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Предговор

ЛЕПОТА МАТЕРЊЕГ ГОВОРА

Мада је још крајем 19. века Бора Станковић
доказао да се призренско-јужноморавским поддија-
лекатoм могу исказати најинтимније емоције и
најдубље мисли о егзистенцији, и дан-данас се гледа
у нестручној јавности са подсмехом на говор
Миткетовог завичаја. Митке као „српски Хамлет“ је
прихваћен, али не и дијалекат из ког је поникао.

Призренско-јужноморавски поддијалекат, за-
једно са сврљишко-заплањским и тимочко-лужнич-
ким чини призрнско-тимочки дијалекат, који је ма-
терњи говор за бар милион Срба, ако рачунамо и оне
који су се иселили из завичаја, што није нимало
занемарљива бројка. Све то указује да призренско-
тимочки дијалекат треба неговати и подржавати
књижевност писану на њему.

Антологија „Оратим да не патим“ покушај је
да се скрене пажња на лепоту овог српског дијалекта.
Језик се најбоље брани књижевношћу. Многи ће се
изненадити како и о чему се све може писати
призренско-тимочким дијалектом.

Мада су естетски критеријуми били пресудни
за избор песама, језичке варијације и тематска
разноликост је нешто о чему се водило рачуна. Треба
видети стихове песника са  призренско-јужно-
моравског подручја, као најраспостратњенијег, и
уочиће се различита употреба језика, нпр. довољно је
упоредити говор Врања Мирослава Цере
Михаиловић са говором Лесковца Драгана Радовића.
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За песме Жаклине Манчић до последњег тренутка
било је дилеме да ли их уврстити у књигу, јер језик
њених песама има доста одлика суседног косовско-
ресавског дијалекта. Док код Живомира Жике
Николића, који је такође из Алексинца, није било
двоумљења.

Затим постоје песници који у истој песми
употребљавају  дијалекат и стандардни српски језик,
па чак и енглески језик, што показује да савремена
поезија носи дух данашњице. Ако то није мана
једном Матији Бећковићу, онда не може бити ни
песницима са призренско-тимочког подручја. С
друге стране, постоје песници који певају у духу
народне лирике и покушавају да сачувају говор
предака, што је посебно упадљиво код песника
бивших Црнотраваца. Код њих је минимално
присуство жаргона и стандардног српског језика.
Иако живе у већим срединама, они негују језик свог
детињства као светињу, јер им је то последња и
најјача веза са завичајем и пореклом. Иначе, гледано
са становишта језикa, за све песнике у овој
антологији битније је место рођења и одрастања од
данашњег места живљења. Они полазе од првог
језичког изворишта, од говора својих мајки, да би
потом, у складу са афинитетима, стварали особен
поетски израз.

Теме песама су различите: љубав, завичај,
човекова судбина, еротика, критика власти, де-
тињство... Доминира жал за прошлим временима када
се лепше живело и волело. Носталгија се провлачи
као лајтмотив ове антологије. Чак и сaтиричне песме
се могу схватити као друга страна носталгије, тј.
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критика садашњице происходи из сећања на стара
лепша времена.

Може се слободно закључити да је Бора
Станковић највише утицао на савремену поезију на
призренско-тимочком дијалекту. Наравно не сме се
заборавити на снажну традицију народне лирске
поезије. У сатиричним песмама види се далеки утицај
Радоја Домановића, помало и Стевана Сремца, па чак
и Чарлса Буковског...

Број говорника призренско-тимочког дија-
лекта се убрзано смањује због негативног природног
прираштаја, насилног потискивања Срба са Косова и
Метохије, затим због економских миграција на север
Србије и у иностранство...  Зато је ова књига
делимично и слика тренутног стања једног угроженог
дијалекта на почетку 21. века.

Требало би да главни циљ ове антологије буде
да се укаже на огромне неискоришћене могућности
призренско-тимочког дијалекта и да се подстакну
млађи књижевници да пишу као што говоре.

Саша З. Станковић
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Русомир Д. Арсић

ОТИШЛЕ ГОДИНЕ
ПРИМАКНУЛ СЕ КРАЈ

Дошла у град
баба Мара,
код познатог
Виту сликара.

Отишле године,
примакнул се крај,
па за споменик
слику да јој напрај.

Заузел се Вита,
подешава апарат,
пројде време
више од сат.

Обикаља бабу,
зазрта ју, удешава,
само да слика
испадне поубава.

Кад се насмејем,
баба се шали,
нек се виде зуби,
који су ми испали.
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Гордана Влајић

ШТО ГУ НАПРАВИ, НАНЧЕ

Ако ли да искочимо у Белиш, нанче.
Да ме друскаш и да ми сас слатке речи тепаш
Ко кад бе дете малечко.
Па да ми збориш за мечку,
Да ми од чуђење зинев очи,
Да заборавим на овај с`г живот,
Да заборавим на мрешку.

У твоје би футе да се забијем, нанче.
Да жмијем и да плачем,
Цел вид и душу да исплачем.
Знајеш ли колко је убав, нанче.
И што ми, пусто, работи.
Кад стане да ме целива и апе,
Не смем ти ни казујем куде све,
По цел ноћ се преврћем, стењем,
Осићам му језик, зуби, силину у слабине, бре.
Она његова уста ко зрела џенарика набрекла,
а ову моју, не могу гу оправим,
колко ми бе отекла.

Леле, нанче, с мозак да те заврти.
Топрв ме собали у Белиш,
Стопутке се на мене навали.
Сас обе шаке скубем траву,
Ћу се прецепим, ће ме чујев комшије,
све у земљу, ко да пасем, побијам главу.
Подигне ми аљину на гор,
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Смкне ми рукави на дол.
Прсти ће помрси, ће ги у моје груди изломи,
Не ме по име вика,
сва ће се истопим како ми збори,
а она ствар што ми је у мене врелу набија,
голема му, нанче, и он ми на мене то вика,
арна му и црвена ко на чича Граде паприка.

Викам га отоич да престане,
Да ме не целива под месечину онолку,
Бесмо поза тарабу од Десу и Дане.
Он се искидја од смеј, казује:
– Мори, дођи на чичу!

Реко му да му ич не верујем,
Да ће ме осрамоти, да ћу га убијем,
Он си само у моју гушу стење и риче:
– Уби ме, не престајем!

И такој,
Кад ги успијем све по кућу,
Умесим погачу, наточим воду у сваку тестију,
Кад искочим поза авлију,
Бајаги да нешто важно посвршавам,
Давам му се и давам,
Док не почне да се раздањује,
Куса све од мене,
Кусам ги и ја с њега,
Саплићам се после уз басамци,
Утрапавим се одјутра,
Ал га до ноћ пожељујем и па горим за сутра.
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Леле, нанче, ако ли да искочимо у Белиш,
Да ме друскаш и да ми сас слатке речи тепаш
Ко кад бе дете малечко.
Да можеш, жив ти ја, да л би на мене рекла,
да л` би на мене истину казувала,
да л` си се и ти н’ овај огањ пекла?

У твоје би футе образи да забијем, нанче,
Што вас све осрамоти.
Мре ми се, мре!
Не ми се кука.
Што испадо на цел род брука.
Да жмијем и да плачем,
Што гу направи,
На моју децу, на мог човека!

Оној, нанче,
Са сваког ће на судњи дан
да му с коске напунив раку!
Еве, па ћу повежем косе у шамију,
и злато ћу да си врнем на десну шаку.
Мори, нанче, чек да те цунем
– је л` баш поголема грешка?
Ако ли да си будем уз њега још мрвку,
у овај живот, с`г,
Па после не жалим да свршим, па после
– Топрв нек ми је мрешка!
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Зоран Вучић

ВРЕМЕ ЗА РОВАЊЕ

Ћуте дрвја, црнеју са грање,
проз пенџер гледаш у м`глу и иње.
Слнце ти беше последњо имање
Што је грејало тебе и sвериње.

Сињи облаци закрили брегови,
Тешко бреме налегло на теме.
На мисал падли големи снегови,
остануло пуста уста да онеме.

Дошло је време за ровање,
али горће слзе на очи не иду;
сејал си жито а жњеш паламиду.

Не чује Бог клетве и псување,
по пут одиш ко ћопaво куче:
последњи жар у пепел веч штуче.
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ПРОЈДЕ ЖИВОТ

На сви моји што су нестанули

Пројде живот, пројдоше године
по путишта и по распутишта,
а скоро че и с`н да замине
у т`вницу и штукне у ништа.

