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Реч уредника и приређивача 

 
Драги пријатељи, Песници из свих крајева света, свих боја коже, вероисповести, 

узраста, оба пола, више или мање учени ,неки већ на високим лествицама у овом нашем 

свету поезије, неки тек на почетку... 

Прво желим да вам се захвалим на одзиву и сарадњи. Желим да се захвалим и на 

поверењу а и на малим сумњама у овај пројекат. 

Све то више није важно! Важно је да смо овде заједно, да обележавамо једно време, 

време поезије на жалост у овом времену пандемије обележено и тим бојама стиха... 

Сви ви, од првог до последњег сте овде мојом вољом. Ви сте мој избор и због тога сам 

поносна јер сам уверена да ми је избор прави. 

Имала сам жељу да вас окупимо баш овде у Србији, на брдовитом Балкану, на 

ветрометини и на сунчаној страни, на нашим широким пољима да осетите ширину 

српске душе и на нашим брдима да осетите благослов неба. А ја сама да осетим 

благослов ваших речи, да упијем њихову мудрост и лепоту. 

И одазвали сте се…Свако од вас послао ми је паперје својих стихова да ме помилује и 

свако од вас послао је неколико речи о себи да вас бар мало упознам. А познајем 

вас…Ви сте они добри јер зли немају поезију у себи. 

Све што се дешавало везано за ову антологију решавала сам са уваженим и плодним 

песником из суседне државе Црне Горе, мојим пријатељом Гораном Радичевићем. Без 

њега и његове подршке моја замисао би остала само жеља. Када сам му се обратила и 

објаснила, рекао је кратко: “шта чекаш? хајде да радимо!“ 

Ви сте све време мислили да овде ради тим људи. Не! Радили смо Горан и ја. 

Антологија је скуп, збирка најлепших цветова (Мелеагар од Гараде, грчки песник), 

најлепших дела поезије... Тумачите да сам вас ја бирала као посебно лепе цветове, 

здраве цветове, цветове који су спремни да пруже руку песникињи из Србије и укажу 

јој поверење... Стихови су најлепши цветови речи, цветови који цветају право из душе 

песника да украсе душе оних који их читају, слушају и доживљавају. 

Ова АНТОЛОГИЈА 2021/СРБИЈА ће остати као вредан запис о песницима овог 

времена, овог тешког времена који су били у стању да се повежу поезијом, том 

краљицом писане речи... 

Сви могу да пишу, пардон, сви писмени могу да пишу... Само од Бога изабрани пишу 

поезију. Ти изабрани су овде у овим корицама...а, време, време је наш судија или џелат... 

Дубоко сам убеђена да ће време обесмртити већину овде изабраних и присутних 

песника (то је моја процена у коју верујем) 

Ова антологија има поред своје херметичности у оквиру око целог света хуманости и 

добре енергије...има и један, за сада Горану и мени знан план...Нећу о том плану! Само 

ћу рећи а ви размислите: “Видимо се у Србији, мојој топлој отаџбини...на фестивалу 

поезије и изворишту добре енергије...“ 

Хвала Горану! Великом Горану који живи за поезију! Хвала Горану што је веровао у 

мене и ову идеју! Хвала му што месецима није спавао да бих ја сада била пресрећна а 

надам се и ви. 

Све вас, сматрам пријатељима. Немам намеру да вас молим (пријатељи се не моле) 

пронесите лепоту ове антологије кроз свет јер она то заслужује. Заслужује јер сте у 

њој ви, непроцењиво драгоцени и дивни, квалитетни, суверени песници овог времена на 

планети. 
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Када сам размишљала о овом обраћању аутора и уредника, имала сам сасвим 

другачији сценарио... Узбуђење  је учинило своје и ја немам неку моћ говора сада. 

Волим вас! 

Останите моји пријатељи! 

Дубоко верујем да вас ми, са свим песницима из Србије и региона, чекамо ( када се за 

то створе сигурни услови од ове пандемије ) на капији моје Србије, раширених руку, са 

много љубави како ми то једино и умемо. 

Хвала Вам!   Волим вас, песници у овој АНТОЛОГИЈА 2021/СРБИЈА посебно су благо у 

мом срцу! 

Бог вас благословио! 

                                            Ваша: Марија Најтхефер Попов(СРБИЈА) 
 

Dear friends 

Poets from all over the world, all skin colors, religions, ages, both sexes, more or less 

learned, some already on high ladders in this world of poetry, some just at the beginning ... 

First of all, I want to thank you for your response and cooperation. I want to thank you for the 

trust and for the small doubts in this project. 

All that doesn't matter anymore! It is important that we are here together, to mark a time, a 

time of poetry, unfortunately in this time of pandemic, marked by those colors of verse ... 

All of you, from the first to the last, are here by my will. You are my choice and that is why I 

am proud because I am convinced that my choice is the right one. 

I wanted to gather you right here in Serbia, in the hilly Balkans, in the windstorm and on the 

sunny side, in our wide fields so that you can all feel the breadth of the Serbian soul and on 

our hills you can feel the blessing of heaven. And let me feel the blessing of your words, to 

absorb their wisdom and beauty. I love you all!  

                                                                             Marija Najthefer Popov (SERBIA) 

                                                                  Stay my friends! 

 

 
Dear poets 

 

The day finally comes when the work must see the sun. 

It gave me a lot of pleasure to technically tweak 

this anthology. The intention of the organizers was to show Serbia the best poets from all 

regions of the world. 

My job was, as we thought, to put it all together. 

I realized at the beginning that it would not be an easy job. 

It was necessary to arrange for the hosts to understand the guests. 

It's all behind us now. You are here and thank you, I can only hope that you will be satisfied 

with what you have done. 

Sincerely, your technical editor  

                                                                      Goran Radičević  
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     Abdallah  Gasmi 
 
 

 
Poet, novelist, critic and translator from Tunisia, works as a professor, holds a 

master’s degree in modern poetry, and a master’s degree in Islamic philosophy, 

holds many cultural responsibilities, and is the president of the International 

Cultural Salon in Tunisia 

He published 20 books on poetry, novel, criticism, and theater 

He won many international honors 

He received many international poetry awards, and was honored in many 

countries 

 

Абдалах Гасми Тунис 

Песник, романописац, критичар и преводилац из Туниса, ради као 

професор, магистрирао је модерну поезију и магистрирао исламску 

филозофију, има многе културне одговорности и председник је 

Међународног културног салона у Тунису 

Објавио је 20 књига  поезијe, романa, критикe и позоришних дјела 

Добитник је многих међународних песничких награда, а почаствован је у 

многим земљама 

 

 

 

 

ВРТ ЉУБИЧИЦА И ЈАСМИНА 

1 

Сам сам у ноћи на облаку од дивљих љубичица 

Мој отац који је јахао дивног бронзаног коња смрти оставио ме је са 

пахуљастим камењем  у  снежним планинама. Као магла  кружим путевима 

и плачем ноћу на мајчиним недрима 
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Не  длану ми расте тужна врба сам  у ноћи јашем  на облаку од дивљих 

љубичица. Летим све даље као птица умивена месечином. 

На мојим длановима је олуја наранџастог  сунца. Моје очи као  два чамца  

лутају по океану 

Срце ми  је хладна зима . Ишао сам пун бола и сам ходао морем. 

Корачам и јасмин расте међу мојим гресима 

2 

Улице пуне уздаха љубавника. Драга, дај ми руке. Хоћу да растем у теби 

као дивља трава 

Дозволи ми да жањем жито са твојих груди. 

Када стигне  зима пијан сам од бола. Када се вратим мом писаћем столу 

слова ме ударају, речи гуше.   

У  пролеће одлазим  у стари бордел опијен болом. Када се вратим песме ме 

бичују 

.... јер скинух одећу невиности 

Лети као сироче  тражим кишу у недрима своје драге. 

У  јесен крв мојих усана постаје жута 

А сенка Божија  у мени се уздиже ... да буде слађа од меда. 

3 

Моје тело је хладно ј језеро,  душа ми  дрхти као огољена врба  и откида 

делић мог неба 

Остави своје мирисе у мочвари сећања 

Окупај се у шупљинама срца, сагради цркве и  моли се на тепиху од снова 

као опатица 

Одсвирај неукротиву мелодију. Моје очи су два цвета у бисеру. Прсти су 

ми крда дивљих газела у невољи. Моје тело је шума  измаглице 

Као мирисни поветарац среће, сија ограда мог краљевства 

Сјајте моје звезде милионима сунаца и плешите ваш плес.   

Да олиста дрвеће у мени 

( Препев са енглеског  Irma Pejović) 

 

 

 

Удаљене муње се ломе 

 

Сенка прелази преко зида а звук излази из одјека 

Који нас прати 

Не знамо да ли смо музичари или само тон? 

Облаци нас гурају из врта у врт 

Из улице у улицу. 
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Спавамо под шатором од бола до бола 

Као речи песме поновљене много пута и појања 

Испуњеног сликама и метафорама 

А кад падне ноћ сећамо се снопа светлости из даљине 

Кад ноћ падне сањамо о висинама и преображењу 

У свакој ћелији тела на хоризонту чека пожуда и жеља 

У свакој ћелији тела једна жена и богови спавају. 

Од када смо изгубили свој пут, ми смо изгубљени 

И дух није пронашао другог у свом даху 

Душу треба да посматрамо...то је огледало 

Одакле ветар дува и киша лије. 

Били смо сиромашни 

Нисмо се жалили на умор , 

Жеђ и хладноћу 

Сретали се сваког дана са дрвећем 

Сунце је имало своје време кад смо се сретали 

А када нас  сунчани ветрови   запљусну на заласку. 

Они нас онда воде ка чудним и болним облицима 

Које се појављују и нестају у нашој пустињи. 

Између узбуђења и приче приповедача 

Налазе се куће које нам причају о херојским данима 

И старој слави 

Пут поплочан пожудом урања у блато језера- 

Можемо ли да одсањамо неки нормалан сан? 

Можемо ли да пратимо море? 

Можемо ли да говоримо о новим знацима заљубљености?. 

Леђа су оптерећена сећањима оних који су овде живели... 

Њихова црна крв и њихов устрептали дух попут птичице 

Круже око граница наше галаксије... 

Немамо више нарциса 

Чули смо старије како плачу због губитка деце 

Чули смо наше старе како траже калифа 

И наше славне покопане у Азији. 

Држимо се ових плажа препуних мириса ноћи 

Држимо се те прве среће 

Наше су душе од дрвета, 

Наши су снови постали старе лађе 

У којима све врви од бледих жена 

Док деца плачу за рибама полетушама. 

Наш јадни брод који је вођен старим илузијама 
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Скретао је с пута пловећи од луке до луке 

Све су нам карте легенде о караконџулама, фениксу и ситницама 

Нема реке у телу нашем, нема извора, нема водоскока 

Ми обожавамо празне и слабе одјеке ... 

Ми не знамо како смо могли да носимо ове ципеле историје и уклонимо 

сећања 

Ми не знамо како смо саградили наше куће нити како смо пожњели жито 

Ми не знамокако смо окупили наше овце нити како су нам наше жене 

дошле 

Ми не знамо како су се наша деца родила ни када и како су одрасла. 

Наше крхке мисли попут олеандра носе то бреме на својим леђима као 

планину. 

Наши преци који су заборавили своју смрт пролазе пред нашим очима  и 

успоменама 

Попут белог чаршава на коме су исписани звездани кругови... 

Град је као глупа девојка и као да мирише на смрт. 

Куда да ја лутам са мојим мртвима нагог тела? 

Где да проспем водопаде који наопачке теку из њихових очију? 

Руке наших  скромних бака и дека прекривају лице језера 

Птице прелећу и нестају у сузама мојим 

Нека посебна плава бол окружује крошњу нашег дрвета и радја плодове. 

А кад се расече плод тог дрвета врабац нагло из њега излети 

И исцртава кругове у ваздуху. 

Док су се птице окретале у вртлогу, ветар је чешљао своје перје 

И пожудно лупао њима о море као да су весла 

Затим сам затворио очи завојима натопљеним воском. 

Није то била последња одбрана од моје прве епске боли. 

Имао сам састанак са ветром који ме је чекао иза врата 

Како би ме пољубио док се сан  у ноћи већ отопио као путер 

За време док су пророци разбацивали моју кабаницу 

Носећи лађу коју сам ја држао, сећао се сенке маслина 

Грожђа и палми, 

А море се ширило 

.и црвени рибарски бродови су истоварени. 

Злаћани летњи поветарац 

Успављује ме током дана 

Како бих остао на хоризонту. 

Стављао сам прсте у песак 

Које је чамило у воденој галаксији 

И образовало нови бетар 
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Који покрива површину језера 

 

 

Грудни континенти облака 

 

(Да ли су песници напустили неко уништено место или су схватили 

илузију након тога?) 

Нема језика за мене, нема ноћи за мене, нема пада за мене 

Сам са тужно жутим сунцем полажем главу на обале галаксије 

А сузе су ми се попут светлости лијевале на гола женска прса 

Ја сам стари пратилац боли 

Ја сам пријатељ вечне пожуде 

У мојим грудима континенти далеких кишних облака 

Снове ми пружају гола тела натопљена медом и облаци плавих очију 

Нисам рутин, а историја ми туче усне гепарде, увек чекајући да буду 

убијени. 

Дугачка је као игле 

Овде имам рану од расипања у старим бироима и у женским наборима 

Ходајући попут грома улицама у гомили, крсташи и бродови жудели су за 

дуваном и оловом 

Ево ме дух под старим ноктима 

У мојој руци куца срце 

Назваћу вас црвеним каранфилом и ветром који пуше у пустињи 

Усредсредите моју висину и припремите трошкове колико можете. 

Желим широк злочин, беле мачеве и штитнике који ме спречавају у давању 

њених поклона. 

Желео бих да умрем мрљом својом кожом ... 

Препун сам писама, чудне пожуде и забрањених ретких књига 

Од детињства сам сањао о јабуци на столу 

Као брончани коњ, лутам около и објесим се под светлошћу задњих 

светала 

Све песме су кохорте туриста, фотографа и Загарда који су вам послани 

При погледу на ноћ, из стена гладних и из гужве политичара, 

Носићу вас да водите рачуна о Омару, Аби Навасу, Басхару и Палаху бин 

Ал Хабабу. 

Никад нећу одбити трампице свој банкет ... 

Али како да вас снабдијевам? 

Како да отворим овај зелени хоризонт? 

Извините, читаоци 

Си гладан 
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Жедан си 

Његово ватрено тело подигнуто је свето као заставе на годишњицу 

арапских револуција 

Њена љубичаста уста трепере црвене заставе 

Спојени и раздвојени поклони учинили су јој се као бисера која су 

напуштала бисера 

Потребно ми је спокојство, браћо. Недавно су ми потребни здравствени и 

здравствени проблеми, економске катастрофе, развојни обрасци, 

штрајкови, поремећаји, високе цене и погоршање куповне моћи. 

Боуделаире је досадио својим бесмртним тијелом 

Уморна сам од говора о домовинама које су силоване као рањена кобила на 

улазу у пустињу 

Ја сам арапски мушкарац, сва моја хероина, положим је на груди голе жене 

испод воде 

Потребне су ми планине груди и ноктију да бих испунио жељу 

Ја сам птица из пепела 

Песме Имам беле птице 

Песме су слани лукови 

Потребно ми је твоје тело покривено сведоцима и ружама да би универзум 

био слађи 

 

Ја сам тајна од глиненог шејка 

 

То је револуција. Остатак наше сенке је илузија. 

Сада се могу вратити себи и придружити својим члановима 

Сада могу да волим и певам 

Могу да обојим дан и играм се са јатом голубова 

Сада могу да "будем као да они то не желе" 

Сада могу да оставим своје унутра 

И пошаљи моје туге у шетњу 

Ово је .. револуција .. Морам да летим са два челична крила 

Морам да сејем руже 

................................ 

Кад је див пуцао 

Њен први ударац скинуо ми је спаваћицу 

Други је у мом срцу дао светло за Вртове туге 

То је револуција ... Други пут нећу спавати у трновом кревету 

О, најављујем своју оставку на тугу 

Аутизам 

И скитница 
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Најављујем опоравак од старих синбола 

................................... 

Ходаћу као ружа преоптерећена визијама 

Као сан који силази са месечеве вожње 

Кажем за слободу како и приличи песнику попут мене: 

  То је за вас 

Испружи крило као бела голубица 

Око мене је све бело .. небо и песак 

Ништа ме не враћа натраг ... Нећу бити оно што они желе од мене 

 

-2- 

 

моја друга половина овако болна 

А друга половина узалуд и неплодно небо 

песник прогнан у мом телу превиђа 

Са прозора срца 

Моје срце је дивља јелен, 

Испаша сироче у трагедијама 

Свој сан сам опремила мирисом каранфила 

Сањам о звездама како бљесну на твојим уснама, 

И сви бродови пристају на ваше груди 

Осећам да је галаксија моја. 

А моја земља је преплављена љубављу и кишом 

............................ 

Еротика ми се црта на уснама 

Како дим диже моју радост 

Сад имам домовину и укусну тугу. 

А песник је постао лутајући мојим телом 

Као облак између поља 

Одлазите, хеј бруталне мисли 

У мом грлу славуј је хтео да пева 

А мали бог жуди за радошћу 

О дрвеће пронађено самим 

Ја сам златна киша 

Падајте на градове да бисте на улицама посејали снове и јасмин 

Да сакупљам удове моје драге и осветљавам снове њеном крвљу 

Ја сам птица пуна нежности и песама 

Сунце је моје 

А земља је слађа од дана ... слађа од светлости 

Ја сам љубавни ветар који продире у ваша побуњена срца 
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Данас слободно једемо, спавамо и умиремо 

Данас могу да повисим глас певајући 

-3- 

Пун љубави и бола 

 Ништа не јури моје тело као вук у бегу, 

Ружно сања 

 Наранџаста олуја вам долази из очију 

Ох, о чудниче, сенчи ме 

 О болу, песма жели да живи у његовим трепавицама 

 О море, таласи увече играју тужан тон 

Убија ме жеља за врелим језерима у твојим очима 

Мој сан расте између галаксија попут бебе 

Жедан је груди љубичастог облака и слика 

Љубитељи у воску 

О поезија 

Ко си ти ... ? 

Ти си тајна 

Муке стењања даљина 

Отвори нарцис моје крви 

Ко сам ја ... ? 

Ја сам тајна дрхтавице глине и ватре. 

Моја љубав је прича коју љубавници преносе као бол за болом 

Хода површином мог сећања 

Она плеше ватру у мојој крви са божанским обредом 

Она цвркуће изнад мојих туга и држи масу мојих снова. 

 Моје песме су преријски духови 

Осећам морску турбуленцију у гласу 

У срцу осећам мирисну љубичасту кишу 

Зелене песме ми падају у душу 

Слаткиш је древни стих стварања 

Небеска инспирација 

То ме узбуђује ....... 

Бол удара мојим телом својим крампама 

Сан пада у несвест 

О душа пуна суза 

Време је 

Чинити чудо за поезију 

После бацања моје драге у јаму  
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        Abdulla Vash 

 

 

Абдулла Ахматович Менгкобилов) родился 1962 году в Сурхандарьинской 

области, Узбекской ССР. 

В 1980-82 гг проходил боевую службу в Афганистане. В 1984-90 гг 

закончил ТашГУ имени Ленина В.И. В  1996-2000 году закончил 

экономфак ТашГЭУ. 

С 1992 года по сегодняшний день работает тележурналистом в Уз.НТРК. 

Поэт и писатель, литературовед. 

Автор нескольких поэтических сборников, повестей и рассказов, 

Член международного  «Интернационального союза писателей» и 

«Ассамблеи Народов Евразии». А, иакже является Сопредседателем 

литературновго совета АНЕ по Репсублике Узбекистан. 

Родной язык — узбекский. 

За литературные достижение был  награжден орденами и медалями. 

Лауреат международных конкурсов. 

 

ПЯТНИЧНЫЙ МОЛЕБЕН 

 

Движением своего тело, взглядом или одним словом, 

Ты способна вызвать, восторг и восхищение! 

Затаив дыхание, 

слежу и жду, 

в платьице лиловым — 

спустилась с неба, как юное, волшебное дарование... 

В глазах слезится игривая радость, ушли боли на прочь, 

Тебя таким представлял, 
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просил, 

умолял, 

ну, давай же, приди! 

Да, такое яркое, о, Всевышний, прибавь дни и отсрочь, 

не дай мне умереть, 

не дай мне умереть 

на рассвете сил, дай судьбу возвести!... 

 

Молитва петком 

 

Покретом тела, погледом или једном речју, 

У стању си да изазовеш одушевљење и дивљење! 

Задржавајући дах, 

Гледам и чекам 

у љубичастој хаљини - 

сишла с неба попут младог, магичног талента ... 

Разиграна радост ми сузи у очима, болови су нестали, 

Замишљао сам те такву 

питао 

преклињао 

па, хајде, хајде! 

Да, тако светло, о Боже, додај дане и одгоди, 

не дај ми да умрем 

не дај ми да умрем 

у зору снаге, нека се гради судбина! 

 

*** 

Коротаем дни в поисках мира и любви. 

Но находит не каждые, печально, увы. 

Ест вопросы и ответы, как одно — целое, 

но, не каждый свет видит во внутри сливы. 

И взгляды наши обманчивы, порою, 

Строят дорогу, мы думаем, яму роют. 

Ростки накрылись густым инеем, 

Кажется, они мерзнут — 

их Бог так укрывает. 

Не любим, 

не пощадим, 

парадокс такое, 

По просто люди гибнут, 
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горе кому и какое? 

О, Аллах, сжался, 

на гробу делают деньги, 

Поменяй их разум, 

на... « хорош бизнес но... не на всякое!»... 

 

Дане проводимо у тражењу  мира и љубави. 

Али, не сви на жалост, авај. 

Виде питања и одговоре као једну целину, 

али, не види свако светло у унутрашњости шљиве. 

А наши ставови обмањују, понекад, 

Граде пут, ми  мислимо да копају рупе. 

Клице су биле прекривене густим мразом, 

Изгледа да се смрзавају - 

Бог их тако штити. 

Ми не волимо 

да штедимо. 

Парадокс је 

Али људи једноставно умиру 

Коме је горе? 

О Аллаху, понижења 

зарађују на ковчегу, 

Памет их опомене 

као ... „посао је добар, али ... не за све“! 

 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ КАК РОСА... 

 

Первая любовь как утренняя роса, 

Явится на заре жизни, творит чудеса. 

Сердце раскрыта, пахнут как роза, 

Весь мир во сне, Она пробуждается. 

И дает знать, словно, как ручейки, 

в двух сердцах, бурлит и несется, 

приливы, отливы, заморозки, инейки... 

если светило в одной, светло бывает темно! 

Роса... Она не робкая, нежная и хрустит, 

Береги, люби, оживляй, не дай ей грустить! 

Первая любовь... реанимировать нельзя — 

Она есть счастье, и ключ в сказочный путь! 

Ты ее береги! 
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испариться... не найдешь... 

Да, она нежна, хрупка, силой не одержима. 

И помни: мне, тебе на веки не дана? 

Ей пагубны ветер, тучи, молнии и гроза... 

Она их не переживет, 

испариться как роса.... 

 

ПРВА ЉУБАВ ЈЕ КАО РОСА ... 

 

Прва љубав је попут јутарње росе 

Појављује се у зору живота, да зачуди. 

Срце отворено, мирише на ружу 

Читав свет је у сну, Она се буди. 

И даје до знања, као да, попут потока, 

у два срца, бујицом се сјури, 

Плима, осека, мраз и слана ... 

ако је светло у једном, у другом је тама! 

Роса ... Није плаха, хрскава и нежна , 

Чувајте је, волите, оживите, не дозволите да буде тужна! 

Прва љубав ... не може се реанимирати - 

Она је срећа и кључ бајковитог пута! 

Брини се за њу! 

испари ... нећеш је наћи ... 

Да, нежна је, крхка, не поседује се на силу. 

И запамти:  није ти заувек дата 

Ветар, облаци, муње и грмљавина штете јој ... 

Неће их преживети 

испариће као роса ....  

**** 

Каждый ждёт чудо, но редко кто творит, 

Потому что, душа его любовью не горит! 

Любовь — она чуда, да, вопреки всех чудь — 

И может упасть в душу, как яркий метеорит.... 

 

**** 

Сви очекују чудо, али ретко ко ствари 

Јер свима душа од љубави не гори ! 

Љубав је чудо, да, упркос свим чудима - 

И може пасти у душу налик метеорима ... 
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                Абдукахор Косим 

 

 

Абдукахор Косим је таџички песник, преводилац, публициста, новинар. 

Рођен је 1965. године у Таџичкој СССР у совхоз-техникуму имена 

Кујбишева, Вахшки рејон. Стекао је више педагошко образовање. Од 1983. 

до 1985. служио је у редовима Оружаних снага СССР-а. Оснивач је и шеф 

литерарног клуба „Ворисони Турсунзода“ (Наследници дела Турсунзаде) и 

огранка Удружења књижевника Таџикистана у граду Турсунзаде. Главни 

је уредник новина „Хидоят“ из Народне демократске партије Таџикистана. 

50 Добитник је следећих награда: „Изврсност просветитељства и науке 

Републике Таџикистан“, „Изврсност у култури Републике Таџикистан“, 

Јубиларна медаља „20. годишњице Пограничних војних трупа 

Таџикистана“, медаља „20. годишњице Националне гарде Таџикистана“, 

медаља „За помоћ и садејство ветеранском покрету“, медаља „За активни 

рад у Међународном удружењу књижевника“, медаља лауреата 

„Међународне награде имена В. Набокова“, сребрна медаља Сверуског 

књижевног фестивала „Лиффт“ Аутор је следећих књига: Дечја 

стихозбирка „Алифбои шавковар“ (Занимљиви буквар) Душанбе, 2008. 

Збирка поезије „Ворисон“ (Наследници), Душанбе, 2010. Збирка поезије 

„Бешаи анбухи андеша“ (Густа шума размишљања), Душанбе, 2011. 

Збирка поезије „Садои дил“ (Глас душе), Душанбе, 2011. Збирка поезије 

„Ворисон“ (Наследници), Душанбе, 2010. Збирка поезије „Сарзамини сабзи 

хотира“ (Зелена земља успомена), Душанбе, 2015. Збирка „Вахдатофар“ 

(Миротворац), Турсунзаде, 2018. 

· 

 

 

ГОРИ, ПЕСНИЧЕ! 

 

Гори, песниче, али не одустај, 
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судба песника је да изгори. 

Себи ти мораш остати веран, 

и гимне доброте увек заори. 

 

А живот трчи, пут кривуда, 

зи не тражи људске љубави. 

Душа боли, удара од бола, 

песниче, на спокој заборави. 

 

 

До смрти, ватрене речи 

не умарај се од састављења. 

И не тражи другога пута, 

твоја судба су душа исцељења. 

 

Превод на сербский язык- ДАЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ 

 

ПЕСНИК ЈЕ УВЕК ЖИВ 

 

Издржаћу ја разна искушења, 

која означише и Бог и Судба. 

Са људима тражим духом сусретања, 

није ми жао ни хладноће ни зноја. 

 

Испуцали су ми давно дланови 

и косу покрише седе власи. 

Зар је брод среће давно потонуо? 

Под таласом патње зар да се скраси? 

 

Ударају у обале моје наде, 

с анђео смрти шапће ми: Стој! 

Куда журиш? О, како си неук! 

Време ти је, смртниче, за спокој! 

 

- Не! Не могу! - куцам јаче на врата, 

- Отворите, људи, светлост вам носим! 

Нека нестанем, није велик губитак, 

али, за собом траг ћу да косим! 

 

Превод на сербский язык- ДАЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ  
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                    Abner Rossi 

 

Nato e cresciuto a Firenze  

Residente presso la Chiesa di Monte Oliveto a Firenze 

Sono scrittore (prevalentemente teatrale), poeta, sceneggiatore e regista. 

Ho collaborato alla grande stagione dell’emersione della comicità fiorentina e 

toscana (Monni, Pachi, Benigni, Benvenuti, Cenci, Giancattivi), con Giorgio 

Albertazzi nel lavoro teatrale “Borges in Tango”, per quindici anni con il 

Maestro Luis Bacalov (premio Oscar 1996) e con i musicisti Renato Sellani, 

Giorgio Gaslini, Anna Maria Castelli, Mario Berlinguer. 

Ho scritto un numero imprecisato di commedie teatrali e partecipato al primo 

Festival di teatro-canzone Giorgio Gaber con un lavoro originale. 

Ho scritto anche alcune canzoni di successo e altre inserite in lavori di Teatro-

Canzone, nel cui settore ho scritto e diretto “Se io ho perso, chi ha vinto?”. 

In Lituania ho diretto l’opera inedita di Léo Ferré “L’Opéra du Pauvre”, 

rappresentata con la Lithuanian State Symphony Orchestra e la cantattrice Anna 

Maria Castelli (a Vilnius e a Kaunas). Per quest’opera ho ricevuto un premio per 

la regia dalla Scuola di Regia Lituana. 

Sono stato per 10 anni direttore organizzativo del Festival internazionale 

Versilia Jazz Festival e del collegato Premio Musica Europa e per 5 anni 

direttore artistico del Festival di teatro “Luni Europa Festival”, oltre che 

direttore artistico e docente della scuola di Teatro di Artemusique Européenne 

(finanziata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali). 

Ho fondato le compagnie professionistiche “Donne InScena”, “Compagnia degli 

Strami” e “Compagnia Teatro Classico” con le quali ho portato in scena mie 

opere originali (“Le voci della luna”, “Monologhi per organi caldi” dedicato a 
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Charles Bukowski e “Gershowitz” visioni oniriche sulla morte di George 

Gershwin) e opere d’autore (“Il Berretto a Sonagli”, “Sogno di una notte di 

Mezza Estate”, “L’Avaro”, “L'uomo dal fiore in bocca”). 

Ho portato in scena un lavoro originale dell’attore Omero Antonutti (“Religioni 

contro”) con il quale, successivamente, ho allestito anche “Le voci della luna”. 

Ho diretto l’etichetta discografica Life Srl e ho prodotto con Luis Bacalov “La 

meravigliosa avventura di Carlos Gardel”, distribuito dalla storica testata 

giornalistica “Il Manifesto”. Dopo il successo del CD, ho scritto “La 

meravigliosa avventura del Tango” con Luis Bacalov e Anna Maria Castelli. Lo 

spettacolo è rimasto in programma nei maggiori teatri italiani fino alla 

scomparsa del grande Maestro. 

Parallelamente a quanto sopra, ho condotto stage (in Italia e in Svizzera) di 

lavoro corporeo indirizzato al teatro in Italia (Sarzana, Firenze) e in Svizzera 

(Lugano), elaborando un personale metodo d’insegnamento che integra le 

tecniche classiche di recitazione con i vari elementi legati alla Gestalt Therapy 

(Diploma alla Post Graduate School of Psicotherapy), alla Bioenergetica di 

Lowen e allo psicodramma moreniano. 

Da diversi anni, pur continuando a scrivere per il teatro, mi dedico alla scrittura 

di racconti brevi, monologhi (tra questi ultimi il pluripremiato “Un attimo una 

vita” inserito nei materiali di studio in molte scuole superiori di teatro italiane e 

internazionali) e poesie (ho pubblicato le raccolte “Ascolta il vento”, “ Farfalle e 

rose”, “Per distanze e luoghi” e “Alla lei che amo” 2020). 

Adesso, raggiunti i 73 anni (che considero il raggiungimento della maggiore 

età), vivo come custode nella Chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto, 

Patrimonio Mondiale Unesco. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 

АБНЕР РОСИ 

Рођен и одрастао у Фиренци 

Становник цркве Монте Оливето у Фиренци 

Ја сам писац (углавном позоришни), песник, сценариста и редитељ. 

Сарађивао сам у сјајној сезони настанка фирентинске и тосканске комедије 

Написао сам велики број позоришних комедија и са оригиналним делом 

учествовао на првом фестивалу позоришта и песама Ђорђа Габера. 

Такође сам написао неке хит песме, а друге уврштио у дела Позоришне 

песме, у чијем сам сектору написао и режирао „Ако сам изгубио, ко је 

победио?“. 
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E non saremo mai 

 

Non c’è domanda che ti possa fare 

se mi rispondi sempre che sei mare. 

Del resto il nostro incontro è stato vento, 

vento che urlava per strettoie e gole 

mare che invade coste e le sommerge 

furia, sudore, sempre corpo a corpo. 

 

Non siamo e non saremo ma 

Pace e silenzio o brezza dolce 

che accarezza e passa. 

Siamo fatti di carne tu ed io 

quella carne che uccide e che germoglia, 

pelle che trema per una carezza, 

scuotimenti improvvisi e terremoti. 

Siamo fatti di carne tu ed io 

e di natura che non ha domande. 

 

Ero fiume 

 

Ero fiume, ero schiuma ruggente fino al tuo mare salato di lacrime marinaie e 

distanze. 

Oggi il mio volto è un delta di rigagnoli in secca di tempo e le mie parole escono 

lente 

in povertà di suoni stonati. 

Non ho più un posto dove fermarmi 

e la mia anima non vuole sapere dove si siederà al tramonto. 

 

L’educazione contro 

 

Non è dei sottomessi interrompere 

la giornaliera tortura 

Educati ad essere contro 

dalla gioventù poco vissuta 

per le radici operaie avvizzite, 

da ore ed ore di lavoro. 

con la giovane moglie già vecchia 
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per chi ritorna morto di fatica. 

 

Dalle ristrettezze, 

da orari sempre uguali, 

dalla rinuncia a qualsiasi sogno 

che non sia sudato. 

 

Poi i minuti ripetitivi e inutili, 

a denti stretti vivendo d’aria, 

imprigionati in velocità inaccettabili 

di un domani da evitare. 

 

 

Guardando i figli sconosciuti 

nascondendo lacrime, misurando le parole 

per dedicare il tempo 

ad un urlo che esploda nella solita trincea. 

 

Della trincea so dirvi poco: 

un letto, un comò, un ingresso, altro casuale, 

pareti bisognose di colore già consumato 

e di rapidi sorrisi (rari come la soddisfazione) 

di chi sceglie di non avere ricordi. 

 

И никада нећемо бити 

 

Нема питања које ти могу поставити 

ако ми увек одговориш да си море. 

Напокон, наш састанак је био ветровит, 

ветар који је вриштао кроз уска грла и клисуре 

море које искаче на обале и потапа их 

бес, зној, увек руку под руку. 

 

Нисмо и нећемо бити 

Мир и тишина или лагани поветарац 

то милује и пролази. 

Направљени смо од меса ти и ја 

то месо које убија и ниче, 

кожа која подрхтава од миловања, 

нагло дрмање и земљотреси. 
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Направљени смо од меса ти и ја 

и природе која нема питања. 

 

Био сам река 

 

Било сам река, урлао сам пеном до твог сланог мора морских суза и 

даљина. 

Данас ми је лице делта сувих токова времена и моје речи излазе полако 

у сиромаштву неусклађених звукова. 

Немам где да се зауставим 

а моја душа не жели да зна где ће седети на заласку сунца. 

 

Образовање против 

 

Није покорно прекидати 

свакодневно мучење 

Образујте се да будете против 

од мало проживеле младости 

за увенуле радничке корене, 

за сате и сате рада. 

са младом супругом која је већ стара 

за оне који се врате мртви од умора. 

 

Од невоље, 

увек исто време, 

од одустајања од било ког сна 

који није знојан. 

 

Затим се понављају и бескорисни минути, 

са стиснутим зубима који живе у ваздуху, 

затворени неприхватљивом брзином 

сутра да се избегне. 

 

Гледајући непознату децу 

скривање суза, одмеравање речи 

да се посвети времену 

за врисак који експлодира у уобичајеном рову. 

 

О рову знам мало: 

кревет, комода, улаз, још један лежај, 



23 
 

зидови којима је потребна боја већ су истрошени 

и брзи осмеси (ретки као задовољство) 

оних који одлуче да немају успомене.  



24 
 

 

    Abraham Eduardo Méndez Yáñez 

 

 

Acrónimo: AMEDEBVY 

Nacionalidad: mexicano 

Monterrey Nuevo León Ebook: https://es.calameo.com/favorites/704905 

Redes sociales: Facebook Abraham Méndez 

Biografía: licenciado en educación especial y escribo textos desde los 14 años, a 

lo largo del tiempo y ahora a mis más de 50 años he buscado ir puliendo y dando 

más seriedad a lo que escribo, he participado en alrededor de 10 antologías con 

escritores de México y de 

algunos países de habla hispana y en 12 e-book donde se escribe poesía de 

protesta y denuncia, buscando empoderar a aquellos que fueron callados. 

Escritor por impulso que busca trascender con sus letras desde las cuatro paredes 

donde lo enclaustran sus 5 demonios: Miranda mujer joven con muchas 

inseguridades, Mauricio hombre apuesto pero arrogante y petulante, Eduardo 

niño inquieto que maduro muy pronto en la vida, Ernesto el viejo que se acabó 

la vida pensando sin lograr alcanzar el amor por todos esos miedos y Edgar un 

beodo empedernido que se vuelve honesto y franco al calor de la copa y sin ella 

también. Sus crisis literarias no tienen espacio ni tiempo, suceden y se 

desarrollan en todo lugar y en todo momento sin escatimar los alcances que 

pueda vislumbrar sus pensamientos, su aprendizaje en las letras se da de forma 

introspectiva, con un matiz de naturalidad y desparpajo 

No se considera poeta, mucho menos escritor, pero respeta los cánones que 

dictan tal disciplina. 

Participa en la revista literaria Trinando de Colombia y en la revista poética 

AZAHAR de Conil España. 
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Ha escrito 3 recopilaciones de textos sobre la mujer en el marco de los eventos 

de Grito de Mujer “las lágrimas de la tortuga”, “el canto del cisne” y “el mito de 

las sirenas” 

Y tiene un recopilado de textos sobre el penal del Topo Chico, de todo esto 

resulto el libro que en próximas fechas saldrá publicado “Historias escritas en la 

Piel” 

“La poesía no solo son letras, son imágenes que se desprenden de una mente 

para invadir y sacudir muchas mentes más” AMEDEBVY 

 

 

Абрахам Мендез  

Биографија: Дипломирао специјално образовање и текстове писао од своје 

14. године, временом и сада, у својих преко 50 година, тежи да се полира и 

да већу озбиљност ономе што пише, учествовао у око 10 антологија са 

писцима из Мексика и 

неких држава шпанског говорног подручја и у 12 е-књига у којима се пише 

песништво протеста и денунцијације, настојећи да оснажи оне који су 

ућуткивани. 

 

ESCRIBO EN VANO 

 

Escribo en la pared que aprisiona tus recuerdos 

En la ventana oscura que oculta tu silueta 

En las cortinas que limitan tu mirada 

En la casa que habitas tú, como fantasma 

 

Escribo sabiendo que no hay futuro 

Que el pasado es un recuerdo y el presente es incierto 

Que las personas no entienden mis lamentos 

Que la vida se me va y tu no estas ya en mis pensamientos 

 

Escribo de tus sueños, tus manías 

De tus ganas de vivir la vida 

De tus miedos, tus temores 

De tus ansias, tus rencores 

 

De esas malditas pesadillas  

que nunca te dejaron en paz 

Escribo y ya no sé ni porque lo hago,  

pues escribir no te hará regresar jamás. 
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LA PALABRA 

 

La palabra, unas veces silenciosa otras tantas elocuente 

La palabra anima, reconforta, sensibiliza y enaltece 

Pero también, destruye, subestima, agrede y recrudece 

Deja en el alma y la mente huella que plasma y trasciende 

 

Se arriesga la vida y se lleva a la muerte 

Se lleva la herida y sangra fuerte, fuerte 

La palabra es río que te conduce y mar que te somete 

 

Es cielo de vuelo abierto, es tierra que te sostiene 

Es agua que te hunde profundo, es fuego que lacera el vientre 

Es proyectil que surge de un arma letal 

Es la legua viperina que arde cuando muerde 

 

La palabra es la conclusión de un pensamiento 

Es la oración que hace al discurso eterno 

Es la forma más sencilla de llegar a un entendimiento 

La palabra será el epitafio que identificará tu aposento. 

 

 

Узалуд пишем 

 

Пишем на зиду који затвара ваша сећања 

Са тамним прозором који скрива вашу силуету 

Са завесама које вам ограничавају поглед 

Куће у којој живите, попут духа 

 

Пишем знајући да нема будућности 

Да је прошлост успомена, а садашњост неизвесна 

Да људи не разумеју моје жаљење 

Тај живот напуштам и више нисте у мојим мислима 

 

Пишем о вашим сновима, твојим хобијима 

О вашој жељи да живите живот 

О  страховима, ваших страхова 

О вашој жудњи, вашем незадовољству 
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Од тих проклетих ноћних мора 

Које вас никад нису оставиле на миру 

Пишем и ни сама не знам зашто то радим, 

јер вас писање неће натерати да се вратите. 

 

РЕЧ 

 

Реч, нека нијема, друга тако елоквентна 

Реч охрабрује, теши, сензибилише и уздиже 

Али такође, уништава, потцењује, напада и појачава 

Оставља отисак на души и уму који обликује и надилази 

 

Живот се ризикује и смрт се носи 

Потребна је рана и она крвари јако, јако 

Реч је река која вас води и море које вас потчињава 

 

То је небо отвореног лета, то је земља која вас држи 

Вода вас дубоко потапа, ватра је тачка у трбуху 

То је пројектил који излази из смртоносног оружја 

Виперински отров горење после угриза 

 

Реч је закључак мисли 

Молитва је та која говор чини вечним 

То је најлакши начин да се дође до разумевања 

Реч ће бити натпис који ће идентификовати нашу собу.  
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  Agnese Monaco 

 

 

Born in Rome. Writer, Poet, Painter and musician. Registered to Siae, Dor and 

Olaf. A graduate in Letters h.c. She wrote books of poetry, novels, Fables, 

musical texts, working with big names of Italian music scene, for Teathe two 

comedies, including(Cambia Canale) and a short film (Redini di vita) on the 

possible causes of depression. We also remember the experimentation in 

Oxymorons, paradoxes, Haiku, aphorisms, essays, Reviews, translated  in 

English, French and Spanish with Italian and foreign publications. She is present 

in literary world since 1996. She won many competitions in Italy & Outside in 

Europe & USA. We including in that : Premio Alto Patrocinio Croce Rossa 

Italiana , Premio Internazionale di Poesia Coluccio Salutati. Editor’s Choice 

Award by poetry.com & The International Library of Poetry – 2007 -(USA), 

First Place Concorso Internazionale "Po & siA -Meltin’Books, She receives the 

certificate of merit issued by the OPE (European Parliamentary monitoring 

centre and the Council of Europe), for professionalism and valuable cooperation 

for the success of the contest. In the 2011comes out his book “ E’ solo l’inizio”, 

a collection of poems. He competed with his paintings in numerous exhibitions 

of painting in Italy and abroad. Its versatility is also in painting and sculpture, 

creating innovative new styles including mosaics, copper reliefs and other 

works. Her paintings are often in various Exhibitions in Italy, Europe and 

worldwide. Candidate in 2013 to help animals and nature in two Municipalities 

of Rome. She Writes and speaks in English, Spanish and Italian. In her spare 

time she loves to study other languages. She is always careful to protect animals 

and to volunteer in fact she often gave his contributions to these causes. 

 

Агнесе Монако 

рођенa у Риму. Писац, песник, сликар и музичар. Дипломирани 

књижевник.  

Написала је књиге поезије, романе, басне, музичке текстове, радећи са 
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великим именима италијанске музичке сцене, две позоришне комедије, и 

кратки филм о могућим узроцима депресије. Такође се сећамо 

експериментисања у оксиморонима, парадокса, хаикуа, афоризама, есеја, 

критика, преведених на енглески, француски и шпански са италијанским и 

страним публикацијама 

 

 

 

 

Senza pietà 

 

 

Senza pietà 

sto uccidendo 

quel che resta 

di me stessa. 

Tra nemici e amici, 

affogando in acque 

troppo torbide 

da digerire. 

 

Ogni scelta sbagliata, 

mi conduce a te, 

sconfinando in libertà, 

negate, 

tra queste briciole, 

di fretta, 

che distrattamente 

mi offri. 

 

Quante strade, 

dividono un divino 

errore, 

percorso insieme, 

tra divorate lacrime, 

perse in oblio, 

di crepuscolari, 

consumati dal tempo. 

 

Немилосрдно 
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Немилосрдно 

Убијам 

оно што остаје 

од мене. 

Између непријатеља и пријатеља, 

утапање у водама 

сувише је облачно 

за варење. 

 

Сваки погрешан избор, 

води ме до тебе, 

прекршај  слободе, 

негирам, 

у журби, 

одсутно 

ти ми нудиш 

само мрвице 

 

Колико стаза, 

подели божанско 

грешка, 

путовање заједно, 

међу прождрлим сузама, 

изгубљени у забораву, 

неизвесности 

истрошене временом.  



31 
 

   Agnieska Herman 

 

 

Polska poetka i graficzka. Autorka pięciu tomików poetyckich. Zawodowo 

zajmuje się projektowaniem okładek dla polskich i zagranicznych wydawnictw. 

Tłumaczona i publikowana nie tylko na rynku ojczystym, ale również w wielu 

innych krajach, m.in: w Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Turcji, Ukrainy, Japonii czy 

Indiach. Omawiana i nagradzana w prestiżowych konkursach. Uczestniczka 

licznych międzynarodowych spotkań literackich. Członkini Polskiego 

Stowarzyszenia Haiku. 

 

Agnješka Herman -poljska pesnikinja i grafičar. Autorka pet tomova poezije. 

Profesionalno dizajnira naslovnice za poljske i strane izdavačke kuće. Prevođena 

i objavljivana ne samo na domaćem tržištu, već i u mnogim drugim zemljama, 

uključujući Veliku Britaniju, Bugarsku, Tursku, Ukrajinu, Japan i Indiju. 

Nagrađena na prestižnim takmičenjima. Učesnik brojnih međunarodnih 

književnih skupova. Član Poljskog Udruženja Haiku. 

 

 

 

tłem niech będzie łóżko 

z drewnianym zagłówkiem. 

stara kobieta wzywa mamę. 

sąsiadki siedzą wokół 

i opowiadają światu o leżącej. 

sztywnymi palcami 

przekładają paciorki różańca. 

z zawodzeń 

z prostych zdań 
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powstaje 

drabina do nieba. 

 

 

 

pozadina neka bude krevet 

sa drvenim uzglavljem. 

stara žena doziva mamu. 

komšinice sede okolo 

i pričaju svetu o onoj koja leži. 

krutim prstima 

prepliću perlice brojanice. 

naricanjem 

od jednostavnih rečenica 

nastaju 

merdevine do neba. 

 

 

 

tłem niech będzie sen 

mam czapkę z tysiąca motyli. 

roją się nad głową. 

trzepią aksamitnymi skrzydłami. 

 

uśmiecham się do odbicia 

w wystawowych szybach. 

ludzie przechodzą 

na drugą stronę 

bo motyle czarne 

jak śmierć. 

 

 

 

san neka bude pozadina 

imam kapu od hiljadu leptira. 

roje se iznad glave. 

mašu baršunastim krilcima. 

smejem se u odrazе 

izloženih staklala. 

ljudi prolaze 
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na drugu stranu 

jer su crni leptiri 

kao smrt. 

 

Prepev sa poljskog jezika 

 

Olga Lalić-Krowicka  



34 
 

   Agnieszka Jarzębowska 

 

 

 

(born in Sieradz, Poland), graduate of Łódź University, member of „Anima” 

Literary Club, „Poets after hours” Informal Group, Literary Group “Desant”, 

honorary member of Janów Literary Club. She is the author of lyrical and 

satirical texts. Her works were translated to English, Serbian, German, 

Lithuanian, Slovak, Bulgarian, Dutch, Italian, Russian, Telugu, Hungarian, 

French, Spanish, Ukrainian, Swedish, Greek and Filipino. Published four books 

of epigrams and four books of poems. Guest of the 14th International Day of 

Poetry and 2nd European Poetic Dialogues (London 2014), 22nd International 

Poetry Festival “Maj nad Wilią (Vilnius 2016), 4th, 5th and 6th International 

Poetry Festival “Słowiańska Brosza” (Lodon, 2016, 2017 and 2018), 3th, 4th, 

5th International Poetry Festival “Duchowość bez granic” (Plovdiv 2017, 2018 

and 2019) online 6th International Poetry Festival “Duchowość bez granic” 

2020, and “Słowiańska Brosza” (Czechowice-Dziedzice, 2018, 2019, ONLINE 

2020) 12thGuntur International Poetry Festival (Guntur, Hyderabad) 2019 . 

Received the award of the Municipal Council of Sieradz for achievements in 

literature. Awarded the Medal of National Commission of Education for work 

and social achievements. Life Time Achievement Award from Writers Corner 

International (India). 

 

Agnješka Jaženbovska  

- pjesnikinja i satiričar, diplomirala je na Univerzitetu u Lođi i članje književnog 

društva "Anima", „Poeci po godzinach”, „Desant”, „Kwadrat”. Njeni radowi su 

bili nagrađivani na književnim konkursima, objavljivani u novinama, na radiju i 
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televiziji. U vrijeme studija debitovala je u „Dziennik Akademicki“ (1981). 

Objavila je 4 zbirke pesama i 4 zbirke epigrama. Za profesionalni rad označena 

je Medaljom Narodne Komisije za Prosvjetu. 

 

 

Miejsce po przecinku 

 

wszystko 

jest kwestią miejsca po przecinku 

pomyślałam 

matematyka 

nie 

to filozofia 

odrzekł 

weź zdanie 

i zapisz je dwukrotnie 

stawiając przecinek 

w dwu różnych miejscach 

„kochać nie, 

wolno zabić” 

„kochać, 

nie wolno zabić” 

historia 

wiele razy 

przestawiała przecinek 

 

 

 

 

 

mjesto nakon zareza 

 

sve je stvar 

mjesta nakon zareza 

pomislila sam 

matematika 

ne 

to je filosofija 

odgovorio je 

uradi zadatak 
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i napiši ga dva puta 

postavljajući zarez 

na dva različita mjesta 

„voljeti ne, 

smiješ ubijati” 

„voljeti, 

ne smiješ ubijati” 

istorija 

je mnogo puta 

pomjerala zarez 

 

*** 

najważniejsze 

żeby nikogo nie skrzywdzić 

mówi człowiek 

któremu blisko do ostatniego rozliczenia 

i żeby blisko był ktoś 

dlatego że chce 

a nie dlatego że musi 

nikt nie jest nieśmiertelny 

najzwyklejszy poeta powie 

non omnis moriar 

 

*** 

      najvažnije je 

da niko ne bude povrijeđen 

govori čovjek 

kojem se bliži sudnji dan 

i da je bio sa nekim blizak 

zato što želi 

a ne zato što mora 

niko nije besmrtan 

najprosječniji pjesnik će reći 

non omnis moriar 

 

 

Превела са Пољског Олга Лалић Кровицка  
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   Agron Shele 

 

 

President of the International Poetical Galaxy “Atunis” https://atunispoetry.com/ 

 

Agron Shele was born in October 7th, 1972, in the Village of Leskaj, city of 

Permet, Albania. Is the author of the following literary works: “The Steps of 

Clara” (Novel), “Beyond a grey curtain” (Novel), “Wrong Image” (Novel) , 

“Innocent Passage” (Poetry), Whiste stones ( poetry) RIME SPARSE - 

 

Il suono di due voci poetiche del Mediterraneo (Poesie di Agron Shele e Claudia 

Piccinno), La mia Musa (“Libri di-versi in diversi libri” – Italy, 2020); “Ese-I 

and Ese-II) ” . Mr. Shele is also the coordinator of International Anthologies: 

“Open Lane- 1,” “Pegasiada , Open Lane- 2 , ATUNIS magazine ( Nr 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 )” and Atunis Galaxy Antholgy 2018, 2019, 2020. He is winner of 

some international literary prizes. Is a member of the Albanian Association of 

Writers, member of the World Writers Association, in Ohio, United States, 

Poetas del Mundo, WPS, Unione world Poetry and the President of the 

International Poetical Galaxy “Atunis”. He is published in many newspapers, 

national and international magazines, as well as published in many global 

anthologies: Almanac 2008, 2017; World Poetry Yearbook 2009, 2013, 2015, 

The Second Genesis -2013, Kibatek 2015-Italy, Metafora (Poland), Keleno- 

Greece, etc. Currently Resides in Belgium and continues to dedicate his time 

and efforts in publishing literary works with universal values. 

 

Translated by Peter Tase 

 

Агрон Схеле рођен је 7. октобра 1972. године у селу Лескај, град Пермет, у 

Албанији. Аутор је следећих књижевних дела: „Кораци Кларе“ (Роман), 
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„Иза сиве завесе“ (Роман), „Погрешна слика“ (Роман), „Невин пролаз“ 

(поезија), VhisteStones (поезија) РИМЕ СПАРСЕ - 

 

GOD 

 

Every time we see the darkness of colours 

and gorgeous become unsurpassed abysses 

a simple eye returns towards you, 

to you God, 

and piety of hands of human weakness of its own shivering 

from the peaks of sky were your throne has risen 

and pray 

for the light of salvation, 

while forgetting that fait hand their are nearby the heart 

and branches of generations reaching up to you, 

hidden roots 

fractured desires 

daily deaths in every instant 

and awakening with first sunrise 

to push the wheel of world forward 

to bring a soul that is delighted 

and grabs another one in order to return into a sand and elaborate the image. 

Bells are sounding more often these times 

And attention focused towards her sounds, echoes of abandoned streets for much 

time 

eternal music that goes through the summit covered by angels 

spread into genres, that inserts deeper into the niches of memory 

and thoughts are erupting our senseless acts, 

moving on a chandelier that brightens the wounds of a wrinkled moon 

to show that mysterious travel 

departed towards the gates of marble 

and looking upon turns that gated windows from other world 

Someone is calling in this pat hand turbulence 

 

You name it: absolute, light, sorrow or silence 

but he will scream again, 

because the stained creature has placed him in danger 

heavily without any hope, without a light, without a soul 

and suddenly today returned has face towards him, 

to gather the blessing and forget it tomorrow, 
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while God is ascending with his nails and struggling 

towards the divine justice 

towards the limits of our fragile flesh 

where everybody is a dust lost in the wind 

and every life is a relinquishing of a blessed breath. 

 

БОГ 

 

Сваки пут кад видимо таму боја 

и раскошни постају ненадмашни понори 

једноставно око се враћа према теби, 

теби Боже, 

и  побожно задрхти рука од сопствене, људске слабости 

са небеских врхова кад се твој престо подигне 

и моле се 

за светлост спасења, 

заборављајући притом да су крваве њихове руке у близини срца 

и огранци генерација који долазе до вас, 

скривени корени 

преломљене жеље 

свакодневне смрти у сваком тренутку 

и буђење са првим изласком сунца 

да гурне точак света напред 

да доведе душу која је усхићена 

и зграби још један како би се вратио у песак и разрадио слику. 

У ова времена звона се чешће оглашавају 

И пажња усредсређена на њиховее звуке, одјеке напуштених улица већ 

дуже време 

вечна музика која пролази кроз врх покривена анђелима 

шири се у жанрове, све дубље убацује у нише меморије 

а мисли избијају из наших бесмислених дела, 

крећући се по лустеру који осветљава ране набораног месеца 

који је 

да покаже то мистериозно путовање 

отпутовао према мермерним вратима 

гледајући покрете који су затварали прозоре другог света 

Неко твојом руком зове турбуленцију 

 

Ви то именујете: апсолут, светлост, туга или тишина 

али ће опет вриштати, 
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јер га је умрљано створење довело у опасност 

тешко без икакве наде, без светла, без душе 

и одједном се данас вратило лицем према њему 

примити благослов и заборавити га сутра, 

док се Бог ноктима уздиже и бори 

у божанској правди 

са границама нашег крхког тела 

где су сви прашина изгубљена на ветру 

и сваки живот је одустајање од блаженог даха. 

 

 

 

A woman 

 

Do not expect her to walk 

in the cold streets with her scarf over one shoulder 

Or tap the heels on the silent memories 

nor mirroring her image in the shops window 

because her effulgence 

is stronger then the sun 

that warms the ice transforming it in to a candle, touching the marrow of the 

earth 

breaking the myths of winter 

that die at the irises and yet, 

are resurrected 

to embrace the light. 

 

An image that appears at the shine of stars 

and with her the wind extends the hair 

to a forest where the deers are sleeping 

the tracks of their hooves are printed on the snow 

like a magic hidden in lightning 

slaves of fate and troubled dance 

towards that image 

that god himself created 

holiness 

in the kingdom of every living breath. 

 

Do not expect her to be weakened 

because pain walks with her blood 
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and the blood with the feeling of eternity 

like a deity 

of the force that lifts gods to their feet, 

the angels, everyday, 

understanding the silence 

of the turn of centuries 

because the life is more than one attempt 

that walks through the gates of the rainbow 

and opens the doors of life 

to the smile of a woman 

 

 

Жена 

 

Не очекујте од ње да хода 

хладним улицама са шалом преко једног рамена 

Или да тапка штиклама по тихим успоменама 

нити да зрцали њена слика у излогу продавнице 

јер њен сјај 

је јаче од сунца 

које загрева лед претварајући га у свећу додирујући срж земље 

разбијање митова о зими 

који умиру у шареницама, а опет, 

васкрсавају 

да загрле светлост. 

 

Слика која се појављује у сјају звезда 

а са њом ветар шири косу 

у шуму у којој спавају јелени 

трагови њихових папака отиснути су на снегу 

попут магије скривене у муњи 

робови судбине и узнемирени плес 

на тој слици 

тај бог је сам створио 

светост 

у царству сваког живог даха. 

 

Не очекујте да ће бити ослабљена 

јер бол хода с њеном крвљу 

а крв осећањем вечности 



42 
 

попут божанства 

силе која богове подиже на ноге, 

анђели, свакодневно, 

разумију тишине 

прелома векова 

јер је то више од једног покушаја 

која хода кроз врата дуге 

и отвара врата живота 

на осмех жене 
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    Ahmed Tahsin Shams 

 

Ahmed Tahsin Shams is an academic, film-maker and communication 

consultant. He works at Notre Dame University Bangladesh, Avant-garde 

Productions, Films4Peace Foundation, Women in Leadership, Finpower 

Leadership International, Weabers.inc and Channel-i. His debut poetry book 

named Theo 101 was published by Antivirus Publication (Liverpool, England) 

in 2015.  

 

Ahmed Tahsin Shams 

академик, филмски стваралац и саветник за комуникацију. Ради на 

Универзитету Нотре Даме у Бангладешу 

 

 

There Is No…But… 

[Moon-light moves keeping pace with two figures walking in a desert] 

 

"What do you want?" a tyrannical tone knocks. 

"Why would I tell you?" shrugs the wanderer. 

"Whom to, then?" the grumpy says leaning back, putting one leg on the other, 

resting his elbows and buttock on his air-throne. It sure isn't a question. 

 

"Do you even have any other job rather than irritating passers-by?" negligence 

oozes out of wanderer's eyes. 

"So you consider trespassers and passers-by synonymous?" shaking his tummy 

scoffs Mr. King. 

 

"Is it your land?" laxity slides aside and eagerness shows up in the wanderer's 

eyes as if clouds making way for the moon. 
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"Whose else, aye?" with poise the Authority throws an Apple he had started 

chewing before the Big Bang. 

 

"Should I leave?" the wanderer wonders. 

"Didn't you like it?" dances one of the Lord's brows. 

"Does it matter?" the wanderer turns around. 

"Who are you?" Owner's question pours as much curiosity as it could breed. 

"I'm a trespasser, aren't I?" smirks the wanderer. 

"What made you visit my land?" the Confused murmurs. 

"Can't I visit for Nothing?" the wanderer asks back aloud from far. 

"What is nothing?" frowns the One. 

 

[Clouds gradually wrap in the moon.] 

 

"What are you made of?" the Loner hears this, and no more. 

 

Sajek-ki-Sajish 

 

His life -- not a Rampal project! His coal life turned cold, but sheuli, kashphul, 

orchids bloomed when he first met his Green at Sajek-ki-Sajish! Sundarbans 

resembled her. He won’t let any Ram or Pal corrupt that greeny-smile! 

Groves, at times, become rude, as goddess do. Even if it hurts, people bow. He 

also knows water 

can make one drown, but without it, one might get choked in! 

“What a fragrant grove,” he whispered. The verses of the film ‘Perfume: The 

Story of a Murderer’ haunts: “There was only one thing the perfume could not 

do. It could not turn him into a person who could love and be loved like 

everyone else.” 

 

He literally prayed to his small-lettered gods: water, leaves, the sky, and the air, 

pleaded to allow him a walk in her green. And thus -- - be entwined, in all rains 

and sunshines. 

 

Нема ... Али ... 

[Месечина се креће у кораку са две фигуре које шетају пустињом] 

 

"Шта хоћеш?" грмну тирански тон. 

"Зашто бих вам рекао?" слеже раменима луталица. 
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"Коме онда?" мрзовољан каже наслоњен уназад, стављајући једну ногу на 

другу, одмарајући се лактовима и задњицом на свом ваздушном трону. 

Сигурно није питање. 

 

„Да ли уопште имате неки други посао, а не да иритирате пролазнике?“ из 

очију луталице цури немар. 

„Дакле, прекршитеље и пролазнике сматрате синонимима?“ тресе се 

трбухом, господин Кинг. 

 

"Је ли то ваша земља?" опуштеност склизне у страну и жеља се појави у 

очима луталице као да облаци праве пут за месец. 

 

"Чија још, је ли?" са сталоженошћу Власт баца Јабуку коју је почео да 

жваће пре Великог праска. 

 

"Могу ли отићи?" пита се луталица. 

- Зар ти се није свидело? плеше једну од Господњих обрва. 

"Је ли то битно?" луталица се окреће. 

"Ко си ти?" Власниково питање улива толико радозналости колико би 

могло да се размножи. 

„Ја сам прекршилац, зар не?“ смешка се луталица. 

"Због чега сте посетили моју земљу?" збуњено мрмља. 

„Зар не могу да посетим ни за шта?“ луталица пита гласно из даљине. 

„Шта је ништа?“ мршти Онога. 

 

[Облаци се постепено умотавају у месец.] 

 

„Од чега сте направљени? усамљеник то чује, и не више. 

 

 

Сајек-ки-Сајиш 

 

Његов живот - није Рампал пројекат! Живот у угљу му се охладио, али су 

шеули, кашфул, орхидеје процветали када је први пут срео своју Зелену у 

Сајек-ки-Сајисх-у! Мангрови су јој личили. Неће дозволити ниједном Раму 

или Палу да покваре тај зелени осмех! 

Гајеви, понекад, постану безобразни, као што то чине богиње. Чак и ако 

боли, људи се клањају. Зна и воду 

учинити да се један удави, али без њих се човек може загушити! 
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„Какав мирисна шумарак“, шапнуо је. Стихови филма „Парфем: Прича о 

убици“ га прогањају: „Парфем није могао само једну ствар. То га није 

могло претворити у особу која може да воли и да буде вољена као и сви 

други “. 

 

Буквално се молио својим боговима с малим словима: води, лишћу, небу и 

ваздуху, молећи га да му дозволи шетњу у њеном зеленилу. И тако - - буду 

испреплетени, под свим кишама и сунчаним одсјајима.  
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       Aldo Forchia 

 

Aldo Forchia nasce a Frignano (Ce), nel lontano marzo del 1957, ma residente a 

Teverola (Ce). Nonostante gli studi tecnici, fin da giovane, il richiamo verso i 

classici Greci e Latini è molto forte. Ma è l’incontro con il grande drammaturgo, 

premio Nobel, Luigi Pirandello che gli dà l’input per la sua futura preparazione 

culturale. Appassionatosi ai grandi filosofi del passato e alla letteratura 

Francese, studia e trova nella poetica di Charles Baudelaire, tutta la sua 

dimensione futura. Non a caso, le sue liriche, hanno una certa assonanza con uno 

dei massimi esponenti del simbolismo mondiale. Poco propenso a eventi poetici 

e concorsi di vario genere, tra l’altro, dipinge con discreto successo, con opere 

definite, da critici ed esperti d’arte: surrealiste/dadaiste/espressioniste. Poco 

incline a partecipare a vari concorsi poetici, tuttavia, nel 2014, 2015 e 2017, alle 

edizioni del concorso poetico “ Il Federiciano”: Aletti editore, le liriche 

presentate ottengono la pubblicazione gratuita e arrivano in finale per la vittoria 

di una stele. Nel 2016, concorso poetico: “Verrà il mattino e avrà un tuo verso”, 

anche qui pubblicazione gratuita e finalista. Nel 2017, concorso poetico VI 

edizione “Parole per Alda“ Vincenzo Ursini “, anche qui, pubblicazione gratuita. 

Nel 2017, finalmente, arriva la sua prima raccolta e pubblicazione: “Le stelle si 

rivelano piano”, Edita dalla “PG” Gnasso editore. Riscontrando e ricevendo 

consensi. All’interno della stessa, vi è la poesia “Nudo”, presentata al concorso: 

“Premio Clemente Rebora 2017“. Non mancano apprezzamenti e vittorie che 

preferisce tenere, con estrema riservatezza, in bacheca personale. Progetti e 

pubblicazioni future, in cantiere! 

 

Алдо Форчиа 
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је рођен у Фригнану , давне марта 1957. године, али је живео у Тевероли . 

Упркос његовим техничким студијама, од малена је позив на грчку и 

латинску класику врло снажан. Али сусрет са великим драматургом, 

нобеловцем, Луигијем Пиранделлом, даје му допринос за будућу културну 

припрему. Страствен према великим филозофима прошлости и француској 

књижевности, проучавао је и проналазио у поетици Шарла Бодлера, све  

будуће димензије и својој поезији. 

 

Cieli di mezzanotte 

 

Ascolterò 

sonagli del poeta 

con sangue bersagliato 

da una voce che muore 

nello strappo 

del possente vento 

In questa notte 

di stelle balbettanti 

mendicando 

cerco equilibrio 

negli astri oscillanti 

e nel tempo livido 

d’una luna 

col coltello tra le reni 

 

 

Essenza 

 

Lo dico da qui… 

da questo punto dell’infinito 

che tocca 

sfiora e accarezza 

quella tua mitezza 

che distrugge ogni certezza 

cosi che questo cielo 

e questi volti intorno: un immenso velo 

Negli occhi tuoi…la strada 

una luce fiorente 

tuo malgrado: un tutto incandescente 

scagliato dal non saper 
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d’essere sempre essenza 

Povero guitto 

privo di discernimento 

con gesti impacciati e sguardi 

persi nella tua semplicità 

Schiva e senza orpelli 

mai doma 

tra sassi e allineati passi 

Le tue lagrime 

son tutte lì… 

nei segreti delle mani 

senza proclami 

perfette 

nelle sue imperfezioni 

che accarezzano lievi 

nude piaghe insanguinate 

svigorite 

Mai un no 

ai primi raggi del sole del mattino 

di sera 

quando i lampioni attoniti 

continuano ad illuminare 

la tua luce non cercata 

Sei un diamante puro 

un sole mite e costante 

che realizza fotosintesi 

s’un fiore non del tutto appassito 

 

Поноћно небо 

 

ја ћу слушати 

звечке песника 

бомбардоване крвљу 

из умирућег гласа 

у сузи 

моћног ветра 

Ове ноћи 

муцавих звезда 

просјачим 

Тражим равнотежу 
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у осцилирајућим звездама 

времена и модрица 

Месеца 

са ножем између бубрега 

 

 

Душа 

 

Кажем одавде ... 

од ове тачке бесконачности 

те додирујем 

додиром и миловањем 

јер твоја благост 

уништава сваку сигурност 

тако да ово небо 

и ова лица уоколо: у неизмерној копрени 

У твојим очима ... пут 

цветајућа светлост 

упркос теби: ужарена целина 

бачена незнањем 

да увек буде суштина 

Јадан момак 

лишен разлучивања 

незгодним гестама и погледима 

изгубљен у својој једноставности 

Стидљиве и скромне 

никад не кроти 

између камења и поравнатих степеница 

Твоје сузе 

све су тамо ... 

у тајнама руку 

без прогласа 

она савршено 

у својим несавршеностима 

лагано милује 

голе крваве чиреве 

ослабљена 

Никад не 

у првим зрацима јутарњег сунца 

увече 
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кад су се улична светла зачудила 

освијетљена 

твојим нежним светлом 

Ти си чисти дијамант 

благо и стално сунце 

која врши фотосинтезу 

да цвет ипак не увене  
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          Aleksandra Hajdin 

 

 

Aleksandra Hajdin – književnik,publicista,novinar 

Do sada je objavila preko trideset knjiga različitih žanrova.Između ostalih,zbirke 

poezije:Potrošen san,Seni tuge,Razaranje duše,Uplašena budućnost,Bedemi 

raja,Slomljena tišina;romane:U predvorju smrti,Tata jabuka od zlata,Ujed 

sudbine;drame:Život na potiljku,Ja sam tvoja Lola;zbirke kratkih priča:Trnova 

ljubav,Hodanje u beskraj,Cepelin,Protestna priča;Iz publicističkog opusa:Potka 

likovne priče,Azbuka likovnog jezika,Crtež i njegovi svetlosnici,Perjarice 

Gradnulice. 

 

Kao prva žena sportski novinar u gradu na Begeju,perom je ovekovečila rvače- 

Sa strunjače u nezaborav,zrenjaninske olimpijce,rukometaše:Put do zvezda 

Čileta Miškovića,Zvezdinu zvezdu-Bogdana Bocu Cvetića,žonglera za 

Ginisa,Slive-maestro za poluvreme,sportistu veka-Angelinu-Galinu Guzijan-Od 

kozarice do rukometne carice i druge. 

 

Dugogodišnje autorsko televizijsko stvaralaštvo objedinjeno je u 

knjigama:Umeće življenja,Dah vremena,Pečati duše,Odjek sećanja,Život je to... 

Nagrađivana je kako u sferi književnog tako i novinarskog stvaralaštva. 

Živi i radi u Zrenjaninu. 

 

 

DA MI JE 

 

Da mi je na tren da budem 

onaj Duh Sveti, 

onaj Golub što leti... 
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Da ti snagu da istraješ dam, 

da te u ikone postavim ram... 

Da ti prosuđivanja moć vratim, 

da zbog ljubavi davno udahnute 

više ne patim... 

 

Da zaronimo uspomena rekom... 

Da konačno viknemo nekom, 

što smelo hoda života prugom, 

da smo potrebni jedno drugom. 

 

PEČAT I POSVETA 

 

Utonula u najveselije 

taloge greha, 

postajem žena 

od osmeha. 

 

Sva moja tuga 

ostala je iza zatvorenih vrata. 

Pogled u sutra, diže me 

iz ponora i blata. 

 

Neću 

da plaćam ceh 

samoće bezumne. 

Želje su mi razumne. 

 

Ljubav je moj PEČAT I POSVETA, 

kao inat 

i najveća 

životna osveta... 

 

GOVOR ISTINE 

 

Stvarnost ne voli 

da se na nju 

snovima odgovara. 

Zato duša moja 

istinom progovara. 
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Život je opasna igra. 

Vrtoglavo brza čigra. 

 

Ta tekovina 

svakog doba 

hrabrost nam kuša, 

stprljenje proba. 

 

Jan Bibijan 

je preko pasulja 

do zvezda stigao. 

Mene je razum 

do neba digao. 

 

Dozvoljavala sam 

samo iskustva 

koja sam mogla 

da kontrolišem. 

Ipak... 

o bolu i patnji 

najlepše pišem. 

 

Stihovima tugu 

odbijam. 

To je sve što 

od života očekujem. 

Zato željeno dobijam...  



55 
 

  Алексей Калакутин 

 

 

Калакутин Алексей Евгеньевич родился в г. Горьком 30.10.1973 года. 

Проживает в г. Нижний Новгород, Россия. Русский писатель, филолог, 

мыслитель, ученик профессора Т.Б.Радбиля. Учился на филологическом 

факультете НГПУ в 1991 – 1996 гг. Дебютная публикация – «Хохломской 

узор», 1990 г. (детская повесть-сказка); «Цвела гречиха», 1991 г. (сборник 

рассказов) в соавторстве с Е.В.Калакутиным. Автор шести романов в 

стихах, 

точнее, романа-реки «Евгений Коллегин», состоящего из шести романов-

книг: 

1 – 2009 г., 2 – 2012 г., 3 – 2013 г., 4 – 2014 г., 5 – 2015 г., 6 – 2018 г., шести 

поэм 

и стихотворений. Член Российского союза профессиональных литераторов 

(РСПЛ). 

Награждён дипломом I степени (РСПЛ) за высокое профессиональное 

мастерство. 

Участник антологии «Poetic Voices of The World in 2020» - International 

Forum 

for Creativity and Humanity (Интернациональный форум творчество и 

человечество, 

Королевство Марокко), главный редактор Marlene Pasini (Мехико, 

Мексика). 
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Участник антологии «International Forum of Literature vol-1 2020» - Clever 

Fox 

Publishing, главный редактор Santosh Kumar Pokharel (Катманду, Непал). 

Награждён 

благодарственными сертификатами за вклад в художественную литературу 

Taghrid 

Fayad Cultural Forum (Египет, 7.10.2020) и Taghrid Fayad Lebanese Cultural 

Forum 

(Ливан, 27.11.2020). 

 

Алексеј Евгенијевич Калакутин рођен је у Горком 30. октобра 1973. 

године. 

Живи у Нижњем Новгороду, Русија. Руски писац, филолог, 

мислилац, студент професора Т.Б.Радбила. Студирао филолошки 

Факултет НСПУ у периоду 1991 – 1996. 

 

 

 

Умирающий Розанов 

 

Темно и зябко. Дочь, зажги лучину. 

Ночь – время грустных мыслей и тревог. 

Несносно ноет сердце, колет в спину. 

От страха и от холода продрог. 

 

Испарина. Опять покрылся потом. 

Но пот не пахнул смертью никогда!? 

Я – море, превращённое в болото 

Злым роком. Выпот – мёртвая вода! 

 

Давно не греет кровь, любовь не греет. 

Нет сна. Есть сущий бред, сменивший сон. 

Скорее бы уйти с Земли. Скорее! 

Я – стар и отвратительно смешон! 

 

Мне плохо. Ночь тревог. Темно и зябко. 

Зажги лучину. Свет прогонит страх. 

Обвисла кожа. Кожа? Спорно. Тряпки 

На слабом теле! Теле? На костях! 
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Скелет! На почве сильных потрясений 

Я высох, превратившись за год в тень. 

Мучения! Кончина, как спасенье 

От жизни, пролетевшей, словно день. 

 

Позор! Меня от кухни до кровати 

Дочь носит, как младенца, на руках. 

Рок, ты поиздевался вдоволь. Хватит! 

Я чахнул, а сейчас почти зачах. 

 

Лежу пластом. Постель – моя неволя 

С тех пор, как я разбит параличом. 

Нет мыслей. Только боль, и кроме боли 

Я не способен думать ни о чём! 

 

Подняться нет надежды. И одежда 

Не греет тело. О, жестокий рок! 

Зажги лучину, я прошу, Надежда. 

Приходит час. У каждого – свой срок. 

 

Лежу бревном. Бесцветная фигура. 

Бросаю в спёртый воздух негатив. 

Я – человек. И точно жив de jure, 

De facto, я скорее мёртв, чем жив! 

 

Согреть меня способно пламя ада! 

Ты снова слёзы льёшь? Не надо, дочь. 

Напрасен всякий плач. Не плачь, не надо. 

Кому смогли рыдания помочь? 

 

Ступней моих коснулись воды Стикса. 

Где твёрдый грунт? На чём оставить след? 

Я жизни алфавит прошёл до икса, 

А дальше: игрек – гроб, забвенье – зет. 

 

Бессмысленное тело. Мертвечина. 

Темно. Я погружаюсь в темноту. 

Не надо, дочь, не зажигай лучину! 

Мне на себя глядеть невмоготу! 
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Озноб. Глаза мутнеют. Мерзкий выпот. 

Я выпил жизнь, а, может, жизнью выпит! 

 

Розанов на самрти 

 

Мрачно је и прохладно. Запали бакљу кћери моја. 

Ноћ је време тужних мисли, тешког неспокоја. 

Срце неподношљиво боли, као нож у леђима. 

Хладно ми је. Мало страх, мало зима. 

 

Зној. Опет прекривен знојем. 

Али зној никада није мирисао на смрт!? 

Море сам у мочвару претворено што је 

Излив је мртва вода! Судбином сам сатрт! 

 

Крв дуго не греје, љубав не гори. 

Постоји пуки делиријум који замени сан. 

Радо бих напустио Земљу. Пожури! 

Стар сам и одвратно смешан! 

 

Осећам се лоше. Ноћ неспокоја. Мрачно је и прохладно. 

Упали бакљу. Светлост ће пркосити страху. 

Кожа је улегнула. Кожа? Контроверзно. Јадно 

На слабом телу! На телу? На праху! 

 

Костур! После свих јаких потреса 

Пресахнуо сам, за годину постао порозан. 

Муке! До смрти као до спаса 

Из живота који је пролетео као дан. 

 

Срамота! Од кухиње до кревета 

Ћерка као бебу на рукама носи мене. 

Време, исмејало си ме. Сад је доста! 

Венуо сам. Треба и коначно да свенем. 

 

Лежим пластом. Постеља је моја невоља 

Одавно већ, од кад сам парализован. 

Без мисли. Само бол и после бола. 

Нисам способан да размишљам! 
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Нема наде за успон. И одежда 

Не загрева тело. О, сурови камен! 

Упали бакљу, молим те, Надежда. 

Долази час. Свако има свој термин. 

 

Лежим као брвно. Безбојна фигуре. 

У устајалости ваздуха као негатив. 

Ја сам човек. И дефинитивно жив де јуре, 

Де факто сам више мртав него жив! 

 

Загрејати ме може ватра ада! 

Опет плачеш? Немој, кћери не треба. 

Узалудно је плакање. Не плачи млада. 

Не би помогао ни врисак.До неба! 

 

Стопала ми додирује вода Стикса. 

Где је чврсто тло? Где оставити след? 

Прошао сам алфабет живота до икса 

И онда: игрек је гроб, заборав је зед. 

 

Безумно тело. Црвоточина. 

Мрачно. Понирем у мрак. 

Немој, ћерко, не треба лучина! 

Да гледам себе, нисам толико јак! 

 

Језа. Очи се замућују. Одвратност и грозота. 

Пио сам живот, или сам се можда напио живота!  

 

Препев Горан Радичевић  
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  Алексей Володихин 

 

Володихин Алексей Александрович - 04.03.1978. дата рождения.Родился в 

России,в городе Саратов.Вырос и проживаю в настоящее время в городе 

Балаково,Саратовская область.Окончил 9 классов средней 

общеобразовательной школы номер 22,города Балаково в 1993 

году.Окончил Балаковский Химико Технологический Техникум в 1997 

году,по специальности техник-механик.В настоящее время работаю на 

Металлургическом  Заводе Балаково(МЗБ). 

Поэзией увлёкся в школе.Одно  стихотворение было напечатано в 

Саратовской газете "Комсомольская правда" в 90-х годах(точную дату не 

помню).До настоящего времени нигде не публиковался.Мои сочинения 

рифмования требуют доработки. 

 

Володикхин Алексеј Александрович - 03/04/1978. датум рођења. Рођен у 

Русији, у граду Саратов. Одрастао сам и тренутно живим у граду Балаково, 

Саратовска област. Завршио 9. разред средње школе број 22, град Балаково 

1993. године. Дипломирао на Хемијско-технолошка школа Балаково 1997. 

године, специјализовала се за машинског техничара. Тренутно радим у 

Металуршком погону Балаково (МЗБ). 

 

Заносио сам се поезијом у школи. Једна песма је објављена у саратовском 

листу „Комсомолскаја правда" 90-их (не сећам се тачног датума). До сада 

није објављена нигде. Моје римоване композиције захтевају ревизију. 

 

Две сироты. 

 

Я ухожу, больше вместе никак. 
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Тебе я скажу, что любовь - это мрак. 

А ты не верь, но меня не ищи. 

Дверь заперта. Затерялись ключи. 

Вслед мне кричишь, что любовь - не игра. 

Что не простишь.Всюду веют ветра. 

Знаю, что обман. И холод на душе, тоска. 

Окончен наш роман. А время -пуля у виска. 

 

А ты живи, а ты люби тех, кто достойней ,чем я. 

Ведь не разбить пределы тьмы и стены небытия. 

Я помню всё, я сберегу  наш каждый миг, твой нежный взгляд. 

И принесёт знакомый крик однажды ветер назад. 

 

Я ухожу и не найти средь аномалий любви. 

Не покажу. Всё взаперти. Снега тропу замели. 

А ты не верь, но не ищи. Меня уродует боль. 

Как зверь, от камня из пращи, 

Швыряешь в стороны скорбь. 

Таков удел. Две сироты. Да мало ль их у любви. 

Ты не хотел. Мои мечты на пустошь нас привели. 

 

 

Прочь, уныние. 

 

Нашептывал рассвет нам о разлуке. 

Коснулся солнца луч твоих волос. 

Мрак ночи мягче расставаний  муки. 

Жизнь не с тобой пойдёт наперекос. 

 

Тепло ладони высушит слезу, 

Что упадёт послушно,  обречённо. 

А настроение на вальс зовёт грозу. 

И с ней станцует в такт уединённо. 

 

 

Прочь, уныние, прочь! Но без тебя не спится. 

Вернись хоть ночью, будем веселиться. 

Одному плохо очень, все чужие лица. 

Рвётся седце в клочья, хочется напиться. 
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Аэропорт нас разлучИт с тобой на вечность. 

И пыткой станет тихое: "Прощай!" 

Два года - это долго,  бесконечность. 

Слова-кинжалы: "Ждать не обещай..." 

 

Зависнем в поцелуе мы прощальном. 

А за окном декабрь и выпал снег. 

Зачем я отпускаю  так печально 

Тебя, мой самый нужный человек?! 

 

Прочь, уныние, прочь! Но без тебя не спится. 

И не превозмочь, и не исцелиться. 

Кто бы смог помочь? Улетаешь птицей. 

Мне журавль не хочь, ты - моя синица! 

 

Двоје сирочади. 

 

Одлазим, нећемо заједно бити. 

Рећи ћу ти да је љубав тама. 

Не веруј ми, али не тражи ме. 

Изгубљени кључеви. Врата закључана. 

Вичеш за мном љубав није игра. 

Не опрашташ, свуда ветар веје. 

Обмана је. Лед у души, чежња. 

Наш роман је готов. Брз је метак време. 

Ти живиш, и љуби од мене достојнијег. 

Не могу разбити таму и зидове ништавила. 

Памтим све, сваки наш тренутак, твој нежни изглед. 

И познати крик ће ти једног дана вратити ветар. 

 

Одлазим да не будем усред аномалије љубави. 

Нећу показати. Све је закључано. Снег је прекрио стазу. 

Не веруј, али и не тражи. Бол ме погађа. 

Као камен из праћке звер, 

Одбацујем тугу у страну. 

То је судбина. Двоје сирочади.Мало ли их је због љубави. 

Ниси хтела. Моји снови су нас одвели у празнину. 

 

Далеко, малодушност. 

. 
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Зора нам је шапнула о растанку. 

Зрак сунца додирнуо ти косу. 

Тама ноћи је мекша од бола због растанка. 

Живот са тобом пошао је по злу. 

 

Топлина длана исушиће сузу 

Која капа послушно, пропада. 

Жељом за плес сузбијаш страх 

Са којим плешеш ритмично . 

 

Далеко, малодушје, далеко!Но без тебе не спавам. 

Вратио бих ноћи да будем веселији. 

Ова је врло лоша, лица непознатих људи. 

Срце ми кључа, желим да се напијем. 

 

Аеродром ме раздваја од тебе занавек. 

А шапат чујем тихи: "Збогом!" 

Две године су дуге, бесконачне. 

Речи су кинџали: „Нећу чекати“... 

 

Завистан од пољупца опроштајног. 

Под прозором децембар и пада снег 

Зашто те пуштам тако је тужно 

Тебе, моје најпотребније биће ?! 

 

Далеко, малодушје, далеко! Но без тебе не спавам. 

И не савладавам се и не лечим. 

Ко да ми помогне? Одлетела птица. 

Не желим ђерам, ти си мој зденац!  
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   Alexis Rhone Fancher 

 

 

 

Is published in Best American Poetry, Rattle, Poetry East, Hobart, VerseDaily, 

American Journal of Poetry, Duende, SWWIM, Plume, Diode, Pedestal 

Magazine, Wide Awake: Poets of Los Angeles, and elsewhere. She’s authored 

five published poetry collections, most recently, Junkie Wife (Moon Tide Press, 

2018), and The Dead Kid Poems (KYSO Flash Press, 2019). EROTIC: New & 

Selected, from New York Quarterly, and another full-length collection (in 

Italian) by Edizioni Ensemble, Italia, will both be published in early 2021. Her 

photographs are published worldwide, including River Styx, and the covers of 

Pithead Chapel, Heyday and Witness. A multiple Pushcart Prize and Best of the 

Net nominee, Alexis is poetry editor of Cultural Weekly. 

www.alexisrhonefancher.com 

 

Објављивала је у Best American Poetry, Rattle, Poetry East, Hobart, 

VerseDaily, American Journal of Poetry, Duende, SWWIM, Plume, Diode, 

Pedestal Magazine, Wide Awake: Poets of Los Angeles, и другде.Аутор је пет 

збирки поезије а најновија су, Junkie Wife (Moon Tide Press, 2018), and The 

Dead Kid Poems (KYSO Flash Press, 2019). EROTIC: New & Selected, from 

New York Quarterly, и збирке на другим језицима (италијанском y Edizioni 

Ensemble, Italia, које је објавила 2021. Фотографије су јој објављиване у 

ревијама широм света: River Styx, и насловница за Pithead Chapel, Heyday 

and Witness. Више пута је освојила Pushcart награду и Best of the Net 

номинацију, Алексис је пјеснички уредник у часопису Cultural Weekly. 
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Midnight In The Backyard of Lust and Longing 

 

The sapphists are at it again.  

Screw you’s! ricochet off our common walls,  

invectives landmine my window.  

You cheating bitch!  

Like clockwork, this drunken  

Friday night climax to their ceaseless lovers’ quarrel.  

I’ll kill you!  

I hear the big one growl.  

And then the smashed plates,  

the screams.  

By the time the cops arrive  

it’s a full-out brawl,  

the two women spilling  

from their back door,  

tussling across  

the no man’s land between their  

tiny backyard and mine.  

Worse than animals. T 

his time it’s Holly,  

the younger one,  

dragged to the patrol car,  

yellow hair wilding,  

small hands  

cuffed behind her back,  

kicking at the cops in those Daisy Dukes,  

an army jacket waifing her silhouette.  

More clothes than she had  

on the last time the cops rolled up.  

Or the time before.  

It’s almost dawn,  

and the trees shiver in the fog,  

raccoons slink through the tall grass.  

Marie,  

Holly’s better half,  

paces the yard in  

a blue bathrobe and slippers,  

smoking a cigarette,  
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sobbing as the cops jam  

her lover into their car. 

 Watch her head! she cries,  

and flings herself across the yard,  

lunges for Holly through the glass.  

Baby! Baby!  

she sobs,  

the reason for their discord forgotten.  

Holly mouths a sloppy kiss.  

Marie opens her robe,  

presses herself against the glass. 

 Can you believe it?  

I would give anything  

to be loved like that. 

 

Published in Slipstream Summer 2019 

 

Поноћ у дворишту пожуде и чежње 

 

Сафисти су опет ту. 

Јеби се! рикошетом од наших заједничких зидова, 

нагазна мина је мој прозор. 

Ти вараш кучко! 

Као сат тачан и пијан 

Врхунац петка увече у непрекидној свађи љубавника. 

Убићу те! 

Чујем како је велика зарежала. 

А онда разбијене плоче, 

вриска. 

Док полицајци стигну 

то је потпуна туча, 

две жене се просипају, 

са њихових задњих врата 

препуцавање 

ничија земља између њих 

сићушно двориште и мене. 

Горе од животиња. 

време је за Хали, 

млађу, 

одвукли су је до патролног аутомобила, 
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дивља коса 

мале руке 

са лисицама на леђима, 

ударајући полицајце у том Дајзи Дуксу, 

војничка јакна која маше њеном силуетом. 

Више одеће него што је имала 

последњи пут кад су је полицајци смотали. 

Или пре тога. 

Скоро је свануло, 

а дрвеће дрхти у магли, 

ракуни се шуњају кроз високу траву. 

Мери, 

Халина боља половина, 

корача двориштем у 

плавом баде мантилу и папучама, 

пуши цигарете 

јецајући док полицајци заглављују 

њену љубавницу у ауто. 

Пази јој главу! вришти, 

и баца се преко дворишта, 

Хоће за Хали кроз стакло. 

Бебо! Бебо! 

она јеца, 

разлог њихове неслоге је заборављен. 

Хали је неуредно пољуби. 

Мери отвара свој огртач, 

притишће се о стакло. 

Да ли можеш да верујеш? 

Све бих дао 

да ме неко тако воли. 

 

 

 

THE GOD FOR BROKEN PEOPLE 

 

There is a god for broken people - Roxane Gay 

 

This is the god for the second rate,  

the one who waylays you at the party,  

plies you with bourbon,  
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fucks you in the kitchen,  

makes you walk home in the rain.  

 

This god shines in the run off.  

This god hustles the night.  

This god mines the maimed,  

culls emotional cripples  

off the top like cream.  

 

This god is a shape-shifter,  

a dumpster diver,  

the god who loiters at the corner  

of Dolorosa & Despair.  

This god drinks alone.  

The god for broken people trolls  

the city for discards,  

marries the exploited with the lost.  

 

This god sweeps up the miscreants,  

gusts their darkness into night.  

This is the god of no hope.  

No money.  

This god has your back when you backslide.  

 

This god bets on you to fail,  

hides in your broken places.  

This god is willing to wait.  

When you’re ready to surrender,  

remember:  

this is your last, best chance.  

This god will not stick by you,  

won’t give you false hope.  

This god will kill you.  

Or save you.  

Choose. 

 

Published in San Pedro River Review, 2019 

 

БОГ ЗА СЛОМЉЕНЕ ЉУДЕ 
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Постоји бог за сломљене људе - Роксане Гај 

 

Ово је бог за другу стопу, 

онај који те увлачи на забаву, 

подмеће ти бурбоном, 

јебе те у кухињи, 

чини да пешачиш кући по киши. 

 

Овај бог блиста у току. 

Овај бог гура ноћ. 

Овај бог минира осакаћене, 

избаци емоционалне сакате 

на врха као крем. 

 

Овај бог је променио облик, 

ронилац контејнера, 

бог који гута на углу 

Бол и очај. 

Овај бог пије сам. 

Бог за сломљене људе тролове 

које град одбацује, 

Венчава експлоатисане са изгубљенима. 

 

Овај бог брише злочинее, 

удари мраком у ноћ. 

Ово је бог без наде. 

Нема ни новца. 

Овај бог има твоја леђа кад се повучеш. 

 

Овај бог се клади на тебе да не успеш, 

крије се на твојим сломљеним местима. 

Овај бог је спреман да сачека. 

Када будеш спремна да се предаш, 

запамти: 

ово је твоја последња, најбоља шанса. 

Ти се овог бога нећеш држати, 

неће ти давати лажну наду. 

Овај бог ће те убити. 

Или да те ја спасим. 

Изабери.  
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  Alfred Massa 

 

 

Maltese poet, novelist, playwright and literary critic.  Ex teacher of Maltese in 

Stare Secondary Schools and public examiner. He published 20 novels, three 

book of poetry and two books of short stories. Won various prizes in litedrary 

competitions in Malta and abroad. Founder of The Maltese Poets Association in 

1975.  Remained President for 12 years.  Now he is Honorary President of the 

same Association. Member of various cultural associations at home and abroad, 

particularly in Italy. Member of International Writers and Artists Association 

(USA).  He writes in English, Italian and Maltese.  Now he  is retired from work 

but he continues writing as a hobby.  His book are very popular in Malta 

 

Алфред Маса 

Малтешки песник, романописац, драмски писац и књижевни критичар. 

Бивши учитељ малтешког у средњим школама Старе и јавни испитивач. 

Објавио је 20 романа, три књиге поезије и две књиге приповедака. Освајао 

разне награде на књижевним такмичењима на Малти и у иностранству. 

Оснивач Удружења песника Малте 1975. године. Остао је председник 12 

година. Сада је почасни председник исте асоцијације. Члан различитих 

културних удружења у земљи и иностранству, посебно у Италији. Члан 

Међународног удружења писаца и уметника (САД). Пише на енглеском, 

италијанском и малтешком. Сада се повукао са посла, али се и даље бави 

хобијем. Његове књиге су веома популарне на Малти 

 

CATS ART EXHIBITION 

 

Once in Spain 

I visited a Cats Art Exhibition. 

There were hundreds of cats 
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hanging on the wall. 

There were black cats, 

white cats, 

ginger cats, 

and more…. 

There were males and females, 

young and old, 

all posing smartly to steal 

the viewer’s eye 

and help him reach a deal. 

One thing struck me most 

- and still holds my mind - 

every cat looked smiling 

and so will stay 

for ever more. 

But man, 

one day smiles 

another day cries. 

His look changes with the seasons 

as his fate 

comes not from the artist’s brush 

but from Him - giver of life - 

who sends people on this planet 

made up of ups and downs 

of sorrows and of joys 

of laughing and of moans; 

an arena 

with a reward to be won 

an open challenge to everyone. 

 

LOURDES 2008 

 

The clear waters of the Gava 

flow serene among tall coniferous trees 

under the dark sky of this autumnal night. 

On the right in front of the basilica 

a flow of people raise their lighted candles 

as they chant loudly and devoutly 

the Ave Maria. 

This year thousands of pilgrims 
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roam about this wonderful village 

where a century and a half ago 

the Virgin Mary appeared eighteen times 

to little Bernadette 

in the Grotto of Massabielle. 

May these devotees on returning home 

take with them 

the Message of Lourdes; 

a Message of peace, love and solidarity 

to change the world 

into a better haven 

where we all desire to stay. 

This night I shall never forget. 

Those hymns, those prayers, those scenes, 

still echo in my mind… 

and I hope they will never cease. 

Dear Mother, 

our world needs you much than ever before. 

We are all sick in one way or other, 

so please heal us with your magic wand 

to end this earthly journey 

with the last Ave on our lips. 

 

 

A look through my window 

it was a wintry morn 

a girl stood freezing in a telephone booth 

in her grey overcoat she hid 

her face all smeared 

in tears, creams and lipstick 

I saw her breathing on her palms 

her fingers thin and pale 

she wore a golden earring 

and still she cried 

with broken heart 

far up in the sky 

the rainbow like a pregnant woman 

so full of glow and curves 

looked down at her 

the girl looked up 



73 
 

saw the rainbow 

and smiled 

but still with tears glitter on her cheeks 

I think that morn 

even God was satisfied 

Tristis est anima mea 

 

I sit with myself in my armchair 

on the roof of my house 

on a hot summer evening 

watching the big ball of fire 

slowly setting in the west. 

Around me reigns perfect silence 

solely broken by the chirping birds 

in the trees of a public garden 

as a host of angels 

cover the earth with a black faldrappa. 

I talk to my thoughts 

asking silly questions 

while you hover around my empty me. 

A bell cries from the tower 

of a chapel nearby 

lamenting the death of a beautiful day, 

the killing of so many innocents, 

the destruction of nature, 

the stealing of peace from human hearts. 

Then love’s candle flickers its last !.... 

 

 

 

 

МАЧКА АРТ ЕГЗИБИЦИЈА 

 

Једном у Шпанији 

Посетио сам Мачка арт егзибицију 

Било је стотине мачки 

Висиле су на зидовима. 

Било је црних мачки, 

белих мачки, 

мачки боје ђумбира, 
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и још…. 

Било је мушкараца и жена, 

младих и старих, 

сви паметно позирају да краду 

око гледаоца 

и помогну му да постигне договор. 

Једна ствар ме највише погодила 

- и још увек ми је на уму - 

свака мачка је изгледала насмејано 

и тако ће остати 

заувек. 

Али човек, 

једног дана се осмехне 

други дан плаче. 

Његов изглед се мења с годишњим добима 

као његова судбина 

не потичемо са уметниковог киста 

само од Њега - даваоца живота - 

који шаље људе на ову планету 

сачињену од успона и падова 

туге и радости 

од смеха и јаука; 

арену 

са наградом коју треба освојити 

отворен изазов за све. 

 

ЛОУРДЕС 2008 

 

Бистре воде Гаве 

теку спокојно међу високим четинарима 

под тамним небом ове јесење ноћи. 

Десно испред базилике 

ток људи подиже своје упаљене свеће 

док скандирају гласно и побожно 

Аве Мариа. 

Ове године хиљаде ходочасника 

лутају у овом дивном селу 

где се пре један и по век 

Богородица  појавила осамнаест пута 

малој Бернадетти 
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у Грото  Массабелу. 

Нека ови ходочасници по повратку кући 

понесу са собом 

Лурдска порука; 

Поруку мира, љубави и солидарности 

да промени свет 

у боље уточиште 

где сви желимо да останемо. 

Ову ноћ никада нећу заборавити. 

Те химне, те молитве, те сцене, 

и даље ми одзвањају у мислима ... 

и надам се да никада неће престати. 

Драга Мајко, 

нашем свету сте потребни много више него икад пре. 

Сви смо болесни на овај или онај начин, 

зато излечите својим чаробним штапићем 

да завршимо ово земаљско путовање 

са последњом Аве на уснама. 

 

Поглед кроз мој прозор 

било је зимско јутро 

девојка је стајала промрзла у телефонској говорници 

у мотана у сиви огртач 

лице јој је било замазано 

сузама, кремама и карминима 

Видео сам је како дува у дланове 

њени прсти танки и бледи 

носила је златну минђушу 

и даље је плакала 

сломљеног срца 

далеко на небу 

дуга као трудница 

тако пуна сјаја и облина 

спустила је поглед на њу 

девојка је подигла поглед 

видела дугу 

и осмехнула се 

али и даље са сузама које су јој блистале на образима 

Мислим да је јутро 

чак је и Бог био задовољан 
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…Тужне душе су моје… 

 

Седим сам у својој фотељи 

на тераси моје куће 

у врело летње вече 

посматрајући велику ватрену куглу 

каоко залази на западу. 

Око мене влада савршена тишина 

само пукотине од цвркута птица 

на дрвећу јавне баште 

као мноштво анђела 

покривају земљу црним покровом. 

Разговарам са својим мислима 

постављајући глупа питања 

док ти лебдиш око мог празног мене. 

Са куле јаукну звоно 

капеле у близини 

жалећи за смрћу лепог дана, 

убијање толико невиних, 

уништавање природе, 

крађа мира из људских срца. 

Тад љубавна свећа и последња затрепери! ....  
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* Born in Damadd, Saudi Arabia, in 1970. 

* Obtained a degree in Arabic language and Literature at Umm Al-Qura 

University - Faculty of Arabic Language,1992. 

* As early as the year 1985, the poet started publishing poems in a variety of 

local and Arabic cultural Periodicals such as The Seventh Day (Paris), Creativity 

(Cairo), 

Nazoa (Amman) and The New Text. 

The poet participated in a number of recital sessions of poetry inside and 

outside of Saudi Arabia: 

• International Poetry Festival, Costa Rica 2013. 

• International Poetry Festival, VoixVives in Toledo, Spain 2014. • International 

Poetry Festival, Punta del Este, Uruguay 2015. • Madrid Voice life Poetry 

Festival, Spain 2016. 

• International Poetry Festival, Havana, Cuba 2016. 

• International Poetry Festival, Medellín, Colombia 2016. 

• Istanbul Poetry Festival, Turkey, 2016. 

• International Poetry Festival, Roma 2017. 

• International Academy Orient – Occident, Romania 2017. 

• International Poetry Festival, Madrid, Spain 2017. 

• International Poetry Festival, Malaga, Spain 2018. 

• International Poetry Festival February, Madrid. Spain 2018. 82 

 

Publications: 

• A Gate for the Body, Dar Almadina- Jeddah- 1993. 

• Loss, Sharqiyat- Sharqueyat Pub. House, Cairo 2000. 

• Deer Drink Its Own Image, Arab Cultural Center, Beirut 2004. 

• Comfortable on the Edge, Riad-Al Rayes - Beirut 2009. 
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• Now in the Past, Arab Cultural Center-Beirut, 2018. 

• Selected Poems (Audio CD Anthology) - Hail Literary Club, 2010. 

Books Translated to Different Foreign Languages: 

Trees of Absence, Translated into French-Lil-Dision - France 2016. 

Comfortable on the Edge, Translated into Spanish by University of Costa Rica 

Editorial 2013, House of Poetry Foundation. 

Comfortable on the Edge, Translated into French- Larmatin - Paris 2016. 

A Fragmented Life, Translated into Turkish - Art Shop Pub. House, Istanbul -

Turkey 2017. 

A definite Road in the Mist, Translated into English and Romanian language - 

Academy Orient - Occident - Romania 2017. 

Take Me to My Body, Seleted Poems Translated into Serbian Language, Alma 

Publishing House, Belgrade, Serbia 2018. 

A Road into the Wall, Translated into Macedonian Language, AkademskiPečat 

Publishing House, Macedonia, 2019. 

 

Comfortable on the Edge, Translated to Spanish, University of Costa Rica in 

Collaboration with The House of Poetry in Costa Rica, 2013. 

Comfortable on the Edge, Translated to French, La Martin Publishing House, 

2016. *Al Hazmiparticipated in more than 20 Anthologies in differentparts of 

theworld: 

Colombia, Spain, Dominican, Germany, China, Turkey, Romania, Cuba and 

Serbia. 

*Thepoet has recentlysigned a contractwith Google tohavetheprevilege of 

publishingsome oh hispoemson Google AssistanceSite. 

Prizes: 

* Medal of Poetry, Urugway, 2015. 

* The World Grand Prize for Poetry, The International Academy Orient - 

Occident in Romania 2017. 

* His Poem “A Road into the Wall” won VerbumlandiPrize in Italy, 2017. 

 

Али Ал-Хазми 

* Рођен у Дамаду, Саудијска Арабија, 1970. 

* Стекао диплому из арапског језика и књижевности на Универзитету Умм 

Ал-Кура - Факултет за арапски језик, 1992. 

* Већ 1985. године песник је почео да објављује песме у разним локалним 

и арапским културним периодицама као што су Седми дан (Париз), 

Креативност (Каиро), 

Назоа (Аман) и НовиТекст. 

Песник је учествовао у бројним рециталним сесијама поезије унутар и 
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изван Саудијске Арабије: 

 

 

Изгубила је кључеве своје жеље 

 

 

Усамљена жена 

Борба против бича јесени, 

Са рукама без среће, породице и пријатеља. Јесен која јој непрестано пузи 

по гранама Скривала се од пролазника 

Како се плаши прошлости, 

И визија која је никада два пута не посети у сну. Кад је загрли, својим 

малим рукама, Лептири зоре који јој машу, 

Длан недостајања расипа њене сенке на ветру 

Више се не брине о чешљугарима 

Бежећи од мрака своје терасе. 

Живот ју је научио да се склони 

Од радости њене женствености, тако брзо; 

Да не посегне за зрелим плодом на гранама тела; Да јој не покуша 

пробудити дрхтај 

У јесењој ноћи. 

Изгубила је кључеве своје жеље 

У себи чекајући птичје крварење из душе 

Са шупљим очима, 

 

Тако празна топлина, љубав и наде, 

Плови веслајући низ празну реку, кружећи усамљеношћу на рубу ноћи. 

Вољно, 

Предаје се болести изгнанства, а да ни на тренутак не погледа флауту која 

успава жар њених пожара, 

Далеко. 

Ноћ је тако дуга, 

У металној тишини њене самоће; 

Болови који гледају из огледала гледају на њен сан, Течно. 

Нема јасног значења 

Само главобоља која се настањује  у глави; 

Јер јесен је прошла, 

И јутро лептири ће ускоро вратити своје кораке Према обали, на крају 

травњака. 

Ништа не спречава реку 
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Да прати пролазак њеног зглоба 

На оближњим брдима! 

Да ли би могла поново да пожели да нашминка очне капке ?! Да ли би 

могла да исплете шал за своју хладну женственост, 

 

Од сунца, 

Од нове зоре ?! 

 

A Road through the Walls 

 

 

To be agonized by a lady in your daydream; 

A lady made by your own conceit; 

A lady conceived from illusion and sentimental pangs; To sleep, happily, on the 

thorns of her laughs; 

To see her, with closed eyes, wandering on the prairies Of your defeats; 

To submit to the snares of her splendor, Weaved softly 

To grasp your soul; 

To feel her tender footsteps 

Moving leisurely towards your night room 

To watch her lightness ascending, 

Like butterflies, 

To the shore of your blazing bed; 

To follow her up to the remote borders of the skies, As she touches, with the 

feathers of her hands, 

 

The freckles covering the sighs of your chest; 

To embrace her, like a dove, Passionately, in your arms; To pour the cloud of 

her love, Drop by drop; 

To wrap the hems of her desires With your unmanageable horses Till sunrise 

A lady that recklessly split your life-dream Into two halves; 

A lady that opened a road through the walls Of your muddle, 

With a single glance; 

A lady that hammered the nails of her image, Forcibly, 

Into the head of your imagination; 

A lady that never leaves the fences of your illusion When you fall asleep. 

 

Her sole sin was that she smiled, 

On the sidewalk, to a passerby; 

You kept looking at her alluringcharms, Passionately, 
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You had no idea that waiting there 

Has delayed an ample cuddle 

That would spread its hands 

To take her away 

In a few minutes...! 

 

Пут кроз зидове 

 

Да вас мучи дама у вашем сањарењу; 

Дама направљена по вашој замисли; 

Дама зачета од илузије и сентименталних мука; Спавати, срећно, на трњу 

њеног смеха; 

Да је видиш, затворених очију, како лута преријама Твојих пораза; 

Да се  потчини замкама њиховог сјаја, ткала је меко 

Да схватиш душу; 

Да осетимш њене нежне кораке 

Лежерно се крећући према твојој спаваћој соби 

Да гледаш како се њена лакоћа уздиже, 

Као лептири, 

До обале вашег пламтећег кревета; 

Да је пратиш до удаљених граница неба, Док те додирује, перјем руку, 

 

Пјеге које прекривају уздахе твојих груди; 

Да је загрлиш, попут голуба, Страсно, у наручју; Да сипа облак њене 

љубави, Кап по кап; 

Да замоташ рубове њених жеља својим неукротивим коњима До изласка 

сунца 

Дама која је непромишљено поделила твој животни сан на две половине; 

Дама која је отворила пут кроз зидове твоје збрке, 

Једним погледом; 

Дама која је закуцала нокте у њен имиџ, На силу, 

У главу твоје маште; 

Дама која никада не напушта ограде твоје илузије Кад заспиш. 

 

Њен једини грех био је што се смешила, 

На тротоару, пролазнику; 

Стално си гледао у њене примамљиве чари, Страсно 

Ниси ни слутио да чекање тамо 

Одлаже  обилно миловање 

Неко би раширио руке да је одведе 
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За пар минута...! 
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  Alicia Minjarez Ramírez 

 

 

She is an internationally renowned Mexican poetess and translator who has won 

numerous awards including: Honorary Doctorate granted by IFCH Morocco and 

a thousand minds for Mexico 2020. World Cultural Excellence Award 2020 

granted by the government of Peru. Excellence Prize World Poetry 

Championship Romania 2019. Literary Prize "Tra le Parole e L'infinito" Italy 

2019. Winner of the EASAL Medal Award by The European Academy of 

Sciences and Letters France 2018. Her poems have been translated in several 

languages and published in 300 International Anthologies, magazines and 

newspapers around the world. She speaks: French, English, Italian and Spanish. 

 

Алисиа Мињарез Рамирез 

Она је међународно позната мексичка песникиња и преводилац која је 

освојила бројне награде, укључујући: Почасни докторат који додељује 

ИФЦХ Мароко и хиљаду умова за Мексико 2020. 

 

BREATH OF LIGHT  

To my beloved angel  

Translated by: Alaric Gutiérrez 

 

Mute allegory of clouds  

Feeling my cedars’ roots,  

Designing the path;  

Song of blackbirds and orioles,  

Stunned chimera permuting  

Fertile figs and pomegranates.  
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Musical waterfalls  

Permeate thick  

Alders and chestnuts,  

Ethereal decline;  

Antioch’s legacy  

Rinses and distorts  

Coasts, olives and vines  

 

Over the Patara’s coastline.  

Emir necromancer  

Descends from  

Bare meadows  

Revealing seeds  

To quench the moon  

In the subtle geography  

Of my own shadows.  

 

Your eyes light up  

The awoken clay  

Of jade and honeysuckle,  

Moistening poems  

To clear the air  

Of the past hours.  

Imprecise and concrete trail  

Upon the wind of days  

That intertwines our dawn.  

A brief breath of your light is enough  

In the abyss of my night. 

 

ДАХ СВЈЕТЛА  

Мојем вољеном анђелу  

 

Нијема алегорија облака  

Осећа корене мојих цедрова,  

Дизајнира стазу;  

Песма косова и сеница,  

омамљена химера која прожима  

плодне смокве и шипак.  

 

Музички водопади прожимају  
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густе јове и кестене,  

Етерични пад;  

Наслеђе Антиохије  

Испира и изобличава  

Обале, маслине и винове лозе  

 

Преко обале Патаре.  

Емир некромант  

Силази са голих ливада  

Откривање семена  

За гашење месеца  

 

У суптилној географији  

мојих сопствених сенки.  

Очи ти засветле  

Пробуђена глина жада и ноктију,  

Влажне песме  

Да очисте ваздух протеклих сати.  

 

Непрецизан и конкретан траг  

По ветру дана који испреплиће нашу зору.  

Довољан је кратак дах  

твоје светлости  

У понору моје ноћи. 

 

FARAWAY AIR 

 

Each sparkle has a distant and severe air. 

Dusty breeze undoing 

Selfless prejudices, 

Diaphanous sky 

Of faraway shores. 

Untellable words! 

Sweet craving that leads 

And mitigates nostalgia, 

Drunkenness of the moment 

Impossible fight 

Bold and incandescent soul. 

Every sound is a wonderful caress 

Momentum, track and halo of a transient light. 
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Each sparkle has a distant and severe air. 

I understand the instant is non-existing matter. 

Burns like a wound inscribed within our consciousness, 

Affliction goes away. 

Full delight of interrogations and absences, 

Depths and appearances; 

Defining the earthly paradise hell 

Of my own communion. 

Each sparkle has a distant and severe air. 

I learn to live 

In the branches of a secret dream, 

Of a fiery shade, 

In the shortened line 

Of abysmal dementia. 

Choleric air of ephemeral tears 

Shake up my roots. 

 

Lewd whisper 

Born from the body, 

Proclaiming the cavity 

Of long gone solitudes. 

 

Сурови ваздух 

 

Свака искра има 

далеки и сурови ваздух. 

Распакивање прашњавог поветарца 

Несебичне предрасуде, 

Светлуцаво небо 

Од далеких обала. 

Неизрециве речи! 

Слатка жудња која води 

И ублажава носталгију, 

Пијанство тренутка 

Немогућа борба 

Смела и усијана душа. 

Сваки звук је дивно миловање 

Тренутак, траг и ореол поларне светлости. 

Свака искра има далек и суров ваздух. 

Разумем да је тренутак непостојећа ствар. 
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Гори као рана уписана у нашу свест, 

Невоља нестаје. 

Пуно уживање испитивања и изостанака, 

Дубине и појаве; 

Дефинисање земаљског раја и пакла 

Мог сопственог причешћа. 

Свака искра има тежак и суров ваздух. 

Научих да живим 

У гранама тајног сна, 

Ватрене сјене, 

У скраћеном реду 

Од бездане деменције. 

Колерични ваздух краткотрајних суза 

Протреса моје корене. 

 

Непристојни шапат 

Рођен из тела, 

Одзвања празнином 

Давне усамљености. 
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    Alicja Adamczyk 

 

Jestem Alicją urodzoną w 1952 roku 

w Polsce . 

Od dawna piszę wiersze, bo uważam , że życie jest najpiękniejszym wierszem i 

powinnam go zapisać ! 

Dotąd nie wydałam , jeszcze żadnego tomiku wierszy, teraz zamierzam , bo 

zrozumiałam , że czas biegnie... 

I mogę, nie zdążyć...Pozdrawiam najserdeczniej 

 

Ја сам Алисја, рођена 1952 

у Пољској . 

Већ дуго пишем песме јер верујем да је живот најлепша песма и требало би 

да је запишем! 

До сада нисам објавио ниједну књигу песама, сада то намеравам, јер сам 

разумео да време тече ... 

И могу,  успевам ... С поштовањем 

 

SPACER ZWODZONYM 

MOSTEM 

Późnym popołudniem Słońce 

odsłaniało Światła kuluary 

Przerzucało blaskiem, zwodzone 

Mosty Wyobraźni 

Myśli zagubione , 

na próżno 

szukały Słowa 

w Czarnej Dziurze 
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Słów - Przestrzeni 

Drzewa szmerem 

małosłyszalnym 

w Pół-Cieniu zaznaczały 

swą Obecność 

Wiatr lekko potrącał struny 

nadchodzącego Zmierzchu 

Po drugiej stronie 

wczesnego Księżyca 

Noc zaczynała cicho 

nucić tęskną 

melodię o swej 

skrytej miłości 

do  Pełnego Tajemnic 

Mroku 

Ostatnie Cienie Dnia 

pogrążały się 

w sen 

na Wyobraźni 

zwodzonym Moście 

 

ШЕТЊА ПОКРЕТНИМ 

МОСТОМ 

Касно поподневно сунце 

осветлило је откривене кулоаре 

Блештало је, преварено 

Мостови маште 

Изгубљене мисли, 

узалуд 

тражиле Реч 

у црној рупи 

Реч - Простор 

Дрвеће жубори 

нечујно 

у Полусенци су обележили 

твоје присуство 

Ветар је лагано ударао о нити 

надолазећег Сумрака 

С друге стране 

рани Месец 
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Ноћ је започела тихо 

чежњивим зујањем 

мелодије о мојој 

љубави, тајној 

до Пуне мистерија 

Тама 

Последње сенке дана 

су тонуле 

у сну 

у Илузију 

покретног моста  
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    Alicja Maria Kuberska 

 

 

 

(ur. 1960 w Świebodzinie) - poetka, pisarka, dziennikarka, wydawca, tłumaczka 

literatury. Zadebiutowała w 2011 roku tomikiem Szklana rzeczywistość. Od 

tego czasu opublikowała 10 zbiorów poetyckich( w języku polskim i 

angielskim). Autorka powieści Wirtualne róże (2014). Współredaktorka 

międzynarodowych antologii The other side of the screen (USA, 2015), Love is 

like air (USA, 2016) oraz Love postcards (2018). Naczelna redaktorka serii 

antologii zatytułowanych Metafora Współczesności. 

 

Wielokrotnie nagradzana w polskich konkursach literackich. Trzykrotna 

laureatka międzynarodowego konkursu Nosside we Włoszech (2014, 

2015,2020) oraz European Academy of Science Arts and Letters we Francji 

(2018) i międzynarodowego konkursu literackiego we Włoszech Tra le parole e 

l’infinito (2018). W 2018 roku została ogłoszona poetą roku 2017 przez Soflay 

Literature Foundation w Pakistanie. W 2019 roku dostała pierwszą nagrodę w 

międzynarodowym konkursie we Włoszech- Premio Internazionale di Poesia 

Poseidonia- Paestrum . Była także dwukrotnie nominowana do nagrody Pushcart 

Prize w USA ( w 2011 oraz 2015 roku). 

 

Алисја Мариа Куберска 

(рођен 1960. у Свебоџину) - песник, писац, новинар, издавач, преводилац 

књижевности. Дебитовала је 2011. године у часопису „Глас реалности“ . 

Од тада је објавила 10 песничких збирки (на пољском и енглеском језику). 
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Аутор романа Виртуелне руже (2014). Сууредник међународних 

антологија Друга страна екрана (САД, 2015), Љубав је попут ваздуха 

(САД, 2016) и Љубавне разгледнице (2018). Главни уредник серије 

антологија под насловом Метафора савремених дана. 

 

 

(NIE) MÓJ WIERSZ 

 

 

Napisałam kilka słów i powiązałam je trwale. 

Z refleksji, emocji powstał wiersz. 

Wypowiedziałam ostatnie zdanie, a on odleciał jak zefir. 

Pocałował delikatnie w usta i zostawił, odszedł do obcych ludzi. 

Wślizgnął się do oczu, tam gdzie rodzą się łzy. 

Wyszeptał kilka pięknych słów, by zadrżały tkliwie serca. 

Obudził śpiące sumienia, znudzone rutyną dnia. 

Pocieszył bardzo smutną damę, zwaną Melancholią. 

Nocą poleciał do nieba, rozsunął ciężkie kotary z chmur. 

Zalśniły gwiazdy i księżyc oświetlił ścieżki zakochanych. 

Rzewny śpiew słowika wplątał się w otchłań mroku 

I przeniknął w omdlewająco-miłosny zapach kwiatów. 

Zdarza się, że powraca do mnie ten niewierny kochanek 

– ukochany syn muzy, już nie moje dziecko. 

 

ZŁODZIEJKA SNÓW 

 

Milczałam, uśmiechałam się i nigdy o nic nie prosiłam. 

Nie spodziewałeś się, że zabiorę sama, bez pozwolenia. 

Byłam za blisko, a wszystko było na wyciagnięcie ręki. 

Jak złodziejka ukradłam twoje spojrzenia i samotność. 

Myśli zawiązałam w liczne supełki, powstała gęsta sieć, 

Utkałam z marzeń łagodny zarys kobiecej postaci. 

W oczach rozpaliłam iskierki namiętności, zapłonął ogień. 

Otuliłam nas słodkim zapachem kwiatów we włosach 

I poszybowaliśmy w kierunku wielu, odległych nocy. 

 

Jesteś z Marsa, ja z Wenus. 

Dalekie planety to jasne punkty na niebie pełnym czułości. 

Nasze słowa i dłonie przyciągają się z siłą grawitacji życia. 
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(НЕ) МОЈА ПЕСМА 

 

 

Написала сам неколико речи и трајно их повезала. 

Песма је настала из размишљања и осећања. 

Рекла сам последњу реченицу и он је одлетела као маслачак. 

Нежно ме пољубила у усне и отишла, отишла код непознатих људи. 

Клизнуола је у очи тамо где се рађају сузе. 

Прошапутала је неколико лепих речи да би срца нежно задрхтала. 

Пробудила је уснулу савест, тргла је из свакодневне рутине. 

Утешила је врло тужну даму звану Меланхолија. 

Ноћу је одлетела на небо и повукла тешке завесе од облака. 

Звијезде су сјале, а мјесец је љубавницима обасјавао путеве. 

Течна песма славуја заплела је понор таме 

И проникнула у омаму која воли мирис цвећа. 

Дешава се да ми се ова неверна љубавница врати 

- вољени кћерка музе, не више моје дете. 

 

КРАДЉИВАЦ СНОВА 

 

Ћутала сам, смешила се и никада нисам ништа тражила. 