На човека дадено да лута,
види муку, живи убавило,
с`г остало душа да се скута
негде горе у оној модрило.

Од голему вреву да се склони,
да се сврти у вечно кутило,
с`с високу траву да заклони
оној што му из очи светило.
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Љиљана С. Глигоријевић

ЈУТРО

Зарудело јутарњо сунце
капке од росу весело стоју
ките моје воћке,
на грањке се полагачке клате
и на бисери најубави личе.
Трава се њој од срце смеје,
јутарња роса гу рано умила,
дала вој здравље,
она у небо лисја раширила.
Е, а како китке разне
убаво у нашу авлију
рано у зору миришу,
тој неје за причање
но за гледање и севдисање -
заводе ме и с мене дишу.
Памет ми се мути
у тај и таква
јутарња руменила,
Бошке благи чини ми се
ко да је анђел чувар
рано, у цик зору
у мој двор спуштил крила.
Ништа ми неје да знајете
нити подраго, нити помило
кад ме у такво јутро
цуне моје момче мило.
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Љубав је наша убава,
мирисна, свежа
баш ко овај јутарња роса
па ја од радос и срећу
око њега у јутро румено
играм весела  и боса.
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Дејан Ђорђевић

ОРАТА

Људи више не оратив
него мумлав, њуцав, млатив
ората се изгубила
ко да никад неје била
па ми просто нешто дође
кроз овуј ми лејку прође
да се љуцки изоратим
ако треба и да платим
да прозборим, да га рекнем
к'д погрешим да га секнем
ал не знам куде да идем
ил' куде да се пријавим
коју школу да упишем
с какав посо да се бавим
да оратим, да оратим
да оратим, да не патим.
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ЈАДАЛИЦА

Све је јасно нејће прође

После нерад глад дооди

После глупос зло ће дође

Нема здраво да се роди

Све ће пође наопачке

Празне су н`м клупе ђачке

Празна села, празне куће

Да промени, нема, куј ће

Да измисли, и тој нема

Па ме вата нека трема

У стомак нека мука

Жалосно је, а и брука

Што смо главе посавили

А гузице отворили

Па чекамо да ни падне

Да ни неки нешто дадне

Д` не сл`же и утеши

Такој да ни проблем реши...
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Драгољуб Златковић

УБАВИЛО, ШАШАВИЛО

Убавило дом не збира
Убавило дом не краси
Убавило збор збира
Убавило ижу растура.

Убава девојћа, лоша невеста
Убава жена, колци под пенџеру
Убава жена, колци покре врата
Убава жена, лојзе покре пут.

Убавило неје ћитка да га заћитиш
Ја убав, ти убава, ама кво ће ручамо
Ја убав, ти убава, а кво ће вечерамо
Убавило за три-дни, црно леле за сви-дни.

Убавило за три-дни, добра жена за сви-дни
Убавило за три-дни, добро момче за сви-дни
Убавило ижу не завило, убавило ижу растурило
Убава мома збор збира, грозна мома дом збира.

Убавило, убавило, па убавило
Убавило, сине, шашавило
Од како памтим и од како знам
Свакому мило убавило.
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С МОЈЕ ОЧИ

Убав ми, нане, убав ми је, нанће
Убав ми је, златан ми је, че га узимам
Че просимо па че се ранимо
Ако су, нанће, сиротиња

Убав ми је, убав си ми је
Немој га кудите, немој ми браните
Душа ми га оче, и за мен по-убав нема
Нај-убав ми је у свата момчетија
Да ти даднем, нанће мила
Да ти даднем мојете очи
Да га с њи
Погледаш.
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Радослав Златановић

СВАДБА У ПОЛОМУ

Нити мањег села
Нити веће свадбе:
Гига Јовановић из Полом
Жени сина Тикомира
Са Гоце Стојмировић из Кобиљу

Постројеним Циганима из Прекодолца
Са њиховим златним дувачким инструментима
Даје последња упутства:
Ће пијете, ће једете ко цареви
Ће ви платим убаво, каурски
Ама да си знајете: Ће ви потепам, бре
Као глуви кучики
Ће ви пофрљам кроз прозори
Немој да аздисујете
Да свирите образи да ви попуцав
Да појете, гушу да ицепите

Тад настаде треска и лом
Љубљење сватова и кумова и пријатеља
Развлачење и једење печених ћурки и прасади
И падање пијаних испод столова

Ал Предејанчанкама не дава ђаво мира,
Него причају гласно:
Ће се усрећи Тика Гигин
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Тој Гоце си је од онуј фелу девојке
Што су их силовали Арапи у Египат и Сирију
Још од сивилис ако га Бог сачува

Али чим то дође до ушију Гигиних
Он скочи на сто, па повика:
Драги гости, јебем ви у уста блесава,
Седите си на гузицу
Кусајте си са ложицу
Сватови ми не поцакујте
На кога се моја снаја свиђа, добро и јес
На кога не, одма дом нека си иде
Знам и ја ваше, све љуте курвештије
Неке сам јебаја за кило зејтин у Мораву
Али, извините, тој се саг не казује
А ми да си наставимо весеље

Go straint on the trumpet playng!
Чу се како странски нареди млада
И ниједан гост не пође кући
Већ се напише и поделише дарове између себе
А и Предејанчанке се посрамише:
Извини не, Гоце, на пуну совру, рекоше
Ми смо си говна изеле
него ни не замери, него казуј, ћеро,
Ете, саг и наше ћерке отоше там
Свет ли полудеја, пропада ли
Што је саг тој



22

Зоран М. Јовановић

AKO…

Ако ги чујеш куде ш'пкав:
„еј, знаш, онај умреја...“

мож' ће ти се стамни пред очи
а мож' ти и свес' штукне
уста мож' ће ти се осушив
ко земљу да си је'а
седни си на столичку
па пи'ни водичку и мућни с главу.

Ко 'е па значи живот?
К'о снег кад се на сунце топи
т'кој ти прођује младос'.
К'о лис' на грањку кад жути
и на крај падне 'ел га ветар одува
и ти т'кој.
Секирације те једев
За кое ти не тугујеш
Ко црквен поганац
што глође дувари кад је гладан
тако и ти глођеш дани
а они си идев један по један
и не стањујев
и не ги брига теб како ти је.

Лис кад падне, на грањку други порасне,
ал ти не мож се врнеш.
Багим се смејеш
а пред огледало кад станеш
сваки дан поти збрчкано чело
а очи, од муке што те једев
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не се цаклив ко пре него гаснев
ко кад на фењер утуљујеш фитиљ.
Неки пут те стигнев сузе
ко да су на ћош чекале
да баш ти ниђеш и с'м теб да уватив
па почне  у груди да стиска
ко с конопци да те  врзујев
и чини ти се
ко да је зло напрсти до теб дошло

Па га неси видеја.
По пут идеш а он ти се чини
све, некако,  потесан и поискривен
рупе више не прерипаш
него ги заобикољујеш
па ти се чини ко у круг да идеш
ел па на рингипшил да се вртиш.

Е, затој, ако ги чујеш куде ш'пкав
ел ти па рекнев, „онај умреја“
а ти ги рекни, заболе ме!
И узни па си живи!
Ал' живи ко што до т'г неси.
Ко да ти је од тај дан
сваки дан з'дњи
Ко да јутре нема више!
Једи, пиј, скитај, јури курве
у кафане по цел ноћ банчи
на певаљке паре у сиске турај
и,  што повиш можеш луд се прави.
Затој што, кој на време полуди
цел'  живот му арно буде
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Виолета В. Јовић

КРПЧЕ

На дно мамин санд`к, поза врата,
најдо с повој уврзано басмо,
умотано како грумен златан,
како неко големо богатство.

Крпче просто, ручно изаткано,
од пртено грубо бело сукно,
сас лилаву свилицу проткано,
па узокол порубено ручно.

Пита матер зашто крпче крије
како да су од злато дукати?
Грубо басмо, што ће од њег шије?
Она вели: - Дала ми га мати.

Тој је љуљка што сам у њу снила.
Упрти ју мати на грбину,
по сво поље у њу ме носила.
Крпче чува муку материну.

Ја сам тебе у овој носила
исто куде мене мати моја.
За тебе сам крпче остајила
да у њега снију деца твоја.



25

Тој се крпче чува – икона је!
Молим Бога да потраје крпче,
да је срећа, мир и здравје да је
да у њега заљуљам унуче.

ЛЕЛЕЈУ СЕ ЛЕЈКЕ

На сред авлију
амбар-чувар.
Свири ветар
међу д`ске
мете празни пресеци.
Тропа шиник –
испосник.
Лелеју се лејке.
Ч`ми празан ваган
на басамак
распукал надве
да не сам.
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Раде Јовић

СТИХОВИ СТАРОВРЕМСКИ
(одломак)

1. Наша чаршија неје шала.

2. Народ кити,
народ разграђује.

3. Тура слунце на главу,
капу не носи.

4. Немање и имање
сас једну врцу врзује.

5. С јед'н мерак живи,
с једну тугу умира.

6. Турена такој
поред Мораву,
да може да ваћа але
сас поља и сас пољаци,
сас туђе војске и сас арачлије,
сас лошо и сас арно.

7. Наша чаршија
на малечку столичку седи,
ал у големо небо гледа.
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Мирослав Коле Костић

ЦРНОТРАВСКА КОМЕДИЈА
(одломак Белча)

...Седимо такој под крушку
и оратимо о тој како ће све да запустеје,
како све зарастује у трњак и метлику,
како се сви оцелише,
да маваш с тојагу,
нигде ники жив,
а било је иљаду душа
и у Црну Траву све забаталено,
куће једна по једна
само се тике здригошу,
дигне се могла
и спушти,
и кво од жал човек да работи,
је л` ракију,
је л` јуже на буку,
ракију каце родиш,
ракију каце крстевљаш,
ракију кате испраћају у војску,
ракију каце жениш,
ракију кад умреш.

...Улего на прсти у кућу,
Тала ишчекрљила очи у мене па вика:
„Бог те наказал, саг ли се дооди дом,
У овија заман,
куде си цел дан и цел ноћ,
пијаницо,
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сак те утепам,
сак ћу ти се напијам крв.“
Па довати сукаљку,
па ме опаучи по грбину,
једнуш, па још једнуш,
ја падо,
она ме ритну два-трипут у пашљак,
па у гузицу,
па ме sвизну у прњку,
крв блину, ишчука ми рње,
а ја миран ко бубуљашка,
крив сам, па ћутим,
јарил ћар вајду,
родила се штета,
лом ме напраји па вика:
„Јевтика те изела,
па л` рече ће идеш у Предене,
да купиш једење за кућу,
на гробје ти га носили
и кам куде је једење,
куде су паре,
куде ти је памет?”

Збра си Тала џопке и отиде си дома...

а мене заболе подгруди,
па копнејем,
да ми је јучерањи дан,
а овија памет,
не би ме свирачи прејебали,
пред Бога сам кабат.
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Данило Коцић

ДЕВОЈАЧКА ЖЕЉА

Најубаву песму ћу по’ем
с’м моја да будеш
од д’нас, до јутре, за цел’ век!

Звездe ћу ти скидам
с’м моја да будеш
од д’нс, до јутре, за цел’ век!

Коју жељу ‘оћеш
с’м моја да будеш
од д’нс, до јутре, за цел’ век!

„Немој да по’еш најубаву песму
ни звездe с’с небо да скидаш
с’м једну жељу ‘оћу да испуниш
твоја да будем одма, б’ш, одма, д’нс
јер зора и јутре млого су далеко!“
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Злата Коцић

* * *

Цркла дабогда, чавко!
Иш из двор, иш из муку!
М`лко ми доока гости –
поцрни и од тебе?
С`г немаш на што да станеш –
ус`ли  б`з  и живоград,
с`г немаш куга да плашиш:
остамо ја и углен.
Твоја се, гаро, варба
на мене не привата –
глава ми обелела,
бел пред Бога, пред људи
еве образ напињам,
црн углен раздувујем,
душа у пепел отоди,
ега ми не угасне!
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* * *

На орање, на седењћу потрча,
од прашину и од песму заслзи,
видо брајћу, видо коња и дете.
Понамири, помилува и туџо,
пољи дивју перунику, питовну,
гњездо диго од врвину, утеко
од алине и од сприју и од гром -
па ме еве стиза све тој заједно,
обртам се како тен`ц по сву ноч
седењћујем, с`н на очи не дооди,
не дооди ми никој.
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Драгослав Манић Форски

КАКВИ СМО

Какве су ни Лужничанће?
Лелће, Бошће! Лелће, нанће!
Очи им к'о сливе ранће,
а у појес к'о срп танће.
Кад су младе девојчице,
к'о сл'нце им сија лице.
Беру цвеће преко поља
и работе кво им воља.
У лице су како лутће,
у пазуће беле грутће.
Кад постану ђул-невесте,
сисе су им масуресте.
Честит живот оне воде,
све док прво чедо роде...
На печалбу мужи прате,
у туџбину, да печале;
т'г вутаре сукње скрате,
само три дни мужи жале.
У разбој оставе нитће,
у косу си туре ћитће.
Свака од њи' тера кера.
Ете, толка њина вера!
На свекрве мажу очи,
да им млого дл'ђе ночи,
да су ночи млого т'вне.
Једва чекају да с'вне.
Само што оперу гаче,
в'здан жму к'о лење свраће.
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Па си мисле брижне мајће:
какве че су њине снајће?
Када синови ожене,
да ли че и' оне смене?
Па све маре, кад остаре,
да ли че да броје паре...
Кад се роди унученце,
цуну га и у дупенце,
У обрашчак га милују,
уче и' како да пцују:
деди нану у кавану,
да се никада не врне,
да се разбије к'о грне...
Те, такве су Лужничанће!
Лелће, Бошће! Лелће, нанће! ...

А какви су Лужничани?
Бог да чува! Мани, мани!
Кад се роди тој детиште,
сви му гледају пачиште.
Т'г објави с пукот пушка:
родила се глава мушка!
Највише се башта дичи,
јербо син на њега личи.
Родил му се убав син.
Какав му је само клин!
А бабе си нажмикују;
кво орате, саме чују.
А мужи се одма' зберу,
у големи глас се деру,
пију грејану рећију
и окају: Ију! Ију!...
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Када пројду гоџа дани,
т'га млади Лужничани
по ливаду лопту јуре,
кришом цугају из буре.
Када сви у кућу легну,
млади од кућу побегну,
скитају се луталице,
траже младе удовице,
да си стуре мрак од очи.
Тека им прооде ночи.
А ујутру главе луде
не могу да се пробуде...
Осамнаес' кад напуне,
т'г им друђи ветар дуне
и стигне и' друга фора:
у војску се, браћо, мора!
Т'г весело цело село,
на све стране силна вика.
А девојћа че га чека,
„ако требе, целог века“...
Ал' у војску аб'р стигне
да од мерак руће дигне;
нашла другог ђувегију,
с њега јавно жицу бију!
Тој растури душу мушку,
па од жалос' грли пушку...
Кад се Лужничанин жени,
живот му се скроз промени...
Лужничани, љуђи стари,
одувек су печалбари.
Навикле су њине руће
на малтер и друђе муће.
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В'здан раде, док балдишу,
А увечер писмо пишу:

“Здраво, тате! Чувај краве,
да су стелне, да су здраве.
Да ли Булка јоште рита?...“
А за жену ни да пита!
Те какви су Лужничани,
кад им жена душу рани.
Море, ч'к и кад остаре,
ни т'г за жену не маре.
Само краве си тимаре,
носе млеко у млекаре,
купе пиво и цигаре,
пуше, кашљу, на под пљују,
све по списку и влас' пцују;
Море, пцују и све живо,
па наруче ново пиво.
Тека њим' прооди време,
а оно је тешко бреме,
од њега се изгрбави,
и на све се заборави...
Те, такви у Лужничани!
Бог да чува! Мани, мани!
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Жаклина Манчић