Ниси очекивао да ћу јих сама узети, без дозволе. 

Била сам преблизу и све ми је било надохват руке. 

Као лопов, украла сам твој поглед и твоју усамљеност. 

Везала сам своје мисли у бројне чворове, створила се густа мрежа, 

Нежне обрисе женске фигуре исплела из снова. 

У очима сам упалила искре страсти, покренула се ватра. 

Омотала сам нас слатким мирисом цвећа у коси 

И винули смо се у многе далеке ноћи. 

 

Ти си с Марса, ја са Венере. 

Удаљене планете су светле тачке на небу пуном нежности. 

Наше речи и руке су извучене заједно са силом гравитације живота.  
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  Ana Pravilović- “Alinor” 

 

Srbija. Književni i konferencijski prevodilac, lektor. Profesor engleskog s 

položenim Master-ispitima. Studirala i prevodi s više zapadno-evropskih jezika. 

Bavila se novinarstvom u kulturi. Snimala projekte o srpskoj kulturi za inostrane 

TV. Prevodilac i vodič u verskom turizmu. Amatersko slikarstvo, ikonopis. 

Volonterski rad s izbeglima i hendikepiranima, asistent u učenju deci s 

teškoćama. 

Piše od malena, na srpskom i engleskom: poeziju, pripovetke, drame, eseje... 

Nagrađivana. Zastupljena u jednom broju književnih časopisa (Politika, Znak, 

Libartes, Novi Izgled-(Ru). Intervju na Radiju Beograd 202. Gost-kritičar na 

književnim večerima... Nastavlja da uči... 

 

 

PRENATALNO SEĆANJE 

 

Postoji to kratko vreme... recimo čas 

kad navre dugo nošeno osećanje 

što bolno pritiska tanke valvule uma... 

Nije to još ni misao, niti reč... 

nema ni oblik, niti maternji jek. 

Ko san, što znaš da si snio, 

A ne znaš o čem'.. 

Nosim li pamjat od pre dolaska na svet? 

Milka, školski psiholog, je verovala... 

Ja sam se 

samo 
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mučno 

probijala 

kroz 

tamni 

.tunel, 

.i 

- zaplakala.... 

. 

. 

.PO VODU 

Civilizacija je 

djeva što je poslaše po vodu. Da bi ugrabila 

- mora da prejaše zmaja. 

. 

Strepim po nju i po 

krčag, (premnogo smo ih polupale ...) Zar da 

bira izmeđ' kućne šibe i 

ukleta blaga? 

. 

Vode presušе, a zmaj sve bliže, 

tama se hvata; 

Pobogu, Božji Konjaniče... 

pobodi ata!  
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         Ana Stjelja 

 

 

 

Ana Stjelja rođena je 1982. godine u Beogradu. Diplomirala je 2005. godine na 

Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za orijentalistiku – Grupa za Turski 

jezik i književnost. Magistrirala je 2009. godine na Filološkom fakultetu u 

Beogradu – smer Nauka o književnosti, odbranivši tezu pod naslovom „Ljudsko 

i božansko u delu Mevlane Dželaledina Rumija i Junusa Emrea“. Doktorirala je 

2012. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranivši tezu pod naslovom 

„Elementi tradicionalnog i modernog u delu Jelene Dimitrijević“.  

Bavi se pisanjem poezije i haiku poezije, kao i prevođenjem poezije i proze s 

engleskog, španskog, portugalskog i turskog jezika. Bavi se pisanjem kratke 

proze, putopisnih eseja, književne kritike, stručnih i naučnih tekstova.  

Pesme su joj prevođene na hrvatski, slovenački, makedonski, persijski, grčki, 

španski, portugalski, turski i kineski jezik. Sarađuje sa domaćim i stranim, 

štampanim i elektronskim časopisima. Pesme i priče su joj objavljivane u 

domaćim i stranim zbornicima. Dobitnik je nekoliko nagrada iz oblasti poezije i 

esejistike. Nekoliko puta je bila kandidat za Nagradu grada Beograda. 

Član je Udruženja književnika Srbije, Udruženja književnih prevodilaca Srbije, 

Društva književnika Beograda, Udruženja novinara Srbije i Međunarodne 

federacije novinara. Samostalni je umetnik. 

Pesme, priče, eseje i književne prevode objavila je u časopisima: Koraci, 

Gradina, Bagdala, Polja, Luča, Trag, Avangrad, Beogradski književni časopis, 

Ilustrovana politika, Novosti, Kultura Umetnost Nauka (subotnji dodatak 

Politike) Magazin (nedeljni dodatak Politike), LUDUS, Nur, Nasleđe, Književna 

istorija, Svitak, Zlatna greda, Lamed, Bdenje, Naše stvaranje, Mostovi, 
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Braničevo, Mons Aureus, Povelja, Haiku novine, Stig, Sveske, Sarajevske 

sveske, Naša prošlost, Majdan, Odbrana, Danas, Avlija, Zadarski književni 

ljetopis, Diskurs, Bibliopis, Enheduana, Alia Mundi... 

Osnivač je i glavni urednik: magazina „Alia Mundi“ za kulturnu raznolikost, 

veb-portala „Istočni biser“ (2017) posvećenog kulturama Istoka, književnog 

časopisa „Enheduana“ (2019), veb-portala za dečije stvaralaštvo i stvaralaštvo 

za decu „Maštoplet“ (2020), bloga Poetryzine, veb-magazina za poeziju na 

engleskom jeziku (2020). Osnivač je Udruženja za promociju kulturne 

raznolikosti „Alia Mundi“ (2018). 

 

 

UTOPIA / UTOPIJA (pesma na engleskom i srpskom) 

 

Complete lockdown. 

On the news they are counting the dead. 

I am staring into emptiness. 

Confused, slowly falling into despair. 

We are facing a new era – 

The Corona Time. 

Sun is shining so bright. 

That is the only brightness in my life. 

I see it daily through the window of my “cell” 

I see the trees swaying in the breeze 

I see the flowers blossom. 

The Spring is on the door, 

but I cannot embrace it with all my senses.  

And I am feeling blue. 

I see the birds flying free 

I envy their freedom. 

Roads are closed, our hearts are closed. 

We are putting masks on our mouth 

unable to speak out, to say the truth ever again 

since no one will hear us. 

Still, I hope 

I dream 

I plan. 

Am I a big utopian? 

I realize I have nowhere else to hide, 

but poetry. 

This is my perfect state, my Utopia – 
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the everlasting “El Dorado” of my dreams and hopes. 

And I write down these verses: 

The Earth is falling so deep 

into the abyss of the space 

the human kind – a lost sheep 

walking without a trace. 

Our planet is still spinning around, 

but we are dying slowly 

whole the world facing the ground 

losing its precious glory... 

Catharsis appears and I find my peace. 

Humans are a plague on the Earth – many say.  

Is it true, I don't know.  

The time will tell. 

Days are passing. 

Still, they are counting the dead. 

Fear is overcome by the undefined depression. 

Still, I write. 

I believe in a new day, 

the day when I will wake up from this dark nightmare  

and tell myself: 

“The world is a big illusion,  

welcome to Utopia!” 

 

UTOPIJA 

Potpuni lokdaun. 

Na vestima broje mrtve. 

Zurim u prazninu. 

Zbunjena, polako padam u očaj. 

Pred nama je nova era ‒ 

doba korone. 

Sunce sija tako jarko. 

To je jedina svetlost u mom životu. 

Gledam je svakodnevno kroz prozor svoje “ćelije”. 

Vidim drveće koje se njiše na vetru, 

vidim kako cveće pupi. 

Proleće je na vratima, 

ali ja ne mogu da ga prigrlim svim čulima. 

I osećam se tužno. 

Vidim ptice kako lete slobodno, 
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zavidim im na njihovoj slobodi. 

Putevi su zatvoreni, naša srca su zatvorena. 

Stavljamo maske na usta 

onemogućeni da progovorimo, da ikad više kažemo istinu, 

jer nas niko neće čuti. 

Ipak, nadam se, 

sanjam 

i pravim planove. 

Jesam li ja veliki utopista? 

Shvatam da nemam gde drugo da se sakrijem, 

osim u poeziju. 

Ona je moja savršena država, moja utopija - 

večni “El Dorado” mojih snova i nadanja. 

I zapisujem ove stihove: 

Zemlja tako duboko 

u ponor prostora pada 

ljudska vrsta ‒ izgubljena ovca 

hodajući bez traga. 

Naša planeta se još uvek vrti, 

ali polako umiremo mi, 

ceo svet pognut ka tlu 

gubeći svoju slavu presvetu... 

Dolazi katarza i ja pronalazim svoj mir. 

Ljudi su kuga na Zemlji ‒ kažu mnogi. 

Da li je to tačno, ne znam. 

Vreme će pokazati. 

Dani prolaze. 

I dalje broje mrtve. 

Strah je nadvladala neka neobjašnjiva utučenost. 

Ipak, pišem. 

Verujem u novi dan, 

dan kada ću se probuditi iz ove mračne noćne more 

i reći sebi: 

„Svet je velika iluzija, 

dobrodošli u utopiju!“ 

 

KAVEZ 

Neprijatelje grlimo svi 

smeškamo im se u lice 

na slobodu puštamo ptice, 
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a u kavezu ostajemo mi. 

Žudnja za moći se šeta 

do uspeha dolazimo kroz krv 

mi smo taj zlokobni crv- 

truli jabuka našeg sveta. 

Ne mogu nas slomiti tuge 

ni vatra nas opeći ne može 

trulimo lagano ispod kože 

rado ubijamo jedni druge. 

Nemoguće sne snevamo 

vrtimo se među četiri zida 

nemamo ni ponosa ni stida 

iz kaveza svog pevamo. 

 

DUHOVNA POBUNA 

Borim se perom jer drugu moć nemam 

mač je moj skovan od mrlje tamnog mastila 

u svakom kutu ovog okrutnog sveta živi neka neman 

koja je podanike svoje lažnim životom počastila. 

Borim se snagom reči jer me druge snage izdaju 

sav imetak svoj jedino sa papirom svojim delim 

dok jedni ćute a drugi neće da priznaju 

ja hrabro zborim, reči su moje gorke kao pelin. 

Pobuna! Borba! Bitka! Boj! ̶ 

časnima i ne preostaje drugo ništa 

nego da sami i bez straha povedu rat svoj 

za slobodu svog duhovnog ognjišta.  
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      André Cruchaga 

 

 

Obra publicada de André Cruchaga, (El Salvador, 1957): 

· Alegoría de la palabra, (El Salvador, Imprenta Roqui, 1992); 

· Memoria de Marylhurst, (Interface Network, Beaverton, Oregon, USA, 1993). 

· Visión de la muerte, (El Salvador, Imprenta Roqui, 1994), 

· Enigma del tiempo, (Plaquette, Imprenta Roqui, 1996). 

· Roja vigilia, (Plaquette, Imprenta Roqui, 1997). 

· Rumor de pájaros, Edit. Clásicos Roxsil, (La Libertad, El Salvador, 2002). 

· Oscuridad sin fecha│Data gabeko iluntasuna, edición bilingüe: castellano-

euskera, (El Salvador, Imprenta y Offset Ricaldone, 2006). 

· Pie en tierra, (El Salvador, Imprenta y Offset Ricaldone 2007). 

· Caminos cerrados, Edit. Praxis, (México, 2009). 

· Viajar de la ceniza│Voyage à travers les cendres, edición bilingüe: castellano-

francés, (El Salvador, Imprenta y Offset Ricaldone, 2010). 

· Sublimació de la nit│ Sublimación de la noche, edición bilingüe: castellano-

catalán, (El Salvador, Imprenta y Offset Ricaldone, 2010). 

· Poeta en Barataria, Edit. Arte y Literatura, (La Habana, Cuba, 2010). 

· Tablou de cenuşă│Cuaderno de ceniza, edición bilingüe: castellano-rumano, 

(El Salvador, Imprenta y Offset Ricaldone, 2013). 

· Balcón del vértigo, (El Salvador, Dirección de Publicaciones e Impresos, 

Secretaría de cultura, 2014). 

· Post-Scriptum, edición bilingüe: castellano-rumano, (El Salvador, Imprenta y 

Offset Ricaldone, 2014). 

· Viaje póstumo│ Viatge pòstum, edición bilingüe: castellano-catalán, (El 

Salvador, Imprenta y Offset Ricaldone, 2015). 

· Lejanía│Away, edición bilingüe: castellano-inglés. (El Salvador, Imprenta y 

Offset Ricaldone, 2015). 
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· Vía libre│Via lliure, Edición bilingüe: castellano-catalán. (El Salvador, 

Imprenta y Offset Ricaldone, 2016). 

· Cielorraso, Editorial La Chifurnia, (Colección palabra de Alto Riesgo), El 

Salvador, 2017. 

· Calles│Carrers”, edición bilingüe: castellano-catalán, (El Salvador, Imprenta y 

Offset Ricaldone, 2017). 

· Ars moriendi, Teseo Ediciones, (El Salvador, 2018). 

· Motel, Teseo Ediciones, (El Salvador, 2018). 

· La experiencia de vivir, Chile, 2018. 

· Cuervo imposible, Teseo Ediciones, (El Salvador, 2019). 

· Viaje cósmico, Editorial 2.0, Chile, 2019. 

· Espejos funerarios, Editorial La Chifurnia, (El Salvador, 2019). 

· Ráfagas” Editorial 2.0, Chile, 2019. 

· Vacío habitado, Teseo Ediciones, (El Salvador, 2020). 

· Poesía reunida. Tomo 1, (Precariedades, Estación Huidobro, A partir de 

Vallejo, Umbral de la sospecha y Metáfora del desequilibrio), Enciclopedia 

universal de la poesía. Editorial Författares Bokmaskin, (Stockholm, Suecia, 

2020). 

· Ecología del manicomio, Teseo Ediciones, (El Salvador, 2020). 

· Firmamento antiguo │ Old firmament, edición bilingüe: castellano-inglés. 

Teseo Ediciones, (El Salvador, 2020). 

· Cementerio atávico │ Cementiri atàvic, edición bilingüe: castellano-catalán. 

Editorial EdictOràlia Llibres i Publicacions, (València, España, 2021). 

 

 

RESIGNACIÓN 

Desde aquel bosque de la noche,  

el muelle robado del pálpito:  

sube el frío a los cuerpos divididos,  

ojos y lengua agonizan en el pulso.  

Todo se desvanece en el filo de un bisturí.  

Como la monotonía, el retrato del escombro. 

 

РЕЗИГНАЦИЈА 

 

Када је из шуме ноћи, 

украдено врело слутње: 

хладноћа се захватила подељена тела, 

очи и језик  у пулсирајућој агонији . 

На ивици скалпела све нестаје. 
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Попут монотоније, портрет рушевина. 

 

VIAJEROS IMPERTINENTES 

Sobre el hueso hincado de la cerradura,  

las furias explosivas del humus:  

nada somos sino viajeros  

impertinentes en el vencido  

trajín de los puertos.  

De toda la voz arrancada a los poros,  

el charco de latidos secándose a empujones. 

 

ДРСКИ ПУТНИЦИ 

 

На кованом металу браве, 

експлозивни бес хумуса: 

ми нисмо ништа друго до путници 

дрски губитници 

у вреви луке. 

Од свега гласа растрганог до пора, 

локва осушених и ужурбаних срчаних откуцаја . 

 

EN LA DISTANCIA 

Te parecía volver a una dulce costumbre 

desde lo extraño y distante. 

Luis Cernuda 

Hay un coro de verjas de hierro afuera del latido. 

Allá en la distancia,  

una estatua de cipreses y lo recóndito de la luz 

de los tejados:  

solo ansío el derecho al retorno a esta otra tierra 

de desvaríos o al menos extraña en su río de congojas. 

Es tarea difícil seguir agonizando en esta asfixia imprecisa. 

Todo esto, acaso,  

sea el declive inagotable de un jardín pretérito, 

o la sombra que nunca se rinde  

colgada del cuello. 

He resuelto ya no aferrarme a lo que la memoria dicta: 

por donde caminamos y hurtamos la alegría,  

ya no caminamos, 

ni siquiera en aquel río revuelto de los antidepresivos, 
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ni en al rosa de los cuerpos  

que amamos con fuego irresistible, 

ni siquiera en aquella muerte anochecida  

en el petate agolpado 

de los días infames,  

consumidores insaciables del vértigo. 

La gran pregunta, ahora, es hacia dónde vamos.  

Hacia dónde. 

La espera fue un largo juego de locura, adivinación, hipnosis. 

Un juguete de disfraces se vuelve inevitable: 

supongo que solo nos quedan los ojos para ver la penumbra. 

 

На дистанци 

 

Чини се да сте се вратили слаткој навици 

из необичног и далеког. 

Луис Цернуда 

Испред такта постоји хор гвоздених капија. 

Тамо у даљини 

статуа чемпреса и скривена светлост 

са кровова: 

Ја само чезнем за правом повратка у ову другу земљу 

бесну или бар чудну у њеној реци тескобе. 

Тежак је задатак наставити са мукама у овој непрецизној асфиксији. 

Све ово, можда, 

бити неисцрпан вртлог пропадање из прошлости, 

или сенка која никад не одустаје 

виси с врата. 

Одлучио сам да се више не држим онога што сећање налаже: 

где ходамо и крадемо радост, 

више не ходамо, 

чак ни у тој узнемиреној реци антидепресива, 

ни поред ружичастог тела 

које волимо уз неодољиву ватру, 

чак ни у тој ноћној смрти 

у спакованој простирци 

злогласних дана, 

незаситих потрошача вртоглавице. 

Сада је велико питање куда идемо. 

Где. 
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Чекање је била дуга игра лудила, прорицања, хипнозе. 

Костимирани кловнови постајемо неизбежно: 

Претпостављам да су нам остале очи само да би видели суморност.  
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    Anna Maria Stępień 

 

 

Born in 1980 in Tarnobrzeg (Poland, present Podkarpackie Region). An 

economist and an English philologist. In 2020, she graduated from the 

Jagiellonian University in Kraków, where she studied specialized translation, 

postgradually. For over seventeen years, a teacher of English and also a 

translator; she loves her profession. Once, an accountant working for an 

international company. Now, an editor and an editorial secretary in World Taifas 

Literary Magazine (Romania), and also one of the coordinators of the Teerandaz 

International Festival of Poetry and Fiction (Dhaka, Bangladesh). Member of 

numerous online international groups of poets and prose writers in Europe and 

Asia (administrator in Associazione Internazionale Artisti Poeti e Scrittori caffe 

letterario, Anzio, Italy, since May 2020), as well as belonging to the World 

Poetry Movement - Movimiento Poético Mundial. She is a poet, a blogger, a 

novice writer (it all started in the autumn 2019). Together with others, she 

translated Mary Wollstonecraft's philosophical tracts into Polish: A Vindication 

of the Rights of Woman and A Vindication of the Rights of Men (2010). 

 

Anna Maria writes poems, short stories, memoirs and anecdotes, both in Polish 

and in English. Acclaimed worldwide in artistic circles; her poems have been 

translated into other languages – such as Bangla, Hebrew, Spanish, Portuguese, 

Uzbek, and published in domestic and international online groups as well as 

magazines (Poland, Romania, Bangladesh, Israel, Uzbekistan, Pakistan, among 

others). 

 

Her entire life, Anna lives in a picturesque village of Wrzawy in south-eastern 

Poland. An avid reader since she was around five. Poetry has always interested 

her a lot, since her early childhood. As a person sensitive to the beauty of nature, 
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in her writing she often takes inspiration from what she sees around her. A local 

patriot, loving her little homeland situated between the Vistula and the San 

rivers. 

 

Blog (Anna Maria Stępień Author & Translator): 

 

https://www.facebook.com/Anna-Maria-St%C4%99pie%C5%84-Author-

Translator-104117557950288 

 

Magazines where Anna Maria’s poems and her other texts appeared so far (till 

January 2021): (ROMANIA); www.englishculturebooklet.com (PAKISTAN / 

INDIA / CANADA); www.kolkehamon.org (ISRAEL); www.sindhcourier.com 

(PAKISTAN); Nodirabegim: https://nodirabegim.uz (UZBEKISTAN); 

 

Libertas Miesięcznik Ludzi Wolnych (POLAND) [Libertas Free People’s 

Magazine www.libertas.pl; http://www.libertas.pl/sprzeczka_anna.html – 

translations of tourist guides and of a story by Sherzod Artikov (The Spring 

Day, based on the Author’s grandfather’s letters from the Auschwitz 

concentration and camp, a Nazi camp in Poland during WWII). 

 

Рођена 1980. у Тарнобрзегу (Пољска, данашњи Подкарпатски крај). 

Економиста и енглески филолог. 2020. године дипломирала је на 

Јагелонском универзитету у Кракову, где је постдипломско студирала 

специјализовани превод. Преко седамнаест година, наставник енглеског 

језика и такође преводилац; она воли своју професију. Једном, рачуновођа 

који ради у међународној компанији. Сада уредник и уреднички секретар у 

World Taifas Literary Magazine (Румунија), а такође и један од 

координатора Међународног фестивала поезије и фантастике (Дака, 

Бангладеш). 

 

 

***My Dear Darling Mum!*** 

 

The love of books and the written word – also thanks to you! 

The view of reality – sometimes with a knowing wink, sometimes with 

melancholy – like you. 

Speaking and rhyming – there’s no denying – your “doing” too. 

And a love of open spaces, the azure, the green places, 

berries in the woods, fully ripe... The world entire – 

so insanely you loved! 
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Your Ania 

 

***Mamo moja kochana!*** 

 

Miłość do książek i słowa pisanego – również dzięki Tobie! 

Spojrzenie na rzeczywistość – czasem z przymrużeniem oka, czasem z 

melancholią – jak u Ciebie. 

Wierszem mówienie – niezaprzeczenie Twoja też „sprawka”. 

I miłość do otwartych przestrzeni, błękitu, zieleni, 

jagód w lesie dojrzałych… Kochałaś świat cały! 

Twoja Ania 

 

***Prescription*** 

 

You will find nobody on the Earth, I guess 

Whose paths are smooth, summer and winter. 

Since time immemorial it’s always been like that... 

Worries and fears, or something we mull over 

No matter small or big we are... 

A life test awaits us day in day out. 

And there is no one on this Earth 

Who is about everything glad 

That fate brings them as a gift. 

Ups and downs, endless adventures 

– the good and bad ones... 

And in addition, it will sometimes give 

A sack like a rainbow multicolored 

Full of beautiful, of happiness, dreams. 

When you realize this fact 

Then a prescription for your ills you’ve found: 

How to cope, even when 

Things don't want to go your way, 

When for you all things go wrong, 

Seeing what’s happening around. 

So, lift up your heart, your chest ahead, 

Sitting or standing, roll your sleeves up, 

To work harness your hands and mind. 

And don't think you're alone, though, probably ... 

It's better as a duo, when the second pair of hands, 

When two heads, 
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To work for a brighter tomorrow 

Will get with enthusiasm straight away... 

In your dreams’ magic power believe, 

For you yourself know it best 

What dances in your soul, what plays in it! 

Or, maybe, you prefer when I tell you this ...? 

 

 

***Recepta*** 

 

Nie ma na ziemi chyba człowieka, 

Co drogą gładką ciągle idzie, lato czy zima. 

Tak jest i było od prawieków… 

Troski, obawy, z czymś się zżyma 

 

Czy mały on, czy duży jest… 

Życiowy czeka go codziennie test. 

I nie ma na tej ziemi tego, 

Który szczęśliwy ze wszystkiego, 

 

Co los przynosi z sobą w darze. 

Wzloty, upadki, przygód bez liku 

– tych złych i dobrych… 

A na dodatek dorzuci czasem 

 

Worek jak tęcza wielobarwny 

Pełen przepięknych o szczęściu marzeń. 

Gdy z tego sprawę sobie zdasz, 

Receptę wtem na swe bolączki gotową masz: 

 

Jak radzić sobie, nawet gdy 

Nie idzie po Twej myśli Ci, 

Gdy nie po myśli Twojej jest, 

To co dookoła dziś Ciebie dzieje się. 

W górę więc serce, przed siebie pierś, 

Rękawy zakasz, siedzisz czy stoisz, 

 

Do pracy umysł zaprzęgnij i ręce swoje. 

I nie myśl, żeś jest sam, choć pewnie… 

We dwoje lepiej, gdy druga para rąk, 
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Gdy głowy dwie, 

 

Do pracy nad jaśniejszym jutrem 

Już dziś z zapałem wezmą się… 

W marzeń magiczną moc swych wierz, 

Bo przecież Ty sam najlepiej wiesz, 

Co w duszy Twojej tańczy, co w niej gra! 

Chyba, że wolisz, gdy to Ci podpowiadam ja…? 

 

Wrzawy, 12 grudnia 2020 

 

*** Драга моја мама! *** 

 

Љубав према књизи и писаној речи - све захваљујући вама! 

Поглед на стварност – понекад трептајем ока, понекад меланхолијом - 

попут вас. 

Говор и римовање - не може се порећи - и ваше „чињење“. 

И љубав према отвореним просторима, према азурним, зеленим местима, 

бобицама у шуми, потпуно зрелим ... Читав свет - 

тако си лудо волела! 

Твоја Ања 

 

*** рецепт *** 

 

Вероватно на земљи не постоји човек 

Коме још иде глатко, лети или зими. 

Тако је било сада и увек  ... 

Плаши се, умори, због нечега брини. 

 

Свеједно, мали или велики ... 

Свако дана нови животни испити. 

А тога нема на овој земљи 

Ко свим задовољан може бити 

 

Разне дарове судбина носи. 

Успони, падови, бескрајне авантуре 

- добро и лоше ... 

И поред тога, дода и ђутуре 

 

Шарена торба попут дуге 
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Пуна је лепих и срећних снова. 

Када то схватиш, 

Тад имаш рецепт против туге и бола 

 

Како се снаћи, чак и када 

      не иде како сам би хтео 

Мораш наћи свој начин тада, 

За дешавања, за живот цео. 

Срце пробуди, истури груди, 

Заврни рукаве, не сједи,  ради. 

 

Запосли ум и руке своје. 

И не мисли да си сам, ни када јеси ... 

Увек је лакше уз руку још пар, 

И још једну главу, бар. 

 

Да сутра радим у ведријем јутру 

Данас морам себи помоћи... 

Веруј у своје снове чаробних моћи , 

Јер и сами најбоље знаш 

Шта плеше у твојој души, шта  у њој игра! 

Осим ако... За моје речи ни пет пера не даш? 

 

препевао Горан Радичевић 
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     Anna Podgornaya 

 
 

She was born in 1981 in the city of Dnepropetrovsk, Ukrainian SSR (now 

Dnepr, Ukraine). She graduated from the Dnepropetrovsk transport and 

economic. Higher education received at the Institute for Advanced Studies at the 

Dnepropetrovsk Metallurgical Academy. Now I live in Israel, in the city of Nof 

HaGalil (former Nazareth-Illit) .. I work as an accountant, and in my free time I 

work in a charitable society - looking after the elderly. Loving and beloved 

daughter, wife of a Russian biker and mother of a wonderful boy. 

She was a member of the authors of the Anthology of Russian Poetry for 2019-

2020. 

In 2020 she published the book "Before ... and after ...", which has been 

translated into eight European languages. 

Finalist of the International London Prize. George Noel Byron, Open Eurasia 

2020, Nominee for the INDEPENDENT ART 2020 award. Candidate of the 

International Union of Writers. Member of the Union of Russian-speaking 

Writers of Israel, Member of the Writers' Union of North America, Member of 

the Eurasian Writers Guild. 

 

Ана Подгорњаја 

Рођена је 1981. године у граду Дњепропетровск, Украјинска ССР (данас 

Дњепар, Украјина). Дипломирала је на Дњепропетровском транспортном и 

економском факултету. Високо образовање стекла је на Институту за 



113 
 

напредне студије Днепропетровске металуршке академије. Сада живи у 

Израелу, у граду Ноф ХаГалил (бивши Назаретх-Иллит) .. Ради као 

књиговођа, а у слободно време ради у добротворном друштву - брине о 

старијима. Вољена ћерка, супруга руског бајкера и мајка дивног дечака. 

Била је члан аутора Антологије руске поезије за 2019-2020. 

2020. године објавила је књигу „Пре ... и после ...“, која је преведена на 

осам европских језика. 

 

 

Контральто к Б-гу 

 

Звучит так мощно контральто к Б-гу 

И воск оплавился на свече. 

Я уезжаю. Мне вновь в дорогу. 

Нехитрый скарб - чемодан вещей. 

Опять уносит зеленый поезд 

Меня в дорогу. Цыганский зов 

В ней еле слышен /так слышат совесть/ 

Сквозь грешность судеб... Сквозь лязг оков. 

Уходит снова дорога змейкой... 

Так странно кружит хмельная жизнь... 

И том Ахматовой-чародейки 

Мне руки греет, шепча: «Держись!». 

А поезд мчится. Несется в Вечность... 

Кто знает, где сейчас едем мы? 

Лишь Б-г ведет нас всех да беспечность. 

Мы - машинисты своей судьбы. 

Контральто к Б-гу звучит размыто, 

В хор херувимов собой вплетясь... 

Звучит так сердце. Оно разбито 

На «до и после» да ипостась. 

 

CONTRALTO TO GOD (English Translation – Stefan Bogdan) 

Sounds so powerful  

a contralto to God 

And the wax melted on the candle 

I'd like to check out 

I'm on the road again 

Simple belongings - a suitcase of things 

Again the green train carries away 
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Take me on the road 

Gypsy call 

It is barely audible in it  

so they hear conscience  

Through the sinfulness of fate 

Through the clank of the shackles 

The road leaves again like a snake 

The intoxicated life is spinning so strangely 

And the volume of Akhmatova the sorceress 

Warms my hands, whispering: "Hold on!" 

And the train is racing.  

Rushing into Eternity 

Who knows where we are going now? 

Only God leads us all and carelessness 

We are the machinists of our destiny 

Contralto to God sounds blurry 

Weaving into the choir of cherubim 

The heart sounds like that.  

It's broken 

On "before and after"  

yes hypostasis 

 

У инат Богу 

 

Звучи тако моћно У инат Богу 

И восак се топи на свећи. 

Одлазим на пут, остати не могу. 

Једноставне ствари – у кофер већи. 

 

Опет ме зелени воз односи 

Води ме на пут. Цигански зов 

У њему се тек чују савести гласи 

Кроз грешност судбине ... Звекеће оков. 

 

Пут опет вијугав као змија ... 

Опијен живот чудно се врти ... 

И свезак чаробнице Ахматове 

Греје ми руке: „Држи се!“До смрти! 

 

А воз се трка. Јуриш у вечност ... 
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Ко зна куда сада јуримо? 

Само нас Бог води и случај прост. 

Своју судбину сами кројимо. 

 

У инат Богу - звучи мутно, 

У ткању песме хора херувима ... 

Срце тако звучи. Срце је чудно 

На „пре и после“ - покајницима. 

 

 

препевао Горан Радичевић 

 

* 

** 

Я боюсь на Земле не успеть 

Песню Б-гу и людям пропеть, 

Дом построить, детей взрастить 

И любить, бесконечно любить. 

Я  живу по законам святым. 

День погожий дан Б-гом мне с ним. 

Муж – опора и верность моя, 

И прекрасна планета Земля. 

Я хочу жить в согласии, любви. 

Верю в то, что наш мир храним… 

Берегите друг друга от боли и бед, 

Созидайте, прошу вас, растите хлеб! 

Будьте счастливы в миге, он так велик! 

Это Вечность в моменте, в веках 

Берегите мир, избегайте крик, 

Поборите в себе свой страх. 

Просто следуйте за Любовью вы, 

Созидайте, творите Добро. 

Испеките пирог, посадите цветы, 

Превратите воду в вино… 

Мир огромен и щедр, вы поверьте мне 

Лишь увидьте иначе его! 

Мы  - творцы Судьбы, мы – творцы себе 

И так много нам в жизни дано. 

Обнимите семью, позовите друзей, 

Приготовьте, как в праздник стол, 
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Насладитесь моментом Добра и Любви! 

Б-г искал вас, и Он вас нашел. 

Мы живем в пелене непонятных дней, 

Чередою несутся они… 

Все спешим куда-то в погоне мы… 

Мир - Любовь! Генератор идей. 

Воссоздайте его и ваш дом, и дела. 

Просто будьте собой и светлы. 

И Вселенная даст вам Дары любя. 

Вы поймете момент Красоты! 

 

Бојим се да нећу на Земљи стићи 

Богу и људима спеват песму сјајну 

Изградити кућу, децу подићи 

И љубав, љубав бескрајну. 

 

Живим по законима светим. 

Лепе дане ми је даровао Бог. 

Супруг ми је крило којим летим, 

Планетом Земљом. Прелепом. 

 

Желим да живим у хармонији, љубави. 

Верујем да чувамо свој свет ... 

Друге да од невоља избавим. 

Сејите молим вас, узгајајте хлеб! 

Будите срећни за тренутак сјајан! 

Наша је Вечност у трену, у веку 

Заштитите свет, чему крик очајан 

Победите свој страх.Страх у човеку. 

 

Воли ближњег свог само следите 

Стварај, чини Добро другима, 

Испеците торту, цвеће посадите  

Претворите воду у чашу вина ... 

 

Свет је огроман и великодушан, знајте 

Само видите другачије! 

Ми смо творци Судбине и стварајте 

Толико тога нама дато је. 
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Загрлите породицу, пријатеље позовите  

Припремите сто као на одмору, 

Уживајте у тренутку љубави и слоге те! 

Бог вас је тражио и нашао у зору. 

 

Живимо у велу несхватљивих дана 

Журимо узастопно,зар је живот матор ... 

Свима као да је јурњава задана ... 

Мир и љубав! И Идеја генератор. 

 

Мир направите, за свој дом и радне дане, 

Само живите лагано животе. 

А свемир ће вам дати дарове љубавне. 

Схватићете тренутак Лепоте! 

 

Препевао Горан Радичевић 
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     Anne Casey 

 

Anne Casey is an award-winning Sydney-based Irish poet/writer. Author of out 

of emptied cups (2019) – Wardrobe Best Dressed 2020 (SAFTA/USA) and 

Books of the Year (The Lonely Crowd, UK, 2019) – and where the lost things 

go (2017), she has two books forthcoming in 2021. A journalist, magazine 

editor, legal author and media communications director for 30 years, her work is 

widely published internationally and ranks in leading national daily newspaper, 

The Irish Times' Most Read. Anne has won poetry prizes in Ireland, the UK, the 

USA, Canada, Hong Kong and Australia. She is a PhD scholarship researcher at 

University of Technology Sydney. 

 

Ен Кејси је награђивани ирски песник / писац из Сиднеја. Ауторка 

Испражњених шоља (2019) - Wardrobe Best Dressed  2020 (САФТА / САД) 

и Књига године (The Lonely Crowd УК, 2019) -  Тамо где нестају изгубљене 

ствари (2017), има две књиге 2021. Новинарка, уредница часописа, правна 

ауторка и директорица медијских комуникација већ 30 година, њен рад се 

широко објављује на међународном нивоу и сврстава се у водеће 

националне дневне новине, The Irish Times' Most Read. . Ен је добитница 

песничких награда у Ирској, Великој Британији, САД-у, Канади, Хонг 

Конгу и Аустралији. Она је докторска истраживачица на Универзитету за 

технологију у Сиднеју. 
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Singularity 

 

Staring back through that magnificent desolation 

to this devilled blue globe, one dome suspended in light, 

the other obscured by the shadow of where you stood; 

immersed as you were in light particles 

from long-dead stars, did you wonder 

at our seemingly eternal journey, 

cycling over and over from light 

to dark to light? Reflecting on Earth: 

seeing ‘home’ for the first time in that vast 

perspective at once vivid and spectral; this silenced beauty 

turning slowly over its own desolate truth: 

the enormity of its one persisting challenge— 

to somehow find our allied humanity 

—a singular planetary alignment 

as subtly elusive as one 

perfect surface reflection. 

As great and bungled. 

As necessary as the light 

we feed on, as desperate 

to repel the dark, over and 

over to separate and break us 

apart from the spectre of some alternative reality, 

time folded in on itself, suspending us in an- 

other perpetual virtual truth 

and the hovering ghosts of 

what could have been. 

Pellucid dreaming 

i: 

To be as complete as the greater part of your self 

composed. 

To trust without knowing when to hang on 

how to let go. 

To have the ability to resist gravity 

in states out of quo. 

To be divisible by light 

one part visible to two invisible. 

ii: 

More than two thirds of you 



120 
 

already knows the way. 

You have mostly existed outside 

of time¾ 

body unto body: disembodied, 

soaring out of dust into earth, 

from dirt to root to stem 

to leaf: remaking light to feed. 

iii: 

To carry, baptise, flourish to harbour 

new life, 

to realise 

we are all made of pieces of each other¾ 

frozen out of time, through space¾ 

the greater part of us 

has gazed past all that is known, 

beyond the heavens themselves. 

 

Сингуларност 

 

Гледајући уназад кроз ту величанствену пустош 

на овај врашки плави глобус, једна купола окачена о светлост, 

друга заклоњена сенком места на коме стојиш; 

као да сте били уроњени у светлосним честицама 

од давно умрлих звезда, да ли сте се питали 

на нашем наизглед вечном путовању, 

возећи се изнова и изнова од светлости 

до мрака и опет до светлости? Одржавање на Земљи: 

видевши први пут „дом“ у тој огромној 

перспективи; одједном жива и спектрална; ова ућуткана лепота 

окрећући се полако над сопственом пустом истином: 

огромност свог једног упорног изазова— 

да некако пронађемо наше савезничко човечанство 

—Посебно планетарно поравнање 

суптилно неухватљиво као један 

савршен одраз површине. 

Као и сјајан и збркан. 

Који је потребан као и светлост 

хранимо се, као очајни 

да одбијемо мрак, преко и 

преко  нас да се раздвоји и сломи 
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осим бакра неке алтернативне стварности, 

време се сабрало у себи, суспендујући нас у 

друге вечите виртуелне истине 

и лебдеће авети онога 

што је могло бити. 

Сан пелина 

* 

Да будемо потпуни као и већи део нашег Ја 

састављени. 

Да верујемо, а да не знамо када да се држимо 

када да се пустимо. 

Да имамо способност да се одупремо гравитацији 

у државама ван забрана. 

Да будемо дељиви светлошћу 

један део видљив за два невидљива. 

* 

Више од две трећине вас 

већ зна пут. 

Углавном смо били ван себе 

Три четвртине времена 

тело уз тело: бестелесно, 

расти се из прашине, 

од прљавштине до корена до стабљике 

листати: направити светлост  храном. 

* 

Бити усправан, крстити се, цветати до луке 

Нови живот, 

схватити 

сви смо направљени од делова неког другог 

смрзнуто ван времена, кроз простор 

већи део нас 

је гледао све што је познато, 

иза самих небеса.  
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     Anna Ferriero 

 

Anna is an Italian poetess for peace and cultural contamination. Anna Ferriero 

was appointed WNWU member (member of the World Union of National 

Writers of Kazakhstan) by Muhammad Shanazar receiving, in November 2020, 

the highest degree of Doctor Causa Honoris in Creativity, Humanity and 

Culture, by Aziz Mountassir recognizing professional excellence and 

'exceptional leadership in favor of Nations for its high merits, a reason for honor 

and prestige in the contribution to education, science, culture and art in national 

and international fields in favor of Humanity by the Institutional Alliance of 

Creativity, Humanity and International Culture established by the International 

Forum of Creativity and Humanity established in the Kingdom of Morocco for 

Mexico with International headquarters in the Mexican Republic Mbizo 

Chrasha, an African poet, described her verses as follows: ANNA FERRIERO is 

a brilliant poet of international fame. His poetry is a candlelight for the body of 

his audience. The lines have a sparkling rhythm like a musical ensemble of 

guitars, tamborini and drums. The sound of his verses is like the waves of a 

mighty sea that sometimes become soft like the flowing tenors of a great river. 

Reason is abundant and verbal dexterity is conservative while maintaining its 

literary ability. His poetry is translated into so many languages. A very talented 

human being. 

 

Since May 2019 she has been appointed internationally renowned poetess and 

administrator of the poetry group "POETRY OF GLOBAL VISION" by Indian 

poet, lawyer, translator and researcher Vendhan Ezhil. He is a member of the 

International Writers Association IWA Bogdani. He is a member of the poets of 

the Albanian magazine ATUNISPOETRY directed by the Albanian poet Agron 

Shele. He has published two poetry collections (Magic of Love 
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Punto, Oltre l'Orizzinte) and two stories (The Crypt of Desires - Shadows in the 

Mirror). He has won numerous national and international awards and is featured 

in numerous national and international magazines, radio, online newspapers, 

reviews. He writes for numerous Italian, national and international newspapers 

and magazines. His works have been translated into: Croatian, Serbian, English, 

Bosnian, Chinese, Palestinian Arabic, Egyptian Arabic, Arabic Syrian, Hindi, 

Spanish, Albanian, Hungarian, Turkish, Swedish, Norwegian, Slovenian, 

Russian, Romanian, French, 

 

Bengali. Since 31 August 2019 she is a member of VOCES Y PLUMAS DE 

UNAMOS AL MUNDO CON LA POESÍA - Centro de México en Vision 

Universal Radio directed by Leticia Guzmán, Cristina Gonzalez and AHdez 

Felipe. In November 2020 Anna was elected as a juror for the international 

literature competition WRITERS’ FESTIVAL of Cape Comorin Club – in Tamil 

Nadu, India 

АНА ФЕРИЕРО је бриљантна песникиња међународне славе. Њена поезија 

је светлост свећа за очи њене публике. Линије имају блистав ритам попут 

музичког ансамбла гитара, тамборинија и бубњева. Звук њених стихова 

сличан је таласима моћног мора који понекад постају мекани попут 

текућих тенера велике реке. Разума има у изобиљу, а вербална спретност је 

конзервативна задржавајући своју књижевну способност. Њена поезија је 

преведена на толико језика. Веома талентовано људско биће. 

 

YAKAMOZ 

 

Nuova ispirazione, inonda, 

la mia vita senza sosta 

profumi di luna, nascenti, di soppiatto 

scherzano con garbo, in entusiasmo 

un’ora prima del tramonto 

quando il mare si richiude 

con silenzio e grande attesa 

tutto in blu si ridecora. 

Lo spettacolo si schiude 

è l’ora della festa 

oro, blu e turchese 

dai gabbiani in riva al mare 

fra l’Asia e un po’ d’Europa 
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si riflettono al confine, in armonia 

regalando un nuovo sogno, speranza mondiale 

d’un viaggio eccezionale, un acquario naturale 

per vivere ogni volta, con l’amore ancor profondo 

sfiorando verso Oriente 

il riflesso della luna, nuova nota scintillante 

quando solo il plenilunio 

nell’orchestra può danzare 

 

YAKAMOZ 

 

New inspiration, inundates 

my life without brakes 

moon perfumes, rising, in silence 

they joke gracefully, enthusiastically 

one hour before sunset 

when the sea shows up 

with silence and a great expectation 

everything in blue is redecorated. 

The show begins 

it’s party time 

gold, blue and turquoise 

by seagulls by the sea 

between Asia and a bit of Europe 

they are reflected on the border, in harmony 

giving a new dream, world hope 

an exceptional journey, a natural aquarium 

living every time, with love love 

which is still deep 

tapping to the east 

the reflection of the moon, a new sparkling note 

when only the full moon 

in the orchestra it succeeds in dancing 

 

ALBATRO 

 

Su un’amaca sudata di sabbia 

solitaria 

sul finire dell’estate 

dall’India il suo profumo 
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timido, vagante 

annunzia nuove stelle 

per quell’anima in tempesta. 

 

Piedi di luna 

fra lucciole marine 

richiamo d’una dea 

senza sole in apparenza 

inchiostri di saggezza 

in versi di cascate … 

 

Di sabbia sudata 

poco prima dell’Autunno 

inchiostri di luce 

eterna giovinezza 

 

ALBATROSS 

 

On a hammock of sweaty sand 

solitary 

at the end of the summer 

from India its scent 

shy, wandering 

announces new stars 

for that stormy soul. 

 

Moon feet 

among the marine fireflies 

call of a goddess 

without sun in appearance 

wisdom inks 

in verses of waterfalls … 

 

Of sweaty sand 

just before autumn 

lumiose inks 

eternal youth 

 

МЕСЕЧИНА НАД МОРЕМ 
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Нова инспирација, поплава, 

мој живот без заустављања 

парфеми месеца, излазећи, лукаво 

шале се са грациозношћу, одушевљени 

сат времена пре заласка сунца 

кад се море затвори 

са тишином и великим очекивањем 

све у плавом је преуређено. 

Емисија се отвара 

време је за журку 

златна, плава и тиркизна 

галебовима уз море 

између Азије и мало Европе 

 

одражавају се на граници, у хармонији 

дајући нови сан, светску наду 

изузетног путовања, природни акваријум 

живети сваки пут, са љубављу која је још увек дубока 

додирујући Исток 

одраз месеца, нова блистава нота 

кад само пун месец 

у оркестру може свира. 

 

АЛБАТРОС 

 

На мрежи која виси изнад песка 

усамљен 

на крају лета 

свој парфем из Индије 

стидљив, лутајући 

најављује нове звезде 

за  олујну душу. 

 

Месечеве ноге 

међу морским искрицама 

позив богиње 

без сунца у изгледу 

мастило мудрости 

у стиху водопада ... 
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Од знојног песка 

мало пре јесени 

лако мастило 

вечне младости  
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   Antonia Russo 

 

Dr Antonia Russo, San Nicolas, Buenos Aires, Argentina 

Poeta, Escritora 

Gestora Cultural   

Dr Hnoris causa en Literatura 

Coordinadora Academica para America Latina de la Academia 

LatinoamericanadeLiteratura Moderna 

Académica Academia Latinoamericana de Literatura(México) 

Académica Academia Internazionale Erato (Italia) 

Académica Academia Norteamericana de Literatura Modernna (E.E.U.U) 

Embajadora Bandera Universal de la Paz 

Embajadora de la Paz Cercle Universal Dess Ambassadeurs de la Paix Suisse-

France 

Embajadora Cultural Chile País de Poetas 

Embajadora de la Paz de IFLAC PAVE PEACE The International Forum For 

The Literature  and Culture of Peace 

Eslabón en la Cadena de la Paz 

Embajadora de Paz de World WidePeace Organization 

Embajadora de Paz World Institute for Peace (Nigeria) 

World Icon of Peace de World Institute of Peace (Nigeria) 

Embajadora Itinerante Academia Latinoamericana de Literatura Moderna 

Embajadora de Paz Federación Universal por la Paz( UPF) 

Embajadora de Paz Ghandi Foundation Nepal 

Embajadora Cultural Itinerante Academia Latinoamericana de Literatura 

Embajadora Lider Mundial por la Paz, Fundacion Sol, Medellin,Colombia 

 

Др Антониа Русо 

Сан Николас, Буенос Аирес, Аргентина 

Песник, писац 

Менаџер за културу 
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Академски координатор за Латинску Америку Латиноамеричке академије 

модерне књижевности 

 

 

 

AIRE PURO 

       

      La ultima bocanada 

de aire impuro 

llegó a sus pulmones, 

presagiando el silencio 

 

       Las pequeñas raíces 

que carcomían sus pies 

brotaron aliviadas, 

sonriendo al universo 

 

       Las espinas de sus manos 

que sangraban maltrechas 

transmutaron en estrellas 

de infinitos colores 

 

Los hedores de sangre seca 

que asfixiaban su cuerpo 

flotaron en el aire 

con aroma a madreselva 

 

el estruendo de los gemidos 

que resonaba en sus oídos  

de transformo suavemente 

en la melodía del cosmos 

 

La ceguera de sus ojos 

por tanto mirar la nada 

se transformo en arco iris 

de colores inusitados 

 

La pesadez de su espíritu 

atosigado de penas 

se torno en aérea levedad 
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huyendo hacia el infinito 

 

BUSCO 

 

Busco palabras 

que quedaron 

bajo mis sombras 

para escribirte 

nuevos poemas 

 

Entono cánticos 

que desbordaron 

mis tristes noches 

plenas del silencio 

del abandono 

 

Respiro brisas 

que acariciaron 

mi cuerpo inerte 

desparramado 

sobre esta vida 

 

Exudo aromas 

que me recuerdan 

las flores frescas 

que deposito 

sobre tu lecho 

 

СВЕЖ ВАЗДУХ 

 

Последњи мехур 

нечистог ваздух 

стигао до његових плућа, 

наговештавајући тишину 

 

Мали корени 

која су му појели ноге 

изникли су са олакшањем, 

смешкајући се васељени 
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     Трње његових руку 

које су искрвариле похабане 

претворило се у звезде 

бесконачног спектра боја 

 

Смрад осушене крви 

која му је гушила тело 

лебдела је у ваздуху 

мирисом орлових ноктију 

 

рика стењања 

одзвањала је у ушима 

као глатка трансформација 

у мелодију космоса 

 

Слепило његових очију 

Тај поглед на ништа 

Претворено је у дугу 

необичних боја 

 

Тежина његовог духа 

заокупљеног казнама 

претворена у ваздушну лакоћу 

бежећи у бесконачност 

 

     ТРАЖИМ 

 

Тражим речи 

Које су остале 

под мојом сенком 

да вам напишем 

нове песме 

 

Певам арије 

прелиле су се 

из мојих тужних ноћи 

пуних тишине 

напуштености 

 

Удишем повјетарце 
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који су мазили 

моје инертно тело 

расуто 

у овом животу 

 

Одишем аромама 

Подсећања на 

свеже цвеће 

сакупљено 

на мом кревету  
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    Antonio Della Rocca 

 

 

 

Antonio è un esemplare in via d’estinzione dell’homo mitteleuropaeus: è nato a 

Trieste nel 1943, da padre napoletano, con antenati franco-spagnoli, e da madre 

triestina, con una nonna ticinese radicatasi a Trieste a fine Ottocento ed una 

bisnonna slovena di origine ungherese. 

 

È sempre stato un forte lettore, ma prima di dedicarsi alla letteratura nel 1999 ha 

avuto un’esistenza del tutto diversa: quella di un manager in grandi società 

italiane. Ha operato in Italia, in Colombia, in Germania oltre che in mezza 

Europa e in quella che era l’URSS. Parla correntemente inglese, tedesco, 

francese e spagnolo oltre ad un po’ di russo. 

 

Dicono sia un poeta – in Romania nel 2015 gli hanno assegnato un premio alla 

carriera a livello nazionale – ma la prosa è il suo principale mezzo espressivo. 

Ha comunque pubblicato una silloge di versi “Carboncini e sanguigne” 

(Hammerle, 2006) ed in Romania è in vendita la silloge bilingue di poesie 

“Meduse e manager - Meduze şi manageri” con traduzioni di Simona-Grazia 

Dima. 

 

Ha inoltre pubblicato cinque romanzi ed una selezione dei molti racconti che ha 

scritto. 

 

Socio fondatore nel 2003, dal 2011 è presidente del Centro PEN Trieste, una 

sezione autonoma del PEN International, la più antica Associazione di scrittori e 

poeti a livello mondiale. Dal 2012 al 2019 è stato membro dell’International 

Board del PEN International. 

 

Non ha ancora deciso cosa farà da grande. 
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Antonio is a specimen of the endangered species homo mitteleuropaeus: he was 

born in Trieste in 1943, from a Neapolitan father, with Franco-Spanish 

ancestors, and from a Triestine mother, with a Swiss grandmother rooted in 

Trieste in the late nineteenth century and a Slovenian great-grandmother of 

Hungarian origin. 

 

He has always been a strong reader, but before devoting himself to literature in 

1999 he lived a completely different existence: that of a manager in large Italian 

companies. He worked in Italy, Colombia, Germany as well as in half of Europe 

and in the former USSR. He is fluent in English, German, French and Spanish, 

with only survival Russian. 

 

He is said to be a poet - in Romania in 2015 he was awarded a career award at 

national level - but prose is his main mean of expression. However, he has 

published a collection of verses “Charcoal and sanguine” and in Romania the 

bilingual collection of poems “Meduse e manager - Meduze şi manageri” with 

translations by Simona-Grazia Dima is on sale. He has also published five 

novels and a selection of the many short stories he has written. 

 

Founding member in 2003, since 2011 he has been president of the PEN Trieste 

Centre, an independent section of PEN International, the oldest association of 

writers and poets in the world. From 2012 to 2019 he was a member of the 

International Board of PEN International. 

 

He has not yet decided what he will do when he grows up. 

 

Антонио је угрожени пример хомо средњоевропеуса: рођен је у Трсту 

1943. године, од напуљског оца, са француско-шпанским прецима, и од 

тршћанске мајке, баке Тицино која се у Трсту укоренила крајем 19. века. и 

словеначка прабака.мађарског порекла. 

 

Одувек је био снажан читалац, али пре него што се посветио књижевности 

1999. имао је потпуно другачије постојање: био је менаџер у великим 

италијанским компанијама. Радио је у Италији, Колумбији, Немачкој, као и 

у пола Европе и у ономе што је био СССР. Течно говори енглески, 

немачки, француски и шпански, као и мало руског. 

 

Кажу да је песник - у Румунији је 2015. године добио награду за каријеру 

на националном нивоу - али проза је његово главно средство изражавања. 
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Међутим, објавио је збирку стихова „Угаљ и крв“ (Хамерле, 2006), а у 

Румунији се продаје двојезична збирка песама „Медуза директор“ са 

преводима Симоне-Грације Диме. 

 

Такође је објавио пет романа и избор многих приповедака. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

MIO PICCOLO RE 

 

Moj mali kralj 

mio piccolo re 

me lo diceva la mia balia 

non ricordo il suo volto 

ma la sua voce sì 

e queste parole 

che allora non capivo. 

 

Moj mali kralj 

forse pensava 

a un figlio 

morto piccino 

e le scendevano le lagrime 

sul viso di contadina. 

 

Moj mali kralj 

forse anche mia madre 

le pensava 

queste parole 

forse le aveva sentite 

da sua nonna 

ma forse 

le bruciavano la lingua. 

 

Moj mali kralj 
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le ho risentite ieri 

sulla bocca di una madre 

venuta da chissà dove 

per andare chissà dove. 

Forse gli diceva 

 

Moj mali kralj 

su che brutto mondo 

regnerai. 

 

MY LITTLE KING 

 

Moj mali kralj 

My little king 

My nurse used to call me so 

I don’t recall her face 

But her voice I do 

And these words 

I did not understand then. 

 

Moj mali kralj 

Maybe she thought 

Of a child’s 

Little corpse 

And tears went down 

Her peasant face. 

 

Moj mali kralj 

Maybe my mother 

Thought also 

These words 

Maybe she had heard them 

From her granma 

But maybe 

They burnt their tongue. 

 

Moj mali kralj 

I did hear them yesterday 

On the mouth of a mother 

Coming from who knows where 
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Going to who knows where. 

Maybe she said him 

 

Moj mali kralj 

Of what kind of ugly world 

Shall you be king. 

 

MYOSOTIS 

 

A Kolovrat 

in questo bel giorno di sole 

i nontiscordardime 

hanno il color blu 

degli occhi delle ragazze. 

Ma nei prati 

ne vedo alcuni 

di un vago color rosa 

e mi domando 

se non si tratti di una traccia 

del sangue 

versato cent’anni fa 

nella Grande Guerra. 

Caporetto/Kobarid 

 

In Kolovrat 

on a nice, sunny day 

forget-me-nots 

are of the same blue 

of girls’ eyes. But on the meadows 

I can see some of them 

being of a tone of rose 

and I wonder 

if this isn’t a trace 

of the blood 

shed a century ago 

in the Great War. 

 

МОЈ МАЛИ КРАЉ 

 

Мio piccolo re 
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мој мали краљу 

рекла ми је сестра 

Не сећам се његовог лица 

Само њеног гласа 

и ових речи 

које тада нисам разумео. 

 

Мој мали краљ 

можда је мислила 

на сина 

мртвог малог 

и сузе су јој падале 

са сељачког лица. 

 

Мој мали краљ 

можда и моја мајка 

мислила је на 

ове речи 

можда их је чула 

од своје баке 

али можда 

опекле су јој језик. 

 

Мој мали краљ 

Јуче сам замерио 

Мајчиним речима 

долазећи ко зна одакле 

идући ко зна куда. 

Можда ми је говорила 

 

Мој мали краљ 

на каквом ружном свету 

краљеваћеш. 

 

 

     НЕЗАБОРАВАК 

 

У Коловрату 

по овом прелепом сунчаном дану 

незаборавци 



139 
 

имају плаву боју 

девојачких очију. 

Али на ливадама 

Видим неке 

нејасне ружичасте боје 

и питам се 

ако није траг 

мало крви 

плаћен пре сто година 

у Великом рату.  
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     António Manuel Palhinha 

 

 

António Manuel Palhinha nasceu em Lisboa na Maternidade Alfredo da Costa 

no dia 13 de Maio de 1967. Apaixonado pela Medicina, nomeadamente 

Cardiologia e Medicina de Catástrofe. Foi alistado das Formações Sanitárias da 

Cruz Vermelha Portuguesa e aluno de mérito na 5ª Escola de Alistados da 

Delegação da Amadora. É pioneiro em vários projetos de saúde e emergência de 

âmbito nacional e internacional – destaca-se o projeto pioneiro no mundo em 

formação de primeiros socorros para cegos, o projeto saúde na nossa escola - 

Formador Certificado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional 

Português desde 1999, e pelo Concelho Cientifico-Pedagógico para a formação 

contínua de professores. 

Um amante das letras, é autor do projeto SONHAR COM AS LETRAS, cujo 

lema é “Onde Existir uma Criança faça chegar-lhe um LIVRO” – projeto que 

pode ser alargado a todas as faixas etárias - o projeto incrementou uma peça de 

teatro no estado do Rio de Janeiro. A peça infantil adaptada do seu livro O 

Menino que Sonhava com as Letras percorreu 4 cidades do interior do Estado do 

Rio e suas escolas, tendo alcançado mais de 5800 crianças, jovens e adultos no 

ano de 2017. Em Portugal nunca recebeu apoios. Com mais de dezasseis obras 

escritas – conto infantil, infanto-juvenil, prosa poética, poesia, crónicas, 

romance - oito participações em antologias poéticas Luso-Brasileiras, duas 

participações em obras conjuntas, uma coletânea Luso-francesa, uma coletânea 

Luso-Brasileira, uma Luso-Espanhola e uma Coletânea de poetas portugueses. 

Crónicas publicadas em revistas literárias no Brasil e Suíça. São utilizados 

vários textos de sua autoria para interpretação da Língua Portuguesa 

Contemporânea nas Universidades de Letras de: Santa Catarina Brasil, CESMI 

Rio de Janeiro, Lisboa e Coimbra. 
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Condecorado e homenageado no Brasil, França, Portugal e Suíça, entre as quais 

se destaca: Comenda da Paz Nelson Mandela – Conselho Internacional dos 

Académicos de Ciências, Letras e Artes, entidade signatária do Pacto Global de 

Paz da ONU. Comenda Honorifica Conde Phellipe Cheverny - França, Comenda 

Barão de Ayuruoca – Brasil, Medalha de Mérito Cultural Austregésilo de 

Athayde – Rio de Janeiro, Prémio Destaque Literário Lusófono 2016, Prémio 

Melhor Livro Infantil (Estado de Santa Catarina - Brasil). Homenageado pela 

cidade de Odivelas pelos serviços prestados à cultura e língua portuguesa; 

homenageado pela Revista Reporter X (Suíça) em reconhecimento pelo trabalho 

Cultural e Literário em prol da língua portuguesa 

É Membro Efetivo nº 1450 da Associação Portuguesa de Escritores; Membro 

Efectivo nº 250 PEN Clube Português; International Writers and Artist 

Association – IWA (USA) e Académico Correspondente Internacional de várias 

Academias de Letras do Brasil e França: Académico Correspondente 

Internacional da ALAF - Academia de Letras e Artes de Fortaleza (Brasil); 

Académico Correspondente Internacional da ALMAS - Academia de Letras, 

Música e Artes de Salvador Bahia/Brasil); Académico Fundador da AMBA - 

Academia Mineira de Belas Artes (Belo Horizonte-Brasil); Académico 

Correspondente Internacional ALAB - Academia de Letras e Artes de Brumado 

– Brasil (Primeiro português a ser admitido na Academia); Embaixador da 

Divine Académie Française des Arts, Lettres et Culture – Paris. 

OBRAS PUBLICADAS: 

O MENINO QUE SONHAVA COM AS LETRAS – Conto infantil (Chiado 

Editora) publicado em 2014. – Adaptado ao Teatro Infantil no Rio de Janeiro. 

Utilizado como obra de incentivo à leitura. 

O ESPANTALHO ESPANTA MILHARUCOS – Conto Infantil (Chiado 

Editora) publicado em 2015. Considerado como um livro de forte sensibilização 

contra o Buliyng, Racismo, Indiferença, etc. Pela Associação Portuguesa Anti- 

Buliyng. 

DESASSOSSEGO DA MINHA ALMA – Poesia e Prosa poética (Edições 

Vieira da Silva) publicado em 2016. 

NO SILÊNCIO DAS PALAVRAS, Fragmentos de Mim – Crónicas, 

Fragmentos e Reminiscências (Emporium Editora) publicado em 2018. Livro 

indicado aos Prémios: Crónica e fragmentos literários da APE; Prémio 

Internacional OCEANOS, Prémio PEN de Narrativa. 

 

Антонио Мануел Палиња 

рођен је у Лисабону у Матернидаде Алфредо да Коста 13. маја 1967. 

године. Страствен према медицини, односно кардиологији и ургентној 

медицини. Био је ангажован у здравственим формацијама португалског 
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Црвеног крста и студент заслуга у 5. увршћеној школи делегације 

Амадора. Пионир је у неколико националних и међународних 

здравствених и хитних пројеката - пионирски пројекат у свету у обуци 

прве помоћи слепим, здравствени пројекат у  школи - сертификовани 

тренер португалског института за запошљавање и професионално 

усавршавање од 1999, и научно-педагошког већа за континуирану обуку 

наставника. 

 

 

CLAREZA DAS ALMAS 

 

As linhas do teu corpo delimitam o meu, 

no abraço apertado, sem espaço, 

pele com pele, dá-lhe existência. 

Observo alheio a mim, 

nos teus olhos, a clareza da alma, 

a entidade do ser que te ilumina o rosto. 

 

E nós, somente nós, 

na dimensão dos corpos, 

levitamos, unidos, reduzidos no prazer 

carnal da forma humana. 

 

São minhas as mãos que sentes 

e te afagam num vértice de paixão, 

nelas te aconchegas, 

te deixas prender no entardecer da espera, 

baloiçando o teu corpo 

que me invade os sentidos 

num vaivém que me entorpece. 

No sussurro como brisa, 

no gemido que não é grito, 

Ondulantes, as almas, 

como vagas de mar azul 

instigam-se no prazer que as une, 

no prazer que à matéria é indiferente. 

Muito além de uma viagem sem limites.  

 

PINTEI PALAVRAS 
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Pintei nas minhas palavras as cores da primavera,  

e nas palavras que escrevia cada pessoa tinha o seu tempo,  

a sua estação, cada uma escolhia a estação e as cores que preferia.  

Porque cada uma era livre, livre de escolher,  

de revelar os encantos das estações e cores do seu interior.  

Pintei nas minhas palavras a liberdade,  

e na liberdade colorida das minhas palavras,  

quem partiu… partiu, quem ficou… ficou,  

porque foi essa a sua livre vontade.  

Pintei nas minhas palavras os sonhos de criança,  

e os sonhos que eram só os meus sonhos,  

tornaram-se os sonhos de outras crianças também.  

Pintei nas minhas palavras,  

outras palavras, que não podem ser lidas,  

porque são palavras  

que só existem em mim. 

 

ЈАСНОСТ ДУША 

 

Линије твог тела ограничавају моје, 

у загрљају, без простора, 

кожа кожи даје постојање. 

Пазим на тебе, 

у твојим очима, бистрина душе, 

ентитет који осветљава твоје лице. 

 

А ми, само ми, 

у димензијама тела, 

левитирамо, уједињени, сведени на задовољство 

телесних људских облика. 

 

Руке за које осећаш да су моје 

милују те на врхунцу страсти, 

увучеш се у њихов загрљај, 

пустиш се да заглавиш у сумраку чекања, 

вијугаш телом 

која ми упада у чула 

у трену када утрнем. 

Шапатом као вјетрић, 

стењањем које није крик, 
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Валовите душе, 

плави морски таласи, 

потакнуте су на задовољство које их уједињује, 

задовољство на које је материја равнодушна. 

Много више од путовања без ограничења. 

 

СЛИКАНЕ РЕЧИ 

 

Речима сам сликао боје пролећа, 

у речима које је написала свака особа је имала своје време, 

своју сезону, свака је одабрала сезону и боје које је више волела. 

Јер је свако био слободан, слободан да бира, 

да открије чари годишњих доба и боје његове унутрашњости. 

Речима сам сликао слободу, 

и у живописној слободи речи, 

ко је отишао ... отишао, ко је остао ... остао, 

јер је то била његова слободна воља. 

Осликао сам својим речима снове детета, 

и снови који су били само моји снови, 

постали су снови и друге деце. 

Сликао сам својим речима, 

друге речи, које се не могу прочитати, 

јер су речи 

који постоје само у мени.  
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  Antonis Th. Papadopulos 

 

 

 

Αντώνης Θ. Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Νίκαια του Πειραιά το 1945, 

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και άσκησε τη δικηγορία από το 

1971. Έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 13 βιβλία με ποίηση και δοκίμια. Ποιήματά 

του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, στα ισπανικά και στα αλβανικά. 

Антонис Т. Пападопоулос 

Рођен је у Никаји, Пиреј 1945. године, студирао је право на Универзитету у 

Атини и бавио се адвокатуром од 1971. До данас је објавио 13 књига 

поезије и есеја. Песме су му преведене на француски, шпански и албански 

језик. 

  Ι 

 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΠΛΟ 

 

Σούρουπο μπήκε και πάλι στο σταθμό 

σκυφτός απ’ των αποσκευών της ζωής το βάρος. 

Έβγαλε εισιτήριο απλό 

κι αγκομαχώντας ήρθε στην πλατφόρμα. 

Όσα μαζί του κουβαλά – κι είναι πολλά – 

κανένας δε θα ’ρθει να τα ελέγξει. 

Μαζί του θα περάσουνε κι αυτά, 

θα τον ακολουθήσουν και σε τούτο το ταξίδι, 

χωρίς να χρειαστούν φορτωτική. 
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Ετούτοι ‘δω οι ελεγκτές, έτσι κι αλλιώς, 

μετρούν κεφάλια και εισιτήρια 

κι αυτός το εισιτήριο του το έχει βγάλει. 

 

          ΙΙ 

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ 

 

Συνήθιζε να του μιλά 

για ό,τι έβλεπε στον ύπνο της. 

Θυμόταν λεπτομέρειες 

– τα όνειρά της ήταν πάντα ζωηρά. 

Τελειώνοντας, ζητούσε να της πει 

και τα δικά του. 

Της έλεγε τότε πως δεν είχε δει 

ή πως τα ξέχασε 

κι άλλοτε πάλι σώπαινε 

χαμογελώντας ντροπαλά. 

Αυτός τα όνειρα δεν τα ’βλεπε στον ύπνο του. 

 

КАРТА У ЈЕДНОМ СМЕРУ 

 

Сумрак је поново ушао у станицу 

савијен под теретом пртљага живота. 

Узео је карту у једном правцу 

и с муком је дошао до платформе. 

Шта он носи са собом - а има тога много - 

нико неће доћи да их провери. 

Они ће такође ићи са њим, 

пратиће га и на овом путовању, 

без потребе за теретницом. 

Ово су ревизори, 

броје главе и карте 

он извадио је карту. 

 

           

СНОВИ 

 

Некад је разговарала с њим 

о оном што је видела у сну. 

Сетио се детаља 
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- снови су јој увек били живописни. 

Кад је завршила, замолила га је да јој каже 

и своје. 

Тада јој је рекао да их није видео 

или како их је заборавио 

а понекад је опет ћутао 

смешећи се стидљиво. 

У њеном сну није видео своје снове.  
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     Apostolos Fekatis 

 

He was born in Germany. His parents were 

economic migrants. He studied business 

administration and works in the field of catering. He lives in Thessaloniki,  

Greece 

and he has participated in 16 poetry book 

anthologies. 

 

Апостолoс Фекатис 

Рођен је у Немачкој. Његови родитељи су били 

економски мигранти. Студирао је посао 

администрације и ради у области угоститељства. Живи у Солуну у Грчкој 

и учествовао је у 16 песничких књига 

антологије.  

 

A mistake 

 

To welcome the exiled sorrow 

the one with so many sufferings and labour 

I dressed in black to welcome it 

with the mysterious letters 

embroidered on the shoulders 

words of your own 

in the ignorance of time. 
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Some kisses forgotten  - I think- 

are left in the pockets. 

Your caress voiceless it was then 

and your kisses frozen lakes 

became with the passing of time 

gifts that were never opened. 

How naive I was 

to think that love would come again. 

 

 

 

A letter which was never written 

 

In your rhythm of the night in the infinity 

of the universe with the orbit of loneliness 

in my clothes the noice of prayer tears the sound. 

My sky is grieving for the wounded face in 

despair journey with visions  hopes in the 

suitcases of the mind. 

That Friday night a dream in the yellow 

forrest sailed in the Ocean summer 

gathered the sunset shingle  to make 

a heart to remember you in the sorrow 

of love as it leans without green feathers 

on the ship' s bow. 

I have a desire I didn't live with you to roll 

like worries in your salinity. 

I help some rain that afternoon I met you 

to be my holly water my power to meet 

you again. 

The wind takes my soul tonight to the 

tempest of the stars,  to the frescos of your life 

with you to fade away. 

If I never decided to write a letter to you 

this is what I would have written but now 

I burn my diary with the words that 

you didn't have time to tell me. 

 

Грешка 
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Да поздравим прогнану тугу 

ону са толико патњи и труда 

Обукао сам се у црно да бих је дочекао 

с тајанственим словима 

извезеним на раменима 

неке старе речи 

које игноришу време. 

Неки пољупци заборављени - мислим- 

остају у џеповима. 

Тада је то било твоје безглаво миловање 

И залеђена језера твојих пољубаца 

Постала су са протоком времена 

поклони који никада нису отворени. 

Како сам било наиван 

мислећи да ће љубав поново доћи. 

 

 

 

Писмо које никада није написано 

 

У твом ритму ноћи у бескрају 

свемира са орбитом самоће у мојој одећи  

звук молитве сузе звук. 

Моје небо тугује за рањеним лицем  

У очајању путовање са визијама нада у 

коферима ума. 

Тог петка увече сан у жутом 

шума је пловила океанским летом 

сакупио зраке залазака сунца да направи 

срце које те памти у тузи 

љубави док се нагиње без зеленог перја 

на бродском прамцу. 

Имам наду да нисам живео са тобом  

да бих се ваљао 

као бриге у твојој сланости. 

Помазујем кишу тог поподнева кад сам те упознао 

Да буде моја света вода  

моја снага за поновни сусрет 

са тобом. 

Ветар одводи моју душу вечерас у 
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олују звезда, до фрески твог живота 

с тобом што бледе. 

Ако никада нисам одлучио да ти напишем писмо 

ово бих написао, али сада 

Спаљујем свој дневник речима које 

ниси имала времена да ми кажеш.  
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Dr Arthur Broomfield is a poet and short storywriter, Beckett scholar and 

occasional lecturer from Ballyfin County Laois. He is the author of seven books 

including three poetry collections The Poetry Reading at Semple Stadium [  

Lapwing 2012] Cold Coffee at Emo Court [Revival 2016]  The Giants’ 

Footsteps at the Rock of Dunamaise [Revival 2019] and a study on the works of 

Samuel Beckett :The Empty Too : language and philosophy in the works of 

Samuel Beckett [Cambridge Scholars’ Publishing  2014] 

He  delivers poetry and short story workshops and is available to mentor writing 

groups or individual writers and to give lectures on the works of Samuel Beckett 

and on Surrealist poetry. 

Dr Broomfield holds BA degrees in English and history from NUI Maynooth, an 

MA degree in English literature [NUI Maynooth] and a Ph.D in English 

literature from Mary Immaculate College, University of Limerick. 

 

Др Артур Брумфилд 

је песник и аутор кратких прича, Бекетт стипендиста и повремени предавач 

из округа Балифин Лаос. Аутор је седам књига, укључујући три песничке 

збирке 

 

 

The Bee Woman Works at her Hive 

After a painting by Mansfield 

 

 

During lulls in the natural order, 

when the dead have been buried 
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and the laws of seed time and harvest 

are reinstated, look on me as the 

the landlady with the right tenants, 

popular in business in quiet times. 

In concord with the will of the world 

I pose in white suit and visor 

as I record the verve of the hive, 

the stash of its riches: 

propolis, pollen, 

royal jelly, eternal honey, 

nectar and beeswax, 

as any concern would, 

while Queen Bee, entrusted 

to her particular space and time, 

desirous, mates and breeds, 

builds, convicts the unwanted. 

In normal time I emerge, 

when the whiff of ordnance in the air 

sets the lines buzzing with rumours of wars, 

and the forest flora and ferocious winds 

snarl in tremendous arguments, 

scattering the indecisive rhododendron, 

accommodating what the land will allow. 

Now I am the ethereal one returned 

from the debacle of maternal earth, 

of it and on it, the calm in the storm. 

I am here in the hum and whirr 

of these zips and zooms, visible, 

as a pallid robe and medieval yellow gloves, 

the infinite spirit that assumes presence, 

laying hands on the pollinating hive. 

 

Жена пчела ради у својој кошници 

После Мансфиелдове слике 

 

 

Током затишја у природном реду, 

када су мртви сахрањени 

и закони времена семена и жетве 

враћени, гледајте на мене као на 
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газдарицу са правим станарима, 

популару у послу у тихо доба. 

У складу са вољом света 

Позирам у белом оделу са пчеларским шеширом 

док снимам утор кошнице, 

богатство њене ризнице: 

прополис, полен, 

матични млеч, вечни мед, 

нектар и пчелињи восак, 

као и увек забринута, 

да ли је краљица Пчела, сигурна 

у њеном одређеном простор на време, 

жељни, парови и расе, 

граде, осуђује нежељене. 

У нормално време се појави, 

као дашак ормана у ваздуху 

поставља линије које брује о гласинама о ратовима, 

и шумској флора и свирепим ветрови 

о огромним аргументима, 

распршујућег неодлучног рододендрона, 

смештајући оно што ће земља дозволити. 

Сад сам се вратио ја етерични 

из дебакла материнске земље, 

на којој је тишина у олуји. 

Овде сам у брујању 

свих зипова и зумова, видљив, 

као бледи огртач и средњовековне жуте рукавице, 

бескрајни дух који претпоставља присуство, 

полажем руке на кошницу за опрашивање. 

 

 

 

 

We too have our Martyrs 

 

In memory of those who died in Paris 

 

We have reduced the grand narratives - 

to our elder’s irritation– 

passed to us from Israel and Greece, 
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to an a la carte way of doing 

that frees us to delight in 

a meal with friends, a rock concert, 

or a football game. 

 

We elect our rulers. 

When they betray our expectations 

we exercise our right to censure them in a free press. 

If we feel the urge to torture 

we express our feelings through satire. 

 

From time to time 

the tediously intense among us 

believe they can correct 

the defects in our system. 

We smile and shake our heads, knowingly. 

Our ways accommodate such vagaries. 

We call them Western Values. 

 

Our menus and match programmes are as sacred to us 

as your scriptures are to you. 

Though we do not feel the need to sing it 

from the rooftops we too, the people, are believers. 

 

 

You who grieve for your martyrs of long ago, 

you of a heightened sense of your persecution 

carried down the ages, best be aware 

of who you are taking on. 

We are not the pampered, guilt ridden liberals, 

you suppose us to be, soft targets on a night out 

in the decadent West. 

We too can match hurt for hurt. 

We too have our martyrs, 

those who died by your hand, 

not in the heat of battle, 

but in the savagery of cold-blooded slaughter. 

 

They inspire us. 

Our hearts bleed with their hearts. 
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They died because of what we are, 

their beliefs live in us. 

 

 

 

 

 

 

И ми имамо своје мученике 

У знак сећања на оне који су умрли у Паризу 

 

Смањили смо велике приповести - 

по заповести старешине– 

проследили су нам из Израела и Грчке, 

а ла царте о начину рада 

то нас ослобађа усхићења 

оброка са пријатељима, рок концерта, 

или фудбалске утакмице. 

 

Ми бирамо своје владаре. 

Кад изневере наша очекивања 

ми остварујемо своје право да их цензуришемо у слободној штампи. 

Ако осетимо нагон за мучењем 

своја осећања изражавамо кроз сатиру. 

 

С времена на време 

досадно је интензивно међу нама 

веровање да можемо исправити 

недостатке у нашем систему. 

Осмехујемо се и одмахујемо главом, свесно. 

Наши начини могу прилагодити такве хировитости. 

Зовемо их Западне Вредности. 

 

Наши менији и програми утакмица су за нас толико светиња 

као што су вама свети списи. 

Иако не осећамо потребу  

 да  певамо са кровова  

 и ми смо људи, верници. 

 

Ви који тугујете за својим мученицима из давнина, 
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ви појачаног осећаја свог прогона 

ношеног вековима, најбоље бити свестан 

шта преузимате. 

Ми нисмо размажени либерали, 

претпостављате да смо лаке мете у ноћном изласку 

на декадентном Западу. 

И ми се можемо повредити . 

И ми имамо своје мученике, 

они који су умрли од ваше руке, 

не у жару битке, 

већ у дивљању хладнокрвног клања. 

 

Надахњују нас. 

Наша срца крваре њиховим срцима. 

Умрли су због онога што смо ми, 

њихова веровања живе у нама.  
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Dr. Ashok Chakravarthy Tholana  is a poet, writer and reviewer, who during his 
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conferred with several prestigious national and international awards, that apart 
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цитата и наслова за промоцију Универзалног мира, Светског братства, 
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Свести о животној средини, Заштите природе, Заштите деце и људских 

права итд. 

 

HOPE, THE NEW HOPE…. 

 

 

As the Sun’s rising radiance penetrates, 

The sleeping darkness slowly disappears, 

Piercing the web of nightmarish thoughts, 

A ray of new hope infiltrates with delight. 

From the thoughts exile, to a new hope 

From contraction to a tendency of ripe; 

Lo! The new hope, will it be transitory? 

A stirring doubt envelopes the memory. 

Sunshine at present, dusk fall way behind 

Besieged with persistent doubts all around; 

Heart deeply craves for the lost love treasure 

But, can every hope remain elusive forever? 

Love memories, will they become miseries 

And from the buried hopes stoke old fires; 

The thirst of love keeps inciting self-hatred 

Hope, this new hope ushers a new chapter. 

 

FOREVER UNITED 

 

Sowing the seeds of love and faith 

With concern and delight let us tread, 

Tread the righteous and ethical path 

That unites and leads us to eternal peace. 

Let the words of enmity and hatred 

Get totally disfigured and destroyed; 

Let the bond of humanity is firmly tied 

That keeps us all, harmoniously united. 

May the dismal lives of the down-trodden 

And, the uncertain lives of every orphan, 

By God’s grace; blessed with love and care 

Conferring a new lease of life, forever. 

Let the traitors with ill-intended motives 

Who with hatred and enmity make moves; 

They be exposed before the fires are ignited, 
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To ensure, humans remain forever united. 

 

НАДА, НОВА НАДА…. 

 

 

Како зраци свитања продиру, 

Уснули мрак полако нестаје, 

Пробијајући мрежу кошмарних мисли 

Зрак нове наде инфилтрира се до усхићења. 

Од изгнанства мисли, до нове наде 

Од контракције до тенденције зрења; 

Гле! Нова нада, да ли ће бити привремена? 

Узбудљива сумња обавија сећање. 

Тренутно је сунце, сумрак већ нестаје 

Опсједнут упорним сумњама уоколо; 

Срце дубоко жуди за изгубљеним љубавним благом 

Али, може ли свака нада заувек остати неухватљива? 

Волите успомене, хоће ли оне постати искра 

И од сахрањених нада надахнути старе ватре; 

Жеђ љубави непрестано подстиче мржњу према себи 

Нада, ова нова нада отвара ново поглавље. 

 

СВИ НАПРЕД 

 

Сејање семена љубави и вере 

Са забринутошћу и усхићењем, 

Крочите праведним и етичким путем 

То нас уједињује и води ка вечном миру. 

Нека нема речи непријатељства и мржње 

Бићете потпуно унакажени и уништени; 

Нека веза човечанства буде чврсто везана 

То нас све држи складно уједињене. 

Нека суморни животи утабаних 

И, неизвесни животи сваког сирочета, 

Божијом благодаћу; благословена љубављу и бригом 

Доношење нових услова живота, заувек. 

Пустите издајнике са ненамерним мотивима 

Ко са мржњом и непријатељством повлачи потезе; 

Биће изложени пре него што се пожари запале, 

Да бисмо осигурали, људи остају заувек уједињени.  



161 
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међународних награда. 

 

 

BRING PEOPLE TOGETHER 

 

Sweet soft mystic soul is determined 

Move ahead, leave all worries behind 

Stand up for Peace and integrity 

Hate is not higher than generosity 

 

Inner and outer cleanliness is required for purity 

Let's be the masters of our ships before the master of community 

I'm the Peace lover roaming in the street 

We're here in this beautiful world to greet 

 

Autumn is passed , let's welcome to the spring for this reason 

Be united ,heal each other for prosperity mission 

Let's make a garland of flowers 

Wet in the divine rain ; need of the hours 
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लोगोों को एक साथ लाने के ललए ! 

 

मधुर कोमल रहस्यवादी आत्मा द्रड है 

आगे बढ़ें , सभी ल ोंताओों को पीछे छोड़ द़ें  

शाोंलत और अखोंडता के ललए खडे़ हो जाओ 

नफरत उदारता से अलधक नही ों है 

 

शुद्धता के ललए आोंतररक और बाहरी स्वच्छता की आवश्यकता है 

आइए समुदाय के स्वामी से पहले अपने जहाजोों के स्वामी बऩें 

मैं गली म़ें घूमने वाला शान्ति पे्रमी हों 

हम यहाों इस खूबसूरत दुलनया म़ें अलभवादन करने के ललए आए हैं 

 

शरद ऋतु बीत  ुकी है,  लो वसोंत का स्वागत करते हैं 

एकजुट रह़ें, समृन्तद्ध लमशन के ललए एक दूसरे को  ोंगा कऱें  

 लो फूलोों की एक माला बनाते हैं 

दैवीय बाररश म़ें भीगते है ; समय की यही माोंग है| 

 

 

HUMANITY THROUGH SPIRITUALITY 

 

Heart smiles  when sees his amazing light 

I see everyday the sun beams bright 

Leave those who are in favour of wars 

They give us red scars 

Let me be a universal soul 

Let's have faith in him to achieve our goal 

Let's enjoy the  fresh air 

Together we can face any challenge with dare 

Cowards move to 

and fro brave are rare 

Spirituality is golden death is silence 

Mysticism is full of divine fragrance 

Let's look at the mirror ,it never tells a lie 

Do whatever we can do for humanity  before die   

Let me make a garland of all flowers 

I pray to Almighty everyone hath divine smile 
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UNENDING OCEAN 

 

Soft soul sails in the divine water of this ocean 

Here's comforts , here's no pain 

Far far away from stress and strain 

He's so kind ,lovelable his lap 

Flying I'm like a bird here's no trap 

Dancing soul with a vision , with a great goal 

Like a visitor visiting I'm with playing valuable role 

Taste of pure nectar full of tranquility 

Here's paradise fragrance of eternity 

Divine eyes watch nothing only true beauty 

Mystic experience of this uneding ocean 

Full of Spirituality  , full of gain 

Long journey but here's no pain 

 

 

शीतल आत्मा 

इस महासागर के लदव्य जल म़ें तैरती है 

यहााँ आराम है, यहााँ ददद  नही ों है 

तनाव और तनाव से कही दूर 

वह बहुत दयालु है, अपनी गोद म़ें प्यार करता है 

 मैं एक उडते पक्षी की तरह हाँ , 

     यहााँ कोई जाल नही ों है 

आत्मा एक महान लक्ष्य के साथ 

एक दृलि से नृत्य करते हुए 

एक आगोंतुक की तरह 

मैं मूल्यवान भूलमका लनभा रहा हाँ 

शाोंलत से भरा शुद्ध अमृत का स्वाद  खते हुए 

यहाों अनोंत काल की स्वगद सुगोंध है 

लदव्य आाँख़ें कुछ भी नही ों केवल सच्ची सुोंदरता देखती हैं 

इस अथाह सागर का रहस्यवादी अनुभव है 

अध्यात्म से भरा हुआ, लाभ से भरा हुआ 

लोंबी यात्रा लेलकन यहााँ कोई ददद  नही ों है 
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ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 

Η μαλακή ψυχή πλέει στο θεϊκό νερό αυτού του ωκεανού 

Εδώ είναι ανετα , δεν υπάρχει πόνος 

Μακριά από το άγχος και την πίεση 

Είναι τόσο ευγενικός, αξιαγάπητη η αγκαλιά του 

πετώντας  ειμαι σαν ενα πουλί ελεύθερο 

μια ψυχή που χορεύει με ενα όραμα ,με εναν μεγάλο στόχο 

σαν να μου κανει επίσκεψη ενας επισκέπτης  και 

 εγω να παίζω εναν πολύτιμο ρόλο 

Γεύση από καθαρό νέκταρ   γεμάτος από 

ηρεμία 

Εδώ είναι το παραδεισένιο  άρωμα της αιωνιότητας 

Τα θεία μάτια δεν βλέπουν τίποτα μόνο την αληθινή ομορφιά 

Μυστικιστική εμπειρία αυτού του ατέλειωτου ωκεανού 

Γεμάτο πνευματικότητα, γεμάτο όφελος 

Μεγάλο ταξίδι, αλλά εδώ δεν υπάρχει πόνος 

 

ХУМАНОСТ КРОЗ ДУХОВНОСТ 

 

Срце се осмехује кад угледа његову невероватну светлост 

Свакодневно видим како сунце сјајно сја 

Оставите оне који су за ратове 

Дају нам црвене ожиљке 

Пустите ме да будем универзална душа 

Имајмо вере у њега да би постигао свој циљ 

Уживајмо на свежем ваздуху 

Заједно се можемо суочити са било којим изазовом 

Кукавице прелазе на другу страну 

а одважно храбри су ретки 

Духовност је златна смрт у тишини 

Мистика је пуна божанског мириса 

Погледајмо огледало, оно никад не говори лаж 

Учинимо све што можемо учинити за човечанство пре него што умремо 

Дајте да направимо вијенац од свих цветова 

Молим се Свемогућем да сви имају божански осмех 

 

 

Бескрајни океан 

 

Мека душа плови божанском водом овог океана 
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Ево удобности, нема бола 

Далеко од стреса и напрезања 

Тако је драга, симпатична у крилу 

Летим  

Ја сам као птица, нема замке 

Плесна душа са визијом, са сјајним циљем 

Попут посетиоца и ја играм драгоцену улогу 

Укус чистог нектара пуног тишине 

Ево рајског мириса вечности 

Божанске очи не гледају ништа, само истинску лепоту 

Мистично искуство овог непромењеног океана 

Пуно духовности, пуно добитка 

Дуго путовање, ту где нема бола  
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    Ashraf Aboul-Yazid 

 

Ashraf Aboul-Yazid is an Egyptian poet, novelist and journalist born in 1963. 

He is the Editor-in-Chief, THE SILK ROAD LITERATURE SERIES. He has 

been working in Cultural Journalism for more than 30 years. He authored and 

translated 35 books. Some of his novels and poetry volumes have been 

translated into English, Spanish, Turkish, Persian, Korean, Malayalam, Sindhi 

and German books and anthologies. He was chosen the Man of Culture for the 

Year, 2012, Tatarstan, Russia. He won   Manhae Prize in Literature, 2014, the 

Republic of Korea. He won the Arab Journalism Award in Culture, 2015, UAE. 

Currently he is the president of Asia Journalist Association (since April 2016). 

 

Poetry | Arabic Books 

 

1.    Washwashat Al Bahr, (the Whisper of the Sea), Cairo, 1989. 

2.    Al Asdaf, (the Shells), Cairo, 1996. 

3.    Zakirat Al Samt, (the Memory of Silence), Beirut, 2000. 

4.    FawqaSirat Al Mawt , (On the Passage of Death), Cairo, 2001. 

5.    Zakirat Al Farashat, (the Memory of Butterflies), Cairo, 2005. 

 

Poetry | Non-Arabic Books 

 

6.   Una calle en el Cairo, (A street in Cairo), (Spanish), Casa de Poesa – 

Editorial UCR, Costa Rica, 2010. 

7.   Yarali GÜvercinler Irmaği, (Turkish), Artshop, Istanbul, Turkey, 2012. 

8.   The memory of Butterflies , (Persian), Afraz, Tehran, 2013 

9.   The Memory of Silence, English, Poetrywala, Mumbai, 2016 
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10.        (The Whisper of the Sea), (Spanish), Casa de Poesa – Editorial UCR, 

Costa Rica, 2018. 

11.        A Street in Cairo (Sindhi), Dareen, Germany, 2020 

12.        A Street in Cairo (German), Dareen, Germany, 2020 

 

Ашраф Абул-Јазид је египатски песник, романописац и новинар рођен 

1963. године. Главни је уредник, СЕРИЈА ЛИТЕРАТУРЕ ПУТА СВИЛЕ. У 

културном новинарству ради више од 30 година. Написао је и превео 35 

књига. Неки од његових романа и свезака поезије преведени су на 

енглески, шпански, турски, перзијски, корејски, малајски, синдски и 

немачке књиге и антологије. 

 

  

 

A Vision 

 

I give the birds their wings, 

I give the sea its thundering waves, 

I wave pieces of cotton to the sky, 

I spin its thread into rain, 

to decorate the dress of the earth 

with its motives, 

When my season of harvest 

is coming, 

farmers offer me sacrifice 

prayers and utensils. 

 

They wrap me in a scarf with iris flowers 

dotted with dew, 

as I extend the sails of innocence, 

Virginity, 

Surprise, 

Courage, 

For feasts and celebrations! 

 

Then, I could decipher 

The engraved texts on the talisman: 

 

“In the womb of truth, 

There were twins, 
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And that battle was the first”.  

 

 

A Street in Cairo 

 

The man who returned home, 

In his short break, 

Does not have but two days: 

A day for his arrival, 

And a day for getting ready for departure. 

A day to cry on seeing her, 

And a day for her to cry on the farewell scene. 

A day to open his arms for friends, 

And a day for hugging their mirage. 

A day to tell them about the war, 

And a day for their tales of the war’s victims. 

A day for life, 

And a day for an eternal death. 

The man who returned home, 

In his short break, remembers: 

When the war started, 

They put targets on his eyes, 

They closed his mouth with 

the tank nozzle, 

and how he died before smelling 

the gunpowder. 

The man who returned home, 

In his short break, 

Is welcomed by a street in Cairo, 

And two sidewalks, 

Where he poured in the distance between them 

The sands of his exiled deserted body, 

Counting the papers burned in 

The lost wars, 

Under the fire and light poles. 

The man who returned home, 

In his short break, 

Is similar to this street where 

The processions of sadness pass, 

Leaving noting but pain. 
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A street in Cairo 

Deserted for two thousands years, 

Full of dried trees and people, 

Filled with a mixture of mud and bones, 

But it always looks like a river, 

As life looks like death! 

The man who returned home, 

In his short break, 

Is just a street in Cairo, 

With balconies of despair, 

With lost wars dancing inside him, 

With feet sinking in blood and dead bodies, 

Those killed ones that sleep in his heart 

After finishing their roles in the news. 

The man who returned home, 

In his short break, 

Is seeking a vision 

In the hand spread between two cities, 

With lines sketched by years, 

Made of sands and winds. 

The man who returned home, 

In his short break, is asking: 

 

“How many lost wars will be enough?” 

 

Визија 

 

Птицама дајем крила, 

Дајем морским таласима грмљавину 

Машем комадима памука по небу, 

Предим њихове ниит у кишу, 

за украшавање хаљина земље 

својим мотивима, 

Кад моја сезона жетве 

долази, 

пољопривредници ми приносе жртву 

молитве и посуђе. 

Умотају ме у шал са цветовима ириса 

посутим росом, 

док продужујем једра невиности, 
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Девичанство, 

Изненађење, 

Кураж, 

За гозбе и славе! 

Тада бих могао да дешифрујем 

Урезане текстове на талисману: 

„У материци истине, 

Било је близанаца, 

И та битка је била прва ”. 

 

 

Улица у Каиру 

 

Човек који се вратио кући, 

У свом кратком одсуству, 

Нема само два дана: 

Дан за његов долазак, 

И дан за спремање за полазак. 

Дан за плакање кад је видим, 

И дан за плакање на сцени опроштаја. 

Дан да отвори руке за пријатеље, 

И дан за загрљај своје фатаморгане. 

Дан да им кажем о рату, 

И дан за њихове приче о жртвама рата. 

Дан за живот, 

И дан за вечну смрт. 

Човек који се вратио кући, 

У свом кратком одсуству се сећа: 

Када је рат почео, 

Ставили су му мете на очи, 

Затворили су му уста са 

млазницама резервоара, 

и како је умро пре него што је помирисао 

барут. 

Човек који се вратио кући, 

У свом кратком одсуству 

Дочекује га улица у Каиру, 

И два плочника, 

Где је сипао у даљини између њих 

Песак његовог прогнаног напуштеног тела, 
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Бројећи изгореле папире 

Изгубљени ратови, 

Под стубовима ватре и светлости. 

Човек који се вратио кући, 

У свом кратком одсуству, 

Сличан је овој улици где 

Пролазе поворке туге, 

Остављајући напомену али бол. 

Улица у Каиру 

Напуштен две хиљаде година, 

Препуно осушеног дрвећа и људи, 

Пуњен мешавином блата и костију, 

Али увек изгледа као река, 

Као што живот личи на смрт! 

Човек који се вратио кући, 

У свом кратком одсуству, 

То је само улица у Каиру, 

Са балконима очаја, 

Са изгубљеним ратовима који плешу у њему, 

Са стопалима која тону у крви и мртвим телима, 

Они убијени који спавају у његовом срцу 

По завршетку улога у вестима. 

Човек који се вратио кући, 

У свом кратком одсуству, 

Тражи визију 

У руци раширеној између два града, 

Са линијама скицираним по годинама, 

Направљен од песка и ветрова. 

Човек који се вратио кући, 

У свом кратком одсуству пита: 

"Колико изгубљених ратова ће бити довољно?"  
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    Attila F. Balázs 

 

 

Born in Târgu Mureș, (Transylvania) on January 15th, 1954. He continued his 

studies at the Institute of Catholic Theology in Alba Iulia. He graduated in 

Library science and Literary translation in Bucharest. He worked as a librarian 

at the Harghita County Library in Miercurea Ciuc until 1989. In 1990, he moved 

to Slovakia. In 1994, he founded AB-ART Publishing (Bratislava), of which he 

is the director since then. He is a member of the Hungarian Writers' Union, of 

the European Academy of Sciences, Arts and letters, Paris, of the Eminescu 

Academy, of the Writers' Union of Romania, of the Hungarian PEN Club, of the 

Writers' Association of Slovakia, honorary member of the Academy of Sciences, 

Arts and letters, Chisinau, Moldova, As the author of more than a dozen 

collections of poetry and the translator of more than twenty books of poetry and 

fiction, Attila F. Balázs has received numerous awards and prizes in 

acknowledgement of his various literary activities (Opera Omnia Arghezi Prize 

(Romania, 2014), Lucian Blaga Prize (Romania, 2011), Lilla Prize (Hungary, 

2011), EASAL Prize (Paris, 2020), Madách Prize (Slovakia, 1992), World 

English Writer’s Union award, (India, 2019),Lukijan Mušicki Award, (Belgrad, 

Serbia, 2019) On 10th day of October 2018, the Board of Trustees of the World 

Academy of Arts and Culture confers to F. Attila Balázs The Honorary Degree 

of Doctor of Literature. His works have been translated in 23 languages. As an 

invited poet, he is a regular participant of diverse literary festivals all around the 

world (Nicaragua, Colombia, Venezuela, Canada, Turkey, Peru, Ecuador, 

Morocco, Macedonia, China, Vietnam, Czech Republic, Slovakia, Austria, 

Azerbaijan, Moldova, Romania, Serbia, Montenegro, Kenya, Spain, Italy.) 
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His major works include: 

Masks, Poems, Madách Publisher, 1992 

Escape from the Ghetto. Literary translations, AB ART , Bratislava, 2008 

Minimal, Poems, AB-ART Bratislava, 2010 

Blue, Poems, AB-ART Bratislava, 2011 

Casanova’s Metamorphoses Short Stories in English, translator Adrian George 

Sahlean, 2013, Ekstasis Editions, Vancouver, Canada 

Cravata lui Villon, poems in romanian trad. Serban Foarta, Tipo Moldova 2014 

Casanova’s Metamorphoses, Short Stories in Serbian, translated by Jolánka 

Kovács, Sremska Mitrovicá, 2015 
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XÁC THỊT VÔ CẢM, poems in Vietnamese translated by Văn Minh Thiều, 

Nhà xuất bản Cygne, Hanoi, 2019 

La metamorfosis de Casanova, Short Stories in Spanish, translated by Rafael 

Soler, Libros del Genio Maligno, Granada, Spain, 2020 

Blue, poems translated in Italian by Laura Garavaglia, Quaderni del Bardo 

edizioni, 2020 

BLUE / ZAMAWATI, poems translated by:Ezra Nyakundi Mose, Christopher 

Okemwa, Kistrech Theatre International, 2020 

CORPO INDIFERENTE / KÖZÖMBÖS HÚS, translated by Cinzia Demi, 

foreword Tomaso Kemény, puntoacapo Editrice, 2020 

La metamorfosis di Casanova, translated by Rafael Soler, Libros del Geniom 

2020 
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La cravata di Villon, translated by Eliza Macadan, Di Felice Edizioni, 2021 
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Атила Ф. Балаж 

Рођен у Таргу Мурес (Трансилванија) 15. јануара 1954. Наставио је студије 

на Институту за католичку теологију у Алба Јулији. Дипломирао је 

библиотекарство и књижевни превод у Букурешту. Радио је као 

библиотекар у библиотеци округа Харгита до 1989. Године 1990. преселио 

се у Словачку. 
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FRAGMENT 

 

bringing up the rear like losers 

looks like light beams 

follow 

the bullet finds beside it 

a resting place in the wall 

smell 

dust 

noise dying down 

resignation 

every impulse 

drives itself 

thought 

drags itself out of a mass grave 

lowered head 

comma 

follows the sentence stammered out 

morning is followed by evening 

evening by evening again 

as if eternal night 

had settled on the city 

only the creaking of doors 

remind one of movement 

sleepy and red eyes 

dry mouth 

as if it were spitting out 

pumpkin seeds husks and 

letters 

houses embrace each other lovingly 

love is like a poem 

the last thing that is born of the poet 

at the foot of the falling tree 

 

REPAINTED GRILLES 

 

scatter 

share the crumbs 

give bread and fish 

to the hungry crowd 
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lying promises 

on the diabolical screens 

and the alluring posters 

scatter counterfeit silver coins 

let them stampede 

trampling on each other 

snarling 

and biting each other 

practice the gestures 

voice slogans 

until their looks 

stick to you like thistles 

they will follow you blindly 

like the saviour 

and they will feel free 

behind the newly painted grilles 

 

ФРАГМЕНТ 

 

подигнути као губитници 

блиједи попут светлосних зрака 

које пратимо 

метак је промашио 

одмориште у зиду 

мирис 

прашине 

бука замире 

резигнација 

сваки импулс 

води сам 

мисли 

извлачи се из масовне гробнице 

спуштена глава 

кома 

следи реченица замуцана 

јутро следи вече 

опет вече до вечери 

као да је вечна ноћ 

насељени у граду 

само шкрипање врата 
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подсећа на покрет 

поспаних и црвених очију 

Сува уста 

као да би испљунула 

љуске семена бундеве и 

писма 

куће се са љубављу загрле 

љубав је попут песме 

последња ствар која се рађа од песника 

у подножју падајућег дрвета 

 

ПРЕФАРБАНЕ РЕШЕТКЕ 

Уситнити 

делити мрвице 

дати хлеб и рибу 

гладној гомили 

лажна обећања 

на ђаволским екранима 

и примамљиви плакати 

разбацати фалсификоване сребрне новчиће 

нека се стампеде 

газећи једни друге 

режећи 

и гризући једни друге 

вежбајте гестове 

гласовне пароле 

до правог изгледа 

држи се за тебе као чичак 

слепо ће те пратити 

попут спасиоца 

и осећаће се слободно 

иза ново обојених решетки   
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    Ayad al - Baldawi  

 

  

Births 1942 Baghdad Iraq / American nationality Currently residing in America 

/ Oklahoma 

 

Certificate * 

• Poet and drama writer 

• Founder and President of the International Literary Union 

*I have four poetry books (tormentor, memory of the wind, amputated arm ball, 

sore side) 

*The book "The Children's Theater" has now been translated 

*He has written a book in Jordan (three plays for the homeland) 

*Ambassador of Arab Literature commissioned by the Arab European Union for 

Human Rights 1916 and 1917 

*Writers and intellectuals and awarded the title of (poet Euphrates) 

*Fine Art Franchise Directed 

*Course of Screenwriters Training Institute of Radio and Television Baghdad 

*1976- Ambassador of the Arab European Center for Human Rights and 

International Law in the United States of America 

*Granting an honorary doctorate degree from the Palestinian Information 

Council 

Practical experience : 

*Member of the Iraqi Artists Syndicate from 1/1/1970 

* He served as Chairman of the Committee 

Follow-up at the Artists Syndicate / for two trade union sessions since 1984 

*He served as Secretary of the Union of Arab Dramas until 1994 

*Member of the General Authority of the Union of Arab Artists / Cairo until 

1994 
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*Director of Culture and Arts of Iraq Youth Centers / Ministry of Youth 

*1975 -Assistant to the director of the National Division of Representation / 

Department of Cinema and Theater Senior Representative in the National Band 

of Representation / Department of Cinema and Theater / Ministry of Culture and 

Information - and participated in many plays 

*  Experience in acting, directing and writing drama for more than 50 years 

*Lecturer in the representation and directing in the Youth Freedom Center 1973-

1975 

*Participated in many plays and radio and television series 

* He wrote and directed many plays and radio series 

*Participated as an actor in two films / Another Day / House 

*Member of the Cultural Society for Representation and Cinema 1956 

* He received Iraqi and Arab certificates of appreciation 

*Participated in many Arab and Iraqi festivals / play / television 

* He produced television and radio works in Kuwait, Al-Bader Foundation and 

Qatar 

*He worked as an agent and director of the production of Al-Badr Foundation 

for the production and distribution of Kuwaiti art in Iraq 

*Worked as Director of Al-Nabaz Establishment for Artistic Production and 

Distribution 

*He worked as an executive director of Lulu for production and technical 

distribution in Jordan 

* Perform the play (trial of the fox) for children at the Jerash Festival 1997 

* He served as Administrative Director of the Florida Academy in Jordan 1995-

1996 

* He produced radio and television series for Jordan Radio and private 

companies 

*Participated as an actor in television series in Jordan 

* Participated as an actor in the play "Urok" in Jordan 2003 

* He served as the head of the Mujahid acting ensemble in 1968 

* He served as head of the Peace for Representation (1958) 

*He served as president and founder of the Arab Theater Theater (1963) 

* Worked as Director General of the Arab Theater Organization for Production 

and Artistic Distribution 1972 

* Member of the youth team of the pioneer of representation 1960 

* Member of the July 14 Theater Ensemble for acting 1966 

 

*Member of the Free Theater Act of Representation 1967 

* Member of the Iraqi Center for Theater / World Theater Day, representing the 

Theater Theater 70 in 1971. 
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*Organized a number of artistic festivals for youth centers of Iraq: 

- The first theater festival for Iraqi youth centers 

-The first music and singing festival for Iraq youth centers 

- The first theater festival of Baghdad youth centers 

-First Festival of Music and Singing for Baghdad Youth Centers 

-Worked in the Directorate of Publication and Information at the Ministry of 

Agriculture and Agrarian Reform 1972 

-  Participated in the play of the cottage village theater festival 

Is currently a human rights activist 

-Awarded a number of certificates on human rights courses from the Mizan 

Group for Human Rights in Amman 

- He served as Vice President of the Iraqi National Association for the Defense 

of Human Rights 

-  Chairman of the Jordanian branch of the Human Rights and Civil Society of 

Iraq 

- He was a media expert and director of the media department at the main 

headquarters of the House of Representatives outside Iraq / Jordan. He 

participated in the Conference of Churches for Human Rights Organizations, 

which was organized in Amman and was in search of (the occupation in Iraq and 

the human suffering of the Iraqis) 

- Issued in Cairo on the (House pen) for publication and distribution Diwan 

(tortured) is currently presented at the International Book Fair in Cairo 

- New Diwan (heartache) and will be issued soon under achievement 

-The third poetic verse (I am the prophet of love 

-  The book "The Children's Theater" has now been translated 

- He has written a book in Jordan (three plays for the homeland) 

- He published a number of articles, researches and studies in a number of 

newspapers 

- He presented a search for "arts and literature in the field of world peace and 

human rights 

- He was honored by the governor of Fayoum for granting him the Order of the 

Governorate 

- He was honored by the Fourth Free Pen Festival in Fayoum and awarded an 

appreciation certificate 

-Awarded a certificate of appreciation from the Union of Arab 

-Awarded certificates of appreciation from the Iraqi Cultural Center in 

Washington for his cultural and humanitarian activities 

- Director of the US office of Al Nour Foundation for Culture and Information 

-Member of the World Union of Culture and Literature 

Founding member of Anki Group of Innovation in Texas 
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- Member of the Arab Literary Association Director and founder of the 

magazine (cultural springs electronic) in Arabic and English 

- Director of the Forum of intellectuals in America and Canada and countries of 

exile 

 

Ајад ал - Балдави 

Рођен 1942. Багдад Ирак / америчко држављанство Тренутно живи у 

Америци / Оклахома 

• Песник и драмски писац 

• Оснивач и председник Међународне књижевне уније 

* Има четири песничке књиге (Мучитељ, Сећање на ветар, Ампутирана 

рука за лопту, Болна страна) 

 

 

The last minute door 

 

I stop at the door 

I wait for a breathtaking sight 

Hours ago 

I am the same 

Obsessions accompanied me 

It feels like a mihrab 

Nobody passes 

Nobody opens the latch 

Oh my soul 

To whom to ask the question 

Who gives me the answer 

I'm waiting here 

Meet me this door 

Its shape is old 

It smells strange 

I can't stand it 

I held my breath 

How is salvation 

Help me, my soul 

I no longer have another chance 

Do I beg him ...? 

Should I kneel in front of him ...? 

No time to wait 

It is a memorable moment 



181 
 

Either dust dust of sadness 

Or leave without leaving 

Come on ... God be upon you 

Do not be mean 

. 

. 

. 

Feet approaching 

Pull the latch 

Old wood creaking 

My body shrugs it 

open the door.... 

She was not my girlfriend 

No answer 

The end!!!!!!! 

 

Врата судњег часа 

 

Застајем на вратима 

Чекам призор који одузима дах 

Већ сатима 

сам исти 

Опсесије су ме пратиле 

Осећам се као михраб 

Нико не пролази 

Резу нико не отвара 

О душо моја 

Коме да поставим питање 

Ко ми даје одговор 

Чекам овде 

Нађимо се код ових врата 

Њихов облик је стар 

Чудно мирише 

Не могу то да поднесем 

Задржао сам дах 

Како је спасење 

Помози ми, душо моја 

Више немам другу шансу 

Да ли га молим ...? 

Да клекнем пред њим ...? 
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Нема времена за чекање 

Тренутак је за памћење 

Или прах, прашину туге 

Или отићи без одласка 

Хајде ... Бог са тобом 

Немој бити зао 

. 

. 

. 

Ноге се приближавају 

Повуци резу 

Шкрипи старо дрво 

Моје тело слеже раменима 

отвори врата.... 

Није ми била девојка 

Нема одговора 

Крај!!!!!!! 

 

Between you and my shadow is a story 

 

Take from my insanity 

And let it mess with your rationality 

Take from my love 

And let it take root in you 

I am obsessed 

With a love I’m not used to 

All the time outnumbered me 

And every imagination preceded my imagination 

Tell me what is the road to reach you 

You left me on the edge of madness 

I talk to myself about you 

I only found a shadow around me 

I drew his features 

On the wall of my room 

I got close to it .... 

unconsciously 

My shadow came close to your shadow 

Touch each other 

I froze before I realized the truth 

You did not leave my world 
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O woman that took me to her by force 

She chained me with documented love chains 

With the limitations of my humanity 

Fool your right 

If you disguised for such love 

Fool your truth 

If I had not announced and knowledgeable 

I’m soaked with you up to my head 

Do I blame you? 

Or blame you ..? 

But I decided to enter your temple 

To brand your law 

I conclude my Mass by kneeling in your hands 

Declaring my surrender, I am your martyr 

 

Између тебе и моје сенке је прича 

 

Захвати из мог лудила 

И нека вара твој рацио 

Узми од моје љубави 

И пусти да се у теби укорени 

Опседнут сам 

Са љубављу на коју нисам навикао 

Све време ме је надмашивала 

Илузија која је претходила имагинацији 

Реците ми који је пут до вас 

Остављеном на ивици лудила 

Причам са собом о теби 

Пронашао сам само сенку око себе 

Нацртао сам њене црте лица 

На зиду моје собе 

Приближио сам се .... 

несвесно 

Моја сенка се приближила твојој сенци 

Додирнуће једно друго 

Укочио сам се пре него што сам схватио истину 

Ниси напустила мој свет 

О жено која ме силом одвела к себи 

Оковала ме је документованим љубавним ланцима 

Са ограничењима моје човечности 
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Превари своја правила 

Ако си се маскирала за такву љубав 

Превари своју истину 

Да нисам најављен и упућен 

Натопљен сам с тобом до главе 

Да ли да те кривим? 

Или да кривим тебе ..? 

Али одлучио сам да уђем у твој храм 

Да би брендирала љубав 

Завршавам своју мису клечећи у твојимим рукама 

Изјављујући своју предају, твој сам мученик  
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     Ayman Kodra Danial 

 

Amb.Prof.Dr.Ayman Kodra Danial, writer and poet 

from Syria, Aleppo 

President of the International Cultural Forum for Humanity and Creativity 

Media advisor to the American International Education Federation 

Media Adviser to Harvad and the American Arab Council for Graduate Studies 

He holds many international awards and certificates 

Diplomatic Ambassador of the Konepa International Institute in India and the 

Aitmut Institute Brazil 

General International Peace Ambassador 

Childhood and Goodwill Ambassador 

Member of the International Organization for Human Rights  

 

Ајман Кодра Данијал 

Писац и песник 

Из Сирије, Алепо 

Председник Међународног културног форума за хуманост и креативност 

Саветник за медије Америчке међународне образовне федерације 

Саветник за медије Харвада и Америчког арапског савета за 

постдипломске студије 

Носилац је многих међународних награда и сертификата 

Дипломатски амбасадор Међународног института Конепа у Индији и 

Института Аитмут из Бразила 

Генерални међународни амбасадор мира 

Амбасадор детињства и добре воље 

Члан Међународне организације за људска права 
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My sorrows .. 

 

Oh if I could 

Forget about you and my address 

 

Erase my history from the world 

And bags of my crying past 

 

Empty the heart of whomever it desires 

I call joy to my joy 

 

Oh, if my fate would forget me 

He writes me with the letter my time 

 

A story of burning tears 

And the torment of the present suffers me 

 

It rains on me like rain 

Pouring down into my place 

 

I say yes, love 

To forget the sadness and forget me 

 

 

Моје туге .. 

 

Ма кад бих могао 

Заборавити на тебе и моју адресу 

 

Избриши моју историју са света 

И пртљаг моје прошлости која плаче 

 

Испразните ми срце од кога год жели 

Радост зовем на своју радост 

 

Ох, кад би ме судбина заборавила 

Она ми пише словом мог времена 

 

Прича о горућим сузама 

И трпљењу мука садашњости 
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Киши на мене као киша 

Сипајући на моје место 

 

Кажем да, љубави 

Да заборавим тугу и заборавим мене 

 

 

 

Нeart .. 

 

Oh, the heart of the owner is tired 

And tears pouring in from you !! 

 

Accompany your pain 

Have mercy on inflammatory ribs 

 

You cried all my tears 

You lit my fanaticism 

 

Stop your bleeding with satisfaction 

And your satisfaction is all my wonder 

 

O planet in its orbit 

I prayed to you, my troubles 

 

I stood your door in pain 

My suspicion is my torture 

 

Do not kill the love you have 

He still lives like a prophet 

 

Fragmented full 

 

Срце 

 

Ох, твоје срце је уморно 

И сузе се слијевају из тебе !! 

 

Прати свој бол 
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Смилуј се упаљеним ребрима 

 

Исплакао си све моје сузе 

Осветлио  мој фанатизам 

 

Заустави своје крварење са задовољством 

А твоје задовољство је за мене чудо 

 

О плането у својој орбити 

Молим ти се за моје невоље 

 

Стајао сам на твојим вратима са болом 

Моја сумња је моје мучење 

 

Не убијај љубав коју имаш 

И даље живи као пророк 

 

Фрагментима си пуно...  
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    Bajram Haliti 

 

 

 

Bajram Haliti je rođen 1955. godine u Gnjilanu, na Kosovu. On je jedan od 

najcenjenijih poznavalaca Roma u Evropi i svetu. U novinarstvo je ušao 1985. 

prošavši sve nivoe novinarskog razvoja, od pripravnika do odgovornog urednika 

romskog programa. Sa velikim uspehom se iskazao i u pisanim i u govornim 

novinarskim žanrovima, kao i u publicistici. 

 

Haliti je objavio veliki broj studija, članaka, komentara, i dokumentarnih 

emisija. 

 

Na 12. međunarodnoj književnoj manifestaciji “Amico Rom”, koja se svake 

godine održava u italijanskom gradu Lančano, Bajram Haliti je bio dobitnik 

Svetske nagrade za književnost predsednika Italije. Na konkurs za ovu nagradu 

pristiglo je 6oo radova književnika Roma iz celog sveta koje je ocenjivalo 14 

najeminentnijih kritičara. 

 

Na 56. Međunarodnom sajmu knjiga koji je održan 2011. u Beogradu Srpsko-

romski rečnik sa gramatikom i pravopisnim savetnikom autora Bajrama Halitija 

dobio je nagradu za poduhvat 2011.godine. 

 

Na 13. Salonu knjige i grafike u Pirotu Nagrada “Loza” za najbolje pojedinačno 

izdanje, koja afirmiše knjigu u užem ili širem smislu, pripala je izdavačkoj kući 

„Prometej“ iz Novog Sada za “Srpsko-romski rečnik sa gramatikom i 

pravopisnim savetnikom” Bajrama Halitija. Takođe, „Srpsko-romski rečnik“ je 
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dobitnik nagrade Tereze Fon Jakob, a Svetska organizacija dijaspora i manjina 

(WDMO) je ovo kapitalno delo proglasila knjigom 2011. godine. Ove godine je 

objavio Hindu rečnik sa srpskim izgovorom i Pendjabski rečnik sa srpskim 

izgovorom. To su prvi rečnici u svakoj prilici koji su ikada objavljeni u 

Republici Srbiji. Početkom 2016. godine objaviće Hindu sa romskim izgovorom 

i pendjabski sa romskim izgovorom. Ovo će biti prvi rečnici u svetu na 

romskom jeziku od izlaska Roma iz njihove prapostojbine. 

 

Objavljivao je pesme i tekstove u mnogim časopisima, a zastupljen je u 

antologiji romske poezije na indijskom, italijanskom, poljskom, bugarskom i 

engleskom jeziku. 8. aprila 2002. godine povodom Međunarodnog dana Roma, 

Haliti je dobio povelju „Slobodan Berberski“ za književnost i novinarstvo, koja 

je po prvi put te godine dodeljena u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Dobitnik je 

plakete „Mira i tolerancije“ za doprinos u borbi za mir, toleranciju i 

razumevanje među ljudima i narodima; plakete „za naročite zasluge i doprinos 

na unapređenju kulturnog i prosvetnog života Roma, kao i za uspehe u 

razvijanju kulture Roma u Republici Srbiji“. 

 

Član je udruženja književnika Republike Srbije, novinar i publicista. Napisao je 

oko 40 knjiga. Dobitnik mnogobrojnih nagrada u svetu za svoj knjizevni rad. 

Govori srpski, pomalo engleski, ruski, albanski - pisanje, čitanje, konverzacija - 

drugi nivo. Oženjen je i ima tri sina 

 

 

ROMSKI FENIKS 

        

       Znaš, naši su preci imali konje, crne i bele 

krvi vrele, svet na njima projahali. 

Tek, Firdusi, Pot i Paspati još vide 

tragove kopita po prašini Irana, 

poljima Andaluzije, na kamenu Balkana. 

Zato molimo za malo snage, duhovne, 

 

Da vrati nam u sećanje vreme u kome 

Pogubismo naše konje. 

Znaš, naši su preci imali dobre konje. 

Ako je miris krvi što se širi 

sa turbana Džingis Kana, Gaznija i Tamerlana 

dopro do tebe pogađaš li čije je onda ono more, 

crveno od krvi? 
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Poleti fenikse romski!!! 

Preleti prostranstva silna, prona|i svoje konje. 

Ali znaj, da prva stanica gde krv se razli, 

Iran, ne postoji. 

Andaluzijska polja krv su upila 

a stenje Balkana, krv iskapila. 

Svi što krvavih pirova akteri bejahu 

sada su neko drugi. 

Gde spava dostojanstvo tih što 

krv crvenu ko vino ispiše? 

Nije li bog jedan? 

U šta su se zaklinjali dok krvlju se opijali? 

Fenikse romski, 

takvi ne pripadju rodu tvome. 

Oni su zveri što te ishlapiše. 

Ustani iz pepela, 

uzleti kao da nije ti ništa, 

Odleti do njih da posetiš ih ko su i 

pitaš, jesu li ivi tvoji konji. 

 

POSLEDNJE PESNIKOVO OBRAĆANJE 

 

Poljubiću tvoja usta, jasna zvezdo 

Nebeski prsten smerno ti prinosim 

De, progovori s vrtoglavih visina 

Velikom svetu vest 

Da više nema jednog pesnika 

Da više nema njegovih pesama. 

Kaži im da se danas, poslednji put, 

On obraća svetu. 

Ja nisam strogi sudija 

Nikoga nisam ubio 

Ja sam samo pesnik 

Kojeg je ona uništila 

Nije se odrekao svojih reči 

Zbog kojih se sve protiv njega okrenulo 

“Kako je bilo gorko, bolno, 

To ludo pevanje.” 

Poljubi moje usne, roso! 

Tuga, protesti, duboke boli… 
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Zbog nje, više neću kopati 

Bunar strasti. 