ПЛАНИНА

Пре свадбу ни очи му несам видела,
Бегенисала сам друго момче,
А кад родитељи за њег’ ме дадоше,
Кад ме оставише и от’оше,
Мислеђа, од плакање очи ће искоче,
Чинило ми се, преко ноћ’ сам остарела.
Пролазише полако дани...о кол’ко млади беомо...
Деца... и вић се добро ни не сићам...
Свекра и свекрву одма зва’ тато и мамо
А и он и ја се вић мило поглеђувамо,
И сви слуша, никоме реч да поврћам.
Кућу градимо, стоку гледамо, у поље идо’мо...
Но, мајка још не постадо’ а велика се војна сдаде
И у заробљеништво га отераше...
Чет’ри године чекање и плакање,
Нит’ жена, нит’ девојка, у кућу само ћутање,
Огњиште згасло, старци увенуше,
Да га достојно дочекам, на грбину ми све паде.
И он се врну... а ја га млого заволела у чекање...
И даде Бог, једно по друго дођоше деца,
Син и две ’ћерке, свако на радос’
И ете, није ни узалуд прошла младос’,
Напуни се кућа, врну ни се срећа,
Не беше узалуд моје надање.
Живесмо лепо, ал’ од војну до војну само,
Ки сви у ову земљу што од век страда...
Уђе у воз, д’ иде да јави да жени сина,
И више се не врну... еве, триеста година.
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Погоди воз савезничка граната...
И ете, ’тео Бог, те сам удовица. Одамно.
Пролазило време и па све на моја леђа,
Женидба, удадбе, снаја, зетови,
Жив човек, трпи све што га снађе,
И мора напред, штагод да наиђе,
Жалос’ и радос’, са’ране, сватови
И добро и зло, срећа и несрећа.
И еве, вић осамдес’шеста, копним...
А он тамо горе, можда још млад, леп,
С униформу, мустаћи, ки кад отиш’о,
А ја-баба, збрчкана, ништа ме не’е заобишло,
Зборим од унуци и праунуци, профисури, доктури,
инџинири,
због њи се и ја, овако стара, кондирим,
светила моја и на овај и на онај свет...
И викам му –дођи, време ми да се одморим...
И још је сасвим лечка видело, брго ће тамнина...
Признајем, млого се плашим од оно што не познавам,
Па викам- море кад умрем, завијте ме у чаршав и
баците у рупу,
Зато што не знам да л’ ме он чека, да л’ тамо истина
нешто има,
Ил’ је све само голема зјапина и тмина...
Ал’ ако није, једва чекам да га, ки некад, у’ватим под
руку,
Од мен’ д’ иде да му више не давам,
И да му кажем да живот овај је тежак - ки планина.
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ЛОЈЗЕ

Ономад, у оно наше старо лојзе,
што с' од вр' брдо спушћа до друм
нагрнуше гоџа неке козе
кај да прошишта о'зго куршум.

Сићам се добро, баш беше торник
потрча, поломи грдно грање
да спасим наш стари маторник,
те загази и у некакво орање.

Сељачки  живот  тежак је, побро,
таман сам био лего под ора'
и успава се, то вик'у не'е добро
ал превари се а беше јара,

упекла звезда, зрикавци вреве,
млого се ради и све је теже,
године стигле, бољке ме мрве
а око срце све јаче стеже.

Но нема куј, младо побегло...
Гледам о'зго низ овај  друм,
тој ми је још од деду остало,
и тад ми пада свашто на ум:

Човеков живот лети, ки река,
а после од нас ни стрв ни брв,
и не зна човек шта сутра чека,
ал' не дам да се затре док сам ја жив!
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Мирослав Цера Михаиловић

МЕТЛА

по сокаци по школе по кућу
по судови новине по душу
по џепови по знојну обућу
свугде ђубре дође ни до гушу

пуни књиге пуни позориште
нема врата на која не чука
кабинети главно су ђубриште
царско ђубре а народна брука

запрећало путинке и башче
све уз`зде и мајку и дете
пинев старци ш`пкав под ораче
Бог ће даде метлу да помете
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НУЖНИК

к`д шкембе кљунка к`д ти пуца жључка
пред очи ти висне од казанче ручка

стомак ли те кида тера на незгоду
нема што да мислиш одма пуштај воду

новине што читаш при овуј невољу
чим напунив главу завршив у шољу

а ни телевизор неје за гледање
ч`ском те доведе у чучеће стање

к`д год ти је близу одма до узглавље
нужник чисто служи да причува здравље
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Слађана Недељковић

ЕТЕ ТАКОЈ

Ете такој,
Први пут
Ткнасмо се сас поглед
Салте кроз трепке само
Онакој - узпут,
Онакој - кд не знаш
Мерак ли беше
Причина ли, салте док идеше...

Ете такој
Па се сретнасмо
Па се погледасмо
Па убавиња нека
И милина
Остана,
да се развукује по нас...

Ете такој
Сг, већ како пиле
Маче,
Како виле,
Суђенице ли
Што ли рекнаше
Наше се душе
Па сретнаше...
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Ете такој
Ништа до сг
Ништа
Од зборување
Од казување
Оговарање
Не прозборисмо
Ал
Ете такој
Знајеш ти
А знајем и ја
Да се душе наше
Договорише
Од искање,
Ништа не тражише
Само познавање
И срећу давање
Туј
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Живомир Жика Николић

ДА САМ ЗНАЛ

Што ли ја дојдо из село у град?
Знам да доцкан ја путујем саг,
у село се млого ласно дише,
пуно од тој у град нема више.

Нема стока, ни тазе млеко,
у град мене саг 'вали тишина,
там бре немаш у бачву вино,
осећа се некаква празнина.

с башту би си ја земљу орал,
место кола коња би јашал,
пченицу би златну ја сејал
и на ветар пасуљ би вејал.

Чувал би си по неколко ћурке,
лети би си малко брал печурке,
немаш шефа, немаш директора,
не работиш ној што се мора.

Чувал би си и неку овчицу,
и јагњенце што ће се прикоље,
шће ми више и што ће ми боље?

Да сам попре ја могал да знам
да ћу у град да удисам смог,
не би село ја за град мењал
макар ме терал и сам Господ Бог.
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У ДУШУ МИ И САГ СЛАТКО

Појдомо у први мрак у воденицу,
врвина водеше низ једну падину,
улегомо у воденицу жена се скину,
трућну се на кревет, на астал паницу.

Мрак беше већ падал а топло сопче,
извади мушљику и запали дуван,
осећа се млого уморан радел сам цел дан,
да л' овуј цигару даље да вучем,
да л' да гу врљам па да се свучем?

Кад је жена у питање увек сам гладан.
вода из цивун у видриште тече,
чује се чекетало како бије,
причали ми људи што да се крије,
најбоље се воли у воденицу увечер.

Пружила се шанса да пробам и ја,
примако се у жену па гу пољуби,
одједанпут вољу и снагу задоби,
че пробам и тој како је, нек се зна.

Ноћ ми брго прошла, трајала кратко,
кад би тај воденица могла да прича,
уживале су по њу и стринке и чича
и саг кад се сетим у душу ми слатко.
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Братислав Петровић

ПОЛИТИКА

Креснула си се...
знам!
И још че се кресаш
Таква си у душу!
Нити ти је овија први
Нит' че задњи да ти буде
А, поштено, немаш од ак'л ништа...
Да толко у главу паучину имаш...
Сачувај Боже...!
Па неје ли те бре срамота
Јутре оди деца, унуци...
Загуби и'!
Поколења упропасти!!!
Уватила си се сас лопови
Пробисвети!
Преваранти!
Забушанти!
Шупљеглавци...
Таква си...
јер су те такви напрајили!
Поштен човек нече приде при теб'.
Њему си је поштење битно
И нече сас теб' да се брука
Оче да си му је вечито
Чиста рука!
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Ама у теб свакакви улазе...
Ич се не пазе
А поштене газе!
И пај неч' да будеш како требе
Па не видиш ли да су тија
Који су уз теб' због себ'?!
А и он....
Тија коњ...!
Он комадује
Он с' теб  управља
Њем да је добро
А сиротињу заборавља
Џабе ја клепам и ровем
Никад те нема, боља да будеш,
Одзовем
Таква си си курвеста... Покварена...
И вечито че ти деца буду преварена
Еее... моја ПОЛИТИКО
Због такву ква си
Народ ти се веч потик'о!
А држава остала малечка
Игру се сас њу сви
Ко да је детиња звечка!
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Светлана Пешић

БАКИН РЕЦЕПТ ЗА ХЛЕБ

Просеј зору и брашно
заједно
Помешај слунце
с квасац и
комаче од душичку
Узни из очи муњу
Из руке снагу
Запој док месиш
да ти поје чељад по кућу
Кад размесујеш
ш'пкај молитву
да те човек бегендисује

Тури да сташе
поред леју с босиљак
да навуче аран мирис
Куј лебац једе
на небо да га подсети
да нема зломис'л

Ако си синоћ плакала
пази да ти лебац
не пресвисне
Ако си у његове очи
цел ноћ гледала
мож' да ти загори
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Ако ти је на срце туга
лебац немој ич да месиш
горчив и
глетав ће ти буде
и залок  ће у гушу
застањује

ОНОЛИЦКА КАПКА

Онолицка капка од вино
а у њума
све што је летос било
и повише
оној што
никад неће буде
а што ми је најмерак

Ја тој све у песме турам
ал'  никој неће да ги чује.

Викају ми:
бегај вантазијо
не ни је до тој
пушти ни на мир
нађи куј 'оће да слуша
па му пој

Ал' ја ги пазим
па чим седну
вино да попију
казујем
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Задзрните
малко боље у теј чаше
видите ли лозје
осећате ли грозје
како се са шићер пуни
чујете ли попци
куде кроз вино црврчију

Питујем ги:
да л' неје од бога
чудо чудно
било је грозје
с'д вино
било је под небо
с'д у бокали
било је модро
с'д алено
ранило ни у јесен
с'д ни поји

С мене никој неће
да орати
викају ми бегај
не се с тој млати

А ја капку
по капку вино
у песму турам
к'о на длан

Како да се не уб'кнем
Онолицка капка
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а цело лето упила

У њума
слунце греје
гроздови расту
и пуне се с мириси
звезде жмичкају
свиткавице свиткају
међу чокоти

С мене никој
неће да орати

Викају ми
бегај вантазијо
од песму ли ће се вајдиш
викају ме
занесена Светлана

Викају ми
да сам пијана

А што па да несам?
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Ратко Поповић

ОЦА УТЕПА МИСЛА

Викам од камено срце
Викам од долеко
Тутунија свири
Тан низ Косово игра
Гору ломи а гора не збори
Из проклете земље чуме доодију
Притисли поља и прооде
Бистре воде и градове
Сиротињу мука ће да изе
Од девет корке леба је
Отац времешан
Преживеја свакојаке теготе
И иљаде бриге на чело му спију
Саг га ветар разговара
Гледам огањ
Што пушћа косе дори вр града
Пошаја отац да прескочи дугу
На њојан извор да пије воду
Бићи ће налице да се обрне
Млого преживеја и дочекаја
Овога реда утепа га мисла.
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Драган Радовић

SВИРКА

Мој живот је са крпчики лепен,
А на једну избушена sвирка.
Не гу видим, ал знам, живот цепен
По промају што кроз њума пирка.

Sвирка ситна ко иглене уши,
Профирцана са танак ибришим.
Стра ме кроз њу живот це издуши,
Мора гледам да си гу запишим.

Стави око, ал поглед се врћа
Од две очи ставене под кајдис.
Тој ми неки у душу заsрћа,
Мисли ће се од мене овајди.

Живот ми се кроз туј sвирку точи
Ко цепана гума на бандаши,
А отуд ме гледав неке очи,
Нашли мечку с решето да плашив.

Ја сам затој ставија шпијунку,
Да се види кој се тамо мота.
А живот сам закрпио с пљунку,
Да ме неје од њега срамота.
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ШТРАПКЕ

Кад бео на гробје пушти пет-шес капке
за моји умрели и за све што мину.
Па си пођо дома, а по мене штрапке
лепљиве и жуте од гробљанску глину.

Улего у кућу, застану на праг,
а тешки ми мисли у главу засели:
Тој ми гробје по пут оставило траг
по кој ће се шетав живи и умрели.

Траг ветар одува, опраше га кише.
Ја по туј путинку са штап дрвен бодем.
Колко видим мртви при нас не додише.
Све ме стра ћу морам куде њи да одем.
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Горан Ранчић

МАЈЋИНО ВАЛЕЊЕ И КУДЕЊЕ

нашето девојче у све се разбира
такво паметно у свет се не наоди
зач`с обед  зготви за двајес човеци
од баницу прсти да си поједеш
суноч за њојни сватови си ткаје
црђе шарене на разна колетија
и чаршави труковани она си везе
на пенџер она си никад не стоји
у момчетија она не поглеџује
а камо ли с њи на седењћу да иде
њојно градинче прво проц`вти
кућу си измете рано на сабајле
стакла на пенџери ко да ји нема
ората се од њег још неје чула
куј ју узне Бог че да га види

нашено комшиче ништа не одбира
дигло нос ко царица да га родила
при јаганци оно никад не улази
за матику се у живот неје уватило
до сред ноч гасарче вој џабе гори
башта вој од работе главу не подиѕа
свакакво облекло да вој накупује
срамота га кажу оп`нци да обује
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такво се лењаво на свет неје родило
често вој камичле на пенџер тропне
на седењће с момчетија се натпева
барабар се рећију сас њи натпива
па с њи по шљивари после приване
од њу домаћица никад нема да буде
маћа си њојна од саир очи извика

а што се Боже с нас тека поигра
муће да ме поидају док сам жива
камик под груди в`здан да носим
главу да сл`sињам по пут кад одим
нашата си черка јоште на дом седи
а комшичето си за доктура побеже
нашата си черка увену ко босиљак
комшичето се на штикле укачило
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* * *

дојде време
пројде ни време
литну ко путпудаљћа

петлови џабе поју
очи се џабе отварају
џабе слнце на пенџер улази
џабе ме свет ока

не дава ми се
пред кућу да излезнем
под дуд да седнем
рећију да пинем
славуја да слушам

те кво је човек
не мож се нигде скрије
зач`с га некво снајде
нође га издаду
руће га не слушају
џабе му ората
џабе му појање
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Саша З. Станковић

БУТАЊЕ

Куде нас млого лошо стање,
Ич се не може без бутање.

Сви улегоше у теј странке.
Сви ће ципелке, никој неће опанке.

У школу понављачи, с`г први бутачи:
Мица распуштеница прва се примица,
Оће и она да буде прецедница.
Тулча Цаја и он се набутаја
И малко му па јоште бута снајку
Да работи куде Трајку радодајку...

Жена ми се потика, почне да вика:
``Које се замишљаш, мани ћутање,
Ако оч работу, `ајд и ти на бутање!
Док слушаш старог татка и луду мајку,
Сви отидоше на бутаљку, на редаљку.
Ти ли ће будеш з`дњи у странку?!``

Жално гу гледам, џаба с очи колутам,
Савијем си шију и отидо да се бутам.



58

ПУСТООД

Бошке, с камење л` сам те гађаја?
Оној што ми мерак, неси ми даја.
Шта сам радеја, па сам закасаја?!

Веруваја сам, с`г дизам руке.
Душа не можe да збере муке.
Бегам од рођендани од бруке.

У празну кућу људи не дооде,
Жал не искача где нема роде.
Човек без дете куде да оде?!

За које живим, за ког работим?
Што ли овија бел д`н гледам?!
И за које ви овој ломотим?
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Радосав Стојановић

ИМА ЕДНА ДУМА

Браниславу Петровићу

Што има дума
Eдна златна дума
Ете, на вр ми език
Никако да се опсетим

О[д]-туј думу све је постануло
И земља и вода и сланце и ѕвезде
И цвећке што цавту

О[д]-туј думу све се мож створи
Тој ти-е таква дума
От коју-е Бог свет правил

Ако те нешто боли
Само гу кажеш – и одма престане
Ако ти не[ј]е добро
Тај дума тој лечи

А ја, еве, не мога се опсетим
Ал кад се опсетим
Ћу ти гу кажем
Да гу и ти знаш.
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МИСЛИМ СЕ

Мислим се, мислим
Да л да ти казујем ел не казујем
Ако ти казујем, ће рекнеш:
Ете, потрчал одма да ми казује
Чим види да ми нешто неје како требе
Само ми се сити и радује.

Ако ти, па, не казујем
Има да рекнеш:
Неје тел да ми каже, а могал је,
Белки би нешто могал да уработим
Да ме зло не снајде дибидус.

И саг које да работим
Да ти казуем, па да ме пцујеш
Ел да ти не казујем, и да ме па пцујеш?

Врте, сука – реши: ћу ти казујем
Па куд пукло да пукло.
И таман позину да заустим, уапа се за језик
Што, па, да му ти први казујеш,
Па да те после цел век куне.
Позину, па се оћута.

Ал опет човек сам, комшија сам ти
Брат сам ти у Криста бога
Ако ти ја не кажем, а који ће?
Душманин сигурно неће,
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Па се поврну и позину
Ћу казујем и готово
Па мислил ти кво ми увек мислиш
Боље да ти ја казујем
Него од другога да чујеш
А мен да кунеш.

Оно, ако се узне озбиљно,
Ствар и неје за казување
Ал куде да ти не кажем
Жив срам би ме изел – несам ти казал.
Цел живот би се после кајал.

Спотура се натам – наовам кво да праим
И – ману.
Неје тој лако да се каже.
За тој требе да си умејатан човек
Да умејеш да кажеш на човека
А да га не заболи
Па, и кад га заболи, да га не заболи до коске.