Krvave reke ne teku 

A na grobu, gde sahranjeni su svi bolovi sveta, 

Mir… 

Na sve četiri strane sveta, razasute 

Spavaju tuge, protesti, laži. 

Neka žive svi! 

Neka žive reči! 

Samo neka pesnik njen umre, 

Nek prestane da govori i piše 

Stihove o ljubavi. 

Neka se pesnik sakrije, 

Neka zaboravi na svoje ljubavi. 

Njegovo srce zbog ljubavi se zaledilo. 

Neka živi svi! 

Roso, hajde da umremo! 

Vidiš li, 

U glavama očaj, 

Srca će nam prepući od bola. 

Samo reč nam, neće biti sveta tajna. 

Hajde da ne otežavamo i sebi i drugima… 

Zvezdo, dođi, da zajedno ispustimo 

Poslednji dah. 
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   Bengt Berg 

 

 

 

Bengt Berg was born in 1946 in Torsby, Värmland, Sweden. He studied German 

and Nordic languages & Literary and Art studies at Uppsala University. He 

worked as a freelance writer and translator since 1975. Berg was a Member of 

the Swedish Parliament from 2010 to 2014. 

  

Since 1990, Bengt has operated the publishing house, Heidruns Förlag, and an 

Art Café in his home village Fensbol near Torsby in the Province of Värmland. 

Bengt Berg’s debut poetry collection, Where the Dream Ends, appeared in1974. 

Since then he has written more than forty books, mostly poetry, several in 

cooperation with photographers and artists. Berg’s both socially engaged and 

cunning poetry, which in typical modernistic non hierarchic ways deciphers the 

beauty or just the sheer appeal of everyday life, the stillness of time outside the 

big cities and the often unintelligible events and coordination of the world.  

Technically Berg’s verse is immediate, entertaining, both colloquial, even 

dialectal, and lyrical, with a taste for both the cliché and the drastic. He can 

write about an ordinary trip by bus through thinly populated areas or the 

thoughts passing by over the morning coffee while the day outside grows wider. 

At a closer look, a great del of Berg’s poems deals with different facets of time: 

old times and the time of continuity meeting modern times; time speeding up at 

certain places and slowing down at others. 

Bengt Berg has called himself “travelling salesman in Nordic melancholy”. The 

malancoly, however, is dyed with humour and belief in community of mankind.  
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His poems have been translated into Nordic languages, as well as Arabian, 

Bangla, Chinese, Hebrew, English, German, Dutch, Greek, Romanian, Spanish, 

Turkish, Polish, Russian, Latvian, Vietnamese, Hindi and Malayalam. 

In 2014, he published his Collected Poems, Dikter genom 40 år. 

He has participated in many poetry festivals, including Medellín (Colombia), 

Granada (Nicaragua), Struga (Macedonia), Druskininkai (Litauania), Nisan 

(Israel), Jan Smrek Festival (Slovakia), Kritya (India), Târgul Festival de Poezie 

(Romania), Poetry on the Road (Bremen, Germany), Qinghai Lake Internatioanl 

Poetry Festival, 2015 (China), Kathak International Poets Summit 2016 

(Bangladesh), III International Poetry Festival of Lima, 2016 (FIPLIMA, Peru), 

among others.  

Berg has won several Swedish Literary prizes, among them some from The 

Swedish Academy. 

Бенгт Берг 

 рођен је 1946. у Торсбију, Вармланд, Шведска. Студирао је немачки и 

нордијски језик и студије књижевности и уметности на Универзитету у 

Уппсали. Радио је као слободни писац и преводилац од 1975. Берг је био 

члан шведског парламента од 2010. до 2014. године. 

  

Од 1990. Бенгт је водио издавачку кућу Хеидрунс Форлаг и Арт кафе у 

свом родном селу Фенсбол близу Торсбиа у провинцији Вармланд. 

Дебитантска песничка збирка Бенгта Берга, Вхере тхе Дреам Ендс, 

појавила се 1974. године. Од тада је написао више од четрдесет књига, 

углавном поезије, неколико у сарадњи са фотографима и уметницима. 

Бергова друштвено ангажована и лукава поезија, која на типични 

модернистички нехијерархијски начин дешифрује лепоту или само пуку 

привлачност свакодневног живота, мирноћу времена изван великих 

градова и често неразумљиве догађаје и координацију света. 

 

Get ready for a new day 

  

think about love a moment, 

know the road ends 

at the same place as it once began 

  

Stand still waiting for the rain, 

look for a circle in the grass 

where we once stood 

cup your hand over that spot 

(as for protection), 
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think about love, know 

that rain will soon start to fall; 

your open hand 

 

 

Two Red Berries 

  

Behind autumn’s rusty pleasure 

and the leaky old rowboat 

that is hauled out of the river year after year, 

a dog barks through the morning 

— sound check before the elk hunt 

  

there ahead, beyond the forest, 

awaits that which is called future 

you are on your way there, with two red berries 

in your hand, one for yourself 

and one for the world 

  

you stand equipped against power 

with the shining stubbornness of heather, 

you know that this won’t be sufficient 

not even the four cardinal points are enough 

  

but your arms reach a dream 

where time is not rushing and where 

all children can speak all the world’s languages: 

every tongue enjoys a freedom, which does not exist 

  

you who don’t listen to the incomprehensible 

will never understand anything  

we are not only what we are                                                                              

— we become what we see 

  

two red berries; there you stand 

on the threshold of the world, you 

walk on air and wind is blowing in your hair 
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Припреми се за нови дан 

  

размисли о љубави на тренутак, 

знај да се пут завршава 

на истом месту где је и почео 

  

Стој мирно чекајући кишу, 

потражи круг у трави 

где смо некада стајали 

обухвати руку тим местом 

(што се тиче заштите), 

 

размишљати о љубави, знати 

та киша ће ускоро почети да пада; 

на твој отворен длан 

 

Две црвене бобице 

  

Иза јесењег зарђалог задовољства 

и порозног старог чамца на весла 

који се из године у годину извлачи из реке, 

пас лаје кроз јутро 

- звучна провера пре лова на лосове 

  

тамо напред, иза шуме, 

чека оно што се назива будућношћу 

на путу сте тамо, са две црвене бобице 

у руци, једну за себе 

и једну за свет 

  

стојиш опремљен против моћи 

блиставом тврдоглавошћу вријеска, 

знаш да ово неће бити довољно 

нису довољне ни четири кардиналне тачке 

  

али твоје руке достижу сан 

где време не жури и где 

сва деца могу да говоре све језике света: 

сваки језик ужива слободу, која не постоји 
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ви који не слушате несхватљиво 

никад ништа неће разумети 

нисмо само оно што јесмо 

- постајемо оно што видимо 

  

две црвене бобице; ту стојиш 

на прагу света, ти 

ходаш по ваздуху и ветар ти мрси косу  
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      Biljana Gajić 

 

 

Biljana Gajić iz Bijeljine (Republika Srpska – Bosna i Hercegovina), rodjena 

1960. Godine u Tuzli. Objavila je knjigu poezije „Snovi na dlanovima“. 

Učestvovala je na raznim takmičenjima širom Balkana. Nagradjivana. 

Objavljivala je i nekoliko zbornika, mnogim književnim časopisima i dvije 

antologije. Njena poezija je prevodjena na francuski i engleski jezik. Pisala je i 

prozu, uglavnom priče i novele. Bavi se recenzurom. Trenutno piše roman. 

 

 

KOLAŽ U DVANAEST SLIČICA 

 

1. 

 

gdje si bio dušo 

u onim vremenima 

kada sam za rukav vukla slučajne prolaznike 

i tražila da mi kažu da li se sunce i mjesec 

uvijek poljube u prolazu 

da li su prljave ruke oslikavale katedrale 

može li se žutom parom bačenom na ikonu kupiti spokoj 

kada sam tražila od zbilje bolje mjesto 

kada sam čekajući te 

zatvorenih očiju tvoj lik iscrtavala na mokrom pijesku 

 

2. 
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nova su vremena 

u kojima biram velike zablude umjesto štita 

kao nadu pred najezdom hordi malih duša 

baš kao danas 

dok mi rukama kršiš struk 

dlanom mi rastačeš misao 

nezabrinut što je vani sivo 

što kiši 

što majku prizivam 

što klečim pred slikom oca 

što se otimam tužnom osmjehu 

što bih plesala tango 

dok brišem granicu između smislenog i besmisla 

moleći za samo još jedan dodir 

 

3. 

 

da li si i ti kao što sam ja 

skamenjen isčekivao korake nekog neznanog 

a sanjanog 

korake koji najavljuju kiše 

koji obznanjuju sunce 

koje ponoć ne plaši 

poslije kojih sam te prigrlila 

poslije kojih si ruku spustio na moje bedro 

i tako oslonjen 

vrijeme zaustavio 

stao 

i ostao 

 

4. 

 

dok tonem u proljeće 

koje bi moglo biti oslikano jesenjim sumaglicama 

dok bosim stopalima gazim prve trave 

zaustavljam vrijeme 

protjerujem velika pitanja 

koja su se i sama unaprijed odrekla istine 

pred jednim dodirom dovoljno nježnim da me prepolovi 
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dovoljno čvrstim da me učini cijelom 

 

5. 

 

nezavisni smo mi od ljudi dušo 

od vremenskih prilika 

vremenu se smijemo pred olujama 

pred nepodnošljivo monotonim žegama 

mi koji dušom branimo kap kiše 

mrvu sunca 

silinu vjetrova prikrivenih jastukom 

raspirivanih jezicima koji palacaju slanom kožom 

to mi je postalo kristalno jasno onog jutra 

kada si mi poklonio sivu pticu koja ćuti sva pjevanja 

koju si sakrio u moja njedra naredivši joj da me čuva od svega 

pa i od loših stihova 

 

6. 

 

pohotom uklanjamo užase 

pred grofom od agresivnog mraka 

onim dobro nam znanim stalnim pratiocem 

koji odavno ne krije koji svoju purpurnu krinku 

koji se servilnim osmjehom prikrivajući podruguje 

dok mi ne cvileći 

stojimo na kapiji odavno izgubljenog svemira 

kojem smo namjenili ulogu čuvara boja 

onoga koji slušajući te iste boje 

svijet čini podnošljivim mjestom 

barem na momenat 

koji utopističku misao da postojimo "mi" 

drži živom i tu utopiju pretvara u neophodan komadić raja 

 

7. 

 

jer 

oni smo koji svakog bogovetnog dana koljena deru 

laktovima rebra naprsla čuvaju 

prihvatajući svakoliki bol u njegovom začetku 

zanemarujući ga 
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svodeći ga na pravu mjeru 

čineći taj bol bezvrijednim 

uprkos stalnim nastojanjima zloduha 

koji bi da gase svjetla na pozornici od suve čamovine 

kojom koraci tupo najavljuju odlaske 

koji bi bulevarima oteli zelene krošnje 

koji bi da ukinu zakone biblijske 

koji teže prosječnom sivilu 

kao obaveznom i konačnom izboru 

 

8. 

 

a ko smo "mi" 

kada nas upitaju 

znaćemo reći 

braniti i odbraniti postojanje svoje 

onaj si koji ne želi da mu budem nevina draga 

ona sam koja ne uklanja ni njedra ni bedra 

svikla na žigosanja 

pred slatkorječivim kanibalima 

oni smo koji priznaju da im je neudobno 

unutar ovog svijeta 

koji ga ne prihvataju 

niti žele tako tijesnog 

 

9. 

 

jer 

oni smo koji znamo da svaka para ima i svoje naličje 

koji smo ratove gledali iznutra širom otvorenih očiju 

znamo krv kakve je boje 

kakav je miris polusrušenih zidova bez krovova 

kakvom brzinom bršljani osvajaju kućne pragove 

koliko vrijedi samo jedna suza djeteta 

da su godine kratke a dugi dani 

da su užasi prolazni 

da iza njih ostaju samo noćne more 

po nekad praćene bezglasnim vriskom 

u gluva doba noći punog mjeseca 
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10. 

 

oni smo koji misao obučenu u samo jednu emociju 

čuvaju na oštrici noža 

i oštrim nožem brane 

sakrivajući je pred gluvim vremenima 

život životom štiteći tamo na kapiji izvan svijeta 

 

 

 

 

11. 

 

probudi se dušo 

vrijeme je da zakoračiš u gorsko oko 

da zaboraviš snove u kojima nema andaluzijskih tuga 

ni sibirskih vjetrova i saharskih žega 

u kojima su amazonske vode presušile 

u kojima se bakšiš ostavlja prodavcima magle 

vrijeme je dušo okvire da pocijepamo 

sa zidova poskidamo slike samoprozvanih voždova 

iz svog dvorišta da prognamo bolesne umove 

pravi je čas da se podsmjehnemo frojdovskim teorijama 

da ih analiziramo 

rasčlanimo 

i konačno utvrdimo da tunel je tunel 

nije obavezno i simbol falusa 

jer oboje znamo 

taj slavni sigmundov tunel običan je međuprostor 

između svakog početka i svakog kraja 

svakako 

savršen za prvi korak 

za negdje u nova bespuća 

 

12. 

 

dušo 

jedno drugom smo omča oko vrata 

plima i oseka 

nagrada i kazna 
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pučina i luka 

horizont i kugla oko noge lancima vezana 

kapetan i njegova lađa 

i sve to nepodnošljivo lako trpimo 

vjeruj mi dušo 

malo je potrebno 

počinje malim iskorakom iz ovog svijeta 

u prvi beskompromis 

ne brini 

sve to je obična mala prijeko potrebna utopija 

 

 

JUTRO U ŽUTOJ SPAVAĆICI 

 

tog neobičnog jutra 

poslije neobične noći 

bila sam kamikaza 

sa runolistom na naramenici žute spavaćice 

bio si voljni saučesnik tog egzibicionističkog performansa 

(kostim nepriličan ozbiljnosti situacije) 

to je juto istine koja ništa ne rješava 

ne objašnjava 

ni kiša 

ni jaka kafa 

tog jutra nisu uspjele saprati svjest 

o apsurdnosti tvoje odluke 

da mi unaprjed bezrezervno vjeruješ 

žene bi ubijale za mrvu povjerenja 

znam 

ali ne i ja 

po cijenu da svoju ženstvenost izvrgnem ruglu 

kako sam samo bila ponosna kada si mi 

lukavo podario pregršt povjerenja 

i kako naivna ne shvatajući dubinu svoje zablude 

ne shvativši da je to povjerenje koje si mi spustio u krilo 

zamka koju sam objeručke prigrlila 

ne shvativši težinu okova koje sam 

tako poklonjene mi ljubila 

govorio si da ćeš me voditi ulicama 

kojima mogu koračati samo hrabri 
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oni koji su upoznali svoje zlo 

koji su ga prezreli i suprotstavili ga tuđim crnilima 

dozvolili mu da sagori 

i takvi prokazani i obilježeni 

koračaju šutljivim alejama u predgrađima 

onaj si koji govori 

koji daruje riječi dok ćutim 

ovaj put širom otvorenih očiju iz kojih cjedim zelenilo 

razlog mi daj 

da odem da ostanem 

bilo kakav osim bezgraničnog povjerenja 

zanemariću osmjehe rizika odlaska 

rizika ostanka 

jer sve ima svoju cijenu u bescjenju 

mogla bih i da odem i da ostanem 

da krenem bez žaljenja 

ostavljajući ti nekoliko sitnica 

to žaljeljenje umjesto podsjetnika dnevnih obaveza 

neprolazna pitanja u sukobu sa tačnim odgovorima 

i sjećanje na opasno zavodljivu slobodu 

odnoseći samo žutu spavaćicu 

sa runolistom na naramenici i mirisom tebe 

ovog jutra koje smo nazvali jutrom istina 

zamisli sljedeći scenario 

tamo u nekom nezanimljivom gradu 

zanimljivog i teško pamtljivog imena 

srešćemo se ponovo kao i uvijek 

onako kako smo se susretali u prošlim životima 

u svim vremenima 

jer tako je zapisano koliko god da se opiremo 

neizbježno je 

prepoznaćeš me po vrelini koja obavija moj pupak 

prepoznaću te po zbunjenom osmjehu 

čije korijene nećeš vezivati za doživljeno 

 

moj korak biće uvježbano nehajan 

tvoj pogled će biti uvježbano slučajan 

i krenuće riječi 

najprije one sačuvane za prvi sukob očiju 

(uz ledeni čaj 
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jer u svim nezanimljivim gradovima 

teško pamtljivih imena i očajnih monsuna 

ledeni čaj je uvijek pitanje života ili smrti) 

nipošto nećemo priznati da su nam bliske te prve riječi 

bojene mirisom egzotičnog čaja nasumice bačene na sto 

da smo ih uvježbavali u svim našim samoćama i očajima 

da im znamo miris i ukus 

da vode nekom novom jutru istine 

obučenom u dragu spavaćicu žute boje 

sa runolistom na naramenici 

i povjerenju bačenom mi u krilo 

koje me kao sidro vezuje uz tvoju sjenu 

u kome ću biti kamikaza 

u kome ćeš biti voljni saučesnik starog performansa 

sa kulisama blago osvježenih boja 
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   Билјана З. Билјановска 

 

 

(Скопје, 15.02.1948) Република Северна Македонија, је професионални 

(фриленс) независни преводилац, новинарка, писатељица, есејистичар, 

песникињна. Већи део свог образовања следила је на српскохрватском 

језику у Београду где је завршила осмогодишње и средње образовање и 

део факултетског образовања. Дипломирала је на државном универзитету 

Св.Кирил и Методиј у Скопљу, група Ромаснке филологије где је 

изучаваала француски и италијански језик, литературу и културу. У 

неколико наврата је боравила и у Италији где је специјализовала на 

Високој Школи за тутмаче и преводиоце у Милану. 

Писањем се бави још из најраније младоси где потреба да се изражава 

стиховима остаје њена највећа и непресушна љубав и инспирација чак и 

дан данас. 

У њеној радној биографији треба истаћи преводе и бројних француски, 

италијанских, македонских и српских аутора превођени или на македонски 

и српски, или са српског и македонског на италијански и францускијезик 

(међу њима свакако Ролан Барт, Морис Мерло Понти, Ги Ернест Дебор, 

Маргерит Јурсенар, Колет, Роже Гароди, Емануел Муние- са француског 

на македонски; Курцио Малапарте, Леонардо Шаша, Алберто Моравија – 

од старијих аутора са италијанског језика ; али и бројни савремени 

италијански, српски, македонки песници и прозни писци превођени на 

српски, македонски, италијански или француски језик. Овде свакако 

требамо споменути преводе Доменика Пизане, Клаудије Пичино, 

Себастијана Импале, Гаетана Лонга, Аугусте Томасини, Арјана 

Калча,Милице Јефитимијевић Лилић, Љубинка Јелића, Славка Симића, 

Вере Цветановић, Елвире Кујовић, Блажета Конеског, Томислава 



207 
 

Османлија, Катице Ќулавкове, Соње Кугуде, Љубинке Доневе, Милице 

Пауновске и бројни други савремени писци и ствараоци. Већи део ових 

песника и прозних писаца били су представљени у италијанском 

електронском часопису BombaGiù са којим сараѓује као ауторка/новинар, 

писац и преводилац. 

Од њеног ауторског стваралаштва значајно је споменути неколико збирки 

новинарско/аналитичко/истраживачких есеја писани у времену после 

распада СФРЈ, неколико збирки стихова од којих задња „Психе у потрази 

за временом„ очекује своје двојезичко српско/македонски издање у 

Београду, збирке кратких прича и подужа новела „Деменција - Камшик 

мога оца„ писана на француском језику и објављена од стране издавачке 

куће “Édilivre” из Париза. 

Њене песме су објваљиване у неколико светски Антологија и 

зборника.Сарађивала је и са редакцијама бројних часописа из олбасти 

литературе, III програмом Радио Скопља - научна редакција, ИНИ, гласник 

УНЕСКО-а, “Affari sociali internazionali”- Италија, савременим 

електронским часочисом „Либертас„ из Скопља и број не друге редакција. 

Живи и ради у Скопљу, Република Северна Македонија 

 

БИЛЈАНА З. БИЛЈАНОВСКА – (Скопје 15.02.1948) Република Северна 

Македонијае професионален (фриленс) незиавсиен превоедувач, новинар, 

писателка, есеистичар,поетеса. Поголемиот дел од школувањето го следела 

на српскохрватски јазик во Белград, каде завршила осмогодишно и средно 

училиште и дел од факултеското образование. Дипломирала на Државниот 

универзитет “Свети Кирил и Методиј“, на филолошкиот факултет во 

Скопје, на групата Романска филологија каде ги изучувала францускиот и 

италијанскиот јазик, литература и култура. Во неколку наврати 

престојувала во странство (во Италија) каде специјализирала на Високата 

Школа за тумачи и преведувачи во Милано. 

Со пишување и творење се бави уште од најраната младост каде потребата 

да се изразува преку стихотворењето останував нејзина најголема љубов и 

постојан предизвик. 

Во нејзината работна биографија треба да се истакната и преводите на 

повеќе француски и италијански автори преведувани на 

македонски/српски јазик (меѓу кои Ролан Барт, Морис Мерло Понти, Ги 

Ернест Дебор, Маргерит Јурсенар, Колет, Роже Гароди, Емануел Муние - 

од француски; Курцио Малапрте, Леонардо Шаша, Алберто Моравиа- од 

постарите писатели од италијански јазик и бројни современи италијански, 

српски и македонски поети и прозни писатели преведувани на српски, 

македонски, италијански и француски јазик. Овде секако треба да се 
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споменат Доменико Пизана, Клаудија Пичино, Себаститјано Импала, 

Гаетано Лонго, Аугуста Томасини, Арјан Калчо, Милица Јефтимијевиќ 

Лилиќ, Љубинко Јелиќ, Славко Симиќ, Вера Цветановиќ, Илија Шаула, 

Елвира Кујовиќ, Блаже Конески, Томислав Османли, Катица Ќулавкова, 

Соња Кугуда, Љубинка Донева и бројни други современи писатели и 

творци. Поголемиот дел од овие поети/писатели беа претставувани во 

изминативе години во италијанското електронско списание BombaGiù со 

кое соработува како автор/ новинар и преведувач. 

Од нејзниите авторски трудови значајни се да се споменат збирките од 

аналитичко/истражувачкото новинарство пишувани по распадот на СФРЈ, 

збирки есеи, кратки раскази и збирки стихови од кои последната „Психе во 

потрага по времето„ го очекува своето двојазично српско/македонско 

издание во Белград. Подолгата новела „Деменција- Камшикот на мојот 

татко„ пишуван на француски јазик и издаден од издавачката куќа 

“Édilivre”од Париз. Нејзините стихови с објавувани во неколку светски 

Антологии. Соработувала со бројни списанија од областа на литературата, 

III научна програма на Радио Скопје, ИНИ, гласникот на УНЕСКО, “Affari 

sociali internazionali” од Италија, македонското современо списание 

„Либертас„ и многу други. 

Живее и работи во Скопје, Република Северна Македонија. 

 

 

 

 

ЈАС БИ... 

 

Јас би со убав говор 

целиот свет да го задојам, 

со топол збор 

срцата да им ги разгалам, 

за да може сѐ 

со поинакви текови да потече 

и на сите радости да им донесе. 

Јас би со топол поглед 

децата од целиот свет да ги привијам 

како да се наши родени, 

да не почуствуваат разлика 

меѓу туѓинци и свои. 

Јас би говорела 

пред сите народи на светот 
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само за Мир, 

разбирање и жедба 

сите еднакво да се бориме, 

Мирот да биде 

единственото наше лого 

и цел возвишена. 

Јас би, но не ми се дава, 

моќните сакаат со оружје да парадираат, 

својата сила пред секого 

да ја испробаат. 

Јас би ги замолчала, 

но погласни се, 

поради парите 

со кои светот го вртат 

само како ним им чини. 

Јас би направила многу за луѓето 

но единствено што можам 

е со збор да ги оплеменам 

и да исчекувам, да го следам 

духовниот раст на родот наш 

Човечки – единствен! 

 

ЈА БИХ... 

 

Ја бих да говором 

све људе оплеменимо, 

топлом речју 

да им срца разгалимо, 

не би ли тако 

цео свет другачијим 

токовима да потече 

и радости свима донесе. 

Ја бих топлим погледом 

да сву децу света привијемо 

као да су наша рођена, 

да не осете разилке 

међу туђинцима 

и својима. 

Ја бих свим народима света 

само о миру причала 



210 
 

О разбору и жудњи 

да се сви једнако за то боримо, 

да мир буде једини наш поклич 

и циљ узвишени. 

Ја бих, ал ми се не дà, 

моћници воле оружјем да парадирају, 

своју силу пред свима 

да искушају. 

Ја бих да их зачутим, 

али гласнији су, 

због пара којима свет врте 

само како се њима прохте. 

Ја бих много за људе да учиним 

али јеино што могу 

је да речју свет оплеменим 

и да исчекујем, да следим 

духовни раст рода нашег 

Људског – јединог!  
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              Birtu - Pîrăianu Viorel 

 

Date of Birth 04.02.1959 Address Constanța 

v „Tears”, poetry, „Singur” Publishing House - 2015 

v „Penciling the sky’’, poetry, „Singur” Publishing House -2015 

v „In the world of immense nothingness”, poetry, „Singur” Publishing House - 

2015 

v „Belated twilight”, poetry, „Singur” Publishing House - 2016 

v „In the stillness of thought”, poetry, „Singur” Publishing House - 2016 

v „For those who come and go”, poetry, “Singur” Publishing House- 2016 

v „Amidst words and silence’’, poetry, editura”Singur’’- 2016 

v „On the shores of silence”, poetry, “Singur” Publishing House- 2016 

v „Living Love”, poetry, “Singur” Publishing House- 2016 

v „Playing on the board of life”, poetry, „Inspirescu” Publishing House - 2016 

v „Love drops”, poetry, „Singur’’ Publishing House - 2016 

v „Why do trees cry when they die?”, poetry, “Singur” Publishing House- 2016 

v „A night of love”, poetry, “Singur” Publishing House- 2016 

v „The smile of life”, poetry, “Singur” Publishing House- 2017 

v „Love’s flight”, poetry, “Singur” Publishing House- 2017 

v „Amidst bare thoughts”, poetry, “Singur” Publishing House- 2017 

v „Tic-tac, tic-tac’’, poetry, “Singur” Publishing House– 2017 

v „Travelling over water”, poetry, “Singur” Publishing House- 2017 

v „Alone in the night”, poetry, “Singur” Publishing House- 2017 

v „Tear of sight”, poetry, „Verbaniana” Publishing House - 2017 

v „Gone with the sole”, poetry, „Grinta” Publishing House – 2017 

v „Steps among thoughts”, poetry, „EX PONTO” Publishing House - 2018 v „In 

the lonesomeness of the forgotten steps”, poetry, “Singur” Publishing House- 

2018 v „Nests in the sky”, poetry, „Colorama” Publishing House - 2018 v 
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„Wings of sand”, poetry, „Pim” Publishing House - 2018 v „When Angels 

smile/Däs lacheln der Engeln”, “Singur” Publishing House- 2019 Co-author in 

37 anthologies (poetry) Contributions and published Editorials: ”Literatura de 

azi”; ’’Argeș”; ’’Discobolul”; ”Nord-literar”; “Hyperion”, ”Caligraf”; 

“Antares”, “Urmuz”; ’’Agora”; Portal-Măiastra ’’Cronograf”; ’’Surâsul 

Bucovinei”; “”Steaua Severinului”; ”Impact”; ’’Singur”; „Boem@”; „Climate 

literare” Awards and distinctions: v 2016 – Diploma for literary activity – Group 

Media Singur v 2017 – Honor Diploma - contest “Writers and poets in the 

spotlight”, ”Verban” Publishing House v 2017 – Excellence Diploma – 

Creativity and Literature Festival ”Steaua Severinului” v 2018 – Honor Diploma 

- RadioTV Unirea 2018 Contributor Member of the Romanian Writers 

Association from Quebec 

Cultural activity: 

- Member of the Literature Assemble in Cluj 

- Attendance to National Creativity festivals, and Folk-Poetry events 

 

Screaming 

it flowed endlessly under the horses' hooves 

they stepped on the roof of the world in search of the stars 

eyes, powders of fire on the dusty walls of the city 

the clouds hung wearily from the old bell tower on the hill 

sometimes I spoke to the darkness in search of wisdom 

I was burning in the scream of the wind with my lips closed over my pupils 

I had come to give the word lost for centuries 

a rhapsodist in the silence of the stone 

my bones are now screaming in the grave 

I'm the ash in the dust 

on the shore remained red poppies crushed under the hooves of time 

 

 

Hume steps 

 

I was on my way 

you were coming on the water 

among so many waves we did not meet 

a day has passed 

and random 

I had not found the way, you were walking on it 

I put poison on the wounds to cover up the pain 

the world is suffocating me 
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where I go today 

at the fork between the waters 

I throw them all away 

we will all leave later 

catching up with me 

the bare footsteps 

I ran in vain 

there is blood on the ground 

the tear cries again 

the sad verse goes out 

 

Вриштање 

бескрајно је текло под коњским копитима 

закорачили смо на кров света у потрази за звездама 

очи, прах ватре на прашњавим зидинама града 

облаци су уморно висили са старог звоника на брду 

понекад сам говорио мраку у потрази за мудрошћу 

Горио сам у вриску ветра затворених усана над зеницама 

Дошао сам да дам реч изгубљену вековима 

рапсодиста у тишини камена 

моје кости сада вриште у гробу 

Ја сам пепео у прашини 

на обали су остали црвени макови згњечени под копитима времена 

 

 

Хјумовим стопама 

 

Био сам на путу 

долазио си на воду 

између толико валова које нисмо срели 

прошао је дан 

и насумично 

Нисам пронашао пут, ходао си њиме 

Ставио сам отров на ране да прикријем бол 

свет ме гуши 

куда идем данас 

на раскрсници између вода 

Све да бацим 

сви ће отићи касније 

сустижући ме 
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голим корацима 

Узалуд сам трчао 

на земљи има крви 

суза опет заплаче 

тужни стих се гаси 
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       Благоја Јованоски 

                                                                                  

                                                                                                                                                             

Rođen 1940 u Prilepu, Severna Makedonija, učio na Pedagoškoj akademiji, 

radio u industriji, sada penzioner.  

. 

 

H O D A N J E 

 

Hodanje, 

dugo bosonogo hodanje 

uznemirujuće i bolno 

treba nam i sada 

kao celovitu spoznaju 

o našem mestu u Svemiru. 

 

Sa ljubopitnim provirivanjem 

jedva smo i naslutili prostor 

u trajanju što vreme zovemo, 

nemerljivo, suncem izmereno, 

meru njegovu da budemo. 

 

Oslobođena zanosa iluzije, 

spoznaja je doba svjesnog 
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spokoja življenja sa strahom, 

da bismo došli do zraka sreće. 

 

Blagoslovljen je duh tvorca da 

umom i darom nasluti nečujni, 

melodični glas kretanja prirode. 

 

Nadom svetline svakog dana 

trepetom smo otvoreni 

ka bliskosti u pozdravu 

i vedrom liku spoznaje 

za to što smo bili nekad 

i što smo sada, 

sa lepom u nama. 

 

 

 

D O M 

 

 

Moj dom? 

Najintimnije je to, 

najskrovitije, 

najsvetije mesto - 

moje, 

samo moje. 

 

Polazeći od raznih želja, 

postao sam deo dvojnosti, 

stvarnih i zamišljenih, 

prepunih isčekivanja 

nepredvidivosti koja stremi 

ka samo jednom znanom cilju - 

svetu tajanstvenosti i 

predodređenog svršetka. 

 

Izblikom, svetlost gine 

duž ivice beskonačnosti; 

neizvjesnost budućnosti je 

u događajima koji se plaste: 
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procenjene, klasifikovane, 

arhivirane, 

uvijek sa zamagljenim sutra. 

 

Sve što se kaže, senka je 

koja pronalazi i gubi svoj ego, 

uvek različitog od spektra 

jedinstvene sunčeve svetlosti. 

 

U mislima slutnjom navestenim  - 

stvarnost je puna bola, 

što  domu povratak nov nudi. 

 

Da, misao, 

misao je moj dom - 

i koliba, 

i Kula vavilonska.  
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     Благоје Свркота 

 

 

Благоје Свркота (1948), новинар, публициста и професор књижевности. 

Објавио шест књига песама. Оснивач и уредник сомборског „Алманаха“, 

приређивач више издања из области књижевности, историје, историје 

уметности и сликарства и из природних наука. Заступљен у песничким 

антологијама Стојана Бербера, Пере Зупца, Миљурка 

Вукадиновића и Душана Стојковића. Члан је Друштва књижевника 

Војводине и Удружења књижевника Србије. Живи и ствара у Сомбору. 

 

 

РАПСОДИЈА СОМБОРСКИХ УЛИЦА 

 

Не питајте шта ли би све хтео да наслика 

Маестро Коњовић на платненом огледалу 

Док се у уточишту светлосне свакодневнице 

Грле старе, умивене сомборске лепотице 

Као кредом да пређеш преко лица 

Чудног ли трептања оглашава се улица 

Без иједне круне великих платана 

(Загонетна ли је само у ковитлацу прашњава равница) 

На тргу цара Уроша лепе тује 

Као брошеви из неке старе приче 

Девојке откачено милују бођоше 

Кад их хладовина додирне тачно у подне 
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Као уморном сузом да се обрише лице 

Иза те улице извире ћелави трг 

Као избледели изданак млађахног улизице 

(Слобода и живот узвишене ли су вредности) 

Уморни фијакеристи одавно су In memoriam 

Нема више бећара и особењака, пиштаљки, ни голубова 

Само се у песми приказује Чика Вељин Јагра: 

Казуј муштеријо где си наумио, вечерас возим фрај 

Шта ли би загонетни маестро Коњовић заувек исковао 

На платненом огледалу, добре воље и набораног чела 

Док се на јави грле расплатене китњасте миљенице 

У венцу благих струјања раздрљеног ветра 

(Како ли се то човек само истеже између јуче и сутра) 

Можда би каменом тргу са овешталом хладноћом 

Вратио бисернозелену топлину заборављеног Раванграда 

Можда би у исконском судару моћних боја и прозрачних линија 

Овековечио како руше родну кућу Вељка Петровића 

Можда би на своме главноме сокаку са Светођурђевским храмом 

Застао и изазвао опојни зуј Бошњакове холивудске чаролије 

И сав срећан загрлио Ленкинога Лазу на чудесној клупи 

Док се у срце града уливају колористичке мелодије др Чихаша Бенеа 

Нова светлосна изворишта исијава позоришна улица Пеце Петровића 

Ведрином нас облаче тамбураши Николе Пинге Маширевића 

Прелепи балкон Јулијане Јулке Паланачки 

На који је излазио у небеса загледани Лаза Костић још се држи 

Пусто ковано гвожђе 

 

 

ПРИСТАНИШТЕ 

 

У радости, милом бескрају 

Ишли смо ћутке, ведри 

Занесени, срећни, опијени 

На броду с много људи 

Који не вичу него се тихо смеју 

На броду с јатом галебова 

Који не криче него се грле 

На таласима који пене 

У тој игри ветра, ходочасника и птица 

Стапали су се Атос и небо 
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У радости, милом бескрају 

Док су ми се отварале слике 

Да ли је ту долазила царица Јелена, 

Да ли је и тада било ведро 

Угледао сам, сав срећан 

Мало пристаниште за Хиландар  
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     Boban Boki Paunović 

 

 

 

Boban Boki Paunović rođen je u Požarevcu 1973.godine, a pisanjem se bavi od 

svoje devete godine, pa je ljubav prema pisanoj reči preneo i u današnjicu... 

Autor je tri zbirke poezije...,,SRCE ANĐELA"...,,VRT LJUBAVI" i 

,,SONETNI PLAŠT". 

Pesme su mu takođe zastupljene u mnogobrojnim zbornicima i 

antologijama,kako na maternjem, tako i na inostranim jezicima. 

U svome gradu, gde živi i radi, osnovao je 2016. Umetnički klub ,,LAHOR"...u 

okviru kog je pokrenuo nekoliko projekata. 

Dobitnik je mnogobrojnih priznanja i nagrada domaćeg i Međunarodnog 

karaktera. 

 

...GDE STANUJE SUZA... 

 

Ne, ne mogu prošli, dani da se vrate, 

godine života, kao ptice odu... 

po nekada samo, uspomene svrate, 

k'o stranac u noći, u zanosnom hodu. 

 

Al' ne brini sine, sve je to sitnica, 

koja samo brigom, može da zaslepi; 

mi smo kažem Bogom, zemlji dana klica, 
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pa kol'ko smo dobri, sa dušom smo lepi!... 

 

Svako od nas čini, raznorazna dela, 

neko malo više, neko manje grešna; 

i ma kako bilo, kao iz pepela, 

vaskrsne po koja, suza neutešna. 

 

I nikada nemoj, da žališ šta fali, 

jer pohlepa ume, da boli do kosti!... 

Veliko je nebo, a život nam mali 

i onom, ko mrzi, sine ti oprosti!. 

 

Nisu svi na svetu, ljudi sasvim isti, 

kao što u knjizi, nisu ista slova... 

bitno je pred Bogom, da budemo čisti, 

pa ti eto sine, pravog blagoslova!... 

 

Uvek dobro čini...zaplači kad treba, 

sažali se bolnom, kome treba leka; 

plakati je zdravo, kao kiša s' neba, 

jer suza je prava, mera za čoveka!. 

 

I ne mrzi nikog, mog' se zbora seti, 

granica je nebo, samo ono sudi!... 

a mi samo gosti, na ovoj planeti, 

oprosti kad neki, ne vole te ljudi!... 

 

Jer bilo je svega, znaj, od pamtiveka, 

dobro se je uvek, sklanjalo od zloga... 

gde stanuje suza, ima i čoveka, 

a gde Zvezda svetli, uvek biće Boga!. 

 

...Ti u čistoj veri, ljubi bližnjeg svoga, 

nikoga ne mrzi, suzo oka moga!. 

 

...ISPOVEST... 

 

Grešio sam Bože,molim te oprosti, 

poklonih joj srce koje si mi dao; 

sve noći i dane...i žudnju do kosti, 
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u duši k'o Svetu tajnu sačuvao. 

 

I oprosti grehe,što grešan sam bio, 

tople snove snevah,na te bele grudi; 

i to što sam vrele usne joj ljubio... 

koliko sam grešan,molim tol'ko sudi!... 

 

Napio se nektra sa usana njenih, 

šaptao joj reči tiho do svanuća; 

usahnuo suze iz očiju snenih, 

tvojim darom,moje duše dostignuća. 

 

Nek budu svi moji i svi njeni gresi 

i svaki taj pogled,što se zdade reći; 

u trenutku svakom,koji nam se desi, 

jedino smo znali maštati o sreći!... 

 

Ispovest uznosim,vekovnu i staru, 

stihovima ovim,što bride iz grudi; 

ljubav si k'o blago,dao jednom paru, 

al' te Bože molim,samo meni sudi!.  
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              Borut Petrovič Vernikov 

 

Rođen 21. marta 1955. godine, Ptuj, Slovenija. Je pesnik, piše i književne 

kritike. Objavio je knjigu pesama u Centru za slovenačku književnost, u zbirci 

Aleph, „Pesma nekome ko ima beskonačno ime.“ Kako kaže, ova knjiga pripada 

ciklusu metafizičke, mistične poezije. U bivšoj Jugoslaviji njegove pesme 

objavljivane su u srpskom književnom časopisu Stig, a 2016. u časopisu 

Književnost uživo, Rijeka, Hrvatska. Njegove pesme objavljene su i u 

Antologiji Posmatranja u tišini, Facebook stranici Poiesis, Ljubljana, 2015, u 

Antologiji Širi poeziju a ne strah, u okviru Kulturno umetničkog društva Poiesis, 

Ljubljana, 2018, uvršten je i u međunarodnu zajedničku pesničku zbirku 108 

pesnika Prijatelji, Kultura snova, Zagreb, 2015, Hrvatska, u antologiji 

međunarodnog festivala knjiga Pero Živodrag Živković, Zenica, 2017, BiH, 

takođe u antologiji 145 umetnika sa obe strane jadranskog mora Emozioni tra 

parole d´onde e sentimenti, Italija, 2017. Početkom 2019. godine u izdanju 

Miombo Publishing u Africi objavljeni su neki prevodi njegovih pesama u 

organizaciji afričkog pesnika Mbiza Chirasha. U februaru 2019 njegova poezija 

je takođe uključena u Antologia di poeti contemporanei dei balcani u LietoColle 

Libri (Como) u Italiji. 

 

Neke od njegovih pesama prevedene su na strane jezike. Trenutno priprema dve 

sledeći pesnički knjigi Misterium amoris i Eros-Tanatos. Živi u Ljubljani. 

 

 

 

 

 

Hod kroz pakao 
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Hodali smo po lišću trulog vremena, 

po oštrini noža, odeveni u kožu ubijene srne, 

kroz trnje, prema moru, tiho, na prstima 

da ne bi probudili gladne hijene… 

 

Hodali smo po površini crnog jezera, 

potonuli smo na dno, gde živi pesak 

proždire svetlost umirućih očiju – 

tamo i sunce zalazi u zapečaćenu 

tamu tišine, gde više nema ni grobova 

da bi govorili o istoriji čoveka… 

 

Hodali smo kroz iluziju, po sobama 

Babilonske kule gde su se zarobljeni 

jezici pomješali u njemi jezik bele praznine… 

 

Hodali smo kroz poeziju zatvorenih knjiga, 

po svetovima koje niko ne može čitati, 

po pepelu trulih slova, ispisanih u prah 

mrtvog planeta, izgubljenog među stanicama 

svemira, koji jede vlastitu decu, dok putuju 

prema Sodomi i Gomori spaljene Geneze… 

 

Hodali smo po ivici života da bi pali 

na drugu stranu i tamo se probudili 

bez tela i srca u sasvim drugom svetu, 

gde bi mogli osetiti dodire umrlih 

da bi postali svetlost, koja bi konačno spalila 

crninu groba… 

 

Hodali smo stazom gde će se sudariti 

Rimski put i Andromeda, 

gde će se jednom dogoditi smrt smrti, da bi se rodio 

drugačiji život, koji ni  Bog ne razume, 

ili se pravi lud, kako bi i dalje mogao 

ljubiti poljupcima neshvatljive ljubavi 

 

Hodali smo poslednjim živim putem 

da stignemo tamo gde se sve završava, 
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do poslednje stanice za ulazak 

u usta kosmićke crne rupe, koja nas sisa 

kao piće za sopstveni opstanak… 

A Ti, moj prijatelju sa beskonačnim imenom, 

ćutiš, da mogu tek slutiti i držati te 

za dlan, gde je nacrtan put iz pakla… 

 

Prevod: avtor 

 

Lutnja od zvezda 

 

Telo je lutnja od zvezda 

Alegorija sunčane pesme 

Kuca na srce… 

Jantar na horizontu otvorenog mora 

Agnostička tišina potopljenih svetova 

Nikada izgubljena samo ranjena u sećanju vremena… 

Ikar na krilima duše 

u bogatstvu duge pleše sa suncem 

anđeli ga prate u bezvremenost… 

Samo neko ko ne čuje odjek molitve 

elegije zaključanog vremena 

podeljen u rascep nestane u nepovrat… 

 

Prevod: avtor 

 

 

Pesmi v slovenskem jeziku 

 

 

hoja skozi pekel 

 

hodila sva po listju strohnelega časa 

po ostrini noža oblečena v kožo ubite srne 

skozi trnje proti morju tiho po prstih 

da ne bi prebudila lačnih hijen 

 

hodila sva po gladini črnega jezera 

se potopila do dna kjer živi pesek 

požira svetlobo umirajočih oči - 
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tam ugasne tudi sonce v zapečateni 

temi molka kjer ni več niti grobov 

da bi pričali o zgodovini človeka 

 

hodila sva skozi privid po sobanah 

babilonskega stolpa kjer so se pomešali 

ujeti jeziki v nemo govorico bele praznine 

 

hodila sva skozi poezijo zaprtih knjig 

po svetovih ki jih nihče ne more brati 

po pepelu razpadlih črk zapisanih v prah 

mrtvega planeta izgubljenega med postajami 

vesolja ki žre lastne otroke ko potujejo 

proti Sodomi in Gomori požgane Geneze 

 

hodila sva po robu življenja da bi padla 

na drugo stran in se tam prebudila 

brez telesa v povsem drugačnem svetu 

kjer bi lahko čutila dotike tistih ki so umrli da bi postali svetloba 

hodila sva po poti kjer bosta trčili 

Rimska cesta in Andromeda 

 

kjer se bo nekoč zgodila smrt smrti da bi se rodilo 

drugačno življenje ki ga ne razume niti Bog 

      ali pa si dela neumnega da bi lahko še naprej 

poljubljal s poljubom nedoumljive ljubezni 

 

hodila sva po zadnji živi cesti 

da bi prispela tja kjer se vse konča 

do zadnje postaje da bi vstopila 

v usta črne luknje v vesolju ki nas srka 

kot pijačo za lastno preživetje 

ti prijatelj moj z neskončnim imenom 

pa molčiš da lahko le slutim in te držim 

za dlan kjer je zarisana pot iz pekla 

 

lutnja iz zvezd 

 

telo je lutnja iz zvezd  

alegorija sončne pesmi  
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trka na srce  

jantar na obzorju odprtega morja  

agnostična tišina potopljenih svetov  

nikoli izgubljena  

le ranjena v spominu časa  

Ikar na krilih duše  

mavrično bogat pleše s soncem  

angeli mu sledijo v brezčasje  

le nekdo ki ne sliši  

odmeva molitve elegije  

zaklenjenega časa  

cepljen v razcepljenost  

vene v nevrnitev  
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         Bozena Helena Mazur-Nowak 

 

 

Bozena Helena Mazur-Nowak is a Pole since 2004 lives in the UK. She has 

published seven volumes of poetry: four in Polish and three in English. 

She also writes prose and released a novel and a few short story collections. 

Her work may be found in about 100 worldwide anthologies and magazines. 

Winner of many poetry competitions. Proud holder of many diplomas, awards, 

and distinctions. 

She is also a translator to fellow poets, translates from and into English. 

Her poetry was translated into more than 20 languages. 

 

Божена Хелена Мазур-Новак 

је Пољакиња, од 2004. године живи у Великој Британији. Објавила је седам 

томова поезије: четири на пољском и три на енглеском језику. 

Такође пише прозу и објавила је роман и неколико збирки кратких прича. 

Њена дела могу се наћи у око 100 светских антологија и часописа. 

Победник многих песничких такмичења. Поносни носилац многих 

диплома, награда и признања. 

Такође је преводилац за песнике колеге, преводи са и на енглески језик. 

Њена поезија је преведена на више од 20 језика. 

 

Today you can hear Ludwig's music around 

 

I used to play a duo concert with you 

a piano and violin for two hearts 

cruel fate has taken you away from me 

I have to play solo now in my life 
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your piano misses you very badly 

it is hard to name what my heart feels 

the violin's strings hoarse with grief 

and they make such dismal sounds 

 

Fryderyk will not play with me anymore 

now you can hear only sad Ludwig around 

and your piano looks lifeless, so sad, 

should I close its lid, I shyly ask myself 

 

I still play only for you, my love, 

and you hear it, in the depths of my soul I believe 

no, I'm not closing the piano today 

for sure your heart still sleeps there 

 

maybe one day a new pianist will come up 

which will sit in front of the piano 

and ask me to play with him a new concert 

a beautiful duo of beloved hearts in love 

 

but today I still play solo for you... 

 

 

Carousel of Life 

 

I said goodbye to someone again 

My lips quivered, burned temples. 

That it must be, so I lied to myself, 

Twisted thoughts swirled in my head. 

 

All world spun in front of my eyes 

As colorful carousel in the theme park 

The order has become a relative thing 

Mess all around reigned my world. 

 

Good and evil got mixed together 

What possible with what was forbidden 

The heart yearns for love so much 

But the mind was drunk of sobriety. 
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Conscious choice has become difficult 

But one day will come and with scissors 

Will solve difficult dilemmas for us, 

Hopefully will leave them far away behind. 

 

The memories are still so painful, but 

Easier think of them today than yesterday 

Tomorrow shrouded in mystery fog 

Will allow us not to regret so much... 

 

Данас још можете чути Лудвигову музику 

 

Некада сам са тобом свирала дуо концерт 

клавир и виолина за два срца 

окрутна судбина те одузела од мене 

Сада у животу морам да свирам соло 

 

твој клавир ми јако недостаје 

тешко је рећи шта осећа  срце 

жице виолине промукле од туге 

и испуштају тако суморне звукове 

 

Фридерик више неће свирати са мном 

сада око себе можете чути само тужног Лудвига 

а твој клавир изгледа беживотно, тако тужно, 

да ли да затворим његов поклопац, стидљиво се питам 

 

И даље свирам само за тебе, љубави моја, 

и чујеш то, у дубини душе верујем 

не, данас нећу затворити клавир 

сигурно ту још увек спава твоје срце 

 

можда једног дана дође нови пијаниста 

који ће седети испред клавира 

и замолите ме да одсвирам с њим нови концерт 

предиван двојац вољених заљубљених срца 

 

али данас још и даље свирам соло за тебе ... 
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Карусел живота 

 

Опет сам се опростила од некога 

Усне су ми подрхтавале, пекле слепоочнице. 

Да мора бити, да сам лагала себе, 

Искривљене мисли ковитлале су ми се у глави. 

 

Сав свет ми се завртио пред очима 

Као шарени рингишпил у тематском парку 

Поредак је постао релативна ствар 

Неред  је владао мојим личним светом. 

 

Добро и зло су се измешали 

Шта је могуће са оним што је забрањено 

Срце је толико жудило љубав 

Али ум се напио трезвености. 

 

Свесни избор је постао тежак 

Али једног дана ће доћи и са маказама 

Решиће тешке дилеме за нас, 

Надам се да ћемо их оставити далеко иза себе. 

 

Сећања су и даље тако болна, али 

Лакше их замислите данас него јуче 

Сутра обавијено мистериозном маглом 

Дозволиће нам да не жалимо толико ...  
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                    Brajesh Kumar Gupta “Mewadev”  

 

Dr. Brajesh Kumar Gupta “Mewadev” is a recipient of the Presidency of the 

International Prize De Finibus Terrae - IV edition in memory of Maria 

Monteduro (Italy). He has been awarded an honorary doctorate “DOCTOR OF 

LITERATURE” (DOCTOR HONORIS CAUSA) from THE INSTITUTE OF 

THE EUROPEAN ROMA STUDIES AND RESEARCH INTO CRIME 

AGAINST HUMANITY AND INTERNATIONAL LAW – BELGRADE (THE 

REPUBLIC OF SERBIA) and from "BRAZIL INTERNATIONAL COUNCIL 

CONIPA AND ITMUT INSTITUTE". He has received Uttar Pradesh Gaurav 

Samman 2019. Presently he acts as III° "SECRETARY-GENERAL OF THE 

WORLD UNION OF POETS" OF THE HISTORY OF THE WORLD UNION 

OF POETS FOR THE YEAR 2021(3rd Secretary-General of the World Union 

of Poets, in order of time, since December 30, 2017 until December 31, 2021). 

He is the author of 8 books and he is an assistant professor at Eklvaya P. G. 

College, Banda (U. P.) and he resides at Banda (U. P.) India.  

 

Др Брајесх Кумар Гупта „Мевадев“ добитник је Међународне награде Де 

Финибус Тере - ИВ издања у знак сећања на Марију Монтедуро (Италија). 

Добитник је почасног доктората „ДОКТОР ЛИТЕРАТУРЕ од 

ИНСТИТУТА ЗА ЕВРОПСКЕ РОМСКЕ СТУДИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ У 

ЗЛОЧИНУ ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ И МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА - 

БЕОГРАД (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) 
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IN A MOMENT OF TRUTH 

 

You are the one on whom I rest my soul 

And makes you happy before sad always, 

I will not follow, just to let you lead 

Truth ever wins in mutual confidence 

 

To inspire joy, excitement, wonderment 

Just as much as space is compact, 

And I thank you for being there, to hold my hand 

You caress, taking away from the ugliness 

 

My darling, praising the perfection of all 

When I speak of the truth it feels like a noose 

I pray for the truthfulness of your existence 

With me to the end of the path 

 

I implore you to continue exploring a core 

It is the ultimate source of human creativity 

Thoughts holding even a greater strength 

I would choose the words carefully and the truth will win. 

 

У ТРЕНУТКУ ИСТИНЕ 

 

Ти си та због које почивам душом 

И увек ме обрадујеш пре туге, 

Нећу следити, само да бих пустио да водиш 

Истина побеђује у узајамном поверењу 

 

Да, подстакнеш радост, узбуђење, чуђење 

Колико год је простор компактан, 

И захваљујем ти што си ту и држиш ме за руку 

Милујеш, бришућићи скаредности 

 

Драга моја, хвалим свако савршенство 

Кад говорим о истини, чини ми се као омча 

Молим се за истинитост да ћеш постојати 

Са мном до краја пута 
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Преклињем те да наставиш да истраживати суштину 

Ту је крајњи извор људске креативности 

Мисли садрже још већу снагу 

Кад пажљиво бирам речи истина ће победити. 

 

 

. 

 

BECAUSE OF TWILIGHT 

 

Long drawn out shadows gently fade, 

Cryptic things occur during shift from light to dark 

Twilight ascends this dark breezy night, 

The splendour of a sailing romance 

 

The holes in my heart that once reminded me of the sandy shore 

Though hope fall from you and love decay, 

Releasing relinquished desires freed her from heartache 

Of time standing still and extending into the infinite 

 

 

 

It reminds me of how much I hate those Valentines' 

Gone are the sweet words of the sapphire-eyed serenity 

Settling in with me and tranquillity 

With another, I would be in demise 

 

Finding the path that leads back in time 

Smell of fresh decay seduces my will 

The melancholy sinks into silence 

Brining me compassion when I am feeling down. 

 

ЗБОГ СУТРА 

 

Дуге, извучене сенке, нежно бледе, 

Тајанствене ствари се дешавају током преласка са светлог на тамно 

Сумрак се успиње ове мрачне ветровите ноћи, 

Сјај романсе са једрењака 
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Празнина у срцу ме подсећа на песковиту обалу 

Иако је са тобом безнадно и љубав пропада, 

Ослобађање од одречених жеља ослободило је срце од бола 

У времену које стоји и протеже се у бесконачно 

 

 

 

Подсећа ме на то колико мрзим  Валентинова 

Нестале су слатке речи и ведрина сафирних очију 

Обрачунавање са самим собом. И спокој 

Са другом бих свакако пропао. 

 

Проналажење пута који води у прошлост 

Мирис свежег труљења заводи моју вољу 

Меланхолија тоне у тишину 

Доноси ми саосећање кад се осећам лоше.  
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    Бранко О. Томић 

 

 

Рођен 7. јануара 1953. године у Докмиру код Уба. Основну школу завршио 

у родном месту. Од 1968. похађао петоразредну бео-градску богословију 

до 1973. када је и дипломирао. Служио војни рок на Плесу, загребачком 

аеро-дрому... Седмог септембра 1975. рукоположио га у чин ђакона тадањи 

патријарх, Господин Герман, а 11. септембра у матичној шко-ли у чин 

презвитера. Затим, по потреби службе постављен за привременог пароха 

малопожаревачког, где је провео од 10. октобра 1975. до 1. октобра 1985. 

године, када је, постављен за привременог пароха друге парохије у 

Железнику. Ту је остао до свог одласка у инвалидску пен-зију, 1. 

септембра 2002. године. За 26 година парохијске службе није одликован, а 

ни кажњаван. У слободном вре-мену, још од најранијих ђачких дана писао 

поезију, доц-није имао и некакве прозне покушаје. Док је био на Пређа-

шњој парохији успешно играо дописни шах, а на прагу стицања звања 

мајсторског кандидата, преселио се на горе поменуту парохију и прекинуо 

шаховске активности. Дар за писану реч одредио му је све предстојеће 

године жи-вота. Од објављивања афоризама у „Јежу“ преко писања 

текстова за народну компоновану музику у којој, на срећу, није успео, 

наставио са писаном речи... 1988. године у храмовном Летопису, записао 

прославу 70. годишњице пробоја Солунског фронта и, наредне прославу 

600-годи-шњице Косовског боја... Од тада до одласка у пензију водио 

Летопис храма Светог Краља српског Стефана Дечанског, који је 
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проглашен од тројице намесника за најбољи у архиепископији. Из тога 

настале су две потоње књиге. 1994. године објавио своју прву збирку 

песама под називом: Уздах дубок и нем, а онда су уследили наслови: Нису 

сви грешни, 1994. кратак роман; Кроз невид и тескоб, 1995, песме; Кликер 

наврх игле, 1996. роман; Реч нам/ми Судија, 1997. пригодни говори; На 

пола копља, 1999, афоризми; Црвено Слово, 1999. песме; Памет је женског 

рода, 2000. роман; Посветник и памтила, 2001. албум посвета; Снови изван 

снова, 2001. песме; Софијин вилајет, 2004. роман; Реч нам/ми Судија 2, 

2005, при-годни говори и Летопис и Рођена Матер, 2005. сатира. А током 

2006. коауторски са Ненадом Живковићем (види: www.Tvorac-Grada.com) 

осмислио и објавио Зборник поезије под називом: „511-203, Хало Авала“ у 

којем је узело учешћа 53 песника српског језичког напева. Књига је својим 

пуним тиражом од 1. 000 примерака поклоњена РТС-у и Удружењу 

новинара Србије да се продаје или... за васподизање Новог авалског торња. 

Члан Удружења књижевника Србије од 1997. године. Живи и дела у 

Железнику као православни свештеник у пензији. Више о његовој писаној 

речи може се видети на личној Wеб страни: www.brankootomic.com 

 

ИНОК САВА 

 

Сан на двору старачки тих 

А позна лета сустала снага. 

Миљеник син племић и цар 

Кораком хитрим с очињег прага 

Уз жубор Раса кроз ноћну тмину 

Скривен у плашту од очију злих. 

 

Док молитвен сан у освит зоре 

Немања шаље најмлађем сину 

Да Господ сохрани његову јуност 

Постеља празна у царској свили 

Упрла поглед пут Свете Горе. 

 

 

У сваке ноћи путеви стрми 

Напукли табани газе лучице 

А друмом звекет потера грми 

Заморне слутње разум му море 

То царско чедо Господу хита 

Богомајке крилу Тројеручице. 
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Шта рећи свом вељем жупану 

 

Прекрасно чедо мудрости пуно 

Оставља оца земном мегдану 

И матер стару рођеној браћи 

Зелена поља и зрела жита 

И лов на срне прелепе деве 

Божанске речи у себи чита. 

 

Лика и плоти отац се штује 

„Останте збогом ја сам најмлађи 

За Отечество има вас доста 

Пут ка Небу мени је слађи 

Царска трпеза пред вама ту је 

Једино требујем трпезу поста. 

 

Ја журим Оцу свих родитеља 

Пресветој Мајци Спаса нам Христа“. 

Вапаје с двора више не чује 

Земаљско царство Немање жеља 

Стигла до прага и двери 

Где сами Христос на земљи блиста. 

 

Монашка риза на земљи црна 

На небу бела анђелска крила 

Братству ко последњи и убог 

Богом у себи заникла зрна 

Небеска роса благошћу мила 

Врати се дому најмлађи Први. 

 

Очевим одром кроз страшне зубље 

Долази двору да браћу мири 

И братска мржња би братољубље 

С очевог одра мирис се шири 

С браћом ће бити брат по крви. 

 

Причасник Свети Христовог Хлеба 

Био је Растко у царском двору 

А инок Сава у Светој Гори 
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Градећи мир блаженство Неба 

Србљима крмар на бурном мору 

Божански завет и с неба твори. 

 

 

ДЕДА ДРАГУТИН 

 

До столетног дебла усправисмо пушке. 

Тик до њега пањ нам, ко трпеза бадња. 

Близу нас је ћувик и сламена кладња; 

Иза глога вири глава белоушке. 

 

 

Седим, лулу пушим. Шта ли чељад чини 

У мом родном селу? Он ми, преко плота, 

Комша од пелена. Било би греота 

Да лаж носи ветар и у заветрини. 

 

 

Погнуо сам главу у војнички дроњак, 

Чутуру сам с леђа принео да капим. 

Не знам шта је вода, ни ракија, лапим. 

Пипнем за чакшире- у њима ни цвоњак. 

 

 

Дан одмора залуд, сутре преко Плава. 

Мислим се и њуштрим. Комша нешто звера. 

Отцепак од новина неки враг ли тера; 

Потрча он за њим, мислим забадава. 

 

 

Кад ето га, иде. Дрпав шињел скиде. 

Претекли од нужде крњав папир гледи. 

Бејах тада млађи то се не пореди. 

Сагињем се, дижем, да ми очи виде. 

 

У школу сам ишо, он под дудом спаво. 

Он ће да ми чита ја да требим вашке. 

Боже, видим слова, ал су ми натрашке. 

Можда имам ватру, који ли ми ђаво?! 
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Још мало поћутим, Светога ми Луке, 

Јест да звезда пржи, да л ми памет копни? 

-Море, вели Драго, де овде се попни 

И прочитај ово навр моје руке! 

 

 

Станем, ко срамота, сујем своју школу 

Како да прочитам, не знам слова така! 

Знаш ли да сам бијо гори од сви ђака? 

Тамо, иза баре, подај оном волу. 

 

 

Умем ја да читам, ти се са мном спрдаш! 

Троножац си дрљо учитеља Јаше, 

Три-четири гуња, опанке точкаше; 

Да те Тривун види како саде врдаш, 

 

 

Штапом би по глави! У школу сам ишо 

На рупу твог плота, онај рат је трајо, 

Буквар према себи, е мој луди Гајо! 

А то твоје знање ја сам мимоишо. 

 

Умеш ли ти ово? Море не балегај! 

Уздупчи се Гаја ко онај Гаврило. 

Ко је писмен-писмен, а не баби мило. 

Ако узмем пушку боље ондак бегај! 

 

 

Не треба ти Шваба, Арнаут, ни Фрања! 

О Боже, помози! Албанијо клета, 

Од пушке да бегам, школа на крај света; 

Њему она угљен и воњ иза пања. 

 

 

За три батаљона њиме миле вашке, 

Да ме лепо моли или да се биште!? 

Узбуна за покрет он од мене иште 
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Ако сам ја писмен да читам натрашке. 

 

-- СВЕ О ТЕБИ ЗНАМ 

  

Све о теби знам по души и хтењу 

Што си тако млада што си одвећ добра 

Могао бих срозан у своме бесцењу 

Посвуд да те стегнем као да сам кобра. 

 

 

Све о теби знам не долази споља 

Краде те од свести видљив талас за ме 

У стезању груди из магнетног поља 

Старост мога срца од натруле сламе. 

 

 

Све о теби знам ко о Божјем суду 

Што блудника чека иза гробних врата 

Срамежљиво кријем у бешчасном труду 

Дрзнути се на те ко убити брата. 

 

 

Све о теби знам сву лепоту чедну 

Што из тебе злати анђеоским сјајем 

Очи старог орла и на јагње гледну 

Због њега у себи и на грех пристајем. 

 

Све о теби знам веруј старом перу 

Преживело многу жегу и олују 

У подножју исто ко у небодеру 

Капи младе крви рукопис му трују. 

 

 

Све о теби знам не миром се кунем 

Свег си тога свесна како ћеш ми рећи 

Просто да ми буде што у греху трунем 

Часи грешног бола са мном ће утећи.  
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     Brian Kirk 

 

 

 

Brian Kirk is a poet and writer from Dublin, Ireland. His first poetry collection 

After The Fall was published by Salmon Poetry in 2017. His poem “Birthday” 

won the Listowel Writers’ Week Irish Poem of the Year at the An Post Irish 

Book Awards 2018. He was awarded a bursary from the Arts Council of Ireland 

in 2020 to write and film a sequence of formal poems on the Covid 19 

pandemic. His short fiction chapbook It’s Not Me, It’s You won the Southword 

Fiction Chapbook competition and was published in 2019 by Southword 

Editions. He blogs at www.briankirkwriter.com. 

Бриан Кирк 

је песник и писац из Даблина у Ирској. Његову прву песничку збирку Пре 

пада објавила је Salmon Poetry 2017. Његова песма „Рођендан“ освојила је 

Ирску песму године у Listowel Writers’-овој недељи писаца на додели An 

Post Irish Book Awards2018. Добио је стипендију од Уметничког савета 

Ирска 2020. године да напише и сними серију формалних песама о 

пандемији Ковид 19. Његова кратка фантастична књига То нисам ја, то си 

ти победио је на такмичењу Southword Fiction Chapbook и објављена је 

2019. у издању Southword Editions. 

 

Habanera 

 

Summer is over, 

but the glassy glow of late-afternoon sun 
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speaks of the south 

as I lie on the bed 

watching you dress. 

I am tired but my eyes are wide open, 

woken to a moment thought lost: 

a basement room in Tyndale Terrace, 

a sallow girl dressing 

for a Cuban night on the tiles. 

Downstairs the children’s voices 

call a name I hardly recognize. 

You stand in a daze by the mirror 

and twenty years have passed 

without our knowing. 

I rise to go to them, 

press past your naked body 

in the narrow room. 

I stop and fold my arms around you 

and feel a boyish yearning 

to resume the habanera 

started all those years ago, 

but you recoil – 

you have to be somewhere. 

Already I hear steps upon the stairs. 

 

Broken Love 

 

When she was gone 

he felt her presence keenly; 

her cold hands chafed 

his naked flesh at night 

until her mark was on his body, 

her taste in his dry mouth. 

He spoke to her and 

in the silence heard 

her whispered words: 

I forgive you, you forgive me. 

When she returned 

he missed her in every room; 

side by side on the sofa 

she was too close to touch. 
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He longed for her body, 

lust sharpened by lack 

but stifled by fear. 

He turned up the TV. 

If I stop loving you 

will you stop loving me? 

 

Хабанера 

 

Лето је готово, 

али стакласти сјај касно-поподневног сунца 

говори о југу 

док лежим на кревету 

гледајући како се облачиш. 

Уморан сам, али очи су ми широм отворене, 

пробудио тренутак изгубљене мисли: 

подрумска соба на тераси Тиндejл, 

девојкa у одећи од коже  

за кубанску ноћ на тротоарима. 

Доље дечији гласови 

дозивају име које тешко препознајем. 

Стојиш омамљена крај огледала 

и прошло је двадесет година 

а да нисмо знали. 

Устајем да одем по њих, 

притисни ме крај свог голог тела 

у уској соби. 

Застајем и овијам руке око тебе 

да осетиш дечачку чежњу 

за наставак хабанера 

започетог пре свих тих година, 

али устукнеш - 

мораш бити негде друго. 

Већ чујем кораке низ степенице. 

 

Сломљена љубав 

 

Кад је отишла 

оштро је осећао њено присуство; 

њене хладне руке су  поцепале 
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његово голо тело ноћу 

све док њен траг није био на његовом телу, 

њен укус у његовим сувим устима. 

Обратио јој се и 

у тишини је чуо 

њене шапутаве речи: 

Ја опраштам теби, ти опрашташ мени. 

Кад се вратила 

недостајала му је у свакој соби; 

раме уз раме на софи 

била је преблизу додира. 

Жудио је за њеним телом, 

пожуда изоштрена недостатком 

али угушена страхом. 

Појачао је телевизор. 

Ако те престанем вољети 

хоћеш ли престати да ме волиш?  
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       Carlos Alberto Ayala Ojeda 

 

 

Carlos Alberto Ayala Ojeda es Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones, 

Especialista en Licenciamiento Microsoft certificado, Psicopedagogo, escritor, 

poeta, músico, traductor, políglota, promotor y difusor cultural, co-fundador de 

Artis Nucleus, A.C., Chief Operations Officer de Artis Nucleus, A.C., Editor in 

Chief de la Revista Cultural Artis Nucleus, Editor in Chief de la Revista 

Literaria de Horror y Terror Giallo y CEO de la Revista Literaria Infinitus. 

Además, es editor internacional. Ha fungido como Director Editorial (en 

México) para la Revista Literaria Trinando. 

En 1989 escribió diversas pastorelas en co-autoría con María de los Ángeles 

Ayala Ojeda para el Instituto de Salud Mental de Gobierno del Estado de Nuevo 

León, teniendo presentaciones desde 1989 hasta 1994 durante la temporada 

navideña en el Teatro del IMSS, Centro Cultural Plaza Fátima, Auditorio 

Fátima, Teatro al Aire Libre del Teatro de la Ciudad de Monterrey y en el Teatro 

de la ANDA, recibiendo reconocimientos por parte del Instituto de Salud Mental 

de Gobierno del Estado de Nuevo León y por parte de la ANDA (Asociación 

Nacional de Actores) como Revelación Guionista Joven, Revelación Escritor 

Joven y Revelación Actor Amateur, en  1994. 

De 1992 a 1996 recibió diversas preseas europeas por su poesía y sus 

composiciones musicales. De 1996 a 1999 trabajó en Grupo Televisa como 

guitarrista principal en diversos programas televisivos. Participó en el Primer 

Encuentro Internacional de Escritores, en el marco de la 7ª Feria Internacional 

del Libro Monterrey en 1997. Participó en el Primer Encuentro de Escritores 

Nudistas del Taller El Nudo, del escritor y maestro José Julio Llanas Garza y en 
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el V Ciclo de Escritores en su Tinta en el café Nuevo Brasil, organizado por el 

escritor y maestro Eligio Coronado González en el 2013. 

De enero del 2008 a diciembre del 2010 impartió de manera altruista clases de 

cómputo y clases de lengua extranjera inglesa en el DIF Querétaro para las 

comunidades vulnerables y las diversas comunidades indígenas de la región. 

A partir del 2014 se unió al Colectivo Pandora, fundado por Jesús Sergio Garza 

Morúa y co-fundado por Adriana Cisneros Garza. Inauguró dos ciclos en el 

2015: el Ciclo de Literatura Erótica “Noche Roja”, como invitado especial, en el 

Café Kundúl, evento organizado por la Lic. Daniela Carolina Padilla Torres 

(Dany Cooper) y el ciclo de lecturas “Pájaros en el Alambre” del maestro Eligio 

Coronado González. En el 2015 ganó la presea del Premio de Literatura 

Iberoamericana en la categoría noir / novela negra. En mayo del 2014 participó 

como bailarín de reserva en la exposición cultural de la Asociación México-

Africana llamada “Mundsikal”, organizada por el embajador cultural africano 

Sebastien Essomba. 

Formó parte del extinto Taller Literario Los Elegidos, del maestro Eligio 

Coronado González, desde su creación en 2015 hasta el 2017. Co-creador y co-

fundador del ciclo cultural “Pájaros de Invierno”. Fue patrocinador de los ciclos 

culturales “Pájaros de Invierno” y “Pájaros en el Alambre” en el Café Orgánico 

y Hostal Amatle durante el 2016. En el mismo año co-organizó y patrocinó la 

exposición de arte de ciencia ficción “A-Force Sci Fi Exhibition”. En diciembre 

del 2016 fue nombrado puercoeta por el fundador del nuevo género llamado 

Puercoesía, Juan Felipe Sánchez Pantoja. 

Desde el 2015 que co-fundó Artis Nucleus, A.C., ha trabajado de manera 

altruista como instructor de lengua inglesa para diversos organismos 

gubernamentales dando cursos y diplomados de lengua extranjera para personas 

de escasos recursos y apoyando de manera económica diversos refugios de 

animales, llamados “Ayuda a un callejerito”, con sede principal en Monterrey, 

contando con sucursales en San Nicolás, Apodaca y Ciénega de Flores. A su 

vez, ha impartido diversos talleres, cursos y diplomados para las comunidades 

vulnerables y las comunidades indígenas del Estado de Nuevo León. 

En el 2016 participó en el Festival Literario Italiano Internacional “Parole Di 

Mondo”. En marzo del 2016 participó en la UANLeer. En octubre del 2016 

participó en la FIL Monterrey, en Punto-e y en diversos conferencias y 

presentaciones. En marzo del 2017 participó en la UANLeer. En Ocubre del 

2017 participó en la FIL Monterrey. En marzo del 2018 participó en la 

UANLeer. En julio del 2018 participó como patrocinador y expositor en la 1ª 

Feria Internacional del Libro de San Luis Potosí, organizada por Jesús Sandoval 

Magaña. En julio del 2018 participó, también, como parte del equipo de 

logística del Festival Cultural Internacional 6 Continentes. En octubre del 2018 
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participó en la FIL Monterrey. Del 2016 al 2019 fue expositor y conferencista 

para la Universidad Metropolitana de Monterrey en diversos campus, para el 

Ciclo Cultural “Libro Soy”, el programa radiofónico “Bibliobeats” de la Lic. 

Liliana Alejandra Ramírez Robledo y las Jornadas de Prevención Psicológica 

UMM. Durante el mismo periodo participó de manera activa como co-conductor 

o invitado en diversos programas radiofónicos en SIUMM (Sistema Informativo 

de la Universidad Metropolitana de Monterrey). Ganó el Premio Internacional 

Iberoamericano “El Nevado Solidario de Oro”, en noviembre del 2020. Fue 

nombrado Director de Organización y Operaciones del Premio Internacional 

Iberoamericano “El Nevado Solidario de Oro”, sede México en diciembre del 

2020. Actualmente continúa con sus actividades filántropas en diversos rubros y 

actividades en apoyo solidario a las comunidades vulnerables. 

 

Dear Alice: 

Since you’re 

Not here 

I can’t swim 

I can’t sing 

I can’t drink 

I can’t think 

I can’t bring… 

Since you’ve left wonderland… 

Since you’re not here, 

Everything makes sense to me. 

Truly yours, 

Tarrant Hightopp 

  

Alicia me pedía un poema... 

Deseaba que le escribiese 

¿Qué podría decirle? 

Su beso es 

Onomatopeya del amor 

Su caricia 

Un verso sobre la piel 

Su abrazo 

una rima 

Su sonrisa 

Una elegía 

Su caminar 

Es una oda 
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Su risa 

Panegírico del cariño 

Su cabello 

Epigrama de belleza 

Su cuerpo 

Égogla al sexo 

Su presencia 

Hacía sátira 

Nuestras noches 

Kamasútricas epopeyas 

¿Qué torpes palabras 

Podría escribirle yo? 

Si ella misma 

Es un poema 

En mis manos 

Toda ella es poesía 

Cántico al amor 

Sinceramente tuyo, 

Tarrant Hightopp 
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     Carlos Ernesto García 

 

 

(Santa Tecla, El Salvador, 1960) 

Poeta, escritor, productor cultural y corresponsal de prensa. 

Libros de poesía: Hasta la cólera se pudre (Barcelona, 1994), publicado ese 

mismo año en New York, bajo el título Even rage will rot; A quemarropa el 

amor (Barcelona, 1996) y La maleta en el desván (Barcelona, 2009). Se han 

publicado diversas antologías, personales, y colectivas, entre las que destaca: La 

Poesía del siglo XX en El Salvador (Editorial Visor, Madrid, 2012). El Sueño 

del Dragón, libro en tono novelado que narra su viaje por el río Yangtsé (China), 

y otro de reportaje titulado Bajo la Sombra de Sandino, basado en entrevistas 

realizadas a destacados ex comandantes del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN). Su obra poética se ha llevado al teatro, la música, la pintura, 

la danza moderna y la escultura. 

Ha recibido invitaciones de diversas instituciones académicas y culturales de 

Europa, Asia, América Latina y Estados Unidos, participando en los festivales 

internacionales de poesía de Struga (Macedonia), Medellín y Barranquilla 

(Colombia), New York (EE.UU), Concepción (Chile), Granada (España) y Lima 

(Perú). 

Su poesía se ha traducido al inglés, albanés, neerlandés, chino, francés, italiano 

y árabe, entre otras. Recientemente ha sido objeto de un documental titulado A 

quemarropa el amor, del director catalán, Vicente Holgado, rodado en España, 

El Salvador y Nicaragua entre 2017 y 2018. 

Песник, писац, културни продуцент и дописник за штампу. 

Књиге поезије: Чак и бес труне (Барселона, 1994), објављене исте године у 

Њујорку, под насловом Чак и бес ће иструнути; Тачка љубави (Барселона, 
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1996) и Кофер у поткровљу (Барселона, 2009). Објављене су разне 

антологије, личне и колективне, међу којима се издвајају: Поезија 20. века 

у Салвадору (Уводник Висор, Мадрид, 2012). Змајев сан, измишљена 

књига која приповеда о његовом путовању кроз реку Јангце (Кина), и друга 

са извештајем под насловом У хладу Сандина, заснован на интервјуима са 

истакнутим бившим командантима Сандинистичког националног 

ослободилачког фронта (ФСЛН). Осим песничког стваралаштво бави се 

позориштем, музиком, сликарством, модерним плесом и скулптуром. 

 

PATRIA 

 

Mi patria es inabarcable y lejana. 

En ella no hay banderas que ondeen. 

Aquí el sentido de pertenencia 

suena absurdo y vacío 

como un tronco hueco. 

En esta patria 

hay un corazón que late con fuerza 

desde donde me asomo a una ventana 

que da al mar. 

Mi patria es inabarcable y lejana. 

Inmensa como el silencio. 

 

MI PEQUEÑO BURGUÉS 

 

Se levanta temprano. 

Revisa las noticias en la prensa extranjera. 

Bebe su café. 

Procura que el traje 

haga juego con los zapatos 

la camisa 

los calcetines. 

Visita librerías. 

Por encima de Kokoschka o Kandinski 

aprecia de Hopper 

los cuadros en que eternizó los bares 

las mujeres desnudas en habitaciones solitarias 

y las ciudades en las que todo es silencio. 

En las madrugadas 

se deja llevar por el clavicordio 
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en que se ejecuta la Toccatta y fuga de Bach 

mientras el Bushmill quema la garganta. 

Prefiere las salas de cine alternativo 

donde una noche 

se dejó atrapar por la grandeza 

de Aléxander Nevsky 

y los incombustibles besos 

de Bogart a la Bergman 

en Casablanca. 

Lee con verdadera pasión a Grossman. 

Se desvela con la poesía 

en la que tarde o temprano 

siempre aparece el campesino 

que llevo dentro. 

 

ДОМОВИНА 

 

Моја домовина је пространа и далека. 

У њој се не вијоре заставе. 

Овде осећај припадности 

звучи апсурдно и празно 

као шупљи балван. 

У овој домовини 

је срце које лупа 

одакле гледам кроз прозор 

који гледа на море. 

Моја домовина је пространа и далека. 

Неизмерна као тишина. 

 

МОЈ МАЛИ БУРГЕР 

 

Будим се рано. 

Проверим вести у страној штампи. 

Попијем кафу. 

Прегледам одело 

шибице ципеле 

Кошуљу 

чарапе. 

Посетим књижаре. 

Изнад Кокошке или Кандинског 
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цени левак 

слике на којима је овјековјечио решетке 

голе жене у усамљеним собама 

и градове у којима све ћути. 

У раним јутарњим сатима 

заносим се чембалом 

на којем се изводи Бахова Токата и Фуга 

док грмље жари грло. 

Више волим алтернативне биоскопа 

Где је једне ноћи 

ухваћен у величини 

аутор Александер Невски 

и ватростални пољупци 

од Богарта за Бергман 

у Казабланци. 

Прочитам Гросмана са правом страшћу. 

Откривам се поезијом 

у којој пре или касније 

увек се  појављује сељак 

којег носим изнутра. 

        Carlos Garrido Chalén 

 

 

Abogado, periodista, poeta y escritor. Presidente Fundador de la Unión 

Hispanomundial de Escritores (UHE) (1992-2020), co Presidente de World 

Nations Writers Union (2018-2020), Embajador Universal de la Paz, del Círculo 
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de Embajadores de Ginebra-Suiza; Francia (2005-2020). Doctor Honoris Causa 

en Literatura de la Academia Latinoamericana de literatura Moderna y 

Sociedad, México (2016), Doctor de Honor en Literatura de World Academy of 

Arts and Culture, Wisconsin, EE.UU (2011), Caballero de Gracia y Magistral 

del Principado de Salina, Italia (2017-2020), Académico de la Real Academia de 

Córdoba, España (2016-2020), Académico de Número de la Academia 

Hispanoamericana de Buenas Letras, de Madrid España (2014-2020), 

Académico de la Academia de Artes y Ciencias, Puerto Rico (2014-2020), 

Académico de Número de la Academia Científica y de Cultura Iberoamericana, 

Puerto Rico (2015-2020), Catedrático de la Cátedra Libre de Cultura Andaluza, 

Universidad Nacional de la Plata (2017-2020). 

Premio Global de Excelencia “Leyenda Viva del Siglo XXI”, Instituto 

Internacional de Literatura Inglesa, India (2019), Reconocimiento Asamblea 

Legislativa, Costa Rica (2019), Premio "El mejor Poeta/Escritor del Mundo 

2018, en español, Kazajstàn, Premio Mundial de Literatura 2018, India (2018), 

Premio "Noble Estrella de la Literatura 2018", India (2018), Premio 

Latinoamericano de Literatura Moderna "Humberto Ochoa Campos", México 

(2018), Reconocimiento Senado Argentina (2017), Reconocimiento Casa de la 

Cultura San Jorge de Cartago Valle, Colombia (2017), Reconocimiento “Hijo 

Adoptivo de Mayagüez”, Puerto Rico (2017), Proclama de la Alcaldía de 

Orlando, Florida, EE.UU, “Día del Dr. Carlos Garrido Chalén” (2016), 

Reconocimiento del Ayuntamiento de Leganés, España (2016), Premio 

Latinoamericano de Literatura, México (2016), Premio “Miguel Delibes”, 

España (2016), Orden Calle B de la Excelencia Académica, de las Letras 

Hispanas y de las Artes Hispanas (2016), de las Letras Hispanas, Cuba (2016), 

de Cultura Universal, Cuba (2016), Reconocimiento Cámara de Representantes, 

Puerto Rico (2015), Periodista Eméritus de las Américas, UNESCO, Puerto 

Rico (2014), Premio “Andrés Bello”, Modalidad “Fraternidad 

Hispanoamericana” Madrid, España (2014), Premio Mundial Paz y Justicia, 

Rabat, Marruecos (2014), Premio Mundial de Literatura “Andrés Bello”, 

Venezuela (2009), “Patrimonio Cultural Vivo de la Nación” del Instituto 

Nacional de Cultura, Perú (Resolución Directoral Nacional N° 228/INC de 

03.07.1997), Ganador, como autor, del Festival Internacional de la Canción de 

Trujillo, Perú, con temas “Azucena Cantarina” (1977) y “Canción para 

Magdalena” (1976) 

OBRAS PUBLICADAS: 

La Casa del Mamut (2019) Poesía, Ni Dios ni los Ángeles tienen religión (2019) 

Novela, La rebelión de los insignificantes (2019) Ensayo, El Muro del abismo 

(2017) Novela, Concilio de Luciérnagas (Poesía) 2015, No sé leer, pero me 

escriben (2014) Poesía, Si esa es la paz, devuélvannos la Guerra (2013) Ensayo, 
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El Muro del abismo (2013) Novela , El Señor de los Tiempos (2012) Ensayo, El 

Paradigma de la Justicia en El Quijote (2012) Ensayo, El Paradigma de la lealtad 

en Sancho Panza (2012) Ensayo, Mi mujer me espía (2012) Poesía, La función 

poética del lenguaje (2012) Ensayo, Midiendo a los Decanos (2012) Ensayo (en 

sociedad con Sixto Lozano Mayta), La vergüenza de los Egrégores (2012) 

Ensayo, Escribiendo en el humedal (2012) Poesía, La noche del coyote (2011) 

Novela (en sociedad con Milagros Hernández Chiliberti), La muerte del gallo, 

según San Pedro (2011) Poesía, No sé leer, pero me escriben (2011) Poesía, Los 

ángeles del viento (2011) Ensayo, La voz de la violencia (2011) Novela (en 

sociedad con Bella Clara Ventura), La Misión del relámpago (2011) Ensayo (en 

sociedad con Milagros Hernández Chiliberti), Un Ángel en el Edén” (2010) 

Poesía, La Opulencia Ignorante (2009) Ensayo, La Guerra del engaño (2009) 

Ensayo La sombra descubierta (2008) Cuento, Idioma de los espejos (2008) 

Poesía, El sol nunca se pone en mis dominios (2008) Poesía, El Regreso a la 

tierra prometida (2008) Poesía Puntada de zapatero (2008) Ensayo, Confesiones 

de un árbol (2008) Poesía, 3ra. Edición, Confesiones de un árbol, 2da. Edición 

(2004) Poesía, Memorias de un Ángel (2003) Poesía, Confesiones de un árbol, 

1ra. Edición (1997) Poesía, El Sol nunca se pone en mis dominios (1993) 

Poesía, Itinerario del Amor en Vallejo (1991) Ensayo, El Regreso a la tierra 

Prometida (1986) Poesía, La Palabra Secreta (1977) Poesía, En Pie de Guerra 

(1970) Poesía, Llamado a la llamarada (1970) Poesía Informes y Contiendas 

(1969) Poesía  

 

Адвокат, новинар, песник и писац. Председник оснивач Свешпанске уније 

писаца (УХЕ) (1992-2020), копредседник Уније писаца Светске нације 

(2018-2020), универзални амбасадор мира, из круга амбасадора Женеве и 

Швајцарске; Француска (2005-2020). Доктор (почасни)  књижевности са 

Латиноамеричке академије модерне књижевности и друштва, Мексико 

(2016), почасни доктор  књижевности са Светске академије за уметност и 

културу, Висконсин, САД (2011), Витез Грације и магистранд Кнежевине 

из Салине, Италија (2017-2020), академик Краљевске академије у Кордови, 

Шпанија (2016-2020), редовни члан хиспаноамеричке Академије доброг 

писма, Мадрид, Шпанија (2014-2020), академик Академије уметности и 

науке, Порторико (2014-2020), редовни члан Иберо-америчке научне и 

културне академије, Порторико (2015-2020), професор бесплатне катедре 

за андалузијску културу, Национални универзитет Ла Плата (2017- 2020).  

 

EL MEJOR POEMA DEL MUNDO 

 

El mejor poema del mundo no lo escribí yo, 
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sino la vida que vive en mis pajares 

que navega en la proa y la popa de todas mis pardillas: 

justo en las aguas mansas y los bruscos estiajes 

husmeando en los veleros. 

Lo escribieron en realidad, los blenios y las anchoas, 

en las entradas de todas mis bahías; 

en las botavaras que aguantan las velas, las merluzas 

y en las brújulas magnéticas con las que indican posiciones 

las rosas de los vientos. 

Es el mejor poema del Planeta Tierra y lo escribió la aurora 

para llenarse de amanecer, cabreando a las centollas 

el día que el Creador hizo el Universo 

desde el cáncamo de su embarcación y se hizo Hombre 

y cuando en la Cruz del Calvario, lanzó su mejor proclama 

destruyendo los edictos, vomitados con maldad por el infierno. 

El mejor poema del mundo, no lo escribí yo jadeando entre las dunas. 

Lo escribió Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés, 

cuando en Gabaón le ordenó al sol que se detenga 

y en Ajalòn hizo lo mismo con la luna. 

El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse un día entero. 

Y en las cuevas donde se escondió la noche, bramó la poesía. 

. 

 

 

НАЈБОЉА ПЕСМА НА СВЕТУ 

 

Најбољу песму на свету нисам написао ја, 

већ живот који живи у мојим стоговима сена 

који плови на прамцу и крми свих мојих нада: 

једнако у мирним водама и наглој ниској води 

дувајући у једрилице. 

Они су то заправо написали, сарделе и инћуни, 

на улазима свих мојих увала; 

у јарболима који држе једра, ослићи 

и у магнетним компасима којима означавају положаје 

руже ветрова. 

То је најбоља песма на планети Земљи, а написала ју је аурора 

да испуни зору, љутећи паукове ракове 

дан када је Створитељ створио Универзум 

из ока свог чамца и постао Човек 
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и када је на крсту на Голготи, покренуо свој најбољи проглас 

уништавајући указе, пакао избачен злом. 

Најбољу песма на свету, нисам јја написао задихан између дина. 

Написао је Јошуа, син Нунов, наследник Мојсијев, 

када је у Гибеону наредио да Сунце престане 

а у Ајалону је то учинио и са Месецом. 

Сунце је стајало усред неба и није журило да зађе читав дан. 

А у пећинама у којима се крила ноћ заурлала је поезија.  
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        Caroline Laurent Turunç 

 

 

 

Antakya, Turkey, Arab origin, the daughter of a family of nine children. She 

started writing at the age of 15. She wrote her first novel at this age and her 

family did not allow the book to be published, her brother and mother destroyed 

the manuscript. 

This incident did not prevent her from writing more. She has written over 1500 

poems since 2013, received many certificates from abroad, and participated in 

12 local and foreign anthologies. Her poems have been published in many 

international journals and sites. 

She is writing a novel and is about to finish it soon. She published two poetry 

books, "Between Oriental and Schemal" and "Desert lily". 

She won the second place among 2575 poets from every country during the 

championship of the world literature in Romania. 

She is a Turkey-based Humanitarian and represents the u.t.e.f. International 

foundation in Paris 

She currently lives in Paris, France 

 

Каролина Лoрент Турунч 
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Антакиа, Турска, арапског порекла, ћерка породице од деветоро деце. 

Почела је да пише са 15 година. У овом добу написала је свој први роман и 

породица није дозволила објављивање књиге, брат и мајка су уништили 

рукопис. 

Овај инцидент је није спречио да више пише. Од 2013. написала је преко 

1500 песама, добила је бројне сертификате из иностранства и учествовала у 

12 домаћих и страних антологија. Њене песме су објављене у многим 

међународним часописима и на страницама.Пише роман и ускоро ће га 

завршити. Објавила је две песничке књиге „Између оријенталног и шема“ 

и „Пустињски љиљан“.Освојила је друго место међу 2575 песника из сваке 

земље током првенства светске књижевности у Румунији. 

Она је хуманитарка са сједиштем у Турској и заступа UTF. Међународну 

фондацију  из Париза 

Тренутно живи у Паризу у Француској 

 

 

DISPARAÎTRE DANS LE SIÈCLE 

 

O vent bleu ardent d'une lune sombre. 

Regarde, je ne pleure plus, ni à la lune ni au brouillard 

J'attends pas ta célébrité et les étoiles sous tes pieds 

Ou quel est le son qui fait peur à mon cœur? 

Déserts gris du nord 

Ces rivières jaillissant dans mon sourire 

Dans une heure spirituelle magique 

Je laisse ces peurs craindre le lierre 

Je n'attends pas que les ormes sèchent 

Personne quittant ce monde ne reviendra 

Je connais le monde sanglant 

Pourquoi ne mélangent-ils pas douleur et plaisir 

Quand les gens avaient faim, ils étaient à la fois plus beaux et pleins. 

Et si Dieu donnait aux cygnes des chants de paix à leurs voix? 

Maintenant je suis comme une épave dans une rivière vivante 

J'ai arrêté d'être incompréhensible et compréhensible. 

Que mon âme soit verte, verte comme l'herbe, je ne suis pas un arbre. Et je ne 

suis pas une loi de la nature voulant acheter des cadeaux pour les guerres 

Tu es le destin des nations du monde 

N'éteignez pas les lumières, ne frappez pas les visages 

Et aux enfants en question 

Je tremble quand je regarde la destruction dans des géographies similaires 
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Ils frappent la joue comme des papillons d'adieu 

Ceux qui pleurent au soleil dans les vallées désolées 

Comme un volcan qui s'ennuie entre la vie et la mort dans les vieilles collines 

Où était le soleil, ma patrie, ma patrie, où es-tu. Je regarde ma désolation comme 

l'indifférence des pierres 

Ce n'est pas le moment de dormir et de laisser la création seule dans le noir 

Notre enfance dans nos paumes, notre sang sur le dos mêlé de longues rivières 

Un rêve ici, un rêve parti 

Et sur la première scène avec le parfum de jasmin 

Nous avons été surpris de quelle montagne ferait face à quel soleil 

Assez loin pour ne trouver ni l'hiver ni le printemps 

Une forte résistance de la tête en argent ne suffit pas 

Les mains rétrécissent sans toucher les yeux noirs 

Nos cris vides, nos attentes, nos maladies sont vaines 

Perdre le sens du temps et le tournant du siècle 

Comme attendre un tapis dans une rizière 

Et maintenant je connais l'odeur du soleil 

L'odeur de ma terre que je ressens plus ou moins à chaque fois que je voyag 

 

НЕСТАЈAЊЕ У ВЕКУ 

 

О ватрено плави ветре тамног месеца. 

Гледај, не плачем више, ни на месец, ни на маглу 

Не чекам твоју славу и звезде под твојим ногама 

Или неки звук који ми плаши срце? 

Северне пустиње леда 

Ове реке шикљају у мом осмеху 

У магичном духовном часу 

Оставио сам да се страхови плаше бршљана 

Не чекам да се брестови осуше 

Нико ко напушта овај свет се неће вратити 

Знам проклети свет 

Зашто не помешају бол и задовољство 

Кад су људи били гладни, били су лепши ситији. 

Шта ако је Бог лабудовима дао за песме мира глас? 

Сад сам као олупина у живој реци 

Престао сам да будем неразумљив и разумљив. 

Нека ми душа буде зелена, зелена као трава, ја нисам дрво. И нисам закон 

природе који купује поклоне после ратова 

Ви који сте судбина нација света 
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Не гасите светла, не ударајте у лица 

Невину децу 

Дрхтим кад гледам уништавање на разним географским локацијама 

Шамарају образе као сурови лептири 

Они који плачу на сунцу у пустим долинама 

Попут досадног вулкана између живота и смрти на старим брдима 

Где је било сунце, моја домовина, моја домовино, где си ти. На своју 

празнину гледам као на равнодушност камења 

Сада није време за спавање и остављање креације саме у мраку 

Наше детињство на длановима, наша крв на леђима помешана са дугим 

рекама 

Сан овде, сан нестао 

И то у првој фази са мирисом јасмина 

Изненада не знамо која ће се планина суочити са којим сунцем 

Довољно далеко да не нађемо ни зиму ни пролеће 

Снажан отпор сребрне главе није довољан 

Руке се скупљају не додирујући црне очи 

Узалудни су наши празни вапаји, наша очекивања, наше болести 

Изгубивши осећај за време и почетак века 

Као да чекам тепих у необрађеном пољу 

И сада знам мирис сунца 

Мирис моје земље који осећам мање-више сваки пут кад путујем  
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      Charles Braddy 

 

 

 

I grew up in Fort Collins, Colorado. My Dad was a Theatre Professor at 

Colorado State University. I grew up in a middle class neighborhood. I was in 

Cub Scouts, little league, we built forts, caught frogs, crawdads, minnows, 

dragonflies. 

Much of this background is found in my paintings, and my poetry. The 

Romantic poets & painters have taught me to appreciate life, appreciate the 

journey of life. It has also taught me to appreciate & honor the journey we are 

all on. It is something I hope is shown in the overall spirit of my Art. 

After High School, I joined the USAF & I was stationed in the UK. It was an 

exciting time for an 18 year old. My job was in the motorpool. I got to drive all 

over East Anglia. 

I got to experience the English countryside, the air, the food, the poetry. I got to 

imagine, dream in a land of myth & legends. 

When I got home from the service I decided I wanted to live in the mountains. I 

moved to Western Colorado. I went to the local college and was introduced to 

the great poets & authors of the world. I was also introduced to the Mountains, 

the Rivers, the Valleys, cliffs & lakes. I learned how to flyfish, snowboard, and 

mountainbike. 

For me, it was like living in a new, mythical, wonderous world. 

While living in Western Colorado, I fell in love, got married, raised a kid, got 

divorced. 

Lived, laughed & cried. 

These stories are all a part of my poetry & my paintings. I continue to write 

poetry & I am painting and creating each day. 
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Thank you for your interest in my work. Please visit my website at 

CharlesBraddyArt.wordpress.com. I am also on Facebook, instagram & twitt 

Чарлс Бреди 

Одрастао сам у Форт Колинсу у Колораду. Мој тата је био професор 

позоришта на Државном универзитету у Колораду.  

Већина ове позадине налази се на мојим сликама и мојој поезији. 

Романтични песници и сликари научили су ме да ценим живот, ценим 

путовање живота. Такође су ме научили да ценим и поштујем путовање на 

којем смо сви. То је нешто за шта се надам да је приказано у укупном духу 

моје уметности. 

После средње школе придружио сам се америчким војним снагама и био 

сам смештен у Великој Британији. Било је то узбудљиво време за 18-

годишњака. Мој посао је био у моторном базену. Морам да возим целу 

Источну Англију. 

Упознао сам енглеско село, ваздух, храну, поезију. Морам да замислим, 

сањам у земљи мита и легенди. 

Када сам се вратио кући из службе, одлучио сам да желим да живим у 

планинама. Преселио сам се у западни Колорадо. Отишао сам на локални 

колеџ и представио ме великим песницима и ауторима света. Такође су ме 

упознали са планинама, рекама, долинама, литицама и језерима. Научио 

сам сноуборд и брдски бицикл. 

За мене је то било као да живим у новом, митском, чудесном свету. 

Док сам живео у западном Колораду, заљубио сам се, оженио, подигао 

дете, развео се. 

Живели, смејали се и плакали. 

Све су ове приче део моје поезије и мојих слика. Настављам да пишем 

поезију и сликам и стварам сваки дан. 

Хвала вам на интересовању за мој рад.  

 

Covid Friday, New Year's Day, Morning tears, 2021. 

 

Surprise attack. 

Getting dressed, 

Shoes & socks & 

broken glass, 

jagged metal. 

 

Months 

of isolation, 

months of 
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death. 

 

Mourning tears, 

Silver streams into River, 

flowing ice, 

down. 

 

Down. 

Thousands & thousands, 

can't breathe & dying.- 

Thousands & thousands, 

Drowning, 

each day. 

 

Hospital beds, 

clean sheets. 

Aerosol, 

Ammonia. 

Sunshine, 

warmth, 

rest. 

 

Getting my Shot 

 

Another day in Denver, 

another 

Hospital 

full. 

Pandemic is raging, 

friends are leaving town. 

Too many neighbors are sick, 

I’m scared 

the numbers might catch me. 

Send me down, 

six foot gone. 

Gone. 

God, 

I want to live. 

God, 

I don’t want to die. 
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Another day done I think, 

I survived. 

I’m breathing. 

Thank You. 

Falling to sleep, 

so tired. 

Dreaming. 

Breathing. 

Standing in line, 

getting my shot. 

 

Ковид петак, Нова година, Јутарње сузе, 2021. 

 

Изненађење. 

Спремати се, 

Ципеле и чарапе 

огледало, 

жилети 

 

Месеци 

изолације, 

месеци од 

смрти. 

 

Жалосне сузе, 

Сребро се улива у реку, 

тече лед, 

доле. 

 

Доле. 

Хиљаде и хиљаде, 

не могу дисати и умирати.- 

Хиљаде и хиљаде, 

Утапање, 

сваки дан. 

 

Болнички кревети, 

чисти чаршави. 

Аеросол, 

Амонијак. 
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Сунце, 

топлина, 

одморити се. 

 

Добијам свој снимак 

 

Још један дан у Денверу, 

други 

Болница 

пуна. 

Пандемија бесни, 

пријатељи напуштају град. 

Превише суседа је болесно, 

Плашим се 

бројеви би ме могли ухватити. 

Послати ме доле, 

шест стопа. 

Оде. 

Боже, 

Желим да живим. 

Боже, 

Не желим да умрем. 

Још један завршени дан мислим, 

Преживео сам. 

Дишем. 

Хвала вам. 

Заспати, 

Тако уморан. 

Сањарење. 

Дисање. 

Стајање у реду, 

упуцавање. 
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        Charlie Peck 

 

 

Artist and Writer 

He lives in Baltimore, Maryland 

From Perrysburg, Ohio 

 

 

on a sunny spring day beside a Creek on the Eastern Shore of Maryland 

mirrored reflections of being’s truths 

The muted murmurs of gently-rippled water 

Whisper secrets of deeper and perhaps darker things 

That move stealthily beneath 

The surface 

and so, 

beyond consciousness-awareness 

the simulacrum seemingly-miniaturized trees from the far shore 

are, but, green reflections of 

magical-reflections glimmering on a water-ed mirror 

Moving in motion with the gentle rise and fall of the water, 

the mirrored-synchronicity of reality and reflection 

offers silent sun-lit hypnotic revelations 

of the reality-being of dancing illusions and truths 

Consciousness Being naught but ‘reflected perceptions’ 

- and emotions, the waved motions of images, thoughts, and symbols 

Perhaps then, a thought instant of reflected reflections 

Yet, 

Still, …. 
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Very still……….in quieter moments there are glimpsed reflections of the 

wondrous beauty of our own 

Being and Life! 

 

*** 

 

A Meaning Seeking Animal on the Hunt 

Beyond the nether regions of absolutes and theories, 

There are truths that move along paths-unknown, 

In these truths, amidst the myriad ten-thousand well-articulated thoughts 

are hidden beautifully jeweled-ideas 

so often from long forgotten and veiled pasts. 

In this ought world, 

thoughts are thin veneers of ornamental of gilded intentionality. 

And innuendos of purpose and reasons for Being, 

For it is Being that asks the question of what is, what was, and what is yet to 

come. 

Being asks of prophecy, Time, and Truth 

It is a question of life, 

And like an animal on the hunt, 

The meaning seeking animal is intent on capturing its elusive prey. 

 

сунчаног пролећног дана поред потока на источној обали Мериленда 

зрцали одсјај истине бића 

Пригушени жамор нежно набрекле воде 

Шапат тајни дубљих и можда мрачнијих ствари 

Тај потез крадом испод 

Површине 

и тако, 

мимо свести-савести 

илузија минијатурисаног дрвеће са далеке обале 

су, зелени одсјаји 

магични одсјаји који  блистају на огледалу од воде 

Крећући се у покрету благим успоном и падом воде, 

зрцална синхроност стварности и рефлексије 

нуди тиха хипнотичка открића осветљена сунцем 

стварности бића плесања илузија и истина 

Свест је ништа, али одражава перцепције ’ 

- и емоције, махање покретима слика, мисли и симбола 

Можда тада, мисаони тренутак рефлектованих одраза 
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Ипак, 

Тихо,…. 

Још увек ……… .у мирнијим тренуцима назиру се одсјаји наше чудесне 

лепоте 

Биће и Живот! 

 

*** 

Смисао тражења животиње у лову 

Иза доњег региона апсолута и теорија, 

Постоје истине које се крећу стазама - непознатим, 

У тим истинама, усред безбројних десетина хиљада добро артикулисаних 

мисли 

се крију прелепи драгуљи идеја 

тако често из давно заборављене и прикривене прошлости. 

У овом свету, 

Мисли су танки фурнири украса позлаћених намера. 

И наговештаји сврхе и разлози постојања, 

Јер Биће је оно које поставља питање шта јесте, шта је било и шта тек 

долази. 

Биће тражи пророчанство, време и истину 

То је питање живота 

И као животиња у лову, 

Животиња која тражи значење постаје намера да ухвати свој неухватљиви 

плен.  
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    Chen Hsiu-chen (陳秀珍) 

 

 

Chen Hsiu-chen graduated from Department of Chinese Literature in Tamkang 

University and has been served as an editor in newspaper and magazines, now is 

one of the editor members of “Li Poetry Sociaty”. Her publications include 

essay “A Diary About My Son, 2009”, poetry “String Echo in Forest, 2010”, 

”Mask, 2018”, “Uncertain Landscape, 2017”, “Tamsui poetry, 2018”and 

“BoneFracture, 2018” , Mandarin-English-Spanish trilingual “Promise, 2017” as 

well as Mandarin-English “My Beloved Neruda,2020”. 

Her poems have been selected into Mandarin-English-Spanish trilingual 

anthologies “Poetry Road Between Two-Hemispheres, 2015” and “Voices from 

Taiwan, 2017”, Spanish “Opus Testimoni, 2017”, Italian “Dialoghi, 2017” and 

“Quaderni di traduzione, 2018”, as well as English “Whispers of Soflay, Vol. 2, 

2018” and “Amaravati Poetic Prism, 2018”. Her poems have been also 

translated into Bengali, Albanian, Turkish and the like.She participated Formosa 

International Poetry Festivals in Taiwan held in 2015~2019 annually, Kathak 

International Poets Summit in Dhaka, Bangladesh, 2016, International Poetry 

Festival “Ditët e Naimit” in Tetova, Macedonia, 2016, Capulí Vallejo y su 

Tierra in Peru, 2017, International Poetry Festival of Sidi Bou Saïd Tunisia, 

2018, “Tras las Huellas del Poeta”in Chile, 2018, 3rd International Poetry 

Festival in Hanoi, Vietnam, 2019, 6thIasi International Poetry Festival in 

Romania, 2019, as well as Primer Festival Internacional de Poesía por Ediciones 

El nido del fénix, 2019. She was awarded with estrella matutina by Festival of 

Capulí Vallejo y su Tierra in Peru, 2018. Lebanon Naji Naaman Literary Prizes 



272 
 

2020. 

Чен Ксиу-чен 

Дипломирала је на одсеку за кинеску књижевност на Универзитету 

Тамканг и радила је као уредник у новинама и часописима, сада је један од 

чланова уредника „Социјална поезија. Њене публикације укључују есеј 

„Дневник о мом сину, 2009“, поезију „Одјек гудача у шуми, 2010“, „Маска, 

2018“, „Недовршени пејзаж, 2017“, „Тамсуи поезија, 2018“ и „Зарастање 

прелома, 2018“ Мандаринско-енглеско-шпански тројезичну „Обећање, 

2017“, као и мандаринско-енглеску „Мој вољени Неруда, 2020“. 

 

A Certain Media 媒體 

 

The eyes of that media do not notice the truths any more 

The ears of that media do not hear the real voices any longer 

The mouthpiece of that media broadcasts the correct information no more 

The conscience of that media resonates with the goodness no longer 

 

As a mater of fact, that media is neither blind nor deaf 

but just stands with a biased perspective view 

and sits on a self- favorable position 

to describe a shadow as a physical body 

to report a breeze as a rainstorm 

to trample the snow becoming the sludge. 

 

That media provides 

all unreal truths 

to your eyes, your ears and your mind. 

Wave after wave of man-made big tides 

flood all over the unfathomable 

rancid swamps. 

 

You may think that media is just leaning towards evil 

but it is actually the evil itself 

that pinches the throats telling the truth 

that covers the eyes looking for the truth 

that destroys all evidences 

that slaughters the truth and justice 

that itself is the evil force of the gangdom 

aimed to brainwash the masses 

for bowing down to an Empire of Lies 
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built by itself.    

（Translated by Lee Kuei–shien） 

 

Одређени медији 

 

Очи тог медија више не примећују истину 

Уши тог медија више не чују праве гласове 

Гласник тог медија више не емитује тачне информације 

Савест тог медија више не одзвања добротом 

У ствари, тај медиј није ни слеп ни глув 

он само има пристрасан перспективни поглед 

и седи на самоповољном положају 

Да сенку опише као физичко тело 

да извести поветарац као кишну олују 

да згази снег и направи блато.. 

 

Тај медиј пружа 

све нестварне истине 

за ваше очи, ваше уши и ваш ум. 

Талас за таласом великих плима и вештачких 

поплава које ствара човек свуда по недокучивим 

ужеглим мочварама. 

Можда мислите да медији само нагињу злу 

али заправо су само зло 

које штипа грло кад говори истину 

која покрива очи тражећи истину 

то уништава све доказе 

то  коље истину и правду 

то је само по себи зла сила криминала 

са циљем да испере мозак масама 

за приклањање Царству лажи 

изграђеном самом од себе. 

 

The Fire was Burning 

 

While the earth did not smoke 

but from outer space, it was covered by billowing smoke 

black smoke, black, black and black 

made day time turned into dark night. 

The sky was suffered from secondhand smoke. 
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The elephants were assaulted on the bottoms by fire tongue, 

the jaguars were paralyzed, 

flying birds were shoot down from the sky by the flames, 

a mournful monkey embracing her child like the Pietà statue. 

 

The trees wavered their green hairs dancing over the red fire 

shouting in pain 

and eventually turned into ashes. 

The cremation and tree burials held in the rainforest for months. 

The aborigines had no enough tears to extinguish 

the flames caused by human desire. 

 

The earth grew everything to live 

and up to now being set on fire time after time. 

Were the medias blind caused by the evil fire? 

Many people drank coffee in watching the news 

and knew nothing about 

the distant rainforest being burning and burning. 

 

The people lit candles on the earth 

to sing happy birthday with vital capacity. 

The earth used black fireworks to celebrate the people’s birthdays. 

When the rainforest on fire 

there were many politicos spitting their curses 

nothing to do with the lungs of the earth. 

 

（English Translation by Lee Kuei-shien） 

 

Ватра је горела 

 

Бар земља није пушила 

из свемира био је покривен густим димом 

црни дим, црни, црни и црни 

начинио да се дневно време претвори у мрачну ноћ. 

Небо је патило од пасивног дима. 

Слонови су нападнути дном ватреног језика, 

јагуари су били парализовани, 

летеће птице пламен је оборио са неба, 

жалосни мајмун је загрлио своје дете попут статуе Пиета. 
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Дрвеће је махало зеленом косом грана плешући над црвеном ватром 

вичући од бола 

и на крају се претворило у пепео. 

Кремација и сахрањивање дрвећа месецима  се одржавала у прашуми. 

Старосједиоци нису имали довољно суза за гашење 

пламена изазваног људском жељом. 

Земља је узгајала све за живот 

и до сада се повремено палила. 

Да ли су медији били слепи изазвани злом ватром? 

Многи људи су пили кафу гледајући вести 

и нису знали ништа о томе 

само далека прашума гори и гори. 

Народ је палио свеће на земљи 

да пева срећан рођендан пуним капацитетом. 

Земља је користила црни ватромет за прославу рођендана људи. 

Док прашума гори 

било је много политичара који су пљували своје псовке 

ниједну због плућа земље.  
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     Christos Sanos 

 

 

 

Christos Sanos was born in Nikaia, Attica and received his secondary education 

in schools of Agios Ioannis Rentis and Moschato. He studied Political Science 

in Italy, at the Universita' Degli Studi di Napoli ''L' Orientale '' and received his 

degree with honors. He is married to the Italian painter Carla Perleonardi, with 

whom he had two sons, and lives in Paleo Faliro. 

 

He has participated and been awarded in Panhellenic Poetry Competitions and 

his poems have been included and published in Literary magazines and Poetic 

Anthologies of Greece and abroad. He is a member of DEEL (International 

Society of Greek Writers), PEL (Panhellenic Union of Writers) and the 

International Cultural Association "Dante Alighieri" of Athens. In October 2020 

within the PANORAMA INTERNATIONAL LITERARY FESTIVAL 2020 

organized by Indus Scroll Press (India) in collaboration with the WRITERS 

CAPITAL INTERNATIONAL FOUNDATION (Italy), he was awarded the 

GOLDEN AWARD 2020. 

PUBLISHED BOOKS 

(2020) The poetry of everyday life, Dromon Publications 

(2019) Destiny, Angelaki Publications 

(2018) The sister soul , Angelaki Publications 
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Hристос Санос је рођен у Ники, Атика, а средње образовање стекао је у 

школама Агиос Јоанис Рентис и Мосхато. Студирао је политологију у 

Италији 'и стекао диплому са одличјемм. Ожењен је италијанском 

сликарком Карлом Перлеонарди, са којом је добио два сина, а живи у 

месту Палео Фалиро. 

 

 

Учествовао је и награђиван на панхеленским песничким такмичењима, а 

његове песме су објављене у књижевним часописима и Поетским 

антологијама Грчке и иностранства. Члан Међународног друштва грчких 

писаца, Панхеленске уније писаца) и Међународног културног удружења 

„Данте Алигиери“ из Атине. У окобру 2020. године у оквиру ПАНОРАМА 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ КЊИЖЕВНОГ ФЕСТИВАЛА 2020, који је 

организовао Индус Сцролл Пресс (Индија) у сарадњи са међународном 

фондацијом ВРИТЕРС КАПИТАЛ (Италија), додељена му је ЗЛАТНА 

НАГРАДА 2020. 

 

ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ 

 

(2020) Поезија свакодневног живота, 

(2019) Судбина,  

(2018) Сестринска душа.  

 

 

ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ 

 

Της γνώσης το γάργαρο νερό μας πρόσφερε. 

Αναβλύζει και κυλάει αβίαστο από τον ομφαλό της γης. 

Πληγές και φαρμάκια την κεράσαμε εμείς. 

Σιώπα κι αφουγκράσου. Τον πόνο ακροάσου. 

Δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Χθόνα λυπήσου τα παιδιά σου. 

 

MADRE TERRA 

 

Ci ha offerto l’acqua gorgogliante della conoscenza. 

Sgorga e scorre senza sforzo dall’ombelico della terra. 

Noi le abbiamo offerto lesioni e veleni. 

Fai silenzio e cerca di percepire. Ascolta il dolore. 

Non sappiamo cosa stiamo commettendo. Terra, abbi pietà dei tuoi figli. 
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MOTHER EARTH 

 

She offered us the bubbling water of knowledge. 

Gushing and flowing effortlessly from the navel of the earth. 

We offered her wounds and poisons. 

Be silent and listen. Listen the pain. 

We do not know what we are doing. Earth, have mercy on your children. 

 

Terre mère 

 

Elle nous a offert l'eau bouillonnante de la connaissance. 

Jaillissant, elle s'écoule sans effort du nombril de la terre. 

Nous lui avons offert des blessures et des poisons. 

Sois silencieux et écoute. Écoute la douleurs 

Nous ne savons pas ce que nous faisons. Terre, aie pitié de tes enfants. 

 

МАЈКА ЗЕМЉА 

 

Опила нас је врелом водом знања. 

Што тече и тече без напора из пупка земље. 

Дали смо јој ране и отрове. 

Шути и покушај да опазиш. Слушај бол. 

Не знамо шта радимо.  

Земљо, смилуј се својој деци. 

 

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ 

 

Τους χτύπους της καρδιάς μου ενώ μετρούσα, 

χόρευε ο νους μου κι εγώ σε καρτερούσα. 

Τα μάτια μου για σένα δημιούργησαν το φως 

κι έπαψα να είμαι εκ γενετής τυφλός. 

Έναν ασκό λάβδανο μου ’δωσε ο ουρανός, 

φάρμακο αιώνιο για τη μοναξιά. 

 

Έπαψα να είμαι λαβωμένος ερωδιός, 

άνοιξα τα φτερά, σε πήρα αγκαλιά. 

Σταμάτησε ο πόνος να γλείφει τα κόκαλά μου. 

Σταμάτησαν να αιμορραγούν τα όνειρά μου. 

Κι ευθύς του σύμπαντος φωτίστηκε το βάθος, 

και να χορεύει ο νους μου δεν ήταν πια μονάχος. 
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LA DANZA DELLA MENTE 

 

I battiti del mio cuore io contavo, 

la mia mente danzava ed io ti aspettavo. 

Per te i miei occhi hanno creato la luce 

ed io nato cieco ora non lo sono piu’. 

Un’ otre di laudano mi ha dato il cielo, 

farmaco secolare per la solitudine. 

 

Ho smesso di essere un airone ferito, 

ho aperto le ali, ti ho abbracciato. 

Il dolore non lecca piu’ le mie ossa. 

I miei sogni hanno smesso di sanguinare. 

E immediatamente il fondo dell’ universo si illumino’ 

e la mia mente non danzava piu’ da sola. 

 

 

DANCΙΝG OF THE MIND 

 

As I was counting the beats of my heart, 

my mind was dancing and I was expecting you. 

My eyes created the light for you 

and I ceased to be blind by birth. 

Heaven gave me a sack of labdanum, 

The eternal cure for loneliness. 

 

I ceased to be a wounded heron; 

I spread my wings, and I hugged you. 

The pain stopped licking my bones. 

My dreams stopped bleeding. 

And, immediately, the depths of the universe were illuminated, 

and my mind was no longer alone in its dance. 

 

(Translation into English by Irene Doura-Kavadia) 

 

LA DANSE DE L'ESPRIT 

 

Alors que je comptais les battements de mon cœur, 
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mon esprit dansait et je t'attendais. 

Mes yeux ont créé la lumière pour toi 

et j'ai cessé d'être aveugle de naissance. 

Le ciel m'a donné un sac de labdanum, 

Le remède éternel de la solitude. 

 

J'ai cessé d'être un héron blessé; 

J'ai déployé mes ailes et je vous ai serré dans mes bras. 

La douleur a cessé de me lécher les os. 

Mes rêves ont cessé de saigner. 

Et, aussitôt, les profondeurs de l'univers se sont illuminées, 

et mon esprit n'était plus seul dans sa danse. 

 

(Traduction en français par Irène Doura-Kavadia) 

 

ПЛЕС УМА 

 

Откуцаје срца сам бројао, 

мисао ми је плесала и чекао сам те. 

За тебе су очи створиле светлост 

Рођена сам слеп, сада више нисам. 

Боца лауданума ми је дала небо, 

секуларни лек за усамљеност. 

 

Престао сам да будем рањена чапља, 

Раширио сам крила, загрлио те. 

Бол ме више не лиже по костима. 

Моји снови су престали да крваре. 

И одмах дно свемира засветли ' 

а мој ум више није плесао сам од себе.  
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    Chrysa Nikolaki    

                                                                       Η Χρύσα Νικoλάκη 

 

 

 

Η Χρύσα Νικoλάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του τμήματος 

Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών & 

αριστούχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master of Arts) με ειδίκευση στη 

Λογοτεχνία, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επίσης, κατέχει δίπλωμα 

μετάφρασης και υποτιτλισμού, DIPLOMA OF TRANSLATION(Βρετανικό 

Συμβούλιο). 

 

Έχει δημοσιεύσει μελέτες λογοτεχνικής θεματολογίας σε επιστημονικά-

θεολογικά περιοδικά. Το 2017 εξέδωσε την πρώτη της ποιητική συλλογή 

«Θαλασσινή Κερκόπορτα» (εκδόσεις Όστρια) και το 2020 την δεύτερη 

«Θαύματα κι Αερικά» (Εκδόσεις Δρόμων). Διηγήματα και ποιήματά της έχουν 

δημοσιευθεί στα συλλογικά έργα «Ανθολόγιο διηγήματος 2017-2018» (εκδ. 

Όστρια, 2017), «Χρώματα Ψυχής» (εκδ. Όστρια, 2018), «4η Ομαδική ποιητική 

συλλογή» (εκδ. Διάνυσμα, 2017), «Ημερολόγιο 2018» (εκδ. Βεργίνα), 

{«Συνομιλώντας με τον Καβάφη» , «Συνομιλώντας με τον Καζαντζάκη» , 

«Συνομιλώντας με τον Ρεμπώ» , «Συνομιλώντας με την Κατερίνα Γώγου»} 

(εκδ. Όστρια) , κ.α. Ασχολείται κυρίως με την κριτική της λογοτεχνίας (ποίηση-

μυθιστόρημα-παραμύθι). Τον Απρίλιο του 2019 εκδόθηκε το πρώτο της 

παραμύθι: «Το αγόρι και ο Δράκος», (εκδ. Άπαρσις) το οποίο διαβάστηκε στην 

εκπομπή «Νεράιδες και Δράκοι», της Φωνής της Ελλάδας (Ε.Ρ.Τ.). Το Μάρτιο 

του 2018 με το ποίημά της «Υπέρ Αδυνάτου» καθώς και το 2019 με το ποίημα 

«Δεδικαίωνται» έλαβε τιμητικές διάκρισεις στον Πανελλήνιο Ποιητικό 
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Διαγωνισμό των Δελφών. Με το ποίημα «Χρόνος Λύτρωση» βραβεύτηκε με το 

Γ  ́Βραβείο στον Η΄ Παγκόσμιο Θεματικό Διαγωνισμό της Αμφικτυονίας 

Ελληνισμού, 2019. Το 2020 βραβεύτηκε με το Β΄ Βραβείο με το ποίημα της 

«Ιερομνήμονες» στον Θ΄ Παγκόσμιο Ποιητικό Διαγωνισμό της Αμφικτυονίας. 