Ете, затој сам се повртал два-трипут
Те накуд тебе, те назад
И не каза ти.
А ти узни како оћеш
Ја не пресалдуми
И још се двоумим
Које је боље да уработим
Да ти казујем ел не казујем?



62

Милко Стојковић

ОЧИ ДОДОЛСКЕ

Најубаве ћитће берем,
травке лековите, травке миришљавке,
с венци пролетњи, венци душевни,

да снагу ти наћитим гороцвете,

додолу да начиним од тебе
што ћишу за земљу сушну иште,
додолу од молитву и молење,
ко што сам те до са ћитил с волење.

Па ћишу од небо, додоло,
ка за жедну песму измолиш,
сас песму и љуљне пљусак, ћитко шарена,
из онија пусти облак црни,

но нече това ћиша да буде додолска,
него че жедна поља сл`зе твоје да напоју,
па с капку че небеску очи зелене да исплачеш,
тугу че и жал цедиш из душу и груди.

И да види и да знаје никој нече што копнејеш,
ако од бога да се сакрије не може,
че засл`неш и заклониш макар од љуђе,
а цел свет нека само ћишу додолску види.
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Срба Такић

ГИЖА ЧУВАРКУЋА

Да се с гиже неје огрнуја, татко мој намучени,
не би знаја да сања толко убаво,колко је сањаја,
ни да прича такој паметно, ко што је причаја:
„Људи су sверови, ће те уапу кад се не надаш,
а сас воћке мож' се испричаш, неће те издадеју...“.
Тај што је за свако добро до небо благосиљаја,
а све лошо што му је дадено по сто пут оплакаја -
кад неје знаја куде да се дева, ни ко да се оправља,
отидне у лојзе, одма од авлију, на гројзе да се ижали.
Под праску се навали, а гиже около њега ћутију и
слушају.
„Кам га татко?“
„Ене га у лојзе, отишеја да се исповеда!“

Тај мој татко од стари је запамтија једно:
„Нема вино без земљу, ни земља без ђубре“!
Поштуваја је и род и ошљак, веруваја да једно без
друго не иде.
Од гуљавог и гуљаву, причаја ни је, не може да буде
друго него гуљча,
сирома за муку здаден. За тој се неје ни гураја там за
куде неје.
Тој тесно, што му судено, била му је мерка за коју се
цврсто држаја.
Ал затој је нас, децу,научија: да поштујемо работу и
оној што имамо;
да земља мора да се воли, јер ни рани; да месен па
обесен,
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нигде нема; да све мора, на крај, да се плати, и арно и
лошо!
„Па се ти мисли да л' ти се исплати да будеш
неваљашан...“
Еј, татко, куде ћу ја с'г?
Напуштимо лозја, коме да се ижалим?

ОДИ РАНКЕ, ЖУТА ТАМЈАНИКЕ

Вираје ми домазлук и поље,
све ме оће, не мож' да је боље.
Старо лојзе пуно сас пловдину -
све сам стекја сас своју грбину.

Не да п'њкам, ал' ми се отима,
треб'се женим, доблизи се зима -
оди Ранке, жута тамјанике,
кво се буниш, да л'једеш бунике?

Ш'ће ми пуни подруми и штале,
гуке ми се под груди сабрале,
сараџа ће црна да ме снема -
мене живот без тебе ич нема.

Оди Ранке, болно ми је срце,
Ти га врза сас пртене врце.
Бољке стезу, срце од њи труне -
све се плашим мрак ће ме прогуне.
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Врачарица мора ми пребаје,
памет пуста по тебе се маје.
Оди Ранке, ране те изеле,
убава си, да л' те виле преле.

Ткале ли те сас свилени конци,
полудеше жењети и момци.
Што да мрејем кад ми се не мреје,
Цело село због теб'ми се смеје.

Наљизгам се па песме писујем,
кад сам трезан самог себе 'сујем.
Све ме нешто накуд тебе гурка,
оди Ранке, блага ко хамбурка.

С'н ми треба, а с'н ме не ваћа,
најскупо је с песме кад се плаћа.
Ћу баталим и вино да пијем,
це пременим, уљудим, измијем -

ако треба има да се зајмим,
Цигани ћу, трубачи да најмим.
Ћу избијем бурме и багламе,
сам нек гости у двор загаламе.

Све за тебе, моју пауницу,
да ми буднеш дечицу.
Нек' поцрцу душмани од муку,
оди Ранке, ћу направим бруку.
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Вера Цветановић

БИЛО ЈЕ ТЕКА,
ТЕКА ВИШЕ НЕЈЕ

Кад се са сетим, било је чини ми се тека
да дете несм ни била.

Од малечка сам почела да се мучим:
морала сам и да учим и да кулучим.

Док су се моје другарице играле на пут,
ја под мишку књигу, у руће прут, ил' некакву шашку
па по цел д'н с овце у Рашку.

Вртим се по њи, нагор надол сћитам,
а кад пландују под растови онија
при цркву Свети Илија,
т'г искористим па понешто прoчитам.

И на њиву сам морала,
само по некд сам дом остањувала,
ал и т'г се несм играла.
Не пуштају ме, нече ни да чују,
појду и само ми нареџују:

Немој да се сћиташ, седи овдек
работа има на претек
да не прибереш после ћотек!

На пладне напоји краву,
на свиње одма наврљај траву,
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донеси једну кову на козе...
сигурно се и  њим  пије водица,
репу набери на Дел и дoкарај у колица.

Измети тор, опери коритана у обор,
пази кокошће да не улезну у градину.
Кад некоја снесе, немој у полог да остане
че и однесу вране.
Ако некво не мож, подокни стрину.

Док се ја мрштим и подвикујем,
много ми жал, па негодујем,
Мати на главу тура шамију
И чујем ју – веч при капију:

Неје ти много неч се намучиш.
Немој да заборавиш песмицуту да научиш!

Е, после се играј с деца колко оч!

Ал ђавола.
Док све овој уработим, падне ноч.

Са више тека неје. Са се не поштује стар,
дете је господар.
Како је њему најбоље, тека мора да буде.
Чување на големо, како да је цар.
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Милорад Цветковић

ТАМ’ У ВЛАСОТИНЦЕ

Там’ у Власотинце
Куде су измислили винце
Кад се врнев из њино лојзе
У крпче врзујев благо гројзе
Па га дом носив на ситну дечицу
Руке целивав на убаву женицу.

Там’ у Власотинце
Куде је колевка на винце
У лојзе журив, у лојзе спијев
Мерак и радос’ ич не кријев
Кол’ко ги има сви срећу имав
С вино се умивав и време разбивав.

Там’ у Власотинце
Куде у б’чве спије винце
Сас погачу и сол ће те нудив
Да те развеселив и разбудив
Там’ да отиднеш по мелем зa срце
Куде се милујев гројзе и слунце.
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Власта Н. Ценић

БАТЕ ЋЕ СЕ ЖЕНИ

На одéло пази, бира кво му личи.
Огледáлце носи, сваки дан се бричи.
Чим помéну свадбу, одма удремéни.
Све ми тој мерúше:
Бате ће се жени!

Неки пут узврцка, недосéд га ваћа,
с татка се спорéчка, смићав му и браћа.
И на мен удáра кокавци жéжени
Кад му нажмиркýјем:
„Бате ће се жени...“

Ја сам још малéчак, још за свадбу несам
А бате је тамáн: убав млад и бесан!
Ја ћу будем девер сас пешкир вéзени.
Једва чекам кад ће
БАТЕ ДА СЕ ЖЕНИ!
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ТУЖНА ПЕСМА

Мом оцу, и на Небу брижном

Јучéр у Ниш видо ти другáри,
блузе ги се рáдничке жутéјев.
Рупе крпив, пут попрáвљав стари,
гледав госпе и под брк се смејем.

Ја забравú куде сам пошáја.
Срце-врапче јави се под груди,
па отрчá, купи пе-шес пива
и рéко’ ги: „Одмóрите, људи...“

А теја сам да викнем до Бога,
да сви чујев: „Ја сам син на Коле,
што саг праља пýтеви на небо
и с óблаци на нас гледа доле.“

Онóј врапче бије да излетú.
Онú гледав, ништа не питáше.
Ја продужú, брго - ко да бегам,
и чу само кад кљоцнýше флаше.
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БИОГРАФИЈЕ ПЕСНИКА

Русомир Д. Арсић рођен је 1949. године у Извору код Сврљига.
Пише поезију и прозу за децу и одрасле. У уредништву је
часописа „Бдење“ и „Витез“. Оснивач је Уметничке колоније
,,Извор“, акције ,,Школама на ивици опстанка“ и часописа
,,Ђак“. Члан је Друштва писаца Ниша и удружења писаца
Србије. Објавио је двадесетак књига за децу и одрасле.
Добитник је више књижевних награда. Песме су му заступљене
у антологијама и уџбеницима за предшколце и млађе основце.

Гордана Влајић рођена је 1959. године. Ауторка је збирки
песама Криво ми је, Изложба речи, А да стварно одемо на
кафу… Добитник је првог Српског пасоша од владе РС као
једна од 204 заслужних грађана Србије, Златне значке за
допринос у култури, признања Најбоље из Баната, Светосавског
благодарја УКС-а, награде Крчединче и Повеље Симо Цуцић за
најбољу дечју књигу… Члан је Удружења књижевника Србије и
Друштва књижевника Војводине. Програмска је уредница
Матице исељеника и Срба у региону и уредница поезије у
издавачкој кући АРТЕ из Београда. Живи у Панчеву.

Зоран Вучић рођен је 1949. године у Околишту, код Сврљига.
Седамдесетих година живео је у Београду док је радио као
новинар „Задруге“, а потом био и уредник „Расковника“.
Последње две деценије провео је радећи у Културном центру у
Сврљигу. Покренуо је и био главни уредник часописа „Бдење“ у
Сврљигу и члан редакције Етно-културолошког зборника. Пише
песме, есеје, кратке приче, књижевну критику и преводи са
бугарског језика. Књиге песама: Пролази свет (1976), То
прошло (1980), Мисал и земља (1986), У лице веку (1991), Знаци
из тамнине (1999), Златници на ливади, 2005, Врвина за небо
(2006), У глуво доба (2006), Прође живот (2012)...

Љиљана С. Глигоријевић рођена је у Црној Трави 1963.
године. Професор је разредне наставе у ОШ „Александар
Стојановић“ у Црној Трави. Објавила је збирку песама Ми ћемо
ти бити нада (2013). Заступљена у многим збиркама,
зборницима, и часописима. Добитник је више књижевних
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награда и признања. Функције: повереник Светске школе
поезије за Јабланички округ; потпредседник уметничке
радионице „МИЉ”, УK „Расковник“ - Смедерево. Живи, ради и
ствара на релацији Житковац – Власотинце - Црна Трава.

Дејан Ђорђевић рођен је 1970. године у Великој Сејаници код
Лесковца. Бави се поезијом, књижевном критиком и
есејистиком. Објавио две збирке песама: Јесам и нисам (2007) и
Не/пристајање (2008). Будим се да бих те волео -једна песма
преведена на петнаест језика (2014) Уредник је у издавачкој
кући „Филекс“ и у часопису „Успења“. Живи и ради у
Грделици.

Драгољуб Златковић рођен је у Војнеговцу код Пирота, 1937.
године. Бави се етнологијом, сакупљањем народних умотворина
пиротског краја и поезијом. До сада је објавио дванаест
колекција пословица, изрека, загонетки, народних песма и
приповедака у часописима „Развитак“, „Пиротски зборник“ и
„Нишки зборник“. Више од двадесет радова из етнологије
објавио је у нашој земљи, Москви и Софији. Бави се књижевним
радом на пиротском говору. Драгољуб Златковић је стручни
сарадник Музеја Понишавља у Пироту. Песме на дијалекту:
Што има дума (1987) и Дума (2004).

Радослав Златановић рођен је у 1936. године у Мучиврцу, код
Косовске Каменице. Био је уредник у Издавачкој делатности
„Јединства“ у Приштини и главни и одговорни уредник
часописа „Стремљења“. Од 1999. живи у Полому, код
Владичиног Хана. Објавио је збирке песама: Додир лета (с
Лазаром Вучковићем и Божидаром Милидраговићем,1962),
Померање сна (1970), Горке светлости (1974), Допевани год
(1976), Викање на стоку (1988) и Грачаничка вечера (1995).

Зоран М. Јовановић рођен је 1969. године у Лесковцу.
Магистар економских наука, ради у Пошти Србије на месту
главног сарадника у служби за поштанске услуге. Аутор књига
песама Нит (2015) и Нада (2017) и књиге афоризама Прст
судбине (2017).
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Виолета В. Јовић рођена је у Нишу 1966. године. Дипломирала
на Правном факултету у Нишу. Живи и ради у Нишу. Члан
Удружења књижевника Србије, Удружења књижевника и
књижевних преводилаца Ниша, Удружења ликовних уметника
Ниша и КУД-а „Абрашевић“. Поезија и проза преведена на
неколико језика. Заступљена у антологијама савремене српске
књижевности, књижевним часописима, часописима за децу и
зборницима. Члан редакције књижевног часописа „Бдење“ и
неколико часописа за децу. Награђивана за књижевност и
сликарство. Објављене збирке песама: Писмо са Месеца, (2000),
Сунчев вез (2002), Радовање и играње (2002), Кад затворим очи
(2004), Неке важније ствари (2006), Ја сам само песма (2010),
Свитац у очима (2012), Шашава вила (2014)...

Раде Јовић (1937–2004) рођен је у Лесковцу, школовао се у
Лесковцу и Београду. Писао поезију, прозу и драму. У
лесковачком Народном архиву налази се Легат Рада Јовића.
Објавио следеће књиге: Препознавања (1962), Мапе (1969),
Перпетум мобиле (1991), Срећно царство (1998), Принц Леско и
принцеза Леска (1994), Лесковачка мајсторска писма (2000),
Разговор с Ветерницом (2000), Наша чаршија:стихови
старовремски (1997), Бесна кобила (2004)...

Мирослав Костић Коле рођен је 1955. године у Врању, а
одрастао у селу Баинци код Црне Траве. По завршетку
Грађевинске школе у Црној Трави ради ко печалбар у  Београду,
где је завршио новинарску школу. Био је сарадик и уредник
више фабричких листова. Добитник је многих награда за своја
књижевна остварења. Објавио је књиге песама на црнотравском
говору: Тала Комарџика (2013), Црнотравска комедија (2013),
Црнотравска работа (2014) и Црнотравска анђама (2015).

Данило Коцић рођен је 1949. године у селу Дадинцу, код
Власотинца. Коцић је професор књижевности и дипломирани
правник. Радио је као професор књижевности и новинар -
дописник Политике из Лесковца и југа Србије. Члан је УНС и
један je од оснивача Удружења писаца Лесковца. Објавио
следеће књиге: Изабрани живот (1997), Изабрана тишина
(2000), Изабрани дани (2012), Чудна лађа (1987), Дневник на
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распусту (2002), Говор камена (2004), Песма жени (2007),
Невреме (2016); Лесковачки писци – трагови и трагања, I-II
(Лесковац 2015, 2016), Лесковачки песници – панорама
лесковачког песништва 1944 – 2014, (Лесковац 2015)...

Злата Коцић рођена је 1950. године у Жељеву код Сврљига. У
периодици и књигама, од 1971. године до данас, објављује
поезију, поетску прозу, драмске поетске текстове, студије о
поезији и прози, преводе с руског језика... Као песник и
преводилац заступљена у домаћим и страним зборницима и
антологијама. Песме су јој превођене на руски, енглески,
француски, бугарски, кинески, јерменски, немачки и румунски
језик. Песничке књиге: Клопка за сенку (1982), Оро око гротла
(1990), Ребро (1993), Гнездо и купола (1995), Ваздушне фреске
(1999), Лазареве лестве (2003), Мелод на води (2008), Бело пуле
(2014)...

Драгослав Манић Форски рођен је 1936. године у Радошевцу
код Бабушнице. Скупљач је народних умотворина, хроничар
Лужнце, песник, приповедач, романсијер... Одјавио је преко 20
књига. Добитних бројних награда у земљи и иностранству. Члан
је Удружења књижевника Србије.

Жаклина Манчић рођена је 1963. године у Алексинцу. Доктор
електротехничких наука запослена на Електронском факултету
у Нишу и бави се научним радом. Живи у Житковцу, поред
Алексинца, Србија. У последње време пише поезију и кратке
приче. Добитник већег броја награда за поезију и прозу како на
књижевном језику тако и на дијалекту. Заступљена у више
зборника, часописа и на интернет порталима. Последња награда
коју је добила је награда жирија у Италији на конкурсу Caserta.