Το 2019 έλαβε το Α΄ Βραβείο με το ποιητικό της παραμύθι «Ο Νικολιός, η 

Τύχη κι η Χαρά » από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ). Τέλος , το 

2019 εξέδωσε το ανθολόγιο «20 Σύγχρονοι Έλληνες Ποιητές» (ανθολόγηση 

Βασίλης Παππάς-Χρύσα Νικολάκη, εκδ. Δρόμων). Υπό έκδοση είναι η 

επιστημονική της μελέτη «Η Ορθόδοξη παράδοση στην ποίηση του» (εκδ. 

Δρόμων). Αρθρογραφεί σε πολλά ηλεκτρονικά περιοδικά, όπως: FRACTAL/ 

ΤΟVIVLIO.NET/ MAXMAG/AUTHORING MELODIES κ.α. Τον Μάιο του 

2019 έγινε μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) 

 

Хриса Николаки 

 је рођена у Атини. Дипломира је на Одељењу за социјалну теологију 

Теолошке школе Универзитета у Атини и магистрирала књижевност, 

специјализовао се за књижевност, Хеленског отвореног универзитета. 

Такође има диплому преводиоца и титловања 

Објављивала је студије о књижевним темама у научно-теолошким 

часописима. 2017. објавила је своју прву песничку збирку а 2020. другу  

Њене приповетке и песме објављене су у колективним радовима 

„Антологија приповедака 2017-2018“ (издавач Остриа, 2017), „Боје душе“ 

(издавач Остриа, 2018), „Збирка поезије 4. групе“ (објављено би Вецтор, 

2017), „Дневник 2018“ (објавила Вергина Бави се углавном књижевном 

критиком (поезија-роман-бајка). У априлу 2019. објављена је њена прва 

бајка: „Дечак и змај“ (у издању Апарсис) која је прочитана у емисији 

„Виле и змајеви“ Гласа Грчке (ЕРТ). У марту 2018. године са песмом „За 

немогуће“, као и 2019. године са песмом „Они су оправдани“, добила је 

почасна признања на Панхеленском песничком такмичењу у Делфима. Са 

песмом „Време искупљења“ награђена је 3. наградом на ХД светском 

тематском такмичењу Амфитрион хеленизма, 2019. 2020. године додељена 

јој је 2. награда са песмом „Хиеромонмонес“ на 3. светском песничком 

такмичењу Ампхитрион . 2019. године примила је Прву награду са својом 

песничком бајком „Никола, срећа и радост“ од Панхеленског синдиката 

писаца (ПЕЛ). Коначно, 2019. објавио је антологију „20 савремених грчких 

песника“ (антологија Василиса Папас-Хриса Николаки, издавач Дромон). 

У току је објављивање њене научне студије „Православна традиција у 

поезији“ (објавио Дромон). 

 

ΧΡΗΣΜΟΣ 
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Λίγο πριν την έκρηξη, 

το μυστικό κλειδί των αισθήσεων 

στο σκοτάδι λαμποκόπησε. 

Ολοφάνερο χέρι και σημάδια 

θεϊκά άφαντα ήταν, 

ούτε οι Κέρβεροι για φύλακες! 

"Ότι είναι να χαθεί χάνεται 

κι ότι είναι να βρεθεί βρίσκεται" 

ψιθύρισε στον Μπάτη ο Αίολος, 

καταφατικά χαμήλωσε τα μάτια 

ο Αυγερινός. 

Μα ήρθε η ώρα του ήλιου, 

ήρθε τυφώνας 

δεν ήρθες εσύ... 

 

ΚΛΕΙΔΟΚΡΆΤΩΡΑΣ  

της αιώνιας πύλης, 

δεν ήρθες αγάπη. 

Ελευθερία ή θάνατος; 

τα χερουβείμ έψαλαν 

και ο φτεροπόδαρος  

Ερμής στην πίστα του Ολύμπου το νέο έφερε. 

Φοβισμένοι οι Δώδεκα σε συνέδριο 

ομόφωνα διαφώνησαν. 

"Πιότερο ο θάνατος": 

ο χρησμός της Πυθίας έδειξε. 

"Ζωή χωρίς έρωτα του Άδη είναι ισάξια!" 

 

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΕΣ 

 

Αχαιοί, Λοκροί, Ίωνες και Δωριείς 

Πυλαγόρες του παρελθόντος, 

Αμφικτύονες . 

Εσείς που τους ίσκιους των εχθρών 

και των κυπαρισσιών ξεριζώσατε. 

Τώρα, ξανά στα γόρδια δίχτυα 

του μίτου την άκρη να βρείτε. 

Με Δελφικά άμφια σκεπάστε 

του Εφιάλτη τους χάρτες 
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να φανεί ο δρόμος αετού δικέφαλου 

για τη Νέα Νικόπολη 

πριν της λαοθάλασσας το τσουνάμι. 

Ιερά γαλάζια τ' ουρανού να φρεσκοκτίσουμε, 

μέσα στων εθνών το μέλαθρο. 

Με Δελφικές κολώνες φωτός να στηρίζεται η αλήθεια, 

ώσπου να φυτρώσει ο άρτος της Δήμητρας. 

Όλοι μαζί στου Αριστοτέλη τη Δήλο 

και στης Αθηνάς το βράχινο γόνιμο 

ο σταυρός του μέλλοντος να κυματίσει. 

Σαν άλλοι κεραυνοεκτοξευτές 

το Κρόνιο σκότος να φωτίσουμε 

σε ημερονύχτιας αγάπης ενότητα. 

Εκεί στα κρυφά σχολειά της ελπίδας το λυχνάρι άσβεστο για την μαθητεία της 

χώρας μας. 

Ελάτε, μακριά απ ' τη ζηλοτυπία της Ήρας "Θρόνιο" νέο να ιδρύσουμε 

καταργώντας τον τρίτο ιερό πόλεμο. 

Με δικαίωμα ψήφου Δελφικού 

οι αρχέγονοι θησαυροί του Φειδία, πάλι στη χώρα μας 

και κάπου εκεί αρχαίου 

Φωτός κέντρο 

που θ' ανθοφορεί η νέα Ελλάδα. 

Ελάτε, Ιερομνήμονες 

να ιδρύσουμε της καρδιάς μας 

την ιερή Δυναστεία. 

 

*Β' ΒΡΑΒΕΙΟ 

στον Θ' Παγκόσμιο Ποιητικό Διαγωνισμό του 2020 της Αμφικτυονίας 

Ελληνισμού με θέμα: 

"Ελληνισμός-Ορθοδοξία- Αμφικτυονία στη Διαχρονία" 

 

ПРОРОЧАНСТВО 

 

Непосредно пре експлозије, 

Тајно прокључала чула 

у мраку су заблистала. 

Очигледно рука и знаци 

били су божански тихи, 

није Кербер стражарио! 

„Изгубљено је све што је требало изгубити 
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и што је за налажење је нађено " 

Еол је шапнуо Батису, 

потврдно спустио поглед 

Аугеринос. 

Али дошло је време сунца, 

дошао је ураган 

ти ниси дошао ... 

 

КЉУЧАР 

вечних врата, 

није дошао у љубави. 

Слобода или смрт; 

певали су херувими 

Хермес је на Олимп донео  вест. 

Дванаесторица уплашених на већању 

Нијесу једногласни. 

„Још смрти“: 

показало је пророчиште Питије. 

„Живот без љубави према Хаду је истина!“ 

 

ЈЕРЕМОНАСИ 

 

Ахејци, Локроси, Јоњани и Доријанци 

Пилагос из прошлости, 

Амфитеатар. 

Ти који бацаш сенке на непријатеље 

и чемпресе чупаш. 

Сад, назад на мреже 

нити за проналажење руба. 

Покријте огртачем Делфе 

обасјајте Ноћне море 

за путоказ двоглавом орлу 

за Ноја Никополија 

пре цунамија. 

Свето плаветнило неба да освежи, 

у народима таму. 

Са Делфијским светлосним колонама које подржавају истину, 

док Деметрин хлеб не никне. 

Сви заједно у Аристотелу из Делоса 

и у Атини стеновитој плодној 
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крста будућности да се маше. 

Као и других громобрана 

кад осветли Тамни Сатурн 

дању и ноћу љубавно јединство. 

Тамо у скривеним школама наде је лампа за науковање наше земље. 

Дођите, далеко од љубоморе Хере  

„Престо“ који је ново успостављен укидањем тројанског рата. 

Са правом гласа у Делфима 

примитивно благо Фидије, опет код нас 

а негде тамо древни 

Светлосни центар 

где ће нова Грчка процветати. 

Дођите, јеромонаси 

да утврдимо у свом срцу 

свету династију. 
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        Cinzia Marulli 

 

 

Cinzia Marulli è nata il 6 marzo 1965 a Roma dove vive e lavoro. Organizza e 

coordina eventi e incontri culturali con la finalità di diffonfere la poesia. 

Per la casa editrice Progetto Cultura ha fondato e cura la collezione di quaderni 

di poesia Le gemme e per La casa editrice La vita Felice cura, insieme a Mario 

Meléndez, la sezione di poesia ispano-americana “Labirinti”. Ha fondato e cura 

il blog letterario ParolaPoesia.  Ha scritto su numerose riviste di settore e ha 

pubblicato i libri di poesie: Agave (LietoColle - 2011) con prefazione di Maria 

Grazia Calandrone; Las mantas de Dios (Ed. Progetto Cultura  - 2013) in 

edizione bilingue italiano–spagnolo con traduzione di Emilio Coco e prefazione 

di Mario Meléndez; Percorsi (La Vita Felice - 2016) con prefazione di Jean 

Portante; La casa delle fate (La Vita Felice 2017) con post fazione di Marco 

Antonio Campos. Le sue poesie sono state tradotte in inglese, francese, cinese, 

greco, spagnolo, catalano, rumeno e pubblicate in molte riviste internazionali di 

settore. 

 

Цинциа Марули 

је рођена 6. марта 1965. у Риму где живи и ради. Организује и координира 

културне догађаје и састанке с циљем ширења поезије. 

За издавачку кућу Пројект Култура издаје збирку свезака поезије Драгуљи, 

а за издавачку кућу Здрав Живот, заједно са Мариом Меландезом, 

организује шпанско-америчку песничку секцију „Лабиринти“. Писала је у 
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бројним часописима и објављивала песничке књиге: Агаве (Лието Коле - 

2011) са предговором Марије Грације Каландроне. 

 

Yin-Yang 

 

 

 

Forse è nel silenzio che si ascolta 

la musica più sublime 

In quel vuoto che avvolge di nuvola 

tra la sospensione ansante del respiro 

e l’attimo incerto sul bordo del destino 

 

Nella polvere lucente delle stelle 

si nasconde il buio del deserto 

 

Si sfiorano i sentieri del domani 

nell’apparente conclusione di un percorso. 

 

 

Yin-Yang 

 

Perhaps it is in the silence you hear 

the most sublime music 

In the emptiness that surrounds cloud 

between holding panting breath 

and the moment on the edge of the uncertain fate 

 

The darkness of the desert is hidden 

In the dust of shining stars 

 

You touch the paths of tomorrow 

the apparent end of a path 

 

 

 

 

 

 

La bara di Cinzia 
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Quando sarò morta 

e voi mi metterete dentro a una bara ancora aperta 

io mi siederò lì con voi e guarderò il mio corpo 

Forse vi vedrò piangere e non capirò il perché 

voi tutti continuerete a guardare dentro alla mia bara 

darete le ultime carezze a un corpo ormai vuoto 

qualcuno perfino mi bacerà e chi mi ha trattato male 

 

in vita forse ne proverà dispiacere e si pentirà addirittura 

tutti penserete che io sia dentro a quella scatola di legno 

e nessuno si accorgerà che invece 

sto seduta lì, insieme a voi. 

 

 

 

Cinzia’s Coffin 

 

When I am dead 

and you put me in an open coffin 

I'll sit there with you and watch my body 

Maybe I will see you crying and I will not understand why 

all of you will continue to look into my coffin 

giving the last caress to a body now empty 

some who have treated me badly will kiss me 

maybe trying to feel sorrow and even regret 

everyone will think that I am in that wooden box 

and no one will notice that instead 

I'm sitting there with you. 

 

Јин Јанг 

 

 

 

Можда у тишини слушамо 

најузвишенија музика 

У тој празнини која обавија облак 

између задихане суспензије даха 

и неизвесни тренутак на ивици судбине 
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У блиставој прашини звезда 

мрак пустиње скрива 

 

Додирнете стазе сутрашњице 

у привидном закључку пута. 

 

 

Јин Јанг 

 

Можда је та тишини коју чујете 

најузвишенија музика 

У празнини која окружује облак 

између уздаха 

и тренутка на ивици неизвесне судбине 

 

Тама пустиње је скривена 

У прашини сјајних звезда 

 

Додирните стазе сутрашњице 

као привидни крај пута 

 

 

 

 

 

 

Цинцијин ковчег 

 

Кад умрем 

и ставиш ме у још увек отворен ковчег 

Седећу тамо са тобом и гледати своје тело 

Можда ћу те видети како плачеш и нећу разумети зашто 

сви ћете и даље гледати у мој ковчег 

даћете последња миловања празном телу 

неко ће ме чак и пољубити чак и ко се лоше понашао према мени 

 

у животу ће се можда сажалити, па чак и покајати 

сви ћете помислити да сам у тој дрвеној кутији 

и нико  уместо тога неће приметити, да 

Седим тамо, с тобом.  
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   Clara Sánchez Pérez 

 

 

Clara Sánchez Pérez escritora y poeta 

Gestora Cultural Internacional 

Representante del Instituto Cultural Iberoamericano para Centroamérica. 

Organizadora del 30 Aniversario de la Biblioteca Pública de Mora. 

Directora de la #1 Antología La Palabra Provocada del Instituto Cultural 

Iberoamericano para de Poetas costarricenses. 

Codirectora de la Antología El Valor de la Palabra lanzada en 2020 con el 

Director Juan Ricardo Sagardía de Argentina. 

Coordinadora y Gestora del Primer Evento de poesía Internacional de la 

Fundación Transformación en Tiempos Violentos y ART FOR CHANGE sept 

2020 

Directora de la Antología Nacional "EL PODER DE LA PALABRA" del ICI 

Certificado de honor Medalla orden de Cervantes otorgado por el Sr Shiju H. 

Pallithazheth 

"Order Of Cervantes de la India" 

Certificates Of Indian Independence Day Global Honorus 2020 
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Coordinadora Nacional del Colectivo Cultural Internacional de Utopía Poética 

Universal de Michoacán México. 

Gestora Cultural, Coordinadora del I Encuentros Virtual Internacional Poético 

Ar For Change 23 sep 2020. 

Gestora y Coordinadora del I Encuentro costarricense Art for Change "La 

Abolición del ejército en Costa Rica Dic 5 2020 

Ha escrito en varias revistas como" AZAHAR", del ilustre escritor Jose Luis 

Rubio Zarzuela 

Para la revista "LA TIERRA" 

del Escritor y Poeta Antonio Jose Caralps Sobrera 

Sus poemas han sido traducidos en inglés, catalán y ruso. 

Actualmente es miembro de radio TRILCE del ICI. 

 

Клара Санчез Перез 

Писац и песник 

Међународни менаџер за културу 

Представник Ибероамеричког културног института за Централну Америку. 

Организатор 30. годишњице Народне библиотеке Мора. 

Директор Ибероамеричког културног института за песнике Костарике. 

Национални координатор Међународног културног колектива универзалне 

поетске утопије Мичоакан Мексико. 

Менаџер и координатор првог сусрета уметника Костарике за промене 

„Укидање војске у Костарики 5. децембра 2020. 

Писала је у разним часописима попут АЗАХАР, славног писца Јосе Луиса 

Рубиа Зарзуеле и заа часопис "ЗЕМЉА" 

 

POEMA LARGO 

 

Monólogo de una noche 

 

_Transcurría necia la noche, agitada, 

disvariaba su desvelo tratando de detener los segundos... 

_ "El corazón" ¡mi corazón transcribía en mí preguntas!, yo, con una mueca 

ligera le increpaba a silenciar... 

¿Dime callada mujer, si escribes muy bien sobre él ¿de dónde nace el amor? 

_ Con sarcasmo lo miré, tomé con furia un puñal y una herida me propiné, ahí 

estaba tan frágil latiendo..., "entonces," tomándolo con delicadeza en mis manos 

temblando ante mi estremecía... 

_ Me escuchaba. 
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_ De lejos unos pasos rasgaban entre su musitar la madera, acercándose hasta mi 

rincón. 

_ Lo miré con demasía ternura, llorando le respondí... 

_ "El amor corazón," el amor es una historia sin fin, tan extenso como el mar, 

infinito como el cielo, es barrotes en el umbral de una cárcel, de una jaula, es un 

vuelo con miedo sin final al cielo o infierno. 

_ El amor es vida o muerte, es trama que pretende ser real, intangible, 

mentiroso, desleal, es tristeza, melancolía, pasión ardiente y anhelo, algunas 

veces sombrío, mal oliente, insoportable, cargado en su plenitud de angustia... 

_ ¿Entonces? _qué es lo bonito de él... 

_ ¡Ay corazón! 

_ Corazón de azul bohemia, el amor es una historia o leyenda, con un puñado de 

letras pendulando como estrellas...el amor es envidioso, es una flor, una carta sin 

destino. 

_ Es música angelical, rapto febril miradas, misterio del pozo y deseo, es abrazo 

sin brazos, es besar sin sentir con el mínimo roce, ciego ante la visibilidad. 

_¡Termina! _ ¡continúa, deseo de nuevo en tu pecho latir! 

_ "Verás corazón" _ el amor es de momentos indescifrables, es como una poesía, 

vitamina, agua, ceniza, versos dulces de amantes..., nadie, nadie me comprende 

corazón como lo hace ella al callar, ¡Oh mi amada poesía! 

_ El amor es como un lienzo irreverente que se tiñe de magia y color, es sonrisa 

como orquesta, sinfonía que da vida. 

_ "Sabes corazón" 

_Dime _ dime sin temor... habla más de él , de ése que te hace temblar.... 

_ ¡Vaya contigo amigo! _ ok, él, a él espero con ansias en todo momento, a él le 

amo, mi luna refleja su imagen, es místico de mirada profunda, fiel se acerca 

como una plegaria que grito del pecho, lo cuido, lo escondo, a él le protejo... es 

mi amor espigado de belleza inexplorable divagando en mi esperanza. 

_ "El amor corazón" _ es él, quien me lee en su sigilo tratando de encontrar su 

nombre bebiendo todo de mi, está en mis líneas mojadas el es llanto y aluvión... 

_ Yo soy el temblor de sus dedos al quererme acariciar, como si fuera guitarra y 

mis caderas bellas notas, él es la espera certera de todas mis noches en vela, a 

quien un te amo le alegra lee en sigilo y me descifra. 

_ " Oh mi bueno corazón" 

_ ¿Estás de acuerdo conmigo? ahora te dejo tranquilo duerme en mi pecho, 

cierra tus ojos, aquieta mi agotamiento, voy a coser con un beso esta grieta de 

mi amor, él está por llegar. 

 

ДУГА ПЕСМА 
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Веза за једну ноћ 

 

_ Ноћ је прошла глупо, узнемирено, 

изгубио је будност покушавајући да заустави секунде ... 

_ "Срце" моје срце ми је транскрибовало питања! Ја сам га, уз лагану 

гримасу, укорила да ћути ... 

Реци ми, тиха жено, ако врло добро пишеш о њој, одакле долази љубав? 

_ Са сарказмом сам га погледала, узела сам бодеж са бесом и рану коју сам 

си задала, тамо је било тако крхко куцање ..., "онда", узимајући га 

деликатно у руке дрхтећи пре дрхтаја ... 

_ Слушао ме је. 

_ Издалека је неколико корака поцепало дрво између његовог шапутања, 

приближавајући се мом углу. 

_ Гледала сам га с превише нежности, плачући одговорила сам ... 

_ „Љубавно срце“, љубав је бескрајна прича, опсежна попут мора, 

бескрајна попут неба, то су решетке на прагу затвора, кавеза, то је лет с 

бескрајним страхом у рај или пакао. 

_ Љубав је живот или смрт, то је завера која се претвара да је стварна, 

нематеријална, лажна, нелојална, то је туга, меланхолија, горућа страст и 

чежња, понекад тмурна, смрдљива, неподношљива, оптерећена пуном 

тескобе. . 

_ Тако? _каква је њена лепота ... 

_ О срце! 

_ Срце боемски плаво, љубав је прича или легенда, са прегршт слова која 

висе као звезде ... љубав је завидна, то је цвет, писмо без судбине. 

_ То је анђеоска музика, грозничави заносни погледи, мистерија извора и 

жеље, то је загрљај без руку, то је љубљење без осећаја и најмањим 

додиром, слепо за видљивост. 

_Доврши! _ Настави, желим да ти поново закуцају груди! 

_ "Видећеш срце" _ љубав су неодгонетљиви тренуци, она је попут поезије, 

витамина, воде, пепела, слатких стихова заљубљених ..., нико, нико не 

разуме моје срце као она кад ћути, о моја вољена поезија! 

_ Љубав је попут нечастивог платна које је обојено магијом и бојом, то је 

осмех попут оркестра, симфонија која даје живот. 

_ "Ти знаш срце" 

_Реци ми _ реци ми без страха ... причај више о њему, оном од којег 

стрепиш ... 

_ Иди са тобом пријатељу! _ ок, он, радујем му се у сваком тренутку, 

волим га, мој месец одражава његову слику, мистик је дубоког погледа, 

веран прилази попут молитве којој плачем из груди, бринем се за њега, 
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кријем га, штитим ... он је моја бодљикава љубав према неистраживој 

лепоти која лута у мојој нади. 

_ "Љубавно срце" _ је тај који ме чита у свом стелту покушавајући да 

пронађе своје име како ме све пије, он је у мојим мокрим редовима и плаче 

и плива 

_ У дрхтавим сам му  прстима кад жели да ме мази, као да сам гитара и 

бокови прелепих нота, он је сигурно чекање свих мојих непроспаваних 

ноћи, кога  волим и усрећујем, чита ме потајно и дешифрује ме. 

_ "О срце моје добро" 

_ Ти се слажеш са мном? сада те остављам на миру, спавам на грудима, 

затварам очи, смирујем исцрпљеност, пољупцем ћу зашити ову пукотину 

своје љубави, долазим.  



296 
 

                  Claudia Piccinno 

 

 

Claudia Piccinno was born in the south of Italy, but she lives and teaches in the 

north of Italy. Operating in more than 100 anthologies, she’s a former member 

of the jury in many national and international literary prizes. 

 

She is the Continental Director for Europe in the World Festival Poetry, she 

represents Istanbul culture in Italy as Ambassador of Ist Sanat Art Association. 

She has published 34 poetry books, among her own poetry collections and other 

poets' translations into Italian language. 

 

She was conferred with the most prestigious award “Stele of Rosetta” in Istanbul 

in 2016, the Literary Awards Naji Naaman Prize 2018, “World icon for peace” 

for Wip in Ondo city, Nigeria, in April 2017; Global Icon Award 2020 for 

Writers Capital International Foundation, she gained almost 250 prizes in Italy 

for cultural merits. Her poem "In Blue" is played on a majolica stele posted on 

the seafront in Santa Caterina di Nardo (Le). 

 

She is European editor for the international literary magazine Papirus in Turkey 

and for Atunis Magazine international. She is responsible for poetry in the 

Italian magazine called Gazzetta of Istanbul, printed in Turkey by the Italian 

community. Her website is https://claudiapiccinno.weebly.com 
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She published almost 

 

silloge “La sfinge e il pierrot”, Aletti Editore, 2011 

silloge “Potando l’euforbia” in Transiti Diversi, Rupe Mutevole Edizioni, 2012 

silloge “Il soffitto, cortometraggi d’altrove”, La Lettera Scarlatta Edizioni, 2013 

(edizione in italiano) 

silloge “Il soffitto, cortometraggi d’altrove”, La Lettera Scarlatta Edizioni, 2014 

(edizione bilingue italiano-inglese) 

silloge “Tabahnha” (Il soffitto), Edizioni Majdah, 2014 (edizione in serbo) 

silloge “Ragnatele cremisi”, La Lettera Scarlatta Edizioni, 2015 

silloge TAVAN-Baska Yerlerdeki Kisa Filmler, Artshop edizioni 2016 

silloge Grimizna Paucina, Anma publisher in Belgrado, 2017 

silloge Ipotetico Approdo, Mediagraf edizioni, Padova 2017 

silloge In nomine patris", Il cuscino di stelle 2018 

silloge "Rime sparse" co-autore Agron Shele, Amazon edizioni 

silloge La nota irriverente, Il cuscino di stelle 2019 

Essay Asimov, Un volto inedito, Il cuscino di stelle edizioni 2020 

Essay Note di lettura, Il cuscino di stelle edizioni 2020 

Silloge Sfinge di pietra- bilingue, Il cuscino di stelle edizioni 2020 

Bilingual german-italian Tintenflugel- Ali d’inchiostro, Verlag edizioni 2020 

In french language “ Pourpre toile d’araignée” Edilivre, Paris 2018 

L'abord hypothetique Edilivre, Parigi 2018 

In turkish and english Karaya Cikma Hayali, Artshop, Istanbul 2018 

In serbian and macedonian МОГУЋА ЛУКА Alma editore, Belgrado, 

settembre 2018 

In german language Magie in Staunen, Verlag Expeditionm, Hamburg 2018 

in arabic language Your voice in countersong, Goodreads 2019 U.E.A 

She translated into italian language 

Gabbiani sanguinanti by Raed Aljishi, Il cuscino di stelle edizioni 2018 

Volo d'identità by Oscar Limache Il cuscino di stelle edizioni 2018 

Also in a trilingual edition for Amotape publisher, Perù 

Angoli della notte by Hilal Karahan Il cuscino di stelle edizioni 2018 

 

Ciao oscurità by Gino Leineweber, Il cuscino di stelle edizioni 2019 

La mia isola by Osman Ozturk, Il cuscino di stelle edizioni 2019 

Possano i nostri sogni diventare realtà, by Mesut Senol, Artshop, Istanbul 2018 

Quando l’amore ci guida, by Gino Leineweber, Il cuscino di stelle edizioni 

2020by 

Il grande progetto, by Maja Herman Sekulic, Il cuscino di stelle edizioni 2020 
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Co-editor of Volti invisibili, Africa solidarietà, 2018 

co-editor of Atunis Galaxi Anthology 2018,2019,2020,2021 

 

Клаудија Пићињо 

је рођена на југу Италије, али живи и предаје на северу Италије. Делујући у 

више од 100 антологија, бивша је чланица жирија у многим националним и 

међународним књижевним наградама. 

Она је континентални директор за Европу у поезији светског фестивала, 

представља истанбулску културу у Италији као амбасадорка уметничког 

удружења Ист Санат. Објавила је 34 песничке књиге, међу својим 

песничким збиркама и преводима других песника на италијански 

језик.Добила је најпрестижнију награду „Стела од Розете“ у Истанбулу 

2016. године, Књижевну награду 2018, „Светска икона за мир“ за Вип у 

граду Ондо, Нигерија, у априлу 2017. године; њена песма „У плавом“ 

пушта се са стеле постављене на обали мора у Санта Катарини ди Нардо. 

Европска је уредница за међународни књижевни часопис Папирус у 

Турској и за часопис Атунис Магазине интернатионал. Одговорна је за 

поезију у италијанском часопису под називом Истамбулска газета, који  у 

Турској штампа италијанска заједница. 

 

 

ПЕСМА ХОРТЕНЗИЈЕ 

 

Пева хортензија 

твоју љубав неумерену, 

за мене си је интонирала, 

мајко обожавана, 

у светилишту где је моје тело прогнано. 

Миришу оне црвенкасте лати 

свих негираних осмеха. 

Судба их је негирала 

када нам је мртву маћеху послала. 

А ти ми се ипак смејеш, мајко, 

у нотама те интониране песме 

у ваздуху што смо дисале. 

Чујеш ли ме? Сада се ја теби смејем... 

на аутопортрету што ти оставих 

на цртежу што си данас нашла. 

Честитке мама! 
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ГРИМИЗНЕ ПАУЧИНЕ 

 

Гримизне паучине 

коралу украдоше 

отпорност и укотвљеност. 

Лед не-срца 

везла је белим 

концентричним сећањима 

над искрченим понорима. 

А ја сам покривала сивило 

без платна у руци 

само са мојим бојама 

од звезда без краја 

 

 

КАО ОДМОТАНИ СМОТУЉАК 

 

Мирна. 

Нема. 

Без даха. 

Грамзива. 

Њено тело 

нема тежину. 

У њеном сећању 

новогодишње играчке, 

када се у лету диже 

да клизне по гелендерима 

замишљених степеница. 

Сликао је сцену 

што му се поново у сећање врати 

као одмотани смотуљак 

из прегиба прошлости. 

 

ЈА САМ 

 

Ја сам муза одљубља, 

она што инспирише дистанцу, 

она која шири случај 

и скупља ударце живота. 
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Ја сам 

Краљица напуштања, 

Будала што гута халуцинације, 

медуза што те скамени 

када моје очи читају твоје. 

Ја сам 

Розалија што разбољева 

затим остаје сама, 

ако мала шибицарка у њој 

има задњу реч. 

Ја сам 

Стена на којој расте маховина, 

нудим богатства четрдесет разбојника... 

из немирних вода поносна се дижем... 

изгубила сам лампу жеља. 

 

poems translated by Biljana Bjljanovska  
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    Cvijetin Baja Lobožinski 

 

 

Cvijetin Baja Lobožinski je rođen 24. 05. 1961. godine u Novom Sadu. Član je 

Društva književnika Vojvodine, književne zajednice Sremska Mitrovica, 

"Vukovog pera" iz Loznice i K. K. "Jovan Dučić" iz Bijeljine. Do sada objavio 

šest knjiga poezije i jedan roman. Uskoro izlazi i sedma knjiga poezije koja je 

napisana u Akrostihu. Zastupljen u više antologija i zbornika. Prevođen na 

nekoliko stranih jezika. Živi u Laćarku, Republika Srbija. 

Imail: cvijetinlobozinski@gmail.com 

 

Poema "KRVAVO PROLEĆE" napisana povodom bombardovanja Srbije od 

strane nato pakta 1999 godine. 

 

KRVAVO PROLEĆE 

 

Plači uboga zemljo 

saperi sramotu s pleća, 

od strahote krvavog rata 

i ne znaš šta je sreća. 

 

Umi se sopstvenim bolom 

neka se krvnih stidi, 

i on je deo tebe 

i on je u koridi. 

 

Svi smo u istoj areni 

u paklenom krugu, 
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i gladijator i rob 

na spaljenom jugu. 

 

Utroba tvoja krvava jama 

nevine žrtve uzalud leže, 

ranjeno srce tuga mi slama 

a praznu dušu sramota steže. 

 

Na tvojim grudima svestan iluzija 

tražim smisao suludog rata, 

možda je ovo samo transfuzija 

sa kojom neko loše barata. 

 

Uzalud varam logiku svesti 

potajno se spasenju nadam, 

možda će Bog sotonu sresti 

dok razumom svojim vladam. 

 

Krvari slomljeni krst, 

plače i duša i telo, 

na čelu skamenjen prst 

a iza prazno, opustelo. 

 

Sluđeni razum potopljen plačom 

u bujici rata izgubljen u etru, 

sudnjega časa nad lomačom 

spasao pamet - rođenu sestru. 

Odahnu cela vaseljena 

u zanosu ne sluteći krah, 

iluzije naših pokoljenja, 

teške bolesti i strah. 

 

Licemerno zasijaše zubi 

a podmukli smeh razvi kez, 

na uzbunu nevera zatrubi 

sa sumnjama budi na oprez. 

 

Varljivi Sudac sa dva lica 

iz košnice zgrabio med. 

Milion plavih zolja ubica 
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neprirodan čine plodored. 

 

Lome se koplja i strele 

bez smisla i rezona, 

zaustavite kuršume vrele 

siti smo vaših fazona. 

 

Dosta je bilo surovog rata 

padoše zalud nevine žrtve, 

kasno će biti sledećeg sata 

vaskrsnuti ne možemo mrtve. 

 

Ni Sunce više ne blista srećom 

tmurno je i hladno njegovo lice, 

do kada grehe terati svećom 

uz lažni blagoslov varalice. 

 

Bez glasa naivni i slepi 

uzdižemo čelo ponosno i dično, 

o, da li neko pametan strepi 

da nam se opet ponavlja slično. 

 

Prosu se munja vedrinom neba 

zagrmi grom čeličnim drekom, 

niti se kaje, niti pokoleba 

kad poteče krv usahlom rekom. 

 

Špartaju nebom čelične ptice 

u smiraj jednog krvavog veka, 

smeju se zlobno zloslutnice 

nad prokletom sudbinom čoveka. 

 

Da li to zvezde u strahu plaču 

kaplju li suze s nebeskog svoda, 

varnice rata zapališe lomaču 

ispod bosonogog srpskog naroda. 

 

 

 

Gore zlokobno posmrtne sveće 
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miris života neminovno bledi, 

cvili duša u ratno proleće 

zadah smrti na plećima sedi. 

 

Izroni Ala sa devetnaest glava 

iz paklenog mora vatru bljuje, 

poteče zemljom krvava lava 

glas smrti svetom odjekuje. 

 

Likuju opet samozvani sveci 

ukrotiše silom neposlušne sluge, 

vaskrsnu zločin u crvenoj reci 

osveštan hladnim vetrovima tuge. 

 

Sloboda grca u krvavom ropcu 

krsti se zbunjen i sam đavo, 

leluja joj duša na konopcu 

guši je čudovište višeglavo. 

 

Kruže lešinari okolo mamca 

mami ih posmrtna dreka, 

dive se hrabrosti samca 

pod sramnim udarcima pendreka. 

 

Uzeo pravo žandar plavi 

u svoje teške prljave ruke, 

da slobodu ratom obezglavi 

ostavljajući krvave poruke. 

 

Posmrtno proleće zavilo u crno 

mlade cvetove svele u zoru. 

I opet kosi kuršumsko zrno, 

i opet nose crnu odoru. 

 

Koga li štite plave kacige, 

a kome svira posmrtni marš? 

Za koga spletke i intrige, 

ko je slobodan a ko logoraš? 

 

Kriknimo glasno iz pepela 
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naša je savest čista, 

strelu smrti je odapela 

zločinačka ruka ista. 

 

Ne stojte skrštenih ruku 

dok su u oku krvave slike, 

uplovimo razum u mirnu luku 

sutra već neće biti prilike. 

 

 

 

Sutra će biti kataklizma 

i smrt se potajno smeje, 

u vrtlogu svetskog terorizma 

sopstveno seme polaže u leje. 

 

Zaliće oko prokleto seme 

neće ga ubiti suša i vlaga, 

na savesti nosićemo breme 

da smo odano služili vraga.  
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       Daniel Quintero 

 

 

Buenos Aires, Argentina. 3 de diciembre de 1959. 

En 1987 se radica en Ushuaia provincia de Tierra del Fuego ARG regresa a 

Buenos Aires en 1987. 

Participó de diversos eventos literarios en Argentina y otros países, tiene 

publicados varios libros de poesía y relatos breves: Del dolor de los espejos, 

Cementerio de payasos, Malhoja, SIGNOS /sobre el Jardín de las delicias entre 

otros. 

En la actualidad es uno de los organizadores del FIP de Parque Chas LUIS 

LUCHI 100 años. 

 

Даниел Куинтеро: 

Буенос Ајрес, Аргентина. 3. децембра 1959. 

1987. године настанио се у Ушуаји провинцији  Огњена земља АРГ и 

вратио се у Буенос Аирес 1987. године. 

Учествовао је на разним књижевним догађајима у Аргентини и другим 

земљама, објавио је неколико књига поезије и приповедака: Бол огледала, 

Гробље кловна, Малхоја, ЗНАКОВИ / између осталог  Башта одушевљења. 
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Тренутно је један од организатора ФИП-а  Parque Chas LUIS LUCHI 100 

años. 

 

Anoche dejé los pies afuera 

todo el camino 

huellas de montaña 

sendas peatonales 

la puerta de tu casa 

ni los zapatos entré 

total desamparo 

músculos 

calzado y caminante 

anoche ni siquiera estrellas 

había ni pesebre tardío 

ni mirra incienso 

o fotografías 

fue en absoluto deseo 

total oscuridad 

inmenso secreto 

mi grito a los reyes... 

para andar así 

cada año 

mejor abdicar 

y dejar que los niños al fin 

le den cuerda a los juguetes. 

 

El huracán tocó tierra 

tu nombre /mar adentro 

siguió devastando embarcaciones 

suerte la mía 

había pensado en hacer 

un barco y no un poema 

para escapar a tu tempestad 

ahora floto adentro de la lluvia 

con el papel que hubiera sido 

todo este naufragio. 

 

Синоћ сам ноге оставио напољу 

следећи 
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планинске трагове 

пешачке стазе 

до врата твоје куће 

Нисам ни набавио ципеле 

тотална немоћ 

мишића 

обућа и ходалица 

синоћ ни звезде 

нијесу биле у колевци 

ни мирис тамјана 

ни фотографије 

то ми уопште није била жеља 

тотални мрак 

огромна тајна 

мој вапај краљевима ... 

ходати овако 

сваке године 

боље абдицирати 

и нека деца коначно 

навијају играчке. 

 

 

Ураган је спустио 

твоје име  на море 

и наставио да пустоши пловила 

Благо мени 

Мислио сам да направим 

брод а не песму 

да побегнеш од своје олује 

сад лебдим по киши 

са улогом која би била 

бродоломник.  
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             Danda Rey 

 

 

Rođena 11.07.1989 u Negotino Makedonija  osnovno i sredno obrazovanje 

zavrsila je u Negotino a dodiplomsle i posdiplomske studie  zavrsava u Stip pri 

Univerzitetu Goce Delcev. Daniela je specijalist Dramsko vaspitanje i 

obrazovanje a trenutno zavrsava kurs scenarista za dokumentarni film. 

Sa pisanje se bavi iz svoje jedanaiste godine. Ime dvie objavjene knjige Nikad 

sama objavjena 2015 godine i Moja duga 2016te   Iste godine pocinje voditi svoj 

blog Пулсот на мастилото   koi prate 65000 posetioci.  

U vrjeme pandemie Daniela je ucestvovala na vise konkursa i sa svoim pjesnicki 

radovima osvajala je vise nagrada i  zahvalnica. Osvim ovih nagrada Daniela je 

2019 godina osvoila je drugo mjesto na konkurs  u gradu Kocani koi je 

organizirala  skupstinska kniznica a 2018te priznanje za najbolji  tekst Oci bez 

sjena stida. 

 

Нови дан 

 

Јутро кад сване, 

ја бришем бол и ране. 

Нова нада нови дан, 

сваки по нечему је посебан. 
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Дај ми руку да ти гријем, 

само са тобом ја се смијем. 

У сваком доброта живи,  

кад не поврједе ми  ни смо криви. 

 

Нов дан нов почетак, 

и овај ни је изузетак.  

Кад  дану доѓе крај, 

не губи се његов сјај. . 

У сваком дану добро нађи 

као мудри побједник изађи, 

 

Lazni zivot 

 

Instagram, tik tok fejsbuka, 

u glavi velika buka. 

Koje ti je lice života pravo, 

da ti kažem bravo bravo. 

 

Lažni osmeh lažnog glamura, 

u stvarnom životu tortura. 

Ovaj mjesec kasni plaća, 

stednja je sve kraća.   

 

Lajkovi život kreiraju,  

komentare reči hvale ne biraju.   

U pravom životu svi se žale, 

kako rade za plate male. 

Na instagramu vidi čudo, 

skupa jela  

provode se ludo.  

 

Kad internet  jednom  

obriše sve, 

lažni život nestaće.  

Tada krećemo životer nove, 

živećemo naše snove.  
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                Đặng Thân 

 

 

Đặng Thân is a notable bilingual poet, fiction writer, critic and essayist, based in 

Vietnam. As "the typical figure of Post-Doi Moi Literature," he is also "the best 

humourist ever." His officially-published works in various genres "have created 

the utmost important turning-point in the writing style of Vietnamese literature;" 

furthermore, he pioneers Vietnamese alliteration and a new style named "phac-

nhien" in poetry and ideology. He has been invited to numerous international 

poetry festivals, and in September 2019, his poetry book OM [Other Moments] 

was published in the USA and quickly translated into other languages such as 

Chinese, French, German, Italian, Spanish, Bengali and Greek. He has recently 

garnered prestigious international prizes: 2020 Naji Naaman Literary Prize 

(Honor Prize for Complete Works), Premio "Il Meleto di Guido Gozzano" 

(Menzione d'Onore), 2020 Panorama Global Award, and 2020 Cape Comorin 

Award (for Best Poetry). Đặng Thân has also become the first Vietnamese 

author having poems exhibited and housed at the World Museum of Poetry – 

Piacenza, Italy. 

Ђанг Тaн 

је запажени двојезични песник, писац фантастике, критичар и есејиста, са 

седиштем у Вијетнаму. Као „типична фигура пост-doi moi књижевности“, 

он је и „најбољи хумориста икад“. Његова званично објављена дела у 

разним жанровима „створила су најважнију прекретницу у стилу писања 

вијетнамске књижевности“; надаље, он је пионир вијетнамске алитерације 

и нови стил назван „phac-nhien“ у поезији и идеологији. Позван је на 

бројне међународне песничке фестивале, а у септембру 2019. године у 

САД-у је објављена његова песничка књига ОМ (Остали моменти) која је 

брзо преведена на друге језике попут кинеског, француског, немачког, 

италијанског, шпанског, бенгалског и грчког 

 

DAILY EXPRESSIONS 
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From every misty corner, 

there appear many colours, causing annoyances and madness. 

In a world of concrete, machinery, dust, 

we are also senseless. 

 

A little meekness in the depths 

signifies that the heart is beating 

while there are floods of water outside, 

then it is as hot as a pan of fire,  

the lifeless rhythm of life is also crazy. 

 

Memory domain is crying dinosaur sounds,  

roaring deeply sadly, 

a single cell quietly meditating, 

dawn after dawn arising. 

 

The twilights ambush mundane minds, 

impose their terms on mediocre emotions, 

defeats all the strengths, 

invite the farthest stars to come to misty earth. 

 

The untold aged are free from age, 

the kitchen fires in the afternoon call  

to make reality simple, 

to call up the sulks. 

 

The kids are still growing, 

without being cloyed,  

because they're obviously phạc nhiên. 

 

DE-EXPRESSION 

 

The painting unfurled its eye and asked, 

"What's on your mind?" 

Oh, if the pictures asked that then they were higher beings, 

Humans turn out into "works of art." 

When contemplating people painting-beings see 

that humankind is full of defective products, 

lacking but also redundant. 

They are things that always wiggle, 
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mess, make the world go awry in plagues, 

just because there's no respect for nature. 

Things that are nonsense and nonsense. 

Things with a head that don't know what to use it for, 

just keep thinking and trying to poison 

the world in the name of good. 

If only those things were headless, 

the world would be immediately perfect. 

The paintings see themselves as ideal beings, 

only posing, coloring, without "impacting," 

without causing trouble, 

without appealing for freedom, 

democracy and liberation. 

These beings always live in meditation, awakening, tranquility. 

The beings called paintings are the enlightened, 

with direct hearts, direct languages and straightforwardness, 

who truly know "silence is gold.". 

Beings that only beautify, benefit, 

brighten, and heal life without demanding their own interests. 

The supreme beings, connected directly to the Creator, 

are wordless, being painting, without pain. 

 

ДНЕВНИ ИЗРАЗИ 

 

Из сваког магловитог угла, 

појављују се многе боје, изазивајући сметње и лудило. 

У свету бетона, машина, прашине, 

ми смо  бесмислени. 

 

Мало кроткости у дубини 

означава да срце куца 

док су напољу поплаве воде, 

или је врућекао у казану, 

беживотни ритам живота је луд. 

 

Сјећање плаче звуковима диносауруса, 

дубоко тужно ричући, 

једна ћелија тихо медитира, 

зора за свитањем настаје. 
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Сумрак засједа на приземне умове, 

намећу своје услове осредњим емоцијама, 

побеђује све снаге, 

позовите најудаљеније звезде да дођу на магловиту земљу. 

 

Неиспричани изрази застарели, 

кухиња пуца у поподневном позиву 

да стварност учини једноставном, 

да позове мрзовољне . 

 

Деца још увек расту, 

без заустављања, 

јер су очигледно изненађење. 

 

НЕИЗРАЖАВАЊЕ 

 

Слика је развила око и питала: 

"Шта ти је у мислима?" 

Ох, ако слике питају да ли су то онда виша бића, 

Људи се претварају у „уметничка дела“. 

Када размишљају о људима који сликају-бића виде 

да је човечанство пуно неисправних производа, 

недостатака али је и сувишног. 

То су ствари које се увек врте, 

неред, чини да свет гине од пошасти, 

само зато што нема поштовања према природи. 

Ствари које су глупости и бесмислице. 

Ствари са главом које не знају за шта да је користе, 

само настављају да размишљају и покушавају да трују 

свет у име добра. 

Кад би само те ствари биле без главе, 

свет би одмах био савршен. 

Слике себе виде као идеална бића, 

само позирање, бојење, без „утицаја“ 

без изазивања проблема, 

без апелације за слободом, 

демократијом и ослобођењем. 

Ова бића увек живе у медитацији, буђењу, спокоју. 

Бића која се називају сликама су просветљена, 

са директним срцима, директним језицима и непосредношћу, 
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који истински знају „тишина је злато“. 

Бића која само улепшавају,  користе, 

улепшавају и лече живот не захтевајући сопствене интересе. 

Врховна бића, повезана директно са Створитељем, 

су без речи, сликају без бола.  
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          Dashamir Malo 

 

 

 

Dashamir Malo was born in Përmet, Albania. He graduated from the University 

of Tirana, Departament of Economics and Management. He lives in the city of 

Saranda. 

He has published the poetry books "Between loneliness and silence" 1994, 

"Precedent" 2001, "Hiding tear" 2007, "Probably" 2012 and "Vaguely" 2014, 

“Light-Shade" 2019. He has translated into Albanian three volumes of poetry by 

different foreign authors. 

He is a participant in several poetic anthologies in Albanian and other foreign 

languages. Cycles of his poems have been published in Greek, Bulgarian, 

Italian, English and Macedonian. He is one of the organizers of the International 

Poetic Meeting , which is held every year in the city of Saranda. 

Among the evaluations received by his poetry is worth mentioning the First 

Prize for the cycle of poetry, "False Rainbows", at the Third International Poetry 

Competition "Lyrical Voices", Sofia, Bulgaria 2012. 

 

Дашамир Мало 

 

Дашамир Мало рођен је у Пермету, у Албанији. Дипломирао је на 

Универзитету у Тирани, на одсеку за економију и менаџмент. Живи у 

граду Саранда. 

Објавио је књиге поезије „Између усамљености и тишине“ 1994, 

„Преседан“ 2001, „Сакривање сузе“ 2007, „Вероватно“ 2012 и „Нејасно“ 
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2014, „Светлосна сенка“ 2019. На албански је превео три тома књига 

поезија различитих страних аутора. 

Учесник је неколико песничких антологија на албанском и другим страним 

језицима. Циклуси његових песама објављени су на грчком, бугарском, 

италијанском, енглеском и македонском језику. Један је од организатора 

Међународног песничког сусрета који се сваке године одржава у граду 

Саранда. 

Међу оценама добијеним за његову поезију вреди поменути Прву награду 

за циклус поезије „Лажне дуге“ на Трећем међународном песничком 

такмичењу „Лирски гласови“, Софија, Бугарска 2012. 

 

To be in love 

 

… means 

waking up before the dawn 

Even to become the dawn itself 

It means 

seeing the most beautiful dream 

Even to become that dream itself 

 

It means 

After you leave the soft sheets 

( they will hold your body print until the night comes) 

You would go see yourself in the mirror 

Without the usual fear of a woman 

And become sure that you are even more beautiful 

than yesterday 

 

It means 

standing in front of your closet and without hesitation 

picking up the most ordinary dress 

 

It means 

A fragile redemption and bewilderment escorting you 

Everywhere 

You go hurriedly on to the street without paying any attention 

To the routine advices of your mother 

That talks to you from the kitchen window 

Being in love 
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Means 

Donating coins of happiness to the occasional transient 

 

Radiating aseductive light 

Igniting the jealous flame 

Of the nearby colleague 

Beingin love 

 

Means 

That you feel like the whole word is yours 

Without ever asking to possess it. 

To be in love. 

 

 

 

“ The last migration of the old fisherman” 

 

More than one year has passed 

That the fishing boat “ the seagull of the blues” 

Laying, anchored at the harbor 

It sits there, quite silent 

It’s black flag, was ripped off in stripes 

Like the mane of a horse 

Frozen by the longing for their master. 

They were saying that the fisherman 

Was bedridden for a year, as well 

But suddenly on a fall’s morning 

He was seen walking the street of the city 

 

Going to the sea shore 

He paused. He watched the Ionian sea 

It was a sea of rip currents that day 

angerous even for young sailors 

But it looked quiet on the surface 

Like the fever of a child 

That a caring mother realises 

Only in the morning 

The fisherman, went to the boat 

He untied the ropes 

And with his thin trembling hands 
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Caressed the bow of the boat 

Like it was a live thing 

And than pushed it into the blue sea 

“ go on now, my seagull, sail into the deep blue” 

 

Then he was making his way back home, 

Walking on autumn’s sidewalk 

He paused for a moment, 

He turned his gazeto the sky 

He threw his hands up, 

Like he was talking to the gods 

To those gods that helped him 

Through all his long journey 

He waved in the air his walking cane 

 

And the grey clouds of that fall sky 

Like obedient sheep, strolled 

To the valley. 

The fall, this mischievous blond woman 

Angry at August 

Continually plucked the leafs of the trees 

And threw them on the sidewalks. 

The old fisherman, was talking to himself 

“ how, much like leaves we are, 

how similar.” 

 

The next day 

On the notice board in front of the port 

I read a notice, about the fisherman’s last migration. 

 

Бити заљубљен 

 

... значи 

буђење пред зору 

Чак и да сам постанеш зора 

То значи 

угледавши најлепши сан 

Чак и да сам постанеш тај сан 

 

То значи 
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Након што напустите меке чаршафе 

(задржаће отисак вашег тела док не дође ноћ) 

Отишли бисте да се видите у огледалу 

Без уобичајеног страха од жене 

И постаните сигурни да сте још лепши 

него јуче 

 

То значи 

стојећи испред свог ормара и без оклевања 

подижући најобичнију хаљину 

 

То значи 

Крхко искупљење и збуњеност која вас прати 

Свуда 

Идете журно на улицу не обраћајући пажњу 

На рутинске савете ваше мајке 

То вам говори са кухињског прозора 

Заљубљеност 

 

Значи 

Донирање новчића среће повременим пролазним 

 

Зрачећа адуктивна светлост 

Паљењем љубоморног пламена 

Блиског колеге 

Заљубљеност 

 

Значи 

Да се осећате као да је цела реч твоја 

Без да је икада тражила да је поседујеш. 

Бити заљубљен. 

 

 

 

„Последња сеоба старог рибара“ 

 

Прошло је више од једне године 

Да је рибарски брод „галеб плавих“ 

Лежао, усидрен у луци 

Седи тамо, прилично тихо 
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Ту је црна застава, поцепана у пругама 

Као грива коња 

Смрзнут од чежње за својим господаром. 

Говорили су да је рибар 

Био везана  за кревет годину дана 

Али одједном у јесење јутро 

Виђен је у шетњи улицом града 

 

Одлазак на обалу мора 

Застао. Посматрао је Јонско море 

Тог дана било је море кидајућих струја 

опасно чак и за младе морнаре 

Али изгледало је тихо на површини 

Као грозница детета 

Коју брижна мајка примети 

      Тек ујутру 

Рибар је отишао до чамца 

Одвезао је конопце 

И својим танким дрхтавим рукама 

Миловао прамац чамца 

Као да је то била жива ствар 

И онда га гурнуо у сиње море 

"Хајде сада, мој галебе, уплови у дубоко плаветнило" 

 

Тада се вратио кући, 

Шетајући јесенским плочником 

Застао је на тренутак, 

Окренуо је свој глас ка небу 

Скупио је руке, 

Као да разговара са боговима 

Оним боговима који су му помогли 

Кроз сво његово дуго путовање 

Махао је у ваздуху својим штапом за ход 

 

И сиви су облаци тог падајућег неба 

Као послушне овце, шетали 

У долину. 

Јесен, ова несташна плавокоса жена 

Бесна на август 

Непрестано је чупала лишће дрвећа 
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И бацила их на тротоаре. 

Стари рибар је разговарао сам са собом 

„Како смо, као лишће, 

како слично “. 

 

Следећи дан 

На огласној табли испред луке 

Прочитао сам обавештење о последњој сеоби рибара. 
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       Dijana Uherek Stevanović 

 

 

Dijana Uherek Stevanović rođena je slučajno pre 52 godine u Hrvatskoj. Živi i 

radi u Subotici, Srbiji. 

Objavila je 12 zbirki poezije. Pored pisanja voli i da slika. 

 

SIZIFOVA JABUKA 

 

Vučem kamen savesti, 

ide teško... 

Umorna sam od kotrljanja, 

dođe mi da odustanem od guranja. 

Onda shvatim 

Sizif, nije imao dobru tehniku. 

Nasmešim ti se... 

Kožu Eve presvučem kožom zmije 

i kamen pretvorim u jabuku. 

Čekam da me zagrizeš. 

 

RAĐANJE DANA 

 

Pravougaoni dan 

je rođen i ovog jutra. 

Kako ga potrošiti, 

ne kriveći njega 

zbog nedostatka 

sebe u drugima? 

Razbiti ogledalo, 
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čisto da se ogradiš 

u narednih 7 

zbog sebe u sebi. 

Postati beskućnik, 

zbog nade koju on još uvek ima. 

Postati reka, koja teće, 

jednako kao suze 

sa tebi nepoznatog lica. 

Postati usne, 

uzidane u zidove 

jednake vratima, 

koje niko ne otvara. 

A želja postoji, 

jednako kao i suza u ogledalu, 

jednako kao i neizgovorene reči 

koje još uvek osećaju porođajnu radost. 

Rađam nas i novi dan, 

oštar i tup istovremeno, 

jednako kao stupanj + u - pravog ugla. 

Jutrim nas u noći punog Meseca…  
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                     Dilip Kumar Mewada 

 

 

Date and place of Birth: On7the September in Gujarat, India 

Education: B.Sc. (Physics) from Government Science College, Gandhi Nagar, 

Gujarat State, India 

Published Poems: Gardish-e-Dauran (Hindi/Urdu)  & Rang-e-Hayaat (Urdu 

poems in Roman script with English translation) 

Anthologies and certificates: Guldasta-e-Ghazal, Karwan-e-Ghazal, Khushboo-

e-Ghazal, Kavya Kalash, Rooh Ki Aawaz, Khanak Aakhar Ki, Kashti Mein 

Chand, Alfaaz Ke Gunche, Antologia mundial (La papa, seguridad alimentaria, 

Bolivia) Spanish anthology in which my Hindi poem is included along with its 

Spanish translation.  Certificate of achievement from Munir Mezyed Foundation 

(Craiova, Romania) 

 

Дилип Кумар Мевада 

Датум и место рођења: 7. септембра у Гуџарату, Индија 

Образовање: дипл. (Физика) са Владиног научног колеџа, Гандхи Нагар, 

држава Гујарат, Индија 

Објављене песме: У току зиме(хинди / урду) и Боја живота (урду песме на 

римском писму са енглеским преводом) 

 

 

 

 

DEFINITELY SOMETHING 

 

When she looks at me, storms of love arise, 
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She is unaware of the magic of her eyes. 

 

Caravans of time take halt for a moment, 

When she steps on my heart’s pavement. 

 

Dusts of colourful enchanting scents impart, 

As she strolls through the streets of my heart. 

 

A cool breeze adds sweet aroma to the air, 

As  she  playfully tumbles  her  silky hair. 

 

Her eyes’ unblinking say absolutely nothing, 

But my heart says this is definitely something. 

 

КРАЈЊЕ НЕШТО 

 

Кад ме погледа, настају љубавне олује, 

Она није свесна својих очију чаролије . 

 

Каравани времена застају на тренутак, 

Кад нагази на мог срца кутак. 

 

Шаренило дивних мириса даје прашина, 

Док она шета мог срца булеварима. 

 

Прохладни ветрић додаје у ваздух арому слаткасту, 

Док она разиграно пушта своју косу свиленкасту . 

 

Њене очи које трепћу апсолутно ништа не говоре, вешто, 

Али моје срце каже да је ово дефинитивно нешто 

 

 

SHAYARI / POEM 

 

In  your  absence  my  heart  and  soul  cry, 

Fetch time to visit me at least once before I die. 

 

Without you it’s very difficult to pass time, 

It seems as if falling in love is a serious crime. 
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From morning to till night I remember you only, 

Even in the midst of crowd I feel very lonely. 

 

My eyes often leave dreams on the pillow, 

Truthfully, my love for you is not so shallow. 

 

I’ve kept that flower safe in my personal diary, 

That you gifted me once with your Shayari. 

 

ШАЈАРИ / ПЕСМА 

Срце и душа плачу када те нема 

Посјети ме бар једном пре смрти. Нађи времена. 

 

Без тебе је тешко провести време,забавити се нечим, 

Чини се као да је заљубљивање озбиљан злочин. 

 

Од јутра до мрака се сећам само тебе, жено, 

Чак се и усред гомиле осећам веома усамљено. 

 

Много је снова из мојих очију на јастуку остало, 

Искрено, љубав према теби није  плитка нимало. 

 

Чувао сам тај цвет на сигурном у личном дневнику, мила, 

Ону Шајари песму коју си ми једном поклонила. 

 

препевао Горан Радичевић  
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                Dimitris P. Kraniotis 

 

 

 

 

Dimitris P. Kraniotis is an award-winning Greek poet. He was born in 1966 in 

Stomio (Larissa) in central Greece. He studied Medicine at the Aristotle 

University of Thessaloniki. He lives in Larissa (Greece) and works as a medical 

doctor (internal medicine physician). He is the author of 9 poetry books: 

“Traces” (Greece 1985), “Clay Faces” (Greece 1992), “Fictitious Line” (Greece 

2005, “Dunes” (Romania 2007), “Endogram” (Greece 2010), “Edda” (Romania 

2010) , “Illusions”(Romania 2010), “Leaves Vowels” (Italy 2017) and “Tie of 

Public Indecency” (ed. Kedros, Greece 2018). Also he is the editor-in-chief of 

the international anthology in english “World Poetry 2011” (205 poets from 65 

countries). He has won many international awards for his poetry which has been 

translated in 25 languages and published in many countries around the World. 

He was invited and he has participated in several International Poetry Festivals. 

He is Doctor of Literature, Academician in Italy, President of 22nd World 

Congress of Poets (Greece 2011) by United Poets Laureate International, 

Founder and Director of Mediterranean Poetry Festival (Larissa, Greece) and 

President of World Poets Society (W.P.S.). His official website: 

http://www.dimitriskraniotis.com/ 

 

Димитрис П. Краниотис је награђивани грчки песник. Рођен је 1966. 

године у Стомију (Лариса) у централној Грчкој. Студирао је медицину на 

Универзитету Аристотел у Солуну. Живи у Лариси (Грчка) и ради као 

лекар (интерни лекар). Аутор је 9 књига поезије: „Трагови“ (Грчка 1985), 
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„Глинено лице“ (Грчка 1992), „Фиктивна линија“ (Грчка 2005, „Дине“ 

(Румунија 2007), „Ендограм“ (Грчка 2010), „Едда“ (Румунија 2010.), 

„Илузије“ (Румунија 2010.), „Лишће самогласника“ (Италија 2017.) и „Веза 

јавне непристојности“ (ур. Кедрос, Грчка 2018.) Такође је главни уредник 

међународне антологије на енглеском језику „World Poetry 2011“ (205 

песника из 65 земаља). 

 

 

 

 

 

In a flash 

 

You violated the borders 

which buried their 

know thyself, 

you destroyed prisons 

behind curtains 

turned ablaze by 

the spark of your anger, 

without cries, 

without whispers, 

in a flash, 

that simple it was, 

you gave birth to light 

when you embraced 

what isn’t told 

(although written) 

in darkness. 

 

 

Moving 

 

We ’re naked now, 

we donned the colors, 

undressed words and voices, 

we ’re blind now, 

we drank the light, 

swam in death, 

with alcohol and tobacco 
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in our luggage 

we testified falsely, 

forgetting who we are 

we built our life on a bird 

and we flew again, 

simply we moved. 

 

У магновењу 

 

Прекршили сте границу 

која је сахрањивала своје 

Знам себе, 

уништили сте затворе 

иза завеса 

препланулих од 

искри вашег беса, 

без плача, 

без шапутања, 

у магновењу, 

било је тако једноставно, 

родила си светлост 

коју сте загрлили 

оно што није речено 

(иако написано) 

у тами. 

 

 

Кретање 

 

Сад смо голи, 

обукли смо боје, 

необучене речи и гласове, 

сада смо слепи, 

попили смо светло, 

пливали у смрти, 

са алкохолом и дуваном 

у нашем пртљагу 

сведочили смо лажно, 

заборављајући ко смо 

изградили смо свој живот на птици 
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и поново смо летели, 

једноставно смо се преселили.  
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        Domenico Pisana 

 

 

Domenico Pisana è nato in Italia, a Modica, città siciliana, nel 1958. Ha 

conseguito il dottorato in Teologia Morale presso l’Accademia Alfonsiana 

dell’Università Lateranense di RomA. 

Fondatore del Caffè Letterario “S. Quasimodo” di Modica, e poeta, saggista, 

critico letterario e giornalista , e ha pubblicato con editori di caratura nazionale 

ed europea: 9 volumi di poesie, 9 libri di critica letteraria, 11 testi di carattere 

teologico ed etico, 3 volumi di carattere storico-politico, 14 libri di didattica 

dell’insegnamento della religione. 

In quasi un trentennio di fiorente attività letteraria, si sono occupati di Domenico 

Pisana la rivista di Letteratura greca Pancosmia Sunergasìa, gli autori Irena 

Burchacka e Anna Sojka che hanno tradotto in polacco l’opera teologica di 

Pisana “Sulla tua parola getterò le reti”, tradotta anche integralmente in versione 

spagnola da Augusto Aimar; ed ancora si sono occupati di Pisana il poeta e 

critico letterario Geo Vasile, che ha tradotto in romeno il suo saggio “Quel 

Nobel venuto dal Sud”. Salvatore Quasimodo tra gloria ed oblio”, la poetessa 

Floriana Ferro che ha tradotto in inglese il suo volume “Odi alle dodici terre. Il 

vento, a corde, dagli Iblei”, il poeta Stefan Damian che ha tradotto in romeno la 

sua raccolta Nella trafitta delle antinomine. 

Di Domenico Pisana si sono anche occupati “Il Giornale Italiano de Espana” di 

Madrid, il Giornale on line “L’ItaloEuropeo Independent” di Londra, la rivista 

francese “La Voce” di Parigi, la rivista letteraria internazionale Galaktika 

Poetike "ATUNIS", il quotidiano on line dell’Arabia Saudita “Sobranews.com”; 

è stato anche tradotto dal poeta e docente universitario albanese Arjan Kallco 

sulla rivista italo-albanese “ALTERNATIVA”, ed è stato inserito nel volume 
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ATUNIS GALAXY ANTHOLOGY – 2019, a cura di Agron Schele, autore 

albanese residente in Belgio, scrittore di romanzi e co-fondatore della rivista 

internazionale ATUNIS. 

Recentemente ha ricevuto riconoscimenti in importanti Festival Internazionali: 

in Bosnia al Festival “La Piuma d’oro”, a Istanbul in Turchia al “FeminIstanbul 

2019,” e a Matera nell’ambito delle manifestazioni di Matera Capitale europea 

della cultura 2019. 

Tra i numerosi premi e riconoscimenti letterari ricevuti, ne ricordiamo alcuni: 

- Medaglia d’oro del “Premio alla Modicanità”, conferitogli nel settembre del 

2006 dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di Modica: 

- “Premio Sicilia Federico II” alla cultura per le sue pubblicazioni e attività 

culturali, conferitogli a il 27 novembre del 2016; 

- “Premio Europeo FARFA” per la cultura e il territorio 2017, dall’Associazione 

Internazionale dei Critici Letterari il 21 gennaio 2017 

Доменицо Пизана 

рођен је у Италији, у Модици, сицилијанском граду, 1958. године. 

Докторирао је моралну теологију на Алфонској академији Латеранског 

универзитета у Риму. 

Оснивач Књижевне кафане „С. Куасимодо "из Модице, и песник, есејиста, 

књижевни критичар и новинар, а објавио је са националним и европским 

издавачима: 9 томова песама, 9 књига књижевне критике, 11 текстова 

теолошког и етичког карактера, 3 тома историјског карактера -политицо , 

14 дидактичких књига наставе религије. 

За скоро тридесет година бујног књижевног деловања, грчки књижевни 

часопис Панцосмиа Сунергасиа, ауторки Ирена Бурхаска и Ана Сојка које 

су превеле Пизанина богословска дела на пољски језик „На твоју реч 

бацићу мреже“,.У пуној верзији на шпанском Аугусто Аимар; а песник и 

књижевни критичар Гео Василе, који је свој есеј „Тај Нобел с југа“ превео 

на румунски, такође се бавио Пизаном. Салваторе Куасимодо између славе 

и заборава “, песникиња Флориана Ферро која је свој свезак превела на 

енглески језик. Ветар, са конопцима, са Иблеија “, Песник Стефан Дамиан 

кје његову збирку превео на румунски језик. 

 

Se questo tempo di penombra 

 

Se questo tempo d’esilio fosse davvero 

lume di veliero nel futuro che vedrà 

ritornare la bellezza dei tramonti, forse 

la tristezza del cuore diverrebbe maestra 

di vita tra il gonfiore delle spighe di giugno; 
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crederei che l’anima s’è nutrita del suono 

del Verbo, ha intonato il canto dell’oboe 

nel rifugio degli uccelli in attesa di libertà. 

 

Se questo tempo di penombra divenisse davvero 

la chiaria d’una lucciola nell’embrione 

degli incontri, forse questa forzata prigione 

diverrebbe cattedra per gli smemorati 

sotto lo sguardo del cielo ritornato a sorridere; 

evocherei quest’imposizione del limite 

come aculeo di rinascita, narrazione di silenzi 

confessati agli alberi della mia collina. 

 

Se questo tempo di lamenti fosse davvero zattera 

per ancorare dal mare barche lasciate alla deriva 

e allungare le mani verso piante, acque, monti e terre 

forse questa cella fermenterebbe nuove rive 

nell’agognata aurora di sogni che ci attendono; 

mi desterei con pietà e misericordia dal cibo 

dell’onnipotenza e dal torpore dell’indifferenza 

consumata nel delirio delle mie ragioni. 

Oggi sono il granellino di sabbia 

sulla battigia del mio eremo. 

 

Se a Te somigliasse il mondo 

 

Se a Te somigliasse il mondo 

il sole risplenderebbe nella notte, la solitudine 

accantonerebbe semi di lebbra tra carezze 

di silenzio, il fluire dei giorni cambierebbe 

la pena degli anni che volgono al tramonto; 

mi addormenterei nelle braccia della luna 

per visitare luoghi d’infanzia, versare 

lacrime di felici navigazioni evocando 

miti immutabili in queste sere d’attesa 

con le mie tremule gambe percosse dal dolore. 

 

Se a Te somigliasse il mondo 

l’amore non sarebbe opaca mutazione né voce 

distorta di primavere sepolte nella follia dei sogni, 
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la terra non piangerebbe morti in anticipo, le mani 

pianterebbero ulivi nelle dune di deserti impenetrabili; 

la speranza diverrebbe la mia stella cometa, il cielo 

il giardino d’uomini con barili di nuvole, la compassione 

inchinerebbe il capo su foglie stese sotto i ponti 

prima che altra brezza salga e il freddo della neve 

sommerga uomini e donne uccisi dall’indifferenza. 

 

Se a Te somigliasse il mondo 

la verità cancellerebbe parole mortali 

prive di radici che per le strade il vento disperde 

lacerando l’innocenza di cuori senza colpa; 

per un attimo abbraccerei la terra dal legno 

della croce per dire a tutti che l’Amore 

è ciò che più conta. 

 

 

Ако је ово време сумрака 

 

Да је ово време изгнанства заиста било 

светлост једрењака у будућности коју ће видети 

вратило би лепоту залазака сунца, можда 

туга срца постала би учитељица 

живота између отеклих ушију јуна; 

Веровао бих да се душа храни звуком 

дел Вербо, отпевао би песму уз обоу 

у уточишту птица које чекају слободу. 

 

Ако је ово време сумрака заиста постало 

лампа свитаца у ембриону 

сусрета, можда овај принудни затвор 

би постао столица за заборавне 

под погледом неба поново насмејане; 

Звао бих ово наметање ограничења 

као блиц поновног рађања, приповедање ћутања 

исповест  дрвећу мог брда. 

 

Да је ово време ропаца заиста бонаца 

која усидри чамце лево од мора 

и допре до биљака, вода, планина и земљишта 
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можда би ова ћелија ферментирала нове банке 

у жељеној зори снова који нас очекују; 

Пробудио бих се са сажаљењем и милошћу хране 

свемоћи и обамрлости у равнодушности 

потрошен у делиријуму мојих разлога. 

Данас сам зрно песка 

на обали моје испоснице. 

 

Да је свет као ти 

 

Да је свет као ти 

сунце би сијало у ноћи, усамљеност 

одвојила би семе губе између миловања 

тишине, ток дана би променио 

бол година које се претварају у залазак сунца; 

Заспао бих у загрљају месеца 

посетио места из детињства, сипао 

сузе радости очаран 

непроменљивим митовима ових вечери чекања 

дрхтавим ногама пребијеним од бола. 

 

Да је свет као ти 

љубав не би била досадна мутација или глас 

искривљен изворима закопаним у лудилу снова, 

земља не би унапред плакала мртва, руке 

садили би маслине на динама непробојних пустиња; 

нада би постала моја комета, небо 

врт људи са бурадима облака, саосећање 

сагнуте главу над лишћем раширеним испод мостова 

пре него што се сретну поветарац и хладноћа снега 

преплављујући мушкарце и жене убијене равнодушношћу. 

 

Да је свет као ти 

истина би избрисала смртоносне речи 

без корења које ветар разноси по улицама 

кидајући невиност невиних срца; 

за тренутак бих загрлио земљу од шуме 

крстова да свима кажем ту Љубав... 

Најважнију! 
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      Dost Muhammad Rajper 

 

 

Dost Muhammad Rajper hails from Pakistan. He is teacher, short story writer, 

researcher and poet.. He is Associate Professor of English at college level in 

Pakistan.. He was born in village named Ahdi Khan Rajper and his father was a 

reputed landlord. He did his MA English in literature and MPhil English in 

stylistics. He actively contributes in the field of literature.. His poetry is 

published on www.atunispoetry.com. We hope for his bright future and 

blooming in the field of English literature.. 

 

Дост Мухаммад Рајпер потиче из Пакистана. Учитељ је, писац кратких 

прича, истраживач и песник .. Изванредни је професор енглеског језика на 

факултету у Пакистану .. Рођен је у селу званом Ахди Кхан Рајпер, а отац 

му је био познати земљопоседник. Магистрирао је енглески језик у 

књижевности и магистарски енглески стилистику. Активно доприноси на 

пољу књижевности .. Надамо се његовој сјајној будућности и процвату на 

пољу енглеске књижевности .. 

 

Wooden Structure 

 

Wooden structure works so well, 

Lives from centuries for all times, 

In decoration of walls and stanchions, 

Standing as monopoly of art,,, 

Designed chairs with untrammelled ease, 



338 
 

Stainless steel in artistic beauty, 

With open arms and smooth legs, 

Quite clean like the flowery bed of beloved, 

Sweet waiting at sumptuous table, 

Provision of food for future love, 

Make harmonic ties in wings of the world, 

Where gloating voices raise in vain, 

Beds of wood with comfortable coaches, 

Resting babies do slumber where, 

Quilts say welcome to warming heart, 

And pillows bolster to love, 

Doors are deeper with closed locks, 

Unlocking keys come from the heart, 

All doors are more beautiful than before, 

With designs and cute spotting comfort, 

Windows peer from deep heart, 

All pretty in felicity of sweet life, 

All make bond with concrete wall, 

All are always focussing on fixture, 

My stool is strong hillock, 

Indivisible rock, 

In all weathers of time, 

Stands like a piece of fine art... 

 

Дрвена структура 

 

Дрвена структура урађена тако добро, 

Већ вековима за сва времена постоји, 

У декорацији зидова и салона, 

Стоји као монопол уметности, 

Дизајнирана са лакоћом  столица, 

Нерђајући челик у уметничкој лепоти, 

Раширених руку и глатких ногу, 

Сасвим чиста као цветни кревет вољеног, 

Слатко чекање за раскошним столом, 

Обезбеђивање хране за будућу љубав, 

Направите хармоничне везе у крилима света, 

Где ликујући гласови узалуд се дижу, 

Кревети од дрвета са удобним струњачама, 

Где као бебе дремајући одмарате, 



339 
 

Линије кажу добродошли у загревање срца, 

И јастуци за љубав, 

Врата су добро затворене браве, 

Кључ за откључавање долази од срца, 

Сва врата су лепша него пре, 

Са дизајном и слатким комфором , 

Прозор им вршњак од истог дрвета , 

Све лепо у честитости слатког живота, 

Све прави везу са бетонским зидом, 

Сви се увек фокусирају на такмичење, 

Моја столица је јака као брдо, 

Недељива стена, 

У свим временским приликама, 

Стоји као уметничко дело...  
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        Dragan Dragojlović - Gize 

 

 

Dragan Dragojlović - Gize 

Rodjen u Šapcu na Ilindan 1956 godine 

 

Gimnazijalka 

biću tu mi se oduvek znamo kao stena i more 

hiljadu godina sledećih voleću samo tebe 

moja vernost biće sa obalama u posečenim ružama  

koje cvetaju kad ih dodirnu tvoja stopala 

 

o utrošku vremena besmisleno je govoriti 

rekla si da dvorac od peska u kome tražimo utočište 

zaboravljajući na plimu koja dolazi-podignem 

na vrhovima prstiju iznad crvenih krovova 

kad u rosi sevne pod topla krila grlice 

gde u djerdanima se gnezde mlada sazvežđa 

koja nikad ne zalaze ispod blistavog horizonta 

tvog osmeha... 

 

spokojna budi kad padne mraz sa druge strane stakla 

grejaću tvoje obraze dahom, ljubiti cvrkutom ptica 

u noći mladog meseca kome su okeani igračke 

sve reči pesme žetelaca tebi se raduju 

 

nebo je ptica belog pera po kome deca crtaju maštom 

ili kišom na prstima prave dugu u izlomljenom atomu sunca 

što otkucava vreme ostavljajući tragove okrutne kao čekanje 
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svaka misao izvan tebe olovna je kugla za moje čelo 

teško je govoriti u času slabosti reči su bezglasne 

crvene zavese od pliša nad morem nadanja ničijih knjiga 

čekaju u visinama zvezdanu prašinu tvojih krila 

jutarnja si brojanica od sanja i badema za moje usne 

groždjice na tvojim grudima koje bi stale u moju šaku 

i još je bilo mesta za celu vasionu toliko mladi smo bili 

toliko verovali u san koji ni nakon hiljadu godina za mene 

prestati neće... 

 

Epitaf za Vesnu Perišić iz Šapca 

(anestezija nije potrebna) 

tog dana negde u Indiji pao je avion 

tako sam zapamtio datum tvoje sahrane 

ceo grad bio je tu, svi koji su te voleli 

svi sem mene, jer bio sam daleko tako daleko 

da to sebi ne mogu oprostiti...blesošice,ludice 

 

zbog tebe sam se tukao sa mnogo jačim momcima 

u jutarnji sat iz Liline kafane na ušivanje 

kolona Zorkinih radnika mrko nas gleda 

dok se ljubimo sredinom ulice regulišemo saobraćaj 

pospani doktor ušiva ruku i nešto gundja sebi u bradu 

kako je alkohol dovoljan (anestezija nije potrebna) 

i penicilin 

koji sam zbog tebe primao a uvek sam se bojao injekcije 

blesošice,ludice 

 

zvižduk voza uvek me podsećao na odlazak 

kada sam bio u tvojoj sobi koja je ujedno kuhinja 

i spavaća soba,kupatilo- ma bila je carstvo nebesko! 

sećam se,sunčev zrak se uvlači u sobnu tminu 

kroz tanak procep na zavesi od zelenog kepera 

izbledelog kao na prozoru školske učionice... 

voz-ekstaza mašine sve brže i brže i ode...ode 

a mi bi ležali mokri široko otvorenim očima prema tavanici 

osluškujući svoje damare u točkovima lokomotive 
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ni sada ne znam šta sam voleo,onu sobu,belu bluzu koja svetli niz uglačanu 

kaldrmu kapije u kojoj je nestajala sva moja realnost 

strah i radost iznenadnog susreta pored saznanja 

o prolaznosti svega ne znam ali i danas 

kad čujem zvižduk nečeg mi bude žao... 

 

blede ožiljci Vesna blede, kao imena trofeja 

urezana na zidu tvoje kapije i ovaj epitaf koji ti pišem 

jer kiše padaju po njima 

kiše odnose imena, one će odneti i moje ime... 

 

Epitaf 

sve što je bilo ne postoji nigde a mi ne možemo biti 

i ovde i tamo u traženju smisla sami i... u odnosu na večnost  
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                 Dragan Vilić 

 

 

 

 

Dragan Vilić rođen 1956. godine u Gacku, Bosna i Hercegovina. Od 1959. 

godine do 1992. živio u Sarajevu. Od 2002. godine živi u USA. Bavi se 

pisanjem poezije i proze od srednjoškolskih dana. 

Objavio tri zbirke poezije: 

* STAKLENO CARSТVO 2000. godine u izdanju Književne zajednice „Vaso 

Pelagić’’, Banja Luka, Republika Srpska, BiH 

* KOSMIČKI KOVITLAC 2012. godine u izdanju „Grafokarton’’, Bijelo Polje, 

Crna Gora 

* IMAGINARNOJ SJENI 2017. godine u izdavaštvu Književnog kluba Brčko 

distrikt, BiH 

* RITAM SVJETLOSTI KROZ MJESEČEVE MJENE (zajedno sa 

pjesnikinjom Marinom Bulajić) 2014. godine u izdavačkoj kući „Nova 

Poetika’’, Beograd, Srbija 

Iste godine (2014.) iz štampe je izašao roman: 

* TRAGOM BUNILA u istoj uzdavačkoj kući, a 2015. godine objavljuje knjigu 

ljubavnih priča: 

*HANIBALOV VRISAK STRASTI i lirsko-epsku poemu 

*KOSMIČKI BIJES u izdavačkoj kući „Sven’’, Niš, Srbija. U istoj izdavačkoj 

kući, 2016. godine izlazi njegova zbirka pripovjetki: 

* NE SKIDAJTE TUGU SA KLOVNOVOG LICA 
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Godine 2017. štampana je knjiga zapisa i razmišljanja: 

*BESMRTNOST DUŠE, u istoj izdavačkoj kući 

Godine 2018. U izdavačkoj kući „Arte“ Beograd, Srbija iz štampe je izašao 

njegov drugi roman 

* KRVAVI BOŽUR 

Godine 2020 u Izdavačkoj kući SVEN, Niš, Srbija izlazi još 6 njegovih knjiga: 

Roman: 

* ZLA KRV 

Knjiga izabrane poezije: 

* VOZ NA PUTU ZA VJEČNOST 

Pripovjetke: 

* TIHA SJEĆANJA 

Religijski eseji, pripovjetke, poezija: 

* TRINAESTI APOSTOL 

Drame i komedije: 

* BALKANSKI MAČAK 

Misli, zapisi i kratke priče: 

* FILOZOFIJA LUDILA 

Pjesme i proza su mu objavljivane u raznim književnim zbirkama, novinama i 

elektronskim časopisima. Član je UDRUŽENJA KNJIŽEVNIKA SRBIJE, 

MATICE SRPSKE, Književnog kluba: „Savez književnika u otadžbini i 

rasejanju - SKOR’’, Novi Sad, Srbija i Književnog kluba „Skadarlijska boemija“ 

iz Beograda, Srbija.. 

Pored objavljenih knjiga, njegovi radovi (poezija, proza, novinarski zapisi, 

kritike, recenzije) izlazili su u raznim književnim časopisima, novinama, 

zbirkama, kao što su „Oslobođenje’’ Republika Srpska; zbornici „Riječ’’, 

„Svitac’’ i još neki, te na nekim elektronskim sajtovima. 

Prije dolaska u Ameriku bio je dosta aktivan učesnik književnih manifestacija u 

Republici Srpskoj, BiH, gdje je jedno vrijeme bio sekretar „Prosvjete’’ u 

Istočnom Sarajevu (Tadašnjem Srpskom Sarajevu). Njegov književni rad, u to 

doba, propratilo je nekoliko radio i TV kuća na kojima su emitovana njegova 

djela i intervjui sa njim... 

U maju, 2019. Godine na kratko je bio u posjeti rodbini i prijateljima u BiH i u 

Srbiji i tom prilikom je imao nekoliko uspješnih promocija i učešća na 

promocijama knjiga drugih književnika kao recezent u Banjaluci - BiH, Novom 

Sadu, Beogradu, Pančevu - u Srbiji... 

 

WHEN IGMAN CRIES 

When Igman cries in war’s tears, 

When doors are closed for sense, 
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When storm sky lets rain to fall in the forest, 

When black soil drinks hot blood, 

When oaks groaning under a rain of lead, 

When pine burns with a flame of fire in pain, 

When bear is trembling in dark of cave, 

 

Then dead flickers, and float on air. 

Than people can’t see the flowers, not even birds flay, 

But they push each other along the edge 

They can’t see the sun shine, not even Venus, 

All they can see is hate, on odious face. 

 

And only wind is whistling, like he is praying: 

Leave the forest, you beasts, you killers, 

Go like our pride grandfathers on battle field, 

It’s easier there to slaughter with more blood 

There are our emperors victim, died. 

And where are today’s emperors, fools? 

They treat with fondness the bottoms of world’s whores, 

Creeping their tongues on their women’s waxen breasts, 

Go with them, make famous war 

Leave Igman, he hates you more. 

 

VILE 

 

Noćas dok mjesečina ljubi kristale snjegova 

spavaju moji drugovi ispod bijesnih stegova 

sanjajući bijele, nagorkinje vile sa planina 

kako kroz eter šire miris opojnih malina, 

budeći sokove ispaćenih ratničkih tjelesa. 

 

Vile dojkama, nabreklim, zovu i mame, 

oči im plamte kroz noćne tame, 

bedra im topla, snažna, sniježno bijela, 

golišave igraju oko borova i jela: 

 

- Dođite ratnici - nijemi, pohotni glas se čuje, 

kose im crne, valovite mećava odhukuje, 

zov ljubavni ko polen kroz stud se prosu 

isplevši paukovu mrežu vežući svilu za rosu. 
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Iznad ispaćenih tjelesa plavičasta magla zalebdi, 

zaspalo ratničko lice poče da bl‘edi, 

ruke razgranaše grleći širine stepa, 

duša Amorova od Marsove se cijepa. 

Osmjesi se rasuše kroz tamu rata, 

zablista planeta u svjetlu zlata, 

al‘ pucanj rezak kroz hladnoću vrisnu, 

duša ratnička ljubavnu potisnu 

i moj drug kroz snen jecaj prošapta: 

 

- Moj narod, vijekovima mračnim, krvlju vulkane gasi, 

pelinovim suzama zaljeva vatre ratova 

hraneći Neman mesom, sirovim, jedrim, 

razorenim srcima preklanim, plavkasto vedrim. 

 

I ovih dana djedovi mrtvi kroz žive boj biju, 

i hrane Neman, hrane fantaziju. 

Idite vile do crnog đavola, 

mi kročimo sa molitvom na usnama, 

sa osmjehom bola, 

sa pogledom što kuša oluje sa neba, 

o, Bože, nama utjehe umjesto ljubavi treba! 

 

SASVIM OBIČAN POROĐAJ U HERCEGOVINI 

 

Porađa se sama, stidno, iza štale, 

dok sove aprilske hvataju zjale, 

zubima steže remen da ne vrisne, 

u muci svojoj, ni glas da pisne! 

 

Bremenita bješe, stomak do zuba, 

hrastovu koru napala guba, 

grli Sveto drvo i gubu ljubi, 

svjetlost zamire, mjesec se gubi... 

 

Vulkan se otvara i bljuje lavu, 

krv vrela ispod nje lije u poplavu, 

krik strašni sa usne ote se i vrisnu, 

šakama stisnutim stegna pritisnu. 
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Monoment nogica iz nje se gica, 

kriješti sova, ponoćna ptica, 

tjelašce malo u sluzi kliznu, 

munja zagrmlje i krečnjak liznu! 

 

Plač anđela kroz noćcu pustu 

rastjera maglu tešku i gustu, 

osmjeh na licu vile zablista, 

duša se rodi, anđelski čista... 

 

Pregrize vučica pupčanu nit, 

ne, nije ni bajka, nije ni mit, 

surova borba, Gordijev čvor, 

bodre je ovce, štiti je tor! 

 

Pokupi vila bebu u skute, 

u osmjeh su muke uvrnute 

i suza radosti niz obraz se sali, 

pjevuše negdje potočni vali. 

 

Ponese čedo ka svome gnijezdu, 

pogled joj uhvati Danicu zv’jezdu: 

-Hvala ti mila, Danom, ću je zvati 

nek’ svjetlost tvoja čuva је i prati! 

 

Moj soko sivi čuvat’ će vilicu od zime, 

u snu joj pjevušit’ hajdučke rime, 

kao da sina za rat bodri i sprema, 

dok kuja na lancu hrče i dr’ ema. 

 

Možda će strast, već, u toplom junu, 

baš na ovom mjestu dići novu bunu, 

pa će silina ljubavnog znoja začeti sina, 

uz zvuk gusla slavit’ će Hercegovina! 

 

ŽIVOT DUŠO 

 

Život je gorak, dušo, 

žrvanj nas stalno gazi, 
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k’o nije pelin kušo, 

pored cvijeta prolazi. 

 

On misli: to korov niče 

iz zemlje mokre i meke, 

staze njegove na pakao liče, 

puteve džombaste neke. 

 

No, ipak, ima i nježnih duša, 

koji zastanu u jednom trenu: 

-Gle, cvijet muziku sluša 

u boju sunca ovijenu! 

 

Te duše blag osm’jeh vide 

ne okom, no silnim duhom, 

sageti dolje one se ne stide 

da pričaju s nemirnim propuhom. 

 

Vole one vjetar dok miluje latice, 

tepa im nježne stihove i rime, 

te duše čuju proljetni poj ptice, 

i tihi jecaj, usnule zime. 

 

Život je lijep, nestvarna dušo, 

žrvanj nas ponekad melje i gazi, 

k’o nije med sa cvijeta kušo, 

pored života nijemo prolazi. 
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           Дрaгицa Кoрaћ Ивaнoвић 

 

 

Дрaгицa Кoрaћ Ивaнoвић (Кoрaћ je дeвojaчкo прeзимe). 

Рoђeнa je 23. jaнуaрa 1954. гoдинe у Рaдучу кoд Гoспићa, Рeпубликa 

Хрвaтскa, гдe je прoвeлa срeћнo дeтињствo, уз дивнe рoдитeљe, двe сeстрe 

и двa брaтa. 

У Бeoгрaду живи oд 1973. гoдинe. 

Зaхвaљуjући Нeвeни Џajи, писцу из Бeчa, 2010. гoдинe пoчињe дa oствaруje 

свoj први сaн - дa пишe пeсмe. 

Уз нeсeбичну пoмoћ Гoрдaнe Пaвлoвић, лeктoрa и рeцeнзeнтa и њeнoг 

супругa Љубишe, oбjaвилa je, 2013. гoдинe, прву збирку пoeзиje „Пркoсим 

вeтру“. Пoчeткoм 2019. припрeмилa je другу збирку „Дoк хoдaм стaзaмa 

љубaви“. 

Учeствoвaлa je нa мнoгим кoнкурсимa, a зaступљeнa у стoтинaк дoмaћих и 

мeђунaрoдних збoрникa; дoбитник нeкoликo нaгрaдa, oд кojих jeднa 

мeђунaрoднa – Лeћe, Итaлиja. 

Tрeћa збиркa „Живoт je мaскeнбaл“ у припрeми je. 

Њeн „други сaн“ – сликaрствo пoчињe дa сe oствaруje 2018. гoдинe, кaдa 

уписуje шкoлу сликaњa. Бaви сe и дeкупaжoм. 

Oд 1999. гoдинe aктивнo сe бaви рaдиo-aмaтeрствoм. Имa свoj лични 

пoзивни знaк YT1DI, пoсeдуje двe рaдиo-стaницe. 

Пeнзиoнeр je вeћ шeст гoдинa, a цeo рaдни вeк прoвeлa je у Грaдскoj 

упрaви грaдa Бeoгрaдa. 

И пчeлaрствoм сe бaвилa 30-тaк гoдинa, зaпрaвo дo 2019. гoдинe (дo смрти 

супругa). 

Majкa je двa синa, бaкa jeднe прeкрaснe дeвojчицe. 
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КОРАЧНИЦА ХЕРОЈА 

 

Корачам, 

као да кораке бројим, 

кроз густу шуму зелену, 

нежну као памучни облог 

на груди болне привијен. 

 

Корачам, 

а голубом на рамену, 

са шајкачом на глави, 

са опанком српским на табану. 

 

Корачам, 

до најсветијих места 

где гробови су палих јунака, 

прадедова славних отаџбине моје. 

 

Корачам, 

са надом и вером 

да нису узалуд животе дали, 

да поклоним се светлим сенима 

и захвалим на херојским генима. 

 

Корачам 

Љубав и Слободу 

земљом сељака, земљом јунака! 

 

Застајем, 

на корак од плавог раја, 

где земља са небом се спаја, 

на корак од љубичастог сна, 

где Наталијина рамонда сања! 

 

ДУШA У НEСAГЛAСJУ 

 

Нeштo ћу ти рeћи, 

oнaкo тихo, нa увцe, 

дa нe чуjу други: 
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Нeмoj дa ти нa ум пaднe, 

нa рaмe дa сe гнeздиш! 

Склизнућeш... 

 

Нe пoхрaњуj звeздe, 

нeбeскe смejaлицe, 

пoднo трeпaвицa. 

 

Пoглeдoм их нe дoдируj! 

Укaљaћeш их... 

 

И нeмoj дa би 

улицe грaдa мог 

oблaцимa сивим мaглиo, 

лaгaриje дa прoвeтриш! 

 

Зaгрцнућeш сe... 

 

Нe прeлaзи линиjу 

сeнкe блaгoрeчнe, 

ни пeдaљ вaн кругa! 

 

Изгубићeш сe... 

 

Шaпнућу, уснaмa oд мeдa 

- oчимa ти oд стaклeних пeрли, 

нeсaглaсjeм штo трeптe, 

дa нajтeжe je нeнaђeн бити. 

 

A нeћу тe трaжити...  
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          Dušan Živković 

 

 

 

Rodjen sam pod Kozarom, davne 1955.godine, nazvaše me Dušan, a prezime 

naravno po ocu, Živković. Odrastao na beogradskom asfaltu, od rane mladosti 

drugujem s poezijom. Prvo je to bilo slatko orudje za osvajanje devojačkih 

srdaca, a kasnije prerasta u želju ličnog stvaranja. Autor sam dve štampane 

zbirke „Sve za ljubav“ i „Bljesak duše“ kao i elektronske zbirke „Duša u meni“. 

 

ŽARIŠTE U DUŠI 

 

Tope se pahulje na mom licu 

one hladne, a ja gorim, iznutra 

u beznađu svome stao bih na liticu, 

tvoju ljubav osećam, i gledam u sutra. 

Od bola, bos bi šetao po sečivu sablje 

da osetim koliko srce može da izdrži 

da se ureže što dublje, 

dal će pre bol il' ljubav da ga sprži. 

Ne znam kako ovu vatru da ugasim 

plameni u duši će da me uguše, 

nema mesta gde da se skrasim, 

zato što je žarište u dubini duše. 

Žezlo ko da u telu neko vrti 

kako živeti i peći se iznutra 

osećam da će tako biti do smrti, 
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reci mi ljubavi, šta ćemo sutra. 

 

KORACI KROZ PESMU 

 

Ušla si u moju pesmu 

tiho, polako, bojažljivo 

da ni jednom stihu 

ne poremetiš melodiku. 

Nečujno si pružila ruku 

da me povedeš negde 

daleko od tuge, 

od svakodnevice, 

gde suze kupaju 

dok kiše padaju. 

Šetala si lebdeći, 

slovima moje pesme, 

očima svetleći, 

kosom milujući. 

Srcem si svakoj strofi 

pečat stavila, 

a dušom tkala ćilim 

po kome me vodiš 

ka osmehu i sreći. 

I da znaš, stvarno si 
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        Dušanka Milatović 

 

Dušanka Milatović 

Sombor, R Srbija 

Pesnik i aforističar. 

 

NISAM TU 

Nisam tu da nekog tražim 

Nisam tu da budem nađena 

Nisam tu da se mirim 

Ni sa kim nisam posvađana 

Ja sam izgubljena u sopstvnoj slici 

I jedino sa sobom u zavadi 

Ja sam tu po navici 

Nisam tu da uhvatim slobodnu pticu 

Ni da usvojim lutalicu 

Moja se duša sklanja 

Od praznih obećanja 

Ja sam od onih što bi pali 

I kad bi na ravno stali 

Nisam od onih što se ulizuju 

Ja sam od onih što vole da opsuju 

I ne kažem "ne" kad treba reći "da" 

I ne nabacujem osmeh kad mi se plače 

Nisam tu da istražujem neistine 

I narušavam mir 

Nisam tu da se igram 
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Jer posle igre ne ostaje ništa 

Nisam tu da trošim korake po tuđim poljima 

Noge su mi na oblacima 

A glava pod tvrdom zemljinom korom 

Sve mi je naopačke i naglavačke 

Tu sam da volim plave krugove 

Nisam tu da plaćam dugove 

Koje nisam napravila 

Nisam ja ničija zvečka 

Da ga zabavljam u besanim satima 

Niti ciganska mečka 

Da mu igram pred vratima 

Ja sam od onih 

Što će na pljusku stajati celi dan 

I neće vas upitati 

Imate li možda kišobran 

 

NEMAM VREMENA 

 

Nemam više vremena 

Za lažne osmehe 

Lažne ljubavi 

Lažne ljude 

Lažna prijateljstva 

I lažne nade 

Nemam vremena za čekanje 

Nekog i nečega što nikad neće doći 

Skrivam još neka zezanja po džepovima 

Poneku oluju da potera brod 

Što prati moj hod 

Vreme je kučka 

Nemam vremena za kučke 

Evo mi zvoni telefon 

Vidim neki nepoznat broj 

Ruka poleti da se javi 

A srce kaže stoj 

Nemam vremena ni za poznate brojeve 

Koji se oglase jednom u sto godina 

I to samo onda kad je njima vuna 

Neću da plačem 
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Nemam vremena ni za plakanja 

Sva su plakanja za mene vremena imala 

I sad je dosta 

Nemam vremena za bljutave kafe 

I prazne razgovore 

Niti za dame otmene 

Koje me dave novim noktima 

Umem lepo da nemam vremena 

Za sve što me ne zanima 

A kad se sretnemo moje vreme i ja 

Koje za mene nema vremena 

Kad mi zazvoni i kaže 

Sestro pazi sad je kraj 

Samo tad ću imati vremena 

Do tad nemam i tačka  
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           Dylan Horman 

 

 

Dylan Horman 

Vascrni Kaurin 

The All-Black Giaour 

 

C      O     D     A 

 

The storm came suddenly 

We didn't manage to hide in the forest 

Or touch each other enough 

To avoid damage in the storm that could give us everything 

And take everything away. 

Like music to the ear 

Like the color green to the eye 

Like love to the heart 

Like life to a life... 

 

The winglost too many feathers 

To be able to take us outside of the circle 

In which I'm rotting surely 

Rotting unnaturally 

As if on purpose. 

Quickly the wind blew 

And caught us off guard enjoying 
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The air with non-existent lungs 

Feeding on days 

In the used-up years 

Signing with our mouths 

And listening to the echoes in the empty 

And dark tunnels of pain 

That begin with spring 

And last until beyond our age. 

 

Too quickly it turned dark 

And the sky stole our hands holding the stars 

Too quickly the branches folded around their mothers 

And we remained strangers as orphans till the end of the world 

We became empty chairs that will foreverbe silent 

And stick their four legs foreverin the ground 

Into which you enter once 

And never come out. 

 

Too quickly the daylight ended 

And it doesn't matter anymore if we looked pretty in it 

Doesn't matter if we were brave in it. 

It's important now for how many moments 

We will last in the dark. 

How long we'll last 

In the burnt matches and cigarettes 

In the necks of petrified vases 

In my hands 

Banging on the hour 

On the wooden table 

While I imagine how often you wake and go to sleep 

While I imagine 

All the shades of this darkness 

From midnight to morning 

From yesterday to tomorrow 

And so onindefinitely 

 

 

* 

 

Nothing happened before me 
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And nothing happened after me 

The childhood of a rock 

Is a rock that will outlive eternity 

Will outlive itself 

In the parting spot. 

 

The train will take me once 

To the exact place 

Where we slapped each other’s faces 

Dizzy from the odours of our own plague. 

Who will speak for us 

Whenwords leave us and 

We become two rocks? 

For bashing in whose heads will we be used? 

Whose bellies will be inhabited by these two graves of love 

And a few turfs of dried-up grass? 

We stood for the last time once 

Looking into each other’s eyes 

Throats full of sweet longing’s blood curd. 

We said good-bye forever once 

Surrendering with a kiss the myth of tearing down the house 

For the offspring of our curses and offences. 

We really said good-bye once. 

 

The train will take me to the exact place once 

From which the brave poets had run away 

Their eyes sick with crying 

Praying never to return to where 

The ballad of you and me began. 

A scary town 

Some scary people 

Some scary streets eating upstrokes and hugs. 

We parted for the last time once 

Wishing all the best in life 

Life hanging onto our coats 

Wishing we would become saints after all those sins. 

We hugged for the last time once 

No hands 

No baggage 

Just  a desire to turn around and walk away 
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Into the world of particles. 

We really parted once. 

 

You stayed inside me once 

Like an incurable disease that made me turn ugly 

And happen to others like a curse 

The train will take me 

To the exact place where I belong 

For fear I might happen again. 

 

We really parted once.  

 

   * 

 

- Spavaš ? 

- Ne... 

Kakvo je čudno mesto ovaj naš krevet 

Da se prvi put oseti da se zemlja okreće? 

Čini mi se da senke cure sa zidova 

I svaki put kada te dodirnem 

Ja u stvari dodirnem kosmos 

Koji vrišti 

Jer je jato albatrosa odletelo daleko 

I red je da se umorne ptice vrate na zemlju. 

Misliš da je to ljubav? 

Ja mislim da je sve ljubav 

I jastuk 

Mirišljavi parket 

I jutarnja kafa. 

Pričanje o ljubavi je ogoljavanje 

U ovom brodu mesečaru 

I tačno bih bio sretniji 

Da ležiš mrtva pored mene 

Nego da zaspeš u trenutku 

Dok se sav vraćam pred tobom u tek rodjeno dete. 

Misliš da je to sebično? 

Ja mislim da nije. 

Misliš da je vodjenje ovakvih razgovora sebično? 

Mislim da nas ovakvi razgovori vraćaju u stanje bogova 

I udaljuju od ljudskosti koja je zavladala našim glavama. 
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Mislim dok se ljuštim kao pomorandža pred tobom 

Da zrelost ne odredjuje moju starost 

Niti poljupci mogu da odrede moju mladost 

Mislim da smo u zagrljaju uvek jaganjci 

Ili lanad 

Ili štenad u ovom kosmosu 

Mislim da smo laki plen 

Lovci na same sebe. 

Ili da smo barem dlanovi 

Koji su se otvorili 

Ne želeći da proćerdaju molitvu 

Koja nam se događa. 

Tačno bi voleo da sam mrtav 

U ovom krevetu od trnja i meda 

Dok se um oslobodja i zaposeda zidove , 

Nego da spavaš 

Dok se u momentu skidam sa najzajebanih droga 

I proživljavam rat izmedju stvarnosti 

I sna 

Stvarnost može biti i ružna i lepa 

I u bilo kom obliku je spokoj 

Kao tvoje golo telo što je spokojno u gnezdu na mom ramenu. 

Stvarnost je da mirišemo na vodjenje ljubavi 

Stvarnost je 

Da smo inicirali neprekidnu jebačinu 

Srevši se u svehaosu ovog betona, krvi, besa. 

Spokoj 

Spokoj smo i ti i ja 

Urezani u priče o računima 

Svadbama 

Sahranama 

Šamarima 

Ljubomorama. 

Mi smo žiitelji ove velike istine. 

Mi smo pravoslavni konzumenti istine. 

Tačno bih voleo da ne postojiš 

Dok se klanjam ožiljcima 

Isečenim dušama 

I pozivanjima u pomoć 

Zbog nekog mog  straha 
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Da ćeš prespavati 

Bitne reči koje ti šapučem u mraku 

Na petom spratu 

U dvosobnom stanu 

U sobi , na krevetu 

Ispod jeftinog ženskog akta 

Na koji povremeno 

Onanišem 

Kada nestaneš na nekoliko dana. 

Djavoli ne postoje. 

Postoje ljudi i bogovi 

U svojoj razmeni zarobljnika 

U svom odnosu prema fanatizmu, 

Ja sam u odnosu na tebe bog 

Koji je stvorio nešto vrednije 

U odnosu na samog sebe 

I strmoglavo gubim strpljenje 

Jer ne shvataš ljubav. 

Sve ovo što govorim u jastuk 

Je neko svedočanstvo o pripadaju . 

Spajanju 

Sve ovo što pričam jedinom svedoku noćas 

Je svedočanstvo da smo na pravom putu 

I da će se albatrosi vratiti. 

02:39 

- Spavaš ? 

- Spavaš...? 

- Spavaš...? 

- ... 

*** 

Ti si jedino zlo koje sam poželeo da mi se desi 

Jednom sam te sakrio ispod lista papira 

Na tv u se davao neki loš film 

Na radiju je svirala neka loša muzika 

U tanjiru je bilo neko bljutavo jelo 

U čašama je bilo neko loše vino. 

Ha... 

Ništa što podseća na religijsko divljenje tvom telu 

Ništa što može  naškoditi mom strahu 

Ništa što može da dokaže 
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Da si imala najlepše lice u godinama 

Kada su lica nudila osmehe 

Ti si jedino zlo koje sam želeo da mi se desi 

Da me snadje tu izmedju rebara 

Izmedju rebara i ispod stola 

Gde si vežbala život sačinjen od pokreta 

Gde si glumila 

Tako si glumila pijanstvo beskrajno i srećno 

Tako si me želela tek kad svi odu 

I volela tek kada svi pogase svoja svetla u sobama 

U kojima su se odigravale prelepe stvari 

koje smo ćuteći slutili 

I držali se za svadje i počupane kose 

Svak veličajući svoju uvredu 

Kao najnežnije izgovorenu molitvu mrtvoj mački 

Koja danima trune ispred vrata 

Smrdi ta mačka 

Žao nam je da je bacimo u kontejner jer smo je voleli 

Smrdimo ti i ja u nečemu što je trebalo da je ljubav 

Žao nam je da napustimo brod koji je udario u svaku stenu 

U našem malom moru 

Verovatno jer smo se voleli 

Smrdi komšija sa drugog sprata 

I žao nam je da ga oteramo u materinu 

Jer smo ga verovatno voleli u tom praistorijskom smradu 

Ništa od ovoga ne podseća na svet plastičnih suknjica i torbica 

Ništa od ovoga ne podseća na relikvijsku pažnju 

Koju sam pružao tvom hodu kroz mrak 

I iskradanju na mokre ulice 

Koje te možda nisu odnele 

Ali su te progutale 

Ti si tako moćno zlo 

Koje sam sebi uvek poželeo da mi se dogodi 

Da me snadje tu u mozgu 

Da me potkupi 

Tako lako potkupi 

Da predjem na drugu stranu iščekivanja mržnje. 

Smetaju mi te tvoje najlon čarape 

Bačene preko jedine moje stvari ostale od života 

Smeta mi taj grudnjak na kome su mirisi 
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Nekih nežnih 

Skoro pederskih prstiju 

Smeta mi ta suknja bačena preko kaveza sa pticom 

Smrdi ta mrtva  ptica 

Žao mi je da je bacim u kesu za djubre 

Naučio sam je da mi svako jutro skuva kafu 

I kaže ,, Volim te“ 

Verovatno sam je i ja voleo 

Smrdi taj tvoj osmeh na ulaznim vratima 

Jer znam da je ostao iz nekog tvog rastanka 

Žao mi je da ti ga skinem sa lica 

Jer je to lice koje sam do juče verovatno voleo 

Smrdi to mrtvo juče 

Jer sam ga u njemu tebe negde zaboravio 

I sa ulice pokupio neku drugu tebe 

Koju sam verovatno voleo. 

Ti si takvo pritajeno zlo koje sam poželeo sebi da mi se desi 

Kao nežna bolest koja brzo napreduje 

Kao laž za koju sam bio siguran da postoji 

A ipak sam je pisao po koži 

I koja će umreti dugo godina posle moje smrti. 

Na prozoru je umrla knjiga i strašno smrdi 

Žao mi je da je bacim u tudje dvorište 

Jer bi mi se kraj verovatno svideo 

Pored telefona je rezervni ključ od stana 

Umro je i strašno smrdi 

Žao mi je da ga bacim u klozetsku šolju 

Jer se brinem kako ćeš sutra uveče ući 

I tiho leći pored mene 

Ja sam ti umro i strašno smrdim 

Žao mi je da se bacim sa Brankovog mosta 

Jer se plašim da će me izvući tek negde na proleće 

Kada Sava izbaci svo djubre iz sebe 

I ti nikad ne saznaš šta sam svo vreme pisao po sebi. 

Ti si takvo prelepo zlo 

Koje sam sebi poželeo da mi se desi  
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Eden Soriano Trinidad,  LPT, DPed, Dhum, LittD, hails from the Philippines.  
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Collections are translated in different languages and published in numerous 

international anthology books like Galaxy Atunis Poetic Anthologies in 

Belgium, Inner Child Press and FM Magazine in USA. 

 Vietnamese Writers Association featured selected poems of her in a full page of 

Haiphong weekend, Văn Nghệ newspapers, Nhật Lệ Vietnam literary magazine, 

China National newspaper “Science Herald”, First World Daily Poetry in Macao 

and Weixin, and she is the  featured cover of a legendary magazine of “Chinese 

Poetry Influence” now renamed “POETRY” an International magazine, 

M.S.Jiebao.com, and QQ. Com.  

She won the first prize in the 2020 1st World Daily Poetry Competition in 

China. 

She is the only Filipino International poet guest at the 12th Guntur International 

Poetry Festival (GIPF) held in Guntur College at Guntur Andra, Pradesh, and 

the Poetry on Wheels at Hyderabad India on September 19-23, 2019. 

She is POINT EDITION ITHACA Poem of the Week translator into the Filipino 

Language, 

and the translator of Four Epic books of International poets. 
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Her latest cooperation titled Feathers of Silence is with Mohammad Mohi Uddin 

a lecturer of English Literature in Shylet Bangladesh, 

Идн Соријано Тринидад 

је почасни доктор књижевности и списатељица са Филипина. Универзитет 

на Филипинима и Институт за креативно писање објавили су четири њене 

књиге: Рајске шљиве 1, Симфонија душе, Рајске шљиве 2 и 108 песама. 

Преведена је на многе језике широм света, а заступљена у разним 

зборницима и међународним антологијама у Америци, Белгији и др. 

Вијетнамско удружење писаца представило је њене песме на целој 

страници угледног часописа, као и у кинеским на националним новинама. 

Сарадник је многих књижевних магазина и публикација скоро на свим 

континентима. Добитник је награде за поезију у Кини (2020). 

Једини је филипински учесник 12. међународног фестивала (GIPF), који је 

одржан у Индији 19-23. септембра 2019. Позната је и као врстан 

преводилац за едицију Point edition Ithaca, а превела је и више самосталних 

књига. Последњи њен превод је Перје тишине (Feathers of Silence) са 

Мохамадом Мохијем Удином (Mohammad Mohi Uddin), лектором 

енглеског језика из Бангладеша. 

Њени књижевни радови доступни су на: 

https://atunispoetry.com 

www.poemhunter.com 

http://maivanphan.vn/default.aspx 

Panitikan.ph (Likhaan: University of the Philippines) 

edensorianotrinidad.com 

Међународна сарадња и чланство: 

Међународни представник и члан Вишег управног савета новонастале 

државе између Судана и Египта у Бир Тавилу по имену Бирланд. 

Светски амбасадор за мир Фондације Ел Сол у Колумбији. 

Међународни потпредседник Јара фондације Непал у Катмандуу, чија је 

главна делатност образовање, књижевност, поезија, музика и уметност. 

Међународни председник Краљевског међународног института за мир 

Кутаи Мулаварман-Филипини. СММ-ИХРЦ волонтер 

 

 

Oh, Palm! 

  

She offered him a flower… 

Her palm excites him surprisingly. 

It looks too good for poetry. 
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He wants to shower it with kisses 

And grabs it tenderly. Her sultry palm 

drives him crazy 

  

He finds it so lovely, 

And wishes their palms would marry. The palm pines for heaven 

Touch-me not, cheeks burn shyly. 

  

Oh, palm! 

I want you dearly. Gorgeous, like the flowers she touches, 

Along byways of life. 

 

 

ОХ, ДЛАНУ  

 

Она му је понудила цвет... 

Њен длан га изненађује. 

Изгледа превише добро за поезију. 

Хтео је да га обрише пољупцима 

И зграби га нежно. 

Длан га излуђује 

И осети како је зрео. 

Сматра да је тако дивно, 

И пожеле ... длан да се жени. 

Длан чезне за небом, 

Не дирај ме, образи стидљиво горе. 

Ох, длану! 

Желим те драга. 

Прекрасна попут цвећа које додирује, 

Које проналази идући животним путем. 

 

 

 

КАД ВИДИМО СКУПЉАЊЕ ОБЛАКА (When We See the Clouds Form) 

Како волимо дуге, како поносно шире своју 

нијансу водених боја 

у лице неба Дуга сигнализира, нема више нејасноћа 

кише на небу 

Жута сунчева светлост која окупа нашу 

дневну светлост и чини нашу одећу сувом 
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Наш је ум одложио облаке који доносе кише са неба 

Капљице суза или громогласне капи 

Ово је облик облака који се надима 

над којима мрзимо капи 

Али нас засмејава 

А наше реке плешу миљу за миљом. 

Што нас подсећа да Бог зна да нам треба киша 

онолико колико нам треба сунце. 

Захваљујмо Богу за дугу и облаке на небу 

Треба нам сунце и киша 

Бог је створио сунце и послао кишу 

у све слојеве живота. 

Дуга нас подсећа на Божја обећања да 

никада неће послати поплаве. 

 

Translated into the Serbian Language 

Dr. Milutin Djurickovic  
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Eduard Harents  graduated from Yerevan State University, the faculty of 

Oriental Studies, and Cairo University's Centre of Arabic Language and Culture. 

He is an author of 10 poetry collections, and has been published in a large 

number of both Armenian and foreign periodicals and anthologies. Eduard is the 

most translated Armenian writer of all time, with his work being translated into 

more than 50 languages. In 2007, 2009, 2011 and 2013, he was awarded in the 

Best Poetical Series and Best Translation nominations, and 2013, the young 

poets first prize for the book "Lethargic Vigilance". Awards also include: the 

International literary prize for poetry 2015 and 2019, and the Panorama 

International Literature Award 2020 (India-Italy). In 2016, his book "The life 

lives me" was published in Belgium, and in 2017, his book "Lethargic 

Vigilance" was published in Spain. In 2014 he participated in the Festivalul de 

Internaţionale “Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş” (Romania) and in the 

Festival Internazionale di Poesia di Genova (Italy). 

 

Едуард Харентс 

дипломирао на Јереванском државном универзитету, факултету 

оријенталних студија и Центру за арапски језик и културу Универзитета у 

Каиру. Аутор је 10 песничких збирки, објављен је у великом броју 

јерменских и страних часописа и антологија. Едуард је најпревођенији 

јерменски писац свих времена, његово дело је преведено на више од 50 

језика. 2007., 2009., 2011. и 2013. године награђен је у номинацијама за 
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најбољу поетску серију и за најбољи превод, а 2013. године прву песму за 

младе песнике за књигу „Летаргична будност“. Награде такође укључују: 

Међународну књижевну награду за поезију 2015. и 2019. и Међународну 

књижевну награду Панорама 2020 (Индија-Италија). 2016. године у 

Белгији је објављена његова књига „Живот ме живи“, а 2017. у Шпанији 

књига „Летаргична будност“. 

 

 

 

THE ELEVENTH COMMANDMENT 

 

When you let Love go from your hand, 

give a clap to 

your soul’s «weakness». 

And to forgiveness of the light that flew 

from your eaves 

give a clap - 

with palm to your cheek 

from which you tore the flute of aroma. 

Give a clap to the flute… 

One hand gives a clap too… 

 

ЈЕДАНАЕСТА ЗАПОВЕСТ 

Кад иsпустиш Љубав из шака, 

аплауз 

„слабости“ твоје душе. 

И кад се опростиш од светлости која је сијала 

испод твоје стрехе 

пљесак - 

дланом на образ 

са којег си откинуо фрулу ароме. 

Пљесни и фрули ... 

Једна рука такође пљешће ... 

 

 

 

LOVE 

Trough the 30 dawns of my life, 

from flower to flower, 

leaving all my sins aside, 
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by the time I arrived, 

she had already left, 

leaving the Supper table behind… 

And I 

laughed the words 

inwards until yesterday 

like 

psychotropic fish… 

It turned out 33 was too many… 

 

ЉУБАВ 

Кроз тридесет зора мог живота, 

од цвета до цвета, 

остављајући све своје грехе по страни, 

док сам стигао, 

већ је била отишла, 

остављајући иза себе вечеру на трпези... 

И ја 

остављен без речи 

изврнут према јуче 

попут 

психотропне рибе ... 

Испоставило се да је тридесет трећа превише … 
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Poeta y escritor de Loja-Ecuador, que se dedica a la construcción de la paz. 

Entre sus logros resalta: Primer premio de poesía en el XX concurso de poesía 

“Fiesta internacional del trabajador” en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, 

Cuenca -España, 2017; Primer Premio en el II Concurso Internacional de Trova 

Clásica “Nuevos Trovadores” Guatemala, julio del 2019; Primer Premio, en la 
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IV” con poesía, realizado en la ciudad del Coca- Ecuador, noviembre 2020; 

entre otros premios. 

Además, ha publicado los libros de poesía: Los versos de un policía; Poesía para 

la mujer y la vida; Poemas al viento; Suspiros al viento; Caminando por la Rima 

Jotabé; y, Cantos y fisuras. También es autor de las novelas: Pecado Comunal; 

Jugando con taumaturgos; y, Memorias Ajenas. Parte de su obra también ha sido 

publicada en diversas Antologías en diferentes países del mundo. 

Entre otras actividades realiza gestión cultural independiente, como concursos 

internacionales de poesía, todos vinculados con la consecución de la paz, es por 

ello que las obras de su pluma tienen relación con la búsqueda de la paz integral. 

Песник и писац из Лоје-Еквадора, који је посвећен изградњи мира. Међу 

његовим достигнућима издвајају се: Прва награда за поезију на КСКС 

песничком конкурсу „Међународна радничка странка“ при Градском већу 
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Мота дел Куерво, Суенца-Шпанија, 2017; Прва награда на другом 

међународном такмичењу за класичну Трова „Нуевос Тровадорес“ 

Гватемала, јул 2019; Прва награда, у отвореној категорији, Првог 

песничког такмичења „Ла Диаблада“ у месту Пиларо, провинција 

Тунгурахуа -Еквадор; Прва награда на Првом такмичењу за сонете Светске 

организације писаца, Аргентина, јун 2020; Прва награда на Међународном 

такмичењу класичних трова, трофеј „ЛИ БАИ“ Кина, септембар 2020; 

Прво рангиран је на такмичењу против насиља над женама, Светске уније 

песника за мир и слободу (УМППЛ) и „Л´ИСОЛА ФЕЛИЦЕ“ 

АСОСИАЦИОНЕ КУЛТУРАЛЕ, у Бреши, Италија, новембар 2020; Прво 

место на књижевном такмичењу са поезијом „Орелана Ли “, одржаном у 

граду Кока-Еквадор, новембар 2020; између осталих награда. 

Поред тога, објавио је песничке књиге: Стихови полицајца; Поезија за 

жене и живот; Песме у ветар; Уздаси на ветру; Шетња римом Јотабе; и, 

Ивице и пукотине. 

 

Paz para los que se fueron 

(Jotabéa con estrambote) 

 

Encontramos un día por las notas pequeñas 

los recuerdos floridos de pintadas reseñas. 

 

Las historias de cuentos, de sus cosas pasadas 

se escribían brillantes en tertulias cromadas, 

los destinos dormidos, en sus liras cantadas 

encendían colores de ilusiones soñadas. 

 

Caminaban con flores, con sus suaves marchares, 

y sus propias miradas reflejaban pinares. 

Se nos fueron del tiempo, sus pinturas risueñas, 

 

sin pensar que corrían a las nubes calmadas..., 

los despidos sorpresa, nos plantaban pesares. 

 

Si volvieran solares 

a los cuentos eternos, pintaría en los versos 

los momentos felices de sus tiempos dispersos. 

 

Мир за оне који су отишли 

(Јотабеја са естрамботом) 
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Нашли смо дан у старим писмима 

цветна сећања у насликаним критикама. 

 

Приче о причама, о његовим прошлим стварима 

сјајно су писали на хромираним скуповима, 

успаване судбине, у њиховим певаним лирама 

палили су боје илузија у сновима. 

 

Ходали су са цвећем, били су то меки маршеви, 

а њихове сопствене погледе одражавали су борови гајеви. 