Мирослав Цера Михаиловић рођен је 1955. у месту
Преображење код Врања. Поезију објављује од 1974. Сарађује
са многим часописима и новинама. Заступљен у школским
уџбеницима, бројним домаћим и страним зборницима и
антологијама. Превођен и награђиван. О његовом стваралаштву,
поводом Змајеве награде, објављен је зборник радова Поезија
Мирослава Цере Михаиловића. Збирке песама: Трчи народ
(1983), Књига четворице (1985), Ђаво преже ата (1990), Метла
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за по кућу (1993), Лом (1999), Свртка у Несврту (2000), Крај ће
каже (2003), Сол на рану (2004), Довде ми је више (2007), Трчи
народ (2013), Длака на језику (2014), Поглед са коца (2016)...

Слађана Недељковић рођена је у Врању 1968. године.
Завршила средњу Уметничку школу за дизајн у Нишу и
дипломирала на Учитељском факултету у Врању. Радила као
дизајнер, колориста, креатор за уникатне моделе и
софистициране детаље на женским одевним предметима. Бави
се сликарством. Песме и кратке приче представила је путем
књижевних портала, у зборницима и антологијама поезије.
Један је од уредника зборника „Писанија“. Објављене збирке
песама: Тренутак (2013) и Трагања (2015).

Живомир Жика Николић рођен је 1954. године у селу
Преконози код Алексинца. Доктор је биотехничких наука -
област агрономских наука. Бави се писањем поезије, прозе,
афоризама и песама за компоновање. и музичко извођење.
Добитник је више награда за поезију. Кад порастем бићу песник
(2001), Очекујем драгу да ми дође (2003), Попре беше поубаво
(2006), Мој нови живот (2010), Мозаик од речи (2013)...

Братислав Петровић рођен је 1961. године у Шљивовику код
Беле Паланке. Бави се и новинарством. Члан је Удружења
књижевника Србије. Оснивач међународне књижевне
манифестације „Балканско ћирилично перо“. Живи и ствара у
Белој Паланци. Објавио је следећа дела: Изјава (2007), Крвава
нишавска зима (2008), С’н ил’  јава (2012), Госпавина слава
(2012), Госпавино закопано благо (2015), Цариградски друм
(2013), Романа (2013), Проклетство неправде (2014),
монографије Манастир Свете Богородице у Сићеву (2010) и
Манастир Успеније Пресвете Богородице у Вети (2012).

Светлана Пешић рођена је у Власотинцу, 1953. године, у
породици сеоских учитеља. У родном месту, где и данас живи,
завршила гимназију, студирала у Београду, на катедри за Општу
књижевност са теоријом књижевности Филолошког факултета.
Пре пензионисања радила у КУД-у „Синиша Јанић” у
Власотинцу, где се аматерски бавила глумом. Објављивала у
листовима и часописима. Награђивана је више десетина пута на
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конкурсима за кратку причу, дечију причу и поезију.
Заступљена у зборницима власотиначких писаца и у стотинак
зборника награђених и изабраних.

Ратко Поповић рођен је у Грачаници, код Приштине, 1947.
године. До пензионисања био је секретар Културно-просветне
заједнице Косова и Метохије. Живи у Грачаници. Објавио
књиге песама: Силазак у темељ (1994), Коме дижем дом (!995),
Далеко нам кућа (1998), Казујем Косово (2001), Страори (2002),
Свети Пантелејмон прекори стражаре (2004), Злиоци (2008) и
Спасавање птичјих гласова (2008).

Драган Радовић рођен је 1955. године у Доброј Води код
Бојника. Дипломирао је на катедри за Општу књижевност
Филолошког факултета у Београду. Објављује по листовима и
часописима, претежно поезију и књижевну критику. Објавио је
књиге песама Добра вода (1982) и Купен петл (2013), приредио
књигу Ћуприја над светом (2004). Уредник часописа „Помак“ и
„Наше стварање“. Члан је Удружења драмских писаца. Живи у
Лесковцу и ради у Лесковачком културном центру.

Горан Ранчић рођен је 1960. године у Бабушници. У
књижевној периодици и зборницима објављивао: поезију, танке,
хаику и хаибуне, кратке приче и приче на дијалекту. Објавио
следеће књиге: Златан кључ од непотребних речи (2004), Сенће
(2012), Лов на славуја старијег од песме (2013) и Муће (2016).

Саша З. Станковић рођен је 1980. године у Лесковцу.
Дипломирао је на Филозофском факултету у Нишу на катедри
за књижевност и српски језик. Ради у Гимназији „Стеван
Јаковљевић“ у Власотинцу. Објављује књижевну критику и
историјске текстове у часописима. Заступљен је у антологијама
и зборницима прозе и поезије. Самосталне књиге: Двадесет
жуљева (2010) и Први модерни градоначелник Београда –
монографија о Влади Илићу (2017). Живи у Власотинцу.

Радосав Стојановић рођен је у Млачишту, у Црној Трави. Био
је професор у приштинској гимназији, главни и одговорни
уредник листа Јединство и директор Народног позоришта у
Приштини. После 1999. живи у Нишу и Млачишту. Објавио је
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књиге песама: Инословље (1979), Рукопис чемерски (1982),
Ђавоља школа (1988), Повратак на колац (1990), Сидро (1993),
Нетремице (2003. и 2004), Трепет (2007), Песме последњег
заноса (2012), Beqeathing/Завештање (двојезично српско-
енглеско издање, Мелбурн, 2014) и Кад би љубави било (2016).

Милко Стојковић рођен је 1959. године у Преслапу код Црне
Траве. Живи у Смедеревској Паланаци. Пише афоризме,
анегдоте, кратке приче и поезију. Добио je више награда за
афоризме. Објавио следеће књиге: Утеривање демократије
(1995), Ја о теби јао мени (1997), Мастило и цигла (2001),
Завичајна узглавка (2001), Гурај Сизифе, гурај (2002), Љуљајући
безобразлук (2015), Мисли на раздељак (2017)...

Срба Такић рођен је 1962. године у Власотинцу. Основно
образовање и гимназију завршио је у родном месту,
Власотинцу, а затим Факултет политичких наука у Београду. Од
обнављања листа „Власина“, 1995. године радио је у редакцији.
У Фонфацији даровитих Христифор Црниловић био је уредник
издавачке делатности. У оквиру Културног центра покренуо је
Власотиначки зборник, Колонију карикатуре и Дане
Христифора Црниловића, а током рада у „Власини“ покренуо је
издавачку делатност. Уредник је и приређивач преко стотину
књига и часописа. Добио је више награда за поезију. Збирке
песама: Схватање судбине (2004), Деца расту у песми (2015)

Вера Цветановић рођена је 1950. године у Братишевцу код
Бабушнице. Професор је српског језика и књижевности. Бави се
уређивачком и новинарском делатношћу. Од 2003. године
организује „Малу песничку школу “. Пише песме за децу и
одрасле, хаику, приче, драме, есеје, стручну литературу...
Превођена на бугарски, италијански, француски језик. Сарадник
је више листова, заступљена у многим часописима, зборницима,
антологијама. Члан је Удружења књижевника Србије. Добитник
је стотинак награда и признања. Објавила је двадесет три књиге:
поезија, проза, приручник „Ја знам граматику“, есеји...

Милорад Цветковић рођен је 1951. године у Лесковцу.
Новинарством се професионално бави од 1977. године. Прозу и
поезију објављивао у многим часописима. Текстописац је



78

хитова новокомпоноване народне музике. Заступљен је у
антологији социјалне лирике (др Тоде Чолака). Живи и ради у
Лесковцу. Објавио следеће књиге: Радничко срце (1987),
Чоколадни зец (2002), Варљиво плаво (2005)...

Власта Н. Ценић рођен је 1957. у селу Топличко Кочане
(Дољевац код Ниша). После прве збирке песама за децу
Песникиња ласта 1987. појављују се Штрапке, књига песама
написана на говору дољевачког краја. Његова најпознатија
књига на призренско-јужноморавском поддијалекту јесте Бате
ће се жени. Заступљен у више антологија поезије за децу и
младе. Истиче прву награду на фестивалу Булка у Црвенки 2002.
и награду Гордана Брајовић 2009.  у Алексинцу за збирку
Крилати камен. Организатор „Сусретa просветних радника
књижевних стваралаца за децу“ у ОШ „Вук Караџић“ у
Дољевцу, у којој ради као професор српског језика. Члан је
Удружења књижевника Србије. Објавио 17 књига о детињству.
Приредио књигу Заувек ђаци - цветник песника учитеља за децу
и младе.
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