Напустили су нас с временом ведри њихови ликови, 

 

без размишљања потрчали према мирним облацима ..., 

изненадним одласком усађени  тужни снови. 

 

Ако би се вратили соларни 

вечним причама сликао бих у стиховима 

срећне тренуци у расутим временима. 

 

препевао Горан Радичевић 

 

 

 

 

 

CANTO DE PAZ 

 

(Tres jotabéa, versos alejandrinos ) 

 

El anhelo retoña de la fábula tierna 

y su danza en cristales con los cielos alterna. 

 

En los plácidos mares con sus peces leales 

ilusiona colores en los campos florales 

y la paz de los montes se destina sin males 

a fundir el cariño con abrazo a raudales. 

 

Alimenta las alas de ternura pequeña 

con amplexos dormidos en la luna que sueña. 
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En la flor del encuentro, del alago que inverna 

se presenta de diosa con sus dulces rituales 

a danzar con el brillo de oleada porteña. 

 

La bandera en los aires con las alas abiertas, 

nos arrulla con auras, aplacando reyertas. 

 

De palomas volando se desgajan alburas, 

imantadas de nieve, con hablantes llanuras, 

con celestes cercanos de abreviadas finuras 

se despiertan los prados a vibrantes venturas. 

 

Su blancura encendida, por la senda radiosa, 

con pacífico brazo, nos abraza virtuosa. 

 

De inocencia y destello con estrellas conciertas, 

los consuelos resumen a su gozo en linduras, 

y los himnos del triunfo, nos afloran en rosa. 

 

La ilusión de los sueños, con galaxias festeja, 

con trigales floridos, con vendimia que añeja. 

 

La vertiente de cantos apacigua la vera 

con colores que acunan con amor la ceguera. 

Dibujantes del verso, de la danza costera, 

con caricia sin raza, nos arreglan la esfera. 

 

Los confines sonríen al probar adulcía 

con humanos viviendo del amor sinfonía. 

 

El suspiro galante libertad nos festeja 

con el verde infinito, de la vida viajera..., 

con el canto esperanza de la dulce ambrosía.  
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       Ekaterina Volodina 

 

 

Ekaterina Volodina - poet, member of the Union of Russian writers, member of 

the Association of writers of the Urals, co-chair of the literary Council of the 

Assembly of peoples of Eurasia, regional editor of the First all-Russian literary 

magazine "Lifft" in the Tyumen region. Curator for the Tyumen region of the 

international literary project "Poetry in indigenous languages" (within the 

framework of the international project of the United Nations and Russia "Year 

of indigenous languages"). Head of the international Friendship Club "Children 

of Eurasia". Author of 9 books. Ekaterina Volodina's works have been translated 

into 12 languages. 

Екатерина Володина - песникиња, чланица Уније руских писаца, чланица 

Удружења писаца Урала, копредседавајућа књижевним Саветом 

Скупштине народа Евроазије, регионални уредник Првог сверуског 

књижевног часописа „Лиффт „у Тјумењској области. Кустос за регион 

Тјумења међународног књижевног пројекта „Поезија на аутохтоним 

језицима“ (у оквиру међународног пројекта Уједињених нација и Русије 

„Година аутохтоних језика“). Шеф међународног Клуба пријатељства 

„Деца Евроазије“. Аутор 9 књига. Дела Екатерине Володине преведена су 

на 12 језика. 

 

***  

Every day I enter, as in God's temple.  
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Grace like-at dawn  

Look around on the sides:  

The conqueror of darkness is already immortal.  

With news I enter into your gates  

With new lines and bright verses.  

Lord, thank you that still can I write.  

I hear the sounds of lyres under the sky. 

 

***  

I'll leave quietly, quietly, until dawn ...  

Under the feet will remain the sky and the city.  

Useless Soul repair, all in vain,  

Every scar in my heart He spoiled in pain ... 

I'll leave, lines of silent prayers are inappropriate  

An angel leads my account to endless roads  

Illuminates my path with light from soft lamps  

In the bright Temple, and where  

Love is called God Himself. 

 

***  

Nobody will solve the mystery of the Russian cold,  

In a city of blue frosts where forgotten names rhyme  

Coffee won't save you there no tea,long-coat, behold!  

The eternal cold of the frozen yonder times. 

 

Cold of bird cherry, Epiphany of mighty frost,  

February blizzards, chills, winters, snowdrifts,  

Long winter dreams of rowan and birch trees  

Rivers, lakes, seized - in frosty staples rifts. 

 

Hell to wind, frost, and others the devil dooms!  

The will power of the primroses surge awaits,  

The frosty pattern again, clean, youthful booms -  

The cold gives birth to Sunbright Russian poets. 

 

 

*** 

Horses! Horses, my horses  

On the water, they drank the sun  

In quiet a sleepy whisper of leaves  
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When smells of mowed grass had begun. 

 

A world that knows no limit  

One or two hundred years,  

quite Remembers my mind that minute  

Remember the horse that was white. 

 

Braids in curls those blossomed  

Their souls nigh to heaven, that blazed  

Horses! My horses, horses! 

 In the golden steppe, those grazed. 

 

I remember as if was yesterday  

what not I went through  

The smell of that steppe wormwood  

Late evening campfire, construe! 

 

The moon wheel would roll on  

Stars did weave Carpets  

And kindness was wrapped in the darkness  

I fell in the hands of the steppe. 

 

Was it in real or a dreaming  

Pain in my chest does still run  

Horses! Horses, my horses  

On the water, they drank the sun. 

 

 

Сваки дан улазим у Божји храм. 

Као Грчка у зору 

Погледајте маргине: 

Победник таме је већ бесмртан. 

Са новостима улазим кроз твоја врата 

Са новим редовима и светлим стиховима. 

Господе, хвала ти што још увек могу да пишем. 

Под небом чујем звуке лира. 

 

*** 

Отићи ћу тихо, тихо, до зоре ... 

Под ногама ће остати небо и град. 
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Бескорисно поправљање душе, све узалуд, 

Сваки ожиљак у мом срцу покварио се од бола ... 

Отићи ћу, редови тихих молитви су неприкладни 

Анђео води рачуна о бескрајним путевима 

Осветљава ми пут светлошћу меких лампи 

У светлом Храму где 

Љубав се назива сам Бог. 

 

*** 

Нико неће решити мистерију руске зиме, 

У граду плавих мразева у којима се римају заборављена имена 

Кафа вас неће спасити, нема чаја, дугачког мантила, наиме, 

У вечној хладноћи ледених времена. 

 

Хладније од смрзнуте трешње, Богојављење моћног мраза, 

Фебруарске мећаве, зимице, снежне сметине, 

Дуги зимски снови о стаблима борова и бреза 

Реке, језера, претворени - у ледене пукотине. 

 

Једне на пакао ветар, мраз, а друге ђаво осуђује! 

Снага воље јаглаца чека зраке, 

Опет смрзнута песма, чиста, младалачка се чује - 

Хладноћа рађа руске песнике сунчано жарке. 

 

*** 

Коњи! Коњи, моји хати 

Из воде су сунце пили 

Кад јесење лишће шапти 

Када сена мирис чили. 

 

Свет што не зна за границе 

Беше један ил' два века, 

Памти мој ум немилице 

Сећам се тог коња белка. 

 

Цвет у коси кад процвати 

Душама смо к небу расли 

Коњи! Коњи, моји хати 

У златној су степи пасли. 
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Сећам се још, као јуче 

кроз шта све смо пролазили 

Мирис, пелин, степе, буче 

Увече логор налазили! 

 

Мјесец ишао својим путем 

А звезде су тепих ткале 

Добре као мајке жуте 

Степе су ме својом звале. 

 

Сан ил' јава – ко ће знати 

Бол из груди не ишчили 

Коњи! Коњи, моји хати 

На води су сунце пили. 

 

препевао Горан Радичевић  
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     Елдар Ахадов  

                                                              Эльдар Ахадов 

 

Елдар Ахадов ( 1960 ) је пјесник и прозни писац из Бакуа (Азербејџан), 

члан удружења књижевника Русије и других књижевних организације 

Русије, Украјине и Азербејџана и копредсједавајући Књижевног савјета 

Скупштине народа Евроазије. 

Аутор је 60 књига поезије и прозе и добитник врло значајних 

међународних књижевних признања. 

Живи и ствара у Краснојарску ( Русија ). 

ОСИМ ТЕБЕ 

 

Поцјепао сам твоје фотографије. 

Али то ништа није промијенило. 

И даље си у мени. 

Отишао сам веома далеко и никад се нисам вратио. 

Али то ништа није промијенило. 

И даље си у мени. 

Потом сам се спријатељио са другима и завољели су ме. 

Али то ништа није промјенило. 

И даље си у мени. 

Напио сам се - к'о црна земља, обућар и скитница, к'о посљедњи створ. 

Али то ништа није промијенило. 

И даље си у мени. 

Оженио сам се, добио дјецу и постао домаћин. 

Али то ништа није промијенило. 

И даље си у мени. 

Старост ме опхрвава. 

Све ми нестаје из памћења. 
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Све. Осим тебе. 

 

превод с руског - Стефан Вышекруна 

 

 

 

OГРАШЈЕ 

Она у души созерцава кашто 

да је однесе, одржи у власти; - 

не кричим, не плачем, и зашто 

трести се у кушњи што спасти - 

Из прошлости, из дечјег царства, 

кад гласи далеки и блиски здруже; - 

они су мени одлична лекарства 

да земаљски кратки дни се дуже - 

Она у помрчини пребива соба, 

и очекује ћутећи опет час; - 

док предосећа како из гроба 

почивши моле се за нас - 

У њих и нас молитва је бритка, 

као отаџбина и небо, нада мном; - 

и зато то није изгубљена битка, 

док у прошлом пребивам пламно. 

 

превод с руског - Слободан Блажов Ђуровић  
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 Elena Ananyeva 

                                                        Елена Григорьевна Ананьева  

 

 

Елена Григорьевна Ананьева, писатель, поэт, журналист, искусствовед, 

режиссёр, культуролог 

Родилась 20 июля в городе Одессе. 

Автор 22 книг, автор-редактор составитель поэтических антологий 

«ЮЖНОЕ СОЛНЦЕ» серии «Писатели ХХI столетия. Бриллианты слов», 

автор 40-ти антологий, в том числе на немецком языке, художественных 

каталогов. 

Закончила студию киноактера при Одесской киностудии у режиссеров 

Василия Левина, Киры Муратовой в 1970 году, Одесский Национальный 

университет филологический факультет. Работала и сотрудничала с 

редакциями газет в Одессе, студией телевидения, ТВ Останкино. 

Искусствовед-эксперт в группе искусствоведов при Министерстве 

культуры, приобретя второе образование, участвуя в международных 

научно-практических конференциях, более двадцати лет работала при 

управлении культуры Одесской облгосадминистрации, одновременно 

организатор художественных выставок. 

Автор идеи, учредитель, президент и организатор проекта «Спаси и 

сохрани» с 1998 и в его рамках Международного многоуровневого 

конкурса имени де Ришелье Содружества деятелей литературы и искусства 

Глории, фестиваля «Бриллиантовый Дюк», который трансформируется во 
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Всемирное Движение - Арт-фестиваль «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЮК - 

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ВЕНОК»: Великий шёлковый путь культур, в 

проектах, награждениях под эгидой Академии ЛИК, Европейского 

Представительства в Германии - Международной академии русской 

словесности МАРС, академии литературы и искусства Украины, Арт-

Центров и представительств в мире – ассоциации «Freundschaft-Brücke 

Gloria» e.V. 

Член Национального Союза журналистов Украины, писателей XXI Века, 

международного союза художников-маринистов Одессы, почётный член 

СПСА. Принимает активное участие в литературно-художественной жизни 

Украины, России, Германии, США, Израиля, Австрии, Испании, Франции, 

Беларуси и других стран. 

Живёт в Германии. 

 

Elena Ananyeva, writer, journalist, art critic, director, culturologist 

She was born on July 20 in the city of Odessa. 

Author of 22 books, author-editor, compiler of poetic anthologies "SOUTHERN 

SUN" of the series "Writers of the XXI century. Diamonds of Words ”, author 

of 40 anthologies, including those in German, of art catalogs. 

She graduated from the film actor's studio at the Odessa film studio with 

directors Wassily Levin, Kira Muratova in 1970, Odessa National University, 

Faculty of Philology. She worked and collaborated with newspaper editors in 

Odessa, television studio, TV Ostankino. 

Sie is art critic-expert in a group of art critics at the Ministry of Culture, in the 

department of culture of the regional state administration, organized exhibitions. 

The author of the idea, founder, president and organizer of the project since 

1998 and within its framework of the International Multi-Level Competition 

named de Richelieu of the Commonwealth of Literature and Artists Gloria, the 

Festival "Diamond Duke", the International Academy LIK. 

Member of the National Union of Journalists of Ukraine, Writers of the XXI 

Century, the Union of Marine Painters of Odessa, SPSA. Takes an active part in 

the literary and artistic life of Ukraine, Russia, Germany, USA, Israel, Austria, 

Spain, France, Belarus. 

 

Елена Г. Ананиева, списатељица, песникиња, новинарка, ликовна 

критичарка, редитељка, културолог 

Рођена је 20. јула у граду Одеси. 

Аутор 22 књиге, аутор-уредник, састављач песничких антологија „ЈУЖНО 

СУНЦЕ“ серије „Писци КСКСИ века. Дијаманти речи “, аутор 40 

антологија, укључујући и немачке, уметничке каталоге. 
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Дипломирала је у студију филмског глумца на Филмском студију у Одеси 

под редитељством Василијем Левином, Киром Муратовом 1970. године, на 

Одеском националном универзитету, Филолошки факултет. Радила је и 

сарађивала са редакцијама новина у Одеси, телевизијским студијем, ТВ 

Останкино. 

 

 

Белые крылья 

 

Вся жизнь на качелях - 

взлетают качели, 

пусть белый лишь ангел придёт. 

Расправит крылья, 

вдохнёт свежий воздух 

и песню твою подпоёт. 

 

Пусть крылья расправит, 

летаем вместе, 

умоет солнцем зари. 

Зови, белый ангел, 

приди, белый ангел, 

и крылья мои поддержи! 

 

Вся жизнь на качелях, 

земных и крылатых, 

расти, любви лепесток. 

Пусть белый ангел 

тебя охраняет, 

а чёрный мимо идёт. 

 

Пусть крылья поддержит 

белый ангел, 

с ним можно в туман и пургу, 

на новые подвиги вдохновляет. 

Береги ахиллесовую пяту. 

 

Под бархатным блюзом 

летят качели – и будущее 

двух – волной. 

Пусть белый ангел вдыхает силы. 
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Любви шёпот: «Милый мой!» 

 

 

Вопреки 

Вопреки, что ты говоришь 

солнце светит, светит всем. 

Свечу держу на солнце я, 

Мой мир чудесный, не молчит. 

Вопреки, что дождь идёт, 

А солнце светит сквозь огни. 

Слепым дождём расцветит сны, 

Притянет к свету и теплу. 

Вопреки, что слова – лгуны, 

Мысль изреченная снова ложь. 

Идёт по всем статьям борьба, 

Но солнце светит, светит всё ж. 

 

Вопреки, что струны строй 

Меняет лики и аккорд, 

Летит стрелой, сжигает мост, 

А град прозрачный и большой. 

 

Вопреки, что уходят ввысь, 

А тень небес меняет жизнь. 

Твой стойкий камень – камень судьбы 

Дарует веру вновь и вновь. 

 

Вопреки, что слабые злословят 

И камни в спину запустить норовят, 

Стрела купидона – муза герою, 

А сила чувства – мысль парад. 

 

Бела крила 

 

Сав живот је тај замах - 

Љуљашка кад полети 

Доћи ће бели анђео једини. 

Крила да јој рашири 

свеж ваздух удисаће 

своју песму певаће 
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Нека се рашире крила 

летимо заједно 

зору сунце кад испрати. 

Белог ћеш анђела звати, 

дођи бели анђеле 

и подржи моја крила! 

 

Сав живот је у замаху 

земаљски и крилати, 

расте, воли цвећа лати. 

Нека бели анђео 

Те штити, 

а онај црна заобилази. 

 

Нека крила подупире 

Анђео Бели, 

с њим можеш да одеш у маглу и мећаву, 

надахњује нова дела. 

Пази на своју Ахилову пету. 

 

Испод сомотске блузе 

љуљашка лети - и будућност 

постаје валом. 

Нека бели анђео удахне снагу. 

Шапату љубави: "Драги мој!" 

 

Упркос 

 

Супротно ономе што кажете 

сунце сија, сија свима. 

Држим свећу на сунцу 

Мој свет је диван, не ћути. 

 

Упркос киши која пада 

И сунце сија кроз ватре. 

Снови ће цветати као слепа киша 

Привући ће вас светлошћу и топлином. 

 

Упркос речима, лажни су 
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Поновљена реч је лаж. 

Постоји борба по свим тачкама 

Али сунце сија, сија још.. 

 

Упркос чињеници да свира струна 

Мењајући ликове и акорде 

Лети попут стреле, пали мост, 

А град је провидан и велћи. 

 

Упркос чињеници да иду у вис, 

И сенка неба мења живот. 

Твој непоколебљиви камен је камен судбине 

Даје веру изнова и изнова. 

 

Упркос чињеници да слаби говоре зло 

И труде се да камењем гађају с леђа, 

Купидонова стрела је јунакова муза 

А снага осећања је мисаона парада.  
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                    Elena Liatou 

 

 

 

Elena Liatou is teacher and writer.She writes fairytales and poems.She is 

member of Greek Ibby,, member of female literary companion, member of 

Panhellenic Writes Union, member of Cypriot Children ‘s book association. 

She is a radio producer. 

She maintains the Children ‘s radio show « Elena’ s fairytales» in radio 

Logothekniko vima. 

She has written 45literary books.She loves children and writes for those. 

Елена Лиатоу 

Елена Лиатоу је учитељица и списатељица. Пише бајке и песме. Чланица је 

грчке Ибби, чланице женске књижевне сапутнице, чланица Уније 

панхеленских писаца, чланица удружења књига кипарских деце. 

Она је радио продуцент. 

Одржава дечију радио емисију «Еленине бајке» у радију Логотхекнико 

вима. 

 

Написала је 45 књижевних књига. Воли децу и пише за њих. 

 

IF IT HAD COLOR 
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If your anger had color, it would be black, like a winter night where  I am 

looking for light in my soul. 

If your hope had color, it would be blue, like the summer days  I look forward 

to. 

Your enthusiasm would be painted pink, like the timid windmill behind the rock. 

Your frustration, would take brown color, like the fallen autumn leaves, down 

on the wet ground. If your optimism had color, it would be yellow like golden 

rays, bathed in light from bright days. 

If your joy takes color, it would be painted it red, like the red wheels that will 

bloom in spring. With all-white color, peace will be painted like white doves, 

which bring messages of joy, in your two hands. 

Your feelings are expensive pearls. 

With colour they paint in life, every moment of yours. 

 

CELEBRATION DAYS 

 

Celebrate your days. 

Dress them with strong love. 

Throw a scent of success to smell. 

Fun days all look alike. 

With the veil of joy, it covered them gently. 

It drove the pain and bitterness away. 

And if grief lurks under your window to pierce, it will be frightened by so much 

joy and will silently run to escape. 

Celebrate your days and sadness will have no place there. 

From the vortex of happiness the force, terrified will run, and will be saved 

chased. 

But if your life brings storms, thunderstorms and lightnings, do not be afraid! 

Reach out to your cruel fate. 

Days of celebration, tell her how she owes you! She will pay off and then she 

will go somewhere else! 

 

EXPECTATIONS 

You collect dreams, you stack them in a golden pouch. 

You feed them with love and hope that they will reap, grow one day, take life. 

Expectations nurture for bright moments, bathed in the sun's rays. 

Visions flood your being, pushing it into tomorrow's paths. 

And while your existence walks in life the distant army, you sink into the habit 

the swamp waters. You are lost! 
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Suddenly you start embroidering again expectations to lead you to new 

destinations. 

The thought is disarmed, wrapped in a golden cloth, setting up a crazy dance in 

the night. 

Open your wings to your expectations, open for a new, cloudless sky .. 

 

 

ДА ИМА БОЈУ 

 

Да ваш бес има боју, био би црн, попут зимске ноћи у којој тражим 

светлост у души. 

Да ваша нада има боју, била би плава, попут летњих дана којима се 

радујем. 

Ваш ентузијазам био би обојен ружичасто, попут плахе ветрењаче иза 

стене. 

Ваша фрустрација би попримила смеђу боју, попут опалог јесењег лишћа, 

на влажном тлу. Да ваш оптимизам има боју, био би жут попут златних 

зрака, окупан светлошћу светлих дана. 

Кад би ваша радост попримила боју, била би обојена у црвено, попут 

црвених              

цветова који ће цветати на пролеће.  

Потпуно бијелом бојом мир би био обојен попут бијелих голубова који 

доносе поруке радости у ваше двије руке. 

Ваша осећања су скупи бисери. 

Бојом осликавају у животу, сваки ваш тренутак. 

 

ДАНИ ПРОСЛАВЕ 

 

Прославите своје дане. 

Обуците их снажном љубављу. 

Ставите арому успеха да миришете. 

Сви забавни дани изгледају слично. 

Велом радости нежно их је прекрио. 

Отерао је бол и горчину. 

А ако туга вреба испод твог прозора да се пробуди, уплашиће се толико 

радости и ћутке ће да побегне. 

Прослави дане и туги ту неће бити места. 

Из вртлога среће потећи ће сила биће спашена прогоњена. 

Али ако твој живот доноси олује, грмљавине и муње, не бој се! 

Дођи до своје окрутне судбине. 
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Дане славља, реци јој како вам дугује! Исплатиће и онда ће отићи негде 

другде! 

 

ОЧЕКИВАЊА 

Сакупљате снове, слажете их у златну торбицу. 

Храните их љубављу и надом да ће једног дана жети, расти и одузети 

живот. 

Очекивања негују блиставе тренутке, окупане сунчевим зрацима. 

Визије преплављују ваше биће, гурајући га на сутрашње путеве. 

И док ваше постојање корача животом далеке војске, ви навикавате у 

мочварним водама. Изгубили сте се! 

Одједном поново почињете да возите очекивања да вас доведу до нових 

дестинација. 

Мисао је разоружана, умотана у златну крпу, постављајући луди плес у 

ноћи. 

Отворите своја крила према својим очекивањима, отворите се за ново небо 

без облака ..  
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      Η Ελένη Τσώνη 

                                                                          Eleni Tsonis 

 

 

Η Ελένη Τσώνη γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1973 στην Αθήνα. 

 

Αφοσιώθηκε στις τέχνες σε ένα πολυδιάστατο και πολύπλευρο επίπεδο. 

Παράλληλα µε τη βασική της εκπαίδευση, σπούδασε κλασικό µπαλέτο και 

σύγχρονο χορό στη Σχολή της Σ. Μοριάνωβ. Στη συνέχεια επιλέχθηκε από την 

οµάδα χορού «Εύρυθµος» της Ροδόπης Κούβαρη, στης οποίας υπήρξε για 

αρκετά χρόνια ενεργό µέλος. Σπούδασε στον A.K.T.O (Αθηναϊκός 

Καλλιτεχνικός Τεχνολογικός Όµιλος) Γραφικές Τέχνες, όπου απεφοίτησε µε 

διάκριση και έπαινο. Έχει εργαστεί ως Art Director σε διαφηµιστικές εταιρείες 

και δηµιουργικά γραφεία, αναλαµβάνοντας τη δηµιουργία του concept, την 

κειµενογραφική επιµέλεια, µέχρι και την τελική εφαρµογή. Ασχολείται µε τη 

δηµιουργία video clip, βασισµένα στη δική της φωτογραφική, κειµενογραφική, 

σκηνοθετική µατιά και αντίληψη, έχοντας ως στόχο την ψυχική, και διανοητική 

διέγερση του θεατή. Η πρώτη της ατοµική έκθεση µε θέµα «Διαχωριστική 

γραµµή», φιλοξενήθηκε στο art bar ALBA τον Οκτώβρη του 2009. Έργα της 

έχουν εκτεθεί σε διάφορες οµαδικές εκθέσεις. Συνεργάζεται επί σειρά ετών µε 

την Cheap Art σε Αθήνα και Θεσ/νίκη. Επίσης συµµετείχε στην Art-Athina 

Contemporaries: ‘Statement made’ - Επιµέλεια: Άρτεµις Ποταµιάνου - “Η 

Δήλωση Έγινε!” Πέραν των δηµιουργικών της αναζητήσεων, τα τελευταία 

χρόνια εργάζεται ως freelance Art Director. 

 

Eleni Tsonis was born in January 1973 in Athens. 
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She dedicated herself to the arts at a multi-dimensional and multi-fold level: 

She started ballet lessons at a very young age and continued with formal studies 

in classical ballet and modern dance at the professional School of S. Morianov. 

Later, she was selected by Dance Group “Eurythmos” of Rodopi Kouvari, of 

which she remained an active member for several years. She studied Graphic 

Arts at A.K.T.O . (Athenian Art & Technology College) from which she 

graduated with honors and distinction. 

 

She has worked as an Art Director at Advertising and Creative 

Companiescreating the concept, editing the copy and attending up to the final 

application. Her video clip creations, mainly based on her own photographic, 

text, directive view and conception, are aiming at the psychical and mental 

stimulation of the viewer. Her first individual exhibition “Separating Line” was 

accommodated at art bar ALBA in October 2009. Many works of her have been 

exhibited at various Group Exhibitions and has been participating in the Cheap 

Art exhibitions for a number of years in Athens and Salonika. Also, she has 

participated in the Art-Athina Contemporaries: ‘Statement made’ – Platform 

Artemis Potamianou. Along with her creative quests, she has been working as a 

free-lance Art Director. 

 

Елени Тсонис рођена је у јануару 1973. у Атини. 

Посветила се уметности на вишедимензионалном и вишеструком нивоу: 

Веома млада започела је часове балета и наставила са формалним 

студијама класичног балета и модерног плеса у професионалној школи С. 

Морианов. Касније је изабрала Плесна група „Еуритхмос“ Родопија 

Коуварија, чији је активни члан остала неколико година. Студирала је 

графику на А.К.Т.О. (Атински уметнички и технолошки колеџ) на којем је 

дипломирала са почастима и одликовањем. 

 

«Τσακίζω τη σελίδα» _  

«Μην κάτσεις αγάπη μου έξω.» _  

Μα θέλει γραπτό, o οίνος της ψυχής _  

Ενθύμιο γαρ, πόνου απόρροιας _  

Τσιγάρο ξέπνοο κι ανίσκιωτο _ 

Μια κούπα συντροφιά _  

Ελαφρύ αεράκι εξ Ακροπόλεως _  

Διαγώνιος αμείλικτη στου κορμιού το συμπαντικό _  

Τσακίζω τη σελίδα 

 

_ Το θέλω _  
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Το μετά βίας _  

Το εγώ μου _  

Μεταβιβάζοντάς το στο εσύ _  

Στη διαγώνιό σου _  

Στους θορύβους σου που απειλούν ενοχλητικά _  

Σε παρατηρώ _  

Απλώθηκες _  

Πως τόλμησες; _  

Μ’ αρέσει _  

Και το δάκρυ ανήμπορο _  

Στης μοναξιάς του την υποχρεωτική συνύπαρξη _  

Και μιαν Ακρόπολη πιο σκοτεινή από ποτέ να στέκει αντίκρυ _  

Περάσματα νωχελικών πτωμάτων _ 

 Κι εσύ ν’ αναμοχλεύεις όνειρα _  

«Αγάπη μου έλα μέσα. Θα κρυώσεις.» 

 

“Turning over the Corner of the Page” 

"Do not sit outside, my love." 

_ But he wants it in writing, the wine of the soul 

_ Souvenir, you see, consequent pain 

_ Cigarette, breathless and unshaded 

_ A mug for companion 

_ Light breeze from the Acropolis 

_ Relentless diagonal in the body’s universe 

–So, I turn over the corner of its page 

_ I want it 

_ This barely being 

_ My ego 

_ Transfusing it to you 

_ Onto your diagonal 

_ To your noises that are being an annoying threat 

_ I am watching you 

_ You are spreading out 

_ How dare you? 

_ I like it 

_ And the tear is helpless 

_ In the obligatory coexistence of his loneliness 

_ And an Acropolis darker than ever standing across 

_ Passages of the lazy dead 

_ And you raking up dreams 
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_ "Come in, my love. You’ ll catch a cold." 

 

-Πειραιώς-  

 

Δίπλα σ’ εσένα, χωρίς εσένα, και δυο τραπέζια σιδερένια να καθορίζουν.  

Καφενείο η απόσταση, μεσ’ την ιερή, ανιαρή πια, μπόχα της συνήθειας.  

Σ’ εσένα να μιλώ, κι ας μην ακούς δήθεν μου.  

Άναυδη μπρος στην θέα τη φτηνή...  

Το φεγγάρι, δεν το πρόλαβα.  

Κι η οργισμένη Πειραιώς -τα βήματα σου- αμετάκλητη υποχρέωση.  

Εισιτήριο, δίχως επιστροφή. 

 

“Boulevard Pireos” 

 

Next to you, without you, and two iron tables defining space. 

‘Café la distance’, lost in the sacred, now boring, stink of habit. 

Let me talk to you, even if you are not listening my fake. 

Dumbfounded in front of the cheap view ... 

The moon, I missed it. 

And the wrathful Pireos - your steps - irrevocable obligation. 

A one-way ticket. 

 

„Гужвам страницу“ _ 

"Не седи ван моје љубави." _ 

Али он жели написано, вино душе _ 

Сувенир чађ, последични бол _ 

Цигарета, будан и необријан _ 

Пратећа шоља _ 

Лаган ветар са Акропоља _ 

Дијагонала неумољива у телу свемира _ 

Згужвам страницу 

 

_ Желим то _ 

Једва _ 

Мој его _ 

Пребацујем ти _ 

У твоју дијагоналу _ 

На твоје досадне звукове _ 

Посматрам те _ 

Шириш _ 
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Како си се усудио? _ 

Волим _ 

И суза беспомоћна _ 

У својој усамљености обавезни суживот _ 

И Акропољ тамнији него икад пре 

Пролазак лењих лешева _ 

 А ти сањај снове _ 

„Љубави моја, уђи. Прехладићеш се “. 

 

-Пиреј- 

 

Поред тебе, без тебе, два гвоздена стола за дефинисање. 

Кафић у даљини, са светом, сада досадном лошом навиком. 

Дозволи ми да разговарам са тобом, чак и ако ме не слушаш. 

Глупан пред погледом на јефтине ... 

Месец, нисам га ухватила. 

И бесни Пиреј - твоји кораци - неопозива обавеза. 

Улазница, неповратна. 
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                  Ηλίας Τσώνης 

                                                                     Elias Tsonis                                                                               

 

Καθηγητής, εξεταστής, επιτελικός εκπαιδευτικός, μεταφραστής/διερμηνέας και 

συγγραφέας. 

Μετά από μικρή θητεία στην Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος, υπηρέτησε μόνιμα 

ως καθηγητής Ναυτικού Δικαίου και Αγγλικής στις Σχολές ΑΕΝ (Ακαδημίες 

Εμπορικού Ναυτικού) και ως ο επιτελικός του τομέα Αγγλικής στη Δ/ση 

Ναυτικής Εκπ/σης του ΥΕΝ, και δίδαξε κατά μεγάλα διαστήματα στο Κολλέγιο 

Αθηνών, και άλλους εκπ/κούς οργανισμούς. Συμμετείχε ως ομιλητής σε πολλά 

σεμινάρια, εργαστήρια διδασκαλίας Ξ.Γ. και οργάνωσης σπουδών. 

Σπούδασε Πολιτική Οικονομία και Διοικητική των Επιχειρήσεων (ΑΣΟΕΕ) 

στην Αθήνα 

Έκανε ειδικές σπουδές στην Πολιτική Ψυχολογία, Ιστορία Τέχνης & 

Μετάφραση Αγγλικά – Γερμανικά (Πανεπιστήμιο Freiburg, Γερμανία) με 

υποτροφία από την DAΑD 

Συνέγραψε εκπαιδευτικά κείμενα για τις Ακαδημίες ΕΝ. Συνεργάστηκε ως 

μεταφραστής μυθιστορημάτων & ποιημάτων με διάφορους εκδοτικούς οίκους . 

Έχει κάνει δημοσιεύσεις ποιημάτων και επιμέλεια κειμένων για περιοδικά και 

βιβλία. Εργάστηκε ως μορφωτικός αντιπρόσωπος των εκδοτικών Οίκων 

Cassel’s, McMillan,και Mary Glasgow Publications 

Ενδιαφέρεται για μουσική, διάβασμα, φωτογραφία, κινηματογράφο, θέατρο. 

Κάνει περιπάτους, ζωγραφίζει, γράφει διηγήματα & ποιήματα, διδάσκει, 

μεταφράζει. Μέλος του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ και άλλων 

μορφωτικών-πολιτιστικών συλλόγων. 
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Elias Tsonis 

 

Teacher, examiner, staff teacher, translator / interpreter, and author. Born in 

Athens 

After a short tenure at Emporiki Bank of Greece, he served permanently as a 

professor of Maritime Law and English at the AEN Schools (Merchant Navy 

Academies) and as the Head of the English department at the Education 

Department of MMN, and also taught at the Athens College, and other 

educational organizations. He participated as a lecturer in many seminars, FFL 

teaching workshops. and organization of studies &examinations. 

He studied BA Economics and Business Administration (ASOEE). Having 

earned a scholarship from DAAD, he did special studies in Political Psychology, 

Art History & English - German Translation at the University of Freiburg, 

Germany. 

He wrote educational textbooks for the M.N. Academies. He worked as a 

translator with various publishing houses φορ for novels & poems. He has 

published articles, texts, short stories and 

poems for magazines and Anthology books. He worked as an educational 

representative for McMillan & Cassel’s & Mary Glasgow publishing houses. 

He is interested in music, reading, photography, cinema, theater. Takes walks, 

paints, writes short stories & poems, teaches & translates. 

Member of World Philosophical Forum and various educational Org. 

 

Елиас Тсонис 

 

Наставник, испитивач, преводилац / тумач и аутор. 

Након кратког времена у грчкој Емпорики банци, трајно је професор 

поморског права и енглеског језика у АЕН школама и као шеф енглеског 

одељења на Одељењу за поморско образовање ИЕН, и предавао је за дуго 

времена на колеџу у Атини и другим образовним организацијама. 

Учествовао је као говорник на многим семинарима, предавањима. и 

организација студија. 

Студирао је политичку економију и пословну администрацију  у Атини 

Специјално је студирао политичку психологију, историју уметности и 

енглески - немачки превод (Универзитет у Фрајбургу, Немачка)  

Писао је образовне текстове за ЕН академије. Сарађивао је као преводилац 

романа и песама у разним издавачким кућама 

 

Μάταιος Σκοπευτής (Αλληγορία) 
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Το στόχο τον άπιαστο, άψογα στοχεύει και κλειδώνει. Τρία βέλη στη μαύρη 

κηλίδα. 

Στεναγμός ανακούφισης για τη νίκη. 

Σπεύδει για το βραβείο. Για τον θρίαμβο. 

Βήμα ταχύ, διασκελισμός σταθερός. Ματιά κοφτερή, καρφωμένη στον 

προορισμό. 

 

Εμπόδιο αρκετά δύσκολο δεν υπάρχει, 

το δρόμο τον τραχύ για να βαδίσει. 

 

Βράχια απότομα, γκρεμοί, θηρία, παγίδες. Όλα θα τα υπερβεί, θα τα καταβάλει, 

θα φτάσει. 

Πηγή στον δρόμο δεν θα βρει. 

Κι αυτό δεν θα τον νοιάξει. 

Ο στόχος μόνο να βρεθεί, τ’ όνειρο πράξη πια να γίνει. Να γονατίσουν οι 

εχθροί, κι οι φίλοι ν’ ανασάνουν. 

 

Και να που φτάνει... Κει πίσω απ’ τις συστάδες είναι. Τρόπαιο της νίκης, η 

αναγνώριση της φυλής. 

Τρέμοντας σκύβει πλάι στα βέλη. Πουγκί, και μέσα στο χρυσογραμμένο 

μήνυμα... 

«Καλό σημάδι, μα λάθος στόχος. Δεν ήρθε η ώρα …» 

 

 

 

Πονεμένη αναζήτηση 

 

 

Μου έλειψες, Καταραμένη μοναξιά, 

Διατρητική, επιμένει Στην ψυχή ευκαιρία να μη δώσει 

Μόνοι μάρτυρες τα καφεδάκια Βουβή συντροφικότητα. Παρέα τα βιβλία τα 

κλειστά Μάταια να προσμένουν 

Μου έλειψες, Καιρός πολύς, αναίτια ξοδεμένος 

 

Οποία σπατάλη, Απώλειας φτωχή αναπλήρωση η ανόητη ελαφρότητα 

Μα ναι, μοιραία πλησιάζει η ώρα η τρομερή Ο κύκλος κλείνει Απολογία 

δοκιμασίας φοβερή Η αλήθεια παίρνει πίσω τα δίκια της Μου έλειψες, Της 

επιείκειας θεέ, σ’ επικαλούμαι, Φτηνό το όποιο τίμημα, δώσε μου πίσω την 

ανάσα μου Το σιωπηλό σύντροφο της καρδιάς μου. 
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Ονειρική Περιπλάνηση Πατριδολάτρη 

 

Θα σε βρεις! Θα σε βρεις στις πέτρες, στα πεύκα, στα ξερόφυλλα που 

περπατούν κάτω απ' τα πόδια σου. Το θρόισμά τους να σου θυμίζει την ύπαρξή 

σου, τη σιωπή που γαληνεύει το πνεύμα και ξυπνάει την ψυχή. Στα μάρμαρα 

που πλανιόνται, θα σε βρεις. Μνήμες νοσταλγικές και πονεμένες. Σήκωσε τα 

μάτια σου και κοίταξέ τες – τάχα μπορεί να στις πάρεικανείς; Κι αν ο Αλάριχος 

τα αιμοδιψή στίφη της αμάθειας αμόλησε, Φευ, στ’ όνομα του Θεού 

 

Κι αν τα έργα της ομορφιάς και της σοφίας βεβήλωσε ανεπανόρθωτα Εσύ 

ξέρεις! Δεν σου στέρησε το άπιαστο πνεύμα, τη λογική, τη σοφία, την 

ελευθερία, το ιδανικό της τελειότητας Μνήμες νοσταλγικές και πονεμένες. 

Κάλεσέ τες! Θα έρθουν Εκεί θα σε συναντήσεις, ένα μαζί τους θα γίνεις. Ξανά 

 

Сујетан снајперист (Алегорија) 

 

Циљ једва достижан,  

савршено циља и закључава.  

Три стрелице на црној тачки. 

Уздах олакшања за победу. 

Жури му се за награду. За тријумф. 

Брз корак, равномерно корачање.  

Оштар поглед, прикован за одредиште. 

 

Не постоји препрека која је превише тешка, 

Ни пут нераван за ходање. 

 

Стене стрме, литице, звери, замке.  

Све ће савладати, платиће, доћи ће. 

Извор на путу неће бити пронађен. 

И неће га занимати. 

Циљ је само пронаћи, да сан постане чин.  

Нека непријатељи клекну, а пријатељи да дишу. 

 

И ево га ... Иза јата је. Трофеј победе, признање трке. 

Дрхтећи, чучи поред стрела.  

Торбица, а у златној поруци ... 

„То је добар знак, али погрешан циљ.  

Није дошло време ... » 
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Болна претрага 

 

Недостајала си ми, Проклета усамљеност, 

Пирсинг, инсистирање на душевном,  

без пружене шансе, 

Једини сведоци су кафе  

Тихо дружење.  

Узалуд се придружујеш затвореним књигама да би чекала 

Недостајала си ми, дуго, изгубљено 

 

Какав губитак,  

Губитак лоша замена глупим а лаким 

Али да, време се кобно приближава страшном  

Круг се затвара  

Невоља па извињење   

Истина враћа своја права  

Недостајала си ми,  

Божијом милошћу те призивам,  

Јефтина је било која цена, врати ми дах  

Тихи пратилац мог срца. 

Сањиви лутајући патриота 

 

Пронаћи ћу те!  

Пронаћи ћу те у камењу, у боровима,  

у сувом лишћу које ти шушти под ногама.  

Његово шуштање те подсећа на постојање,  

тишину која смирује дух и буди душу.  

У мраморима који лутају наћи ћеш себе.  

Носталгична и болна сећања.  

Подигни очи и погледај их - можеш ли их само погледати?  

Тако је Аларих управљао крволочним стадом у незнању 

Фев, у име Бога 

 

А ако су дела лепоте и мудрости непоправљиво оскрнављена, знаш!  

Није ти одузео неухватљиви дух, логику, мудрост, слободу, идеал 

савршенства. 

Носталгична и болна сећања.  

Зови их! Она ће доћи  

Тамо ћеш их упознати, постаћеш једно с њима. Опет.  
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                           Elisa Ramirez 

 

 

My name is Elisa Ramirez and I feel so honored to be part of this group. I would 

like to share a little of me and some of my poetry with you. 

In 1982, at 13 years of age, Elisa Ramirez won her first poetry recital at the 

Foreign Language Festival at the University of Fayetteville, Arkansas. 

She was born on December 9, 1969, in the city of Mayaguez, Puerto Rico. She 

studied her primary years in Tucson, Arizona and part of her secondary years in 

Fayetteville, Arkansas. 

Ramírez completed her Bachelor’s Degree at Charter Oak State College in New 

Britain, CT. 

 

All along her career she has worked as an interpreter, translator, and English 

Teacher.  Ramirez discovered her theatrical abilities in 2016, performing at a 

local community theater. In her ca-reer, Elisa has worked on T.V., as presenter  

of cultural programs and reporter for a local news program. Her novel Lilly the 

Brave became a short film that aired in ABC 5 and Univision.  Elisa has 

published 5 books with two of them having second editions this year 2021. Lily 

the Brave will be published as well in the Spanish version.  

 

Her works include Angelitos de la poeta Bilingual (Editorial Círculo Rojo), 

Sentimientos a-cendrados inmarcesibles(Ludika),Lily the brave (Editorial 

Raíces), Ataraxia en el conticinio (Editorial Círculo Rojo), and a story titled 

Elena y su melena(Editorial Raíces).  
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Елиса Рамирез 

 

1982. године, са 13 година, Елиса Рамирез освојила је свој први рецитал 

поезије на Фестивалу страних језика на Универзитету у Фајтевилу, 

Аркансас. 

Рођена је 9. децембра 1969. године у граду Мајагуез у Порторику. Основне 

године студија студирала је у Туцсону у Аризони, а део секундарних у 

Фаиеттевиллеу у држави Аркансас. Рамирез је дипломирала на Чертер  

државном колеџу у Новој Британији.Њена дела укључују: Анђели 

двојезичне поезије (Редакција Црвени круг), Неизбледелих стотина 

осећања (Лудика), Храбро Лили (Едиториал Раицес) и др. 

 

A wish untangled in a kiss 

 

Winds whistled  

Veils of uncertainty  

Under a purple sky 

Drops of silver moon 

Untangled  

A wingless wish,  

Lost in solitude. 

Paradise settled 

Inside a sea  

Of scarlet lips  

Swimming  

Over orphan oceans, 

Searching the shore  

A prayer 

Touches Heaven 

As the river 

Of thoughts 

Encountered a kiss 

Coming home. 

 

 

 

 

 

Spirit kisses in dreams* 
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She carries  

whispers  

of emotion 

in her hair.  

Ends soaked  

on kisses,  

tangled inside  

the labyrinth  

of love.  

Words collided  

into stars 

in a night sky  

that ceased  

to exit. 

The sweetness  

of silence  

comforts  

her soul 

residing  

in the embrace  

of a dream. 

 

*Elisa-(Spirit kisses in dreams) 

 

Елиса- (Дух се љуби у сновима) 

 

Елиса 

* 

Жеља решена поњупцем 

Ветрови су звиждали 

Вео неизвесности 

Под љубичастим небом 

Коса сребрног месеца 

расплетена 

Жеља без крила; 

Изгубљена у самоћи. 

Рај се населио 

Унутар мора 

Од гримизних усана 
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пливање 

Преко океана у нужди; 

Претражујући обалу 

Молитва 

додирује небо 

Као река 

мисли 

Наишла на пољубац 

Враћа се кући. 

 

 

 

Дух се љуби у сновима 

** 

Дух се љуби у сновима 

она носи 

шапат 

емоција 

њеној коси. 

крајеви натопљени 

пољупцима; 

запетљан унутра 

лавиринт 

љубави. 

речи су се сударале 

са звездама 

На ноћном небу 

када пожелите 

да изађете. 

сласт 

ћутања 

удобности 

њена душа 

пребива 

у загрљају 

из сна.  
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       Elisabetta Bagli 

 

 

Elisabetta Bagli was born in Rome (Italy) and she has lived in Madrid (Spain) 

since 2002. She has a degree in Economics and Business from La Sapienza in 

Rome. She is a writer of poetry, short stories and essays and she is also a 

translator and interpreter of Spanish. Some of her poems and writings have been 

translated into thirteen languages. She is the author of several poetry books, a 

compilation of stories, a children’s book, and articles and essays for newspapers 

and digital magazines around the world. Operating in more than a hundred 

national and international anthologies, she is the President and a Former member 

of the Jury in many national and international literary prizes. She is the National 

Secretary for Spain of the AIM (Association for Italy in the World) based in 

Rome (Italy), an association that has a wide distribution in more than fifty 

countries. She is a correspondent in Spain for Radio ICN NY, the radio station 

for Italians in New York (USA). She is the correspondent of the World Festival 

of Poetry in Spain. She colaborates for Spain with the Unión Mundial de Poetas 

por la Paz y la Libertad. She is the correspondent in Spain for the Poetry Sound 

Library and the Voices of the Trees, projects conceived in London (UK) by the 

artist Giovanna Iorio and disseminated all over the world. She has been an 

Honorary Member of NGO THRibune, Tribune for Human Rights since 

December 2019, based in Madrid (Spain), organization which she collaborates 

with. She is an Honorary Member of the International University of Peace, 

based in Lugano (Switzerland). She is an Honorary Member of the Cultural 

Association L’Oceano nell’Anima, based in Bari (Italy). Since October 31st, 

2016, she has been an Academic at the Accademia Internazionale Il Convivio in 

Castiglione di Sicilia (Italy). She has collaborated with the Com.It.Es in the 

Italian Consular Network of Madrid (Spain) and with the Italian Chamber of 

Commerce of Madrid (Spain) for the organization of cultural events. She has 
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collaborated with the Esther Koplowitz Foundation, based in Madrid (Spain). 

She has received many prestigious awards, including the Mayte Spínola 

Diploma of Honor for artistic merit from the Pro Arte y Cultura group in 2017 

(Spain), the Distinction for Outstanding Woman in culture, 2019 awarded by the 

Latin American Women’s Forum, Mar del Plata (Argentina), the Italian Award 

for Culture 2019 awarded by the Italian Ambassador Stefano Sannino in Madrid 

(Spain), Najiman Prize in Lebanon on July 2020 and many others prizes in Italy, 

in Spain and all over the world for cultural merits. 

Her website is: https://www.elisabettabagli.com/ 

 

 

Елизабет Бегли 

рођена је у Риму (Италија), а живи у Мадриду (Шпанија) од 2002. године. 

Дипломирала је економију и бизнис на Ла Сапиенза у Риму. Писац је 

поезије, кратких прича и есеја, а такође је и преводилац и тумач шпанског 

језика. Неке од њених песама и списа преведене су на тринаест језика. 

Аутор је неколико песничких књига, збирке прича, књиге за децу и 

чланака и есеја за новине и дигиталне часописе широм света. 

 

Beyond 

Translated into English by Elisabetta Bagli 

 

Beyond, 

Over the horizon, 

Beyond the saline smell 

Hidden in your bososm, 

Between impervious waves and rocks; 

 

Beyond, 

Beyond the roots, 

Beyond the hanging fronds, 

Among the greedy flora 

Of garlands in bloom; 

 

Beyond, 

Beyond words, 

Beyond the world in flames, 

In the sweet firmament, 

Shiny and everlasting 

 

https://www.elisabettabagli.com/
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It's you, woman, 

Girl, lover and mother, 

You are the indefatigable one 

Loosen the chains 

With your silent and true song, 

Soothe torments and memories 

With your dewy lips 

And silk hands, 

You are the one who gives your last will 

To the world. 

 

 

Иза 

 

Изван, 

Преко хоризонта, 

Иза сланог мириса 

Скривена у вашим недрима, 

Између непропусних таласа и стена; 

 

Изван, 

Иза корена, 

Иза висећих листова, 

Међу похлепном флором 

Од венца у цвету; 

 

Изван, 

Иза слова, 

Иза света у пламену, 

На слатком небеском своду, 

Сјајна и вечна 

 

То си ти, жено, 

Девојчица, љубавница и мајка, 

Ти си неуморна 

Одбаци ланце 

Својом тихом и истинитом песмом, 

Умири муке и сећања 

Својим росним уснама 

И свиленим рукама, 
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Ти си та која даје своју последњу вољу 

У свет. 

 

 

 

 

 

“Not without you”, by Elisabetta Bagli 

 

Translated into English by Elisabetta Bagli 

 

I don’t want the summer without you, 

Without love in the hay 

And thirsty hands, 

Without mature bodies 

As ears of corn 

Kneeling on the earth on fire, 

Bowed in the face of the humility of the fruit. 

I don’t want the summer without you, 

Without the mouth 

That calms my anxiety, 

Without the trembling life of gold, 

Divine music caressed by the wind. 

 

I want you, 

Root and breath of my days 

You, storm of light and healthy comfort, 

I want you 

To sweeten my song, 

Confused between the distant waves 

Of a world that is already Paradise. 

 

„Не без тебе“, 

 

Не желим лето без тебе, 

Без љубави у сену 

И жедних руку, 

Без тела зрелих 

Као класје 

Клечећи на земљи у ватри, 
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Поклоњени и понизни пред плодовима. 

Не желим лето без тебе, 

Без уста 

То смирује моју анксиозност, 

Без дрхтавог злата, 

Божанском музиком кад милује ветар. 

 

Желим те, 

Корену и даху мојих дана 

Ти, олујо светлости и здраве удобности, 

желим те 

Да засладим своју песму, 

Збуњена између далеких таласа 

Света који је већ Рај. 
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             Eliza Segiet 

 

 

Eliza Segiet– absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Opublikowała 12 książek (w tym poezja, utwory sceniczne, krótka proza). Jej 

teksty można znaleźć także w licznych antologiach w Polsce i na świecie. 

Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich, Związku Literatów Polskich oraz 

World Nations Writers Union, korespondent we włoskim dzienniku 

internetowym Polacy we Włoszech. 

Laureatka (dwukrotna) Międzynarodowej Publikacji Roku w Spillwords Press 

(USA), Nagrody Literackiej Złota Róża im. Jarosława Zielińskiego (za tom 

Magnetyczni) w 2018 r., Elite Writer’s Status Award 2019r., Międzynarodowej 

Nagrody Award of Literary Excellence (2020 r.) w uznaniu „za niezwykłe 

dzieło i wkład na rzecz literatury narodowej i światowej”. Nominowana do 

Pushcart Prize 2019, iWoman Global Awards 2020 

Laureatka Naji Naaman Literary Prize 2020, International Award Paragon of 

Hope (2020), 

„THE MOST OUTSTANDING OF 2020” w Ameryce Środkowej. 

Eliza Segiet - diplomirala je na Filozofskom fakultetu Jagjelonskog 

Univerziteta. Objavila je 12 knjiga (uključujući poeziju, scenska dela, kratku 

prozu). Njeni tekstovi se takođe mogu naći u brojnim antologijama u Poljskoj i 

širom sveta. Član Poljskog Udruženja Autora, Udruženja Književnika Poljske i 

World Nations Writers, dopisnik italijanskog dnevnika Poljaci u Italiji. 

Laureatkinja (dva puta) međunarodne publikacije godine u časopisu Spillvords 
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Press (SAD), književne nagrade Zlatna ruža Jaroslav Zjelinjski (za zbirku 

Magnetnicze) 2018. Elite Writer’s Status Award 2019. i međunarodna nagrada 

Award of Literary Excellence (2020.) u znak priznanja za „izvanredno delo i 

doprinos nacionalnoj i svetskoj književnosti“. Nominovana za nagradu Pushcart 

Prize2019. i Woman Global Awards 2020. Laureatkinja Naji Naaman književne 

nagrade 2020., Međunarodne nagrade Paragon of hope (2020.), „THE MOST 

OUTSTANDING OF 2020”.“ u Centralnoj Americi. 

 

Prepev sa poljskog na srpski Olga Lalić-Krowicka 

 

Trampolina 

 

Nie planuje, 

ale bezmyślnie podąża do celu 

- śmierci Ziemi. 

Zapomina, że lądy, morza, oceany 

to miejsca życia. 

Trampoliną do ich zagłady jest 

człowiek 

- kiedyś nazywany homo sapiens, 

dzisiaj… 

Lepiej przemilczeć. 

 

Trambolina 

 

Ne planiram 

ali besmisleno idem ka cilju 

-smrti Zemlje. 

Zaboravlja da obale, mora, okeani 

su mesto za život. 

Trambolina za njihovo razarenje je 

čovek 

- nekad zvani homo sapiens, 

danas… 

Bolje je prećutati. 

---- 

Królestwo 

 

Przez człowieka 

skazane na śmierć drzewa 
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nie mają głosu. 

Milczą. 

Przestają być 

Zielonymi Płucami Świata. 

Stają się tylko drewnem, 

które nie pomaga Ziemi, 

wygasłym 

królestwem oddechu 

- pustką niszczycieli! 

 

Kraljevstvo 

 

Zbog čoveka 

osuđeno na smrt drveće 

Nema glas. 

Ćuti. 

Prestaje biti 

Zelena Pluća Sveta. 

Postaju samo drva, 

koja ne pomažu Zemlji, 

ugašena 

kraljevstvom daha. 

 

 

-prazninom razarača! 

 

Prepev sa poljskog na srpski Olga Lalić-Krowicka  



415 
 

               Emanuela Rizzo 

 

 

The poet Emanuela Rizzo was born in Galatina on 15/09/1978 and moved to 

Parma in 1997 to his studies, where he graduated in Political Economy in 2002. 

Always passionate about art and poetry, she is present on various websites and 

blogs with her poems. Does part of various cultural associations and organizes 

and participates in various cultural events. His poems are published in various 

Italian and foreign anthologies. Present in the anthology Briciole di Poesia 2019 

and Briciole di Poesia 2020 and in the Albanian anthology by Arjan Kallco 

which contains poems by international poetesses 2020 edition, in the ebook Un 

cielo di poesia 2019 and in the anthology international voices of poetry of the 

world 2020 publisher Marlene Pasini. Received recognition of merit by Marlene 

Pasini for the initiative #iostoacasaequestaseravileggounapoesia. She loves 

nature and is a firm supporter of the defense of beauty. He participated in the Art 

Biennale in honor of the painter Sandro Greco, whose art critic was Gillo 

d'Orfles with two of his poems. Always engaged on various fronts in the social 

field, she finally decides to publish her first collection, which is a summary of 

his affections and passions, all turned into verse. During the period of the 

pandemic, several articles were written on the initiative she launched on the web 

#iostoacasaequestaseravileggounapoetry with which he involved poets and not 

from all over the world to make poetry reading videos during the closing period 

at home. 

Емануела Риззо 

Песникиња Емануела Риззо рођена је у Галатини 15/09/1978, а преселила 

се у Парму 1997. године на студије, где је 2002. дипломирала политичку 

економију. Увек заљубљена у уметност и поезију, присутна је на разним 
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веб локацијама и блоговима са  песмама. Учествује у разним културним 

удружењима и организује и учествује у разним културним догађајима. 

Песме су јој објављене у разним италијанским и страним антологијама. 

Присутна у антологији Мрвице поезије 2019 и Мрвице поезије 2020 и у 

Албанској антологији Арјана Калца која садржи песме међународних 

песникиња издање  2020, у е-књизи Небо поезије 2019 и у антологији 

међународни гласови поезије света 2020.  издавача Марлене Пасини. 

 

 

Colori e luce 

 

Falciate le carezze, 

nuovi amori 

di baci digitali. 

Generazioni di sorrisi 

no filter, 

abbandonate 

in una scatola da scarpe 

di obsoleto cartone. 

Iniettati di futura speranza, 

ancora si brindava 

a un nuovo anno. 

Svaniranno anche gli anni, 

che senso avrà contare 

ancora. 

Io, romantica, come poche 

superstiti, nuove sopravvissute, 

gli occhi lucidi, 

di cristallo diamante, 

volevo far battere un cuore 

accendendo una candela. 

Offrivo un bicchiere colorato, 

di luci scintillanti, 

alla tenerezza che spero, 

tra mille e mille altri anni,a tutto questo sopravvivere 

potrà. 

 

 

Боје и светлост 
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Прекини миловање, 

нове љубави 

дигиталних пољубаца. 

Генерације осмеха 

без филтера, 

напуштене 

у кутији за ципеле 

      од старог картона. 

Убризгајте себи будућу наду, 

остатком  здравица 

до нове године. 

Чак ће и године нестати, 

која је поента бројања 

ипак. 

Ја, романтична, као мало која друга 

преживела, новопреживели, 

сјајне ми очи 

кристални дијамант, 

Желела сам да закуца срце 

паљењем свеће. 

Понудила сам стакло у боји 

блиставог светлуцања, 

за нежност којој се надам, 

за хиљаду и хиљаду других година, 

да ће моћи 

све ово преживети. 

 

 

 

 

 

Alzati donna 

 

Dimentica il silenzio, 

urla il tuo dolore, 

asciuga le tue cicatrici 

e alzati. 

Non scordare la parola, 

più forte dell'acciaio, 

tagliente come lame, 
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che tutto potrà sempre 

contro la terrena forza. 

Alzati, anche se ferita, 

ricorda il vento 

che scardina i rami. 

Sii come la natura 

che tutto piega, 

senza alcun preavviso. 

Alzati donna e ricorda 

all'uomo 

che è nato da una donna, 

siamo tutti forti 

quando la natura 

ci fa sentire il suo 

richiamo. 

Alzati e combatti! 

Parla e sarai libera. 

 

Устани жено 

 

Заборави тишину, 

вришти свој бол, 

осуши ожиљке 

и устани. 

Не заборави реч, 

јача од челика, 

оштру као жилет, 

која ће увек моћи 

против земаљске снаге. 

Устани, чак и ако си повређена, 

сети се ветра 

што одвеже гране. 

Буди као природа 

кад се све савија, 

без икаквог обавештења. 

Устани жено и запамти 

човек 

је рођен од жене, 

сви смо јаки 

кад природа 
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чини да се осећамо њеним 

повратком. 

Устани и бори се! 

Говори и бићеш слободна. 

 

 

 

 

 

 

Colors and light 

 

Cut the caresses, 

new loves of digital kisses. 

Generations of smiles no filter, 

abandoned in a shoe box of obsolete cardboard. 

Inject yourself with future hope, 

there was still a toast to a new year. 

Even the years will vanish, 

what's the point of counting yet. 

I, romantic, 

like few others survivors, 

new survivors, 

shining eyes, 

crystal diamond, 

I wanted to make a heart beat lighting a candle. 

I offered a colored glass, 

of sparkling lights, 

to the tenderness that I hope 

in a thousand and a thousand other years,  

to survive all this will be able. 

 

 

Get up woman 

 

Forget the silence, 

scream your pain, 

dry your scars and get up. 

Don't forget the word, 

stronger than steel, 
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sharp as blades, 

that everything will always be able against earthly strength. 

Get up, even if hurt, 

remember the wind 

that unhinges the branches. 

Be like nature that everything bends, without any notice. 

Stand up woman 

and remember to man 

who was born of a woman, 

we are all strong 

when nature makes us feel his recall.  

Stand up and fight! 

Talk and you will be free.  
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                  Elizabeth Torres 

 

 

 

(Colombia, 1987) Poet, multimedia artist, translator and speaker. Director of 

Red Door Magazine, NY and Red Door gallery in Denmark. Music project & 

artistic moniker: Madam Neverstop. Elizabeth is the author of over 20 books of 

poetry published in Spanish, English, Danish and German, and her poetry has 

also been included in anthologies and literary journals around the planet. She is 

the host of the Red Transmissions Podcast, and the initiator of the international 

audio collection Poetic Phonotheque, as well as an cultural organizer in the 

Nordic regions. 

To learn more, visit: www.madamneverstop.com 

Елизабет Торес 

(Колумбија, 1987) Песник, мултимедијални уметник, преводилац и 

говорник. Директор магазина Црвена врата, НИ и галерије Црвена врата у 

Данској. Музички пројекат и уметничко име: Мадам Неверстоп. Елизабет 

је аутор преко 20 књига поезије објављених на шпанском, енглеском, 

данском и немачком језику, а њена поезија је такође укључена у антологије 

и књижевне часописе широм планете. Домаћин је подкаста Црвена 

трансмисија и иницијатор међународне аудио Поетске фонотеке као и 

организатор културе у нордијским регионима. 

 

http://www.madamneverstop.com/
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FICTION 

 

It will be a poet the one who removes the cobwebs from our eyelids. 

The curtains of fiction and greed that for so long have been entangling / 

climbing 

the surface of the towers that once represented justice and hope, 

burying themselves in the foundation of the mind of men in power 

who play at being titans devouring our freedoms. 

 

It will be the poet with their clean hands and their voice 

who returns the meaning of things to the world 

their true value and weight / volume and mass / their sound 

(tenderness, for example, is warmer than we recall). 

Because the poet wields, with their wounded deer heart, 

with their sad eyes which witnessed the conflict, from the streets, 

from the screams of the mother lulling the inert bodies of her children, 

with their empty stomach which didn’t conform with so many explanations 

about export treaties, 

markets and stock exchanges. 

With their throat, where uncomfortable, the trees of the next victorious anthems 

bloom 

-the love poems after the shipwreck- 

the rediscovery of light when the end of the world comes, goes away, 

leaves us behind. 

With their worker hands / tired feet / anxieties in full bloom 

it will be a poet the one who draws the line 

between fiction and truth. 

 

 

 

HUNGER 

 

There will come a day 

when the downpour has finally ended 

and the floods have been filtered by the soil 

which fertile will begin to sprout new leaves 

which will grow to become trees of thick bark 

whose branches / tall all the way to the stars 
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will begin to bend down due to the weight of their fruits. 

 

The seed of these fruits will be free 

of chemicals and copyrights 

the juice of these fruits as fresh as the sound of springs 

flowing without borders nor plastic destiny. 

To these springs will come all kinds of wild animals, 

from the most impressive elephants to the scrawniest squirrels and by their side 

naked children will run freely imagining they’re mermaids or fish. 

Тeir parents will observe them while they drink wine and read 

or make lunch or play soccer or let themselves disappear temporarily in the 

bushes. 

 

One of these children will pull from the skirts of their mother 

and with eyes as bright as onyx, will ask: 

-Mother, what is hunger? 

But by then, we will all have forgotten its meaning. 

 

 

 

 

 

JAGUARS 

 

 

 

Insatiable and drooling, 

a pack of oblivions observes from the mountains. 

Their hind legs, covered by the snow, do not tremble with fear 

their sharp teeth split the hours slowly, 

their howls become a single cry that smudges the sky until the sun is hidden. 

 

My distressed body asks me to light the fire 

the moistened logs moan after the first sparks 

The moon, too, knows that I am sad 

for this reason it only approaches, thin as a fishhook 

just to warm up a little with the flames.  

 

I would have liked to give you my heart 

to trade places 
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for you to be the one who sits here before the bonfire 

day after day 

waiting for the pack to arrive and devour one by one 

 

all of these memories. 

 

 

ФИКЦИЈА 

 

То ће бити песник који ће уклонити мрежу са наших капака. 

Завесе фикције и похлепе које су се толико дуго заплетале / пењале 

Уз зидове кула које су некада представљале правду и наду, 

сахрањујући се у темељу ума људи на власти 

који се играју… Титани који прождиру наше слободе. 

 

То ће бити песник чистих руку и  гласа 

који свету враћа смисао ствари 

њихову праву вредност и тежину / силу и масу / њихов звук 

(нежност је, на пример, топлија него што се сећамо). 

Јер песник, са својим рањеним јеленским срцем, 

са његовим тужним очима које су сведочиле сукобу, на улицама, 

од вриска мајке која успављује инертна тела своје деце, 

са празним стомаком који се није слагао са толико објашњења о извозним 

уговорима, 

тржишта и берзе. 

Грлом, тамо где у тесном, цветају стабла следећих победничких химни 

-љубавне песме након бродолома- 

поновно откривање светлости када смак света дође, нестане, 

оставља нас иза себе. 

Радничким рукама / уморним ногама / стрепњама у пуном цвату 

то ће бити песник који подвлачи црту 

између фикције и истине. 

 

 

 

ГЛАД 

 

Доћи ће дан 

Када ће се пљусак коначно завршити 

а поплаве земљиште филтрирати 
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из ког ће плодно почети да ниче ново лишће 

које ће израсти у дрвеће са чврстом кором 

чије гране / високе све до звезда 

почеће да се савијају због тежине плодова. 

 

Семе ових плодова биће без 

хемикалија и ауторских права 

сок овог воћа свеж попут звука извора 

тећи ће без граница и пластичне амбалаже. 

На ове изворе доћи ће све врсте дивљих животиња, 

од најупечатљивијих слонова до најневероватнијих веверица и поред њих 

гола деца ће слободно трчати замишљајући да су сирене или рибе. 

Њихови родитељи ће их посматрати док пију вино и читају 

или праве ручак или играју фудбал или дозволе себи да привремено 

нестану у грмљу. 

 

Једно од ове деце повући ће за сукњу своју мајку 

и са светлим очима попут оникса питаће: 

-Мајко, шта је глад? 

Али до тада ћемо сви заборавити његово значење. 

 

 

 

 

 

ЈАГУАРИ 

 

 

 

Незаситан и слинав, 

чопор заборава посматра са планина. 

Њихове задње ноге, прекривене снегом, не дрхте од страха 

њихови оштри зуби полако деле сате, 

њихови урлици постају један једини вапај који размазује небо док се сунце 

не сакрије. 

 

Моје слабоо тело тражи од мене да запалим ватру 

навлажени балвани кукају након првих варница 

И месец зна да сам тужна 

из овог разлога се само приближава, танак попут удице 
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само да се мало загреје пламеном. 

 

Волео бих да ти дам своје срце 

Да заменимо места 

да би ти био тај који седи овде пре пожара 

из дана у дан 

чекајући да чопор стигне и прождире једно по једно 

 

сва ова сећања.  
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         Emilio Coco 

 

 

S. Marco in Lamis, 1940 è ispanista e traduttore. È autore di diverse antologie di 

poesia spagnola e di tre volumi di teatro spagnolo. Ha pubblicato anche 

antologie di poesia italiana tradotta in spagnolo in Messico, Spagna e Colombia. 

L’ultima, La poesía del siglo XX en Italia è uscita nel 2017 presso Visor di 

Madrid. Con l’editore Walter Raffaelli ha pubblicato florilegi di poesia catalana, 

messicana, colombiana, cubana, honduregna, boliviana, ecuadoriana, costaricana 

e Il fiore della poesia latinoamericana d’oggi in tre volumi. Presso lo stesso 

editore dirige la collana di poesia “Ispanoamericana”. Come poeta, ha 

pubblicato sette libri di poesia in Italia e quindici fra la Spagna e l’America 

latina, l’ultimo dei quali Del amor y otros duelos con Valparaíso di Granada 

(Spagna, 2020), oltre a varie plaquette. In Romania è uscita nel 2020 la 

traduzione del suo libro Il dono della notte, dal titolo Darul nopţii. Ha ottenuto 

diversi premi e riconoscimenti. Nel 2003 è stato insignito dal re Juan Carlos I 

del titolo di commendatore dell’ordine “Alfonso X el Sabio”, uno dei più alti 

riconoscimenti che si concedono in Spagna per meriti culturali. Nel 2010 gli è 

stata conferita dall’Università di Carabobo in Venezuela l’onorificenza “Alejo 

Zuloaga Egusquiza”. Nel 2011 gli è stata assegnata in Messico la medaglia 

d’argento per “su gran labor de traductor de la poesía mexicana”. Nel 2014 gli 

hanno tributato un omaggio al Festival “Letras en la mar” di Puerto Vallarta, in 

Messico. Nel 2016 gli è stato attribuito il premio internazionale Ramón López 

Velarde. Nel 2020 è stato poeta omaggiato a Quito, in Ecuador, nell’ambito del 

festival di poesia “Paralelo cero”. È stato tradotto in dodici lingue e ha 

partecipato a numerosi festival di poesia in Spagna, Francia, Messico, 

Venezuela, Argentina, Nicaragua, Honduras, Colombia, Perù, Ecuador, Bolivia, 

Paraguay e Turchia. 

 

Емилио Коко 

С. Марцо ин Ламис, 1940 је хиспаниста и преводилац. Аутор је неколико 

антологија шпанске поезије и три тома шпанског позоришта. Такође је 
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објавио антологије италијанске поезије преведене на шпански у Мексику, 

Шпанији и Колумбији. Најновија, Поезија 20тог века у Италији, објављена 

је 2017. године у Висору у Мадриду. Са издавачем Валтером Рафаелијем 

објавио је флорилегијуме каталонске, мексичке, колумбијске, кубанске, 

хондурашке, боливијске, еквадорске, костаричке поезије и Цвет данашње 

латиноамеричке поезије у три тома 

 

 

 

 

MAI, SIGNORE, LA MORTE 

 

mi ha fatto assaporare tanta vita. 

 

Cammino lentamente per i viali 

bordati da decrepiti cipressi 

che lasciano filtrare un po’ di sole 

ad allietare lapidi e cumuli disfatti 

 

su cui campeggia instabile 

una croce di ferro arrugginita. 

 

Ogni morto ha il suo fiore 

qui un’orchidea o un tulipano nero 

lì un mazzo di garofani spennati 

legati con lo spago ad un anello. 

 

Ognuno ha la sua casa, questa quasi cadente 

invasa dalle erbacce e scalcinata 

l’altra vistosa e carica di marmi. 

Tutte hanno una farfalla svolazzante 

 

o una vespa che ronza tra le lampade. 

 

È tutto così fresco, così intimo 

che mi viene la voglia di godermi 

una vita più sana accanto a loro, 

senza più assilli e senza più tormenti, 

 

per respirare lì meglio dei vivi. 
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Sdraiarmi sottoterra o dentro un loculo, 

‒ aborro le cappelle gentilizie ‒ 

senza essere pressato dagli orari, 

senza più il frastuono delle macchine, 

gli impegni di famiglia e altre diavolerie, 

 

giacere a mio bell’agio sotto un tetto di legno 

foderato di raso e di velluto 

o nel terreno umido di vermi, 

dormire il sonno eterno, 

cullato dalla quiete del silenzio 

 

in pace con me stesso e finalmente libero 

dalle miserie della sporca vita. 

 

CI SONO GIORNI IN CUI MI SENTO INUTILE, 

 

e strascino a fatica la mia noia, 

sbuffo e mi siedo accanto alla mia ombra, 

la rimbrotto perché mi infastidisce 

che mi segua a ogni passo e vorrei cancellarla, 

 

ma più si ostina a farmi compagnia, 

ha paura che se mi lascia solo 

me ne scappi o commetta una pazzia. 

 

La rassicuro e vado alla finestra, 

scosto la tenda, l’apro, guardo fuori, 

ma decido di chiuderla all’istante, 

non c’è niente di bello da vedere, 

 

qualche albero contorto e rinsecchito 

sulla collina che mi sta di fronte, 

e poi fa freddo, siamo già in inverno, 

abbasso la serranda sperando che col buio 

la mia ombra si dilegui e m’abbandoni. 

 

Potrò così pensare in solitudine 

ai tanti fatti che mi fanno male 
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con nel cuore i fantasmi onnipotenti, 

sempre presenti e ogni giorno più veri. 

 

Ci sono giorni talmente difficili 

in cui potrei morire senza nessun rimorso. 

 

НИКАД, ГОСПОДЕ, СМРТ 

 

учинио сам да уживам у толико много живота. 

 

Полако ходам дрворедима 

оивиченим оронулим чемпресима 

који су пустили мало сунца 

да развесели надгробне споменике  

и неизрађене гомиле 

 

на којоима стоји нестабилно 

зарђали гвоздени крст. 

 

Сваки мртвац има свој цвет 

овде орхидеја или црни тулипан 

тамо гомила ишчупаних каранфила 

везаних узицом за прстен. 

 

Свако има своју кућу,  

нека готово трошна 

обраста коровом и руши се 

друга разметљива и пуна мермера. 

Сви имају лепршавог лептира 

или осу која зуји међу лампама. 

 

Све је тако свеже, тако интимно 

да желим да уживам 

здравији живот поред њих, 

без брига и мука, 

да тамо дишем боље од живих. 

 

Лезите под земљу или у , 

( гадим се племенитих капела ) 

без притискања распореда, 
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без буке машина, 

породичних обавезе и других врагова, 

 

да лагодно лежим под дрвеним кровом 

обложене сатеном и сомотом 

или у земљишту влажном од црва, 

спавам вечни сан, 

уљуљкан тишином спокоја 

 

у миру са собом и коначно слободан 

од мизерија прљавог живота.  
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        Emine Tokmakkaya 

 

 

Emine Tokmakkaya art painter and international #contemporary Artits and 

modern expresion project gruop Mananger & poetry 

I live in Istanbul and Turkey for education. 

I graduated from the Faculty of Education and Art of Ankara Gazi University. 

I am an Art Educator and I create creative and curating international art projects. 

I worked as a painting and art history teacher in professional high schools. I 

retired and worked as an art and graphic design teacher for 24 years. 

Now I paint full time, prepare international art and culture projects and 

participate in international artistic and cultural events. 

I  attended art and culture symposia, art camps, and events in many countries 

around the world. Bulgaria, Greece, Albania, Macedonia, Serbia, Italy, Austria, 

Germany, Belgium, Poland, Malaysia, India, Kazakhstan, Ukraine, Lithuania, 

Moldova, North Cyprus, Turkish Republic, South Korea, Romania, Ukraine, 

USA, etc. Due to the 2020 pandemic, I participated in online exhibitions and 

conference programs in many countries around the world. Germany, Norway, 

India, South Korea, Colombia, Tunisia, Morocco, Spain, Italy, Dubai, 

Bangladesh, Egypt Sharm El Sheikh, Philippines, Uruguay, Peru, Morocco, 

Tunisia, Kazakhstan, India, Malaysia, Mexico, chile, Arjantine , All latino 

country etc. 
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Емине Токмаккаиа уметничка сликарка и међународна # савремена 

уметност и пројекат модерне експресије груоп Манангер & поезија 

Емина Токмакаја 

Живим у Истанбулу и Турској због образовања. 

Завршила сам Факултет за образовање и уметност Универзитета у Анкари 

Гази.Ја сам уметнички педагог и креирам креативне и кустоске 

међународне уметничке пројекте. 

Радила сам као професор сликања и историје уметности у професионалним 

средњим школама. Пензионисала сам се и радим као наставник ликовног и 

графичког дизајна 24 године. 

Сада сликам пуно радно време, припремам међународне уметничке и 

културне пројекте и учествујем у међународним уметничким и културним 

догађајима.Присуствовала сам уметничким и културним симпозијумима, 

уметничким камповима и догађајима у многим земљама света. Бугарска, 

Грчка, Албанија, Македонија, Србија, Италија, Аустрија, Немачка, Белгија, 

Пољска, Малезија, Индија, Казахстан, Украјина, Литванија, Молдавија, 

Северни Кипар, Турска, Јужна Кореја, Румунија, Украјина, САД итд. 

 

My ways 

 

I come in from me on the roads of life, 

are you on the roads of life other than me, 

are we on journeys, 

are our roads 

waiting for us in the cosmic world 

of endless escape 

 

Моји путеви 

 

Долазим од себе на путеве живота, 

да ли си на путевима живота осим мене, 

да ли смо на путовањима, 

да ли наши путеви 

чекају нас у космичком свету 

бескрајног бекства 

 

Time to time 

 

Time is the darkest point of my life, 

every day that passes in time is an energy, 
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flight through an immense cosmic of world, 

we are always passing by the wing of a bird, 

life and moment are like flying, then 

 

In this world, everything is in a mess, 

people are running away from love, 

far from love and tolerance, 

far from the heat of the sun, 

everything in a complex life. 

 

The defense has a thousand secrets 

in the expressions on their faces. 

Everything turns complicated like 

properly opened packages in this world 

If the standing love is tolerance; 

Memories run around and in complex lives. 

Only loneliness is left of time and moment 

 

С времена на време 

 

Време је најмрачнија тачка мог живота, 

сваки дан који пролази кроз време је енергија, 

лет кроз неизмерни космички свет, 

увек пролазимо поред крила птице, 

живот и тренутак су онда попут летења 

 

У овом свету реда све је у нереду, 

људи беже од љубави, 

далеко од љубави и толеранције, 

далеко од сунчеве топлоте, 

живимо сложене животе. 

 

Одбрана има хиљаду тајни 

у изразима њихових лица. 

Све се претвара компликовано  као 

правилно отворање амбалаже 

Кад је постојана љубав толеранција; 

Сећања се врте око сложених живота. 

Усамљеност је остала тренутку и времену 

  



435 
 

        Ерол Туфан 

 

 

Рођен 1959 у Гостивару, Македонија. Живео до 1992 у Скопљу. Иселио се 

у Турску. Ради као самостални адвокат у Истанбулу. Пише и објављује на 

турском, македонском и српском језику. Објавио неколико књига песама, 

есеја и превода. У Србији у издању УКС и Филипа Вишњића у Београду 

2016 објављена књига песама 'Ерол трагом Ерола' и у 2017 књига есеја 

'Књигољубац'. У Србији објављивао у 'Књижевним новинама',, Корацима',' 

Шумадијским метафорама',' Градини',' Арте',' Виделу', итд. 

 

 

НЕШТО СКИТНИЧКО У МЕНИ 

 

Моје тело више не скита 

Од осмеха до усана 

Од праменова до рамена 

Од мекане коже до мирисних њедара 

Али нешто у мени 

Још увек се отрже 

У старим, мени знаним ритмовима 

Предаје се и скрива 

Узнемирено и неукротљиво 

Васионом пулсира 

Не даје ми мира 
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Ето тог скиталачког у мени 

Приближава се, не зауставља 

Трчи,лети,усхићује 

Од слова до слова 

Од речи до речи 

Од стиха до стиха 

Од песме до песме 

Подмлађује се 

Лик песников 

 

ОСТРВА У МЕНИ 

 

Моје ја одавно је скуп 

Острва малих но ипак видљивих 

и спојених  једно море 

тело= тетовирани архипелаг 

 

Плива мој дух између њих 

лењо и спокојно 

час лево час десно..... 

 

Свако остврво без надокнаде 

нуди своју боју,мирис и укус до бесвести 

неколико различитих цветова 

плутају низ моје тело 

      не додирујући се  него,  

      с времена на време 

удаљавају се у бескрај 

 

Свако острво ћма свој код,азбуку и структуру 

различиту од других..... 

али ипак мени познату. 

 

Пењем се полагано 

на врх сваког појединачно 

и већ остарелим прстима мешкољим пупак истог неба изнад нас 

слушајући исту молитву 

различитих језика људи. 

 

Испуњавају различите ризтуале 
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житељи острва и 

сви ми кажу исто 

да ми није ништа туђе 

од оног што је људско 

и што је даривано  

са осећањима и разумом. 

 

Славим прошлост, 

тугујем над садашњицом 

и радујем се будућности.... 

 

Ја, балкански путник 

који од острва до острва 

 

неуморно плива...  
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               Ertuğrul Erdoğan 

 

 

was born in 1958 in Ankara. Between 1968 and 1980, he worked with Doğan 

Yayınevi and its printing house. Later, after working as a local and general 

media journalist in Ordu city between 1982-83, he worked in a public institution 

between 1983-2009. His stories were published in printed media, “Deliler Boat”, 

“Literature Watch”, “Üvercinka” “Ihlamur” Magazines, as well as literary 

magazines on the Internet, as well as newspapers and books. There are novel 

works called “Insects in Jar”, “Candy of Candy”, “Tirşe Rengi Apartment”, 

“Incubator Operation” and “Corona Loneliness” waiting to be published. 

Literary interviews with world writers are ongoing and published in “Deliler 

Teknesi Dergisi”. When they are completed, he considers to collect them into a 

book. Erdogan is a member of Bursa Literature and Literature Association 

(BUYAZ) and involved in the Turkish Literature Names Dictionary which is a 

joint project of the Ministry of Culture and Ahmet Yasevi University. He left 

Bursa, where he lived since 1996, and continues his literary studies in Sakarya, 

where he settled because of his son's school. 

 

His Books: 

 

- Vallahi Öptürmem, Mola Publishing, July 2012. 

- Mor Gözdeki Hüzün, Deha Publishing, March 2014. 

- Mor Gözdeki Hüzün, Hel Publishing, April 2015. 

- Sonrasız Kadınlar, Lakin Publishing, March 2015 

 

Ертугрул Ердоган 
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рођен је 1958. године у Анкари. Између 1968. и 1980. године радио је са 

Доганом Јајневијем и његовом штампаријом. Касније, након што је радио 

као локални и општи медијски новинар у граду Орду између 1982-83, 

радио је у јавној институцији између 1983-2009. Његове приче објављиване 

су у штампаним медијима “Deliler Boat”, “Literature Watch”, “Üvercinka” 

“Ihlamur”као и у књижевним часописима на Интернету, као и у новинама и 

књигама. Постоје нова дела названа „Инсекти у тегли“, „Слаткиши од 

бомбона“, „Апартман Тирсе Ренги“, „Операција инкубатора“ и 

„Усамљеност Короне“ која чекају да буду објављена. Ердоган је члан 

Удружења за књижевност и књижевност Бурса (БУИАЗ) и укључен је у 

речник турских имена књижевности, што је заједнички пројекат 

Министарства културе и Универзитета Ахмет Јасеви. Напустио је Бурсу, у 

којој је живео од 1996. године, а студије књижевности наставља у 

Сакарији, где се настанио због школе свог сина. 

 

YOU SEE, YOU ARE GONE… 

 

You see, in a flash, one morning you went 

I found myself so destitute just like that, 

In the middle of the street. 

I went to see the room of yours, 

I even did not make up the bed. 

For long, it’s been staying just like that 

As if it is newly curled lips… 

You see, you are gone, 

Let your warmth not leave, 

I even did not open the windows 

For not having your breath flown, 

Do you know my baby about this, 

This morning, for the first time 

I went out to the garden. 

You know there is a cactus flower there 

In that small vase you fancy, 

I stared at it… 

I caressed it, 

With my hands bleeding… 

You see, you are gone, 

Then I realized that my half was also gone. 

 

English Translation by Mesut Şenol 



440 
 

 

ВИДИТЕ, ОТИШЛИ СТЕ… 

 

Видиш, муњевито отишла си тог јутра 

Нашао сам се осиромашен тек тако, 

Насред улице. 

Отишао сам да видим вашу собу, 

Нисам кревет ни намештао. 

Дуго је остао само тако 

Као новосавијене усне ... 

 

Видиш, отишла си, 

Нека твоја топлина не одлази, 

Нисам ни отворио прозоре 

Зато што ти не одлети дах, 

Да ли знаш моју причу о овоме, 

 

Јутрос, први пут 

Изашао сам у башту. 

Знаш да тамо постоји цвет кактуса 

У оној малој вази која ти се свиђа, 

 

Загледао сам се у то ... 

 

Мазио сам га, 

Крвавим рукама ... 

 

Видиш, отишла си, 

Тада сам схватио да је нестало и пола мене. 

превео Горан Радичевић 

 

 

YELLOW HOUSE 

An old two floored yellow 

Whitewashed house has 

Stucked between two tall apartments. 

The houses Windows made by 

İron and in freedom colour blue. 

There are tin flower pots in front 

Of the Windows sills 
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And just behind flower tins there 

İs an old woman 

An old woman with purple purple 

Colour veins on her hands… 

All hermemories has gathered 

On her forehead lines. 

Her memories hurt her 

Hammered and broken into 

Pieces bones of her body. 

Her eye lashes flutter. 

And the spring of life has flied 

And göne from her hair. 

She is looking with brightness 

Gone eyes to he life. 

She called out to a younglady 

With shaking voice. 

“Being old being alone is hard. 

I m 80. My legs shake and feel dizzy. 

Just waiting the time to come to 

Take me away.” 

And; the old man Mehmet who is 

Also in eighties went two loaf of bread 

Under his arm with shaking legs… 

One day an old woman vanished 

From the Windows as a bird flies away. 

Then after the old man Mehmet göne too… 

The inheritors who were invisible 

became visible 

They crowded to the old yellow 

House as vultures. 

First their big son entered the house 

And then followed his three sons. 

There were dust and must adore 

all around that hurt the throats. 

There were spider webs on the walls 

And dead dried flies on the spider webs. 

İn a corner of the room 

There was a Picture with frilly edges 

He leaned and tooked at the Picture 

Flowing the dust on. 
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A woman and a man 

And stuck on hair small children 

Near them. 

Bowler hatted father 

And a gazled eyed mother. 

Alla re smiling in the Picture… 

Vhispers vhispers… 

Then big silence. 

A wind comes through the door sill 

And sweeps of all the memories… 

Translate: Bahar AKÜZÜMCÜ / TURKEY 

 

ЖУТА КУЋА 

 

Постоји једна стара кућа 

два пута у жуто молована 

Заглављен између два висока стана. 

Куће којој обојали прозоре 

металик небо-плавом бојом. 

Испред су лимене саксије са цвећем 

На прагу прозора 

И одмах иза конзерви са цвећем 

Стара жена 

Старица са љубичасто љубичастим 

Жилама на рукама ... 

Сва њена сећања сакупљена 

На борама чела. 

Сећања је боле 

Изударана животом 

Боли свака кост њеног тијела. 

Трепавице ока јој лепршају. 

А пролеће живота је пролетело 

И снијег са њене косе. 

Гледа сјајно 

Отишао је у његов живот. 

Позвала је кћерку 

Дрхтавим гласом. 

„Бити стар бити сам је тешко. 

Имам 80. Ноге ми се тресу и врти ми се у глави. 

Само чекам да дође време 
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Одведи ме." 

И старац Мехмет који је 

Такође у осамдесетим  

Ишао је са два хлеба 

Под руком са дрхтавим ногама ... 

Једног дана старица је нестала 

С прозора док птица одлети. 

Онда после старца Мехмета такође ... 

Наследници који су били невидљиви 

појавили су се 

Нагурали су се у старој жутој 

Кући као лешинари. 

Прво је њихов син ушао у кућу 

А онда су следила његова три сина. 

Било је прашине за поштовање 

свуда около до грла. 

На зидовима паукове мреже 

И мртве осушене муве на пауковим мрежама. 

У углу собе 

Слика са оштрим ивицама 

Наслонио се и узео слику 

Скинуо прашину 

Жена и мушкарац 

И деца улепњене косе 

Испред њих. 

Куглаш је мрзео оца 

И мајку одсутног погледа. 

Ела се поново осмехује на слици ... 

Шапат однекуд… 

Онда велика тишина. 

Ветар долази кроз праг врата 

Да помете све успомене ... 

  



444 
 

            Eva Petropoulou Lianoy 

 

 

Eva Petropoulou-Lianou was born in Xylokastro, Greece. Initially she loved 

journalism and in 1994 she worked as a journalist for the French newspaper "Le 

Libre Journal" but her love for Greece won her over and she returned in 2002. 

He has published books and eBooks: "Me and my other self, my shadow" Saita 

publications, "Geraldine and the Lake elf" in English - French, as well as "The 

Daughter of the Moon", in the 4th edition, in Greek - English, Oselotos 

publications. Her work has been included in the Greek Encyclopedia Haris 

Patsis, p. 300. Her books have been approved by the Ministry of Education and 

Culture of Cyprus, for the Student and Teacher library. Her new books, “The 

Fairy of the Amazon 

 

Myrtia "dedicated to Myrto with a disability, and" Lefkadios Hearn, Myths and 

Stories of the Far East ", illustrated by Sumi-e painter Dina Anastasiadou, are 

released in 2019. She recently published her book," The Adventures of Samurai 

Nogas san "in English by the publishing house OntimeBooks, based in England. 

Collaborates with the electronic literary magazine The poet magazine. She is his 

partner International Literary Union based in America. Collaborates for the 

promotion of literature and promotes the work of Greek poets. Eva is a member 

of the "Association Alia Mundi Serbia", the "International Society of Writers 

and Artists of Greece" and the "Piraeus Society of Letters and Arts" as well as 

the Corinthian Writers Society. 
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Ева Петропоулоу-Лианоу рођена је у граду Ксилокастро у Грчкој. У 

почетку је волела новинарство, а 1994. радила је као новинар за француски 

лист "Ле Либре Јоурнал", али љубав према Грчкој ју је освојила и вратила 

се 2002. Објавио је књиге и е-књиге: "Ја и моје друго ја, моје сенка „Сајт 

публикације, Гералдине и језерски вилењак “на енглеском - француском, 

као и„ Кћи месеца “, у 4. издању, на грчко - енглеском, публикације 

Оселотос. Њен рад је уврштен у грчку енциклопедију Харис Патсис, стр. 

300. Њене књиге одобрило је Министарство образовања и културе Кипра 

за библиотеку ученика и наставника. Њена нове књига је, „Вила о 

Амазонији 

 

Dreams 

 

Dreams are God's plans 

      Dreams are the wishes of the Virgin Mary long live the heroes the goodness 

of people 

Dreams are the smiles of the Angels 

Dreams are the colors of the rainbow 

Dreams are your words when they speak to me 

Dreams are the love that makes everything strong and full of light… 

 

Снови 

 

Снови су Божји планови 

Снови су жеље Девице Марије, живели јунаци добри људи 

Снови су осмеси Анђела 

Снови су дугине боје 

Снови су твоје речи кад ми се обратиш 

Снови су љубав која све чини јаким и пуним светлости ... 

 

 

Future 

 

I dream a future with you 

      I dream a blue sky 

Sunset to a an island 

I dream a white house 

And have a view to the sea 

I dream a future close to you.. 

And i get a bad dream 
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Sleeping alone 

Feeling weak 

But in my heart 

i am not alone because i feel your heart beat 

I feel your breath 

World exist because you are smiling  

 

Будућност 

 

Сањам будућност са тобом 

Сањам плаво небо 

Залазак сунца на острву 

Сањам бијелу кућу 

Која има поглед на море 

Сањам будућност блиску теби .. 

И сањам ружан сан 

Спавање само 

Осећам се слабо 

Али у мом срцу 

нисам сама јер осећам  

како ти куца срце 

Осећам твој дах 

      Свет постоји  

      због твог осмеха  
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                      Evelina Duchnik 

 

 

Evelina Duchnik  rođena je 1986. Dolazi iz Poljske, živi i radi u Radomu. 

Diplomirala je novinarstvo i socijalnu komunikaciju, kao i englesku filologiju. 

Piše stihove i tekstove pesama na poljskom i engleskom jeziku. Piše od ranih 

školskih godina. Njena prva zbirka „Efekat leptira“ objavljena je 2020. U 

međuvremenu je objavila i svoje stihove u četiri antologije u Poljskoj i šire. 

Takođe je na engleski prevela monodramu „Stihovi noći“ Magdalene 

Kapusinjske. Vodi svoju Facebook stranicu, Ewelina Duchnik- Wiersze 

Północne, gde objavljuje svoje pesme. 

 

ŠESTI 

Pesnici vide mało više 

osećaju malo jače. 

Poneke reči čuju izrazito. 

Pokušavaju nazivati ukuse i mirise 

nepostojećim rečima, 

a dodir dira ih još više. 

I imaju još jedno dodatno čulo - 

umeju o svemu tome pisati pesme. 

 

SZÓSTY 

Poeci widzą trochę więcej, 

czują trochę mocniej. 

Niektóre słowa słyszą wyraźniej. 

Próbują też określać smaki i zapachy 

nieistniejącymi słowami, 

a dotyk dotyka ich bardziej. 
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I mają jeszcze jeden, dodatkowy zmysł – 

potrafią o tym wszystkim pisać wiersze. 

 

NEPRISUTNOST 

Teški su takvi dani, 

koji pridonose 

jedino nečiju neprisutnost. 

Gori su samo oni, 

koji ne pridonose 

odgovore na pitanja 

na koliko komada 

i koliko još puta 

može se smrviti 

jedno te isto srce. 

 

NIEOBECNOŚĆ  

 

Ciężkie są takie dni, 

które przynoszą 

jedynie czyjąś nieobecność. 

Gorsze są tylko te, 

które nie przynoszą 

odpowiedzi na pytania 

na ile kawałków 

i ile jeszcze razy 

może pokruszyć się 

to samo serce. 

(Unfortunately, my third poem has not been translated into serbian language) 

 

KREDYT NA WIECZNOŚĆ 

 

Na pierwszy rzut serca- 

porządna instytucja, 

godna wiary 

i nieprzespanych nocy, 

nawet kilku łez 

o słodko-gorzkim odcieniu. 

Z czasem zamiast asów 

z rękawa 

zaczęły sypać się 
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słowa bez pokrycia. 

Niestety. 

      Zdążyłam zaciągnąć 

kredyt zaufania na wieczność. 

Kiedy skończę spłacać raty 

serce zatrzyma mi się raz na zawsze. 

A potem jeszcze tylko 

nieskończenie wiele razy  
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              Ewa Picho 

 

Ewa Picho 

 

...živi i stvara u Wroclawu.Njenu poeziju oslikava radost otkrivanja duševne 

emotivnosti.Pozitivan pogled na svet učinio je da se zaljubila u bivšu 

Jugoslaviju, a posebno je fascinira srbski jezik,ljudi i njihova kultura.Mnogo 

pesama prepevala je na srbski jezik.Objavila je svoju poeziju u "Antologija 

ljubavi"-Olga Lalić-Krowickiej,"Polanicke Inspiracije" i u nekim drugim 

zbirkama. 

       U slobodno vreme bavi se slikanjem. 

 

Jesenija čarolija 

 

ko plaha srna nozdrvama dišem 

sveprisutan miris miholjskog leta 

izmedju kojih večito mirišem 

tragove tvoje nestajanja cveta 

 

neprestano slatkom tajnom mirisava 

skrivenom u čašama punih čara 

oslobodjenih pred voljenom izmedju trava 

okupanom srećom u moru nektara 

 

upravo u takva razdanja jesenja 

sklapam jako umorne oči 

i vidim šta tvoja duša sanja 

 

uljuljkana treptanjem lišća u noći 
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dok nežno dlanove mi dira 

mirujući sred moga krila 

 

Prepev:Goran Laz i E.P 

 

Ljubavne potke 

 

Na nitima paučine 

sunce svira 

jutarnju simfoniju 

u glavi 

snujem 

mistično utkane 

reči tvoje 

u kap rose 

sakupljene 

u misterioznu mrežu 

obavijena 

začarana 

potpuno odevena 

osećam 

kako tvoje oko 

opservira moje stanje 

jedan drhtaj 

jedan pokret 

moga tela 

da u toj niti 

ostanem 

svesna 

smisla postojanja 

potke paučine 

ljubavne 

 

prevod:Goran Laz  
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                    Ewith Bahar 

 

Ewith Bahar is a poetess, novelist and essayist from Indonesia. She had a long 

time career in a mass communication field, especially in a radio and television 

industry. Graduated from Christian University of Indonesia, she pursued her 

television career by joining Television of Republic of Indonesia (TVRI, 

Indonesian Government TV station) and RCTI, after previously working as 

radio announcer for several years, since she was in high school. 

Her experience as a TV presenter which hosted some cultural and musical 

programs has broadened her vision that helps much in her writing works. 

 

Ewith has written nine books (poetry, novel, short stories and essay). She also 

organized Indonesian poets to publish eight poetry anthologies, since 2014. Her 

poems have been included and published in more than 40 poetry anthologies in 

Indonesia and also in some national newspapers and online magazines. 

In 2015, she was a producer and publisher for Hungarian poetess' bilingual 

poetry book, titled POISON (Racun), Kinga Fabo, for Indonesian market. 

One of her poetry books, Sonata Borobudur, got a prestigious prize from 

Indonesian National Library as the Best Five Indonesian Poetry Books 2019. 

Now, since several years ago she is often invited as a public speaker in seminars 

for communication, creative writing and bibliotherapy. 

Евит Бахар 

је песникиња, романописац и есејиста из Индонезије. Имала је дугу 

каријеру у пољу масовних комуникација, посебно у радио и телевизијској 

индустрији. Дипломирала је на Цхристиан Университи оф Индонесиа, 

своју телевизијску каријеру наставила је придруживањем Телевизији 
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Републике Индонезије, након што је претходно неколико година радила 

као спикер на радију, пошто је била у средњој школи. 

Њено искуство као ТВ водитељке која је водила неке културне и музичке 

програме проширило је њену визију која јој много помаже у писању дела. 

Евитх је написала девет књига (поезија, роман, приповетке и есеји). Такође 

је организовала индонежанске песнике да објаве осам песничких 

антологија, од 2014. Њене песме су укључене и објављене у више од 40 

песничких антологија у Индонезији, као и у неким националним новинама 

и интернетским часописима. 

 

A BIG LOVE THAT YOU CALL HOME 

 

Time flies, 

Twisting life 

with laughs and cries 

Moves swiftly 

From traditionalism to modernism 

From yesterday to tomorrow 

 

A fluctuation brings the color palette of change 

Brings the breeze and the storm 

And women sweep them gracefully into dance 

 

Within ages 

Women wear their same faces 

Deceptional voices, croaky or melodious 

Hidden emotions, 

Silent tears or enigmatic smile 

They forgive the scars, heal the wounds 

The sharp knives in their drawers 

The wisdom from hundreds of books they read 

They speak, they write 

They initiate, they finalize 

They are future that you dream of 

Lungs and hearts your life depends on 

And big love that you call home. 

(Ewith Bahar) 

 

ВЕЛИКА ЉУБАВ КОЈA SE ZOVE DOM 
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Време лети, 

Извитоперени живот 

уз смех и плач 

Брзо се креће 

Од традиционализма до модернизма 

Од јуче до сутра 

 

Флуктуација доноси палету промена 

Доноси вјетar и олују 

А жене грациозно плешу. 

 

Вековима 

Жене носе иста лица 

Изузетнe гласовe, крештавe или мелодичнe 

Скривене емоције, 

Тихе сузе или загонетни осмех 

Опраштају ожиљке, зарастају ране 

Оштри ножеви у фиокама 

Мудрост из стотина књига које су прочитали 

Говоре, пишу 

Иницирају, довршавају 

Они су будућност о којој ви сањате 

Плућа и срца од којих зависи ваш живот 

И велика љубав коју зовете домом. 

 

Translated into Serbian by Refik Martinovic. 

 

CINTA LUHUR YANG KAU SEBUT KEDIAMAN 

 

Waktu melesat cepat 

Memilin kehidupan dengan tawa dan tangis 

Bergerak lekas dari tradisionalisme ke modernisme 

Dari waktu kemarin ke esok 

Fluktuasi yang membawa palet warna perubahan 

Yang membawa angin sepoi dan taufan 

Dan perempuan melewati semua itu dalam liuk tarian 

 

Berabad-abad, perempuan memakai wajah yang sama 

Suaranya yang menipu, kadang parau kadang merdu 

Perasaan-perasaan yang dipendam 
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Air mata rahasia atau senyum misterius 

Mereka memaafkan segala luka, menyembuhkan seluruh nyeri 

Belati-belati tajam dalam laci-laci mereka 

Adalah kebijaksanaan dari ratusan buku yang telah dibaca 

Mereka bicara, mereka menulis 

Mereka memulai, mereka merampungkan 

Mereka adalah masa depan yang kau impikan 

Paru-paru dan jantung tempat bergantung kehidupan 

Dan cinta luhur yang kausebut kediaman. 

(In Indonesian language by Ewith Bahar)  
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              Fabio Grassi 

 

Fabio Grassi  nato a Molinella in provincia di Bologna e residente a Santa Maria 

Codifiume nella provincia di Ferrara (ITALIA) ha studiato scienze agrarie. 

Sempre affascinato dalle letture classiche, ha partecipato a diversi concorsi 

poetici con interessanti riconoscimenti. 

Particolare la sua duttilità nell'accompagnare fotografie a versi poetici molto 

apprezzati. 

Фабио Граси 

рођен у Молинели у провинцији Болоња и живi у Санта Мариа Kодифуме 

у провинцији Ферара (ИТАЛИЈА), студирао је пољопривредне науке. 

Увек фасциниран класичним читањима, учествовао је на неколико 

песничких такмичења са занимљивим наградама. 

Посебна је његова флексибилност у праћењу фотографија високо цењених 

поетских линија. 

 

PECCATO ORIGINALE 

 

Tra rovi di rossi frutti e spine, 

come un serpente cambia pelle 

la Natura, innalzando a Dio 

la corona insanguinata 

mai lavata dall'uomo 

attraverso la sua storia 

 

NELL'INVERNO DELLA PANDEMIA 
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Dietro alla corteccia della sapienza, 

pensieri fangosi si intrecciano 

bagnati di pioggia e tosse. 

Passi pesanti scorrono il tempo 

calpestando foglie, cadute 

sul letto di un inverno senza sogni. 

La terra riempie la mente 

con la scura pesantezza del nulla 

eppure, dietro alle spine 

di erbe selvatiche che insanguinano 

lacrime e silenzi, 

vedo il sole trovar dimora 

dentro alla casa dell'amore: 

rosse pietre in cui si fondono, mescolandosi, 

albe e tramonti avvolti dal fuoco 

di una eterna passione. 

Mi asciugo gli occhi dalla nebbia: 

oltre il grigio i colori della Primavera. 

 

ИСКОНСКИ ГРЕХ 

 

Између бодљи црвеног воћа и трња, 

као кад змија скида кожу 

Природа, уздизање ка Богу 

круна крвава 

никад опрана од човека 

кроз своју историју 

 

ЗИМОМ ПАНДЕМИЈЕ 

 

Иза коре мудрости, 

мутне мисли се преплићу 

мокре од кише и кашља. 

Тешке стопе пролазе кроз време 

газећи опало лишће 

на кревету зиме без снова. 

Земља испуњава ум 

мрачном тежином ничега 

ипак, иза трња 

самониклог биља које крвари 
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сузе и тишина, 

Видим како сунце проналази дом 

у кући љубави: 

црвено камење у коме се топе, мешајући се, 

изласци и заласци сунца окружени ватром 

вечне страсти. 

Обришем очи од магле: 

изван сиве, боје пролећа. 

 

превео Горан Радичевић  
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                 Fazlul Haque 

 

Fazlul Haque a rether obscure and controversial poet of contemporary bengali 

literature, was born on September 1, 1961 in a village Kashba, Panchakhanda 

(presently Beanibazar Upazila), one of the ancient regions of district Sylhet, 

Bangladesh. He achived his Graduation Degree from the University of 

Chittagong, Bangladesh. Later he served Govt. services and retired at the end. 

His spiritual relationship with the ancient Indian intelligentsia and his 

unrestrained literary prodigy has established himself as a true successor of the 

lineage of a bunch of Panchakhanda-born philosophers and scholars well-known 

in the history of Bengali literary itinerary like philosopher Raghunatha 

Siromani, Srivasa Thakura- a close associate of Lord Shri Chaitanya 

Mahaprabhu, poet Vrindavana Dasa Thakura, Triluchan Nayabagish, Maheswar 

Nyayalankar, martyred intellectual Dr. Govinda Chandra Dev and his mentor 

and teacher Professor Dr. Tapodhir Bhattacharjee-one of the Indian Academics, 

Theorist, Poet Critic also a leading exponents on Rabindranath Tagore and 

Jibanananda Das. 

Besides penning down poems, he wrote prose and lyric poetry. He is not only a 

lyricist of National Broadcasting Authority but also well known and thoroughly 

respected both as a Socio-cultural thinker, Humanist and also a Marxist by 

ideology. He has created his own trait in his writings. 'Prithak Dangshan' and 

'Kabir Janmadin' , “Shankha Ghoser Sange Nirbasaner Dine” are his well known 

poetical textures. He edited 'Topodhir Bhattacharjee : Life and Works'.... etc. 
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Honored home and abroad, he was awarded prestigious London Award 2004, by 

London poetry centre, England, in collaboration with Bangladesh Research 

Centre, UK. 

....... on that occasion his poetical works are re-visited by veteran Irish poet and 

critic Enda Wyley cited... as ever before, through his imagistic, complex, 

dazzling poems, Fazlul’s immortal inheritancia, intelligence, and the width of 

his learning comes concentrated into brilliant mediations of what poetry can do 

when reflecting upon an essential theme of human culture. Subaltern cultural 

ethos post-modern readings glorious roots of inheritance frames his mighty 

poetical texture, our deleted time and readings magically reconnected with his 

poems within our presence, through style science we can mark his poetics a 

classical rhythm belongs his own aesthetic flavor fragrance echoes. 

He visited home and abroad. As a scholar and thinker he was invited for 

delivering lectures in several national and international universities. 

The English speaking world readers are almost known about his poetry through 

translation. Fazlul’s poetries are translating thoroughly for long times. 

Inquisitive readers and critics are found it convenient to compare the translated 

texts with the originals. Some of the world readers are penning reaction and 

comments on his poetries. We can quote here worldwide remarks outlining from 

online publications arena. 

In a textual review.....citing Fazlul Haque, the mighty and inspirational voice of 

his time, eminent Indian literary critic Bishwajit Choudhury says, ''Rabindranath 

Tagore cut ties with the traditioal style of writings with his wider and diverse 

entity in his thoughts. Following the path of Tagore, Fazlul Haque has 

reconstructed his poetic world in the face of tremendous and aggressively all-

pervading influence of modernism and left his individual signature in his 

writings combined with idealism and values where poetry has to emerge as a 

potent vehicle of expression from the middle of his pursuit of truth in line with 

the revolution of words. Undoubtedly, he is a noble one.'' 

Global scholar poet critic readers are accepted his poetry with an idea of the 

height of bengali poetry honestly with his own poetic diction by his exotic 

metaphors and imageries. He is tempted as most genuine poet of our time. 

 

Фазлул Хакуе 

повучени опскурни и контроверзни песник савремене бенгалске 

књижевности, рођен је 1. септембра 1961. године у селу Кашба, 

Панчакханда (тренутно Беанибазар Упазила), једном од древних региона 

округа Силхет, Бангладеш. Дипломирао је на Универзитету Читагонг у 

Бангладешу. 
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Његов духовни однос са древном индијском интелигенцијом и неспутаним 

књижевним чудом утврдио се као прави наследник гомиле гомиле 

филозофа и научника рођених у Панцхакханди, познатих у историји 

бенгалског књижевног стваралаштва. 

Поред писања песама, писао је прозу и лирску поезију. Он није само 

текстописац Националне радиодифузне управе, већ је и познат и темељито 

поштован и као друштвено-културни мислилац, и као идеолог, и као 

марксист. У својим делима створио је своју особину. "Појединачни убод '' 

и" Песников рођендан ", На дан изгнанства са Шанкха Гхош-ом" су његове 

добро познате поетске текстуре. Уредио је "Топодир Баттачарје: Живот и 

дела" .... итд. 

 

Let the fire awakend 

 

Yet that polite end won't end? 

Won't this bright sunny day come to an end? 

Long ago, bearing the pipe of your current, 

I kept floating on corals of victory. 

Then for a long time I was transmitted from rose to rose. 

 

There is only one sound---- 

You said,"Victory is ahead, Victory is just ahead". 

You, only you,come to my mind incessantly. 

Touching the sign of the scar a different you come. 

 

While quenching my human thirst, 

I have known like many a reflection- 

Victory contains so many irresistible defeats. 

In the hope of all destruction, if a day ends and begins again, 

I won't hesitate to drink any lethal poison. 

 

If I ever find cruelty looking for that name, 

I'll start looking for you and so will you for me in crores of galaxies. 

This last end sings all around. 

It remains chained forever. 

Yet it crushes the hidden fort. 

 

Shadows of birth hang amidst devastating storms. 

News after news comes forth. 

Love of people can be forgotten but power can never be. 
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This is life despite being amidst all dilemma. 

 

Your message is lucidly sent through the whole country. 

May this fire burn absorbing all the water for quenching thirst. 

Endless is this Generation Square. 

No values can make the silent vibrant. 

 

The feathers of the language gradually drop from the sky. 

You said," Victory is ahead, victory is just ahead" 

 

 

Songs of freedom 

 

The decade of freedom is over. 

The sky has gradually reached its completion 

With rebellious clouds. 

Let the ray of the twilight of destruction be removed. 

Let my whole house be filled with air. 

 

It is indeed a unique story. 

We put down the posters of rebellion 

From our backs. 

Prior to it, 

There was just a single rose before reconsideration. 

We could not feel it out of ignorance. 

 

It became the subject to death and decay. 

We arranged the ever-winning letters like the sun. 

We wrote the songs of freedom 

Under the light of female corals. 

 

There occurred an intensified breach. 

It wrecked destruction on joint-art –fields 

Full of crops -Dinajpur at the gate of Bengal. 

 

Yet water drops become current. 

It turns into a river like the Meghna . 

Are these the welcome days? 

It's a whipped glittering morning. 

Life is led in the villages like cows. 
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We passed a lot of decades of rebellion. 

 

Now we are approaching towards its century. 

We have found a path meeting another on the path again. 

Millions of life lies on the path 

and on the heath like a luster point . 

Seedlings have grown with the nursing of wind. 

 

Нека се ватра пробуди 

 

Ипак,то неће имати пристојан завршетак? 

Неће ли се завршити овај ведри сунчани дан? 

Давно, ношен матицом своје струје, 

Лебдио сам на победничким кораљима. 

Затим сам дуго био премештан са руже на ружу. 

 

Само је један звук ---- 

Рекла си: „Победа је испред, победа је само напред“. 

Ти, само ти, ми непрестано падаш на памет. 

Додиривање знака ожиљка другачијег када дођете. 

 

Утажујући своју људску жеђ, 

Знао сам као и многи одрази- 

Победа садржи толико неодољивих пораза. 

У нади целокупног уништења, ако се дан заврши и започне изнова, 

Нећу оклевати да попијем било који смртоносни отров. 

 

Ако икада нађем суровост у потрази за тим именом, 

Почећу да те тражим, па тако и ти  мене у коронама галаксија. 

Овај последњи смирај пева свуда около. 

Заувек остаје окован. 

Па ипак руши скривену тврђаву. 

 

Сјене рођења висе усред разорних олуја. 

Вести за вестима излазе. 

Љубав према људима може се заборавити, али моћ никада. 

Ово је живот упркос томе што је усред свих дилема. 

 

Твоја порука је луцидно послата кроз целу земљу. 

Нека ова ватра изгори упијајући сву воду за утаживање жеђи. 
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Бескрајан је овај Трг генерација. 

Ниједне вредност не може учинити тихи звук живим. 

 

Перје језика постепено се спушта с неба. 

Рекла си: "Победа је испред, победа је само испред" 

 

 

Песме слободе 

 

Деценија слободе је завршена. 

Небо је постепено достигло свој мир 

Са побуњеним облацима. 

Нека се уклони зрак таме разарања. 

Нека се цела моја кућа испуни ваздухом. 

 

То је заиста јединствена прича. 

Спустили смо плакате побуне 

Са наших леђа. 

Пре тога, 

Пре преиспитивања постојала је само једна ружа. 

Нисмо то могли да осетимо из незнања. 

 

Постала је предмет смрти и пропадања. 

Сређивали смо непрекидно добитна писма као сунце. 

Написали смо песме слободе 

Под светлошћу женских корала. 

 

Дошло је до појачаног кршења. 

Уништена су разарањем заједничка поља 

Пун усева -Динапур на капији Бенгала. 

 

Ипак капи воде постају актуелне. 

Претварају се у реку попут Мегне. 

Јесу ли ово дани добродошлице? 

Бичује блиставост јутра. 

Живот се у селима води као крава. 

Прошли смо пуно деценија побуне. 

 

Сада се приближавамо њеном веку. 

Поново смо пронашли пут који се састаје са другим. 
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Милиони живота леже на путу 

а на ветришту као тачка сјаја. 

Саднице су порасле негујући ветар.  
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         Fernando Salazar Torres 

 

(Ciudad de México). Poeta, crítico literario, ensayista y gestor cultural. 

Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Iztapalapa (UAM-I). Maestría en Teoría Literaria (UAM-I). Estudia el 

Doctorado en Literatura Hispanoamericana en la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP) con estancia de investigación en la Universidad 

de Salamanca (Usal). Ha publicado el poemario Sueños de cadáver y Visiones 

de otro reino. Su poesía y ensayos se han publicado en distintas gacetas y 

revistas literarias impresas y electrónicas. Su poesía ha sido traducida al inglés, 

italiano, catalán, bengalí y ruso. Director de la revista literaria Taller Ígitur 

Coordina las mesas “Crítica y Pensamiento en México” y “Diótima: Encuentro 

Nacional de Poesía”. Dirige el Taller Literario “ígitur”. Colabora en la revista 

literaria “Letralia. Tierra de Letras” con la serie de poesía mexicana “Voces 

actuales de México” y “Poesía española contemporánea”. Forma parte del 

equipo de colaboradores de Caravansary. Revista Internacional de Poesía 

(Colombia), la cual forma parte del sello Uniediciones. Es miembro del PEN 

Club de México. 

Фернандо Салазар Торес 

(Мексико Сити). Песник, књижевни критичар, есејиста и културни 

менаџер. Дипломирао филозофију на Аутономном Метрополитен 

универзитету. Мастер из теорије књижевности (УАМ-И). Студира на 

докторату хиспаноамеричке књижевности на Бенемерита Универсидад 

Аутонома де Пуебла (БУАП) са истраживачким боравком на Универзитету 

у Саламанци (Усал). Објавио је песничку збирке Снови леша и Визије 

другог царства. Његова поезија и есеји објављивани су у разним 

штампаним и електронским новинама и књижевним часописима. Поезија 
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му је преведена на енглески, италијански, каталонски, бенгалски и руски 

језик. Члан је ПЕН клуба из Мексика. 

 

 

La revolución de los claveles 

Para María Calle Bajo 

La flor diseminada en el poema que me entregaste 

 

I 

 

Amarramos los átomos del cielo 

en la cordillera donde el mar desaparece 

y con el fanal vemos nacer colores austros 

En nuestro barco el día y la noche se trasladan 

y nos mueven por pliegues y cuencas hasta el sur 

Amarramos los átomos del cielo 

cielo de fondo agua espacio que aclama 

pleno de ojos providenciales 

mirando el atisbo que ella frecuenta 

El verde marino de sus ojos obscurece 

Su verde selvático nos aviva 

la mañana cuando la ventisca toca al sol 

En el vuelo de la gaviota unimos los átomos 

al palpito meciéndose con nuestros cabellos 

Amarramos los átomos del cielo 

y bienaventurados adheridos al alba 

vencedores en los cuatro rumbos de la tierra 

nuestros átomos se descomponen hacia el ártico 

Encima del cielo la revolución de sangre 

se arroja contra la asonada de los claveles. 

 

II 

 

Se adueñan de todo, lo creen todo...  

Ese viaje sideral tiene un encuentro clave 

es el clima frío de las auroras del sur 

el aire blanco donde sosegarse 

La migración de piel los hace tersos 

tórridos bajo del bruñido océano 

Hay claveles que los vuelve inmortales… 
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También nosotros somos dioses 

y siempre nos adueñamos de todo 

cuando el venero nos da norte 

Lo creamos todo al abrir los ojos 

El mar nos pertenece nos bautiza 

y aquí en lo alto sentimos el temblor 

del océano que se divide a nuestro paso 

Su cuerpo toca nuestros átomos 

creamos con la fusión el rocío 

Amarramos a nosotros el cielo 

sus átomos acomodan la luz 

media la ventana de las auroras 

australes en ellas nuestro destino. 

 

III 

 

La luz desde el fondo del agua 

lo anochece todo amanece todo 

y la víspera guía nuestros pasos 

Hay rubores teñidos en el aire 

que serenan el mar de nuestro aliento 

Hay pájaros dormidos 

anidados en el fondo del alba 

Y todo en la tierra se alumbra 

con la revolución de los claveles 

Amarramos los átomos al cielo 

Después del dilatado viaje 

una mancha blanca pone final 

a la huida y sentados en la nieve 

adormecemos sobre las auroras 

y la sangre que nos hace inmortales 

tornase en el clavel que ella en el verde 

de sus ojos llevaba para guiarnos 

También nosotros somos dioses 

y amarramos los átomos al cielo 

 

 

Револуција каранфила 

За Марију Кале Бајо 

Цветови расути у песми коју си ми дала 



469 
 

 

1. 

 

Вежемо атоме неба 

у планинском ланцу где море нестаје 

а са фењером видимо рођење астро боја 

У нашем чамцу даноноћно се крећемо 

и крећу нас кроз наборе и басене на југ 

Вежемо атоме неба 

небо позадина водени простор навијање 

пуне провидносних очију 

гледајући поглед који она често посећује 

Морско зеленило његових очију потамни 

Његова зелена џунгла нас оживљава 

јутро кад мећава додирне сунце 

У лету галеба уједињујемо атоме 

у ритму њишући се нашом косом 

Вежемо атоме неба 

и благословено прилепљени у зору 

победници у четири правца земље 

наши атоми се распадају према Арктику 

Изнад неба револуција крви 

баца се против нереда каранфила. 

 

2. 

 

Све поседују, све верују ... 

То звездно путовање има кључни сусрет 

То је хладно време јужних аурора 

бели ваздух где да се смирују 

Миграција коже чини их глатким 

врућим под изгорелим океаном 

Постоје каранфили који их чине бесмртнима ... 

И ми смо богови 

и увек поседујемо све 

кад нам извор даје север 

Све креирамо отварајући очи 

Море нам припада, крштава нас 

и овде на врху осећамо дрхтање 

океана који се дели док пролазимо 
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Ваше тело додирује наше атоме 

фузијом стварамо росу 

Небо вежемо за нас 

његови атоми смештају светлост 

пола прозора поларних светлости 

астрално у њима наша је судбина. 

 

3 

Светлост са дна воде 

све свиће, све осване 

а предвечерје води наше кораке 

У ваздуху су замрљана руменила 

која смирују море нашег даха 

Постоје уснуле птице 

гнездо у дубини зоре 

И све на земљи светли 

револуцијом каранфила 

Атоме везујемо за небо 

После дугог путовања 

завршава се бела тачка 

у бекству и седећи у снегу 

успавамо се над поларним светлима 

и крв која нас чини бесмртнима 

претвори се у каранфил који она у зеленилу 

својих очију носи да би нас водила 

И ми смо богови 

а атоме везујемо за небо  
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                  Filomena Ciavarella 

 

Filomena Ciavarella è nata nel 1965 a San Nicandro Garganico in Puglia. 

Insegna filosofia e storia presso l’IISS “De Rogatisi Fioritto” della sua città. Ha 

pubblicato la sua prima silloge poetica nel 1988: “Pensieri” Cultura Duemila 

Editrice. Nel 2017 pubblica con Interno Poesia “Tra terra e cielo”. Con la stessa 

casa editrice ha curato e tradotto con i suoi allievi le “Elegie al Futuro poeta” di 

Nguyen Chi Trung - 2018. Ha partecipato nell’ottobre 2019 al Festival 

internazionale di poesia a Olhao in Portogallo. Ha tradotto il poemetto “Venti” 

di Nguyen Chi Trung. Ha tradotto poesie di Emily Dickinson, Dylan Thomas, 

Sylvia Plath e John Butler Yeats. È membro del Ciesart e ha curato due 

antologie di poesia Italiana – Spagnola: “La vita è  fragile” e “La vita nella 

poesia". Ha pubblicato “Versi per l'invisibile" Transeuropa Nuova Poetica 2020. 

Alcune poesie di questa  silloge sono state pubblicate sulla prestigiosa rivista 

Altazor e tradotte da Emilio Coco. 

Филомена Ћаварела 

рођена је 1965. године у Сан Никандро Гарганико-у у Пуљи. Предаје 

филозофију и историју на ИИСС „Де Рогатиси Фиорито“ у свом граду. 

Прву песничку збирку објавила је 1988. године: „Мисли“. 2017. објавио је 

„Између земље и неба“. Уредила је и превела са својим студентима 

Нгуијен Чи Трунгову „Елегије будућем песнику“ - 2018. У октобру 2019. 

учествовао је на Међународном фестивалу поезије у Олхау у Португалији. 

Превела је песму Нгуиен Чи Трунг-а "Вјетрови". Преводила је песме 

Емили Дикинсон, Дилан Томаса, Силвије Плат и Џон Батлер Јејтса. Члан је 

Цизарта и уредник две антологије италијанско-шпанске поезије: „Живот је 
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крхак“ и „Живот у поезији". Објавио је „Стихове за невидљиво" 2020. Неке 

песме из ове збирке објављене су у престижном часописа Алтазор у 

преводу Емилио Коко. 

 

Angelo custode 

 

Angelo custode ti prego 

sospira  vita nelle ferite di ognuno 

in lieve forma d'amore 

per offrirle alla luce 

e il soffio d'Adamo giunga fino al respiro 

della fragile foglia dal vento piegata 

e nella vita che trilla 

sostieni la speranza 

C’è una luce nel dolore 

che densa traluce 

 

È vento che avvampa 

la cenere sparsa 

sui campi tremanti 

della sacra notte 

 

Si accende il respiro 

che amor rimena 

sulle ombre 

Come fuoco s'apprende 

nel timido crepitio 

della fiamma 

che avanza nel cerchio 

 

Анђео чувар 

 

Анђео чувар 

уздише за животом у свачијим ранама 

у благом облику љубави 

да их понуди светлости 

а уздах Адама допире до даха 

крхког листа савијеног ветром 

у животу који нас учи 

подржати наду 
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Постоји светло у болу 

густа блиставост 

Ветар је тај који распаљује 

расути пепео 

на дрхтавим пољима 

свете ноћи 

Дах долази 

оно што љубави остаје 

на сенкама 

Како се ватра учи 

у плахом пуцкетању 

пламена 

напредујући у кругу  
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   Η Φωτεινή Γεωργαντάκη – Ψυχογυιού 

                                                               Fotini Georgantaki - Psychogiou 

 

 

γεννήθηκε στην Ιεράπετρα Κρήτης. όπου και τελείωσε την δευτεροβάθμια 

εκαίδευση, Ερχόμενη στην Αθήνα, έφτιαξε τη δική της επιχείρηση. Η ποίηση 

ήταν δεύτερη φύση της. Έχει εκδώσει δώδεκα ποιητικές συλλογές. Έχει αξιωθεί 

πολλών βραβείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, της Αμφικτυονίας 

Ελληνισμού στη Θεσσαλονίκη, του Λογοτεχνικού Ομίλου « Ξάστερον » και της 

Εταιρίας Ελλήνων λογοτεχνών. 

 

Фотини Георгантаки - Псицхогиоу 

 

 

је рођен у Иерапетри, на Криту. где је завршила средње образовање, 

дошавши у Атину, основала је сопствени посао. Поезија је била његова 

друга природа. Објавио је дванаест песничких збирки. Добитник је многих 

награда у Грчкој и иностранству. 

 

 

Члан је Панхеленског савеза писаца, Хеленског амфитеатра у Солуну, 

Књижевне групе „Ксастерон“ и Друштва грчких писаца. 
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Χελιδόνι μου! 

 

Η εικόνα σου μέσα μου, 

ακριβή κι αναντικατάστατη. 

Παλαιάς κοπής έρωτας με δόσεις λατρείας 

στων χειλιών το δικαίωμα 

κι αναφιλητά έλλειψης στην άκρη τους, 

κόσμημα στο λαιμό της αγάπης μας. 

 

Μου λείπεις… 

 

Μακρυά σου, άφωτη η μέρα με κυκλώνει. 

Αδέξιο το πέρασμα της νύχτας, 

δεν καταφέρνει να γαληνέψει τον ύπνο, 

μήτε την έλλειψή σου να διαχειριστεί. 

 

Δεν αντέχεται ο πόνος… 

 

Ξέρεις, κάνουμε συχνές αποδράσεις 

με τη μνήμη του ενστίκτου, 

με τις λέξεις που αναπλάθονται 

στους θύλακες της θύμησης, 

τις νέες κοπές ονείρων 

που κυκλοφορούν λεύτερα απ’ τα τότε 

στους πάγκους των εποχών. 

 

Έχει φάσεις η εκλεπτυσμένη σιωπή, 

επιπτώσεις της ερημιάς η δακρύρροια. 

Των απουσιών τα βράδια ταξινομώ τις επιθυμίες, 

του κορμιού τα μιλήματα, 

των αναμνήσεων το μέγα γιατί. 

Σου έστειλα ένα μήνυμα. 

 

Με των συναισθημάτων το πληκτρολόγιο 

και της έλλειψης την φωνή. 

Μην κλαις. Τούτη την άνοιξη 

θα την περάσουμε μαζί.. Χελιδόνι μου! 
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Στερητικό σύνδρομο 

 

Ως πάντα οι καλαμιώνες 

βύζαιναν τα στήθη του χείμαρρου. 

Οι αντένες τους, έπιαναν το στίγμα του 

και τις τρεις εποχές του χρόνου. 

Μόνο το καλοκαίρι χανόταν η μαγεία. 

 

Σαν να μην υπήρξε ποτέ. 

 

Κι όμως. Είχαν δει τόσα τα μάτια τους. 

Καλοντυμένους χειμώνες, αδίσταχτες Άνοιξες. 

σαρκοβόρα φθινόπωρα. 

Πύρινα τα χνώτα του ήλιου έκαιγαν τα σωθικά του. 

Η φύση, αφουγκραζόταν το παράπονο. 

 

Δεδηλωμένη επιθυμία η βροχή 

αν και συμφώνησε, δεν κράτησε το λόγο της. 

Ήρθαν οι έμποροι των συμφερόντων. 

Θα έφτιαχναν έναν χαμογελαστό δρόμο, είπαν. 

 

Ήμουν παιδί τότε, μα άκουγα το σπαραγμό, 

και το θρήνο των βότσαλων. 

 

Έκλαιγαν τα ρυάκια, μοιρολογούσαν τα ριζοβλάσταρα. 

Στο συρτάρι των αναμνήσεων 

υπό έξωση τα καλάμια, 

με στερητικό σύνδρομο το πηγάδι, 

ωραία κοιμωμένη η μουσική στην κοίτη του ποταμού. 

 

Σε κείνο το βλογημένο τόπο, φιδίσιο σώμα κείτεται. 

 

Τούτος ο δρόμος ποτέ δεν μ’ ένιωσε. 

Γέρασα κι ακόμη ψάχνω τα λουλούδια που μου ‘ταξαν. 

Θα είχε λέει δενδρύλλια και ιβίσκους τριγύρω. 

Κόκκινους; ρώτησα. Έτσι μου ‘ρχεται 

να σπείρω τις φλέβες μου στην άσφαλτο. 

 

Αείφυλλες να φυτρώσουν οι ελπίδες! 
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Моја ластавица! 

 

Твоја слика у мени, 

драгоцена и незаменљива. 

Старомодна љубав са дозираним обожавањем 

На правим уснама  

и јецаји недостатка са њих, 

накит на врату наше љубави. 

 

Недостајеш ми… 

 

Далеко од тебе, окружује ме дан без светлости. 

Немирна ноћ, 

не успева да донесе сан, 

због недостајућег загрљаја. 

 

Не подносим бол ... 

 

Знаш, често бежимо 

По инстиктивном сећању, 

с речима које су препорођене 

у џеповима меморије, 

нови резови снова 

круже слободније него тада 

на клупама годишњих доба. 

 

Софистицирана тишина има фазе, 

ефекти пустоши или кидања. 

У ноћи твог изостанка сређујем жеље, 

тело речи, 

сећање на велико зашто. 

Послала сам ти поруку. 

 

Са тастатуре емоција 

и недостатком гласа. 

Немој плакати. Ово пролеће 

провешћемо заједно .. Ластавице моја! 

 

Синдром повлачења 
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Као и увек кроз трску 

груди бујице су жубориле. 

Њихове корита ухватила су твој траг 

кроз сва три годишња доба. 

Само у лето магија се изгубила. 

 

Као да никада није постојала. 

 

Па ипак. Видели смо толико много очију. 

Добро обучене зиме, немилосрдне изворе. 

месоједе јесени. 

Ватрени зраци сунца опекли су нам удове. 

Природа је чула јаук. 

 

Проглашена жеља за кишом 

иако је пристала, није одржала реч. 

Дошли су лихвари. 

Изградиће насмејани пут, рекли су. 

 

Тада сам била дете, али чула сам хропац, 

и туговање каменчића. 

 

Потоци су плакали, матичњаци су туговали. 

У фиоци сећања 

трска је деложирана, 

са синдромом потањања бунара, 

Музика му у кориту добро спава. 

 

На том мaдрaцу лежи змијско тело. 

 

Никад се нисам тако осећала. 

Стара сам и још увек тражим цвеће које је никло. 

Говорила бих саднице и хибискус около. 

Црвени? Питала сам. Тако се осећам 

да ћу посејати вене на асфалт. 

 

Нека наде расту заувек!  
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    Franca Colozzo     

 

Franca Colozzo  was born in Gaeta (LT) – Italy, where she currently lives. She 

graduated with honors in Architecture (an Advanced Master Degree – 5 years), 

in February 1976, at the University "La Sapienza" in Rome and achieved, in 

2007, a Master Degree on New Technologies at the University in Cassino - 

Italy. 
Winner of a scholarship by the Chamber of Commerce Latina (1977) for her 

thesis on Urbanism and on historical towns, she has written an Art book: "The 

bell tower of the Gaeta Dome”, published, in 1972, by the "Historical Cultural 

Center of Gaeta". 

After various jobs, both as a freelancer and as a teacher, she was seconded from 

1996 to 2002 at the Italian Scientific High School, I.M.I. of Istanbul (Turkey), 

after having passed several linguistic selections organized by the Italian Foreign 

Affairs Office (M.A.E.). 

During the seven years abroad, also thanks to the multi-ethnic and multi-cultural 

experience, she has organized several exhibitions of Art both at the I.M.I. High 

School, at the College of the Sisters of Ivrea, at the Italian Institute of Culture 

and at the most prestigious universities in Istanbul (Robert College, Galata Saray 

Lisesi, Yildiz Universitesi, etc.). 

During these exhibitions, she tried to apply in the drawings and in the books her 

personal studies arising from the poetic and artistic teaching practice. 

The wish to learn the Turkish language - together with other European 

languages - has been the driving force for building a bridge between two 

cultures so different: the Italian and the Turkish ones . 

The cultural differences between them were filled thanks to the publication, in 

1999, of a Catalog of drawings and an illustrated trilingual Vocabulary (Italian, 

English and Turkish ) . 
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Coming back to Italy, in September 2002, she tried to instill the foreign 

activities into the new trial of teaching through exhibitions drawing on the 

artistic didactic path of the pupils of the High School "LB Alberti " of Minturno 

(LT), and subsequently those of the High School "M.T. Cicero " Formia (LT) . 

Following her previous experience, she decided to publish, in 2006, the booklet 

of poems "Fragments”, a collection of poems that have their roots in her distant 

past and in a more recent one, confined to the margins of an adolescent joy of 

living . 

From September 2011, she was retired from teaching, continuing to practice the 

profession of architect, painter and writer of poems, essays and novels. 

Coming back to Italy in 2002, she conveyed her knowledge into the Italian 

teaching system through Art exhibitions about the artistic didactic path of her 

Italian High School students. She was selected, in 2005, as E.N.D. OIB1 expert, 

Building Policy - GUIM 06/51, at the European Community of Buxelles 

(BELGIUM). 

Retired from teaching, she continues to practice as apart-timearchitect, painter 

and writer of poems, essays and novels, a freelance journalist. 

She obtained a lot of professional and academic awards from recognized 

international organizations. 

Recently, her current focus is on writing articles, aphorisms, thoughts, essays, 

poems, etc., on Human Rights, Peace, environmental problems, refugees, 

women’s empowerment, education and health related programs, etc. 

Nominated two years ago Global Goodwill Ambassador (GGA 

Director~ITALY) on behalf of the influencer Richard DiPilla (Virginia – USA), 

she is interested in humanitarian and pacifist issue 

PUBLICATIONS AND RATINGS in LITERARY COMPETITIONS/ 

EXHIBITIONS 

At the level of participation in literary competitions and publication of poetry 

sites, she notes: 

• Winner in the 1977, on behalf of the Chamber of Commerce in Latina, for 

thesis on urban problems of the hinterland of Southern Pontine: "The problem of 

the old town of Gaeta in the context of the South Pontine"; 

• In 1972, she has written the book of Art: "The bell tower of the Cathedral of 

Gaeta", published by the Association "Historical Cultural Center of Gaeta"; 

• In 1972, she collaborated with other authors on a historical research for the 

book 

of Alberto Giordano "The Episcopal Chair of Gaeta," published by the 

Historical Cultural Center of Gaeta, 1972; 
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• Collaboration in major exhibitions under the auspices of the Superintendency 

of Galleries and the Art Works of Rome and Lazio and contribution to the 

drafting of a catalog; 

• She has published (1999) the bilingual catalog: "Resimdeki Didaktik Süreç" - 

"The Didactic Path in the Drawing " about the drawings of students of IMI 

(Istanbul - Turkey) and has contributed to the illustrations of the drafting of 

a "trilingual vocabulary" ( Italian, English and Turkish) - 1999; 

• She has organized, during the seven years 1996 - 2002, at the Italian High 

School (IMI) Istanbul - Turkey, several exhibitions of Art at IMI, at the High 

School of the Sisters of Ivrea and at the Italian Cultural Institute and at some of 

the most prestigious universities of Istanbul (Robert College, Galata Saray 

Lisesi, Yıldız Universitesi, Order of Architects headquarters Turks, etc.). 

• She has published, in 2006, the pamphlet of poems "Fragments"; 

• Winner of the 2nd Prize Competition Octavian, with the poem "Ave Maria" - 

2015; 

• Winner of the 3rd Prize Competition "Ear of Grain" - Salerno with the poem 

"Arab Spring" - 2015; 

• Reporting from the Association "The Moon and the Night" for poetry "Starry 

Night", 

in 2105 ; 

• Reporting on "The Moon and the Dragon" for the poem "Marine Drive" - 

2015; 

• Pag. Staff at www.Pensieriparole.it • Pag. Staff on site www.LaRecherche.it 

· Certificate of merit in the "Altino" International Poetry Competition - 3rd 

Edition 2016; 

· Inclusion in the 2016 Proustian Anthology "Trains", published by "La 

Recherche" with two poems: "La Littorina" and "Abstract vertex of boredom" 

and the story: "Italian Diaspora"; 

· Inclusion in the Anthology "Proust n. 7 - The perfume of the time", July 2017, 

with two poems: "The garden of memories" and "Mays - May". 

· Insertion in the Proustian Anthology "Cherchez La Femme-Proust en Italie" 

with the poem "Torcello", poems in foreige publications of some poems on 

refugees in online magazines: el-ghibli.org/mare-nostrum; in Galaxi 

International, etc. 

· Insertion of three poems on Covid-19 published in the Combray Quarantine 

Anthology www.LaRecherche.it 

https://www.larecherche.it/…/Quarantena_a_Combray_di_AaVv.p… etc. 

Proustina Anthology by Giuliano Brenna & Roberto Maggiani, etc. 

Франца Kолоцо 
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је рођена у Гаети (ЛТ) - Италија, где тренутно живи. Дипломирала је са 

одличом из архитектуре (напредни мастер степен - 5 година), фебруара 

1976. године, на Универзитету „Ла Сапиенза“ у Риму и 2007. године стекла 

мастер студије из нових технологија на Универзитету у Цассину, Италија. 

Добитница стипендије Привредне коморе Латина (1977) за своју тезу о 

урбанизму и историјским градовима, написала је уметничку књигу: 

"Звоник куполе Гаета", објављену 1972. у издању "Историјске културне 

Центар Гаете ". 

Након свог претходног искуства, одлучила је да 2006. године објави 

песничку књижицу „Фрагменти“, збирку песама која вуче корене из њене 

далеке и новије прошлости, ограничене на маргине адолесцентне радости 

живљења . Повучена из наставе, наставља да се бави као хонорарни 

архитект, сликар и писац песама, есеја и романа, слободни новинар. 

Добила је пуно професионалних и академских награда од признатих 

међународних организација. 

 

ANCIENT BULWARK 

 

Poem dedicated to Pope Francis 

Lonely in the sea, averse to storms, 

ancient bulwark I'm going to gaze 

when the turmoil quiets of the waves 

and of the sky a calm mirror appears. 

 

Then a choir of seagulls rises, 

whose cries tear my heart apart. 

There is a lack of fish in the seabed, 

only plastic emerges everywhere. 

Now I remember past seasons 

while I am intent around observing 

algae, shells and strange beings ... 

 

The seasons seem so remote, 

I never saw in my life years 

so terrible and sudden destructions. 

Swift is the wind of decay, 

much more than inconsistency 

of an upright world, prone to reason, 

of Pace true builder in this season. 
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PRIMO VERE 

March 2021 

 

You come down in a veil, 

Peace, that amid shadows 

I suck from the rays 

washed away by the wind. 

 

March appears on my terrace 

and flaunts Spring, 

herald of fragrances. 

 

I sprinkle my body 

with crumbs of essences 

the breeze brings 

down from the hills. 

 

The sea, with uncertain hand, 

I touch among distant glows 

combed by the wind. 

 

An ancient lament rises 

from the carob tree in bloom, 

and from the garden 

like a cry of pain. 

 

Where silence dwells, 

it dwells peace 

and the soul sails 

beyond the narrow borders 

of the birds of prey. 

 

АНТИЧКИ ЗИД 

Песма посвећена папи Фрањи 

Усамљени у мору, несклони олуји, 

древни бедем. Гледаћу 

кад превирања таласа се смире 

а на небу се појављује мирно огледало. 
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Тада се диже хор галебова, 

чији ми вапаји срце раздиру. 

На морском дну недостаје рибе, 

свуда се појављује само пластика. 

Сад се сећам прошлих сезона 

Намењених посматрању 

алги, шкољки и чудних бића ... 

 

Годишња доба изгледају тако удаљена, 

Никад у животу нисам видео године 

тако страшна и изненадна разарања. 

Брз је ветар распадања, 

много више од недоследности 

усправног света, склоног разуму, 

Правог градитеља Пацеа у овој сезони. 

 

ПРВИ ДАН ПРОЛЕЋА 

 

Спустиш се као вео, 

Мир, то усред сенки 

Сисам зраке 

опране ветром. 

 

Март се појављује на мојој тераси 

и размеће се Пролећем, 

гласник мириса. 

 

Прскам своје тело 

са мрвицама есенција 

поветарац их доноси 

доле са брда. 

 

Море несигурном руком, 

Додирнем далеке сјајне таласе 

чешљане ветром. 

 

Диже се древна јадиковка 

са рогача у цвету, 

и из баште 

као крик бола. 
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Где пребива тишина, 

обитава у миру 

а душа плови 

изван уских граница 

птица грабљивица. 
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    Francisco Azuela Espinoza 

 

 

 

Francisco Azuela Espinoza (born March 8, 1948 in Leon, State of Guanajuato, 

Mexico), is a writer and poet. 

Translation from Spanish by the poet Reynaldo Marcos Padua & the Professor 

of American. 

Literature Ronald Haladyna 

Poetry 

· El Maldicionero (1981) 

· El Tren de Fuego (1993) 

· La Parole Ardente - The Ardent Word (1993) Edición bilingüe 

· Son las Cien de la Tarde - It's One Houndred P.M. in the Evening (1996) 

· Ángel del Mar de mis Sueños - Sea Angel of my Dreams (2000) 

· Son las Cien de la tarde 2ª Ed (2000) 

· Parole Ardente 2ª Ed (2002) Edición bilingüe 

· Colección de libros de poesía. Textos en varios idiomas – Collection of Poems 

and Texts in several languages (2008) 

Ø Antología del Silencio – Silence Anthology: Poetic short stories and other 

songs. 

Ø Cordillera Real de los Andes (Jacha' a Tata Janqo Khajiri Qollunaka) 

Ø Encuentro de Thunupa y Quetzalcoatl (Thunupa, Tupac Katari y Juancito 

Pinto. 

Ø Nuevamente Thunupa y Quetzalcoatl. 

· Latinoamérica en Llamas (2011) 

· Nuevamente el pasado está adelante (2012) 
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· Encuentro de Grandes Poetas Persas-Isfahan (2012) Textos poéticos y relatos 

breves. 

· LATINSKA AMERIKA U PLAMENU. 1ª Ed. En serbio de la Asociación de 

Hispanistas de Serbia. Belgrado, 2015. 

· Traducción al chino de poemas de Francisco Azuela. THE INTERNATIONAL 

POETRY TRANSLATION AND RESEARCH CENTRE (IPTRC) AND 

WORLD POETRY YEARBOOK. 

· El Hombre, hilo delgado de la Historia (2015) 

· El canto solitario de las aves rompe el silencio de sus nidos (1ª Ed. Virtual, 

2019. 1ª Ed. Impresa 2020). 

· El canto desgarrado de los dioses (1ª Ed. Virtual, 2019. 1ª Ed. Impresa 2020). 

· El prisionero de los andes. 

Fiction 

· Rotonda de Gatos Ilustres - Pantheón des Chats Illustres (2007) Edición 

bilingüe. 

· Los trenes de colores. 

Magazines and articles. 

1. La Estafeta Literaria of Spain (June 1978) 

2. The New Postoffice of Spain (No.. II, October 1979) 

3. The Arts & Culture Alliance Française de Honduras (August 1979) 

4. The Cultural Supplement: O Journal of Lisbon (January 1987) 

5. The Role of Literature at the National Center for Information and Promotion 

of Literature of the National Institute of Fine Arts in Mexico (1994) 

6. The Mexico Northern Current Literature, edited by Chapel Hill, IC. USA. . 

(No. 159, October 1994) 

7. The Interactions (Department of German of the University College, London. 

(No. 1 and 2, 1994) 

8. The Rimbaud Revue (Semestriel International de Création littéraire, France et 

la Communauté Européenne des poètes, (No. 4, 1995. No. 6, 1996 and No.. 7, 

1997) "Les Cahiers de la Poesie, (Bimestriel International, Paris, November–

December 1994) 

9. The Neruda International (edition of John Donne & Co. France, 2000, 2001, 

2002) 

10.The International Review of Southern Literature, published in France (1996 

and 1998) 

11.The Jalons of Nantes, Paris. (No. 58, 1997 and No.. 73, 2002) and other 

literary magazines of Canada, Central America, Spain, Mexico, Portugal, Puerto 

Rico, Bolivia, France, Austria, Brazil  

 Франциско Азуела Еспиноза 
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(рођен 8. марта 1948. у Леону, држава Гуанајуато, Мексико), писац је и 

песник. 

Поезија 

· Проклети (1981) 

· Воз ватре (1993) 

Спаљене речи - Тхе Ардент Ворд (1993) двојезично издање                                                                                                    

 

LONELINESS 

 

To the Tarahumara, 

indigenous Rrámuris from northern Mexico. 

Now that the song of the birds is gone 

And at night, the storm 

Has a pitiful and lonely barking of dogs, 

And love has withered. 

Loneliness I know you, at last. 

Goddess of silence and of a hollow branch, 

Ere once the birds wove their nests. 

Great deaths appear to my mind, 

Immense characters 

And their glorious times. 

Kings, poets and warriors, 

The freedom of the nations has been very high, 

Blood has flowed 

As much as the rivers that flow into the deep sea. 

A strange insect has prowled your soul 

And you have gone with him 

In an act of devotion so similar to an absence. 

You’ve already forgiven great injustices. 

The mutilated men claim 

Their right to be heard, 

And only you can feel a bitter wind 

Breaking your heart in the deserted mountains. 

Be brave, comrade of the dawn. 

It ´s not far the awakening; 

You can interpret all the illusions of these people, 

This village immersed in the poverty of life; 

Make sing again the white blackbird of old solitudes, 

Make it be heard the song of the goldfinches 

And of the troubadours, 
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May the world turn it´s face 

To be grafted onto the afternoon spike 

Where a sun dreaming of hope is setting. 

Make that dawn chant and so with it your soul. 

 

Translation from Spanish by the poet Reynaldo Marcos Padua, 

editor, storyteller, and retired teacher. Puerto Rico. 

 

The snow falls in your eyes of gold. 

 

Blue circles mark the time, 

winter bird was hidden in your thoughts, 

the sadness you press the red heart 

of a dead feeling. 

Fragile as the foam of stars, 

you are there under the trees 

of your youth 

waiting for a love is almost impossible, 

there is no birds to accompany your loneliness, 

pixie of the mist, child of the stars 

of blue eyes, 

girl who travel with the wind. 

Translation Spanish - English By 

Candida Pedersson  Stockholm, Sweden. 

 

САМОЋА 

До Тарахумаре, 

аутохтони Рaрамурис из северног Мексика. 

Сад кад песме птица више нема 

А ноћу су олује 

Само јадно и усамљено лајање паса, 

И љубав је увенула. 

Усамљености  

Напокон те знам. 

Богиња тишине и шупљег стабла, 

Једном су птице плеле своја гнезда. 

Велика смрт ми се чини, 

Неизмерни ликови 

И њихова славна времена. 

Краљеви, песници и ратници, 
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Цена слободе нација је била врло висока, 

Крв је потекла 

Као реке које се уливају у дубоко море. 

Чудан инсект прогутао ти је душу 

И ти си отишла са њим 

У чину оданости тако сличном празнини. 

Већ си опростила велике неправде. 

Унакажени мушкарци тврде 

Да имају право да буду саслушани, 

И само ти осећаш горак ветар 

Сламање срца у пустим планинама. 

Буди храбра, другарица зоре. 

Није далеко буђење; 

Можеш да протумачиш све илузије свих људи, 

Овог села уроњеног у сиромаштво живота; 

Натерај се да поново запеваш белу песму старих самоћа, 

Нека се чује песма чешљугара 

Од трубадура, 

Нека се свет окрене лицем 

Да се калеми на поподневну сенку 

Где залази сунце сањајући наду. 

Учини то појањем зоре а са њом и душе. 

 

Снег ти у очима златан пада. 

 

Плави кругови означавају време, 

зимска птица била је скривена у твојим мислима, 

туга притиска црвено срце 

мртвог осећања. 

Крхка попут пене звезда, 

ту си под дрвећем 

ваше младости 

чекање љубави је често немогуће, 

нема птица које прате твоју усамљеност, 

мека магло, дете звезде 

плавих очију, 

девојко која путује са ветром. 
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      Francisco Navarro Ruiz 

 

 

Francisco Navarro Ruiz (14 de abril de 1956- ) Pintor, trovador, poeta y 

promotor cultural. 

País de origen: México 

Tiene publicados 35 títulos de poesía y 11 de narrativa; y su obra aparece en 

más de 50 antologías en: México, Chile, Argentina, Cuba, España, Ecuador y 

Perú. 

Entre estas destacan: “Memorias de una Isla” (edición Cuba-Chile), “Con Alma 

de glotón” (Universidad Autónoma de Guadalajara), Poetas “Allen de los 

Mares”, (español – catalán), y “Poetic Voices of the world in 2020”. 

Tiene 2 Premios Nacionales en Literatura. 

Parte de su obra poética ha sido traducida al inglés, árabe, italiano y catalán. 

Está en curso la publicación bilingüe “Breves intentos” español-japonés. 

Ha participado en Encuentros Internacionales de Poetas en: Chile, Cuba, 

Argentina, Ecuador, Perú, España, Italia y México. 

Tiene obra publicada en diferentes revistas como: “Mal de ojo” en Chile y “Alas 

de gaviota” en Argentina. Revista “Magisterio”, de la Dirección General de 

Educación del Estado de México, “Giratiempo” y “La Comuna Girondo”. 

En 2019, recibe Distinción por parte de la organización “La Isla en Versos” 

en la Habana Cuba, por su trayectoria y trabajo literario. Este mismo año es 

nombrado corresponsal de la Sociedad Internacional de Escritores y Artistas de 

Argentina. 

Es Secretario de la Academia Estatal de Poesía, de la Emérita Sociedad de 

Geografía del Estado de México (SOMEGEM). 
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Es miembro del Directorio Mundial de Literatura, Historia, Arte y Cultura. 

 

Францисцо Наварро Руиз 

(14. априла 1956-) Сликар, трубадур, песник и промотер културе. 

Земља порекла: Мексико 

Објавио је 35 наслова поезије и 11 приповедака; а његово дело се појављује 

у више од 50 антологија у: Мексику, Чилеу, Аргентини, Куби, Шпанији, 

Еквадору и Перуу. 

Ту спадају: „Успомене на острву“ (издање Кубе и Чилеа), „Душом 

прождрљивог“ (Аутономни универзитет у Гуадалајари), Песници преко 

мора“, (шпански - каталонски) и „Поетски гласови света 2020. године“. 

Има 2 националне награде за књижевност. 

Део његовог песничког дела преведен је на енглески, арапски, италијански 

и каталонски језик. У току је двојезична публикација „Кратки покушаји“ 

шпанско-јапанског. 

 

Canto de las piedras. 

 

Oscuros presagios 

asaltaron rincones, almas. 

Labios secos 

hablaban de un mal silencioso, 

que como leona hambrienta 

todo devoraba. 

 

La tierra se había hartado, 

decían los ancianos. 

No había horizontes, más aliento. 

La tierra se había cansado. 

 

Los ángeles guardianes 

se mudaron a otros cielos, 

y los hombres descubrieron, 

que ya huérfanos del poder y metal 

no eran dueños de nada. 

 

Y el silencio se hizo largo, pesado. 

Las maquinas también callaron. 

Pasaron lunas menguantes, 

llenas y redondas. 
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Todo era silencio, angustia, oscuros presagios. 

 

Era necesario que los hombres 

se hundieran en su hojarasca, 

que perdieran la razón 

en la sinrazón de estar callados, 

confinados entre muros… 

 

Entonces 

se escuchó la voz de agua, 

descubrimos otras formas de aguantar, 

resistir hasta la nueva luz. 

Saludos y anhelos 

adheridos a las vidrieras. 

 

Balcones en ronda matutina. 

Artistas en renuevo, 

en alquimia del deseo. 

Renacer a una nueva tinta, 

a una nueva sangre, sin plomo, ni guerras. 

 

Solo el amor 

como chispeante credo, como única hoguera… 

En tiempo de pandemia, 

los hombres tuvimos que callar 

para que cantaran las piedras… 

 

Escribo 

 

en el desconsuelo de la nada. 

En la incertidumbre 

en el fragmento silente de una piedra. 

En el tiempo resucitado, escribo. 

En el pétalo, 

en la sombra y aroma de una rosa blanca. 

En la hora desnuda escribo. 

En olvido de esta eternidad, 

en la caricia perdida 

en el laberinto que a diario nace a mis pies. 

Escribo en el aire, 
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en el cielo, 

en el abandono de una manzana. 

Escribo 

en la línea delgada y brillante del sonido. 

Sobre la mesa, 

a la mitad de la cama 

y en el insomnio obstinado 

que anidó por siempre en mi alma. 

Escribo en el atardecer. 

En la luna y las palomas. 

Escribo hasta perderme y reencontrarme. 

Escribo en búsqueda de una tierra ajena, 

en la duda de mis pasos. 

Escribo en el eco 

que con su voz repetida 

siempre me regresa a mismo espacio 

a la misma casa… 

Escribo, tan solo escribo. 

Hay que sembrar el alma con luciérnagas, 

tal vez, algún día, nos nazcan estrellas… 

 

 

 

Песма  камењa. 

 

Мрачни предзнаци 

јуришали су на углове душе. 

Суве усне 

говорилe су о тихом злу, 

које, као гладна лавица, 

све је прождрло. 

 

Земља се напунила, 

рекоше старешине. 

Није било хоризонта, даха. 

Земља се уморила. 

 

Анђели чувари 

преселили су се на друго небо, 

и мушкарци открили, 
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да сирочад од моћи и метала 

није ништа поседовала. 

 

И тишина је постала дуга, тешка. 

Машине су такође утихнуле. 

Пролазили су опадајући месеци, 

пуни и округли. 

Све је била тишина, тескоба, мрачни предзнаци. 

 

Било је неопходно за мушкарце 

потонути у своје стрниште, 

док губе разум 

због неразумног ћутања, 

затворени у зидове ... 

 

Онда 

зачуо се глас воде, 

Откривени други начини да се држимо 

одупремо се до новог светла. 

Поздрав и жеље 

придржавају витраж. 

 

Балкони у јутарњем кругу. 

Уметници у обнови, 

у алхемији жеље. 

Препорођени у ново мастило, 

до нове крви, без олова, без ратова. 

 

Само љубав 

као блистава вера, као једина ломача ... 

У време пандемије, 

ми мушкарци смо морали ућутати 

да камење пева ... 

 

Ја пишем 

 

у пустоши . 

У неизвесности 

На тихом фрагменту камена. 

У устајалом времену пишем. 
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На латици, 

у сенци и мирису беле руже. 

У голом часу пишем. 

У забораву ове вечности, 

у изгубљеном миловању 

у лавиринту који се свакодневно рађа код мојих ногу. 

Пишем у ваздуху 

на небу, 

у падању јабуке. 

Ја пишем 

на танкој, јаркој линији звука. 

На столу, 

насред кревета 

и на тврдоглавој несаници 

која ми се заувек угнездила у души. 

Пишем увече. 

На Месецу и голубовима. 

Пишем док се не изгубим и поново нађем. 

Пишем у потрази за страном земљом, 

сумњајући у моје кораке. 

Пишем у одјеку 

свом поновљеном гласу 

који ме враћа у исти простор 

у исту кућу ... 

Пишем, само пишем. 

Душу мораш да посејеш варницама, 

можда ће нам  једног дана родити звезде ...  
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                    Françoise Roy 

 

 

Translator, poet and prose writer, Françoise Roy was born and raised in Quebec, 

Canada, in 1959. She has a Master’s degree in Geography with a Certificate in 

Latin American Studies (University of Florida, 1983), a Certificate in 

Translation English-Spanish (O.M.T, Mexico, 2000) and a Certificate in 

Photography (Instituto Fotográfico de Occidente, 2013). Among the awards she 

has won are the following: National Literary Translation Award in Poetry 

(INBA, Mexico, 1997); Jacqueline Déry-Mochon Novel Award, for her novel 

"Si tu traversais le seuil" (L’instant même, Quebec City, Canada, 2005); Alonso 

Vidal National Poetry Award (Sonora, Mexico, 2007), Ditet e Naimit 

International Poetry Award (Tetovo, Macedonia, 2008), International Grand 

Prize for Poetry of the Orient-Occident Academy (Curtea de Arges, Rumania, 

2011), Tijuana National Poetry Award (Baja California, Mexico, 2015) and the 

2019 Poetry Award of the European Academy of Sciences, Arts and Letters. She 

has published four novels (Spanish or French, three books of short stories in 

Spanish, three plaquettes and eleven books of poems, mostly in Spanish, four of 

them being bilingual (Spanish-French). She was granted (2005 and 2007) the 

Scholarship for Literary Creative Work by the Jalisco Ministry of Culture. She 

has been an artist in residence at the Banff International Literary Translation 

Center (Alberta, Canada, 2007), in Buenos Aires (Argentina, 2009), in Tartu 

(Estonia, 2016) and at the Lu Xun Institute of Literature (Beijing, 2018). Twice 

(in 2009 and 2010) a finalist of the Radio Canada Literary contests, she has 

participated in poetry fests and literary meetings in Mexico, Canada, the United 

States, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Argentina, France, Spain, Italy, 

Rumania, Macedonia, Lithuania, China, Morocco and India. She has translated 

more than sixty books, mostly in poetry. She has been living in Guadalajara, 

Mexico, since 1992. 
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Франсоаз Рој 

Преводилац, песник и прозни писац, Франсоаз Рој рођена је и одрасла у 

Квебеку у Канади 1959. године. Магистрирала је географију са 

сертификатом за латиноамеричке студије (Универзитет на Флориди, 1983), 

сертификат за превод на енглески-шпански (ОМТ, Мексико).Добитник је 

заиста бројних међународних награда и учесник у бројним еминентним 

међународним антологијамаПревела је више од шездесет књига, углавном  

поезије. Живи у Гвадалахари у Мексику од 1992. године. 

 

Stay in front of the aquarium glass 

         

       Look at the jellyfish dance, their fragile mesoglea. 

Touch the window that separates them from you who also came from an 

aquarium, although you don’t remember. (It is no evil mirror, only transparent 

wall). You will see them, in the liquid gunpowder of your rage, grow wings, 

transform into nightingales, birds of prey under water. 

You don’t need binoculars: you are next to them, your nose touches the glass, 

you see a submarine dovecot, a flock of birds pecks at your heart. 

Your heart hangs on a hook behind glass.   

 

 

Останите испред стакла акваријума 

         

 Погледајте плес медуза, њихову крхку мезоглеју. 

Додирните прозор који их раздваја од вас  

који сте такође дошли из акваријума,  

иако се не сећате.  

(То није зло огледало, само прозирни зид).  

Видећете како у течном,  

баруту вашег беса расту крила,  

претварају се у славује, птице грабљивице под водом. 

Не треба вам двоглед: ви сте поред њих,  

нос додирује стакло,  

видите подводни голубињак,  

јато птица кљуца у вашем срцу. 

Срце ти виси на удици иза стакла.  
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                   Freke Räihä 

 

 

 

Freke Räihä born 1978 in Stockholm with Finnish and Westbothnian decent, is a 

Swedish poet, critic, translator (in 2021 a full lenght volume of the poetry of Jidi 

Majia will be published in Swedish) and creative writing teacher with a MFA in 

Creative Writing from Lund University. Räihä’s writing has been called 

“eclectic” and “innovative” by the press. The author of 18 books, of which three 

are in available in English and one forthcoming in Serbian, Räihä bears a five 

year writing grant from the Swedish Writers Fund and teaches poetry and 

creative writing on the side using radical pedagogy at a community college 

called Österlens Folkhögskola. 

 

Фреке Рејхе 

 

рођен је 1978. у Стокхолму са финским и вестботхнијским 

достојанственим, шведски је песник, критичар, преводилац (2021. године 

цео списак поезије Јиди Мајиа биће објављен на шведском) и наставник 

креативног писања са магистарским студијем из креативног писања са 

Универзитета Лунд . Штампа Рејхеа је назвала „еклектичним“ и 

„иновативним“. Аутор 18 књига, од којих су три доступне на енглеском и 

једне на српском, Раиха има пет година стипендије Шведског фонда 

писаца и подучава поезију и креативно писање уз помоћ радикалне 

педагогије на колеџу у заједници под називом Остерленс Фолкхог школа. 
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Ugnsgratinerad pannkaksrullad 

med kapris och champagne. 

 

Momentum — 1. 

 

Det går inte att göra en pannkaka utan att knäcka några ägg. 

Du knäcker några ägg. 

Försök att inte tänka på mängden: 

Trängsel, godtagbar kannibalism och fiskmjöl i hönans foder. 

Du blir väl inte glad när du är gravid och ensam på tunnelbanan 

ätandes av likaledes betjänta varor. 

Halva dussinet 

är korrekt mängd — Hälften av allt. 

 

Momentum — 2. 

 

Gråt över spilld mjölk. 

Du kan trösta dig med rosor. Lika mycket som; 

Du kan skörda dessa sår: 

Koldioxidrättigheterna, betesarealernas utarmning, f ö r s k j u t n i n g e n 

av välfärdesmedel 

Som detta oundvikligen innebär. Gråt ut en liter eller så. 

 

Momentum — 3. 

 

Det här blir en jävla röra. Röra. 

Mjöl och salt. Röra, Röra. 

Det handlar om tiondels litrar. Det handlar om nypor av salt. 

Röra, röra, långpanna. 

 

Momentum — 4. 

 

Ugn. 

Är ett redskap; 

behärskad kraft i 225 grader. Du inväntar. 

Sätt stämningen på plats. 

Stiftet passar i spåret. 

Knaster, rytmer, igenkänning. 
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Momentum — 5. 

 

Sur grädde av fransk typ på; 

— blomknopp från Salinas orkidé 

Mer salt/peppar. Grön-/ Rökt-. 

Nu kan du inte längre snåla, du har kommit för långt. 

Rulla. 

 

Momentum — 6. 

 

Med ost i ugnen: 

Den är riven, den smälter in, över. Den äcklar mig 

är trådig, köttig och separerad; 

belönande. 

Tillverkningen av elakartade celler 

kan mycket väl förekomma i avföringsmaskineriet; 

laboratorium och/eller mansmaskinen. 

Du gör det med stängd dörr, ibland är lampan släckt. 

 

Momentum — 7. 

 

Champagne; från Champagne 

Kolsyran är mikroorganismers avföring de göder sig på vindruvssockret 

De bildar samhälle 

När maten är slut 

kan de inte flytta till en annan cell som människan/viruset. 

De har inga bra transportmedel. De bara dör. 

Den torra saften genomgår denna process vid två tillfällen. 

Uppfylls av dualism; Det vi ser som levande 

är egentligen inglasade ruiner. 

 

as translated by Iva Korbar 

 

from: Konceptualna naslaga: čušpajz kuharica 

Zapečen u pećnici smotan u palačinku s kaparama i šampanjcem. 

 

MOMENT PRVI 

 

Ne možeš napraviti palačinku a da ne razbiješ nekoliko jaja. 
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Razbiješ nekoliko jaja. 

Pokušaj ne razmišljati količinski: 

Gužva, prihvatljivi kanibalizam i riblji ostaci u kokošjoj hrani. 

Nije ti baš drago biti trudna i sama u podzemnoj 

jedući istu takvu uslužnu robu. 

Pola tuceta 

je ispravna količina – Polovica svega. 

 

MOMENT DRUGI 

 

Plač nad prolivenim mlijekom. 

Možeš se utješiti ružama. Jednako tako; 

 

Možeš žeti te rane što siješ: 

Ugljik-dioksidova prava, osiromašivanje areala pašnjaka, p o m i c a nj e 

sredstva blagostanja 

Kao što to sačinjava neizbježno. Plač nad jednom litrom ili tako nešto. 

 

MOMENT TREĆI 

 

To će biti vraška kajgana. Kajgana. 

Brašno i sol. Miješati, Miješati 

Radi se o desetinama litara. Radi se o prstohvatu soli. 

Miješati miješati, u pladanj. 

 

MOMENT ČETVRTI 

 

Pećnica. 

Je oruđe: 

Zbijena snaga na 225 stupnjeva. Ti očekuješ. 

Postavi potrebne uvjete. 

Gramofonska igla na ploči. 

Pucketanje, ritam, prepoznavanje. 

 

MOMENT PETI 

 

Kiselo vrhnje na francuski način; 

cvjetovi Salinas orhideja 

Više soli/papra. Zeleno/ Zadimljeno 

Sad više ne možeš škrtariti, stigao si predaleko. 
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Smotaj. 

 

MOMENT ŠESTI 

 

Sa sirom u pećnici: 

Nariban je, topi se, preko. Gadi mi se 

nitast, sočan, razdvojen; 

izdašan. 

Proizvodnja zloćudnih stanica 

može se pojaviti u mehanizmu izmeta; 

laboratoriju i/ili u ljudskoj mašini. 

To se radi iza zatvorenih vrata, ponekad s ugašenim svjetlom. 

 

MOMENT SEDMI 

 

Šampanjac; od Champagne 

Karbonatna kiselina je sekret mikroorganizama koji se hrane šećerom vinove 

loze Izgrađuju zajednicu 

Kad hrane više nema ne mogu pobjeći u drugu stanicu kao ljudi ili virusi. 

Nemaju dobra transportna sredstva. Samo umru. Trpak sok prolazi navedeni 

proces na dva načina. 

Ispunjenost dualizmom; to što smatramo živim su zapravo ostaci obloženi 

staklom.  
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    Гавра Веселиновић 

 

 

Гавра Веселиновић je рођен у Сивцу, 15.11.1959. године, Република 

Србија. Живи и ствара у Кули. Поезију заволео у раној младости, а у 

култури је од своје десете године као члан фолклорне секције основне 

школе „Петар Петровић Његош“ из Сивца и члан драмске секције исте 

школе, (касније члан позоришта Дома културе у Кули). Као полазник 

музичке школе из Сивца, у класи код Професора Карољ Шандора 

учествује у разним културним приредбама. 

Озбиљније пише од 2014. године. Није издао ни једну књигу. Песме су 

објављиване у зборницима углавном након учешћа на песничким 

вечерима. Учесник многобројних културних манифестација... 

Дугогодишњи секретар „Српске Ратарске Читаонице“ Кула. Тренутно 

председник „Књижевно ликовног старалаштва „Стазе“ Кула. 

 

НАША НОЋ 

 

Ова ноћ благословена шаље мелодичне поруке 

да смо песници у љубави и срећници 

што певају шумску симфонију птичијих цвркута. 

Уз пратњу поветарца међу гранама, 

опијени у души с` јутром се носимо, 

у речима благословено се волимо. 

Гледам како у твојим очима тече 

набујали поток кривудав бистар. 

Удвара се птицама у шумарку. 

Живописним ритуалом заљубљеног тетреба 
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имитира луди плес љубави. 

Освежава лепо сећање на минуле дане. 

Док у жару заноса гориш, као ја желиш 

да опевамо лепоту тренутка страсти 

за долазећа осећања, за душу, за нас. 

 

 

Кула 

 

И уздахом твојим и у мраку знао бих сваку нескривену чежњу 

И у сваком кораку згажену травку како је савијена 

Дал` у страну или здробљена бесом немоћи стазу означавала 

Знао би и када би последњим атомом снаге 

Реч заосталу у недоречену мисао претварала 

А мени шапатом ветра дојављивала у сваком болу 

И када би грч осетила мени би стрела срце пробијала 

Све што тебе и мене би болело 

А када би волела мене би срећа грејала 

И мисао чежња жеља нада и све до бесконачног ината 

У по бела дана нескривено с` инатом да знаш 

 

Да сви знају и виде уз безглас кад већ не могу да проговорим да очи 

отворим 

       Ако се деси да знаш 

Ко би други таму претворио у јаву 

Духа пустио дахом и дланом жељу отелотворио и инатом проговорио 

Да то сам ја. 

 

 

ТРАГОВИ 

 

Кажеш да си у мислима самном 

Како осећаш и снажније и више 

Да је време стало и волиш ме јачe 

И да верношћу својом осећај чуваш 

Да не разликујеш Сунце од Месеца 

Док стојиш крај мене у трагу пољубца 

Од мириса нема још више ћутиш 

А капљице росе и трагови на путу 

Птичице у поноћ луталице траже 



506 
 

Не би ли још једном волели док свиће 

У свежини природе са анђелима 

Опрост још једном једна мала тражи 

 

ТВОЈА 

 

Стварност се огледа више него икада 

у одсјају сузе и мириса летње ноћи, 

укуса вина и хармоније осећања. 

Ништа није тако двородно дочарало, 

емотино спајање у сенци месеца, 

цветног праха и мириса његовог, 

као једна суза на образу месечине, 

и две речи, волим те, 

које смо изговорили у тишини, 

дочаравајући магију наше душе 

и како се воле небо и месечина. 

Умилним шапатом си изговорила. 

Љубави, воли ме снагом ћутања. 

У ноћима лепоте, моје ја личи на твоје, 

воли ме с пуно вере у нас двоје. 

 

За Циганку 

 

За Циганку од најгаравијих 

за њену развијорену страст 

од ветра циганског да га у косу задене, 

трчећи га разноси сваком цигану у душу унесе. 

И да се зна, да цигански се најфиније воле 

и да циганска крв је најцрвенија и најкрвавија од све крви. 

А тек љубав која има мирис непрегледног пространства, 

па јој ни крај не видиш, и када би се у чинило да си на крају, 

а она распламса још јача, страственија, 

па се претвори у сунце оно најтоплије, 

када срце може да изгори, а ти у њему 

у травки у пупољку на цвету на крилима ветра 

онако цигански, развијорена, напупљена 

спремна за пчелу да од тебе мед буде.. 

Али онај најмеднији природни 

какав само циганска љубав може да направи... 
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У НЕМИРУ 

 

Знам да имаш некога ко дише за тебе 

И ко те чека у повратку 

Ти са њим светлиш 

Ја отписан у мраку 

Заборављен у немиру свом 

Чекам да сведок времена откуца 

Последњих у минут до пет 

Сазнањем да је анђео у холу твом 

Сад` уснама победу праштам 

И истином ломим опрост 

Моја бол је разливена 

Боја на платну 

За појачан ефекат 

Рукама размазана  



508 
 

 

 

      Gelda Castro 

 

 

Gelda Castro lives and works in Brazil  

as an English Language Teacher.  

Her passion, however, is the International Literature... 

Author of more than a thousand solo poems and a handful of ones, written in 

collaboration with notable poets. 

She has been dedicating in 

5 Anthologies among talented poets and a coming Romance that will be 

lauching soon. 

She currently maintains a poetry two blogs of poetry and a Facebook page of 

poetry 

and a Facebook page of poetry 

Subscribing her poems by same name of the page (Gel Poetry Garden). 

Participant in several groups dedicated to poetry, some as Administrator, thus 

encouraging the new generation to spread 

Poesy beyond borders... 

She used to say:"Poetry have found me in a spring morning, since then we never 

apart 

us...'' 

Гелда Кастро 

живи и ради у Бразилу као наставник енглеског језика. 

Међутим, њена страст је међународна књижевност ... 

Аутор више од хиљаду соло песама и прегршт њих, написаних у сарадњи 

са значајним песницима. 

Посветила се 
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5 Антологије међу талентованим песницима и предстојећа романса која ће 

ускоро кренути. 

Тренутно одржава поезију, два блога поезије и  

и Фeјсбук страницу поезије 

Претплаћујући се на њене песме под истим називом странице (Gel Poetry 

Garden). 

Учесник у неколико група посвећених поезији, неке као администратор, 

подстичући тако нову генерацију да с шири поезију изван граница ...Зна  

рећи: „Поезија ме је пронашла у пролећно јутро, од тада се никада не 

раздвајамо“… 

 

 ... ''FLOURISH OF A WOMAN 

 

May my journey be similar to cherry blossom ... 

That in each cycle, I flourish with the same 

sweetness of cherries at harvest time ... 

May I strengthen myself in 

awareness of being the dream of those  

who came before me, my ancestors ... 

That in every flower of my existence I get 

to know me better, to love me better, and so  

do flourish in me the fruits of virtues that connect me with myself and with 

everyone around me ... 

May I flourish, but that those I love can reap 

the fruits of respect, harmony, faith, trust, generosity, empathy, love ... 

May I be grateful to the Creator for bringing 

in my essence a spark of Your Divine love ... 

May I know how to live the gift of being a woman,  

May I have wisdom to connect with my mind, body and heart, respecting each 

one of my emotions; 

May I fall in love with life, every day; 

May I know how to respect my body, as a temple 

of divine grace; 

May I have the courage to renew my strength in the face of every challenge that 

life imposes on me; 

That I know how to fight for the projects I believe in, 

And that, above all, I can spread good seeds so that others may flourish as I 

bloomed... 
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BREATH DEEP 

 

When anxiety or sadness 

they want to choke you... 

Stop... Breathe deep... 

Allow yourself to dive into 

the ocean of your spirit in peace... 

Close your eyes... 

Realize how valuable creature you are... 

How much light and beauty 

is in your whole being... 

Make sure the Creator has 

molded you in the most perfect clay, like a potter, 

created you to shine! 

Calm down and relax your restlessness emotions in 

the assurance that you are very loved by the Creator as 

well as by your loved ones... 

Allow the strength of the good dwells in you dispel 

your doubts and concerns... 

Your light will guide you safely... 

Take back your joy and go ahead with a light heart. 

You were created for hapiness. 

It begins in the power of your positive thoughts. 

Start to know yourself by 

storing in the powerful and vital energy that spreads 

throughout your body, heart, 

mind and soul, reaching 

fullness if what human being is. 

Be light, be serenity that calms, be a soft heart. 

Be happy here and now! 

 

ЦВЕТАЊЕ ЖЕНЕ 

Нека моје путовање буде слично цвету трешње ... 

Да у сваком циклусу цветам истим 

сластом трешње у време бербе ... 

Може ли се ојачати 

свест да сам сан оних 

који су дошли пре мене, мојих предака ... 

То имам у сваком цвету свог постојања 
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да ме боље упознаш, да ме више волиш, и тако 

цветају у мени плодови врлина које ме повезују са собом и са свима око 

мене ... 

Могу ли да процветам, али да они које волим могу жети 

плодове поштовања, хармоније, вере, поверења, великодушности, 

емпатије, љубави ... 

Могу да будем захвална Створитељу што је донео 

мојој суштини искру Твоје божанске љубави ... 

Могу ли знати како да живим дар да будем жена, 

Могу ли имати мудрости да се повежем са својим умом, телом и срцем, 

поштујући сваку своју емоцију; 

Могу ли се заљубити у живот, сваки дан; 

Могу ли да знам како да поштујем своје тело, као храм 

божанске благодати; 

Могу ли имати храбрости да обновим снагу пред свим изазовима које ми 

живот намеће; 

Да знам како да се борим за пројекте у које верујем, 

И да, пре свега, могу да ширим добро семе како би и други цветали док ја 

цветам ... 

 

 

 

ДИСАТИ ДУБОКО 

Када анксиозност или туга 

желе да те угуше ... 

Стани ... Диши дубоко ... 

Дозволи себи да зарониш 

У океан мира твоје душе ... 

Затвори очи... 

Схвати колико си драгоцено створење ... 

Колико светлости и лепоте 

је у целом твом бићу ... 

Уверите се да је Створитељ 

обликовао те у најсавршенију глину, попут грнчара, 

створио те да сијаш! 

Смири се и опусти своје емоције немира 

веруј да те је Створитељ веома волео  

као и  ваши најмилији ... 

Дозволите да снага добрих ставова у теби распрши 

сумње и недоумице ... 
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Твоја светлост ће те водити сигурном ... 

Врати своју радост и настави лаког срца. 

Створена си за срећу. 

Почиње снагом твојих позитивних мисли. 

Почни да се упознајеш 

складиштећи у себи моћну и виталну енергију која се шири 

по целом телу, срцу, 

уму и души, и досеже 

пуноћу ако си оно што је људско биће. 

Буди лагана, буди ведрина која смирује, буди меко срце. 

Буди срећна овде и сада  
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          Gerlinde Staffler 

 

 

 

I'm Gerlinde Staffler, from Italy, 

a language teacher as profession and a poetess in my free time, trying to express 

my inner self in verses, sharing a piece from myself with the reader. 

I started to write September 2020, with great love and enthusiasm for the magic 

world of poetry! Personally, I'd define my poems mostly as emotional ,strongly 

philosophic and spiritual pieces. I believe that exactly those sides in me are a 

very important motor to live the life the fullest way. 

I share my writings on my personal Fb account and on different Poetry groups 

on Fb and on my IG account: 

https://www.instagram.com/gerlindestaffler  

https://www.facebook.com/gerlinde.staffler 

Герлинда Штаффлер 

Ја сам Герлинде Стафлер, из Италије, 

учитељица језика као професија и песникиња у слободно време, 

покушавајући да стиховима изразим своју унутрашњост, делећи део себе 

са читаоцем. 

Почела сам да пишем  у септембру 2020. године, са великом љубављу и 

ентузијазмом за магични свет поезије! Лично бих своје песме углавном 

дефинисала као емотивне, снажно филозофске и духовне комаде. Верујем 

да су управо те стране у мени веома важан мотор за живот у потпуности. 

 

https://www.facebook.com/gerlinde.staffler


514 
 

𝙏𝙝𝙚 𝙝𝙚𝙧𝙤 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙞𝙣 𝙢𝙚 

 

The hero within me 

struggles with earthly sufferings 

touching with hands human misery 

pushing myself into the abyss of conscience. 

 

A dream of an ideal world is the foothold 

guided by an immense force called love 

Rising from the depth like the sun, 

my hero is grabbed on a rope of strong belief 

spilling out blood and sweat. 

 

Sensing the mass of human boundaries 

so overwhelming and disheartening, 

love dissolves the choking ghost of fear. 

Hidden talents hit the surfaces 

breaking down walls that should never exist 

 

Intuitive sensitive eyes are powerful 

to instill confidence in need 

reaching with compassionately doing 

our highest divine being. 

 

A generous hand is a rebirth for humanity's existence. 

 

Јунак у мени 

 

Јунак у мени 

бори се са земаљским патњама 

додирује рукама људску беду 

гурајући себе у понор савести. 

 

Сан о идеалном свету је упориште 

вођен неизмерном силом која се зове љубав 

Дижући се из дубине попут сунца, 

мог јунака хватају за уже снажног веровања 

просипајући крв и зној. 

 

Осећајући терет људских граница 
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тако неодољиво обесхрабрујући, 

љубав раствара загушљиви дух страха. 

Скривени таленти гађају површине 

рушећи зидове који не би требало да постоје 

 

Моћне, осетљиве очи интиције 

уливају поверење у потребу 

посезања за саосећајним чињењем 

нашег највишег божанског бића. 

 

Дарежљива рука поновно је рођење човечанства. 

 

 

Humor 

 

 

Laughing sweetens life 

rocking our heart 

away from the center of normality 

shaking muscles, nerves and bones 

feeling alive in a comical reality, 

raising our soul in juggling bubbles 

staying out for a while from all the struggles. 

 

Humor contemplates life with a lasting smile 

observing deeper flowing waters, 

touching the essence of human's life. 

Detected the hilarious part of our stories 

humor ties an empathetic bond between 

the cores of our out layed difference, 

overcoming in the air lingering fallacy. 

Humor doesn't even ask about your origine 

when it puts a twinkle on every face, 

happily expanding our breath to the world, 

turning it into a place of joy and clemency 

taking life not too seriously. 

 

Хумор 

 

Смех заслађује живот 
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љуљајући наше срце 

далеко од центра нормалности 

тресе мишиће, живце и кости 

осећати се живим у комичној стварности, 

подижући нашу душу у жонглирању мехурићима 

задржавајући се неко време ван свих борби. 

 

Хумор је размишљање о животу са трајним осмехом 

посматрање дубљих текућих вода, 

додиривање суштине човековог живота. 

Открива урнебесан део наших прича 

Хумор веже емпатичну везу између 

језгара наше изнетих разлика, 

превазилази у лету дуготрајне заблуде. 

Хумор чак и не пита за ваше порекло 

када заискри на сваком лицу, 

срећно ширећи дах на свет, 

претварајући га у место радости и милости 

схватајући живот не превише озбиљно.  
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       George Onsy                      

 

        

 

 

George Onsy (b. 1953) is an Egyptian thinker, poet and artist, and a Professor of 

English and Art-architecture History at The Egyptian-Russian University and 

other academies in Cairo. His outstanding works of poetry and art calling for a 

universal unifying spirituality have been published in several international 

printed anthologies, magazines, and e-zines. He is a recipient of several awards 

notably "The Global Icon of Peace Award”-2017 and “The Most Outstanding 

Peace Poet in 2017”-2018 (Nigeria) and “The Best Poet Award”-2017 (World 

Nation Writers Union, Kazakhstan). Having been awarded for Literary 

Excellency in 2020, he was appointed a National President of the Hispanic 

International Writers’ Union (UHE) for Egypt and ambassador for 5 other 

international cultural organizations. He is at present the Egypt-President for the 

GLOBAL PEACE COUNCIL for Human Rights and Anti-corruption-UK/India. 

He has received the Honorary Certificate of THE LIVING LEGEND OF THE 

20TH CENTURY from the same organization in April 2019. He has also 

received the Certificate of THE BEST SOCIAL PERSONALITY OF 2019 from 

UN Ambassadors for Peace in the USA and Egypt. At present, he grants, as the 

Secretary-General of the INTERNATIONAL HIGHER ACADEMIC 

COUNCIL OF ENGLISH LITERATURE (IHACEL) together with its president 

and advisors, many honorary certificates to Literary Professors, Luminaries, and 

Festival Organizers around the globe. 

He is also an Advisor/International Director and a Jury Member/Judge for 

several international literary organizations, like the WORLD UNION OF 
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POETS (WUP) and WRITERS INTERNATIONAL NETWORK (WIN), 

Canada. His mystical paintings have been exhibited in many countries. George’s 

three poetry-art books have been published in India and distributed through 

amazon.com; VOICES FROM ETERNITY with Dr. J. Aanand in 2014, LET’S 

BE ONE IN THE ONE in 2017, and its translation into Telugu by Dr. L. Prasad, 

as well as WITH OSCAR WILDE, a short story published as an e-book on 

Bookemon.com. 

Beside English, Arabic and French, he writes regularly in Spanish for years in 

the prestigious poetry magazine Azahar, in Italian winning awards at 4 

International contests in Italy so far, and in German in some active German 

Facebook groups and websites. 

Many of George’s poems have been published in more than 60 international 

anthologies and featured in poetry magazines and broadcast in different 

countries. His works have also been translated into several international 

languages. He himself writes, besides in English, poetry, and essays in Arabic, 

French, Spanish; monthly for the Literary Magazine Azahar in Spain, Italian; 

being an awardee at several Italian Poetry Contests, and German. 

As an innovative researcher, he continues to present at many conferences and 

webinars 

worldwide his Problem-Solving modeling system, media structural analysis, as 

well as many lectures on his Psychosomatic Approach for Body-Spirit-Soul 

Harmony to face life challenges. 

George Onsy has been nominated and supported to get Nobel Prize by more 

than 220 thinkers, writers, and conference organizers from around the world 

 

 

Џорџ Онси 

(рођ. 1953.) је египатски мислилац, песник и уметник и професор историје 

енглеског језика и уметничке архитектуре на Египатско-руском 

универзитету и другим академијама у Каиру. Његова изванредна дела 

поезије и уметности која позивају на универзалну уједињујућу духовност 

објављена су у неколико међународних штампаних антологија, часописа и 

е-зина. Добитник је неколико награда, посебно „Награда за глобалну икону 

мира“ -2017 и „Најугледнији песник мира у 2017. години“ -2018 (Нигерија) 

и „Награда за најбољег песника“ -2017 (Светска унија писаца, Казахстан) . 

Награђен је за књижевну изврсност 2020. године, именован је 

националним председником Хиспанско-међународне уније писаца (УХЕ) 

за Египат и амбасадором за још 5 међународних културних организација. 

Тренутно је председник Египта за ГЛОБАЛНИ САВЕТ ЗА МИР за људска 

права и борбу против корупције - УК / Индија. 
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Од исте организације примио је Почасно признање ЖИВЕ ЛЕГЕНДЕ 20. 

ВЕКА у априлу 2019. Такође је добио и Потврду о НАЈБОЉОЈ 

СОЦИЈАЛНОЈ ЛИЧНОСТИ 2019. од амбасадора УН за мир у САД-у и 

Египту. Тренутно додељује, као генерални секретар МЕЂУНАРОДНОГ 

ВИСОКОГ АКАДЕМСКОГ САВЕТА ЕНГЛЕСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 

(ИХАЦЕЛ), заједно са својим председником и саветницима, многа почасна 

сведочанства књижевним професорима, светиљкама и организаторима 

фестивала широм света. 

 

To dear Planet Earth ... 

 

O EARTH, STOP !! 

 

O Earth, Stop! Stop! Stop! 

Every time you go around 

No shouts of joy but 

Moans an’ cries will sound. 

Haven’t you got dizzy, busy 

Feeding the thankless 

From your fields and trees? 

 

O Earth, Stop! Stop! Stop! 

Every time you spin 

Your dwellers fight 

Where none will ever win. 

Don’t you feel sorry, unhappy 

Offering yourself to those 

Who're losing your keys? 

 

O Earth, Stop! Stop! Stop! 

Every time you revolve 

Your tenants make problems 

They never want to solve. 

Haven’t you been steady, ready 

With the wisdom of survival 

For those who have become 

So violent, so suicidal? 

 

O Earth, Stop! Stop! Stop! 

Your volcanos, hurricanes 
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Tsunamis, pandemics 

Everyone owes and fears! 

We will repent, watering 

The green we denuded 

You from, dear mum, 

With floods of tears. 

 

So, earth, Stop! Stop! Stop! 

To start dancing instead, 

Roll with our dreams 

Where we’ll escort you 

With your countless flowers! 

We’ll breathe out an’ spread 

Your fresh breeze 

Through the whole universe 

To echo the resurrection hymn 

To all the generations 

Of our dead! 

 

 

О ЗЕМЉО, СТАНИ !! 

О Земљо, стој! Стој! Стој 

Сваки пут када направиш круг 

Нема повика радости, нити 

Звука узвика одушевљења. 

Зар ти се није завртјело, досадило 

Храњење незахвалних 

Са твојих поља и дрвећа? 

 

О Земљо, стани! Стој! Стој! 

Сваки пут кад се завртиш 

Становници се боре 

Тамо где нико никада неће победити. 

Зар ти није жао, несрећних 

Нудиш се онима 

Који губе твоје кључеве? 

 

О Земљо, стани! Стој! Стој! 

Сваки пут кад се окренеш 

Твоји становници праве проблеме 



521 
 

Они никада не желе да реше. 

Зар ниси била стабилна, спремна 

Са мудрошћу преживљавања 

За оне који су постали 

Тако насилни, тако самоубилачки? 

 

О Земљо, стани! Стој! Стој! 

Твоји вулкани, урагани 

Тсунами, пандемије 

Сви ти дугују и плаше те се! 

Покајаћемо се, заливајући 

Зеленило које смо оголили 

Ти, драга мамо 

Са поплавама суза. 

 

Дакле, земљо, стани! Стој! Стој! 

Да би уместо тога почела да плешеш, 

Валцер се с нашим сновима 

Где ћемо те отпратити 

Са својим безбројним цветовима! 

Испухнућемо ширење 

Твогг свежег поветарца 

Кроз читав универзум 

Да одјекне химна васкрсења 

Свим генерацијама 

Наших мртвих!   
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     Gianni Romaniello 

 

 

Gianni Romaniello nato da genitori lucani, ad Anzi (PZ), l’8 maggio 1961, 

risiede da sempre a Gravina in Puglia. Laureato in Scienze dell’Informazione, 

come IT manager si occupa di sistemi informativi, innovazione tecnologica, 

reingegnerizzazione ed ottimizzazione dei processi aziendali. 

L’amore per la poesia è rimasto latente fin dai tempi del liceo. Nella primavera 

del 2016, il verificarsi di episodi apparentemente casuali ed i genuini 

suggerimenti di persone amiche, hanno sorprendentemente germogliato e 

risvegliato in lui la passione giovanile di scrivere versi. 

La sua forma mentis scientifica alimenta tuttora la passione di esprimere 

sentimenti, emozioni e immagini mediante versi basati anche su logica 

matematica facendo convivere l’approccio scientifico e quello poetico in un 

equilibrio dinamico incentrato sull’atteggiamento di analisi e ricerca dei misteri 

e dei paradossi della vita. 

Ha partecipato a concorsi letterari nazionali ed internazionali ottenendo (oltre 

cento) riconoscimenti di rilievo tra cui Primi Premi, Premi della Critica e 

Menzioni Speciali. Le sue poesie sono state pubblicate in diverse antologie. 

Pubblicazioni 

· A dicembre 2016 è apparsa per “Il Grillo Editore” la sua prima silloge poetica, 

intitolata “ Vortici Intro Versi ”. 

· A settembre 2018 ha pubblicato la seconda raccolta poetica intitolata "In Finito 

Infinito" (edito da “Il Grillo Editore”). 

Inoltre ha curato 

·La prefazione al libro di poesie “Gabbie Mobili” di Andrea De Carlo – Pufa 

Editore (2018) 
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· La prefazione al libro di poesie “Nel tempo dell’assenza. Tragitti casuali 

d'incomunicabili silenzi” di Massimo Massa – Iod Edizioni (2020) 

· La prefazione alla silloge poetica “Scuse senza realtà” di Vincenzo Pietropinto 

- L’Inedito Edizioni (2020) 

Ђанни Ромањело 

рођен од родитеља Луканаца, у месту Анзи (ПЗ), 8. маја 1961. године, увек 

је боравио у Гравини у Пуљи. Дипломирао је информационе науке, као ИТ 

менаџер бави се информационим системима, технолошким иновацијама, 

реинжењерингом и оптимизацијом пословних процеса. 

Љубав према поезији остала је успавана још од средње школе. У пролеће 

2016. године, појава наизглед случајних епизода и истински предлози 

пријатељских људи, изненађујуће су никли и будили у њему младалачку 

страст за писањем стихова. 

Његов научни начин размишљања још увек подстиче страст да изрази 

осећања, осећања и слике кроз стихове засноване такође на математичкој 

логици, чинећи да научни и поетски приступи коегзистирају у динамичној 

равнотежи усредсређеној на став анализе и истраживања мистерија и 

парадокса живота. 

У децембру 2016. године од издавача „Едиција Цврчак“ појавила се његова 

прва песничка збирка под називом „Увод у вртлог стихова“. 

· У септембру 2018. објавио је другу песничку збирку под називом „Крај 

бескраја“ (издавач „Едиција Цврчак“). 

 

Brezza d'amore 

 

Il vento sospinge bianche nubi 

in mutevole gioco aeriforme 

tracciano sprazzi di fumi 

a celare l'orizzonte difforme. 

 

Vagheggiano nei fertili grembi 

dell'anima sussulti di vita, 

sciame di silenzi e segreti lenti 

danzano nel cuore che sospira. 

 

Un brivido d'emozioni s'affretta 

e genera un suono roboante dentro 

un fervore non più in tempesta. 

 

Spira lieve la brezza d’amore, 
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un turbamento universale sento 

che m’avvolge di tenue tepore. 

 

 

Лахор љубави 

 

Ветар јури беле облаке 

увек променљивих облика 

бразде трачака дима 

крију неравни хоризонт. 

 

Лутају плодним материцама 

душевних трзаја живота, 

ројеви тишина и спорих тајни 

плешу у срцу које уздише. 

 

Узбуђена осећања журе 

изнутра стварају грома звук 

жестина која више није бурна. 

 

Лахор ветра лагано дува, 

Осећам универзални поремећај 

обавија ме меком топлином. 

 

Mi perdo nell'illimite amore 

 

Il tuo dolce sguardo emana e spande 

effluvio di fragranza floreale 

come esuberanti rose di maggio 

nell'incantato giardino dell'amore 

ove m'inondano spirali vertiginose. 

 

Persistenti attimi di grazia 

radenti un'equilibrata pazzia 

s'involano lieti all'orizzonte: 

io mi perdo nell'illimite amore. 

 

La mia anima intimorita sprofonda 

in deliranti vortici discendenti 

dissolvendo la coscienza afona 
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che cerca nell'infuocata essenza 

eterno Amore e non gelida Ragione. 

 

Губим се у неограниченој љубави 

 

Ваш слатки поглед зрачи и шири 

опојне цветне мирисе 

попут бујних ружа маја 

у зачараном врту љубави 

преплаве ме спирале вртоглавице. 

 

Упорни тренуци милости 

пасући уравнотежено лудило 

лете сретно на хоризонту: 

Губим се у неограниченој љубави. 

 

Душа моја уплашена тоне 

у делиричним силазним вртлозима 

растварајући безвучну свест 

која тражи у ватреној суштини 

вечну Љубав а не хладан Разум.  
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    Giannis Filipakis 

                                                                 Γιάννης Φιλιππάκης 

 

 

Ο Γιάννης Φιλιππάκης γεννήθηκε στην Χερσόνησο Ηράκλειο 

Κρήτης. Έχει εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές. ΝΗΝΕΜΙΑ- 

ΑΣΤΕΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΟΙ ΚΟΣΜΟΙ (εκδόσεις 

ΔΡΟΜΩΝ). Είναι μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Λ (πρώην γενικός 

γραμματέας). Ποιήματα του έχουν βραβευτεί σε ελληνικούς και 

παγκόσμιους διαγωνισμούς. 

· «ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΥΜΠΑΝ», δεύτερο βραβείο στον 6ο 

Παγκόσμιο Ποιητικό Διαγωνισμό της Αμφικτυονίας 

Ελληνισμού, 2017. 

· «ΜΟΥΣΕΙΟ ΨΥΧΗΣ», σε μετάφραση, (Βραβείο και 

Μετάλλιο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης ΝΟSSIDE 

XXXΙΙ, Ιταλία, 2016-συμμετείχαν 99 χώρες-) 

· «ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ»( Έπαινος διάκρισης στον Πανελλήνιο 

Ποιητικό Διαγωνισμό των Δελφών,2016). 

· «ΣΤΙΣ 361 ΜΟΙΡΕΣ», (Έπαινος στον Πανελλήνιο Ποιητικό 

Διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών Π.Ε.Λ., 

2016). 

· «ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ», ( Α΄ Βραβείο στον 7 ο Παγκόσμιο 

Ποιητικό Διαγωνισμό της Αμφικτυονίας Ελληνισμού, 2018). 

· «ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ» σε μετάφραση, (Βράβευση ειδικής μνείας 

στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό NOSSIDE XXXΙΙΙ Ιταλίας 

2018. -συμμετείχαν 98 χώρες-). 

· «ΕΣΥ ΧΡΟΝΕ» Α΄ Βραβείο στον 8 ο Παγκόσμιο Θεματικό 

Διαγωνισμό της Αμφικτυονίας Ελληνισμού, 2019. 

· «ΠΥΛΑΓΟΡΑΣ» Β’ Βραβείο στον Θ’ Παγκόσμιο Θεματικό 
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Διαγωνισμό με θέμα : «Eλληνισμός- Ορθοδοξία- 

Αμφικτυονίες στη διαχρονία», 2020. 

· «ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ» Ειδικής Μνείας Βραβείο και Μετάλλιο 

στον 35ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό 2020 NOSSIDE 

(συμμετοχή 100 χωρών) βραβεύτηκε από την κριτική 

επιτροπή ανά τον κόσμο. Η Σοφία Σκλείδα έκανε την 

μετάφραση στα Ιταλικά. 

Υπήρξε Κριτής στον Ποιητικό Διαγωνισμό των Δελφών, επιτροπή 

Αθηνών 2017. Επίσης διατέλεσε Πρόεδρος και Κριτής του 

Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης, Διηγήματος, νουβέλας, 

θεατρικού που προκήρυξε η Π.Ε.Λ το 2018 και Κριτής στον 34 ο 

Ποιητικό Διαγωνισμό των Δελφών, επιτροπή Αθηνών 2019. 

 

Гианнис Филиппакис рођен је на полуострву Хераклион 

Са Крита. Објавио је три песничке збирке. Безветриисхте- 

Астерограм-Недовршен свет (публикације 

ПУТЕВИ). Члан је Одбора. ПЕЛ-а (бивши генерал 

секретар). Његове песме су награђиване на грчким и 

светским такмичењима. 

· „МОЈ ВЛАСТИТИ СВЕМИР“, друга награда на 6. 

Светском песничком такмичењу Амфиктиониа 

Хеленизам, 2017. 

„МУЗЕЈ ДУШЕ“, у преводу, (Награда и 

Медаља на светском песничком такмичењу  

 Италија, учествовало је 2016-99 земаља-) 

· „КРВИ ЈЕ ДОСТА“  

 

Χωρίς Πατρίδα 

 

Μορφές που βούλιαξαν, αύτανδρα όνειρα 

στα κοιμητήρια. 

Πώς να θυμηθεί η σιωπή τόσα ονόματα ! 

 

Άλλοι με το στόμα κλειστό στου διψασμένου την απόγνωση, 

αλμυρό το νερό ! 

 

Μάτια κενά στου προορισμού το στίγμα ... 

Λησμονιά ξεριζωμένων, χωρίς πατρίδα, 

σχισμένα σωσίβια, άφαντα τα ναυαγοσωστικά . 

- Είχες μια μάνα χθες, 
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είχες ένα γιό χθες ! 

Ανάσταση λένε οι γραφές, μα μούσκεμα τα σπίρτα πριν το ναυάγιο 

και οι ψυχές. 

Στης λειτουργίας την μέση , δεν ήρθε το Φως. 

Αναπαράσταση τώρα ! Με σταυρούς και λόφους νερένιους. 

Χωρίς οβολό ο βαρκάρης... 

Σώθηκαν μερικοί ,αλατισμένοι κι αυτοί 

από των εθνών τους Ανθρωποφάγους. 

Σχέδια έκαναν Κύριε ,σχέδια είχαν . 

Τώρα στην χαμένη πατρίδα, μαυρομάντηλες μάνες, 

βούρκωσαν τα ωδικά και οι σειρήνες. 

 

Σκελέτωσαν οι οβίδες τα δέντρα της άνοιξης 

και των ψυχών . 

Το καντήλι της ειρήνης ανάψτε απόψε , 

με άκαυτα φτερά περιστεριών 

στο θλιμμένο ουρανό 

να φτάσει η προσευχή. 

Ίσως, υπάρχουν άνθρωποι στα εγκαίνια 

της νέας Πατρίδας ... 

 

*Βραβείο Menzione Particolare στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό του Nosside στην 

Ιταλία το 2020(ποίημα σε μετάφραση) 

 

Без Отаџбине 

 

Облици који су тонули, спонтани снови 

на гробљима. 

Како да се тишина сети толико имена! 

 

Други затворених уста од жеђи очаја. 

Слана вода! 

 

Очи празне на одредишном положају ... 

Заборав заборављених, без домовине, 

поцепани спасилачки појасеви, чамци за спасавање бескорисни. 

- Имао си мајку јуче, 

- Имала си сина јуче! 

Свети списи кажу ускрснуће, али шибице су натопљене пре бродолома 

и душе. 
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Делујући у средини, Светлост није дошла. 

Заступање одмах! Са крстовима и брдима сланих таласа. 

Бродар без обола ... 

Неки су спашени, и они су посољени 

од  људождерских нација. 

Ковали су планове, Господе, имали су планове. 

Сада у изгубљеној домовини, мајке одевене у црно, 

шапућу  вокали и сирене. 

 

Шкољке су скелетирале пролећно дрвеће 

и душе. 

Запали свећу мира вечерас, 

са неизгореним голубијим крилима 

на тужно неб 

нека допре молитва. 

Можда су сви они на прагу 

нове Домовине ... 

 

 

Εκείνη 

 

Αιώνες σε ζητούσε η ψυχή 

και ήρθες, 

με φωνή ωδικών, 

φεγγαριού αμαζόνα. 

Κρίνα λευκά η ψυχή 

και η σάρκα σου. 

Μελωδούν των μαλλιών σου 

οι ανεμόμυλοι 

και της λατρείας οι παλάμες 

στο πρόσωπο. 

Ήταν η στιγμή 

που στοχάστηκε ο Θεός 

σαν γάμου ιερέας 

και μέσα μου πάντρεψε 

όλο τον κόσμο σου, ορατό και αόρατο. 

Θυμήσου το πρώτο φιλί 

πριν το υμνήσει 

η άνοιξη 

και στον ναό μου την μορφή σου 
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που τα εικονίσματα ντύθηκαν. 

 

 

Θυμήσου 

τον κάμπο μου με τα ηλιοτρόπια 

που το χρυσό μέτωπο τους 

καταπάνω σου έστρεψαν. 

Έχει μια γυναίκα το σύμπαν 

που την λέω Γυναίκα μου, 

εσένα ! 

ТИ 

Душа те вековима тражи 

и ти си дошла, 

са вокалним гласом, 

и месечином Амазона. 

Бели љиљани  

душа и твоје тело. 

Они су мелодија ваше косе 

на ветру 

наклоних се длановима 

лично. 

Било је време 

да је Бог мислио 

као свадбени свештеник 

са мном би венчао 

цео твој свет, видљив и невидљив. 

Сети се првог пољупца 

пре него што га похвали 

пролеће 

а у храму мом твој лик 

иконе одевене. 

 

Запамти 

у мојој равници са сунцокретима 

њихово златно чело 

окреће се према вама. 

Универзум има жену 

Зовем је Моја супруга, 

ТИ !  



531 
 

      Gili Haimovich 

 

 

Gili Haimovich is a bilingual Israeli poet and translator. She is the author of six 

books in Hebrew and three in English. Her most recent book is Promised Lands 

(USA, 2020) and her volume Lullaby is upcoming soon. She won the 

international Italian poetry competitions I colori dell'anima for best foreign poet 

(2020), the Ossi di Seppia international Italian poetry competition (2019) and a 

grant for excellency by the Ministry of Culture of Israel (2015) among other 

prizes. Both of her last books in Hebrew, Landing Lights, (Orot Nechita, 2017) 

and Baby Girl (Tinoket, 2014), won grants from The Acum Association of 

Authors and her book, Reflected Like Joy (2002), won The Pais Grant for 

Culture. Her poems are translated into 30 languages including book length 

collections in French and Serbian as well as a multilingual book of her poem 

Note. Her work is featured in anthologies, festivals and journals worldwide such 

as: World Literature Today, Poetry International, International Poetry Review, 

The Literary Review of Canada, 101 Jewish Poems for the Third Millennium 

and Tok – Writing the New Toronto as well as major publications in Israel such 

as The Most Beautiful Poems in Hebrew – A Hundred Years of Israeli Poetry, A 

Naked Queen – An Anthology of Israeli Social Protest Poetry and On This 

Night, We Read Poetry – Poetry Anthology of Modern Jewish Exodus. 

Гили Хаимович 

је двојезични израелски песник и преводилац. Ауторка је шест књига на 

хебрејском и три на енглеском језику. Њена најновија књига је Обећане 

земље (САД, 2020), а њен свезак Успаванка ускоро долази. Победила је на 

међународном италијанском песничком такмичењу Боје душе за најбољег 

страног песника (2020), међународном италијанском песничком 
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такмичењу Сипина кост (2019) и међу осталим наградама за изврсност 

Министарства културе Израела (2015). Обе њене последње књиге на 

хебрејском, Светла за слетање, 2017. и Девојка 2014., добиле су грантове 

Удружења аутора Акум, а њена књига Рефлецтед Лике Јои (2002) 

добитница је награде Паис за културу. Песме су јој преведене на 30 језика, 

укључујући збирке књига на француском и српском језику, као и 

вишејезичну књигу песме Напомена. 

 

 

 

Song of Songs, Poem of Poems 

 

 

I Eve: 

 

Every song yearns to be a poem. 

And every poem 

is a lullaby 

even if weeping accompanied its writing, Eve. 

Every poem is virgin soil, 

not necessarily heaven’s, 

not necessarily no man’s land either, 

even if no man, no Adam, has set foot on it yet. 

But the apple, look, the apple is already bitten. 

II. Adam: 

Don’t think of apple’s bloom, 

winter will always be around the corner. 

Think of me. 

When I bloom, 

if I bloom, 

it’s only out of season. 

And if I seem further than I really am, 

think of your dimples 

they’re always there, 

even when the season of the mundane is stretching 

(its cold arms already get a grip on what used to be horizon), 

even if they’re buried underneath the snow 

of your own whitening bristles. 

Late Harvest 

Long starches of pretense spring. 
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Winter is winter everywhere. 

And it’s not about the temperature. 

We’re getting colds, colder, 

weaker. Anticipation is overwrought 

not a horizon. 

To tread softly through transparent days. 

To treat softly the transparent days, 

what might break is bedimmed. 

To harvest, retrieve, arrays of compassion. 

As much as you may have tried, 

by nightfall you run out. 

And the embrace of darkness 

is as quiet as exhalation 

 

Поема над поемама 

 

Евa: 

Сваки напјев тежи да буде песма. 

И свака песма 

је успаванка 

чак и ако је плач пратио њено писање, Ева. 

Свака песма је девичанска земља, 

не нужно небеска, 

не нужно ничија земља, 

чак и ако ни један човек,  

ниједан Адам још није крочио на њу. 

Али јабука, види, јабука је већ загрижена. 

      

Адам: 

Не мисли на цветање јабуке, 

зима ће увек бити иза угла. 

Мисли на мене. 

Кад процветам, 

ако цветам, 

ван сезоне је. 

А ако се чиним даље него што заиста јесам, 

мисли на своје јамице 

оне су увек ту, 

чак и када се сезона свакодневног одуговлачи 

(његове хладне руке већ захватају оно што је некада било хоризонт), 
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чак и ако су закопане испод снега 

властитих длачица за бељење. 

 

Касна берба 

Дуго се скробови претварају у пролећа. 

Зима је свуда зима. 

И није ствар у температури. 

Постајемо прехлађени, хладнији, 

слабији. Предвиђање је претерано 

иза хоризонта. 

Да корачате тихо кроз ведре дане. 

Да се нежно односите према ведрим данима, 

оно што је могло пући је просуто. 

За жетву, преузимање, низ саосећања. 

Шта год сте покушали, 

до ноћи нестане. 

И загрљај таме 

је тих као издах  
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         Gloria Keh 

 

 

 

Born in Singapore, Gloria Keh, 68, has been writing for decades. Having spent 

most of her adult life working as a travel journalist, then as an editor and finally 

as an editorial consultant for Singapore’s airport magazine. 

Gloria also worked as a copywriter for one of Singapore’s top advertising 

agencies, writing brochures for the Singapore Tourist Promotion Board and 

Singapore Airlines. In addition, she was the South East Asian correspondent for 

several travel trade magazines. 

Three of her self illustrated travelogues won the prestigious PATA American 

travel writers award for three consecutive years. 

Also an artist, Gloria enjoys writing poetry and blank verse thats accompanied 

by her art. She conducts art journaling workshops for charity, wherein she 

combines the written word with her art. 

 

Рођена у Сингапуру, Глорија Кех (68) писала је деценијама. Провевши 

већи део свог одраслог живота радећи као путничка новинарка, затим као 

уредница и на крају као уредничка саветница за сингапурски аеродромски 

магазин. 

Глорија је такође радила као цопивритер за једну од најбољих рекламних 

агенција у Сингапуру, пишући брошуре за Сингапурски туристички 



536 
 

промотивни одбор и Сингапорски Аирлајнес. Поред тога, била је дописник 

југоисточне Азије за неколико туристичких часописа. 

Три њена илустрована путописа освојила су престижну награду америчких 

путописаца ПАТА три године заредом. 

 

Такође уметница, Глориа ужива у писању поезије и лепих стихова 

праћених њеном уметношћу. Води радионице уметничког новинарства у 

добротворне сврхе, у којима комбинује писану реч са својом уметношћу. 

 

The Dream 

 

Once,  I dreamt 

I was a butterfly 

winging 

over meadows 

and fields of verdant green. 

 

Then, I dreamt 

I was an eagle 

soaring 

over hills 

valleys and dales. 

 

But now I dream 

I was a dream. 

 

Fini 

 

In the main hall 

dozens whirled 

in merriment. 

 

Nobody noticing. 

Noticing she was 

not there. 

 

Upstairs 

behind a double locked door, 

she sat. 
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With pen in hand 

she wrote 

her last 

Farewell.  

Сан 

 

Једном сам сањала 

Била сам лептир 

летење 

преко ливада 

и поља зелених. 

Тада сам сањала 

Била сам орао 

узлијетање 

преко брда 

и долине. 

Али сад сањам 

Била сам сан. 

 

Збогом 

 

У главној сали 

десетине су се вртеле 

у весељу. 

Нико не примећује 

да је 

нема. 

Горе 

иза двоструко закључаних врата, 

седелаје. 

Са оловком у руци 

написала 

њен последњи 

Збогом. 
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 Glória Sofia      

 

 

Glória Sofia is a dreamer as most poets. Born in the city of Praia in Cape Verde, 

Gloria shares her dreams with her two children. 

She graduated in Engineering and Environmental Management in the Azores, 

another place that she cherishes for allowing her to continue to be an islander. 

Ever fascinated by writing, she has played with words since she was a child, 

exchanging dolls for diaries, and finding comfort when her secrets and thoughts 

are guarded in a white page. 

Gloria’s poems capture moments of her journey and are full of passion and the 

emotions as the author herself. 

Gloria has grown to make her voice heard in different arenas, believing that in 

addition to writing about feelings she also needs to speak, shout or take action 

on some realities. 

Among other poetry sites she collaborates with the online newspaper of 

magazines in the world. 

She is also active in other cultural arenas, attending several poetry festivals and 

sharing her work in numerous websites and magazines (youngpoets.eu, Azahar, 

Miombo Publishing Lepan Africa, EDEBİYAT NÖBETİ, Armağan magazine, 

betterthanstarbucks, scurfpeapublishing...). 

She participated in International Poetry Festival in (Curtea de Arges) Romania 

(2016), (Istanbul) Turkey (2017), Ditet & Naimit Macedonia / Albania (2018), 

festival internacional Bangladesh. She was nominated to apply for R. M. and 

P.A.I https://www.rolex.com/arts-and-culture/mentors-proteges.html 

She has been invited for 3 University from Boston (April 2019). Harvard 

University, Tufts University and Boston University for reading and conversation 

about genre and literature. 
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She's also represented her country Cape Verde in VIII Conference in Portuguese 

Language Literature UMass Boston, gala cidad la paz Bolivia 2020. 

He wrote the preface to the book "Florescer" by the writer Teresa Ruas. 

Gloria’s poems are also interpreted by the singer Américo Brito and by the 

batuque group Lantuna and group casas tiberias. 

She play guitar in group “Grupo Som de Paz” and write muziek for batuque 

group “Casa Tiberias” 

Her poetry has been translated into more than 15 languages, in 2020 she win one 

prize for UMPPL 

Глорија Софија 

је сањар као и већина песника. Рођена у граду Праја на Зеленортским 

острвима, Глориа дели своје снове са своје двоје деце. 

Дипломирала је инжењерство и управљање животном средином на 

Азорским острвима, још једном месту које његује јер јој омогућава да и 

даље буде оточанка. 

Одушевљена писањем, од малена се играла речима, мењајући лутке за 

дневнике и проналазећи утеху када су њене тајне и мисли чуване на белој 

страници. 

Глоријине песме хватају тренутке њеног путовања и пуне су страсти и 

емоција као и сама ауторка. 

Глорија је порасла тако да се њен глас чује у различитим аренама, верујући 

да осим што пише о осећањима, она такође треба да говори, виче или 

предузме мере у вези са неким стварностима. 

Између осталих песничких сајтова сарађује са интернетским новинама у 

свету. 

 

Image 

 

It's easy to be sea when it's sky 

Or be mountains of clouds 

But not a mountain of words 

It is easy to love an illusion than poetry 

Nobody taught that culture is our name 

Each human with his character his laughter 

Each person with the pain of being joy in itself. 

I'm still the slave, bound by looks 

I am still the artist sold by the image 
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Silence 

 

You don't need to talk 

To burn this suffering life 

I'm afraid of your voice 

Guitar fall under the writing 

 

a thin pain cuts through my womb 

Morning smile 

forget the piece of the illusion 

That I planted in this wounded garden 

 

I kept the saying in my hands 

And dreams in the skin 

 

 

 

 

I'm a witch 

 

 

Oh! Magic man 

Oh! Prince ghost 

I make my body a cauldron 

On take him to the mountains of stones 

And I don't put any heat from the sun 

 

Oh! Magic man 

Oh! Prince ghost 

I deliver 

I deliver or my temper 

The lack in me 

You are broken 

As tears as faces, not temple 

 

Oh! Magic man 

Oh! Prince ghost 

I make my body a collection 

Where you put solid waste from your ego 
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With shoe legs and black soul 

To disappointment, I fell like your hair 

 

Oh! Magic man 

Oh! Prince ghost 

A spell makes your achievement disappear 

As a compliment to you, smile 

I help the mask to fall from one side 

 

How to broom handle 

Stir no cauldron or pasty remains 

I am proud, dear and loved 

 

Oh! Magic man 

Oh! Prince ghost 

I'm looking for a recipe holding me 

When your body has wind arms 

and your legs are morning breeze 

 

A degree of your teeth loosen 

Like words, like weeds 

What or my body didn't deserve 

 

A whistle of "I don't love you" 

Spicy with a cold voice 

 

Oh! Magic man 

Oh! Prince ghost 

A ghost of your touch 

Penetrates or mixes in my mind 

My body is no longer a cauldron 

The mountains are already as you ask for sure 

The sun is not the fire that will burn you. 

 

Oh! Magic man 

Oh! Prince ghost 

I continue to walk this autumn path 

I'm still a witch 

What hair longs love 

That fear fear of death giving flowers 
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What little baby teas for ladybugs 

What do you collects? 

 

And to choose to forget you. 

Oh! Magic man 

Oh! Prince ghost 

 

Regards 

Met Vriendelijke Groeten 

 

Слика 

 

Лако је бити море кад је небо 

Или планине облака 

Или  брдо без речи 

Лакше је волети илузију него поезију 

Нико није учио да је култура наше име 

Сваки човек са својим ликом има свој осмех 

Свака особа носи бол која је сама себи радост. 

Још увек сам роб, везан изгледом 

Ја сам и даље уметник којег продаје слика 

 

 

Тишина 

 

Не треба да разговарамо 

Да спалим овај патнички живот 

Бојим се твог гласа 

Гитара потпада под писање 

 

танак бол пресеца моју материцу 

Јутарњи осмех 

заборави на делић илузије 

Који сам посадила у овом рањеном врту 

 

Изреку сам држала у рукама 

И снове у кожи 
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Ја сам вештица 

 

Ох! Чаробни човек 

Ох! Дух принца 

Направићу своје тело котлом 

Онеси га у камене планине 

И загреј топлотом од сунца 

 

Ох! Чаробни човек 

Ох! Дух принца 

Испоручујем 

Испоручујем или своју нарав 

Или недостатак у мени 

Сломљен си 

Сузе за лица, а не храм 

 

Ох! Чаробни човек 

Ох! Дух принца 

Направићу своје тело колекцијом 

Тамо где стављаш чврсти отпад из свог ега 

Са ногу ципеле и црну душу 

Од разочарања, пала сам попут твоје косе 

 

Ох! Чаробни човек 

Ох! Дух принца 

Чаролија чини да твоје достигнуће нестане 

Као комплимент за тебе, насмеши се 

Помажем да маска падне са једне стране 

 

Како руковати метлом 

Не мешајте остатак казана или лепка 

Поносна сам, драга и вољена 

 

Ох! Чаробни човек 

Ох! Дух принца 

Тражим рецепт који ме држи 

Кад ваше тело има ветрове руке 

а ноге су ти јутарњи вјетрић 
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Стисак зуба вам олабави 

Као речи, као коров 

Или то моје тело није заслужило? 

 

Звиждук „Не волим те“ 

Љут са хладним гласом 

 

Ох! Чаробни човек 

Ох! Дух принца 

Дух твог додира 

Продире или се меша у мој ум 

Моје тело више није котао 

Планине су већ онакве какве сигурно тражиш 

Сунце није ватра која ће те спалити. 

 

Ох! Чаробни човек 

Ох! Дух принца 

Настављам да ходам овом јесенском стазом 

Ја сам још увек вештица 

Оно за чим чезнепесма 

Тај страх страх од смрти даје цвеће 

И мали чајеви за бебе бубамаре 

Које сакупљате? 

 

И да одлучих да те заборавим. 

Ох! Чаробни човек 

Ох! Дух принца  
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     Gopakumar Radhakrishnan 

 

 

About me : Founder & Managing Editor of xpresspublications and 

poiesisonline.com , India 

Rabindranath Tagore Award- International Bharat Award for Literature – 

International 

Books written 

Poetry Collections : Gypsy Notes, The Pagan, Alien DNA 

Гопакумар Радхакрисхнан 

О мени: Оснивач и главни уредник xpresspublications and poiesisonline.com, 

Индија 

Награда Рабиндранатх Тагоре - међународна Бхарат награда за 

књижевност - међународна 

Написане књиге 

Збирке поезије: Циганске белешке, Незнабожац, Ванземаљска ДНК 

 

 

 

 

An 'Alien Obligation' 

 

While the derailing nuisance of life, 

The chaos and complexities 

Takes us down to the undesirable valleys, 

Drains the lavish fountains of our Inherent poetry, 

We shall infer it as an inevitable call of the life, 
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Deal with it and do our part 

It’s not to be forgotten that, 

With time, we have to return back, 

Walk away from these shores, 

Climb up the hill alone, 

To meditate on the beautiful still rocks, 

Merge with the unfolding tranquility 

And receive the 'Alien Light' 

Falling upon us as a blessing, 

An unbroken promise... 

It's our Alien obligation... 

 

Nostalgia... 

 

Those serene pathways 

and the special mood its carries 

Those vast fields that carries a scent 

and the streams that chimes 

Some odd trees that we adore 

right from the beginning 

Sitting like an old hermit, 

Churning the past and all that is yet to come 

The big and wide mouth-like holes on its trunks 

Where lizards live as their inherited realm 

The old surfaced roots 

where we sit and pass our time 

An afternoon shade and a country spot 

to watch the precious twilight 

Those familiar crows, sparrows and squirrels 

that nest on it 

The lone farmer far amidst the crops 

who’s concern is only about his cows and crops 

As I gather, 

Still the same feel is sustained 

Even amidst the nonstop digital captivation 

Nostalgic scenes ... 

They are everywhere...they live within us 

They are our own 

We are greatly solaced, enriched and saved by it... 
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Облигација ванземаљца 

 

Док је животна композиција измицала из трачница, 

Хаос и сложеност 

Одводе нас у нежељене долине, 

Исушују раскошне фонтане наше урођене поезије, 

Закључићемо то као неизбежни позив живота, 

Суочите се с тим и учините свој део 

Не треба заборавити да 

Временом се морамо вратити назад, 

Удаљите се од ове обале, 

Попните се на брдо сами, 

Да медитирате на дивним мирним стенама, 

Спојите се са миром који ту влада 

И примите 'Ванземаљску светлост' 

Падајући на нас као благослов, 

Непоштовано обећање ... 

То је наша ванземаљска обавеза ... 

 

Носталгија ... 

 

Ти спокојни путеви 

и посебно расположење које заноси 

Та непрегледна поља која пуна мириса 

и потоци који жуборе 

Нека чудна стабла која обожавамо 

одмах од почетка 

Седећи као стари пустињак, 

Разбијање прошлости и свега што тек долази 

Велике и широке рупе на лицу налик на уста 

Тамо где гуштери живе као у свом наслеђеном царству 

Стари искорењени корени 

где седимо и проводимо време 

Поподневни хлад и сеоско место 

да посматрамо драгоцени сумрак 

Те познате вране, врапци и веверице 

то гнездо на њему 

Усамљени фармер далеко усред усева 

који брине само о својим кравама и усевима 

Како се окупљамо, 
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И даље се одржава исти осећај 

Чак и усред непрекидног дигиталног привлачења 

Носталгичне сцене ... 

Има их свуда ... оне живе у нама 

Оне су наше 

Њима смо, у великој мери, обогаћени и спашени.  
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           Goran G. Lazarević 

 

 

 

Goran G. Lazarević, rodjen 29.12.1952.god. u Kraljevu,Srbija. Živi i stvara u 

Nišu. 

Osnovnu školu,gimnaziju i Ekonomski fakultet završio u Nišu.Tokom radne 

karijere bio direktor nekoliko banaka i ustanova. 

Zaslužni je sportista grada Niša,dobitnik zlatne plakete . Dugo godina bio član i 

predsednik Akademskog hora Studentskog kulturnog centra u Nišu.Član je i 

ekspert Srbskog učenog društva,jedan od osnivača Niške autohtone istorijske 

škole,jedan od osnivača društva za izučavanje najstarije istorije Srba „Serbona“ 

iz Niša i časopisa „Serbona“.Član je Društva umetnika „Slava“ iz Niša i 

nekoliko književnih udruženja. 

Piše kratke priče i pesme.Dobitnik je književne nagrade za revolucionarnu 

poeziju „Karel Destovnik Kajuh“ i niza priznanja na lokalnim književnim 

manifestacijama.Objavljivao u dnevnim novinama,književnim časopisima,na 

društvenim mrežama, blogovima i antologijama. Učesnik je niza manifestacija, 

istorijskih tribina i tradicionalnih svetkovina posvećenih iskonskoj veri Srba gde 

nastupa kao besednik i uvodničar. 

 

Slutnja 

 

Ti me možda opet negde čudno slutiš 

usred puste šume u osami mraka 

i poludim tada kada bolom drhtiš 
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darujuć se cela željama dečaka 

 

u mislima mojim. I taj ludi plamen 

silazi niz ruke u ponore ledne 

da me zlog izleči. Tad bih da ustanem 

i da usne suve a ljubavi žedne 

 

prislonim na nebo. A ti dugo ćutiš 

odlazeći stazom gde te greje kamen 

da me možda opet u osami slutiš 

raznoseći mrakom podivljali plamen 

 

Trećom se obalom 

 

trećom se obalom preliva voda 

dalekog izvora razum planine 

kaplje iz Bogsunca sa plavosvoda 

u nedra dahkrhke mrakdubine 

 

juče još pošli smo u živovirje 

u ruke upleli darove svete 

treperi ljubozorno srcomirje 

svetlozorje novodanje isplete 

 

 

 

 

tren se u trenu tvori u večno 

tela u vatri kad smelo polete 

to mi se spajamo kosmomlečno 

i kad nas nema da nas se sete 

 

svetlotalasjem u beskraj tečno 

velikog praha razvodje rečno  
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            Горан Матић 

 

 

 

Рођен 1965 године у Земуну. Његова поезија неодољиво нас враћа у доба 

импресионизма. Објавио је неколико књига поезије али је зато у цијелом 

региону веома омиљен и поштован као песник јаког израза. Објављиван је 

у свим већим антологијама на Балкану а и у неким ван региона. Честа су 

му гостовања на радију и телевизији, јер он не само да пише већ и одлично 

говори поезију. 

 

 

 

SMRT U VENECIJI 

 

Ovaj grad nije luka 

Ovaj grad nije more 

On spava na drvenim stablima 

Kao ogromna ptica 

Ovaj grad je pun duvača stakla i golubova 

 

Rekla si,gotovo je 

Na stolu su vino,cigarete i tvoje ruke 

Ne želim uzeti ništa od toga 

Pričaš,zatvorio sam uši kao kapiju 

Čovek je jebena mašina za izgovore 

 

Gondole raseku vodu,voda se sama izleči 

A oni mlate tim veslima ko da teraju muve 

Uveče sakupljaju mesečinu u papirne kese 

I odnose je nekuda ko bakaluk 
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Znaš,isčupan sam iz sopstvenog tela 

Ja nisam gluva kiša 

Ja nisam slepi grom 

Moja koža nije štavljena za ovoliko nedostajanje 

Ti nisi žetva,ovo nije bio život 

Samo žrvanj koji je prestao da se okreće 

Kada je ljubav nestala 

Ipak nijedna nije gledala u oči dok se ljubi 

Ipak nijedna nije tako nežno spremila 

Bolesničku postelju za sreću.... 

 

P.S.Vi ste pobacali kompase a ja sam se izgubio 

 

DAN KOJI NIKADA NEĆE DOĆI 

 

Na kraju leta čempresi se naslone na zid stanice 

Kao nekakvi kicoši 

Odnekud dolaze zadihane lokomotive 

Pretovare dimove u moje oči i odu dalje 

U trenutku kad dolaziš nestane svet 

Ambar što viri iz polja žita kao periskop 

Kolosek što se u daljini skuplja u tačku 

Tamo si tren pre bila sve ovde ništa 

Moji su obrazi modri od udaraca nedostajanja 

Hodamo pričajući ni o čemu 

Ulica je prašnjava tvoja ruka vrela 

Postoje li uopšte važne stvari u rečima 

Pred kucom te pozdravi nevidljivi pas 

Zaostao iz priče o našim snovima 

Ipak kafa je stvarna i poljubac dug 

Neko ishekla jato gusaka na putu kroz popodne 

U bunaru pred kućom promeškolji se voda 

I ja se setim da trebam dodirnuti tvoju ruku 

Tu kraj peći u kojoj smo spalili sebe 

Kažem, ovde moja volja završava i počinje misija 

S večeri ljudi hodaju sokakom 

Noseći karbidne lampe na čelu 

Liče na svitce i dugo se smeju 

Čuje se daleki topot zore 
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Kao topot konja čije grive gore 

Naoštrim britvu o rapavu traku sreće 

I iz pesama povadim tugu 

 

Onda otvorim oči i vidim psa 

Oni nekako nadju put od bajke do kuće 

namestim usta kao da ću reći nešto važno al kažem 

MA KAKVA LJUBAV 

Tada ulaziš sa koferom na točkiće 

Tako se lakše kotrlja kroz naše sjebane živote 

I kažeš.........HOĆEMO LI  
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         Горан Радичевић 

 

 

Горан Радичевић је рођен 1964 године у Доњем Заостру у Црној Гори. 

Објавио је осамнаест збирки поезије на српском језику, једну збирку 

поезије на шпанском језику, једну збирку афоризама и сатира као и једну 

збирку са хаику и другим врстама јапанске традиционалне поезије. Уређује 

једини хаику часопис у Црној Гори (Хаику - Неказано) и члан је редакције 

" Часописа за културу Неказано". Један је од чланова оснивача барског 

удружења за књижевника и умјетника "Неказано" из Бара. Рецезент и 

уредник више књижевних остварења. Уз писање поезије бави се и 

истраживањем њених форми као и историјатом. 

Његова поезија је преведена на више од тридесет страних језика. Хаику 

поезију објављује на више језика. Сарађује са пјесницима разних језичких 

подручја истражујући њихову завичајну поезију. Десетак пјесама је 

објавио и на междусловјанском језику познатом и као интерславик. 

Већина његових дјела доступна је и на библиотеци Амазон.ком 

 

Goran Radičević 

was born in 1964 in Donјe Zaostrо,  Montenegro. He has published eighteen 

collections of poetry in Serbian, one collection of poetry in Spanish, one 

collection of aphorisms and satire, as well as one collection of haiku and other 

types of Japanese traditional poetry. He is the editor of only one haiku magazine 

in Crnoj Gori (Haiku - Nekazano) and a member of the editorial board of 

"Hourly Culture Nekazano". One of the founders of the bar association for book 

and artist "Nekazano" from Bara. Reviewer and editor of more literary works. 

Writing poetry is also about exploring its forms as well as history. 
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His poetry has been translated into more than thirty pages of language. Haiku 

poetry published in multi-language. We participate in various linguistic fields, 

researching their unique poetry. The tenth poem was also published in the 

interslavic language  

His work is also available at libraries on Amazon.com 

 

 

 

 

Звао сам те шевом ... 

 

Звао сам те шевом док си ми кљуцала срце... 

Умирале су руже под јулским сунцем, 

плакали су коријени, 

у једном оку била суза у другом тама 

и нијесам видио сврху 

једне старе баладе на жутом папиру 

јер је оплакивала великог бијелог пса 

и његове тужне очи. 

 

Звао сам те шевом... 

у подне док си летјела право према Сунцу 

и после док си падала опрљених крила. 

 

Сахранио сам те у сјећању 

међу умрлим ружама 

и пустио сузама 

да и из другог ока таму исперу. 

 

Постао сам велики бијели пас из старе баладе... 

 

Звао сам те шевом 

и кад си се претворила у коријен 

и кад си изгранала у грм бијелог јасмина 

у дворишту, 

звао сам пољупцем 

сваки бијели цвијет 

и миловањем сваки зелени лист, 

зацијелило је искљуцано срце 

али није сјећање 
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у којем сваког поднева 

летиш према Сунцу. 

 

Звао сам те зором 

док си свитала румена из загрљаја 

и сутоном кад си залазила за угао улице, 

понекад сам у твом тијелу 

наслућивао моћ влашке вјештице 

али најчешће си била прамен магле, 

од Сунца заборављене. 

 

Кад сам мислио да постајеш ватром 

претворила си се у прах, 

постала пласом мјесечине у шуми Стриборовој, 

ољуштила си се са тијела дана кожом потрошеном... 

 

Питао сам се гдје си пошла... 

Сад знам; У вјечност сјећања. 

 

Звао сам те шевом 

и звао сам те зором и заласком, 

звао сам те мојом 

а ти си била елементарна и божја, 

данас ми машеш под прозором 

исцвјеталим гранама и будиш мирисом. 

 

Дивним мирисом бијелог јасмина. 

 

Silence 

 

Quiet 

that not even the grass hears 

I speak love 

maybe I exist 

only in your eyes 

When they look at another 

I will disappear 

quiet 

And no goodbye 
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Look 

the black cricket chirps 

while the Sun bleeds 

on the branches 

This sunset knows 

what I suspect 

are you leaving 

 

Hunger 

 

I love you strongly 

and I miss you 

and I want you 

and I'm waiting for you 

Inside me drill 

indescribable 

love hunger 

 

Meditation 

 

The sky disappears 

the clouds fade 

emptiness mantra 

guides 

to a small death 

my consciousness 

No sadness 

no luck 

there is no indifference 

just a void 

 

The prophet 

 

We eat the heart of the earth 

We drink the soul of the oceans 

We are parasites of the planet 

It will rebel 

It will burn with terrible anger 

From thousands of volcanoe 
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With thousands of tsunamis 

Millions of thunders 

It will not be a punishment 

But a cure for parasites 

 

Sailor 

 

Hope or fear 

to go 

the sea is rough 

the island is far away 

On the place where you wait 

I know you'll send me a star 

to lead me 

and a hug 

to meet me 

you are my port 

without waves 

my refuge 

of all fears  
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                    Gordana Volaš 

 

 

 

Gordana Volaš, rođena je 1971.godine u Srbiji u Novom Sadu. U Srbiji i Novom 

Sadu zivi i radi, udata ima jedno dete, sina Nemanju. Objavila je cetiri knjige 

pesama : LJUBAV SRECA I BOL ( Buducnost, Novi Sad, 2005) SUDBA 

(Brankovo kolo, Sremski Karlovci, 2006). GOLI ZIVOT (Brankovo kolo, 

Sremski Karlovci, 2007). VRATA DETINJSTVA (Prometej, Novi Sad, 2008). 

Bavi se slikarstvom (ulje na platnu) i bavi se lutkarstvom, pravi unikatne krpene 

lutkice za decu, koje nose naziv: LUTKICE SA DUSOM. ( Umetnicka dusa) 

 

PRIVID VEČNOSTI  

Od drugog je sveta, a ljudskog je kroja,  

neovozemaljski - ponik'o iz veda.  

Od pogleda vajnog drhće senka moja,  

zanosnom lepotom dušu mi opseda.  

 

Sa anđelom mojim u čuvstvu se rodi,  

ljubovidim samo on večnost priziva.  

Kao živa senka životom mi plodi,  

Pesmolik u stihu odvajkada biva.  
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Bezvremeno čudo, anđeoskog milja,  

uzdasima čežnje mislima mi plovi.  

Sve je drugo varka, ali ne i snovi.  

 

Ljubonoša večni, dah zemaljskog Vilja.  

Vaskrsava život nanosom sreće,  

i sve se božanskom energijom kreće. 

  

 

  

 

SONET LJUBAVI  

 

Beharom raja ljubav nas spaja,  

osećanja tka, ekstazu budi,  

božansko cveće nebnog beskraja,  

ljubav lepotom i mržnji sudi.  

 

K’o Pegaz letim, ona opseda,  

milnih nebnica srce mi svila,  

lepljivi trazi njenoga meda,  

pojem joj pesmu čarobnih vila.  

 

Čarolika mi gordo prkosi,  

obuzimaju edenske seni,  

caruje celim bićem, vri, peni.  

 

Ognjena želja nirvanom nosi,  

ljubopletno mi šara zenice,  

ljubav je kao krug brojanice.  
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                         Gorica Margo Maldini 

 

 

Gorica Margo Maldini rođena 21.02.1969, pisanjem se bavi preko 30 godina.Do 

sada se okušala u svim književnim žanrovima.Više puta nagrađivana i za poeziju 

i prozu.Zastupljena u antologijama i zbornicima poezije i proze u Srbiji.U 

Vašingtonu objavila ’’Kratku priču o ubijanju’’ prevedenu na engleski u 

časopisu za najbolje priče slovenskih jezika.Ista priča nagrađena je i otkupnom 

nagradom ’’Stevan Sremac’’.Do sada objavila zbirku poezije ’’Ništa se neće 

dogoditi’’,ronan ’’Korak iz Ponora ’’objavljivla i obljuje u zborniku ’’Novi 

svitak’’.Trenutno završava roman ’’Dosije M:G’’ nastao iz ideje pomenute 

’’Kratke priče o ubijanju’’ i roman ’’Posle nje...’’.Živi i radi u Rači.  

 

VOLJENA... 

Voljena, 

nosim te kao sliku, 

živu i razdraganu,kroz tolika 

lutanja 

iz ovog života u koji si 

ušla nenadano 



562 
 

kao kada slučajno zazvoni zvono 

na vratima,a ja držim prst na obaraču 

i spremam se da ga povučem, 

voljena pobedi, 

kaži joj ne,i ostani,ne dozvoli 

da mi samo na rukama 

i usnama ostane tvoj trag. 

Toliko sam umoran od uspomena 

ne dozoljavam ti da se tu useliš, 

i neću orahovu pločicu 

kao trag da si me jedan jedini put 

čvrsto stezala uz sebe, 

poraz 

to nisi ti, 

ni tvoje oči koje 

za mene isijavaju 

zvezde 

nepoznate kosmosu 

voljena, verujem ti 

da si zbog mene preostala 

poslednji 

putik u ovom vagonu za dvoje, 

poznaješ me, 

dovoljno da znaš, sad više ne mogu sam, 

ne u grudvama vazduha ako i ti ne dišeš, 

oteraj,kaži ‘’odradiću ja to’’ 

nerviraj me,prevrni svet 

bez tebe Nada nije ni nečije ime, 

sagoretina je mene samog, 

toliko sam ti pričao 

a kao da nisam rekao ništa, 

voljena 

upali svetlo i dočekaj  me 

ko će da brine o psu,limunu, 

kaktusima 

i o meni jer bez tebe 

to više neću hteti da radim, 

ostani ,sa mnom,ne čitaj me 

dosadan sam,ništa sam a sve si mi.... 
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VOLJENA (deo 2) 

Pred dan 

koji je svakao dolazio ,kiša je pijano 

bludičila u flertu sa snegom, 

i ako svesna da će je osvojiti 

i on da će se opet u nju istu pretvoriti,a ti 

što si podigla nebo i zemlju 

da me nađeš, 

najednom si stala ispred samo jednog zida 

koji te je delio od intime 

moje sobe u kojoj sam ležao. 

Voljena moja,tako se vode ratovi 

ali se ne osvaja ljubav 

ili 

si ti sjana glimica 

ili je strah negde ipak došao po svoje. 

Suprotno ne postoji, 

ne u ovom slučaju 

naređenja kako god spakovan,meni 

i mojoj bolesti nisu ništa, 

pomalo izdaja ,tek tolika 

da od svega učinjenog varta moje sobe 

i dalje ostaju zatvorena 

a glas ti pica kao decemarski 

mraz pod nogama,i ja te čujem 

odlaziš. 

Voljena,u mom oku 

je ostao samo predeo okamenjen 

zajedno sa orahovom pločicom 

na mom stolu, 

pokerski blef 

nije bi za ovu priču ,nosi ga na neko drugo 

mesto 

gde gospodski svet voli da ga 

jede za doručak,voljena 

sledeći put 

ne govri o drugima 

koje si već izgubila 

otvori vrata ili nikada i ne pokušavaj... 

 



564 
 

VOLJENA (3) 

Voljena, 

ništa ti nisi dobila brisanjem mene iz 

nekog odredišta,gde me nikada i nije bilo, 

osim u laži u koju 

evo priznajem ti ,ipak do kraja nikada nisam poverovao, 

onaj stari ranjeni samotnjak u meni 

nije mogao da se izleči ni tako lako ni brzo,oprosti,da jesam 

sada bih plakao i to bi bilo normalno. 

Voljena, 

nestašni dečak sa brda, 

vuk svetlih očiju 

i trešnja polomljene grane 

nisu mogli zajedno u priču 

raspored reči,je napravio  grešku 

u ređanju 

bez mogućnosti 

popravke i sada od bajke nije više 

ostala ni groteska, 

besmisleni skup slova 

koji treba prosuti u vodu ,ali ona ne teče uz brdo 

to je zakon prirode 

koji niko ne treba da pokušava da menja. 

Voljena, 

što lažeš mene,nije nikakvo zlo 

to su utvrđena pravila koja oduvek znam 

i nisam iznenađen,slagala si 

sopstveni san o meni 

i skrila ga u tišinu 

predmeta 

čiji je osnovni motiv postojanja zvuk, 

stoga bar ne dozvoli da te čujem 

kada nekome govoriš da nisi tu kada te pozivam, 

naivno je i tužno, 

jedno si bila upravu 

ne, ja ne znam ko si ti a nije mi bilo ni važno, 

ova sada ti ili imitacija tebe sve jedno je, 

nema bola i to me najviše 

i boli. 

Voljena, 
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lepo zvuči kada se izgovori 

i ako u pozadini mali Vrabac peva 

‘’ Ne me quitte pas’’ 

tada sve sija bojama 

sete i daleke čežnje,koje bez toga 

nema ako jedan elemenat nedostaje, 

voljena,voljena,voljena 

ni sneg ne pada ljut i na mene i na tebe 

što smo se igrali ljubavne priče 

 a za sobom ostavili samo 

krš ,pocepane papire u nadi će 

neko drugi da sve to uprljano i polomljeno ukloni 

iza nas... 

 

Voljena (deo 4) 

Voljena, 

oduvek sam umeo da se oduprem 

hladnim pogledima, 

i da svoje rane dodirujem u dubokim 

senkama  i mraku,ali nikada nisam naučio onaj stari 

trik udavača iz boljih kuća 

što osmehom i lepim manirima dobiju 

još mekšu postelju i ne misleći sa kim 

će je deliti,ako su ručkovi dobri i posluga 

kvalitetna, da 

voljena 

koliko puta treba da poginem u istim bitkama 

da bi primetila koliko sam već rastavljen između 

tela i duše a nepostoji 

nikakav oblik nežnosti koji to može sataviti, 

krila i kavez 

večno su povezani, jedno bolesnom 

potrebom za zatvaranjem 

drugo za slobodom, 

samo je potrebno između njih čuti 

gust polomljeni krik,pod oblačnom mrenom 

i tada bi smo znali da smo 

ipak zauveka sami. 

Voljena 

ako daruješ podsmeh ,nemoj to ridanjem,spakuj ga 
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u nešto nalik svetinji,kad već 

činiš greh ne moj škrtariti 

neka bude veliki, 

svi moji gradovi su otišli daleko od mene 

i bolje je,sad je nemoguće 

da se rodim i ponovo gledam 

razdor neđu anđelima, 

vreme je odavno izgubilo mene 

ne primećujći da lopovi nemaju posla 

a kukavice ćute. 

Voljena, 

toliko njih liči na tebe 

da me strah koliko to kćeri imam, 

a kada bih i pokušao 

da ih prevedem na onu stranu svetlosti 

oterale bi poludelog starca 

pobeglog svojih kostiju,kože i kose 

i branile bi svoju prelepu majku 

psovkama mene  i uverenjem da sa 

ovakvom nakazom 

nije mogal ni da se sretne u prolazu, 

a roditelji smo i vas i vašeg 

sveta 

i sva pokuda je na nama, 

vi ništa niste krive...voljena 

što jedno od nas nije našlo način da bude bolje... 

 

VOLJENA deo (5) 

Voljena , 

dok si se rađala posmatrao sam iz 

prikrajka,iz druge 

plodove vode,što mi je pretila pučanom 

vrpcom oko varata,da me neće biti 

ni u jednoj budućnosti sa tobom, 

a kada si zaplakala, bio je vidljiv oblik 

da dolazi ona što uvek uzima 

a od mene odlazi ostavljaući 

duboki žig da sam joj nešto dužan. 

Voljena, 

ja nisam ispustio nekakav zvuk, 
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sav modar i zaustavljenog srca, 

kasije sam već umeo da letim i pre prvog koraka 

i susretao se uglavnom samo sa gluvima za 

hrabrost i bolesnima od zdravlja 

ti si rasla među lutkama 

koje  si smela da gledaš ali ne i da se igraš 

a onda si im jednog dana 

poskidala haljine,zapalila i smejala 

se usnama zrele kajsije,bez odeće 

sve su izgleadale isto i avetinjski 

Voljena, 

naša lica su nosila neponovljivost,među 

gradskim barabama i sirotinjom i elitom 

pripadali smo suda 

 i nigde, 

koliko puta smo bili žrtve pred slepilom i ludošću, 

koliko puta sam opomenut u mrklom mraku da 

ću tu  ostati,naši očevi 

pili su sa istom tom većinom,klimali glavom 

i tukli nas kada stignu, 

majke su ili ćutale 

ili spavale sa ostatkom 

onih iz većine koji su koristli bančenja ovih prvih 

i opet bi smo dobili 

prekor,a mi smo nastavili da virimo 

kroz ključaonicu soba, dok moje 

oko nije ugledalo 

tvoje,od tada drugo ništa i nismo radili 

čekajući da se vrata otvore 

i tvoja i moja 

pa da sasvim ugledamo jedno drugo. 

Voljena 

ko se prvi umorio od tišine i skrivanja? 

 

VOLJENA (deo 6) 

Voljena , 

sećaš se trenutka kada smo 

konačno stali jedno naspram drugog, 

neko je komandovao,i oboje smo smesta dobili vakcinu,zapravo 

otrov 
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ljudskosti,sve je trebalo da protekne 

normalno i uredu ali moje se telo odupiralo 

zašto, 

saznao sam kasnije kako sam odrastao, 

u potrazi za svojom šumom,gde su vladali 

neki drugi zakoni, 

ubijanje je postojalo ali samo radi preživljavanja, 

jači je jeo slabijeg jednog ili dva 

u zavisnosti da li je jeo sam ili hranio mladunce. 

Voljena, 

u našem običnom svetu,ubijanje je trajalo 

svakog minuta,iz besa,hira,obesti,milosrđe,straha, 

iz stotine i stotine tako pijanih i strasnih razloga 

koje su većinom prolazili nekažnjeno, 

jer je sve trajalo dugo, 

da je na kraju izgledalo kao prirodna smrt. 

Ratovalo se uvek, iz znanih i potpuno 

nepoznatih uzroka,i ostajala su krvava polja,reke,kuće, 

ruka,lice i duše i opet je sve bilo opravdano i normalno 

ti si plivala a ja se davio, 

klizala si elegantno, lepo, ja sam padao, 

plesala si skladno,blaženim pokretima ja sam stajao u ćošku i gledao 

zaobišla me je svaka veština u koj sam mogao 

 da te pratim, 

znala si da sam takav i nije ti smetalo 

dok nisi  počela da me se stidiš 

a uz to mržnja se prikrala sama. 

Voljena, 

ostavila si me da budem upotrebljivi 

predmet tvojih velikih i mračnih zadovoljstava, 

i svojevoljno pristala da dolaziš ,u moje 

sklonište,daleko od očiju, 

lepog i kulturnog sveta, 

i ako je tamo,on ,tvoj izbor za 

za sve prilike, spontano  smanjivao dotok kiseonika 

tebi,tvom ocu,deci za koju je oduvek 

sunjao da li su njegova,svojoj ljubavnici,komšijama 

i prijateljima,i što je vazduha bilo manje 

svi su ga više obožavali 

i ti voljena,zbog tebe ,smo zbog tebe,nisam 
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skočio i kao svaka životinja rastrgao ga u odbrani svog, 

zašto me nisi pustilla voljena,da jesi 

umešli da prebrojiš 

koliko bi dugo još bili živi... 

 

VOLJENA deo (7) 

Voljena, 

šta se radi sedmog dana 

od nastanka sveta,obrisalo mi se znanje 

i na lošoj licitaciji 

su mi rasprodali knjige 

koje ti nikada nisam 

poklonio, 

nisi ih volela 

onako kako sam ja voleo 

da voliš mene, 

kupovao sam ih po naslovu,boji korice,za svaki 

veći praznik,suludo uveren 

da će te jednom 

snaći samoća  ili bar dosada 

pa ćeš čitati na glas,da te prvi komšija prijavi 

zbog buke. 

Voljena, 

ne imenujem te,a zašto jednostavno 

praviti složenim,zar se svi nismo umorili od 

toga,zar popis osećanja ima još mesta 

za dopisivanje i to zelenom 

drvenom bojicom 

jer se sve drugo potrošilo, 

i šta sada kada ti je novčanik pun a sve ostalo prazno,zašto 

tako bogata ne kupiš sve ono što ti je kod mene 

nedostajalo,ljudi su jeftini veruj mi, 

evo mogu me dobiti i džabe 

ali im radi onaj crv što govori 

da je to uvek najskuplje, 

mene ne pitaju zaobilaze me baš po svim onim 

upustvima koje si im dala. 

Voljena, 

ne poznajem tumačenje smeha 

mnogo sam iskusniji sa proždiranjem 
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srca na prazan stomak,na suvo ,kad boli 

 i živ si dok se od njega ne onesvestiš, 

a onda ponovo iz početka, 

svakog dana po 24 puta 

Voljena 

ako probaš postaješ zavisnik 

kao ja ,ovako star za to nadigravanje 

sebe samog... 

 

VOLJENA deo (8) 

Voljena, 

jednoga dana uzeo sam brodske merdevine 

i sa sivog mrgudnog neba 

počeo da silazim,upkos,snegu i vetru, 

jer beše neko februarsko rano 

jo ne razdanjeno jutro,da te nađem 

dole među ostalom 

svetlokosom decom što su mirno spavala, 

ti nisi bila među njima, 

već si bila uveliko budna čekajući svetlo 

kao znak da igra zaboravljanja 

mene kog ćeš tek ugledati,mnogo godina kasnije 

može da počne. 

Voljena 

da li ti se ova priča više dopada 

od one koja je običana a istinita,zvuči lepše 

to znam, ti si uvek posebno birala 

u šta želiš da veruješ, 

nisi se osvrtala na duhove svih 

naših lica što smo bili, 

videla bi darove sa kojima 

sam došao i sve što smo mogli da 

stvorimo ali nismo, 

noge su mi brzo od od srebrom uglačanih 

postle bljuzgavo kaljave 

kao i svima. 

Voljena 

tišinom se ništa i niko ne potkupljuje 

da li smo to uspeli da ostanemo pred Bogom čisti 

i nismo počinili greh,ti si možda i uspela 
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ja ne,znam šta sam zamišljao i ne stidim se 

jer me je samo to održalo 

u opstajanju među tolikim 

svirepim ljudima koji se koji 

se imenom božijim pokrivaju 

od svakog zlodela koje čine, 

i dalje živim u mraku i napipavam 

prašinu,koju raspoznajem po mirisu 

a uvek se ponadam da je čarobni 

prah kojim bih te učinio drugačijom, 

volljena a da li bi to onda 

bila ti ili neko meni nepoznat, 

koja bi to žena bila kakvu 

oduvek sanjam pod mojim ogrubelim dlanovima...  
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                 Gorjana Ana 

 

Ana 

Rodjena i stvorena iz korena usadjenih medju zgradama Beogradskih ulica, 

zagrljena u Zemunu do odrastanja, koje nastavih po širokim bulevarima Novog 

Beograda. Poezija je život od rane mladosti, nekako plašljiv i stidljiv. Osmelih 

se u već poznim godinama da svoje pisanje predstavim sudu javnosti sa 

zbirkama Oči govore i Poljupci života. Član Udruženja književnika Srbije i 

predsednik Gradskog odbora Beograd Društva srpsko ruskg prijateljstva 

"Pravoslavlje". Napisanih radova za još 20 zbirki koje čekaju svoje vreme. 

 

NEDOSTAJEŠ 

 

Nedostaješ, znaš tako mnogo da nedostaješ 

u oblaku dima cigarete, i onoj neispijenoj čaši vina 

i kada usniš dalekim snovima 

i kada moj pogled očekuješ. 

 

Nedostaješ u ukradenim satima tvog nedostajanja 

izmedju vozova prodornog piska, 

i u onim sirenama na autoputu, obesnih vozača 

i u onim satima u kojima san s tobom sanja. 

 

Nedostaješ, tako mnogo nedostaješ 

u mirisu ruža i na laticama nevena 

u kolenima ostarele trešnje 

i u onim čekanjima od kojih odustaješ. 
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Nedostaješ, i uvek ćeš nedostajati 

i kada si tu, i kada zamišljeno gutaš dim cigarete 

i kada se osmehneš izmedju udaha 

i kada za svoje nedostajanje nećeš saznati. 

 

Nedostaješ, znam to i osećam 

možda jače nego što mogu izreći 

u talasima penušavog vina 

i u ovoj nesavršenoj sreći. 

 

Nedostaješ i ja nedostajem 

i tako nedostajemo zajedno 

u vrtlozima života koji živi 

zato traješ i ja u tebi trajem. 

 

TRAŽIM VEČNOST 

 

Tražim večnost 

izmedju ćutanja 

na talasu pogleda, 

dok nas udara 

misao nestanka 

bivšeg vremena. 

Tražim večnost 

u dodiru otkucaja 

u grudima, 

na usnama, 

na dlanovima. 

Tražim večnost 

a večnost traži nas, 

u zagrljaju ljubavi. 
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       Guido Oldani 

 

 

Guido Oldani è il fondatore del Realismo Terminale; nasce nel 1947 a 

Melegnano (Milano), dove vive. Ha pubblicato sulle principali riviste letterarie 

del secondo Novecento: da “Alfabeta” a “Paragone” a “Kamen”. È del 1985 la 

raccolta Stilnostro con l'introduzione di Giovanni Raboni. Seguono: Sapone 

(“Kamen” 2001), La betoniera (Lietocolle 2005), Il cielo di lardo (Mursia 

2008),Il realismo terminale (Mursia 2010), La guancia sull’asfalto (Mursia 

2018), E hanno visto il sesso di Dio (Mimesis 2019). È presente in diverse 

antologie, tra cui: Il pensiero dominante (Garzanti 2001), Tutto l'amore che c'è 

(Einaudi 2003), Almanacco dello Specchio (Mondadori 2008) Antologia di poeti 

contemporanei (Mursia 2016), Poesia d'oggi. Un’ antologia italiana (Elliot 

2016), Novecento non più (La Vita Felice 2016), Luci di posizione (Mursia 

2017), Poesie italiane 2016 (Elliot 2017). Per Mursia dirige la Collana di poesia 

Argani. Collabora al quotidiano “Avvenire” e al quotidiano online 

“Affaritaliani.it “. 

 

Nel 2019 gli viene assegnato il premio alla carriera, denominato International 

Poetry Award 1573, all’International Festival of Poetry & Liquor di Luzhou, 

nella Repubblica Popolare Cinese. L'ultimo capitolo del manuale di letteratura 

“Amor mi mosse”, a cura di Giuseppe Langella, edizioni Pearson, è dedicato al 

Realismo Terminale. 

 

Гвидо Олдани 

оснивач је терминалског реализма; је рођен 1947. године у Мелегнану 

(Милано), где и живи. Објављивао је у главним књижевним часописима 

друге половине двадесетог века: од „Алфабете“ преко „Парагоне“ до 

„Каменa“. Колекција Стилностро датира из 1985. године увођењем 

Đованнија Рабонија. Следе: Сапун („Камен“ 2001), Мешалица цемента 
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(Лиетоколе 2005), Небо свињске масти (Мурсиа 2008), Крајњи реализам 

(Мурсиа 2010), Образ на асфалту (Мурсиа 2018), И видели су божји пол 

(Мимесис 2019). Присутан је у неколико антологија, укључујући: 

Доминирајућу мисао (Гарцанти 2001), Сву љубав која постоји (Еинауди 

2003), Алманах огледала (Мондадори 2008) Антологија савремених 

песника (Мурсиа 2016), Поезија данашњице. Италијанска антологија 

(Елиот 2016), Девесто није мало (Ла Вита Фелиће 2016), Позициона светла 

(Мурсиа 2017), Италијанске песме 2016 (Елиот 2017). За Мурсију режира 

серију песама Аргани. Сарађује са новинама „Авенире“ и интернет 

новинама „Афариталиани.ит“. 

 

 

Године 2019. награђен је Наградом за животно дело, названом 

Међународна награда за поезију 1573, на Међународном фестивалу поезије 

и ликера у Лузхоу у Народној Републици Кини. Последње поглавље 

приручника за књижевност „Амор ми мосе“, који је уредио Ђузепе 

Лангела, издања Пеарсон, посвећено је терминалском реализму. 

 

 

VACCINI 

 

è una bandiera in ferro, segnavento 

e sta sul tetto vive cigolando, 

il governo esposto ad ogni affronto. 

gli piovono miliardi per incanto, 

metà alla mafia finiranno in tasca 

ed un quarto alla nostra corruzione 

ma renderemo il prestito all’usura 

che in più ci dà i vaccini, ne ho paura. 

 

 

LE NEVICATE 

 

il grigiore è mal intonacato 

e butta giù la neve con la pala 

fino a quando tutto resterà ovattato. 

e il lenzuolo disteso in tinta bianca 

si è reso spesso come un materasso 

e la collina si è fatta un lunapark 

con la giostra delle montagne russe 
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e noi si è statue che non vanno a spa 

 

ВАКЦИНЕ 

 

то је гвоздена застава, ветроказ 

и на крову живи шкрипећи, 

влада изложена сваком увредама. 

милијарде падају на њега магично, 

пола ће завршити у џепу мафије 

а четвртина код наше корупције 

али ми ћемо зајам узети од лихвара 

који нам такође даје вакцине,  

бојим се тога. 

 

 

СНЕГОВИ 

 

сивило је лоше малтерисано 

и снијег  пада као са лопате 

док се све не пригуши. 

и чаршаф раширен у белој боји 

често је изведен као душек 

брдо је постало забавни парк 

са рингишпилом и тобоганом 

а ми смо кипови који не иду у бању  
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                      Gunnar Svensson 

 

Gunnar Svensson born in 1935, was raised in Swedish Lapland and 

in Härnösand, a small harbourtown full of cargoboats, bound for distant 

countries. At the age of fithteen, he became a sailor to see the world. 

Later on he enrolled in a Stockholm school and became a drawer. For several 

years he lived in Lausanne and Paris working as a drawer and writer. 

   He has written several books and three of poetry. Some of the books in english 

and spanish. Nowadays he live in the north of Wermland. 

 

Гуннар Свенссон 

рођен 1935. године, одрастао је у шведској Лапонији и 

у Харносанду, малој луци пуној теретних бродова, намењеним за далеке 

земље. У петнаестој години постао је морнар да види свет. 

Касније се уписао у штокхолмску школу и постао дизајнер и цртач. 

Неколико година је живео у Лозани и Паризу радећи као цртач и писац. 

    Написао је неколико књига и три збирке поезије. Неке од књига на 

енглеском и шпанском језику. Данас живи на северу Вермланда 

 

 

 

MISSISSIPPI RIVER 

Our boat lay at anchor north of New Orleans 

along Baton Rouge 

the sun set down over the river, high up a thin 

tiny cloud was sailing 

like an airy summergown 
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MAURITANIA, THE FRONTIER STATION 

Two black chaps are standing there, one of twelve 

the other of fifteen - "sans papier", without papers 

staring idly infront of them silent, thin, starved, sad, 

afraid, thrown out of Spain, without money, 

no friends, no music - hitch-hiking all the way back 

 

Many thousands miles across Marocco and 

West Sahara on their way back to Dakar in Senegal 

they hope for the relatives 

   The frontier police of Mauritania see them as   

dry desert dust without papers, without money, 

two goats are more valuable .... 

 

РЕКА МИСИСИПИ 

Наш чамац лежи  на сидру северно од Њу Орлеанса 

дуж Батон Руже-а 

сунце је зашло над реком, високо у танком 

сићушни облак плови 

попут прозрачне летње кошуље 

 

МАУРИТАНИЈА, ГРАНИЧНА СТАНИЦА 

Два црна момка стоје тамо, један од дванаест 

други од петнаест - „sans papier“, без папира 

беспослено зурећи, нијеми, мршави, изгладнели, тужни, 

уплашени, избачени из Шпаније, без новца, 

нема пријатеља, нема музике - стопирање све до назад 

 

Много хиљада километара преко Марока и 

Западне Сахаре у повратку за Дакар у Сенегалу 

надају се рођацима 

    Гранична полиција Мауританије их види као 

суву пустињску прашиниу без папира, без новца, 

две козе су вредније ....  
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         Hilal Karahan 

 

 

 

 

 

Turkish poetess, writer, translator, mother and medical doctor (1977, 

Gaziantep/Turkey). 

Her professional poems, stories, interviews, articles about poetry have been 

published in various national and international poetry-culture-literature 

magazines since 2000. She has joined to many collective books, bilingual poetry 

almanacs and found in organization committee of international poetry festivals. 

Her poems and selected poetry books were translated into many languages. 

She is recently a member of Turkish PEN, Intercontinental Director of World 

Festival of Poetry (WFP) organisation and Turkish member of World Poetry 

Movement (WPM) and Turkish ambassador of World Institute of Peace (WIP); 

all of which are linked to UNESCO. 

She organizes Feminİstanbul and Mediterranean Poetry Festivals every year 

since 2016. 

Since 2017, she is a member of publishing council of international bilingual 

poetry magazines of Absent, Rosetta Word Literatura and Sahitya Anand. 

Poem Books: İç Sözlük-Bir Günün Özeti - Self Dictionary-Summary of One 

Day (2003) Tepenin Önünde - In Front of The Hill (2003) Giz ve Sis - Secret 

and Mist (2004): Found as “remarkable” in 2004 Yaşar Nabi Nayır Poem 

Election Gecikmiş Mumya - Delayed Mummy (2010): Found as “successful” in 

2010 Cemal Süreya Poem Election Ateşi Bölen Gece - The Night Sundering 
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Passion (2012): Given Burhan Günel Private Award in 2013 M. Sunullah Arısoy 

Poem Election 

Denizi Arayan Sokak - Strada Care Cautẵ Marea (Selected Poems, Translated to 

Romanian by Niculina Oprea, 2014) 

Denizi Arayan Sokak - La Rue Qui Cherce La Mer (Selected Poems, Translated 

to French by Mustafa Balel, 2016) 

Ateş ve Gece Arasında - Between Night and Fire (Selected Poems, Translated to 

English by Hilal Karahan, 2017) 

Kırk Yama Kırk Yara - Fourty Wounds Fourty Patchwork (May 2017): Given 

2017 İsmet Karadayı Jurie Special Award 

Poems To The Shadows - للّظالل قصائد (Selected Poems, Translated to Arabic by 

Fethi Sassi, Battana Publishing House, Cairo, 2017) 

Orta Doğu, En Yakın En Uzak - Oriente Medio, el más lejano y el más cercano 

(Selected Poems, Translated to Spanish by Malak Mustafa Soufi, 2017) 

Denizi Arayan Sokak - La Calle Que Busca La Mar (Selected Poems, Translated 

to Spanish by Yuri Zambrano-Oscar Limache, In press, 2021) 

Essay Books: 

Şiir ve Kuantum - Poem and Quantum (2012) Dip Köşe Şiir Notları - Nook and 

Cranny Poem Notes (2014) Translated Books (From English to Turkish): 

Herkesle Yalnız-Alone with Everybody, Santosh Alex, Artshop, October 2017 

İlerleme Yolunda-Towards our Progress, Miodrag Jacksig, Artshop, January 

2018 

Compilation Book: Öteki Poetika: Bayrıl Şiiri Üzerine Yazılar - Other Poetic: 

Assays About Bayrıl Poem (2012) 

Awards: 

Secret and Mist: Found as “remarkable” in 2004 Yaşar Nabi Nayır Poem 

Election 

Delayed Mummy: Found as “successful” in 2010 Cemal Süreya Poem Election 

The Night Sundering Passion: Given Burhan Günel Private Award in 2013 M. 

Sunullah Arısoy Poem Election 

2017 “World Icon of Peace” award from World Institute for Peace of UNESCO 

2017 Verbumlandi-art “Citta del Galateo” International Poetry Prize, First 

degree in English Poetry 

Kırk Yama Kırk Yara - Fourty Wounds Fourty Patchwork (May 2017): Given 

2017 İsmet Kemal Karadayı Poetry Prize, Jury Special Award 

2017 World Nations Writers’ Union, Kazakhstan, International Literary Award 

of “Pride of the Globe” 

2018 “Nuovi Occhi sul Mugello” International Literary and Art Award, 3rd 

degree in Foreign Poetry 

Member of: Turkish PEN Centre Turkish Authors Association 
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Turkish Language Society 

World Festival of Poetry (WFP- Intercontinental director) 

 

БЕЛЕШКА О АУТОРКИ Хилал Карахан (Hilal Karahan) рођена је 1977. 

године у Газиантепу (Турска). Завршила је Високу школу (1995) и 

дипломирала на 

Медицинском факултету Универзитета у Анкари (2006). Пише од основне 

школе, а песме, приче, чланке о поезији и преводе објављује од 2000. Била 

је једна од уредница неколико часописа: Çamcak (2000-2002), Etken (2003- 

Хилал Карахан 64 2004), Mühür (2010-2013) Од 2017. године је чланица 

издавачког савета међународних двојезичних часописа: Absent, Rosetta 

Word Literatura, Sahitya Anand. Сарађује са многим листовима и 

часописима у земљи и свету. Коауторка је многих заједничких издања и 

учесник бројних књижевних фестивала. Књиге су јој објављене у више 

земаља у свету. Од недавно је директорка Светског фестивала поезије 

(WFP), генерални секретар Светске књижевне фондације (WCP), 

амбасадорка Турске у Светском институту за мир (WIP) и чланица 

Међународног савета за дипломатију и правду (ICDJ). Живи у Истанбулу, 

где сваке године организује књижевни фестивал International FeminIstanbul 

Woman Poetry Festival. Књиге песама: İç Sözlük-Bir Günün Özeti - Self 

Dictionary-Summary of One Day (2003), Tepenin Önünde - In Front of The Hill 

(2003), Giz ve Sis - Secret and Mist (2004), Gecikmiş Mumya - Delayed 

Mummy (2010), Ateşi Bölen Gece - The Night Sundering Passion (2012), 

Denizi Arayan Sokak - Strada Care Cautẵ Marea (2014), Denizi Arayan Sokak - 

La Rue Qui Cherce La Mer (2016), Ateş ve Gece Arasında - Between Night 

And Fire (2017), Kırk Yama Kırk Yara – Forty Wound Forty Patchwork (2017), 

Poems To The Shadows -2017 (اللّقصائدللظ), Gecenin Köşeleri - Angoli Della 

Notti (2018), Denizi Arayan Sokak - La Calle Que Busca La Mar (2018), Orta 

Doğu, En Yakın En Uzak - Oriente Me- Ноћна лирика 65 dio, el más lejano y 

el más cercano (2018), Gece Lirikleri - Noćna Lirika (2018). Књиге есеја: Şiir 

ve Kuantum - Poem and Quantum (2012), Dip Köşe Şiir Notları - Nook and 

Cranny Poem Notes (2014). Књиге превода: Сантош Алекс: Herkesle Yalnız - 

Alone with Everybody (2017), Миодраг Јакшић: İlerleme Yolunda - Towards 

our Progress (2018). Приређена издања: Öteki Poetika: Bayrıl Şiiri Üzerine 

Yazılar - Other Poetic: Essays About Bayrıl Poem (2012), Milenyumda Şiir - 

Millenium Poetry (2018). Награде и признања: Secret and Mist (2004), 

Delayed Mummy (2010), The Night Sundering Passion (2013), World Icon of 

Peace (2017), Citta del Galateo (2017), Kırk Yama Kırk Yara - Fourty Wounds 

Fourty Patchwork (2017), Pride of the Globe (2017), Nuovi Occhi sul Mugello 

(2018), Citta del Galateo (2018). Члан је Турског ПЕН центра, Удружења 
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књижевника Турске, Турског језичког друштва, Светског фестивала 

поезије и других асоцијација 

 

Gecem sonsuz zamanın üstündedir  

 

Yüzleşme 

güçlü kılar geceyi  

Silkeler kozasını  

zaman sökülür  

izan ve ipek küfran  

Zaman, yaman öfke:  

eşyanın köpürerek döküldüğü  

şelale!  

Gece  

ruhu okur  rahmin  

ahşap rahlesinde 

 

 

 

My night is above eternal time  

 

Confrontation  

strengthens the night  

Time shakes its cocoon  

the intellect and the blasphemy  

of the silk  get unstitched  

Time:  clever anger,  

foaming cascade  

of things  

Night  

reads  the soul  

on womb’s bookrest 

 

МОЈА НОЋ ЈЕ ИЗНАД ВЕЧНОГ ВРЕМЕНА 

 

(My night is above eternal time) 

 

Суочење 

оснажује ноћ 

Време јој тресе чауру 
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интелект и богохуљење 

бива распарано 

Време: довитљив гнев, 

пенушави слап 

ствари 

Ноћ 

чита душу 

на постољу утробе 

 

Gecenin kapısını hiçbir el kapayamaz  

 

Günlerin göğsünden söktüğü 

 hükmü ateşle diker 

 

Kün ayna, 

kuyruğunu yutan şahmeran  

Kapısını kapatmış karanlık  

buyruğuna yaslanmış  

 

Gece kainatın boynunda  

uzun urgan 

 

None can close the night’s door 

 

She sews with fire the judgement  

the days rip from her bossom 

Be-mirror,  

Shahmaran*, who swallows her tail  

Darkness closing her door,  

is supported by her own order  

 

Night,  

extended rope  

around the universe’s neck ___________ 

 

* Shahmaran is a mythical creature in Iran, Anatolia and Iraq. The upper part of 

her body is a beautiful woman, while the lower part is a snake. It symbolizes the 

chimerism. 
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НИКО НЕ МОЖЕ ЗАТВОРИТИ ВРАТА НОЋИ 

 

(None can close the night’s door) 

 

Она плете ватром 

дани се кидају из њеног цвета 

Огледалце је 

Шахмаран што једе свој реп 

Тама затвара своја врата, 

потпомогнута заповешћу 

 

Ноћ 

продужени канап 

око грла свемира 

 

Gecenin sustuğu an düşünürüz  

 

Gece rikkatlidir,  

buzda kayan yıldızları  

ağaçların saçlarına takar 

 

İlikler düğmelerini günün 

sabaha yorgun bakar  

 

Bilir kimin bıraktığını  

soluğuna sandal ve amber  

kokulu hakikati  

 

Gece  

herkes  

sezdiğine inanır 

 

We think when the night is silent  

 

Merciful is the night,  

fixing ice skating stars  

to trees’ hair  

Buttoning the day’s collar  

looking tired at the morning  
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She knows who put on her breath 

 the sandalwood and amber  

smelling reality  

 

At night  

everyone believes  

his intuitions 

 

МИСЛИМО КАДА ЈЕ НОЋ ТИХА 

 

(We think when the night is silent) 

 

Милостива је ноћ, 

док намешта звезде падалице 

у крошњи дрвећа 

 

Закопчава крагну дана 

гледа уморно ка јутру 

 

Зна ко јој је на дах ставио 

реалност што мирише 

на сандаловину и ћилибар 

 

Ноћу 

свако верује 

својим слутњама 

 

Gecenin kemikleri üzerinde yükselir ay  

 

Yoktur ateşin eyyamı  

geceyle örter eteğini hilâl  

 

Öne düşen boyna acımaz 

hırsla vurur bakır orak 

 

Öfke neyi örter  

yüzünü  tırnaklarıyla  

kazırken şafak?  
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Hançerdir hilâl  

hançeresi lâl  

 

Geceye  

gölgenin  

âhı sorulmaz 

 

Moon rises above the night’s bones 

 

Fire has no days  

crescent covers her skirt with night  

 

Copper sickle avidly reaps 

 the neck before her and has no mercy  

 

What can rage veil 

when dawn  

scratches your face?  

 

Crescent is a dagger  

with silent larinx  

 

Night can’t be accused  

of the shadow’s curse 

 

 

МЕСЕЦ СЕ ДИЖЕ ИЗНАД КОСТИЈУ НОЋИ 

 

(Moon rises above the night’s bones) 

 

Ватра нема дане 

полумесец јој ноћу покрива скуте 

 

Бакарна коса похлепно сече 

врат пред њом и нема милости 

 

Шта може вео беса 

када зора 

окрзне твоје лице? 
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Полумесец је бодеж 

немог грла 

 

Ноћ се не може оптужити 

за клетву сенке  
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            Huguette Bertrand 

 

 

Huguette Bertrand is an international French-Canadian poet and editor born and 

living in (Quebec) Canada. She has published 39 poetry books. Her poems were 

also published in many international journals and anthologies and translated in 

multi languages. Besides her publications, she participated to poetry readings, 

book shows, art exhibitions of her poetry paired with artworks in Québec, 

France and Norway, gave workshops in Quebec and France. She is the Canadian 

representative of the international movement IMMAGINE & POESIA (Italy) 

and editor of digital anthologies for this said movement. 

http://www.espacepoetique.com https://www.facebook.com/huguette.bertrand.9 

Угет Бертренд 

је међународни француско-канадски песник и уредник рођен и живи у 

(Куебец) Канади. Објавила је 39 песничких књига. Њене песме су такође 

објављене у многим међународним часописима и антологијама и 

преведене на више језика. Поред својих публикација, учествовала је на 

читањима поезије, изложбама књига, уметничким изложбама своје поезије 

упареним са уметничким делима у Квебеку, у Француској и Норвешкој, 

одржавала радионице у Квебеку и Француској. Она је канадска 

представница међународног покрета ИММАГИНЕ & ПОЕСИА (Италија) и 

уредница дигиталних антологија за поменути покрет. 

 

 

THE GUARDIAN 

https://www.facebook.com/huguette.bertrand.9
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Lonesome 

this woman moves along 

in the grayness of a city 

carries within 

a strange happiness 

she walks 

she walks between rumors 

shakes the ashes of sleeping bodies 

spreads clay words 

she is the guardian 

guardian of unpublished instants 

buried in the night 

strolling between rocks 

she blows 

she blows on embers 

freeing old days silences 

reviving the memory of this deserted city 

 

WISHES 

 

Break all the walls down 

to let the flowers grow 

and all the trees also 

fragrance and shade 

will radiate the whole landscape 

of the wounded minds 

laying on the canvas 

of dusty times 

Let's take the bricks of walls 

to build houses 

leaving open 

smiling doors 

to enjoy the wind blowing 

enchanted words 

wrapped in the light 

of good wishes 

 

СТАРАТЕЉ 
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Усамљена 

ова жена се креће 

кроз сивило града 

носећи у себи 

чудну срећа 

хода 

она хода између гласина 

тресе пепео уснулих тела 

шири глинене речи 

она је старатељ 

чувар необјављених тренутака 

сахрањен у ноћи 

шетајући се између стена 

она дува 

она дува на жеравицу 

ослобађајући старе дане тишине 

оживљавајући сећања на овај пусти град 

 

ЖЕЉЕ 

 

Разбити све зидове 

пустити цвеће да расте 

а и сво дрвеће  

мирис и сенка 

исијаваће читав пејзаж 

рањених умова 

сликањем на платну 

прашњавих времена 

Узмимо цигле зидова 

градимо куће 

остављајући отворено 

насмејана врата 

да уживају у ветру који дува 

зачаране речи 

умотане у светлост 

добрих жеља  
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                  Hüseyin DURMUŞ 

 

 

20.08.1954 Çanakkale ili, Biga ilçesi, Gemicikırı Köyü 

İlk, orta ve lise öğrenimini Biga’da yaptı. İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Türkçe 

Bölümünü bitirdi. 1996 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türk Dili Ve 

Edebiyatı Lisans tamamlaması yaptı. Şiir ve düz yazıları halen sahibi olduğu 

web sayfasında yayınlanmaktadır. “Kurtaran Şehir Çanakkale -1994, Ağanın 

Misafirleri - 1998” isimli iki tiyatro oyunu vardır ve sahneye konmuştur. 1998 

yılında “Gelin Canlar” adlı bir şiir kitabı yayınlanmıştır. Yazmış olduğu; tiyatro 

oyunlarını, öykülerini, denemelerini, sohbet yazılarını, şiirlerini sahibi olduğu 

www.kafiye.net edebiyat sayfasında yayınlamaktadır. 

01.06.2011 yılında Ulusal amaçlı olarak 1. Sayısına başlayan “Kafiye/Kültür ve 

Edebiyat Dergisi”ni İzmir’de sahibi olarak yayın hayatına başlatmış, 

olumsuzluklar nedeniyle 3. Sayıdan sonra derginin yayınını durdurmuştur. 

 

Хусеин ДУРМУШ 

20.08.1954 Покрајина Чанакале, округ Бига, село Гемицикıрı 

Основно, средње и средњошколско образовање завршио је у Биги. 

Дипломирао је на турском одсеку за образовање у Измиру Бука. 1996. 

године дипломирао је турски језик и књижевност на Универзитету 

Eskişehir Anadolu. Његова поезија и проза објављени су на веб страници 

коју још увек поседује. Постоје две позоришне представе под називом 

„Спашавање града Чанакале-1994, Агини гости- 1998“ и постављене су. 

1998. године објављена је књига поезије под називом „Дођи душо“. 

Написао је;  драме, приче, есеје, интервјуе и песме.. 

Почео је да издаје „Часопис за риму / културу и књижевност“, који је 1. 

маја за националне потребе започео 1. јуна 2011. године, као његов 
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власник у Измиру, а зауставио је издавање часописа након трећег броја 

због негативности. 

 

 

 

 

 

Sabahın Hayrı 

 

 

Günaydın dersem uyanık mısın? 

Hâlâ kafası bozuk balkonda mısın? 

Seher vakti keyfi sorulur mu balkonun? 

Biberi, reyhanı, kavunu varsa karpuzu 

Mis gibi koku salan fesleğeni 

Bir dal kır maydanozdan tadımlık 

Sessizliği yırtarcasına çalışan markanın 

Sükuneti içerisinde beklerken sessiz, 

Birden duyarsın; güvercin, guguk seslerini! 

Doya doya sabahın serinliğini 

Yudum yudum içmek nasıl olur? 

 

 

Gökyüzünde kuşlar salınırken 

İnsanlar nasiplerine koşar sokakta, 

Geç kalma korkusu sarar birden. 

Özel servisler gelir; 

Tek kişilik okulun kapısına kadar. 

Öğrenciler nazlı nazlı dalar okula; 

Ders zili çaldı çalacak okulda 

Sınıfa girsem mi girmesem mi 

Diyen vurdumduymaz öğrenciler! 

 

 

Sakin sakin çayınızı yudumlarken balkonda 

Karşı apartmandan bir matkap sesi 

Gelir kulağına yırtarcasına 

O yetmezmiş gibi elektrik süpürgesi 

Bastırmak ister matkabın sesini 

Daha daha bunlar bitmeden bakarsınız 
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Simitçi manav hurdacı bağırtısı. 

Onlara kızayım mı daha demeden; 

Kedi sesleri sizi kahkahaya boğar artık 

Tüm sinirleriniz gevşemiş vida tutmuyor 

Artık gülmekten yerleri yatabilirsiniz! 

 

 

Balkonda dördüncü bardağı yudumlarken 

Birden rüzgar ortalığı karıştırır. 

Siyah bulutlar etrafı kaplamış 

Bana kem gözle bakıyorlar. 

Hazırlan hazırlan sana da var, 

Dışarı çıkmazsan da balkonda 

İri taneli dolu var bekle! 

Sakın bir tarafa gitme küseriz, 

Yağmur altında ıslanan ahmak değilsin! 

Ama bu doluyu inan ki yiyeceksin! 

Her ne kadar korunaktaysanda 

Elini yağmurla yıka sakın kaçma, 

Bu yağmurla yıkarsan elini 

Doludan alırsan nasibini 

Dünyanın en iyisi sen olursun bilirsin! 

Bereketler seninle beraber olsun 

Gül yüzün solmasın gururlanmayasın! 

Sevgi ile yaklaş, muhabbetle kucakla, 

Sevgiyi paylaş, mutluluğu paylaş 

Gülümse gülümse gülümse; 

Yeter ki tüm güzellikler, 

Dostluklar sevdalar karşılık görse, 

İnsanlık huzuru kucaklayıp 

Bir ömür güle bilse sevebilse! 

 

 

Eyvah dostlar eyvah 

Çayım bitti, yağmur başladı 

Bir elimde yağmur taneleri 

Diğer elimde dolu taneleri 

Bereket bereket geldi ellerime 

Sevgi geldi, muhabbet geldi, 

Avuçlarım taştı artık güzelliklerle 
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Benden size gelsin teker teker 

Açın avuçlarınızı sıra geldi size 

Benden tüm muhabbet güzellikler 

Hediye olsun bu gün size. 

 

 

Добро јутро 

 

Добро јутро,кажем јеси ли будна? 

Да ли си још увек на опојном балкону? 

Питаш ли за уживање на мом балкону у зору? 

Бибер, босиљак, диња, ако има лубеница 

Босиљак који одише мирисом 

Дегустација гране першуна 

Марка која ради на кидању тишине 

Док чекаш у тишини, тихо, 

Одједном чујете; голубице, глас кукавице! 

Можеш уживати у јутарњој хладноћи 

Шта кажеш на пијуцкање? 

 

Док се птице њишу на небу 

Људи трче до свог места на улици, 

Страх од закашњења одједном се разбистри. 

Долазе посебне услуге; 

До врата школе за једног човека. 

Студенти полажу у школи; 

У школи је зазвонило разредно звоно 

Да ли да уђем у учионицу или не 

Равнодушни студенти који говоре! 

 

Док испијаш тихи чај на балкону 

Звук бушилице из супротног стана 

Долази да ти поцепа уво 

Усисивач као да није био довољан 

Желиш да потиснеш звук бушилице 

Гледаш пре него што се заврши 

Продавач ђеврека, вика скупљача отпада. 

Пре него што им се каже да се још наљуте; 

Звукови мачака сада ће те насмејати 

Сви твојии живци су олабављени и не држи вијак 



595 
 

Сада можеш да легнеш од смеха! 

Пијуцкајући четврту чашу на балкону 

 

Одједном се ветар ускомеша. 

Црни облаци прекрију све около 

Гледају те злим очима. 

Припреми се, припреми се и ти то имаш, 

Чак и ако не изађеш на балкон 

Има довољно житарица, сачекај! 

Не иди на једну страну, увреди се, 

Ниси будала која се мочи по киши! 

Али веруј да ће ово појести мрежу! 

Иако си заштићена 

Опери руке кишом, не бежи 

Ако опереш руке од ове кише 

Ако свој део добијеш од града 

Знај да ћеш бити најбоља на свету! 

Нека је са вама благослов 

Не дозволи да ти ружичасто лице избледи, не буди поносна! 

Приступи с љубављу, загрли с љубављу, 

Подели љубав, подели срећу 

Осмех, осмех, осмех; 

Све док је све лепота 

Кад се узвраћају пријатељства и љубави, 

Човечанство прихвата мир и 

Кад би бар могло да воли цео живот! 

О моји пријатељи 

Понестало ми је чаја, почела је киша 

Зрна кише у једној руци 

И друга ми је пуна зрна  

Обиље ми је дошло у руке 

Љубав је дошла, разговор је дошао, 

Дланови су ми сада преплављени лепотом 

Дође од мене до тебе једна по једна 

Отвори дланове, време је за нас 

Све лепоте љубави 

Набави поклон себи данас.
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                    Hussein Habasch 

 

 

 

 

Hussein Habasch is a poet from Afrin, Kurdistan. He currently lives in Bonn, 

Germany. His poems have been translated into English, German, Spanish, 

French, Chinese, Turkish, Persian, Albanian, Uzbek, Russian, Italian, Bulgarian, 

Lithuanian, Hungarian, Macedonian, Serbian, Polish and Romanian, and has had 

his poetry published in a large number of international anthologies. His books 

include: Drowning in Roses, Fugitives across Evros River, Higher than Desire 

and more Delicious than the Gazelle's Flank, Delusions to Salim Barakat, A 

Flying Angel, No pasarán (in Spanish), Copaci Cu Chef (in Romanian), Dos 

Árboles and Tiempos de Guerra (in Spanish), Fever of Quince (in Kurdish), 

Peace for Afrin, peace for Kurdistan (in English and Spanish), The Red Snow 

(in Chinese), Dead arguing in the corridors (in Arabic) and Drunken trees (in 

Kurdish). He participated in many international festivals of poetry including: 

Colombia, Nicaragua, France, Puerto Rico, Mexico, Germany, Romania, 

Lithuania, Morocco, Ecuador, El Salvador, Macedonia, Costa Rica, Slovenia, 

China, Taiwan and New York City. 

Хусеин Хабаш је песник из Африна у Курдистану. Тренутно живи у Бону у 

Немачкој. Песме су му преведене на енглески, немачки, шпански, 

француски, кинески, турски, перзијски, албански, узбечки, руски, 

италијански, бугарски, литвански, мађарски, македонски, српски, пољски и 

румунски језик, а поезија је објављена у велики број међународних 
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антологија. Његове књиге укључују: Утапање у ружама, Бегунци преко 

реке Еврос, Више од жеље и Укусније од бока Газеле, Заблуде Салима 

Бараката, Летећи анђео, Но пасаран (на шпанском),  ), Copaci Cu Chef (на 

румунском), Два стабла и Време рата (на шпанском), Грозница од дуња (на 

курдском), Мир за Африн, мир за Курдистан (на енглеском и шпанском), 

Црвени снег (на кинеском), Мртви који се свађају у ходницима (на 

арапском) и Пијано дрвеће (на курдском). Учествовао је на многим 

међународним фестивалима поезије, међу којима су: Колумбија, 

Никарагва, Француска, Порторико, Мексико, Немачка, Румунија, 

Литванија, Мароко, Еквадор, Ел Салвадор, Македонија, Костарика, 

Словенија, Кина, Тајван и Њујорк. 

 

 

Heartbreak 

 

I have no homeland on the walls of which I can scribble 

With children’s chalk: 

"Long live my homemand". 

I have no homeland to sip in the morning 

With my morning coffee, 

At sunrise as warmth covers it. 

I have no homeland that can breathe through my lungs 

And through whose lungs I can in turn breathe 

Whose husky voice I can be 

And which can in turn my voice be 

I can be the villain, the brawler, the rebel, the stubborn 

While it is the sage, the judicious, the gracious, the large-souled. 

I have no homeland to write on the brass door plate 

Of one of its houses: 

«This is the house of Hussein Habasch 

welcome friends» 

I have no homeland in whose pubs I can get drunk 

Until very late at night 

In whose streets I can hang around 

And in my heart it can in turn can hang around 

A homeland I can wear and which in turn can wear me 

A homeland I can gently reproach 

And which in turn can gently reproach me 

Just like friends. 

I have no homeland. 
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Translated by Norddine Zouitni 

 

Сломљено срце 

 

Немам домовину на чијим зидовима бих могао да чрчкам 

дечјом кредом: 

„Живела отаџбина“. 

Немам домовину да гледам 

уз пијуцкање моје јутарње кафе, 

При изласку сунца како је покрива топлина. 

Немам домовину која може да дише плућима 

И кроз чија плућа заузврат могу да дишем 

Чији храпави глас могу да будем 

и да она буде мој глас 

Да могу бити негативац, кавгаџија, побуњеник, тврдоглав 

А она мудра, разборита, милостива, велике душе. 

Немам домовину да напишем на месингану плочу на вратима 

Једне од њених кућа кућа: 

«Ово је кућа Хусеина Хабаша 

Добродошли пријатељи " 

Немам домовину у чијим се кафанама могу пити 

До дубоко у ноћ 

По чијим улицама могу да се мотам 

И да се она мота у мом срцу 

Отаџбина коју могу носити и која заузврат може носити мене 

Отаџбина којој могу нежно да замерим 

Која заузврат може нежно да ми замера 

Баш као и пријатељи. 

 

Немам домовину. 

 

Five women in black scarves  

 

Five women in black scarves  

Lined up in front of missing people’s desk!  

 

The first said I am looking for my husband‘s name 

Missing two years ago.  

 

The second said I am looking for my son’s name  
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Missing five years ago.  

 

The third said  

I am looking for my father’s name  

Missing four years ago. 

 

The fourth said  

I am looking for my sweetheart’s name 

Missing three years ago.  

 

The fifth said  

I am looking for my country‘s name  

Missing hundreds of years ago!  

 

The five women came out of the line Crumbled  

on each other  

As a tent,  

a horrible massacre happened upon it  

And started the slapping and crying! 

Translated by Muna Zinati 

 

Пет жена у црним марамама 

 

Пет жена у црним марамама 

Постројене испред стола за нестале! 

 

Прва је рекла  тражим име свог мужа 

Нестао пре две године. 

 

Друга је рекла  тражим име свог сина 

Нестао пре пет година. 

 

Трећа је рекла  тражим име свог оца 

Нестао пре четири године. 

 

Четврта је рекла  тражим име свог драгог 

Нестао пре три године. 

 

Пета је рекла  тражим име своје државе 

Нестала пре стотина година! 



600 
 

Пет жена изашло је из од строја 

Смрвљено 

једни за другом 

У шатор, 

над њима се догодио стравичан масакр 

Почело шамарање и крици!  
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                   Ibrahim Honjo 

 

 

 

Ibrahim Hondjo was born on April 16, 1948 in Jablanica, a small town in Bosnia 

& Herzegovina (then known as Yugoslavia). He has lived in Canada since 1995. 

Honjo is a Canadian poet-writer, sculptor, painter and photographer, who writes 

in both his native language of Bosnian, and English. He has worked as an 

economist, journalist, editor, marketing director, and property manager. He is 

currently retired and resides in Vancouver, BC. 

He has organized many poetry events and festivals in former Yugoslavia and 

attended poetry events and festivals in several countries including Canada, 

Ghana, India, Morocco, Croatia, and Bosnia & Herzegovina, and has 

participated in two literary conferences. 

Honjo’s poetry has been introduced in many magazines, newspapers, portals, 

and radio stations in countries such as Canada, America, Bosnia & Herzegovina, 

Serbia, and Montenegro. He is the author of 21 published books in the Serbo-

Croatian Language, (six books in English, three books bilingually(in English 

and Serbo-Croatian language), and two joints books of poems were published 

with Serbian poets Vesna Kerecki and Tatjana Debeljacki. His poems have been 

represented in more than 40 world anthologies. 

Some of Honjo’s poems have been translated in Korean, Slovenian, Italian, 

Spanish, Bahasa (Malesia), and Polish, Mongolian, Turkmen, and German 

language. 

Honjo has received several prizes for his poetry. 
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Ibrahim Honđo  je rođen !6.04.1948. godine u Jablanici, BiH, Jugoslavija. Živi u 

Kanadi od 1995. Godine. Honđo je kanadski pjesnik, sculptor, slikar i fotograf. 

On piše na srpsko-hrvatskom i engleskom jeziku. Radio je kao ekonomista, 

novinar, glavni i odgovorni urednik, marketing director i property menadžer. 

Nekoliko posljednjih godina je u penziji i stvara u Vankuveru gdje je stalno 

nastanjen. 

 

Honđo je organizovao brojne književne večeri i festivale poezije u bivšoj 

Jugoslaviji, a ušestvovao je i na poetskim festivalima u nekoliko država počev 

od Kanade, Gane, Indije, Maroka, Hrvatske, Srbije te Bosne  Hercegovine. On je 

učesnik u radu dvije konferencije. Pjesme su mu objavljivane u mnogim 

književnim novinama i časopisima, na nekoliko portala te radio i tv stanicama u 

Kanadi, SAD, Nigerija, BiH, Srbija i Crna Gora. 

 

Do sada je objavio 21 knjigu na srpsko-hrvatskom jeziku, tri knjige dvojezično 

(engleski i srpsko-hrvatski), 6 knjiga na engleskom, te dvije zajedničke knjige sa 

srpskim pjesnikinjama Vesnom Kerečki Šarac i Tatjanom Debeljacki. 

Zastupljen je u preko 40 svjetskih antologija. Neke pjesme su mu prevedene na 

koreanski, slovenski, talijanski, špasnski, Bahasa (malezija), poljski, mongolski, 

turkemenski i njemački jezik. Za svoj književni rad dobio je nekoliko priznanja. 

 

THE STONE 

They never asked me 

For my name 

They wanted my identity card 

Or its number 

I did not have one 

I said Stone 

They laughed 

Asked me where I was from 

From the stone - I said 

They asked for my age 

Twenty pebbles – I answered 

And showed them gray spotted pebbles 

They are opening their hearts to me 

I am closing the doorway on the invisible wall 

Which divides us 

I am going away 
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THE LOOK 

My eyes remained 

On your step 

That night 

Under the street lamp 

When everything was like 

A big triumph 

The look strayed 

Stopped dead 

And remained 

On your sweet step 

Nobody knew the alphabet of stepping 

Like you 

The look 

Stepping 

Street lamp 

And me 

Where did you hide? 

 

KAMEN 

 

Nisu me pitali kako se zovem 

tražili su ličnu kartu ili njen broj 

nisam je imao 

rekao sam Kamen 

smijali su se 

pitali odakle sam 

sa kamena velim 

pitali me za godine 

dvadeset piljaka odgovorih 

i pokazah im sive pjegave kamičke 

otvaraju mi srca 

zatvaram kapiju na nevidljivom zidu 

koji nas dijeli 

i odlazim 

 

 

Pogled 

 

Oči mi ostale 
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na tvom koraku 

ispod ulične svjetiljke 

one noći  

kada je sve ličilo  

na veliko slavlje 

 

pogled mi zalutao 

zastao 

i ostao 

na tvom umilnom koraku 

 

niko nije znao abecedu koračanja  

kao ti 

 

pogled 

koračanje 

svjetiljka 

i ja 

 

gdje si se sakrila  
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    Irene Doura-Kavadia 

 

 

 

MA. / MSc. Contrastive & Computational Linguist – internationally awarded 

litterateur & translator – Secretary General of Writers Capital International 

Foundation 

was born in Athens, Greece. She is a holder of two Master’s Degrees (MA in 

Comparative & MSc. in Computational Linguistics). She has worked as a tutor 

of foreign languages (English, German, French and Spanish) and as a translator 

and research associate. She is the owner & CEO at “ACADEMY CENTRES” 

language School and her own Translating firm. As a writer (author, poet, 

essayist) she has participated in various literary competitions and has received 

corresponding awards, accolades and honors, both in Greece and abroad. She is 

a member of the National Union of Writers, the Union for the Greek Cultural 

Heritage, the World Peace Academy, the International "World Poets Society", 

the UNESCO Node Greece, the World Philosophical Forum, and the American 

“International Writers Association”, as well as Member of the Board of two 

charity organisations in Athens, one being the Node of the Red Cross. Her work 

has been acknowledged by many National and International Organizations, by 

the Municipality of Athens, by “Women Leaders – 2019 and 2020”, and by 

“Who Is Who Greece – Purple Edition, 2020”. In 2020 she was appointed the 

Secretary General of the Writers Capital International Foundation. 

 

Ирене Доура-Кавадиа 

МА. / МСц. Контрастивни и рачунарски лингвиста - међународно 

награђивани књижевник и преводилац - генерални секретар писаца Capital 

International Foundation 
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је рођен у Атини у Грчкој. Носилац је две магистарске студије (МА 

компаративне и магистарске науке рачунарске лингвистике). Радила је као 

тутор страних језика (енглеског, немачког, француског и шпанског) и као 

преводилац и научни сарадник. Власница је и извршна директорка школе 

страних језика „ACADEMY CENTRES“ и сопствене преводилачке фирме. 

Као писац (аутор, песник, есејиста) учествовала је на разним књижевним 

конкурсима и добила је одговарајуће награде, признања и почасти, како у 

Грчкој, тако и у иностранству. Чланица је Националне уније писаца, Уније 

за грчко културно наслеђе, Светске академије за мир, Међународног 

„Светског друштва песника“, Унесковог чвора Грчка, Светског 

филозофског форума и америчког „Међународног удружења писаца“ , као 

и члан одбора две добротворне организације у Атини, од којих је једна 

чвор Црвеног крста. Њен рад су признале многе националне и међународне 

организације, општина Атина, „Жене лидери - 2019. и 2020.“ и „Ко је ко 

Грчка - пурпурно издање, 2020“. 2020. именована је за генералног 

секретара Међународне фондације Writers Capital . 

 

 

Two-faced 

 

Our life is like a coin 

one face makes you happy 

the other makes you sad; 

no matter which you pick 

there always lies the risk. 

 

Yet one cannot but toss! 

 

For it is the law of life 

Always to roll, 

never to stand still. 

So we must all keep forth 

well-wishingly 

for the right face to turn up 

 

And God willingly 

what one truly wishes for 

One, in the end, 

For better or worse, 

most possibly gets… 
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Дволичан 

 

Наш живот је попут новчића 

једно лице вас чини срећним 

друго вас растужује; 

без обзира које одабрали 

увек постоји ризик. 

 

Ипак не може а да се не баци! 

 

Јер то је закон живота 

Увек се вртети, 

никад не стајати на месту. 

Дакле, сви морамо наставити даље 

добровољно 

за окретање десног лица 

 

И Богу је по вољи 

оно што човек заиста жели 

Једном на крају заврти 

За боље или лошије, 

највероватније добијаш ...  
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                  István  Turczi 

 

 

 

Mađarski pesnik, prevodioc Ištvan Turci (Turczi István – 1957.) je diplomirao 

na Mađarsko-englesko-finskoj katedri Univerziteta Eötvös Loránd gde je i 

doktorirao. Osnivač je i glavni urednik literarnog časopisa Parnasuš 

(Parnasszus). Do sada je objavi 21 zbirki poezije, 7 romana, te 11 drama i 

igrokaza. Od dobivenih nagrada ističu: Nagrada Atila Jožef, Počasni doktor 

literature World Academy of Arts and Culture , Nagrada Prima primissima, 

Orden Mađarske oficirski krst. 

 

Anatevka 

 

látjátok 

örökös remény hiába növeszt 

ablakunk üvegén jégvirágot 

indulni   indulni kell 

bedeszkázott tekintetek 

ölelésre görbülõ kézfogások 

már a búcsúzás is érvényét veszti 

a Könyvbõl idézünk lázas sorokat 

elszabadult régi dallamokat 

sodor egyre a szél 

sebek feltépett felhőrongyai amott 

tõbõl lemetszett hajfonatok közt 
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gubancolódik a táj 

templomtalan idegen városok mentén 

csak a félelem szűnni nem akaró 

harangjátékai 

mind elhagyjuk egyszer az otthonunkat 

 

 

Két perc gyűlölet 

 

Villanófény, óra indul. 

Arcizom se rezdül; 

allűrmentes koncentráció. 

Betartani a játékszabályt. 

Az üldözés célja az üldözés. 

A kínzás célja a kínzás. 

 

Egy a cél, s a célkereszt. 

A mozdulat a szándékra 

merőleges. 

A tekintet is aláaknázva. 

Itt te nem lehetsz 

szőke és kékszemű. 

Ép a múltad, más a logikád, 

öntörvényeid szerint élsz 

és gondolkozol, 

tehát átmenetileg 

bevégeztetett. 

 

A kör 

az esetek többségében 

bezárul. 

Menekülésed útját elzárja 

a bomló lelkiismeret. 

Elkárhozni kellene. 

El, nagyon messzire. 

A bűn, 

ó, 

hogy összezsugorítja a szívet 

 

Anatevka 



610 
 

 

vidite 

večna nada na staklu 

našeg prozora ledene šare zalud gaji 

krenuti  krenuti treba 

zabravljeni pogledi 

na zagrljaj spremna rukovanja 

vrednost već i sam oproštaj gubi 

nadahnute redove oslobođene stare 

melodije iz Knjige citiramo 

nosi nosi vetar 

tamo pak između odsečenih pletenica 

su krpe oblaka pocepanih rana 

pejzaž se zamršiva 

na rubovima stranih gradova bez kapela 

samo neprekidna igra zvonika 

                                                straha 

svoje domove svi jednom napustimo 

 

Dva trena mržnje 

 

Blic, sat krene. 

Mišić lica ni da zadrhti: 

koncentracija bez alira. 

Držati se pravila igre. 

Cilj gonjenja je gonjenje. 

Cilj mučenja je mučenje. 

 

Jedan je cilj i krst cilja. 

Na nameru pomak je 

okomit. 

I pogled je miniran. 

Ti tu blond i plavook 

ne možeš biti. 

Prošlost ti je netaknuta, a logika drugačija, 

prema vlastitim zakonima živiš 

i razmišljaš, 

dakle privremeno 

je okončano. 
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Krug 

u većini slučajeva 

se zatvara. 

Put bekstva ti 

savetst u raspadu zatvara. 

Trebalo bi proklet postati. 

Trebalo bi u dalj nestati. 

Greh, 

oj, 

srce kako potlači. 

 

Prevod: Fehér Illés  
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     Isilda Nunes 

 

 

Isilda Nunes is an internationally award-winning writer from Portugal. 

She has poems translated and published in Spanish, English and Hindi 

languages. 

She is co-author of about thirty anthologies and solo books of poetry and prose, 

such as novels, short stories and manuals. 

She took part in Radio and Television programmes, book fairs and literary 

festivals. 

She participated in the 2020 “World Festival of Poetry” (WFP), with 186 

countries from all over the world involved, being Portugal represented for the 

first time. She is also a member and part of the Organizing Committee for this 

major event, to be hosted in her country, Portugal, in 2021. 

She is a World Ambassador of the Spanish Writers Union (UHE), President and 

Founder of the same Organization in Portugal, honorary member of the 

Mozambican Writers Circle of the Diaspora, member of the WNWU (World 

Nation Writer’s Union), Lírio-Mor (International Culture distinction) in the 

Lírio Azul Movement (MLA) and serves as Commissioner of the Project "Ser 

Mulher" (To Be a Woman). 

Изилда Њуњес 

је међународно награђивани писац из Португала.Има песме преведене и 

објављене на шпанском, енглеском и хиндском језику.Коаутор је 

тридесетак антологија и самосталних књига поезије и прозе, попут романа, 

кратких прича и приручника. 

Учествовала је у радио и телевизијским програмима, сајмовима књига и 

књижевним фестивалима.Учествовала је на „Светском фестивалу поезије“ 

(ВФП) 2020. године, са 186 земаља из целог света, који су први пут 
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представљени у Португалу. Такође је члан и део Организационог одбора за 

овај велики догађај, који ће бити домаћин у својој земљи, Португалији, 

2021. године.Светска је амбасадорка Шпанског савеза писаца (УХЕ), 

председница и оснивач исте организације у Португалу, почасна чланица 

Мозамбичког круга писаца дијаспоре, чланица Светске уније писаца и 

служи као повереница пројекта Бити жена. 

 

 

The roses withered 

 

The roses withered in the dryness of your gaze! 

I no longer dream of them, my dear! I no longer cry for them! 

Our bodies, which were once just one, 

Today are wrecked in the solitude of the words unsaid. 

I get involved in a feeling of longing and lethargy, 

Fixing the old clock still, at a time that was once ours... 

At a time when we loved each other like the sea and the sky. 

And I petrify myself on that horizon, 

Where my body made anchorage as a boat. 

 

Reality deranges me! 

Maddened by the echo of your tread on bare walls, 

That implicit farewell in the disquiet of your hands 

And in the sagging of your will! 

The slow arrival of winter disturbs me! 

 

The roses you gave me have already withered! 

The wet kisses of the older days, are now sinfully dried! 

All embrace has expired! 

And the grooves on my face exude tired memories, 

Loose pieces of a plot that is no longer ours. 

The mouth dried up in the refusal of the farewell, 

In this delayed death, suspended in the solitude of unsaid words! 

I no longer dream of them, dear! I no longer cry! 

The roses withered in the dryness of your gaze! 

 

As rosas murcharam na secura do teu olhar! 

 

Já não as sonho, amor! Já não as choro! 

Nossos corpos que outrora foram um só, 



614 
 

Hoje naufragam na solidão das palavras por dizer. 

Envolvo-me num sentir, entremeado de saudade e letargia, 

Fixando o velho relógio parado, num tempo que já foi nosso… 

Num tempo em que nos amávamos como mar e céu. 

E petrifico-me nesse horizonte, 

onde meu corpo feito barco fez ancoradouro. 

 

A realidade enlouquece-me! 

Enlouquece-me o eco dos teus passos nas paredes nuas, 

esse adeus implícito no nervosismo das tuas mãos 

e na flacidez do teu querer! 

Perturba-me a lenta chegada do inverno! 

 

As rosas que me deste já murcharam! 

Os beijos molhados de outrora, hoje pecam de aridez! 

Esgotaram-se os afagos! 

E os sulcos do meu rosto transpiram gastas memórias, 

retalhos soltos de uma história que nossa, já não é. 

A boca secou na recusa da despedida, 

nessa morte adiada, suspensa na solidão das palavras por dizer! 

Já não sonho amor! Já não choro! 

As rosas murcharam na secura do teu olhar! 

 

25th November 

 

I stare undaunted at your glassy prayer 

your silent hands, 

and your strained mouth, 

silenced by social indifference. 

Your mute body 

excessively lime 

torn by the winds that have dictated you, 

lies, anonymous shadow, in the bloody pavement. 

And it rains! It rains! 

in statistics, just one more number. 

25th November 2020 

I promise you, mom. 

to be your cry, 

the cry of the Woman… 

I’m Mary, Miriam, Maria 
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Anaya from Nigeria 

Yara from Brazil 

Ana from Portugal. 

I am fight, 

flame, 

determination, 

action, 

poetry... 

in my voice, 

in your voice. 

I promise you mom. 

Today, 25th November 2020 

 

Руже су увенуле 

 

Руже су увенуле у празнини твог погледа! 

Више их не сањам, драги мој! Не плачем више за њима! 

Наша тела, која су некада била само једно, 

Данас су уништена у самоћи неизречених речи. 

Укључени  у осећају чежње и летаргије, 

Још увек навијамо стари сат, у време које је некада било наше ... 

У време када смо се волели попут мора и неба. 

И окаменим се на том хоризонту, 

Где се моје тело усидрило као чамац. 

Стварност ме поремећује! 

Избезумљена одјеком твог корака на голим зидовима, 

Тај имплицитни опроштај као у немиру твојих руку 

И у попуштању моје воље! 

Узнемирава ме полагани долазак зиме! 

 

Руже које сте ми поклонили већ су увенуле! 

Влажни пољупци старијих дана, сада су грешно осушени! 

Сваки загрљај је истекао! 

А жљебови на мом лицу одишу уморним сећањима, 

Лабави комади заплета који више није наш. 

Уста су се осушила у одбијању опроштаја, 

У овој одложеној смрти, суспендованој у самоћи неизречених речи! 

Не сањам их више, драги! Не плачем више! 

Руже су увенуле у празнини твог погледа! 
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25. новембра 

Неустрашиво гледам у твоју стаклене бројанице 

твоје тихе руке, 

и твоја напета уста, 

ућуткан социјалном равнодушношћу. 

Твоје нијемо тело 

претерано крхко 

растргано ветровима који су ти диктирали, 

лажи, анонимним сенкама, на крвавом плочнику. 

И пада киша! Пада киша! 

у статистици само још један број. 

25. новембра 2020 

Обећавам ти мама. 

твој крик биће, 

вапај сваке жене ... 

Ја сам Мариа, Мирјам, Марија 

Анаја из Нигерије 

Јара из Бразила 

Ана из Португала. 

Борим се, 

пламен, 

одлучност, 

поступак, 

поезија ... 

у мом гласу, 

у твом гласу. 

Обећавам ти мама.  
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        Ivanka Kostantino 

 

 

Ivanka Kostantino se je rodila v Ozeljanu. Danes živi v Šmihelu. Piše haikuje, 

poezijo in kratko prozo. Samostojne zbirke še nima, objavlja pa v zbornikih in 

revijah (v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, v Bosni in Hercegovini in 

Romuniji). Nekaj del je prevedenih v angleščino, hrvaščino in romunščino. 

Ivanka Kostantino je članica literarnega društva PoBeRe in literarnega 

ustvarjanja pri društvu Most iz Ajdovščine. Sodeluje na literarnih natečajih, leta 

2012 in 2013 je bila kot finalistka uvrščena na državno srečanje seniorjev JSKD. 

 

Иванка Костантино 

рођена је у Озељану. Данас живи у Шмихелу. Пише хаику, поезију и 

кратку прозу. Још увек нема самосталну колекцију, али објављује у 

зборницима и часописима (у Словенији, Хрватској, Србији, Босни и 

Херцеговини и Румунији). Нека дела су преведена на енглески, хрватски и 

румунски језик. Иванка Костантино је чланица књижевног друштва 

ПоБеРе и књижевног стваралаштва у друштву Мост из Ајдовшчине. 

Учествује на књижевним конкурсима, 2012. и 2013. била је финалиста 

националног сусрета сениора ЈСКД. 

 

cikel Ženska 

 

stojiš 

nemočno zreš na križ 

v njegovo ime 
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zgrbljena vase 

zakleneš besede 

 

dan ugaša 

v očeh ti mrzlo 

zasije severnica 

... 

stojiš 

nemoćno zuriš u krst 

u njegovo ime 

 

pogrbljena 

zaključavaš riječi 

 

dan se gasi 

u očima ti mrzlo 

zasija severnjača 

 

*** 

Zaman iščeš sonce 

 

okušaš 

z izpušnimi plini 

začinjena jutra 

 

zakrčena v molk 

navznoter kipiš spomine 

 

cefraš preživeto 

napake kupčkaš 

lepiš jih 

v poraz 

. 

za prsnico začutiš 

udarec lastnega krika 

 

iz grla 

ti uide 

jecljaj 
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*** 

Uzalud tražiš sunce 

 

probaš 

smogom 

začinjena jutra 

 

zaglavljena u tišini 

iznutra kipe uspomene 

 

prebiraš prošlost 

istrgnute greške 

lepiš 

za poraz 

 

za rebrima osetiš 

udarac sopstvenog krika 

 

iz grla 

ti krene 

jecaj  
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         Ivano Mugnaini 

 

 

Ivano Mugnaini  

 

è nato a Viareggio e si è laureato a Pisa. È autore di romanzi, racconti, poesia e 

saggistica. Scrive per alcune riviste tra cui “Nuova Prosa”, “Gradiva”, “Il 

Grandevetro”, “Italian Poetry Review”, “Doppiozero”, “L’ Immaginazione” e 

altre. È curatore di recensioni, editing e traduzioni, sia per alcune case editrici 

che come freelance. 

Collabora come consulente per alcune case editrici, selezionando inediti e 

proponendoli per la pubblicazione. 

Scrive recensioni e note di lettura. 

Traduce testi, sia letterari che non, dall’italiano all’inglese e viceversa. 

Cura il blog letterario “DEDALUS: corsi, testi e contesti di volo letterario”, 

www.ivanomugnainidedalus.wordpress.com e il sito www.ivanomugnaini.it . 

Nelle rubriche “L’ombra del vero” e "Panorami congeniali" sul sito della 

Bompiani RCS ha proposto suoi racconti e “rivisitazioni” di film e classici 

letterari. 

Suoi testi sono stati letti e commentati più volte in trasmissioni radiofoniche di 

Rai – Radiouno e da alcune televisioni regionali e nazionali. 

Ha collaborato come autore di lavori creativi, note e recensioni, con diverse 

associazioni culturali. Ha presentato sue prose e liriche all’interno di 

manifestazioni e rassegne artistico-letterarie tra cui “Versinguerra” e “Bunker 

Poetico”, e brani letterari abbinati ad opere artistiche all’interno della Biennale 

d’Arte di Venezia. 
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Ha pubblicato le raccolte di racconti La casa gialla e L'algebra della vita, i 

romanzi Il miele dei servi e Limbo minore e i libri di poesie Controtempo, 

Inadeguato all’eterno e Il tempo salvato. Il suo racconto Desaparecidos è stato 

pubblicato da Marsilio e il suo racconto lungo Un’alba è stato pubblicato da 

Marcos y Marcos. 

Di recente pubblicazione i romanzi Lo specchio di Leonardo e la raccolta di 

poesie La creta indocile. 

Ивано Муњаини 

рођен је у Виареггиу, а дипломирао у Пизи. Аутор је романа, кратких 

прича, поезије и нефикције. Пише за неке часописе, укључујући "Нова 

Проза", "Свиђања", "Велики излог", "Италијанска Поетска Ревија",  

"Имагинација" и друге. Творац је рецензија, монтажа и превода, како за 

неке издавачке куће, тако и као слободњак. 

Сарађује као саветник за неке издавачке куће, бирајући необјављене и 

предлажући их за објављивање.Пише критике и чита белешке.Преводи 

текстове, како књижевне тако и некњижевне, са италијанског на енглески и 

обрнуто. 

Ви књижевни блог „ДЕДАЛУС: курсеви, текстови и контексти књижевног 

лета“, 

 

 

Quale amnistia? 

 

Quale amnistia? Per quali peccati mortali? 

È cosa da poco, in fondo, la morte, banale, 

veniale o giù di lì, di sicuro scontata, 

garantita come una sentenza, o un elettrodomestico 

 

Philips con controllo illimitato di qualità. 

Perché tarda allora l’indulto al vizio comico 

del vivere? Qualcuno lo disse “assurdo”, 

questo abuso, tale misera esuberanza, ma 

fu solo mirabile tautologia. 

 

Almeno allora uno sconto di pena alla pena 

dell’essere, una via di fuga, d’ingresso, d’uscita, 

il lusso di un carcere aperto alla speranza 

 

 

Della redenzione, il crimine antico di ritrovarse 
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colti clamorosamente sul fatto, nel sacco entrambe 

le mani, in piena flagranza di reato, nell’atto doloso, 

e recidivo, di essere ancora vivi, ancora umani. 

 

* * * 

Il mondo non ha angoli 

Ci ritroveremo, mi hai detto, 

in qualche angolo del mondo. 

Ma il mondo non ha angoli, 

ogni punto equivale a tutti 

e a nessuno, la curva del tempo, 

ferro, graffio, veleno, 

traccia di sogno, linea di una mano. 

Ci ritroveremo, certo, e ci accorgeremo 

che è gravido di altre carni, di altri 

semi, il ventre del destino. 

Ma ancora, tenace, avido, 

partirà lo sguardo verso un lembo 

di pelle, l’occhio, il collo, il braccio, 

il seno, e di nuovo sarà immagine 

del mondo, spazio di luce agibile, 

abitabile, l’attimo in cui, ridendo, 

ci diremo che non è possibile. 

 

* * * 

Ipotesi 

 

Che poi in fondo, 

niente è cambiato; 

già prima ci scrutavamo 

l’un l’altro di soppiatto 

la forma degli occhi, la bocca, 

le mani, il colore della faccia 

e delle parole e ci lavavamo 

con cura le mani scordandoci 

di disinfettare 

il cuore. 

 

Ci osservavamo a tradimento, 

eterni stranieri in una sala 
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d’aspetto o sui divani 

di un locale, passeggeri 

sulla panchina di un tram 

ognuno verso il suo deserto 

o la zona rossa della sua sera. 

Forse la vera sfida, a ben vedere, 

non è non ammalarsiè guarire. 

 

Каква амнестија? 

Каква амнестија? За које смртне грехове? 

Тривијална ствар, на крају крајева, смрт је банална, 

сексуални или сличан злочин, сигурно се подразумева, 

загарантовано као пресуда или електрична столица 

Филипс са неограниченом контролом квалитета. 

 

Јер тада  комични порок одлаже визију 

живота? Неко је то рекао "апсурдно" 

за ово злостављање, ово јадно богатство, али 

била је то само дивљење таутологије. 

 

Бар онда трба бити попуст на казну 

пут за бег, улаз, излаз, 

луксуз затвора отвореног за наду 

Искупљење, древни злочин проналаска себе 

сензационално ухваћени на делу, обоје у врећи 

његове руке, у потпуном флагрантном злочину, у злонамерном чину, 

и рецидив, да будем још увек жив, још увек човек. 

* * * 

Свет нема углова 

 

Срешћемо се поново, рекли сте ми, 

у неком углу света. 

Али свет нема углова, 

свака тачка је једнака свима 

и ником, крива времена, 

гвожђе, огреботина, отров, 

траг сна, линија руке. 

Срешћемо се, наравно, и приметићемо 

која је трудна са другим месом, са другима 

семеном, стомак судбине. 
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Али ипак, упоран, похлепан, 

поглед ће кренути ка делу 

коже, ока, врата, руку, 

дојки, и опет ће бити слика 

света, простор доступне светлости, 

усељив, тренутак у којем, смејући се, 

рећи ћемо себи да то није могуће. 

* * * 

Хипотеза 

 

Шта онда на крају, 

ништа није променило; 

већ смо се преиспитивали 

једни друге у тајности 

облик очију, уста, 

руке, боју лица 

и речи и умили смо се 

пажљиво руке заборављају 

да дезинфикују 

срце. 

Издајнички смо се погледали, 

вечни странци у сали 

на галерији или на софама 

локално становништво, путници 

на клупи трамваја 

свако у својој пустињи 

или црквена зона њихових вечери. 

Можда прави изазов, уназад, 

Болесна си 

да  би  оздравила.  
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       Jadranka Tarle Bojović 

 

Jadranka Tarle Bojović rođena je 1957.u Sinju. Živi i stvara u Splitu gdje je i 

diplomirala na ekonomskom fakultetu. Objavila je jedanaest samostalnih knjiga 

poezije i proze. Sudjelovala je na međunarodnim festivalima poezije te je 

uvrštena u međunarodne zbirke poezije. 

Njezin roman „Vrijeme kada su padale maske“ bio je zapažen na t-portalovom 

natječaju za najbolji roman objavljen u 2008.godini.Bila je sudionik Svjetskog 

poetskog maratona 2012.u Sarajevu. Godine 2013. dobila je nagradu u 

Hrvatskom književnom društvu u Rijeci za najbolju objavljenu zbirku poezije u 

tom društvu. Godine 2017. njena je pjesma pohvaljena na međunarodnom 

festivalu Miloš Crnjanski u Beču.2020. godine u Beogradu na Internacionalnom 

romskom festivalu poezije Ašunen rromalen –Slušajte ljudi od strane partnerske 

organizacije Werbumlandiart –Galatone,Italija dobila je književnu nagradu za 

suvremeno književno stvaralaštvo. 

Neke njezine pjesme prevedene su na 

arapski,engleski,esperanto,kineski,makedonski,romski i talijanski jezik. 

 

Kapučino i rukavice 

 

Nezrelost 

Nezrelošću obojena mladost 

Šeta životom nakrivo skrojenim 

Sve se događa u svijetu koji nije po mjeri 
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Nezrelost mladosti koja misli da joj ništa ne treba 

Nezrelost mladosti koju život može zaskočiti 

 

Ulaziš u novo razdoblje života 

Ostavi nezrelost iza vrata 

Koračaj u život koji će te zakloniti 

Žutim lišćem očekivanja sreće. 

 

Bombon 

 

Odnesi svoj zaborav sa sobom 

Odnesi svoje sjećanje sa sobom 

 

Neka to bude postepeno 

Neka to bude polagano kao bombon 

Dok se rastapa u ustima 

Neka to bude mazno kao ruka dok prelazi 

Preko nečijeg tijela 

 

Otiđi i zatvori vrata za sobom 

Ne želim da ostane išta što miriše na banalnost. 

 

Posljednja pjesma 

 

Možda je ova pjesma koju pišem posljednja 

Možda bi u njoj sve trebalo reći 

Možda si i ti odavno prestao birati riječi 

Možda je sve kao mjesečina za vrijeme punog mjeseca 

 

I izgleda kao grupa istočnjaka koja se moli 

 

Sažvači svoj ponos i ispljuni ga 

Ne želim ništa više osim mira 

Pogledaj me i kreni dalje 

 

Možda su ptice odavno prestale cvrkutati 

Možda je sve osjećaj za kraj. 

 

Prošlost 
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Otiđi do mjesta gdje si bila sretna 

Osvrni se jesi li ostala ista 

Jesi li ostala ista ili je vjetar zameo trag u noći 

 

Što li se desilo s tobom odonda 

 

Tko ti je tumačio život u izmaglici 

Tko si ustvari odonda do danas 

Izuzetna ženo stiješnjena u prošlosti 

Osvrni se do tamo gdje si nekad bila sretna. 

 

Kapučino i rukavice 

 

Rukavice koje govore otmjenost i eleganciju 

Spuštam ih lagano na knjigu 

One mi donose odmor od htijenja 

One me ispunjavaju veseljem i sjetom istovremeno 

Dok sjedimo i pijemo kapučino 

 

Pored nas muškarci sumnjive orijentacije prolaze i sjedaju 

Poznati pisac s djevojčicom 

Prijateljici pričam o zanimljivom susretu 

 

Ne čudimo se tome što vidimo 

Sjedimo i pijemo kapučino 

Ljudi nas ostavljaju ravnodušnima. 

 

Košmar 

 

Neko vlažno, neko gnjilo vrijeme je 

Djevojka govori u slušalice 

Ide gradom kao da govori sama sebi 

 

Mi se čudimo 

Žena s djevojčicom čeka autobus 

 

Probuđena iz ružnog sna 

Odlazim u knjižnicu 

Biram knjigu u kojoj želim naći sebe 
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Otvaram prvu stranicu i tonem u san. 

 

Kombinacija 

 

Kakva kombinacija nas ostavlja ravnodušnima 

Kakva kombinacija nas zapanjuje 

 

Što je žena dok sama šeće ulicom 

Jesu li odavno mnogi digli ruke od nje 

Je li hrabra toliko da ide svojim putem 

Ili je odavno izdala sebe 

 

Što je čovjek koji joj je pomogao pronaći sebe 

Je li najzad sad skinula teški plašt uspomena 

Je li je tek sad čeka sumorni grad 

Je li sad okupan suzama patnika 

Je li miriše mirisom palmi 

One su vječiti obožavatelji koji čekaju vjerno.  
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     James Tian,Tianyu  田宇 

 

James Tian,Tianyu  male, born in 1994 Shandong Province Tai’an City. The 

member of Chinese poetry society, China central television (CCTV) "Chinese 

wisdom" group director, calligraphy and painting at the signing of a writer,  the 

member of the American China frequently, international archaeological and 

historical linguistics institute researcher, director, Motivational Strips, grant 

"Ambassador De Literature" (" Literature Ambassador "), in the China office of 

President, Serbia Alia Mundi magazine at this stage the only interview Chinese 

poets. He began to write poetry at the age of six. His works had been published 

in more than 50 newspapers and magazines at home and abroad and have been 

translated into many languages. In 2018, he was awarded the second prize in the 

national excellent literary works competition for the 15th anniversary of the 

resumption of the publication of jinggangshan writers' daily, and was awarded 

the special role model of The Times in 2018. Second prize in Wen Yiduo poetry 

competition in 2018; BPPW gold award in 2019; Award for excellence in Latin 

American literature in 2019; Award for American poetry in 2019; Bronze medal 

of "bena" award for French poetry and song in 2019; In 2019, he won the silver 

award of the American pegasus poetry award and other awards. The 

International Culture Publishing Company published the monograph "the light 

in the sky" Tianyu modern poetry anthology, Sichuan Nationalities Publishing 

House published "Tianyu lyrics anthology", China Ground Publishing House 

published "Tianyu lyrics anthology 2" and other books. 

 

Јамес Тиан, рођени 1994. у провинцији Шандонг Таи’ан. Члан кинеског 
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песничког друштва, калиграфије и сликарства на потписивању писца, 

често члан америчке Кине, истраживач међународног института за 

археолошку и историјску лингвистику, амбасадор књижевности у Кини 

Почео је да пише поезију са шест година. Његова дела су објављена у више 

од 50 новина и часописа у земљи и иностранству и преведена су на многе 

језике. Године 2018. награђен је другом наградом на националном 

конкурсу за изврсне књижевне радове. Међународна издавачка кућа за 

културу објавила је монографију „Светлост на небу“ и друге књиге. 

 

 

（1）City Bird 

 

     Yes I'm a lonely city boy! 

I‘m always ready to fight, 

And always ready to fall again. 

What my dreams under the sky, 

Although they're too difficult to keep now, 

But I’ll also shout to the loneliness 

that I won't admit the defeat and the pains. 

 

 

Who‘ll ask me, 

That why did I always feel lonely? 

I ’m afraid when someone wants to follow me, 

My mind has become very vulgar in those days. 

I can only let my heart go, 

Always pretend to be a journey, 

Then I can really find my own way. 

 

 

I had been like being frozen for thousands of times, 

Struggling at the intersection of right and wrong, 

Only knew how much pains blowed into my heart. 

In fact, 

When I was a boy, 

I was abandoned by many lights, 

There was just a little self-confidence, 

And it ’s still in my heart. 
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Hey do you remember me? 

You may not remember me, 

Because I was too in ordinary. 

Some people will definitely think, 

This world is already very good to me, 

And the God had given much more to me. 

 

 

 

Yes I'm living a city, 

I couldn't get everyone's sincere smiles, 

And I couldn't feel everyone's true feelings. 

Each of us can only dream the dreams, 

ch of us can only stare blankly at the sky, 

Then we can only wait together 

to fly away at a certain moment. 

 

（2）Be Happy My Friend 

 

On a warm afternoon, 

I picked up a cup of coffee, 

My free heart was full of the spring. 

Always thinking about something,  

that photographs like landscape paintings, 

Let me have too much good feelings. 

 

In today's world, 

Although there had been many disasters, 

I always looked forward to the stars every day. 

I always blv in that all the sad things, 

Will only temporary obstacles, 

I blv that once the sadness is gone, 

It‘ll never appear in rings. 

 

 

 

Life in now the world who hadn’t had a difficult time? 

But you can get through it if you're brave enough. 

You needn’t have to cry to win all the time, 
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Be happy my friend, 

Just show me your smiles, 

Let your loneliness be changed in my eyes’ catching. 

 

 

 

 

（1） Градска птица 

 

Да, ја сам усамљени градски дечко! 

Увек сам спреман за борбу, 

И увек спреман да поново паднем. 

Сањам под небом, 

Иако их је сада претешко задржати, 

Ипак ћу викати на усамљеност 

И нећу признати пораз и бол. 

 

 

Ко ће ме питати, 

Због чега сам се увек осећао усамљено? 

Бојим се кад неко жели да ме прати, 

Мој ум је постао врло вулгаран ових дана. 

Могу само да пустим своје срце, 

Увек се претварам да сам на путовању, 

Тада заиста могу пронаћи свој пут. 

 

 

Био сам као да сам смрзнут хиљадама пута, 

Борећи се на пресеку исправног и погрешног, 

Знао сам само колико болова дува у моје срце. 

Заправо, 

Кад сам био дечак, 

Напуштала су ме многа светла, 

Било је само мало самопоуздања, 

И још увек ми је у срцу. 

 

 

 

Хеј, сећаш ли ме се? 

Можда ме се не сећаш, 
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Јер сам био превише уобичајен. 

Неки људи ће сигурно помислити, 

Овај свет ми је већ јако добар, 

А Бог ми је дао много више. 

 

 

 

Да, живим град, 

Нисам могао добити све искрене осмехе, 

И нисам могао да осетим истинска осећања свих. 

Свако од нас може само сањати своје снове, 

И може само безизражајно да гледа у небо, 

Тада можемо само чекати заједно 

да одлетимо у одређеном тренутку. 

 

 

（2） Буди срећан пријатељу 

 

Топлог поподнева, 

Узео сам шољу кафе, 

Моје слободно срце било је пуно пролећа. 

Увек размишљајући о нечему, 

на фотографије попут пејзажних слика, 

Дауј ми превише лепих осећања. 

 

У данашњем свету, 

Иако је било много катастрофа, 

Увек сам се радовао звездама сваког дана. 

Увек се сећам свих тужних ствари, 

Само привремене препреке, 

Сматрам да кад туга нестане, 

Никада се неће појавити у прстеновима. 

 

Живети у садашњем свету коме није било тешко? 

Али то можете проћи ако сте довољно храбри. 

Не морате стално да плачете да бисте победили, 

Буди срећан мој пријатељу, 

Само ми покажи своје осмехе, 

Нека се твоја самоћа промени у мојим очима.  
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                Jana Orlová 

 

 

Jana Orlová ,(1986) is a Czech poet and a performer. She published "Čichat 

oheň" („Sniff the Fire“)with her own illustrations at Pavel Mervart publishing 

house in 2012 and "Újedě" her second book of poetry at Větrné Mlýny 

publishing house in 2017. Her works appeared in "Nejlepší české básně" (Best 

Czech Poems) at Host publishing house. She published poetry book in Ukrainian 

and Romanian in 2019. Her poems were translated into Hindi, English, Chinese, 

Spanish, Arabic, Belarusian, Polish, Bulgarian, Greek and Italian. She treats 

performance art as living poetry. She gained the "Objev roku 2017" 

Breakthrough Act Award 2017 at Next Wave Festival for "crossing the 

boundaries of literature, fine art and theatre naturally and with ease". She gained 

the Dardanica Prize  

Јана Орлова 

(1986) је чешки песник и извођач. Објавила је „Њушкајте ватру“ са 

сопственим илустрацијама у издавачкој кући Павел Мерварт 2012. године, 

а „Уједе“ своју другу књигу поезије у издавачкој кући Ветрењача 2017. 

Њени радови су се појавили у „Нејлепши ческе басне“ (Најбоље чешке 

песме) на Хосту издавачке куће. Објавила је књигу поезије на украјинском 

и румунском језику 2019. Песме су јој преведене на хиндски, енглески, 

кинески, шпански, арапски, белоруски, пољски, бугарски, грчки и 

италијански. Третира уметност перформанса као живу поезију. Добила је 
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награду за пробој границе „Објев року 2017“ на фестивалу Нови Звук за 

„природни и лаки прелазак граница књижевности, ликовне уметности и 

позоришта“. Добила је награду Дарданика  

 

 

 

 

*** 

Solitude is still with me 

beautiful, painful 

I can caress solitude 

in the motionless air 

I sense its contures 

It is smooth 

an empty chair that says: 

a moment ago you were alive 

*** 

It is spring, unstoppable day 

was born chaotically until now 

like the frozen fingers of kindness 

It is spring, I cross myself with you 

but I do not encounter, bones 

deeds, memories. Odd spring 

*** 

Самоћа је и даље са мном 

лепа, болна 

Могу да мазим самоћу 

у непомичном ваздуху 

Осећам њене контуре 

Глатка је 

празна столица која каже: 

малопре си био жив 

*** 

Пролеће је, незаустављив дан 

је до сада био хаотичан 

као смрзнути прсти доброте 

Пролеће је, укрштам се с тобом 

али не сусрећем кости 

дела, сећања. Чудно пролеће  
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             Jasmina Hanjalić  

 

 

 

(Peć, 1963) živi, radi kao doktor medicine i stvara u Sarajevu. Piše i objavljuje 

poeziju, kratke priče, prikaze i recenzije u književnim časopisima država 

regiona. 

Objavljene knjige: 

“Sve u jednom jedno u svemu” (VAT, poezija, 2011), 

“Skamenjeni” (Zalihica, kratke priče, 2013) i 

“Priče u bijelom” (Dobra knjiga, kratke priče, 2014) 

“Otpusti noja i druge ptice”(Planjax, poezija, 2017), 

“Kroz klisure” (HKD -Vat, kratke priče, 2020.) 

Zastupljena je u preko tridesetak zbornika i antologija poezije i proze, a učesnica 

više međunarodnih književnih skupova. Urednica je književnog bloga 

“Književni kutak”. 

Dobitnica je više književnih nagrada: 

1. Nagrade Fondacije za izdavaštvo 2013. za rukopis “Priče u bijelom” 2. 

Nagrada “Anka Topić” 2014. za prvu objavljenu knjigu poezije. 

3. “Nagrada za kreativnost” fondacije Naji Naaman Libanon (“Creativity prize” 

fondation Naji Naaman Libanon) 2014. 

4. Treća nagrada u povodu 20 godina od genocida u Srebrenici, 2015. 
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5. Nagrada za najbolju pjemu o Ukrinskom cvijetu, u Derventi 2016. 

6. Nagrada za najbolju pjesmu “Grah za Iliju Ladina za 2015” 

7. Godišnja književna nagrada HKD (Zadar) “Goran Bujić” – književnik 

novinar – Prvo mjesto za 2016. 

8. Druga nagrada za kratku priču “Marko Martinović Car”, 2017. 

9. Nagrada “dr Eso Sadiković” za kratku priču 2019. U Prijedoru 

 

 

MAJCI SINA JEDINCA 

 

Pišu kako jedna majka, žena premijera, 

s radošću šalje u rat sina jedinca 

da život daruje domovini. 

 

Kad bih je srela, makar pola sata, 

pitala bih je: Majko sina jedinca, 

znaš li šta je domovina? 

 

Misliš da je to država u kojoj si rođena, 

al odavno nema Rimskog, Osmanskog, 

Austrougarskog ili Ruskog carstva. 

 

Znaš li, majko jedinca, da nema 

ni države u kojoj sam ja rođena, 

srušena je jer su moćnici to htjeli. 

 

Ispričala bih joj za majku Naziju iz Klise 

kod Zvornika i njenih šest mrtvih sinova, 

šest uleglih grobova u državi rodnoj. 

 

Ne daruj vojskama oči koje si rodila 

da žive, od pamtivijeka države su 

krvopije žedne naše djece nevine. 

 

Majko jedinca, rekla bih na kraju, 

– moja domovina su moja dva sina 

i svi sinovi ovog prokletog svijeta. 

 

 

RUKE MOGA BRATA 
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Kad ono prije jedanaest godina 

buknu pandemija opasne gripe 

moj bolesni brat iz Italije 

pozva me i zabrinuto upita 

čuvam li se na poslu, 

nosim li maske za lice? 

 

Posla mi ubrzo poštom 

tri paketa rozih, sigurnih, 

italijanskog dizajna! 

 

Snađe nas pandemija nove gripe 

izroniše iz sjećanja one bratove 

maske koje u zemlji Danteovoj 

nose heroji u borbi s koronom. 

 

Ove roze čuvala sam brižno, 

na mrtvog brata da me sjete, 

sad ih nosim neprestano 

nježno miluju mi lice kao nekad 

njegove tople ruke čuvaju me, 

i nije me strah, nije me strah.  
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               Jatinder  Aulakh 

 

 

 

Jatinder  Aulakh was born in  village Kohali of province Punjab in India. He has 

been editor of Hindi and Punjabi literary journal ‘Meghla’. His articles and 

poetry have been published in leading newspapers and magazines. Jatinder 

Aulakh has been a columnist in several newspapers. By profession, he is a 

Homoeopathic Doctor and his research work about archaeological sites has been 

well recognized. Now a day he is literary editor of 'Punjabi Writer Weekly' 

Newyork based newspaper and publishing works of the writers from all around 

the world. 

Јатиндер Аулакх 

је рођен у селу Кохали у провинцији Панџаб у Индији. Био је уредник 

хиндског и панџапског књижевног часописа „Meghla“. Његови чланци и 

поезија објављени су у водећим новинама и часописима. Јатиндер Аулакх 

је колумниста у неколико новина. По професији је лекар-хомеопат и његов 

истраживачки рад на археолошким налазиштима је добро препознат. Данас 

је један од књижевних уредника новина „'Punjabi Writer Weekl“ и објављује 

дела писаца из целог света. 

 

Come to me 

 

Come to me 
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Such a yellow butterfly 

Lost itself in mustard field. 

 

Milky  cloud flying  in the 

First rain of winter. 

 

How spiritless is a winter. 

Birds are passively dreaming 

On leafless trees of autumn. 

Come to me as gush of fog 

And overgrow around me 

Perhaps! I couldn't see anything 

Ahead of you. 

 

 

Thirst 

 

I drowned. 

At the bottom of the lake 

with my deadly thirst 

 

Thirst of Broken Dreams 

which never comes true 

 

you are mermaid 

Nymph living in water 

Touch me with 

magical wand 

 

Bestow me breath 

Grant me life. 

 

Дођи до мене 

 

Дођи до мене 

Мали, жути лептиру 

Изгубљен у пољу сенфа. 

 

Млечни облак лети ка 

Првој киши зиме. 
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Како је без духа зима. 

Птице пасивно сањају 

На безлисном дрвећу јесени. 

Дођи к мени магло 

И зарасти око мене 

Можда!  

Нећу видети ништа 

Испред тебе. 

 

 

 

 

 

Жеђ 

 

 

Удавио сам се. 

На дну језера 

моје смртоносне жеђи 

 

Жеђ сломљених снова 

који се никад не обистине 

 

ти си сирена 

Нимфа која живи у води 

Додирни ме 

магичним штапићем 

 

Удахни ми дах 

Подари ми живот.  
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               Jawaz Jaffri 

 

 

Dr. Jawaz Jaffri is well known Poet and Critic. He Increased the Land of poetry 

with his modern sensibility and poetic skills . Resistance against  the voilation of 

human freedom, Cosmological and scientific awareness, right of Natural Death,  

Cultural Identity, socio-political and emotional problems of life, association 

with home land, understanding of Nature, mystery of human physic,  ancient 

Civilizations and World mythology, Globe Wars and Atomic Weapons and 

honour of humanity are basic topics of his poetry. Dr Jawaz Jaffri is an 

important Poet of Urdu Ghazal but from the last few years he focused on Urdu 

and English poem. He is one of those Pakistani poets who are known in 

international literary circles. 

Dr Jawaz  Jaffri  was born at Toba Tek Singh (Punjab, Pakistan) on  April 8,. He 

did his Ph.D. in Urdu literature from University of the Punjab, Lahore in 

2006.Through this Thesis ( Urdu literature in Europe and America  ) he made a 

Bridge between East and West.He covered critical, fictional, poetic, and cultural 

Work of Urdu writers in Europe  and America.  This is a first document that 

deals the development of Urdu language and literature  in Europe and America.  

At present he is serving as Professor  of language and Literature(Chairman Urdu 

deptt) at. Govt.Post graduate College of Science Lahore, he had been Chairman 

Urdu Department at Govt. M.A.O College, Lahore. He has profound interest in 

Creative Writing,  Criticism, Poetry, Drama writing, Column writing, 

Comparative Study of Religions, Historical and  Cultural Perspectives of 

Society, World Mythology, Relation between Sciences and Literature, 

International literature, Classical Music and Other Fine Arts.At present Dr 
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Jawaz Jaffri  is the only Critic of Fine Arts in Urdu language. His book" Khan 

sey Uthney Wala Fann"consist of Dance, Music, Fan-e-Pahlwani, Painting, Art 

of Professy and Building etc.   He owns a huge collection of classical music 

library. A sizeable books library is available in his study which is evident of his 

literary taste. Many of his poems have been translated by International Poetry 

Translation and Research Centre, China.Dr Jawaz Jaffri raised his Voice against 

Global Wars and Atomic Weapons from last Three decades .A Peaceful, 

residencialable and Stable World is his Dream. Dr Jawaz Jafrti is a great Activist 

of Human Rights.  He did continue to insist on human right to survive until the 

last breath of his life.His Anti War Poetry has made him controversial poet and 

some influenced circles  are Unhappy with him on regional and international 

level. 

Infact he is running an "Anti War Literary Movement" in The Region Alone.His 

book “Mout Ka Haath Kalaie Per Hey” has been translated under the title “Wrist 

in the Clutches of Death” by Muhammad Shanazar, a Pakistani poet and . The 

poems of this book are also being translated in several other major languages of 

the world(English,  Chinees , Hungarian, Arabic,Serbian, Malaya, Philipino,  

Krio)  and also local languages (Punjabi, Pashto, Sindhi,Hindi,Barahvi and 

Hindi). He has contributed another Anti-War poetry books in Punjabi titled 

“Main Laam di Janj da Lahda han”, which has been translated by Harpreet Kaur 

and published in India by Nawi Dunia Publishers, Punjab, India. He wrote 

articles on international literary celebrities like Pablo Neruda, Toni Morrison, T. 

S Eliot, Seamus Heaney, Jan- Paul Sartre, Charles Baudelaire, Tolstoy, Franz 

Kafka, Kinza Br O, Gabriela Mistral, Salima Langrof, Harry Sinclair and Lu 

Xun, the great writer of Classical China have been published in daily Jang and 

Nawa-i-Waqt. Almost 20 books are in his credit as writer, he has been bestowed 

upon Pakistan’s prestigious Presidential Award (The National Human Rights 

Award, 2016).He is the recipient of 

'Frang Bordhi Literary Award' ( Albania 2013) 

'Honoured Poet of Pakistan' ( Ceychelles 2019) 

' World Poetic Star Award' ( W.N.W.U 2019) 

Besides, Presidential Award (The National 'Human Rights Award, 2016) he s 

the recipient of 'Special Shield for Peace' by Ministry of Human Rights 2017 

(Pakistan),    Quid-e-Azam Gold Medal (2015), Asian Cultural Associaon 

Award"(2016) and several other awards from all Pakistan Inter-Collegiate 

Symposiums and Speech Competitions   during academic span. He is a member 

of Pakistan Writers Guild, Pakistan, Pakistan Academy of Letters, Islamabad, 

Member of WNWU (World Nations Writer,s Union) 

Member World Literature Academy( London) 

Member Motivational Strips 
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Member' ANASAN 

Halqa -e-Arbab-e-Zauq, Pakistan, Drama Scrutiny Committee, Punjab Arts 

Council, Lahore and Adabi Baithak, Lahore Arts Council, Lahore. He also had 

been President Sherani Society, Govt. College, Sheikhupura, President Urdu 

Society, University Oriental College, Lahore, Honorary Editor Quarterly Husn-

e-Byan  Monthly Magazine, Karachi and Honorary Editor Monthly Magazine G 

News, UK. His major work consists of poetry, Dehleez pe Aankhain, Muthi 

Mein Tera Wada, Maut ka Hath Kalai par Hai, Mohabat khasara naheen, Umr-e-

Rawan sey parey, Wrist in the Clutches of Death, Mera Dil Fakhta da Ahlna ay, 

Main Laam di Janj da Lardha han, Vasal say Khali Din, Mutbadil Dunia ka 

Khawb, Chiraghon se Bhari Galliyan, Asaan Sufny Sahvey rakhey and Ik Hijr 

Jo Ham Ko Lahaq Hai (Letters) which are read widely by the lovers of poetry. 

His research works include Urdu Adab Europe Aur America Mein, Iqbal Sajid 

Bataur Ghazal Go, Urdu Adab Europe Aur America Mein, Urdu ki Qadeem 

Bastian, Khaak se Uthny wala Fun, Urdu afsaane ka Maghribi Dareecha, Urdu 

Ghazal ka Maghrabi Daricha,Tassawarat, (Tehqiqi aur Tanqidi Mazamean), 

Asasa (Compiled by) The 1st poetic book of renowned poet Iqbal Sajid, Kulyat-

e-Iqbal Sajid, Iqbal Sajid: Shakhsiat aur Fan and Kuliyat-e-Ustad Daman. Hs 

articles Bartanvi Danish Gahon Meinn Urdu Tadrees Ki Riwayat, Khak say 

Uthnay Wala Fann,Europe Aur America Mein Urdu Zaban ka Mustaqbil, Urdu 

Zaban kay Europi Shoara,  Mashriq Shanasi ki Rawait aur German 

Mustashreqeen, Arab Dunya ka Pehla Jang Mukhalif Shayer, Kahanat kay 

Tareekhi aur Takhliqi Zaaviey, Classiki Mausiqi: Dhurpad Say Khayal tak,, 

Lahore ki Adabi Rawait Mein Qahwa Khanon ka Kirdar, , Classiki Mausiqi 

mein Gharaney ka Tasawar, Classiki Mausiqi kay Pakistani Gharaney, Bar-e-

Sagheer Mein Mausiqi ki Baithkon ki Rawait, Europe Aur America ki Urdu 

Ghazal, Donon Janib Syah Sulagta Sigret, Information Technology aur Kitab ka 

Mustaqbil, Maghrabi Tarz-e-Ahsas aur Is Kay Tashkili Anasir, Europe Aur 

America Kay Urdu Nazm Nigar, Kainati Shaur ka Shair,  Javed Shaheen Aik 

Ta’aruf, Shaeri, Science aur Falsafa, Tarikeen-e-Watan ki Nai Nasl aur Urdu ka 

Mustaqbil, Tarkeen-e-Watan ki Shaeri par Tanhai aur Begangi Kay Asraat, 

Tarkeen-e-Watan ki Shaeri aur Maghrabi Tarz-e-Ehsaas, Mout k Ghaat Utarty 

Mizamir, Narslon se aati Awazen,  Saazon ka Jahan,  Taar k Saazon ka Bawa 

Adam, Urdu Afsaane ma Kahani ki wapsi and Europe aur America k Urdu 

Nazam Nigaar were published in several national and international research 

journals. He is the writer of drama serials Dastak Na Do, Adh Khula Darwaza, 

Suragh, Teesri Aankh, Faisla, Shart and Painda. He also hosted TV Shows like 

'Marsia aur Karbla, Naat Go, Bahattar Aik Taaruf, Reit pe Likhi Dastan and 

Comedy Café, among his Radio Shows are Share-o-Naghama, Teri Keven Akh 

Lag Gai, Sajjan Dey Hath Baan and Ratt Jagay. 
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(Professor Mohammad Shanazar) 

 

Др Јаваз Јафри 

Др Јаваз Јафри рођен је у Тоба Тек Сингх (Пуњаб, Пакистан) 8. априла. 

Докторирао је у урдској литератури са Универзитета у Панџабу, Лахоре 

2006. Кроз ову тезу (урдска књижевност у Европи и Америци) направио је 

мост између Истока и Запада. Покривао је критичко, измишљено, поетско 

и културно дело урдских писаца у Европи и Америка. Ово је први 

документ који се бави развојем урдског језика и књижевности у Европи и 

Америци. Тренутно ради као професор језика и књижевности 

(председавајући одељења за урду) у. Говт.Пост дипломирао н University of 

the Punjab, Lahore in 2006 а, био је председник урдског одељења у Говт-у. 

М.А.О колеџа, Лахоре. Дубоко га занима креативно писање, критика, 

поезија, писање драме, писање колона, упоредно проучавање религија, 

историјске и културне перспективе друштва, светска митологија, однос 

науке и књижевности, међународна књижевност, класична музика и друге 

лепе уметности. садашњи др Јаваз Јафри једини је критичар ликовне 

уметности на урдском језику. Његова књига "Кхан сеи Утхнеи Вала Фанн" 

састоји се од плеса, музике, Фан-е-Пахлванија, сликарства, уметности 

професије и грађевине итд. Поседује огромну колекцију библиотеке 

класичне музике. У његовој радној соби доступна је велика библиотека 

књига, што се види из његовог књижевног укуса. Многе његове песме 

превео је Међународни центар за превођење и истраживање поезије, Кина. 

Доктор Јаваз Јаффри подигао је свој глас против глобалних ратова и 

атомског оружја у последње три деценије. Његов сан је миран, стабилан и 

стабилан свет. Др Јаваз Јафрти је велики активиста за људска права. 

Наставио је да инсистира на људском праву да преживи до последњег даха 

свог живота. Његова антиратна поезија учинила га је контроверзним 

песником, а неки кругови под утицајем су незадовољни њиме на 

регионалном и међународном нивоу. 

 

Aleppo Lives in My Songs 

 

Translated by: Sarah Ali Khan 

 

Carrying my little nest-egg on the head, 

I left the smouldering city, 

I haven't bargained life for my conscience. 

 

Behind my home, 
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Where there Euphartes once gurgled, 

Is only a handful of sand. 

 

My Aleppo, 

Pulsates in my songs, 

And I love it more than the toppled roof of my house. 

 

My children need breaths more than food, 

But they have seized them, 

So to keep alive, 

My children read the verses of Pablo Neruda, 

Because the wholesome air of Chile's woods, 

Blows through those poems. 

 

O you pellucid body of lemon skin, 

I will write you down, 

Along with Kafka's fiction, 

Upon leaves of memory, 

The image of my heaven, 

Which I inscribed on that golden bosom, 

Has vanished last night, 

They've come to steal my dreams. 

 

After that woman left, 

I learnt to stay green from plants, 

And to love from birds, 

Trance, 

Angst, 

And Love, 

Gave me birth. 

 

My last consummation, 

Is with this dust, 

I'm a mere organ, 

In the cosmological orchestra. 

 

Алепо живи у мојим песмама 

Носећи моје мало гнездо-јаје на глави, 

Напустио сам тињајући град, 

Због своје савести нисам ценио живот. 
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Иза мог дома, 

Тамо где је једном Еуфарт жуборио, 

Има само шака песка. 

 

Мој Алепо, 

Пулсира у мојим песмама, 

И волим га више од срушеног крова моје куће. 

 

Мојој деци су потребни удисаји више од хране, 

Али они су их уграбили, 

Да останемо живи, 

Моја деца читају стихове Пабла Неруде, 

Јер здрав ваздух чилеанске шуме, 

Пуше кроз те песме. 

 

О ти лудо тело лимунове коже, 

Записаћу вам, 

Заједно са Кафкином фикцијом, 

По лишћу сећања, 

Слика мог неба, 

Које сам уписао у то златно крило, 

Нестала је синоћ, 

Дошли су да ми украду снове. 

 

Након што је та жена отишла, 

Научио сам да останем зелен од биљака, 

И да волим од птица, 

Транс, 

Тјескоба, 

И љубав, 

Родила ме. 

 

Моја последња конзумација, 

Да ли је са овом прашином, 

Ја сам пуки органон, 

 

У космолошком оркестру.  
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  Jay Sankar Basu 

 

 

- DR JAY SANKAR BASU a teacher of English Literature and Language at UG 

and PG levels across different colleges and universities in West Bengal over the 

last three decades, was born on the 10th of August, 1956, in a small town of 

North Bengal. At present, he is working as Associate Professor of ELT in Centre 

for Language, Translation and Cultural Studies, under the aegis of the School of 

Humanities of a premier State Open University. 

His childhood was spent in a part of North Kolkata where a serene ambience of 

nature still prevailed unmolested by urban intrusion. His memory of howling 

jackals impressed his childhood consciousness so much so that even in his 

mellowing years of life he longs for them with a heart-throb. 

In adolescence his family moved to Nabadwip, the birthplace of ShreeChaitanya 

. His father was in W B Police Service and posted in Darjeeling to take charge 

of police administration there. 

Growing up under the mentorship of his uncle, a renowned science teacher, he 

studied science in school and passed H. S. with national scholarship. But his 

innate passion was literature and in spare time he dee immersed himself in the 

study of Bengali and English literature alongside his exposure to Vedantic and 

Baisnava literature by the graces of two outstanding scholars, Shree 

Radhamohan Goswami and Shree Gopendu Bhusan Sankhyatirtha, translator of 

the Vedas into Bengali. 

He studied BA Honours and MA in English at Calcutta University and M.Phil at 

Jadavpur University. He did his Ph.D on modernist English short. At Kalyani 

Univerity he worked as Visiting Faculty for about a decade. He also served 

IGNOU, India as an Academic Counsellor. He is an author, published from 
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abroad and India, of Critical Studies on Fiction and Film. Notion Press : India, 

Malayasia and Singapore, and Bookclinic : India published altogether 39 

anthologies of his poetry: all are listed with Amazon, Amazon Kindle and other 

leading e- bays. The journey of his poetry publication started with The Mystic 

Wings and Howls of Cremated Passion published by the largest publishing 

house of India, Notionpress. 

Jay Basu was conferred the 74th INDIAN INDEPENDENCE DAY AWARD 

OF HONOUR on 15 th AUGUST, 2020 jointly by Gujarat Sahitya Academy 

(Govt. of Gujarat, India) and the leading global literary forum Motivational 

Strips as 

a poet at par with global standards. Before that, he was awarded the honour of a 

poet of excellence by WEWU, a leading poetic society based at Hyderabad. Jay 

Basu published his critical studies and researches on Fiction and Film Studies 

from abroad, books dealt with by prestigious dealers and sellers like Barnes and 

Noble of US and Book Dipository of UK. So far, Jay Basu published 41 books 

and all of them are available on Amazon among other e-bays. 

His college and university days were turbulent on the crest of Naxalite 

movements during the seventies. His tilt to left-wing politics petered out as a 

sequel to his disenchantment with its deviations from the Marxist ideals. Quietly 

severing his fledgling tryst with left politics he refocussed his interest on 

academic studies and creative writing. 

ДР ЈАИ САНКАР БАСУ 

наставник енглеске књижевности и језика на нивоима УГ и ПГ на 

различитим колеџима и универзитетима у Западној Бенгали током 

последње три деценије, рођен је 10. августа 1956, у малом месту Северни 

Бенгал. Тренутно ради као ванредни професор ЕЛТ-а у Центру за језичке, 

преводилачке и културолошке студије, под покровитељством Школе за 

хуманистичке науке премијера Државног отвореног универзитета. 

Дјетињство је провело у дијелу сјеверне Колкате гдје је још увијек владао 

спокојан природни амбијент неометано задиран у град. Његово сећање на 

завијање шакала толико је импресионирало његову свест из детињства да 

чак и у својим благим годинама живота жуди за њима. 

У адолесценцији се његова породица преселила у Набадвип. 

Одрастајући под менторством свог стрица, познатог наставника науке, 

студирао је науку у школи и положио Х. С. са националном стипендијом. 

Али његова урођена страст била је књижевност, а у слободно време он се 

уронио у проучавање бенгалске и енглеске књижевности, упоредо са 

излагањем ведантичкој и баиснавској књижевности захваљујући 

благодатима двоје истакнутих научника, Схрее Радхамохан Госвами и 

Схрее Гопенду Бхусан Санкхиатиртха, преводиоца Веде на бенгалски. 
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Студирао је енглески на Универзитету у Калкути и на Универзитету 

Јадавпур. Докторирао је на модернистичком енглеском језику. Аутор је 

критичких студија о фантастици и филму објављених из иностранства и 

Индије. Индија је објавила укупно 39 антологија његове поезије: све су на 

списку Амазон, Амазон Киндле и других водећих е-баиа. Пут његових 

песничких публикација започела су „Мистична крила“ и „Урлици 

кремиране страсти“ у издању највеће издавачке куће у Индији, 

 

I WOULD GLITTER IN THE DEEPENING DARK 

 

[ An occasional internal colloquy at last of 

a serial accident-survivor, who knows from  

his near-death experiences that there can  

be no accidents, no coincidents on the path  

of destiny. All happenings in the cosmos of time and space are tuned to the law 

of causation that big-banged once to toss us  

to its sweet and Immanent Will, till the end  

of Time.] 

 

that holy festival-of-light-day  

evening descended darkening 

thick with crackling firecracker 

 

you popped with  

outspread hood 

sharp came down  

your fangs of venom 

on my upped thumb 

my fingers were wet 

you made me smile 

before I could break into a laugh 

hurriedly I put it tongue-in-cheek 

 

a taste of near-death that chilled 

all my pampered frets about type 

of life fuming-n-forging, signifying 

nothing, made me reminisce and  

rehearse how I lived on relishing  

the fever of life tumbling on cold  

and stilled shore of death,cowed 
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not by your stealth of crouching  

to one least glued to this sticky  

gloom of living on, to please but  

you, who else! my skies and stars! 

I'ould glitter in the deepening dark   

 

I lay then on stone chips six-inch 

off rattling wheels on iron tracks 

I took once again the whip of live 

wire that cut into my shaven face 

 

is it then once for all you've made  

me motor on and ram and bang on 

to trees that flank and florally adorn 

the highways that sleep in noontime  

like pythons sleeping on the greens  

to gobble up unwary motorists who  

drive in hurry to run down a horizon? 

 

Or, another, and a journey beyond, perhaps? 

 

 

БЛЕШТАО бих У ДУБОКОЈ ТАМИ 

[Напокон повремени интерни разговор 

Са преживелим из серије несрећа који зна из 

његових блиских смртних искуства која говоре 

да није несрећа,да  нема случајности на путу 

судбине. Сва дешавања у космосу времена и простора прилагођена су 

закону узрочности који нас је једном подредио 

својој слаткој и Иманентној Вољи, до краја 

времена.] 

 

тај свети светлосни дан 

увече замени затамњење 

ти си искочио 

као пуцкетава петарда 

раширене капуљаче 

оштри твоји очњаци 

испустили су кап отрова 

на мој горе подигнути палац 
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моји прсти су били мокри 

насмејао си ме 

али пре него што сам успео да се насмејем 

на брзину сам ставио палац у уста 

укус скоро смрти који се охладио 

све моје размажене фразе о типу 

живота постале су  ковање, означавање 

ничег, натерало ме и увежбало  да се сетим  

како сам живео од уживања 

грозница живота која се спушта на хладноћу 

и стиша обалу смрти,  

не по вашој тајности чучања 

до минималног лепљења за овај лепљиви 

мрак живота,и даље бих да угодим али 

теби и коме још! Мом  небу и звездама! 

Сијао бих у мраку који се продубљује 

Лежао сам тада на каменим одломцима од шест инча 

уз звецкање точкова на гвозденим траговима 

Узео сам још једном бич уживо 

жицу која ми се урезала у обријано лице 

да ли је то једном за све што сте направили 

ја чактар на овну који лупа 

дрвећу које се са поносом цвећем украшава 

аутопутеви који спавају у подне 

попут питона који спавају на зеленилу 

да изгризу неопрезне возаче који 

возе у журби да престигну  хоризонт? 

Или, можда неки други и даљи видик .  
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        Jelena Hadzi-Ristić Ćetković 

 

 

Ja sam Jelena Hadzi-Ristić,sada Ćetković. 

Rođena sam u najlepšem metohijskom gradu,davne 1972.u nekom julu mesecu. 

Završila sam književnost i zaljubljenik sam u klasike,poeziju i Crnjanskog.Moje 

pesme ...ima ih u studentskim zbornicima i zbirkama zajedničkim. 

 

Nemoj ići! 

 

Ako odeš 

Staviću okove oko zglobova 

Da nikada više ni reč ne napišem 

Ako odeš 

Da se budim neću pristati 

Niti ću ptičicama 

Ikada više napraviti 

Lepe,šarene kuće 

Sa pragovima 

Neće više imati ko stablu da peva 

Niti će iko više crtati zvezde u ponoć 

Ako odeš 

Udahnuću duboko 

I zamoliću srce 

Da pŕestane da kuca 

I pre toga ću obući 

Svoju najlepšu belu haljinu 

I mahaću lastama 
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Da se u tu čipku sakriju 

Ako odeš 

Porazbijaću sve lampe po kući 

Neka me mrak obasja 

Ako odeš 

Sve ove glasove u glavi 

Zauvek ću zagušiti 

Neka i njima dobro bude 

Ako odeš 

Neće te imati ko 

Ovako voleti 

Naopako i neizrecivo 

Sumanuto i tužno 

Ako odeš 

Kako ćeš utešiti oblake 

Kako ćeš nasmejati sirene 

Kako ćeš grad za sve neverne Tome 

Zatvoriti 

Ako odeš 

Zidovi će sami prema reci krenuti 

Svaki će sokak zaspati 

A tebi će tišina 

Biti najlepša sestra 

Ako odeš 

Plakaću 

I u toj vodi 

Neće biti dovoljno mesta 

Za tvoju čarobnu barku 

Nemoj ići 

Plakaću.. 
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           Jernail Singh Anan 

 

 

Dr. Jernail Singh Anan recipient of Naji Naman Literary Award 2020 and 

Professor Emeritus [Hony] in Indian Literature, The European Institute of Roma 

Studies and Research, Belgrade, Serbia, is one of the leading world poets and 

philosophers. Author of 75 books of poetry, fiction, non-fiction, spirituality and 

philosophy, his reputation as a poet rests mainly on his scintillating work in 

critical theory:' 21st Century Critical Thought' Vol 1 and Vol 2 and Epics: 

'Mahabharat: The War of Words', 'Geet: The Unsung Song of Eternity',   'The 

Satanic Empire' 'The Ganturbury Tales' 'The Plague: The Metaphor is Dead' and 

his latest epic 'The Master: The Return of the Prophet' which reworks Khalil 

Gibran's 'The Prophet'. He has innovated the Theory of Biotext [along with Dr. 

Roghayeh Farsi, Iran. Dr. Anand was the President of  World Poetry Conference 

in Oct. 2019 and is the Founder President of  Galaxy International Foundation 

and Chairman, World Literature India. 

Др Јернаил Синг Анан 

добитник Наји Наман књижевне награде 2020 и емеритус професор у 

индијској књижевности, један је од водећих светских песника и филозофа. 

Аутор 75 књига поезије, белетристике, нефикције, духовности и 

филозофије, његова репутација песника углавном почива на његовом 

блиставом делу у критичкој теорији: „Критична мисао 21. века“ 1. и 2. 

књига и Епови: „Махабхарат:  Рат речи “,„ Гејет: Неопевана песма 

вечности “,„ Сатанско царство “„ Гантурберијске приче “„ Куга: Метафора 

је мртва “и његов најновији еп„ Господар: Повратак пророка “који је 

прерађен Кхалил Гибран 'Пророк'. Иновирао је Теорију биотекста [заједно 



656 
 

са др. Рогхаиех Фарси, Иран. Др Ананд је био председник Светске 

песничке конференције у октобру 2019. године и оснивач је председник 

Међународне фондације Галаки и председник Светске књижевности 

Индије. 

 

 

 

BUDDHA'S DREAM 

 

Since times immemorial, 

Whenever I hit this earth, 

I heard about Angels and Asuras 

In constant strife 

Angels fine, 

But it always intrigued me 

How were the Asuras? 

 

I saw some on the silver screen 

In mythical serials. 

And never saw  one in real life. 

I asked gods 

I want to meet a real Asura. 

There was a loud laugh. 

Was it the last one? 

I was terrified. 

 

An angel then came to me 

"Do you want to meet an Asura?" 

There was no reason 

To say No. 

I nodded. 

Follow me. 

And I followed him in my chariot 

Driven by Chana. 

 

He took me into a big room 

Mirrors on each wall 

I was everywhere 

Surprised 

And waiting for the entry 
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Of the Asura. 

 

The angel was perhaps reading 

My thoughts 

When he was about to leave, 

I stopped him. 

Please... 

Where are the Asuras 

You promised? 

 

He took me to my own reflection 

In the mirror 

And pointing towards me said 

"Here he is". 

I ? an Asura ?  I looked at him 

In utter bewilderment 

And disbelief. 

 

Thus spake the Angel 

To see me dumbfoubded: 

 

Asura is a person 

Who has lost  the Sura 

The rhythm divine. 

Look at yourself. 

Are you thinking and acting 

In tune with what the earth the sky 

And the vegetation wants? 

 

Look at your rivers 

You have defiled your winds. 

Anyone who violates 

The divine command 

Is an Asura. 

So are you. 

 

Angel, is this whole world 

an Asurastan? 

 

Those who arrogate to themselves 
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False divinity. 

And work against natural passion 

Of innocent  love, and disturb 

The  happiness of the cosmos 

Join the unholy ranks. 

 

I was shocked. 

I was out of rhythm. 

Yashodhara, Chana, 

And beautiful dancers 

All the people of Kapilvastu 

My father the King 

 

O gods! Let me change this world 

Before my Rahul grows up. 

Trees! I am coming. 

Gaya!  Don't go anywhere 

I am coming. 

 

 

БУДИН САН 

 

Од почетка сјећања 

Кад сам ударио о ову земљу, 

Слушао сам за Анђеле и Асуре 

У сталној свађи 

Анђели су добри, 

Али увек ме је интригирало 

Какве су биле Асуре? 

 

Видео сам их на сребрном екрану 

У митским серијским публикацијама. 

И никада их нисам видео у стварном животу. 

Питао сам богове 

да упознам праву Асуру. 

Зачуо се гласан смех. 

Да ли је била последња? 

Био сам престрављен. 

 

Тада ми је дошао анђео 
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„Да ли желите да упознате Асуру?“ 

Није било разлога 

Рећи Не. 

Климнуо сам главом. 

Прати ме. 

И пратио сам га у  кочији 

Возила Чана. 

 

Одвео ме је у велику собу 

Огледала на сваком зиду 

Био сам свуда 

Изненађен 

чекајући улазак 

Асуре. 

 

Анђео је можда читао 

Моје мисли 

Кад је хтео да оде, 

Зауставио сам га. 

Молим вас... 

Где су Асуре 

Обећали сте? 

 

Одвео ме је до сопственог одраза 

У огледалу 

И показујући ка мени рекао 

"Овде је". 

Ја? Асура? Погледао сам га 

крајњем збуњен 

У неверици. 

 

Тада је говорио Анђео 

Гледајући ме занемелог: 

 

Асура је особа 

Која је изгубио Суру 

Ритам божански. 

Погледај себе. 

Да ли размишљаш и играш 

У складу са земљм и небом 
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или вегетацијом? 

 

Погледај своје реке 

Оскврнили сте ветрове. 

Свако ко крши 

Божанску заповест 

То је је Асура. 

И ти си. 

 

Анђеле, да ли је цео овај свет 

Асурастан? 

 

Они арогантни 

Који сте лажно божанство. 

И радите против природних правила 

Невине љубави и узнемиравате 

Склад космоса 

Придружите се несветим редовима. 

 

Био сам шокирана. 

Био сам ван ритма. 

Јашодара, Чана, 

И прелепе плесачице 

Сви људи из Капилвастуа 

Мој отац краљ 

 

О богови! Пустите ме да променим овај свет 

Пре него што мој Рахул одрасте. 

Дрвеће! Долазим. 

Гаја! Не иди никуда 

Долазим. 

 

 

 

THE DEN OF BELLIGERENCE 

 

 

Either dacoits or evil doers cover their faces 

In the dark, 

What crime have you committed 
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O Solitary Reaper! 

Even during day time, 

You are covering your face? 

 

Have you done some act of shame 

That thou canst show to the world thy face? 

Ohh..I see, 

Same is the case 

With the entire human race 

Covering their face, as if in disgrace! 

 

Hope, which was left behind in Pandora's Box 

Has strayed from the path of good, 

And was baked into greed 

And the entire earth, thereafter, 

Was put to seed. 

 

Now everywhere, an evil harvest of greed 

Springs up for the humans to feed 

It has vitiated them in thought 

And criminated them in deed. 

 

O Oedipus! Go to the Oracle at Delphi 

I overhead some kids talking 

Of a curse (carona) 

Let loose on thy domain. 

 

Neither you nor your countrymen 

Are safe, go to Delphi, the blind prophet beseech 

"A  capital sin has been committed 

And the land is under the seige". 

 

What is the sin? 

Who are the sinners? 

Oedipus calls a meeting of ministers. 

On each table, birds, dogs, lions sit 

"Slit Oedipus, and have a feast on it". 

 

The killer is killed. 

Now kill the idea of man 
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The idea of supremacy, the thought of clan. 

Break open his mind and free intelligence 

O Wisdom ! 

What are you doing 

In this den of belligerence? 

 

БРЛОГ РАТОБОРНОСТИ 

 

Само дакоити или демони покривају своја лица 

У мраку, 

Који си злочин починио 

О усамљени жетеоче! 

Чак и током дана, 

Покриваш лице? 

 

Да ли си направио неки срамни акт 

Да не можеш показати свету своје лице? 

Охх видим, 

Исти је случај 

Са читавом људском расом 

Покривају  лице, као да се стиде 

 

Нада, која је остала иза Пандорине кутије 

Скренула је са пута добра, 

И била печена у похлепи 

И целом свету је после тога, 

Никло зло  семе. 

 

Сада свуда, зла жетва похлепе 

Извире да се људи нахране 

Враћа  им се у мислима 

И хвата  их на делу. 

 

О Едипе! Иди до пророчишта у Делфима 

У име све деце говорим 

Проклетства ореола (короне) 

Ослободи овај народ 

 

Ниси ти ни твоји земљаци 

На сигурном, иди у Делфе, моли слепи пророка 
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„Почињен је капитални грех 

А земља је под проклетством “. 

 

Шта је грех? 

Ко су грешници? 

Едип сазива састанак министара. 

На сваком столу седе птице, пси, лавови 

„Пресеци Едипа, и нека он буде жртва“. 

 

Убица је убијен. 

Убиј идеју о човеку 

Идеја надмоћи, мисао клана. 

Отворите ум и слободну интелигенцију 

 

О Мудрости! 

Шта радиш 

У овом брлогу ратоборности?  
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                    Jerry Lee Langdon Jr. 

 

 

 

Born the 2nd of May, 1967 in Kalamazoo, Michigan. 

I was born and raised in Michigan, USA but I joined the Army at 17 and entered 

at 19. I came to Germany in the Army and loved it. I met my wife then and after 

a very rocky start trying to settle in Michigan, I realized it was not going to work 

so we moved back to Germany. I have been here 30 years. My greatest 

inspirations were always Edgar Allan Poe, Robert Frost and Henry Wadsworth 

Longfellow.  

I currently have 5 self-published books available on Amazon. Temperate 

Darkness, Behind the Twilight Veil, Death and other cold things, Temperate 

Darkness, Behind the Twilight Veil, Death and other cold things, The 

Rollercoaster Heart, and Frosted Dreams.. 

I always had a pencil in my hand growing up. I loved to draw and paint. I still do 

but since I was 17 I have written more than I draw. Writing and painting are a 

part of me that I still don't understand to this day but I would be unhappy 

without them and they just came naturally to me. Most of my writing is dark, 

emotional and gothic, but romance shines through now and then. I love to 

integrate color and atmosphere into my writings. 

Џери Ли Лангдон Јр. 

Рођен 2. маја 1967. у Каламазоо-у, Мицхиган. 

Рођен сам и одрастао у Мицхигану, САД, али у војску сам ушао са 17, а 

ушао у 19. У војску сам дошао у Немачку и волео је. Тада сам упознао 

своју супругу и након врло тешког почетка покушаја насељавања у 

Мичигену, схватио сам да то неће успети, па смо се вратили у Немачку. 

Овде сам 30 година. Моја највећа инспирација увек су били Едгар Аллан 
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Пое, Роберт Фрост и Хенри Вадсворт Лонгфелов. Ако постоји елемент који 

је повезан са мојом музом, онда је то вода. Звук кише, цурење фонтана и 

кад се истуширам, ум ми откуцава. Друге инспирација су митологија, 

филмови  

Тренутно имам 5 самообјављених књига доступних на Амазону. Умерена 

тама, Иза сумрака вео, Смрт и друге хладне ствари, Тобоган срце и  

Смрзнути снови. 

 

Where The Moonlight Lies 

 

When the crow caws thirteen times 

It's your demise 

When the bells toll thirteen chimes 

The Reaper arrives 

The darkness is growing ever colder 

The moonlight lies 

The old dog is getting ever older 

Faith never dies 

Here I am counting caws and chimes 

Hoping that I don't count thirteen times 

Here I am getting ever older 

Growing darker and ever colder 

When the Reaper arrives 

It will be my demise 

Going where the moonlight lies 

Off to where faith never dies 

 

GHOST SHIPS 

 

I will gamble with the breeze 

Turning over a brand new leaf 

Every time it flows through the trees 

Blowing away any instance of grief. 

 

Boarding ghost ships off to sea. 

I will dance with the clouds 

As they release their rain. 

When they open up their shrouds 

 

Washing away the existence of pain. 
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Ghost ships swallowed by the sea. 

I will float with the feather’s flight 

Over its vacuous stream 

 

Until it etches words of shadow and light 

Awakening a moment of dream. 

Ghost ships rising from the sea. 

I will smile with the Sun; 

 

A vicarious grimace to its shine. 

Sending positive energy to everyone. 

Letting them feel everything is fine. 

Ghost ships become the sea. 

 

Где лежи месечина 

 

Кад врана гракне тринаест пута 

То је твоја смрт 

Кад звона наброје тринаест звонова 

Стиже Жетелац 

Тама постаје све хладнија 

Месечина лежи 

Стари пас постаје све старији 

 

Вера никад не умире 

Овде бројим краве и звончиће 

У нади да нећу бројати тринаест пута 

Ево, ја постајем све старији 

Све тамнији и све хладнији 

Кад стигне Жетелац 

Биће то моја смрт 

Ићи ћу тамо где лежи месечина 

Тамо где вера никада не умире 

 

БРОДОВИ ДУХОВА 

 

Коцкаћу се са вјетром 

Окретање потпуно новог листа 

Сваки пут тече кроз дрвеће 

Отпухујући сваки случај туге. 
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Укрцавам се на бродове духова 

на море. 

Плесаћу са облацима 

Док пуштају кишу. 

Кад отворе покров 

 

Испирање постојања бола. 

Духови које је море прогутало. 

Плутаћу летом пера 

Преко свог празног потока 

 

Све док не урезује речи сенке и светлости 

Буђење тренутка сна. 

Бродови духови који се уздижу из мора. 

Осмехнуће се Сунцем; 

 

Заменљива гримаса до сјаја. 

Слање позитивне енергије свима. 

Пустити их да осете да је све у реду. 

Бродови духова постају море.  
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               Јоан Баба              

 

 

ЈОАН БАБА 

(Селеуш, 25.11.1951.године, A.П. Војводина, Србија). Песник, новинар и 

публициста, лексикогаф, историчар књижевности и преводилац. Објавио је 

49 књига поезије, историје књижевности и лексикографије, монографија, 

антологија о препева. Други преводи и препеви са српског на румунски и 

обратно, уврштени су у 15 разних књига док је 20 радова објавио у 

посебним додацима. Био је главни и oдговорни уредник Програма на 

румунском језику Радио Новог Сада и одговорни уредник Пргорама на 

румунском језику Телевизије Војводине. Од 1995-2020.године, уређивао је 

100 бројева часописа за књижевност, уметност и прекограничну културу 

„Лумина" (Н.И.У. Либертатеа из Панчево) и 30 књига у "Колекцији 

Лумина" у којој зе објавио значајна имена савремене румунске и спрске 

књижевности. 

Књиге поезије: Предах у времену, Панчево 1984, Имагинарни прелудиј, 

Нови Сад 1988, У гнезду ока, (двојезично на румунском и српском језику), 

Пожега 1989, Троугласто огледало, Нови Сад 1990, Заједљиве песме, 

Панчево 1991, Безазлене играрије (књига за децу), Нови Сад 1994, Запис на 

ваздуху,Темишвар 1997, Кошуља нужности, Јаши 1998, 

ГлаваПисмо,Темишвар 1999, Поеме Д, Нови Сад 2002, Најлепше песме, 

Дробета Турну Северин 2002, У уху времена, Кишињев 2003, Балканска 

икона, Панчево 2004, Двоумица блискости, Јаши 2005, Стање у 

парампарчад, Дробета Турну Северин 2008, Eavesdropping Time 

(двојезично на румунском и енглеском језику), Темишвар , Моинешти 
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2009, 2010, Сензације са отиском - у библиотеци сабраних дела савремене 

књижевности Румуна из целог света, Јаши 2011, Музеј Диорам, Панчево 

2011, Обложене истине, (двојезично на румунском и српском језику) 

Панчево 2013, Eavesdropping Time (двојезично на румунском и енглеском 

језику, Предговор и поговор Ion Pachia-Tatomirescu, превод Gabriela Pachia) 

Панчево 2014, Amicus animae dimidium & Отварање [заједно са Недељком 

Терзић, на тридесетак светских језика], Сремска Митровица 2015, Amicus 

animae dimidium, на румунском и француском језику, предговор Виктор 

Русу, препев на француском Емануела Бушој, (Дамира) Дробета Турну 

Северин 2016, Amicus animae dimidium, на румунском, француском и 

енглеском језику, предговор Виктор Русу, препев на француском Емануела 

Бушој, на енглеском Диана Боцоака (Штеф) Дробета Турну Северин 2016, 

„7”, песме [на енглеском, француском, шпанском, италијанском, руском, 

пољском и шведском језику], Крајова, 2017, Сто једна песма, Румунка 

академија, Букурешт 2020. 

Књиге са другом тематиком: На ногарима хоризонта (тематска антологија) 

Уздин 1986, Библиофрафски приручник - писци, Нови Сад 1997, 

Сведочења, кљига интервјуа са значајним личностима европске 

књижевности и уметности,Teмишвар 1997, Антологија књижевности и 

уметности из румунских заједница – Први том – Јутословенски Банат, (са 

Каталином Бордејануом) Јаши 1998, Лексикон Савремених Уметника 

Румуна у Југославији, први том, Нови Сад 1999. Објавио је тематску 

антологију овдашње банатске лирике, и антологију савремене поезије из 

Републике Молдавије (2002), Време стваралаштва Слободана Црногорца 

(монографски животопис), Темерин 2003, Аrs Longa... Отворени атеље са 

ЦД-ом, Н.И.У. Либертатеа, Панчево – Радио Нови Сад, Нови Сад 2004, 

Лумина бренд, Панчево 2007, Лумина – монографко-библиолошки 

прилози, Панчево 2016, Банат у меморији тренутка, панорама румунске 

лирике, Панчево 2017, Нови духовни мост / Punte spirituală nouă, Зборник 

савремене лирике Нови Сад-Темишвар (2019, са Ивом Мунћан) и др. 

У периодици је објавио преко 900 библиографских јединица превода, а у 

књигама избор и препев из стваралаштва Каталина Бордејануа (1999), 

Миће М. Тумарића (2000), Флорентина Смарандакеа (2000) Васка Попе 

(2002, 2017), Aлександру Баишануа (2003), Пере Зупца (2004, у сарадњи са 

Славком Алмажаном и Ангелом Думбравеануом), Јулијана Филипа (2007, 

2008, 2019), Спасеније Сладојев (2012), Недељка Терзића (2013, 2014 - у 

сарадњи са Вирђинијом Поповић, и 2018), Леа Бутнаруа (2019) и 20 

песника из Новог Сада (Нови духовни мост, Нови Сад-Темишвар, 2019 ). 

Учествовао је на бројнм међународним скуповима и симпозијумима у 

Новом Саду, 
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Панчеву, Београду, Паризу, Копенхагену, Прагу, Братислави, Хавани, 

Синаји, Нептуну, Решици, Уздину, Суботици, Јашију, Кишињеву, Криваји, 

Зрењанину, Букурешту, Темишвару, и објаио је преко 185 радова из 

области историјске и културне традиције, историје књижевности, 

политичке филозофије и социологије културе. 

До сада је објављиван у 130 часописа у земљи и иностранству са преко 

1300 библиографских јединица, а песме су му преведене на српском, 

мађарском, словачком, русинском, енглеском, француском, шпанском, 

италијанском, пољском, руском, шведском, македонском, буграрском, 

грчком и арапском језику. 

Уврштен је у преко 100 антологија објављених у Србији, Румунији, 

Шведској, Словачкој, Француској, Белгији, Републици Молдавији, Тунису, 

Либану. О његовом песничком опусу, у енциклопедијама, речницима, 

библиографским и другим књигама, објављено је преко 180 приказа, 

критичких осврта и есеја а у периодици неколико стотина.Добитник је 70 

награда (дипломе, 13 медаља, 10 плакета као и других уметничких 

предмета које су му додељене за књижевност у Румунији, Србији, 

Републици Молдавији и Бугарској, Либану, као и неколико награда за 

новинарство и документарни филм.Члан је Савеза Писаца Румуније, 

Друштва Књижевника Војводине, Светског парадоксистичког покрета 

(САД), „Круга Лумина – Хонорис кауса” (Панчево), Друштва подунавских 

писаца (Румунија) и један од оснивача Друштва новосадских књижевника. 

Живи у Новом Саду. 

 

 

ARS LONGA 

 

Pe o masă gravidă cu cenuşă 

Privesc lumea lui Tomiţă Guţu 

Violina 

Masca 

Tabla de şah 

Din fibre lăuntrice vremea sunetelor apasă 

Eliberată de substanţe radioactive 

Masca îşi schimbă poziţia 

Tabla de şah zboară cu caii înaripaţi 

Cu tunurile sparte 

Cei care vorbesc de probleme ecologice 

Codifică impulsurile cotidiene 

Natura moartă e mai vizibilă și umblă prin vorbă 
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ARS LONGA – VITA BREVIS 

 

ARS LONGA 

 

Na stolu bremenitom pepelom 

Posmatram svet umetnika Gucu Tomislava 

Violina 

Zaštitna obrazina 

Šahovska tabla 

Iz unutrašnjih žica vreme zvukova pritiska 

Oslobodjena radioaktivnih supstanci 

Obrazina menja položaj 

Šahovska tabla leti na krilatim konjima 

Sa razbijenim topovima 

 

Oni koji govore o ekološkim problemima 

Kodifikuju dnevne impulse 

Mrtva priroda je vidljivija i hoda u govoru 

ARS LONGA – VITA BREVIS 

 

MINOTAURI ÎN ZBOR 

 

Nu te mai poţi reîntoarce în trecut 

Să-ndrepţi posibilităţile perimate 

Îndrepţi creierul într-un zbor 

 

Şi vezi că mai există un trecut 

Viitorul care se mai poate îndrepta 

Puţin timp va mai zbura încă 

Şi-n visul lumii 

 

Anii se vor metamorfoza în luni 

Lunile vor fi denaturate-n zile 

Zilele vor coborî – în ore 

Orele-n secunde 

 

În mileniul trei 

Întrezăreşti adevăruri transumane 

Omul eliberat de rigorile cinetice 

Admiră prin lumea divizată 
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Cum se perindă pe Terra 

 

Minotauri supravegheaţi 

Cu trei umbre-n spate 

Frica multiplicării dilată pupila 

Fiinţele inhibă starea 

 

Îngândurate de naşterea propriu-zisă 

Într-o idee ca la Dionysos față de Ariadne 

Mare-i nevoia de dragoste 

Fie chiar pe o insulă pustie dar fertilă 

 

Pentru că ne ivim într-un chiot 

Și ne-ascundem într-o jale 

 

LETEĆA ČUDOVIŠTA 

 

U prošlost povratka nema 

Da ispraviš prevazilazeće mogućnosti 

Pustiš mozak da leti 

Pa otkriješ još jednu prošlost 

 

Budućnost koja se još daje ispraviti 

Još će malo време да прохуји 

Po snu čovečanstva 

Dok se godine preobraze u mesece 

 

Meseci izopače u dane 

Dani siđu u sate 

Sati u sekunde 

 

U trećem milenijumu 

Nazireš transhumane istine 

Čovek oslobođen kinetičkih stega 

Divi se kako zemljom 

Po razdeljenom svetu 

Pod prismotrom vršljaju minotauri 

Sa tri senke za potiljkom 

 

Strah od kloniranja širi zenice 
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Bića poražavaju stanja 

Zabrinuta zbog pravog-pravcatog rađanja 

U ideji koliko li vapimo za ljubavlju 

Kao Dionis prema Ariadni 

 

Bilo čak na pustom ali plodnom ostrvu 

Jer se pojavljujemo u kriku 

A skrivamo u žalosti 

 

Prepev sa rumunskog jezika Ivo Munćan i Autor  
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    Joan Josep Barceló i Bauça  

 

 

(Palma de Mallorca - Spain, 1953). He has studied humanities and science at the 

Universities of Barcelona, the Balearic Islands, Madrid and London. He is the 

author of numerous books of poetry in Catalan and Italian. He develops a style 

characterized by surrealism and abstraction, with references to a dreamlike and 

mythical world, spiritual and carnal, in search of a revolutionary concept. 

Likewise, he tells us about the mainland and the blue of the Arctic Ocean and 

polar landscapes in svalbard and drømmeøya, following the characteristics of a 

universe where the word becomes a breath of a new time and is transformed into 

flesh raw to become it a sea of storms in the night. Light and darkness dominate 

the language until desire is the spark of fire and only the life can survive a 

sudden emergency. The search for infinity makes us nomads looking for a 

moment of tenderness, a desire to find the only beings who have the keys to 

persistence to open the cosmos and to become the covalent bonds of a life that 

goes beyond of the same existence in a mafic suicide of the word itself, so 

poetry takes the force of time and becomes a fury of blood and allows us to live 

more intensely and be reborn after the womb of the mother than all we are 

children amidst sparks of electronegativity. It all ends on the periphery of the 

circle, between thoughts that remain within us as parasites of memory. For all 

this we can only hope: I must not die today. 

ЈОАН ЈОСЕП БАРЦЕЛО И БАУЦА 

(Палма де Мајорка - Шпанија, 1953). Студирао је хуманистичке науке на 

универзитетима у Барселони, Балеарским острвима, Мадриду и Лондону. 

Аутор је бројних књига поезије на каталонском и италијанском језику. 
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Развија стил који карактеришу надреализам и апстракција, са референцама 

на сан и митски свет, духовни и телесни, у потрази за револуционарним 

концептом. Исто тако, он нам говори о копну и плаветнилу Арктичког 

океана и поларним пејзажима на свалбарду и дрøммеøии, пратећи особине 

универзума у коме реч постаје дах новог времена и претвара се у месо 

сирово да би постало море олуја у ноћи. Светлост и тама доминирају 

језиком све док жеља није искра ватре и само живот може преживети 

изненадну нужду. Потрага за бесконачношћу чини нас номадима у потрази 

за тренутком нежности, жељом да пронађемо једина бића која имају 

кључеве упорности да би отворила космос и постала ковалентна веза 

живота који превазилази исто постојање у мафији самоубиство саме речи, 

тако да поезија узима снагу времена и постаје бес крви и омогућава нам да 

живимо интензивније и да се препородимо у материци мајке од свих нас 

деце усред искрења електронегативности. Све се завршава на периферији 

круга, између мисли које остају у нама као паразити сећања. За све ово 

можемо се само надати: данас не смем да умрем. 

 

els espectres atòmics de les aigües mortes 

 

un principi d’indeterminació 

devora el substrat. 

una cavitat en la funció de les ones, 

ofrena de la terra 

en el desplaçament de la conseqüència. 

errant i fugitiu, 

si el vent es propaga en el buit, 

els nòmades poden tornar: 

 

matusalem 

tenia cent vuitanta-set anys 

quan va engendrar “jo sóc” 

i encara va viure set-cents vuitanta-dos anys més 

i va ser “jo seré”. 

 

matusalem 

morí als nou-cents seixanta-nou anys, 

assolit el grau de llibertat 

en un oscil·lador harmònic unidimensional. 

 

the atomic spectra of dead waters 
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a principle of indeterminacy 

devours the substrate. 

a cavity in the function of the waves, 

the earth’s offering 

in the displacement of consequence. 

drifting and fleeing, 

if the wind propagates into vacuum, 

nomads can return: 

 

Methuselah 

was one hundred and eighty-seven 

when he began "I am" 

and he lived on for seven hundred and eighty-two years more 

to become "I will be". 

 

Methuselah 

died at the age of nine hundred and sixty-nine, 

having reached the level of freedom 

in a one-dimensional harmonic oscillator. 

 

la mecànica d’un orifici imperceptible 

 

s’abreujaran les distàncies i la llum es descompondrà 

en colors. 

 

anar-se’n més lluny que la inexistència, 

on s’atansen les hores dels dies, 

mentides que allarguen la morbidesa del salnitre efervescent. 

 

quan s’eixuguen les llàgrimes, 

neix una llum que il·lumina els ulls dels màrtirs, 

una impensable frontera inexacta 

en els límits de l’invisible 

per veure morir els estels. 

sempre, tot és elàstic en la inòpia aliena. 

 

the mechanics of an imperceptible hole 

 

distances will shorten and light will disintegrate 
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into colours. 

 

go beyond non-existence, 

where the hours of days approach, 

lies that extend the morbidity of effervescent saltpetre 

 

when tears dry, 

a light is born that illuminates the eyes of martyrs, 

an absurd and inaccurate border 

within the limits of the invisible 

watching the stars die. 

 

all things are invariably elastic in the inopia of others. 

 

атомски спектри мртвих вода 

принцип неодређености 

прождире подлогу. 

шупљина у функцији таласа, 

земаљска понуда 

у раслојавању последица. 

лутај и бежи, 

ако се ветар шири у вакууму, 

номади могу да врате: 

 

Метузалем 

Имао је сто осамдесет седам 

када је рекао "Ја сам" 

и живео је још седамсто осамдесет две године 

да постане „бићу“. 

 

Метузалем 

умро у деветсто шездесет деветој години, 

достигавши ниво слободе 

у једнодимензионалном хармонијском осцилатору. 

 

 

механика неприметне рупе 

 

даљине ће се скратити и светлост ће се распасти 

у боје. 
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превазићи непостојање, 

где се сати дана приближавају, 

лажи које продужавају морбидитет шумеће шалитре 

кад се сузе осуше, 

рађа се светлост која осветљава очи мученика, 

апсурдна и нетачна граница 

у границама невидљивог 

гледајући како звезде умиру. 

све ствари су у инопији других увек еластичне.  
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                Joanna Kalinowska 

 

 

 

Joanna Kalinowska urodzona w Polsce, w Elblągu, mieszka od wielu lat w 

Tarencie (Taranto) we Włoszech. Nauczycielka, poetka, tłumaczka, 

przewodnicząca Stowarzyszenia “Amici Italia-Polonia”. Mówi o sobie, że 

urodziła się pod wędrówną gwiazdą, ponieważ już od dzieciństwa, będąc córką 

oficera, zawsze przenosiła się z jednego miejsca na drugie. Te ciągłe zmiany 

nauczyły ją otwartości i chęci poznawania nowych ludzi i miejsc. Spędziła wiele 

lat w Polsce. Dwadzieścia lat temu przeprowadziła się do Włoch. Pisze i 

publikuje w dwóch językach, zarówno polskim, jak i włoskim. Kocha te dwa 

kraje. Są jej ojczyzną. Organizuje wydarzenia kulturalne i stara się pobudzać 

wymianę kulturalną między dwoma narodami na wszystkich polach. Jest 

członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Pisze również 

dla włoskiej grupy literacko-kulturalnej "La Vallisa" który wychodzi w Bari 

nieprzerwanie od ponad trzydziestu lat. Wspólpracowała przy wydawaniu wielu 

antologii. Jej książka “Ascoltando Azzurro –Wsłuchana w błękit” została 

napisana po włosku i polsku zgodnie z założeniem, że nawet mówiąc różnymi 

językami czujemy i myślimy tak samo. Drugi dwujęzyczny tomik,”Bądź 

pozdrowiony dniu – Benvenuto giorno” jest afermacją życia. Jej wiersze zostały 

przetłumaczone na angielski, włoski, francuski, rosyjski, bułgarski i białoruski, 

ukraiński, hiszpański oraz telugu (grupa języków hinduskich). 

Joana Kalinovska,  

rođena u Poljskoj, u Elblongu, već duži niz godina živi u Tarantu (Taranto), 

Italija. Učiteljica, pesnikinja, prevoditeljica, predsedava u Udruženju „Amici 

Italia-Polonia“. Za sebe kaže da je rođena pod lutajućom zvezdom, jer se od 
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detinjstva, kao ćerka oficira, uvek selila sa jednog mesta na drugo. Te stalne 

promene su je naučile da bude otvorena i spremna da upozna nove ljude i mesta. 

Provela je mnogo godina u Poljskoj. Pre dvadeset godina preselila se u Italiju. 

Piše i objavljuje na dva jezika, i na poljskom i na italijanskom. Voli ove dve 

države. One su njena domovina. Organizuje kulturne događaje i pokušava da 

podstakne kulturnu razmenu između dve nacije na svim poljima. Član je 

Varšavskog Društva Književnih Prevodilaca. Takođe piše za italijansku 

književnu i kulturnu grupu "La Vallisa" koja neprekidno izlazi u Bariju više od 

trideset godina. Sarađivala je na izdavanju mnogih antologija. Njena knjiga 

„Ascoltando Azzurro - Wsłuchana w błękit” “ napisana je na italijanskom i 

poljskom jeziku pod pretpostavkom da čak i govoreći različite jezike osećamo i 

mislimo isto. Drugi dvojezični tom „”Bądź pozdrowiony dniu - Benvenuto 

giorno“ je afermacija života. Pesme su su joj prevedene na engleski, italijanski, 

francuski, ruski, bugarski i beloruski, ukrajinski, španski i telugu (grupa 

hinduističkih jezika). 

 

 

Katharsis 

 

po zdarciu siódmej skóry 

w najbardziej zaplątanym wnętrzu ciała 

zaczajony ból obgryza paznokcie 

przygnieciony ciężarem nie swoich win 

pulsujących śmiercią jak wieczne potępienie 

w mrocznym tunelu przerażenia i samotności 

ze snu ciągnącym się aż po przedświt 

pragnę powrotu do tego poranka 

kiedy byłam brzozą całowaną przez wiatr 

i obmywaną deszczem 

ona, biała bogini, o zielonej krwi 

i oczach wypełnionych sokiem wolności 

ona wie dobrze, która drogę wybrać 

lecz milczy pozwalając przesuwać się cieniom 

gdzieś w oddali słychać szum gwiazd 

spadających w dół po listowiu 

czeka na ogień oczyszczenia 

który ogarnie ją niepewną jeszcze wyzwolenia 

kiedy opadną łańcuchy 

i śpiew skowronka naznaczy 

pierwszy dzień nowej ery 
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woda obmyje zgliszcza 

i nowa wzrośnie trawa 

 

Katarza 

 

nakon otrgnute sedme kože 

u najviše zapletenoj unutrašnjosti tela 

zastali bol grize nokte 

zgažen težinom ne svojih grehova 

pulsirajući smrću kao večne osuđenje 

u mračnom tunelu groze i samoće 

iz sna koji se razvlači sve do osvita 

želi se vratiti tome jutru 

kada sam bila breza koju je ljubio vetar 

i umivala kiša 

ona, bela boginja, zelene krvi 

i očima ispunjenim sokom slobode 

ona dobro zna, koji put će da izabere 

pak ćuti dozvoljavajući pomerati se senkama 

negde daleko čuje se šum zvezda 

koje padaju prema dolje po lišću 

čeka na vatru očišćenja 

koja će je okružiti još uvek nesigurnom oslobođenja 

kada opadnu lanci 

i pev slavuja označi 

prvi dan nove ere 

voda će umiti zgarište 

i nova će trava da izraste 

 

Nie przynoś mi kwiatów 

 

Nie przynoś mi kwiatów 

kwiaty w wazonie umierają zbyt wcześnie 

jak dziewczyny które nie zaznały 

dotknięcia kochanej ręki 

na aksamitnej skórze 

ich ostatnie tchnienie 

koncentruje w sobie siłę niedokonania 

odurzające i smutne 

a potem zostaje tylko łodyga 
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ostatnie krople rozpuszczają 

rozczarowanie na dnie wazonu 

dlatego nie przynoś mi kwiatów mój miły 

niech rosną i owocują całowane rosą 

i odchodzą z uczuciem spełnienia 

 

Ne donosi mi cveće 

 

Ne donosi mi cveće 

cveće u vazi umire veoma prerano 

kao devojke koje nisu osetile 

dodir voljene ruke 

na baršunastoj koži 

njihov poslednji dah 

koncentriše u sebi nesvršenu snagu 

opojnu i tužnu 

a potom ostaje samo stabljika 

poslednje kapi rastvaraju 

razočarenje na dnu vaze 

zato mi ne donosi cveće moj mili 

neka raste i daju plod rosom ljubljene 

i odlaze sa osećajem ispunjenja  
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            Joanna Svensson 

 

 

Joanna Svensson is a swedish poet, writer and novelist. She has been writing 

and publishing her works ever since her early teens. 

As a poet she has at present eight books of poetry of which The Seven Colors of 

my Life is published in the USA (in English and Arabic) in 2019 and De sju 

färgerna i mitt liv in Sweden (in Swedish) in 2020 and Czas Bez Dat; published 

in Polish in 2019. Longing (Sehnsucht) is a poetry collection in two parts (in 

German) published 2007 and 2008. 

As a writer she has published two large fiction novels The Secret of the 

Medallion and The Key to Heaven in a trilogy. The third one On the other Side 

of the Door is ready for publishing in 2021. 

Beside a new poetry collection Beyond the Tears of Rain, two other projects are 

in progress at the moment: A collection of 10 short stories Behind the Green 

Curtain, and a childrens-book, illustrated by her husband Per Josefsson, who is a 

professional translator, graphic designer and illustrator. 

Fluid in three languages, she writes in Swedish, German and Polish. Her 

husband translates all of her work to english. 

She is a member of the Swedish Author Society and The Society of Polish 

Writers living abroad. Has participated in several anthologies over the years and 

achieved many acknowledgements for her prose and poetry. Her books are 
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available at Akademibokhandeln and at BOKUS and at the Royal Library in 

Stockholm. 

In 2019 she was awarded 1:st prize at the Bucharest International Festival of 

Literature for her first novel “The Secret of the Medallion” which is now being 

translated into English. 

She is also very active in both Swedish and Polish literary society and she 

participates in several international prose- and poetry festivals around the world. 

 

Јоана Свенсон 

је шведски песник, писац и романописац. Писала је и објављивала своја 

дела још од раних тинејџерских година.Као песникиња тренутно има осам 

књига поезије од којих је Седам боја мог живота објављено у САД-у (на 

енглеском и арапском) 2019. године и Седам боја мог живота у Шведској 

(на шведском) 2020. године и Време без датума; објављена на пољском 

2019. Чежња (Сехнсуцхт) је песничка збирка у два дела (на немачком) 

објављена 2007. и 2008. године.Као писац објавила је два велика 

фантастична романа Тајна медаљона и Кључ неба у трилогији. Трећи На 

другој страни врата спреман је за објављивање 2021. године. 

Поред нове песничке збирке Иза кишних суза, тренутно су у току још два 

пројекта: Збирка од 10 кратких прича Иза зелене завесе и дечија књига коју 

је илустровао њен супруг Пер Јосефссон, професионални преводилац , 

графички дизајнер и илустратор. 

Течно на три језика, пише на шведском, немачком и пољском. Њен муж 

све њене радове преводи на енглески језик.Чланица је Шведског ауторског 

друштва и Друштва пољских писаца који живе у иностранству. Током 

година учествовала је у неколико антологија и постигла многа признања за 

своју прозу и поезију. Њене књиге су доступне у Академибокханделну, 

БОКУС-у и Краљевској библиотеци у Стокхолму.2019. године јој је 

додељена 1. награда на Међународном фестивалу књижевности у 

Букурешту за њен први роман „Тајна медаљона“ који је сада преведен на 

енглески језик.Такође је веома активна у шведском и пољском књижевном 

друштву и учествује на неколико међународних фестивала прозе и поезије 

широм света. 

 

 

THE MAN WITH WHITE FROST IN HIS BEARD Swensthorpe 2020 12 14 

 

In our garden - early one morning  

I see the man of December  

Every season has its keeper  
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He is sitting on a stub  

Dressed in a coat so white 

 

The morning sun reflects itself In his bushy frosty beard  

His thick white frock  

His fur cap and his bag 

 

At first I thought  

He was a stranger  

That had lost himself  

In our wilderness 

 

But then I realized  

He comes around  

Sent by winter  

This time each year 

 

He wears a fur cap 

Made out of pure fog  

That the northern wind  

Has woven 

 

A bushy beard  

Made of pure white frost  

That the frozen dew  

Has kissed 

 

In my –‘---‘- dreams  

I have already seen him  

High up in the Universe  

Walk along the Milky Way  

Made of pure white frost 

 

Inside his big, white robe  

Snowflakes are glittering  

And thousands of diamonds  

Of frozen morning dew 

 

Outside maybe cold and frozen  

But in his heart so warm and true 
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He knew exactly  

Where he was headed  

He knew just when  

The time was right  

And now he’s sitting  

On his stub in our garden  

Just like times passed  

This time each year 

 

He knows  

That I’ve been waiting  

And he knows  

I understand  

And I know  

That he will bring  

All good balance In nature calm 

 

On his shoulder  

A huge old sack  

All filled with fresh  

And frozen snow 

 

Of warmth his eyes  

They just do glitter  

Just like beacons  

Of peace itself 

 

He talks to the birds  

The birds/robins in the trees  

He talks to the deers  

The deers on the meadow  

He talks about the passing  

Of nature and time 

 

I am the man of December  

And I am here to secure  

Nature’s rest after (a) stormy fall  

Before all life in spring  

Will shoot forth anew 
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Although it outside Is all cold and windy  

Although it outside Sometimes even snows 

 

It is still in balance  

And he do seem pleased  

With all that he sees In our garden so dear 

 

The trees (all)tell him stories  

About blooming and greenness  

About late summer’s harvests And of ‘-----‘-‘ ‘--- 

 

The man of December  

Makes notes in his book  

Everything thorough  

‘Bout the passing of nature 

 

Then he gets up  

And walks around in our garden  

And he seems really happy  

With all things around 

 

So he spreads a thick cover  

Of leaves and home-made frost  

He blesses and grants the earth  

Its winter rest and peacefulness 

 

Then he slowly covers  

Each bush and every tree  

Each flower-field and meadow  

So that all of nature  

Will safely be tucked in  

Until next year’s dawn  

Next year’s dawn of spring 

 

Now everything in our garden  

Is so breathtakingly calm  

Just like a deep breath  

Waiting to exhale  

Prepared for its winter-rest  
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Prepared for its winter-sleep  

To set the nature at peace  

And to let it regain itself  

To regain – to rejoice  

To be able to wake up  

To a life all anew  

To a new spring once more! 

 

THE GREEN ROSES 

 

I dreamed of a bouquet of green roses  

They were sent to me last night  

I don’t know where they came from  

Don’t know from where or from whom 

 

They just stood there on my bedside table  

Beaming in lovely color green Illuminated by the full moon itself 

 

Quite overwhelmed  

For never I saw  

Colors of green  

So brightly shining 

 

These colors of green  

I had never seen  

This fragrance  

I had never felt  

All was so peaceful  

Made me feel so at ease  

The calm of it all was enchanted 

 

Maybe they came from another world  

From another reality  

From a world where other colors may rule  

A world with a diff’rent fragrance 

 A world yet not known to us 

 

The roses in my dream  

Was maybe a message  

To broaden my views just a bit  
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To be able to tell to really describe  

To explain unexplainable things  

To tell what you really can’t see 

 

I dreamed  

Of a bouquet  

Of green roses  

A most highly unlikely  

Dream  

But to me Realistic  

And ever so sharp  

And suddenly  

Its message  

Sunk in! 

 

When I woke up  

The roses  

Were gone 

Surprised  

I held  

A green rose  

In my hand  

A shining rose  

Beaming of love It sparkled  

With magic  

Strong  

Was its light  

Shone ever so bright  

Light of hope  

Light of happiness  

And joy 

 

ЧОВЕК СА БИЈЕЛИМ МРАЗОМ У БРАДИ Свенстхорпе 2020 12 14 

 

У нашој башти - једног јутра рано 

Видим човека децембра 

Свака сезона има свог чувара 

Он седи на шкрпини 

Обучен у тако бели мантил 
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Јутарње сунце се одражава у његовој чупавој леденој бради 

Његовој густој белој одећи 

Његовој крзненој капи и торби 

 

Прво сам помислио 

      Да је странац 

Који се изгубио 

У нашој дивљини 

 

Али онда сам схватио 

Обилази околину 

Послат од зиме 

      Као сваке године 

 

Носи крзнену капу 

Направљено од чисте магле 

Северни ветар 

Је ткао 

 

Чупава брада 

Направљена од чисто белог мраза 

Од смрзнуте росе 

Пољубаца 

 

У сновима 

Већ сам га видео 

Високо у Универзуму 

Хода по Млечном путу 

Направљен од чисто белог мраза 

 

У његовом великом, белом огртачу 

Пахуље блистају 

И хиљаде дијаманата 

Од смрзнуте јутарње росе 

 

Споља можда хладан и смрзнут 

Али у срцу тако топлао и искрен 

 

Тачно је знао 

Камо је кренуо 
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Знао је тачно када 

Било је право време 

А сада седи 

На стубу у нашој башти 

Баш као кроз времена 

Овај пут и сваке године 

 

Зна 

Д сам чекала 

И он зна 

разуме 

И знам 

То ће донети 

Равнотежу добра  

Мир у природи 

 

На његовом рамену 

Огромна стара врећа 

Испуњено свежином 

Смрзнутог снега 

 

Топлина његових очију 

Које само блеште 

Баш као  светионици 

Од самог мира 

 

Разговара са птицама 

Црвендаћима на дрвећу 

Разговара са јеленима 

Јеленима на ливади 

Говори о свему 

О природи и времену 

 

Ја сам човек децембра 

Ја сам овде да осигурам 

Одмор природе након  олуја 

Пре новог живота у пролеће 

Који ће пупити опет 

 

Иако је напољу све хладно и ветровито 
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Иако напољу  

Понекад пада и снег 

 

Још увек је у равнотежи 

И чини се да је задовољан 

Уз све што види  

У нашој башти тако дражесној 

 

Дрвеће (сво) му прича приче 

О цветању и зеленилу 

О жетвама с краја лета  

И од памтивека 

 

Човек децембра 

Бележи у својој књизи 

Све темељно 

О циклусу природе 

 

Тада устаје 

И шета по нашој башти 

И делује заиста срећно 

Са свим стварима около 

 

Па рашири дебели покривач 

Од лишћа и домаћег мраза 

Благосиља и дарује земљу 

Његов зимски одмор и мир 

 

Затим полако покрива 

Сваки грм и свако дрво 

Сваку цветну њиву и ливаду 

Тако да цела природа 

Буде сигурно ушушкана 

До зоре следеће године 

Зоре пролећа следеће године 

 

Сада све у нашој башти 

Тако је мирно да одузима дах 

Баш као дубок уздах 

Који чека да га издахнем 
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Припремљен за зимски одмор 

Припремљен за зимски сан 

Да природа буде мирна 

И да чека да се сама поврати 

Повратити се - радовати се 

Да би могла да се пробуди 

У живот изнова 

Још једном у ново пролеће! 

 

ЗЕЛЕНЕ РУЖЕ 

 

Сањала сам букет зелених ружа 

Послате су ми синоћ 

Не знам одакле су дошли 

Не знам ни одакле ни од кога 

 

Само су стајале на мом ноћном сточићу 

Сијајући у дивној зеленој боји  

Осветљене пуним месецом 

 

Сасвим преплављено 

Никад нисам видела 

Тако блиставе 

Зелене боје 

 

Ове зелене боје 

Никад нисам видела 

Овај мирис 

Никад нисам осетила 

Све је било тако мирно 

Осећала сам се тако лако 

Мир свега ме је очарао 

 

Можда су дошле из другог света 

Из друге стварности 

Из света у којем могу владати друге боје 

Свет са различитим мирисом 

Свет који нам још није познат 

 

Руже у мом сну 
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Била је то можда порука 

Да мало проширим своје ставове 

Да бих могао да кажем, да стварно опишем 

Да објасним необјашњиве ствари 

Да опишем и оно што се заиста не може видети 

 

Сањала сам 

Букет 

Од зелених ружа 

Веома мало вероватан 

Сан 

Али мени реалан 

И увек тако оштар 

И изненада 

Његова порука 

Потонула у! 

 

Када сам се пробудила 

Руже 

Су нестале 

Изненађена 

Држала сам 

Зелену ружу 

У руци 

Сјајна ружа 

Озарење љубави  

Заискрило је 

Магијом 

Јаком 

Да ли је била њихова светлост 

Светла светлости 

Светлост наде 

Светлост среће 

И радост  



695 
 

      Johanna Devadayavu 

 

Johanna Devadayavu, alias Johanna DS Chittranjan, hails from Switzerland. At 

her young age she spent five years at an Ashram in South India. Now she is 

married to an Indian Citizen and is residing in Tamil Nadu since 40 years 

contributing greatly to humanity through her charitable venture. 

It was after an encounter with a friend from Canada, who was a very sensitive 

and talented writer and poetess, Johanna starts writing. At her friend's advanced 

age, they had very close communication through Email; however, one day she 

passed away and the void space was compelling her to start scribbling 

something for eternity. 

In 2014 Johanna published her first anthology of poems titled 'The Call of the 

Turtledove for Universal Peace'. Since then she has penned a number of poems. 

Listening to her inner voice, the poetess continues her journey, spreading the 

light of wisdom through her poems and adding beauty to those lives around her 

with her boundless love. 

 

Johanna Devadayavu alias Johanna DS Chittranjan, dolazi iz Švicarske. U 

mladosti je provela pet godina u Ashramu u južnoj Indiji. Sada je udata za 

indijskog građanina i boravi u Tamil Naduu, 40 godina doprinosi čovječanstvu 

kroz njen humanitarni pothvat.Bilo je to nakon susreta s prijateljem iz Kanade, 

koji je bio vrlo osjetljiv i talentiran pisac i pjesnik, Johanna počinje pisati. U 

naprednoj dobi njezine prijateljice, imali su vrlo blisku komunikaciju putem e-

maila; međutim, jednog dana je preminula i praznina ju je natjerala da počne 

nešto pisati za vječnost. 
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Godine 2014 Johanna je objavila svoju prvu antologiju pjesama pod naslovom 

'Poziv Turtledove za Univerzalni mir'. Od tada je napisala niz pjesama. Slušajući 

njen unutarnji glas, pjesnikinja nastavlja svoj put, širi svjetlost mudrosti kroz 

njene stihove i dodaje ljepotu u one živote oko nje njenom beskrajnom ljubavlju. 

 

Embracing Life 

Life on this earth 

Is precious and dear; 

One Life is given 

From Source crystal clear. 

Life flowing through veins 

Sustaining our being frail, 

As web of water-veins 

Nurture roots of nature's domain. 

Breath Divine permeating every 

Atom in cosmos multiversal, 

Pulsating with copious reverberation 

In constant motion quaquaversal. 

Upgrade your system to 5G 

Emanate Lo-fi* from your soul-spot; 

With strong signal around the world 

That war stops and no one will be shot. 

Live to encompass Life 

In lovers' secure embrace, 

That all Life may be safe 

In all time and space. 

*Love-Fidelity 

 

The Ghost Train 

 

The long train is running 

With compartments full of people; 

The speed is alerting - stunning - 

It has reached the top of a steep hill. 

All the passengers have enjoyed 

The ecstatic view from the hilltop; 

Safety measures are deployed 

For descent against shadowy backdrop. 

Some bogies offer entertainment: 

Movies, Music, Dance, Gamble and Game, 
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Fabulous attractions - brain entrainment, 

For passengers, busy at the endgame. 

Ignorant regarding their destination 

And the name of the ghostly figure 

In control - heading for Endstation - 

The driver 'Deception' they don't consider. 

The train is rolling, speeding down-hill, 

While passenger's minds are bleak; 

Deception isn't weary, racing for the kill. 

Oh, the abyss at the end - so deep! 

The race continues, the whistle blows; 

The ghost in control keeps surveillance 

Over passengers - no one cares or knows. 

There's enjoyment till - the final Silence. 

 

Zagrljaj životа 

 

Život na ovoj zemlji 

je dragocjen i drag; 

Jedan život je darovan 

Iz izvora kristalno jasno. 

Život teče kroz vene 

Održavamo krhkost. 

Kao mreža vodenih vena 

Odgajivanje korijena prirodnog područja. 

Božanski dah prožima svaki 

Atom u kozmosu višestruko, 

Pulsiranje s obilnim preokretom 

U stalnom pokretu quaquaversal. 

Nadogradite svoj sustav na 5 G 

Emanate Lo-fi * iz duše-mjesta; 

S jakim signalom širom svijeta 

Taj rat prestaje i nitko neće biti strijeljan. 

Živi da bi obuhvatio život 

U ljubavničkom sigurnom zagrljaju, 

Da je cijeli život siguran 

U svo vrijeme i prostor. 

* Ljubav-vjernost 
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Vlak duhova 

 

Dugi vlak juri 

S odjeljcima punim ljudi; 

Brzina je upozoravajuća - zapanjujuće - 

Stigao je na vrh strmog brda. 

Svi putnici su uživali 

Ekstatičan pogled s vrha brda; 

Mjere sigurnosti su raspoređene 

Za spuštanje protiv sjene pozadine. 

Neki bogies nude zabavu: 

Filmovi, glazba, ples, kockanje i igra, 

Fenomenalne atrakcije - ugradnja mozga, 

Za putnike, zauzet na završnici. 

Neznalice po pitanju njihovog odredišta 

I ime duhovne figure 

Kontrola - pravac za Endstation 

Vozač 'prevara' ne uzimaju u obzir. 

Vlak se kotrlja, vozi nizbrdo, 

Dok su putnički umovi sumorni; 

Prijevara nije umorna, utrkujemo se za ubijanje. 

Oh, bezdan na kraju - tako dubok! 

Utrka se nastavlja, zviždaljka puše; 

Duh pod kontrolom čuva nadzor 

Preko putnika - nikoga nije briga niti zna. 

Ima uživanja do - konačne tišine. 
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               John Carew 

 

 

John Carew is from Lough Gur Co Limerick Ireland. He is a seanchaí 

(storyteller), poet, actor, and tour guide for Lough Gur, magical and mystical 

Lough Gur, home of the sióga (fairies). Carew's work has been published in 

Ireland, England. America, South Africa, and India. His first collection of poetry 

and short stories "Through The Mist Of Time" was published by Revival Press 

and he is working on his second collection. Carew is also an award winning 

storyteller, including the gold medal at The Fleadh Cheoil na Luimneach for 

three years in a row. 

Џон Керју 

је из Lough Gur Co Limerick Иреланд. Он је Сенчај (приповедач), песник, 

глумац и туристички водич за Луг Гур, магични и мистични Луг Гур, дом 

сиога (вила). Керјуова дјела објављена су у Ирској, Енглеској. Америци, 

Јужној Африци и Индији. Његову прву збирку поезије и приповедака 

„Кроз маглу времена“ објавила је Revival Press, а он ради на својој другој 

збирци. Керју је такође награђивани приповедач прича, укључујући златну 

медаљу у The Fleadh Cheoil na Luimneach, три године заредом. 

 

I. “As in me” 

 

Days without laughter 

Nights without passion 

Years without love 

I am not to blame. 

 

Let him sleep on the street 
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Kick him 

Piss on him 

I am not to blame. 

 

Point the finger at her 

Ostracize her 

Let her die giving birth in a grotto 

I am not to blame. 

 

Mark him with the star of David 

Transport him in a cattle wagon 

Herd him to a gas chamber 

I am not to blame. 

 

Let them have pot bellies 

Ignore there wailing 

Let them die in agony 

I am not to blame. 

 

Cut down the rain forest 

Pollute the air 

Contaminate our waters 

I am not to blame. 

 

Take him from his native land 

Whip him, bind him in chains 

Sell him to the highest bidder 

I am not to blame. 

 

So, it is 

So, it has beenI am not to blame 

 

Well, who the Hell is? 

 

 

The Street Singer 

 

I was youth 

She was desire. 
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I was lost in the streets of Naples 

She filled the boulevards with song. 

 

I in worry of the burning sun 

Her olive skin glowed with exquisiteness. 

 

I whispered words of love 

She smiled. 

 

I spent a summer of fervour 

She filled my days and nights with passion. 

 

I left without saying goodbye 

Did she cry? 

 

Years passed 

She haunted my sleeping hours. 

 

I kissed my wife 

Left her to unpack. 

 

Covertly I searched 

Long forgotten avenues. 

 

Suddenly 

Melancholy cadence filled the air. 

 

The same beauty 

Radiant in her brightly coloured chemise. 

 

How could this be 

Time had not aged her one day. 

 

An incantation came whispering in the air 

A love child of a summer past 

The Street Singer. 

 

Као у мени 

 

Дани без смеха 
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Ноћи без страсти 

Године без љубави 

Нисам ја крив. 

 

Нека спава на улици 

Избаци га 

Попишај га 

Нисам ја крив. 

 

Уперите прст у њу 

Прогнајте је 

Нека умре рађајући у пећини 

Нисам ја крив. 

 

Означите их Давидовом звездом 

Превезите их у сточном вагону 

Одведите их у гасну комору 

Нисам ја крив. 

 

Нека имају натечене трбухе 

Занемари то кукање 

Нека умру у агонији 

Нисам ја крив. 

 

Сеците кишну шуму 

Загађујте ваздух 

Контаминирајте наше воде 

Нисам ја крив. 

 

Водите их родне земље 

Бичујте, вежите у ланце 

Продајте  понуђачу који понуди највише 

Нисам ја крив. 

 

Дакле то је 

Дакле, нисам крив 

 

Па, зашто у  пакао? 

 

 



703 
 

Певач улице 

 

Био сам млад 

Било је жеља. 

 

Био сам изгубљен на улицама Напуља 

Испуњавао  булеваре песмом. 

 

У бризи сам због јарког сунца 

Њена маслинаста кожа блистала је изврсно. 

 

Шапутао сам речи љубави 

Насмешила се. 

Провео сам лето жара 

Испунила ми је дане и ноћи страшћу. 

 

Отишао сам без поздрава 

Је ли плакала? 

 

Пролазиле су године 

Прогонила је моје сате за спавање. 

 

Пољубио сам жену 

Оставио је да се распакује. 

 

Прикривено сам претраживао 

Давно заборављене авеније. 

 

Одједном 

Меланхолична каденца испунила је ваздух. 

 

Иста лепота 

Озарена у њеној хемији јарких боја. 

 

Како се могло десити 

Време је није остарило ни један дан. 

 

Магија је шапутала  ваздуху 

Љубавно дете летње прошлости 

Певач улице.  
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               John Maxwell O’Brien 

 

 

John Maxwell O’Brien  is an emeritus professor of history (Queens College, 

CUNY) who has written numerous articles on ancient history, medieval history, 

and the history of alcoholism. His best-selling biography, Alexander the Great: 

The Invisible Enemy (Routledge), has been translated into Greek and Italian, 

and he authored the article on alcoholism in the Oxford Classical Dictionary. 

Professor O’Brien’s second life has been devoted to his first love, creative 

writing, and he has published a variety of poems and short stories in literary 

journals. His debut novel, Aloysius the Great (Propertius Press), published on 

Bloomsday this year and brimming with Joycean allusions, has been greeted 

with rave reviews on Amazon (where it can be purchased) and in Goodreads. Of 

late the professor says he thinks he has discovered his poetic métier in the haiku. 

Џон Максвелл О’Брајен 

је емеритус професор историје (Queens College, CUNY) који је написао 

бројне чланке о древној историји, средњовековној историји и историји 

алкохолизма. Његова најпродаванија биографија Александар Велики: 

Невидљиви непријатељ (Routledge) преведена је на грчки и италијански 

језик, а аутор је чланка о алкохолизму у Оксфордском класичном речнику. 

Други живот професора О’Брајена посвећен је његовој првој љубави, 

креативном писању, а објавио је низ песама и кратких прича у књижевним 

часописима. Његов дебитантски роман Алојзије Велики (Propertius Press), 

објављен ове године на Bloomsday и препун Џојсовских алузија, дочекан је 

сјајним критикама на Амазону (где се може купити) и у Goodreads. У 

последње време професор каже да мисли да је открио своје песничко 

откровење у хаику. 
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Pray do go gentle into that good night 

 

Pray do go gentle into that good night 

Old age should nod and smile at close of day 

As you glide into that warm light 

 

Stay your hand and give no fight 

When it will bring no further stay 

As you glide into that warm light 

 

All toil and pain take welcome flight 

And fear will flee in haste away 

Pray do go gentle into that good night 

 

Even if no star shone bright 

Your chance is now to cast a ray 

Pray do go gentle into that good night 

 

Womb a pearl shining and bright 

In a mute and seamless way 

As you glide into that warm light 

 

It’s time to soar above your plight 

To leave behind a sweet bouquet 

Pray do go gentle into that good night 

As you glide into that warm light 

 

(Inspired by Dylan Thomas’ Do not go gentle into that 

good night and permitted but not endorsed by the Dylan 

Thomas Trust) 

 

Molim te,  idi tiho u tu blagu noć 

 

Molim te, idi tiho u tu blagu noć 

Starost bi trebala klimnuti glavom i nasmešiti se pred kraj dana  

Dok kliziš u tu toplu svetlost 

 

Umiri ruku i ne opiri se 

Jer to neće doneti dalji ostanak 
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Dok kliziš u tu toplu svetlost 

 

Sve muke i bol će prihvatiti dobrodošao beg 

I strah će na brzinu pobeći 

Molim te, idi tiho u tu blagu noć 

 

Čak i ako nijedna zvezda nije sijala sjajno 

Sad je tvoja šansa da pošalješ zrak 

Molim te, idi tiho u tu blagu noć 

 

Iznedri biser sjajan i svetao 

Nemo i glatko  

Dok kliziš u tu toplu svetlost  

 

Vreme je da se vineš iznad svoje nevolje 

I ostaviš za sobom slatki buket   

Molim te, idi tiho u tu blagu noć 

Dok kliziš u tu toplu svetlost 

 

prevod na srpski Vesna Popov 
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        John Taylor 

 

 

John Taylor born in 1952, is an American writer, critic, and translator who has 

lived in France since 1977. His most recent books of poetry and short prose are 

The Dark Brightness (Xenos Books), Grassy Stairways (The MadHat Press), 

Remembrance of Water & Twenty-Five Trees (The Bitter Oleander Press), and 

A Notebook of Clouds & A Notebook of Ridges (The Fortnightly Review 

Press), a double book coauthored with the Swiss poet Pierre Chappuis. His first 

two books, The Presence of Things Past (1992) and Mysteries of the Body and 

the Mind (1998), have recently been republished in new editions by Red Hen 

Press. Taylor’s writing has been translated into many languages. In 2018, his 

book Portholes was translated into Serbian as OKHA by Sanja Zekanović and 

Kolja Mićević, and it was awarded the “Best Literary Book” prize at the Banja 

Luka Book Fair. 

Џон Тејлор  

(John Taylor, 1952) рођен је у Де Мојну, у Ајови, САД. Овај амерички 

књижевник, полиглота критичар и преводилац од 1975. године живи у 

Европи, тачније од 1987. прво у Паризу, а потом у Анжеу у Француској. 

Аутор је десет збирки прича, кратке прозе и поезије. Његове књиге 

превођене су на француски и италијански, а делови на словеначки, пољски, 

украјински, немачки, холандски, грчки и кинески језик. Џон Тејлор 

преводи модерну грчку, италијанску и француску књижевност за америчке 

издаваче. За своје преводе освојио је престижне награде и стипендије. 

Као песник, Џон Тејлор се истакао збирком песама The Apocalypse 

Tapestries (2004) инспирисаном средњовековном таписеријом Апкалипсе с 
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краја 14. века која се налази у граду Анжеу, али и другим насловима: проза 

– The Presence of Things Past (1992), The World As It Is (1998), Mysteries of 

the Body and the Mind (1998), Some Sort of Joy (2000), Now the Summer 

Came to Pass (2012); критика – Path to Contemporary French Literature (2004, 

2007, 2011), Into the Heart of European Poetry (2008), A Little Tour through 

European Poetry (2011); поезија – поема Portholes (2016), The Dark 

Brightness (2017), Grassy Stairways (2017), Remembrance of Water & Twenty-

Five Trees (2018) 

 

having left behind 

so much 

except your first, your final 

weakness 

persistent 

like a forgotten heart 

your only force left 

—language, uncertain 

fragments of faded homeland 

(a homeland of sounds, of voiceless words) 

strands of stories 

shreds of feelings from the greater cloth 

you still imagine 

with those voiceless words 

that do not fade into silence 

that beat like a heart 

that sew and tear 

and resew 

the torn garment 

that is your life 

* 

Falling Upwards 

Despite everything, we found ourselves at the beginning but also at the end of 

our insertion into the landscape. 

—Michel Fardoulis-Lagrange, L’inachèvement 

every feeling 

we feel ourselves feeling 

this forest 

this field 

a few steps forward 

or many 
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amid the spring sprouts 

or the teeming undergrowth 

shade beneath a canopy of trees 

our will to reach 

to see through 

while the scorched clearing emerges 

or the dark clearing 

fallow mound 

circle or square 

formulas falling apart 

chaos of points 

motes of matter 

falling upwards 

to blank blank 

space 

*** 

Оставити иза 

толико тога 

сем твоје прве, твоје последње 

слабости 

упорности 

попут заборављеног срца 

твоје једине силе останка 

– језик, несигурност 

фрагменти избледеле домовине 

(домовина звукова, безвучних речи) 

нити прича 

крпе осећања са већег штофа 

ти још увек замишљаш 

оним безвучним речима 

да не утонеш у тишину 

да куца као срце 

да зашити и поцепати 

и поново зашити 

поцепан одевни артикл 

то је твој живот 

Превод са енглеског језика: 

Милица Миленковић  



710 
 

     Jorge Enrique Ledesma 

 

 

Nació en Comodoro Rivadavia, Chubut. Luego vivió su infancia y adolescencia 

en el norte Argentino. En 1983 se radicó en la provincia de Córdoba, donde vive 

actualmente. En el año 1999 fundó una Biblioteca Popular, donde trabaja hasta 

el día de hoy. Siempre involucrado en cuestiones sociales desde la literatura. 

Inició su carrera como escritor enfocado en novelas, poesía y cuentos cortos. Su 

primera novela "Detrás de mi... Esos idiomas perfectos", editada en el año 2013. 

Seguida de su última obra "El revés" en el año 2014. Participó en el concurso 

internacional de poesia y cuentos cortos auspiciado por la Sociedad Argentina 

de Escritores (SAE) en los años 2013 y 2014, obteniendo menciones por su 

creatividad y calidad literaria. Ha integrado varias antologías poéticas junto a 

poetas de la Ciudad de Alta Gracia (Córdoba) en los años 2014, 2015 y 2016. En 

la feria del Libro de Córdoba capital del 2013, fue participe, junto a poetas y 

narradores de la ciudad, del "Juego en que andamos", homenaje al escritor Juan 

Gelman. El el 2014 asistió, pero esta vez con el libro "El revés". En el año 2015, 

junto con la escritora de cuentos infantiles Loli Farias, organizó y produjo la 

primera feria del libro de la Ciudad de Malagueño. 

Јорге Енрикуе Ледесма 

Рођен је у провинцији Комодоро Ривадавиа, у месту Чубут. Детињство и 

адолесценцију проживео на северу Аргентине. 1983. године настанио се у 

провинцији Кордоба, где тренутно живи. 1999. основао је Популарну 

библиотеку у којој ради до данас. Увек укључен у социјална питања из 

књижевности. Каријеру је започео као писац усредсређен на романе, 

поезију и кратке приче. Његов први роман "Иза мојих ... тих савршених 

језика", објављен 2013. године, праћен његовим последњим делом 

"Обрнуто" 2014. године. Учествовао је на међународном такмичењу за 

поезију и кратку причу спонзорисаног од стране Аргентинског удружења 

писаца (САЕ) године. 2013. и 2014. године, добивши признања за своју 
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креативност и књижевни квалитет. Интегрисао је неколико песничких 

антологија са песницима из града Алта Грациа (Кордоба) 2014., 2015. и 

2016. На Сајму књига у Кордоби 2013. учествовао је, заједно са песницима 

и приповедачима из града, у „Игри у којој смо хода “, у част писцу Хуану 

Гелману. 2014. је присуствовао, али овог пута са књигом „Обрнуто“. 2015. 

године, заједно са писцем за децу Лоли Фариас, организовао је и приредио 

први сајам књига у граду Малагуено. 

 

secretos de adentro 

por cuestiones de espacio 

he decidido colocarme en un rincón 

bajar el volumen de mi voz 

mimetizarme con el paisaje 

tratar de mirar con un ojo distinto 

sin perder detalle... 

Parece que mi opinión, 

no es muy tenida en cuenta 

en un mundo donde todos son pensadores, 

opinólogos, críticos y aprendices de sabios 

contradictorios en sus acciones 

como hacer? 

Es como una suma y, obviar su resultado 

donde lo ridículo es quien piensa en serio 

(ahora alguno piensa?) 

quien escribe de verdad 

(ahora alguien lee?) 

me quedare a la espera 

tras esa sombra expectante de observación 

tratando de extraer luces especiales 

texturas diferentes.. 

y sonrisas sinceras 

buscando lo genuino 

y real... 

aunque me olvide de hablar 

de opinar y de escribir 

 

el buen uso del tiempo 

he decidido malgastar todo lo que parecía importante... 

entre algunas de las cosas, la vida eterna... 

el temor a la muerte 
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la soledad 

y porque la no contemplación innecesaria 

de seres extremadamente maravillosos 

Aquellos que son enteramente felices 

de lo que nada les sorprende.. 

y que nunca dejan de sonreír 

esos mismos que me incitan a reir 

cuando mis músculos no están preparados 

no hacer mas brindis sin sentido 

dejar para siempre las obligaciones 

asi como tal 

para empezar a ser 

una parte justa para vivir 

contemplare mas la luna 

escribiré muchísimo más 

enarbolar el otoño 

y la lluvia será mi melodía 

hablaré con los `pájaros en su mismo trino 

y las voces de humanos con promesas 

las esquivara 

cerraré los ojos y escuchare el rio 

como hace su murmullo con las piedras 

y los arboles que dialogan `poesías 

destinada a la luna 

y su baño de estrellas 

 

унутрашње тајне 

из космичких разлога 

Одлучио сам да се ставим у ћошак 

утишај глас 

стапај се са пејзажом 

покушај да видиш другим очима  

без губљења детаља ... 

Чини се моје мишљење, 

није много узето у обзир 

у свету у коме су сви мислиоци, 

опинолози, критичари и шегрти мудраца 

контрадикторни у својим поступцима 

како то да урадите? 

То је попут збира и занемарите његов резултат 
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где је смешан онај ко озбиљно размишља 

(Сад неко мисли?) 

који заиста пише 

(сада неко чита?) 

Чекаћу 

иза те очекиване сенке посматрања 

покушавајући да извучем посебна светла 

различите текстуре .. 

и искрени осмехе 

у потрази за истинским 

и стварно ... 

чак и кад бих заборавио да говорим 

да коментаришем и напишем 

 

добра употреба времена 

Одлучио сам да бацим све што се чинило важним ... 

Између осталог, вечни живот ... 

страх од смрти 

усамљеност 

и зашто непотребно огледање 

изузетно дивних бића 

Они који су у потпуности срећни 

И које ништа не изненађује. 

и никад не престају да се смеше 

они исти који ме насмеју 

кад моји мишићи нису спремни 

нема више тоста бесмисленог 

заувек оставити обавезе 

управо тако 

урадити да буде 

поштен  живот 

Више ћу размишљати о месецу 

Написаћу много више 

Лети о јесени 

а киша ће бити моја мелодија 

Разговараћу са птицама у њиховом истом трилу 

и гласови људи са обећањима 

чуће се 

Затворићу очи и слушати реку 

њен жубор камењем 
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и дрвеће које изводи дијалог `поезије 

предодређен за Месец 

и његово звездано купатило  
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               John Guzlowski 

 

 

 

John Guzlowski's writing appears in Garrison Keillor’s Writer’s Almanac, 

North American Review, 

Rattle, Ontario Review, 

Salon.Com, and many other journals.  His poems and personal essays about his 

Polish parents’ experiences as slave laborers in Nazi Germany and refugees 

making a life for themselves in Chicago appear in his award-winning memoir 

Echoes 

of Tattered Tongues (Aquila Polonica Press).  He is also a columnist for the 

Dziennik 

Zwiazkowy (the oldest Polish language daily in America) and the author of 

Suitcase 

Charlie and Little Altar Boy, noir mystery novels set in Chicago. 

 

Џона Гузловски појављује се у Алманаху писаца Гарисона Кајлора, 

Северноамеричка ревија, Звечка, Ревија Онтарио, 

Салон.ком и многи други часописи. Његове песме и лични есеји о 

искуствима његових пољских родитеља као робова у нацистичкој 

Немачкој и избеглица које себи праве живот у Чикагу појављују се у 

његовим награђиваним мемоарима Ехо 

растрганих језика Такође је колумниста Унион журнала (најстарији дневни 

лист на пољском језику у Америци) и уредник сајта Чарли и Мали олтар, 

мистериозни романи са радњом смештеном у Чикагу. 
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Pentecost – A Sonnet 

 

There is no flame above my head. 

 

The only tongue is the one in my mouth. 

telling me I’m waiting for a miracle 

that won’t come, that something in me 

silences the tongue, drowns out the flame. 

 

Is it that I lost my faith, denied it finally, 

like Peter denied his Jesus?  Probably. 

 

I came to a place where the darkness 

struck me, and from that time forward 

I’ve been blind to the bible, religion, God, 

the saints, the priests, and all His ministers. 

 

It’s just me on a dark road, a night with no stars 

or candles lighting the way.  Somewhere ahead 

there’s more darkness.  I move toward it like light. 

 

 

Сонет на св. Духа 

 

Нема пламена изнад моје главе. 

 

Једини језик у мојим устима. 

говори ми да чекам чудо 

то неће доћи, то нешто у мени 

ућуткује ме, гасе се пламени. 

 

 

Да ли губим  веру, одрицањем трократно, 

као што се Петар одрекао свог Исуса? Вероватно. 

 

 

 

Дошао сам до места где је Тама 

погодила ме, и за времена сва 

Био сам слеп за Библију, религију, Бога, 
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свеце, свештенике.Све позива тога. 

 

 

 

Само сам ја на мрачном путу, ноћ без звезда 

или свећа које осветљавају пут. Негде испред 

има више мрака. Крећем се ка њему .Као Месец жут. 

 

 

 

I Read My 

Poems Aloud 

 

Students are weeping. 

 

I tell them poetry 

will not save them 

 

that the world 

is a vast ocean 

of sorrow 

 

and not even 

the greatest effort 

by the greatest poet 

will keep them 

afloat. 

 

I tell them, 

we are sent here 

by God to drown— 

 

and the muse 

of poetry 

is the concrete 

 

He cements 

to our legs. 

 

I tell them 
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I have listened 

and heard the wind 

 

moving 

through my skull 

like an anaconda 

 

 

grown slow 

and fat 

on discarded rinds 

and terror. 

I tell them this 

 

and still they weep. 

 

 

Читам гласно 

своје песме 

Студенти плачу. 

 

Говорим им - поезија 

неће вас спасити 

 

тај свет 

је пространи океан 

од туге 

 

узалуд 

сваки напор 

највећих песника 

да их одржи 

на површини. 

 

Кажем им, 

ми смо овде послани 

од Бога да се утопимо - 

 

и муза 

поезије 
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је бетон 

 

Он цементира 

наше ноге. 

 

Кажем им 

Слушао сам 

и чуо 

кретање ветра 

кроз моју лобању 

попут анаконде 

 

споро је одрастање 

на масти 

и одбаченим корицама 

уз терор. 

Кажем им ово и даље плачу.  
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    José Luis Rubio 

 

Nací en Cádiz, Andalucía, España, en 1951. 

Estudié la carrera de Magisterio y ejercí durante 36 años, 30 de ellos en una 

escuela rural en Conil de la Frontera, ciudad donde vivo en la actualidad. 

Empecé a escribir a finales de los 60 del siglo pasado. He publicado doce libros 

siendo el primero Migajas ardientes y el último Matemáticas imperfectas. Tengo 

otros muchos inéditos esperando editor.También he participado en numerosas 

antologías nacionales e internacionales. También he escrito en algunos 

periódicos locales y regionales. 

Dirijo desde 1989 la Revista Poética Azahar y tengo en la radio local un 

programa diario de Flamenco. 

He conseguido los siguientes premios Accésit en el VII Concurso de Poesía 

Nacional del Grupo de Poetas Fina Palma de Horta, de Barcelona en 2003; 

segundo premio en el V Concurso Internacional de Cartas de Amor categoría 

prosa, de Miami, en 2004. He sido en 2020 Rey de la II Tertulia Intenacional 

Romance idílico desde el Pilcomayo (Bolivia). 

En la actualidad soy presidente de la Asociación Cultural la Guitarra Poética, de 

la Asociación de Amigos de los Museos-Conil y portavoz del Colectivo de 

Artistas de Conil. 

 

ХОСЕ ЛУИС РУБИО 

Рођен сам у Кадизу, Андалузија, Шпанија, 1951. године. 

Студирао сам наставу и радио 36 година, од тога 30 у сеоској школи у 

Цонил де ла Фронтера, граду у којем данас живим. Почео сам да пишем 

крајем 60-их година прошлог века. Објавио сам дванаест књига, од којих је 

прва Горуће мрвице и последња, Савршена математика. Имам многа друга 

необјављена дела која чекају уредника, такође сам учествовао у бројним 
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националним и међународним антологијама. Такође сам писао у неким 

локалним и регионалним новинама. 

Водим поетски часопис Азахар од 1989. године и свакодневно имам 

програм Фламенко на локалном радију. 

Добио сам следеће награде Accésit en el VII Concurso de Poesía групе 

песника Фина Палма де Хорта, у Барселони 2003. године; друга награда на 

V  међународном такмичењу писама љубави, прозна категорија, у 

Мајамију, 2004. Године 2020. био сам краљ II  идиличног романтичног 

међународног окупљања из Пилкомаија (Боливија). 

Тренутно сам председник Културног удружења песничке гитаре, 

Удружења пријатеља музеја-Конил и портпарол Конил колекције 

уметника. 

 

CUANDO 

 

Cuando llore el árbol 

lágrimas verdes; 

cuando llore la ola 

lágrimas blancas; 

cuando llore la nube 

lágrimas grises; 

cuando llore el volcán 

lágrimas rojas; 

estaré soñando 

sin estar dormido. 

 

Cuando cante la luna 

entre los pinos; 

cuando cante la estrella 

dentro de la jaula; 

cuando cante el sol 

en la noche estrellada; 

cuando cante el rayo 

en un cielo sin nubes; 

estaré soñando 

sin estar dormido. 

 

Cuando ría el niño 

rodeado de muertos; 

cuando ría una madre 
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a la que roban su hijo; 

cuando rían los vecinos 

mientras se quema su casa; 

cuando ría un anciano 

al perder sus ahorros; 

estaré soñando 

sin estar dormido. 

 

КАДА 

 

Кад дрво заплаче 

зеленим сузама; 

кад талас заплаче 

белим сузама; 

кад облак заплаче 

сивим сузама; 

кад вулкан заплаче 

црвеним сузама; 

сањаћу 

а да не спавам. 

 

Кад месец запева 

међу боровима; 

кад звезда запева 

унутар кавеза; 

кад сунце запева 

у звезданој ноћи; 

кад гром  запева 

на небу без облака; 

сањаћу 

а да не спавам. 

 

Кад се дете насмеје 

окружено мртвима; 

кад се мајка насмеје 

а  син јој опљачкан; 

кад се комшији насмеју 

док му кућа гори; 

кад се старац насмеје 

губитку уштеђевине; 
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сањаћу 

а да не спавам. 

 

CALABOZO 

 

Unas letras impresas me dieron el alto. 

No opuse resistencia. Me dejé detener. 

Tirando de mí me llevaron a un calabozo 

con cientos de estanterías totalmente vacías. 

 

Allí me encerraron y me alimentaron 

con volúmenes formadores y variados 

que fueron poco a poco transformado 

mi naciente pensamiento y personalidad. 

 

Cada página azotaba mis neuronas 

dejando en ellas cicatrices imborrables 

que me ayudaron a caminar 

entre un mundo fantástico y real. 

 

Eran heridas indoloras 

que nunca provocaban llanto 

sino un placer inmenso 

de repetir el tormento. 

 

ТАМНИЦА 

 

Штампана слова  ме зауставише. 

Без опирања дадох пристанак. 

Одвукла су ме  у тамницу 

са стотинама празних полица. 

 

Тамо су ме затворила и нахранила 

са обуком у разним формама 

уз постепену трансформацију 

моје личноси и мисли у настајању. 

 

Свака страница је шибала моје нерве 

остављајући на њима неизбрисиве ожиљке 

то ми је помогло да ходам 
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између реалности и фантастике. 

 

Биле су то безболне ране 

никада нису изазвале плач 

али ни неизмерну потребу 

да опет поновим муку.  
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     José Santiago 

 

 

Nace en Almuñécar (Granada) España. Autor de ocho libros publicados. El 

exdirector de la Real Academia Española Manuel Alvar es quien prologa su 

primer libro. Se le nombra Presidente-delegación Granada del Sindicato 

Nacional de Escritores Españoles, Embajador de la Palabra, Embajador de Paz 

del WIP, Miembro de la Academia: ANLMI, , seleccionado en el World Poetry 

yearbook traducido al ingles publicado en china. Es colaborador de Antologías, 

fundador de agrupaciones culturales, promotor y gestor de eventos y actividades 

en pro de la cultura y la Paz mundial. Galardonado con numerosos premios y 

distinciones en su trayectoria literaria. Ha compartido amistad en Madrid con 

insignes personalidades en el mundo de las letras: con Rafael Alberti, Gabriel 

Celaya, Luis Rosales… Recientemente ha sido designado Embajador 

Internacional Cultural en el mundo (CIESART) representando a España. 

Próximamente realizará las Antologías: del Día Internacional de la Palabra 

2020, Antología por la Paz Mundial, y la dedicada a Rafael Amor y la 

publicación de su nuevo libro. Sus libros, por lo general, son de iíndole gratuitos 

por motivos solidarios. 

ХОСЕ САНТИАГО 

Рођен је у Алмунецар-у (Гранада) у Шпанији. Аутор осам објављених 

књига. Бивши директор Краљевске шпанске академије Мануел Алвар 

написао му је пролог за прву књигу. Именован је за председника 

делегације Националне уније шпанских писаца Гранаде, амбасадора речи, 

амбасадора мира ВИП-а, члана Академије: АНЛМИ, изабраног у Светском 

годишњаку за поезију преведеном на енглески језик објављеном у Кини. 

Сарадник је антологија, оснивач културних група, промотер и менаџер 

догађаја и активности у корист културе и светског мира. Награђен бројним 

наградама и одликовањима у својој књижевној каријери. У Мадриду је 
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делио пријатељство са угледним личностима из света писма: са Рафаелом 

Албертијем, Габриелом Келајаом, Луисом Росалесом ... Недавно је 

именован за међународног културног амбасадора у свету (CIESART) који 

представља Шпанију. Ускоро ће направити Антологије: Међународног 

дана речи 2020, Антологију за светски мир, и ону посвећену Рафаелу 

Амору и објављивање његове нове књиге. Његове књиге су углавном 

бесплатне из разлога солидарности. 

 

AMAR …A MAR Autor 

 

-Entre versos - 

 

(Pareado, terceto encadenado, redondilla, 

lira, copla de pie quebrado y sonetillo) 

Con mi pareado a solas 

voy junto a ti contando las olas. 

 

-o-o-o0o.o-o- 

 

Con tres versos de luna encadenarme 

pegado al crepúsculo de tu cuerpo 

y con la luz del alba despertarme. 

 

-o-o-o0o.o-o- 

 

Qué diera yo por tenerte 

ay niña de ojos oscuros 

que te diera lo más puro 

...mi vida pa* no perderte. 

 

* Apócope: de “para”, extendido en la zona de Andalucía entre sus hablantes –

España- 

 

-o-o-o0o.o-o- 

 

Toda el agua del mar 

no cabría en el ancho amplio universo 

ni el querer verbo amar 

entraría en mi verso 

sin tu rima: en la que me veo inmerso. 
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-o-o-o0o.o-o- 

 

 

He andado sobre la arena 

buscando tu fino talle 

-pasó una ola- 

y me llevó con tu pena 

al no verte por la calle 

…y tan sola. 

 

-o-o-o0o.o-o- 

 

Porque te quiero y te quiero 

seguir junto a ti queriéndote 

amando sin mí sintiéndote 

sin ti en mí yo solo muero 

Tú… vela yo viento fiero 

mar amar la mar amándote 

al soñar seguir soñándote 

dentro: mi sueño te quiero 

junto a la barca del mar 

entre olas de sal …mecerte 

amarte y volver amar 

Remar a reamar verte 

tenerte en mi navegar 

amar a mar es quererte. 

 

ЉУБАВ … МОРЕ 

 

-Између стихова - 

 

(Упарени, округли, оковани триплет, , 

лира, сломљени нежни куплет и сонет) 

Само са мојим куплетом на се 

Идем с тобом да бројим таласе. 

 

-о-о-о0о.о-о- 

 

Да ме окују са три месечева стиха 
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залепљеног за сутон твог тела 

и светлост зоре. Буди се тиха 

 

-о-о-о0о.о-о- 

 

Шта бих дао да те имам 

о девојко те очи да љубим 

да ти најчистију љубав узимам 

... мој живот да те не изгубим. 

 

 

-о-о-о0о.о-о- 

 

Сва морска вода 

не би се уклапила у ширину небеског свода 

нити би сви глаголи љубави 

у моје стихове стали 

без твоје риме: у којој уроњен све друго заборавим. 

 

-о-о-о0о.о-о- 

 

 

Ходао сам по песку 

у потрази за тобом узвишеном 

-Талас је прошао- 

и узе ме са твојом тугом 

не видећи те на улици жено 

... И тако сама…Тако дуго. 

 

-о-о-о0о.о-о- 

 

Јер те волим и волим те 

наставићу да те волим 

волећи а да тебе не осећам 

без тебе  једноставно умирем од боли 

Ти ... пловиш са жестоким ветром 

море вољети, вољети тебе 

кад сањам и даље сањам о теби 

изнутра: мој сан волим те 

поред морског чамца 
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између таласа ... љуљате се 

волим те и волим море 

Да веслам да се поново пробудим да те видим 

имаш ме на једру 

вољети море вољети тебе.  
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         Julijana Marinkovik 

 

 

 

Julijana Marinkovik je savremena makedonska pesnikinja. Sarađivala je u 

mnogobrojnim knizevnim casopisima i listovima. Prevođena je na vise stranih 

jezika. Dobitnica je znacajnih nagrada u Makedonija i van Makedonije. Po 

profesiji je diplomirani pedagog. Autorka je sledecih pesnickih knjiga : 

 

"Pepelni snovi", 

"Zagrljaj vetra", 

"Na nebu kopno", 

"Apologija ljubavi", 

"Nesto iznad rijeci", 

"Beskonacni koraci" 

U pripremi je nova knjiga poezije, pod naslovom “Životni lavirinti” 

 

. 

RASTANAK 

. 

Legla sam 

i osjetila smrt kako me 

opipava 

Bila je toliko topla i meka 
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kao da je dolazila niz 

telefonsku slušalicu 

Samo sam dodirivala ledene usne 

smrznute od duboke boli 

i kroz kratke udisaje 

izgovarala tvoje ime 

 

I za trenutak 

pomislila sam 

kako grizeš 

svoje vene 

 

dok je tišina 

prodirala u smrt 

. 

РАЗДЕЛБА 

. 

Легнав 

и ја почувствував 

смртта како 

ме опипува 

Брше толку 

топла и мека 

како да доаѓаше 

низ слушалката 

од телефонот 

Само ги допирав 

ледените усни 

смрзнати 

од длабоката болка 

и низ куси здивови 

го изговарав твоето име 

 

И за миг помислив 

како ги гризеш 

жилите, 

 

додека молкот 

се забива во смртта 
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. 

NEISKAZIVO 

. 

Ima nešto što ne možemo 

iskazati, 

a toliko je živopisno, 

bojim se da to ne razobličim 

dovoljno lijepo, 

naša mazohistička priroda 

je očajno loša, 

izloženi smo surovo 

postupanju sa dobrim 

. 

Ponekad ne mogu pronaći 

odgovarajuću riječ 

da se do kraja iskažem, 

zašto neiskazivo je 

tako neiskazivo 

Lice ima oblik istine, 

glas besmrtne pjesme, 

tijelo graciozne arabeske 

Imam strah od lirskog 

oduševljavanja, 

plašim se da ne narušim 

plovidbu vodopada, 

moj vrisak 

samo će narušiti volšebnost 

i zato ću šutjeti, 

da ne prestane magija 

ljubavi 

Spremna sam šutjeti 

I vi šutite 

 

. 

Dovoljna je tišina 

 

. 

НЕИСКАЖЛИВО 

. 

Има нешто што не можеме 
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да го искажеме, 

а толку е живописно, 

се плашам да не го разобличам 

убавото, 

нашата мазохистичка природа 

е очајнo лоша, 

изложени сме сурово 

да постапуваме со доброто 

. 

Некогаш не можам да најдам 

соодветен збор 

да се доискажам, 

зашто неискажливо 

е неискажливото, 

лицето има облик на вистина, 

гласот на бесмртна песна, 

телото на грациозна арабеска, 

имам страв од лирско 

воодушевување, 

се плашам да не ја нарушам 

пловидбата на водопадите, 

мојот вресок 

само ќе го наруши волшепството 

и затоа ќе молчам, 

да не престане магијата 

на љубовта 

Спремна сум да молчам 

И вие молчете 

 

Доволна е тишината  
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          Jüri Talvet 

 

 

Was born in 1945 in Pärnu (Estonia). A graduate of the University of Tartu 

(1972) and a PhD by Leningrad (St. Petersburg) University (1981), he chaired 

from 1992 to 2020 World / Comparative Literature program at Tartu University, 

where he also founded Spanish Studies. Today he is Professor Emeritus. In 2016 

he was elected member of Academia Europaea. He has published in Estonian 

twenty books of poetry and essay. As translated into other languages, his books 

of poetry and essay have appeared in English (5), Spanish (3), French (2), Italian 

(3), Russian (1), Romanian (1), Serbian (1), Japanese (2) and Catalan (1). Since 

1996 he has acted as the main editor of Interlitteraria, international journal for 

comparative literature. He has been awarded Estonian Annual Prize of Literature 

for essay (1986), Juhan Liiv Prize of Poetry (1997), Ivar Ivask Memorial Prize 

(2002) and Naji Naaman International Literature Honor Prize (for complete 

works, 2020). 

ЈУРИ ТАЛВЕТ 

рођен је 1945. у Парну (Естонија). Дипломирао је на Универзитету у 

Тартуу (1972) и докторирао на Лењинградском (Санкт Петербуршки) 

универзитет (1981), председавао је од 1992. до 2020. године програмом 

Светска / упоредна књижевност на Универзитету у Тарту, где је такође 

основао шпанске студије. Данас је заслужни професор. 2016. године 

изабран је за члана Еуропика академије. Објавио је на естонском језику 

двадесет књига поезије и есеја. Преведене на друге језике, његове књиге 

поезије и есеја појавиле су се на енглеском (5), шпанском (3), француском 

(2), италијанском (3), руском (1), румунском (1), српском (1), јапанском (2) 



735 
 

и каталонском (1). Од 1996. године био је главни уредник 

Интерлитерарије, међународног часописа за упоредну књижевност. 

Добитник је Естонске годишње награде за књижевност за есеј (1986), 

Награде Јухан Лиив за поезију (1997), Меморијалне награде Ивар Иваск 

(2002) и Међународне награде почасти за књижевност Наји Нааман (за 

комплетна дела, 2020). 

ISALE 

 

Maja värvima äkki tulid abiks mulle. 

Korstnad kiirelt-kiirelt üle käisid 

ja pika laia triibu räästa alla, pehme kollasega, 

sinna kus meil redel rippus, tõmbasid. 

Siis kohe kadusid. Kogu elu ehitasid. 

Kõik pooleli jäi. Ehitasid, Ehitasid. Mind 

bussi peale ikka saatma tulid, järele 

mulle lehvitasid. Siis ükskord 

jaanuari tormisel hommikul jäid tulemata. 

Sel päeval Sibulale läksid, seal 

metsapimedusse kadusid, kadunuks 

jäidki (G4S-ist helistati täna öösel 

korda kolm. Valvesalk kohal käis: Pärnus 

kõik korras oli. Millest häire? Kas ehk 

sina, isa, öösel vaatamas seal käisid, 

mida meile maha jätsid, mida aina ehitasid, 

taskulambiga ehk tube valgustasid, 

ema voodit pimeduses kobasid?) 

 

TO MY FATHER 

 

Suddenly you were there, helping me paint the house. 

Quickly, quickly you brushed along the chimney 

and under the eaves you drew a wide stripe 

of pale yellow, where we had the ladder leaning. 

Then without warning you disappeared. All your life you built, 

but left everything unfinished. You built, you built. You came 

to see me to the bus, waved your hand in farewell. 

Then once during a storm in January you didn’t come. 

That day you went to Sibula, where you vanished 

in the darkness of the forest, lost 

(from G4S there were three calls tonight. A team 
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was sent: in Pärnu, everything in order. Why 

then the alarm? Maybe it was you, father, 

who at night went to look around there 

at what you left us, what you built, maybe 

with a lantern you shone light into the rooms, 

or in the dark you groped, blindly, at mother’s bed?) 

 

TOIVOLE 

 

Istusid voodiserval, ütlesid, Jüri, 

tumeta need raamatud nüüd 

kusagile, laulsid: Oh Volga, 

oh Volga, ära viivad mind su veed! 

Panin käe su õlale, korraks 

su ihusooja läbi sinitriibulise särgi 

tundsin, justkui poisipõlvesõpruses. 

Siis kadusid, siis laulsid 

mu kõrvus ainult Volga vood, 

undasid, justnagu oleksin 

koos sinuga ma kadunud, jõudmata 

isegi su viimast soovi täita – 

raamatuid ja nende tarkust 

vaikuse eest varju toimetada. Kuhu? 

 

TO TOIVO 

 

Sitting on the bedside, you said, Jüri, 

carry these books off now 

somewhere else, you sang: Oh Volga, 

oh Volga, your waters will carry me away! 

I put my hand on your shoulder, for a while 

I felt the warmth of your body through 

the blue-striped shirt, just as in our boyhood friendship. 

Then you disappeared, leaving only the waves 

of the Volga lapping in my ears, as if 

I had disappeared with you, without having time 

to accomplish your last wish – 

take books and shelter 

their wisdom from silence. Where? 

English translations were published in: Jüri Talvet,  
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МОЈЕМ ОЦУ 

 

Одједном сте били тамо и помагали ми да офарбам кућу. 

Брзо, брзо сте четкали дуж димњака 

а под стрехом сте нацртали широку пругу 

бледо жуте боје, тамо где смо имали лестве наслоњене. 

Онда сте без упозорења нестали. Цео живот сте градили, 

али све оставили недовршено. Градили сте, градили сте.  

Дошли сте 

да бисте ме видели до аутобуса, на растанку махнули. 

Онда једном током олује у јануару нисте дошли. 

Тог дана сте отишли у Сибулу, где сте нестали 

у мраку шуме изгубљени 

(из Г4С вечерас су била три позива. Тим 

је послат: у Парну, све по реду. Зашто 

онда аларм? Можда сте то били ви, оче, 

који је ноћу ишао да  разгледа тамо 

оно што сте нам оставили, што сте изградили, можда 

фењером осветлили собе, 

или сте у мраку пипали слепо по мајчином кревету?) 

 

НЕСТАЛОЈ 

 

Сједећи на кревету, рекла си, Јури, 

однеси ове књиге сада 

негде другде, певала си: Ох Волга, 

ох Волга, твоје воде ће ме однети! 

Ставио сам руку на твоје раме, неко време 

Осетио сам топлину твог тела 

кошуља са плавим пругама, баш као у нашем дечјем пријатељству. 

Тада си нестала, а остали само таласи 

Волге која ми запљускује уши, као да 

Нестао сам са тобом, а да нисам имао времена 

да остварим своју последњу жељу - 

узети књиге и склонити се 

у њиховој мудрости тишине. Где? 
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         Kapardeli Eftichia 

                                                                            ΔΡ.ΚΑΠΑΡΔΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 

 

Kapardeli Eftichia has a Doctorate from ARTS AND CULTURE WORLD 

ACADEMY. She lives in Patras. She writes poetry, stories, short stories, hai-ku, 

essays. She has studied journalism from A.K.E.M. she has many awards in 

national competitions. She has many national and international anthologies to 

her credit. She is a member of the World Poets’ society. She has PhD in 

literature 

Капардели Ефтичиа 

је докторирала на СВЕТСКОЈ АКАДЕМИЈИ УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ. 

Живи у Патрасу. Пише поезију, приче, кратке приче, хаи-ку, есеје. 

Студирала је новинарство на А.К.Е.М. има много награда на републичким 

такмичењима.Учесник у великом броју националних и међународних 

антологија. Чланица је светског друштва песника. Докторирала је из 

књижевности 

 

 

ΞΕΡΗ ΓΗ  

 

Το φεγγάρι φωτίζει τα λιτά μαλλιά σου Τέχνη, μορφή με ένα μαγικό Άγγιγμα η 

σμίλη φτιάχνει για πάντα το όνειρο της καρδιάς σου 

 

Ξερή γη ,ραγισμένη Από τους μεγάλους ανέμους Στα σύνορα του κόσμου που 

συνεχώς αιμορραγεί 
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Ντύθηκες με κομμάτια φεγγαριού και σε ζεστά σώματα στις φλέβες των 

ανθρώπων Που σε αγάπησαν, Κρύφτηκες 

 

Οι κύκνοι στην λίμνη των ονείρων σου Δροσίζουν στην ομορφιά τα κάτασπρα 

Φτερά και στην μουσική Των νερών γλιστρούν αθόρυβα 

 

Ξερή γη, ραγισμένη την Άνοιξη περιμένει Σαν την δροσερή πρώτη ελπίδα Να 

γεμίσει καρπούς και αρώματα Να πλημμυρίσει ανοιχτούς ουρανούς και χιλιάδες 

χρώματα 

 

Dry earth 

 

The moon illuminates your simple hair Art form with a magic Touching the 

chisel makes forever the dream of your heart 

 

Dry earth, cracked From the high winds At the border of a world that is 

constantly bleeding 

 

You dressed in pieces of the moon and in hot bodies in people's veins That they 

loved you, You hid 

 

Swans in the lake of your dreams The beauty of white is cool in beauty Feathers 

in music too The waters are slipping quietly 

 

Dry earth, cracked is waiting for Spring Like the cool first hope To fill fruits and 

perfumes Flood open skies and thousands of colors 

 

ΦΩΝΕΣ 

 

Ερήμωσαν οι τόποι του τραγουδιού διψασμένη η ξερή γη σε δύσκολους καιρούς 

οι μέλισσες καταβρόχθισαν τις καρδιές μας *** Μα, που έμειναν οι φωνές 

................ Ηθοποιοί παλιάτσοι στην πλάνη και στην κωμωδία στου παράλογου 

την πλημμυρίδα και την άμπωτη 

 

*** Τα χέρια τα δικά σου χέρια κρυμμένα στην λευτεριά σε ερωτικούς 

κρυψώνες κρατούν άστρα 

 

*** Στον πρώτο Ήλιο στον καινούργιο άνεμο θα τα ανακαλύψουν και ας έλθει 

πάλι η αγάπη ξεχασμένη ραψωδία να γεμίσει τον μυαλό και την καρδιά 
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VOICES 

 

The places were deserted of the song 

the dry thirsty land 

the winds devoured her 

and difficult times 

our heart 

 

*** 

 

But the voices remained................ 

Actors, clowns 

in fallacy and comedy 

to the absurd 

the flood and the low tide 

 

*** 

 

Your hands are yours 

hands hidden in freedom 

in hiding places of love 

keep stars 

 

*** 

 

In the first Sun 

in the new wind 

will discover them 

and let love come again 

forgotten rhapsody 

To fill up 

mind and heart 

 

 

 

 

 

ΑΝΕΜΟΙ ΒΙΑΣΤΙΚΟΙ 
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Στην καρδιά του μικρού πουλιού 

στο μεγάλο δάσος 

με τα απολιθωμένα δένδρα ,η φλόγα 

Σπίτια ετοιμόρροπα ,στην μοίρα φυλακισμένα 

χωρίς θέληση φορούν την σκόνη ένδυμα 

Οι άνθρωποι ριζωμένοι, αξεχώριστοι γερνούν τα βράδια 

σκιές γίνονται σε ήρεμους καθρέπτες 

μα πριν την αυγή 

ζωές ανταλλάσσουν 

στων ονείρων τους τα πέπλα 

 

HURRY WINDS 

 

From a new poem of mine 

In the heart of the little bird 

in the big forest 

with the fossilized trees, the flame 

Houses in ruins, imprisoned in fate 

unwillingly Rooted, wear clothing the dust 

inseparable people grow old at night 

shadows are made in calm mirrors 

but before dawn 

lives exchange 

in their dreams the veils 

 

СУВА ЗЕМЉА 

 

Месец обасјава вашу једноставну косу  

Уметност, облик  

чаробним додиром длето чини вечним  

сан вашег срца 

 

Сува земља,  

испуцала од јаких ветрова  

На границама света  

који непрестано крвари 

 

Били сте одевени у месечеве комаде  

и у топлини  вена  

људи који су вас волели,  
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сакрили сте се 

 

Лабудови у језеру ваших снова  

Бела крила су хладне лепоте  

и у музици Воде тихо клизе 

 

Сува земља, испуцана у пролеће чека  

Као прва хладна нада  

Да буде испуњена воћем и мирисима  

Да преплави небо хиљадама боја 

 

ГЛАСОВИ 

 

Места песме су била пуста,  

сува је земља била жедна у тешким временима,  

пчеле су прождирале наша срца ***  

Али, тамо где су гласови остали ................  

Глумци кловнови у заблуди и комедији  

у ирационалној поплави и осеци 

*** Руке скривене у слободи  

у еротским скровиштима држе звезде 

*** На првом Сунцу  

на новом ветру откриће их и пустити  

да љубав поново заборави рапсодију  

да испуни ум и срце 

 

ПОЖУРИ ВЕТРОВЕ 

 

У срцу птичице 

у великој шуми 

са фосилизованим дрвећем, пламен 

Куће у рушевинама, затворене у судбини 

нехотично носе одежду прашине. 

Укорењени, нераздвојни људи, увече старе… 

сенке се праве на мирним огледалима 

али пред зору 

размењују животи 

у њиховим сновима велове.  
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          Kari Krenn 

 

 

Karina Silvana Krenn 

Trajectory: 

• Initial Level Teacher- Colegio Hortus Conclusus- Córdoba, Argentina. (1991-

2007) 

• Initial Level Teacher - Jorge Newbery Garden (2007-2014). 

• Middle Level Teacher IPET 333 JULIO SALUSSO (2007-2014). 

• IPET 22 Administration (2016-2017) 

• CENI UNESCO Administration (2017- to date) 

• Poet- Writer. 

• Cultural Promoter. 

Studies: 

• Professor of Preschool Education - Higher Catholic Institute of Teachers 

(1991). 

• Catechist in Initial Level Schools - Archdiocesan Catechesis Board, 

Recognitions: 

• Best average Gold Medal. Higher Catholic Institute of Teachers (1991). 

• Special Mention short story contest, zone 1159, Ministry of Education 

Córdoba 

(2018). 

• First Prize of the III Radio Poetry Contest "Letras del Paraná" (2019). 

• First Prize VII Pleamar International Romantic Poetry Contest- Necochea, 

Buenos Aires (2019). 
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• Recognition for poetry in the event "Let's save the planet" - Costa Rica (2019). 

•Finalist in the 2018 Jovellanos prize, anthologized in "The best poem in the 

world", Ediciones Nobel, with his poem "Yuyariway" (in Quechua language). 

 

Карина Силвана Крен 

• Администрација • IPET 22 (2016-2017) 

• Управа CENI UNESCO (2017. до данас) 

• Песник-писац. 

• Промотер културе 

• Професор предшколског образовања - Виши католички институт за 

учитеље (1991). 

• Катехета у школама почетног нивоа - Надбискупијски катехетски одбор, 

Признања: 

• Златна медаља за најбољи просек. Виши католички институт за учитеље 

(1991). 

• Такмичење за кратку причу за специјалне напомене, зона 1159, 

Министарство образовања Кордоба 

(2018). 

• Прва награда III Песничког такмичења за радио „Летрас дел Парана“ 

(2019). 

• Прва награда VII међународног такмичења за романтичну поезију 

Плимар - Некочеа, 

Буенос Аирес (2019). 

• Признање за поезију у догађају „Спасимо планету“ - Костарика (2019). 

• Финалиста награде Јовеланос за 2018. годину, антологизована у 

„Најбољој песми на свету“, Едиција Нобел, са песмом „Yuyariway“ (на 

кечуанском језику). 

 

 

RENOUNCE 

 

I renounce the commitment 

of a perfect woman, 

to the transitory dissimulation 

to put my parts together, 

weaving nonsense stories. 

I hide in Sunday afternoon 

in my soul; 

in the last sip 

of your lips, 
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that flash my memory. 

I enjoy unnecessary pain 

of being so vulnerable 

to the memories; 

frayed pants 

and the torn stockings. 

From the pile of dirty dishes 

in the kitchen 

and the déjàvu that once 

they have loved me. 

I huddle in nostalgia 

of my hours, 

I look at life 

behind the window, 

without pretentious airs, 

to dominate my way 

I allow myself to discover myself clinging 

to the right side of my anguish 

and on the verge of my tears, 

know me alive. 

 

 

On time 

 

 

It is not late. 

I'm still standing, 

retracing labyrinths of pain; 

rebuilding myself 

without miscalculation. 

I've seen myself succumb in your lap; 

sinking silent 

in the maelstrom of time; 

as if every sin in the world 

had been faded 

inside me, 

making up distances ... 

causing absences... 

I persist one more time 

giving up, 



746 
 

letting the storm get stronger. 

I choose the sky 

and the swallows in my soul, 

they take flight. 

They pass the height of the word. 

That is still beating between my lips 

and with a lovely wink to life 

I exhale verses. 

 

ОДРИЦАЊЕ 

 

Одричем се обавезе 

савршене жене, 

и пролазно се прикривам 

да саставим своје делове, 

ткањем бесмислених прича. 

Кријем се у недељу поподне 

у мојој души; 

у последњем гутљају 

твојих усана, 

као бљеску успомена. 

Уживам у непотребном болу 

бити тако рањив 

до сећања; 

похабане панталоне 

и подеране чарапе. 

Уз гомилу прљавог посуђа 

у кухињи 

и дежави свих који једном 

волели су ме. 

Скупим се у носталгији 

мојих сати, 

Гледам на живот 

иза прозора, 

без претенциозних уздаха, 

да доминирају на мом путу 

Дозвољавам себи да откријем како се држим 

на десну страну моје муке 

и на рубу мојих суза, 

упознај ме живу. 
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На време 

 

 

Није касно. 

И даље стојим, 

увучена у лавиринт бола; 

обнављајући себе 

без погрешних прорачуна. 

Видела сам како сам подлегла у твом крилу; 

ћутке тонући 

у вртлогу времена; 

као да је сваки грех на свету 

избледео 

у мени, 

надокнађивањем растојања ... 

изазивањем празнина... 

Упорно још једном 

одустајем, 

пуштајући да олуја ојача. 

Ја бирам небо 

и ласте у мојој души, 

полете. 

Прелазе висину речи. 

То ми још увек куца међу уснама 

и са дивним намигивањем животу 

Издахнем стихове.  



748 
 

   Катарина Бранковић Гајић 

 

 

Катарина Бранковић Гајић је књижевница која потиче из старе београдске 

књижевне породице. 

Завршила је гимназију и студирала на филологији, енглески језик и 

књижевност. 

Пише поезију и прозу: роман „Београдске кише“, психолошке приче „О 

животу, тек тако“, „Сага три века“ (роман у припреми), а збирке: „Столица 

за љуљање“, „Маестро за душу“, „Ходочашће душе“, „Хајде да преваримо 

време“, „Доживи тренутак“, и друге спремне за штампање.Њене песме, 

романи и дела у култури, говоре више о њој, него било који подаци из 

административних папира, те отуда и нема потребе писати о плакетама, 

повељама и захвалиницама које је добијала за ширење културе и писање. 

Члан је Удружења књижевника Србије – УКС-а.Поред многобројних 

повеља, награда, добитник је Првог Оскара Србије у 2019.г. за књижевност 

и допринос у афирмисању културе, како у Београду, Србији, тако и у 

другим земљама. 

Режирала је и учествовала у извођењу разних перформанса (Стојте галије 

царске, Скадарлија у Шумицама, Звиждук у осам...).Воли сваку врсту 

уметности и скоро да јој ни једна није страна.Запослена је у једној 

београдској фирми на одговорном, руководећем месту.Председник је 

Књижевног клуба „Скадарлијска боемија“ који је основала и успешно води 

годинама у Скадарлији у виду окупљања писаца из целог региона и шире. 

Поетско-музичке вечери организује сваког месеца у ресторану „Има дана“ 

- Скадарлија, већ 8. годину. Тиме је допринела приближавању поезије, 
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прозе, афоризама и музике многим људима, као и склапању пријатељстава 

и повезивању удружења широм региона.Члан је Друштва Скадарлија и 

тако учествује у организацији скадарлијских манифестација.Организовала 

је са својим Књиж.клубом хуманитарнe акцијe у Дому за незбринуту децу 

у Звечанској и Домовима за стара лица, у виду пригодних програма и 

даривањем поклона и разних помоћи. Наступа и самостално на хуманим 

вечерима. 

Мотивација јој је љубав према писаној речи и уметности уопште, те тако 

испуњава себе, како писањем, тако и окупљањем и спајањем људи у тој 

узвишеној хуманој акцији.Време је за њу релативан појам – постоји само 

стање духа... 

Увек је била и остала СВОЈА. 

 

 

ЖЕЉА ЈЕДНОГ ЧОВЕКА 

 

Само седи, 

Хоћу да гледам те, 

Да упамтим сваки 

Део твоје душе, 

Да сваки део лица 

Утиснем у себе, 

А, како и не би, 

Снови су моји 

Вајали тебе... 

 

Хоћу да у грудима, 

Упијем сваки додир, 

Сваки дрхтај, 

 

Пољубац страсни, 

Да све прсте 

Пребројим на теби, 

Све нежне танане власи, 

Косе твоје са лица мог, 

Што осташе као откоси, 

Плодоносни, 

 

Као снопови жељни жетелаца, 
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Хоћу да осетим груди твоје, 

Да рука буде пуна класа... 

Ја желим да те оставим у себи, 

 

Тај струк и бедра, 

Дуге ноге, заносни покрет, 

Сва устрептала и једра, 

Покрет који се у мени огледа... 

 

Не, ја нисам луд, 

Знам да мислиш тако, 

Да није лако, 

Са неким лудаком, 

Вајати себе, 

 

Онако снажно, а полако... 

О, како бих тебе, 

Заувек хтео, 

Ал, знам, далеко то је, 

Знам да крај другог 

Свијаш тело, 

А, све је могло бити моје... 

 

Ма, волим те онако, 

 

ЛУДО, најлуђе, 

ДУБОКО, најдубље, 

Кад осећам те у себи, 

Више од себе, 

Кад сам сам, 

А мислим, да сам крај тебе... 

И тада све постаје стварно, 

Све је опипљиво и реално, 

 

А, неко може да се чуди, 

Е, тако је кад човек, 

У зрелим годинама полуди... 

 

ОШТРИЈА ОД МАЧА 
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Смутна времена дробе мисао 

Стојимо као мете на стрелишту 

На свим пољима, бој се бије А, рат није... 

 

Пуцајте... Ја стојим... 

 

Храбрости имам 

Као Марија на Пркосима 

Као Јованка Орлеанка 

Са порукама Божјих гласника 

Са мисијом спасења и одбране 

Чистоте мисли, речи неизговорене... 

 

Као мета на стрелишту 

С гнушањем гледам 

Много тога треба да се нађе 

На сметлишту... 

 

Рука на обарачу 

Дрхти прст у том металу 

 

Рафал нека севне 

Метак ће проћи кроз мене 

Штит су ми мајке, светице и жене 

Које свако јутро и вече 

Исконско, чисто у мени 

 

Спомене... 

 

Не може се убити душа 

Не може се убити у мени жена 

На коњу јака, у бити нежна 

Гласна, тиха, будна, а снена... 

 

Tако сам... 

Чедна, еротична 

Смерна, а борбена 

 

На бојиште без оружја 

Без обарача 
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У мени само реч 

Неизговорена 

Написана 

Једна песма 

 

Оштрија од мача... 

 

БИО СИ МОЈ ПОСЕЈДОН 

 

Сећаш ли се... 

Ухватио си ме за руку 

Нежно сместио крај себе 

У плаву морску барку... 

 

Рекао си ми... 

 

„Не бој се, ја сам ту 

Имам једра ко небеска крила... 

Ако и откажу кад олуја наиђе 

Припи се уз мене 

 

Бићу твој Посејдон 

Ти моја Нереиде, бродарица вила...“ 

 

Драги... 

 

То није море... мâло је... 

Као океан је велико срце твоје 

Ја, нежни талас, плешем на њему 

Чувам наш чамац од олује... 

 

Сећаш се тог плаветнила 

Заласка Сунца на ивици мора 

Крвавог огледала у нашим очима 

 

И мој страх 

 

Да нас посекотина не заболи 

Ако не мора... 
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Јер, ако је ово Рај 

Зашто су та врата тешка 

Док небом вриште Велика кола 

Као лавина пролазимо кроз њих 

 

А, ти ми кажеш: 

 

„Тешка су душо 

То тако треба и мора... 

Ми смо сада једно 

Ти Нереиде, ја Посејдон 

Бог водених гора...“ 

 

Да... то је Оно, мислим ја: 

Нема љубави без бола...  
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     Katica Ćulavkova 

 

 

 

(Veles, 1951, Makedonija) je makedonska pjesnikinja, pripovjedač, književni 

teoretičar, eseist, univerzitetski profesor, antologičar. Predavala je teoriju 

književnosti, književnu hermeneutike i kreativno pisanje na Filološkom 

fakultetu „Blaže Koneski“ u Skoplju (Katedra za opštu i komparativnu 

književnost). Redovni je član Makedonske akademije nauka i umetnosti 

(MANU, od 2003), član Evropske akademije nauka i umetnosti (od 2014) i 

potpredsjednica Međunarodnog PEN (od 2008). 

Autorka je knjiga poezije: Blagoveštenja (1975), Akt (1978), Naš suglasnik 

(1981), Novi put (1984), Žudnje - prestupne pjesme (1989), Domino (1993), 

Izgon zla (1997 (pjesnička drama), Međusvijet (2000), Slepi ugao (2003), Tanki 

led (2008), Kad nam je gorjelo pod nogama (2013), Golo oko, haiku na 6 jezika 

(2010), Haiku elegije (2014), Moje strasti, moja stradanja (2019). Njene 

pjesničke knjige prevedene su na engleski, francuski, rumunski, ruski, 

portugalski, italijanski, hrvatski, srpski, albanski, turski, crnogorski, slovenački i 

bugarski jezik. 

Objavila je i dvije zbirke kratkih pjesničkih priča: Drugo vrijeme (1988), San je 

život: 1001 fikcija, kao i desetak teorijsko-esejističkih knjiga. Priredila je 

nekoliko antologija i izbora (makedonske i svetske priče, makedonska poezija i 

esej), kao i nekoliko hrestomatija teorijskih tekstova. 

Prevod Duško Novaković 

 

ЏОРДАНО БРУНО: “Ние сме веќе на небо“ 
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Ние ли сме во бесконечноста 

ниту центар, ниту власт 

ниту гуска, ниту јајце 

 

Ние, од тлото што не сме се одлепиле 

ние, вистината што ја мразиме 

како ѓавол ја истеруваме 

масовно ја каменуваме 

и ја однародуваме 

 

ние, што наредуваме 

кој да ù се обрати на јавноста 

и како да се опише „стварноста“ 

за да го слушаме 

- барем додека сме живи - 

она што ни одговара? 

 

Сонцето мора да се врти  

небото да биде недостижно 

Земјата - мадра. 

 

Тој  што ги пропишува божјите заповеди 

ќе ги состави и човечките 

забраните се услов без којшто не се може 

во Сенатот, Олтарот и Креветот 

во Науката и Уметноста 

без оглед на егзактноста 

 

„Златното доба“ или иднината 

во суштина не нè интересира 

ако треба сè напредно ќе собереме 

во една клада и ќе го запалиме 

„ќе постапуваме благо и без пролевање крв“ 

 

 

Црвениот плоштад и онака е црвен од цвеќиња 

Ренесансата е изговор за еретиците 

но се вклопува во куќниот ред  

на Инквизицијата 
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во нашата допуштена и официјална дијабола 

нашата настраност и смисла за Анатема 

 

можеби сме мали и смртни 

можеби без престан се вртиме 

околу себеси и Сонцето 

а светот е некој непознат Infinito 

 

но барем имаме сопствен пекол 

и одбираме кого убиваме! 

 

 

 

 

 

ĐORDANO BRUNO:  

„MI SMO VEĆ NA NEBU“ 

 

Jesmo li to mi u beskonačnosti  

niti centar, niti vlast 

niti guska, niti jaje? 

Mi, od tla što se nijesmo odlijepili  

Mi, istinu što mrzimo 

kao đavola je tjeramo  

masovno je kamenujemo  

i odnarođujemo je 

 

Mi, koji naređenja dajemo ko da se obrati javnosti 

i kako da se opiše ‘stvarnost’ da bismo slušali 

–bar dok smo živi –  

ono što nam odgovara:  

 

Sunce mora da se vrti 

nebo da bude nedostižno  

Zemlja nepokretna. 

 

Onaj koji propisuje božije zapovijesti  

sastaviće i ljudske 

Zabrane su uslov bez koga se ne može  

u Senatu, Oltaru i Krevetu 
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u Nauci i Umjetnosti  

bez obzira na egzaktnost 

 

‘Zlatno doba’ ili budućnost  

u suštini nas i ne zanima 

ako treba sve ćemo napredno skupiti  

u jednu kladu i zapalićemo ga 

‘postupaćemo blago i bez prolijevanja krvi’ 

Crveni trg i onako je crven od cvijeća  

Renesansa je izgovor za jeretike 

ali se uklapa u kućni red Inkvizicije 

u našoj dopuštenoj i oficijelnoj dijaboli 

u našoj nastranosti  

i našem smislu za Anatemu 

 

Može biti da smo mali i smrtni 

Može biti da se neprestano okrećemo  

oko sebe i oko Sunca 

a svijet je neki nepoznati Infinito  

 

ali bar imamo svoj vlastiti pakao  

i biramo koga ubijamo!“  

Prevod Duško Novaković  

 

ВРЕМИЊА, ОБИЧАИ 

 

„Не вревете, Атињани“  

јавните места, амфитеатрите и пантеоните  

ги имате за провод и лесен живот 

за парење и галење 

слугите не се за отфрлање 

ни робовите, млади и помлади 

 

Не сте вие, граѓани 

од неслобода засегнати 

од немаштија и немоќ, напротив 

вие гласате, беседите, мезетите 

вие освојувате и патувате 

наследувате и ќарите 

мажи многубожни и безбожни 



758 
 

дури време е, скрасете се 

доста пребиравте 

меѓу реториката и политиката 

меѓу мантиката и математиката 

во вештини, о самољуби, доста се огледувавте 

се наттрчувавте и надмудрувавте 

заговаравте и преговаравте 

недоветни доста се правевте: 

 

Сиромашните се собираат по улиците 

агорите и аулите 

првин тивки и потем бучни 

првин слаби потем силни 

првин малку потем многу! 

 

Постојат, демократи, други времиња и обичаи 

има вистини кои не се кажуваат во дијалог 

на гозба и оргија, при муслини и мириси 

од етерични масла и прележани вина 

 

има вистини кои не се питки и питоми 

вистини сами од себе кои вреват 

вистини за преврат 

за народ, аристократи 

и пците веќе знаат 

и глувците осеќаат! 

 

VREMENA, OBIČAJI 

 

„Ne galamite, Atinjani    

Јavna mjesta, amfiteatri i panteoni postoje  

za provod i lak život, za parenje i maženje 

ni sluge nijesu za odbacivanje  

а ni robovi, mladi, premladi 

 

Niste vi, građani, neslobodom sputani 

nemaštinom i nemoći, naprotiv  

vi glasate, besjedite, mezetite 

vi osvajate i putujete nasleđujete i ćarite 
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Muškarci mnogobožni i bezbožni  

skrasite se dok još ima vremena   

dosta ste prčkali između retorike i politike  

između mantike i matematike  

u vještinama, o samoljubivi  

dosta ste se ogledali 

takmičili i nadmudrivali  

zagovarali i pregovarali  

dosta ste glumili gluperde: 

 

siromašni se skupljaju po ulicama,  

agorama i aulama 

najprije tihi potom bučni  

najprije slabašni potom silni 

najprije ih je malo potom mnogo! 

 

Postoje, demokrati, druga vremena i običaji  

Ima istina koje se ne kazuju dijalogom 

na gozbama i orgijama,  

uz brokat i miris eteričnih ulja i preležanih vina 

Ima istina koje nisu pitke i pitome  

Istine koje same od sebe dižu vrevu 

Istine za prevrat, istine za narod, aristokrati  

-to i psi već znaju 

-i miševi osjećaju!“  
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       KC Lee 

 

 

 

 

Песник, аутор, едукатор и мислилац.Пјесме су му превођене на више 

страних језика. Можете га читати на сајтовима, блоговима и у разним 

часописима за књижевност и културу.Може се похвалити признањима од 

еминентних поетских удружења. 

 

 

天涯淪落人 

 

洒樓見面六七年 

大門入口女知客 

櫻桃小咀桃花眼 

傲氣深藏不可欺 

今年春夏始認識 

原來天涯淪落人 

十歲父母已離異 

大姐帶著兼流離 

十八年華父迫嫁 

鼔起勇氣逃遠方 

從始𡚒鬥蕩江湖 

可惜幼時缺營養 
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體弱猶像林黛玉 

一見鍾情男子漢 

拖手兩年嫁君郎 

生兒育女十三年 

怎知家變終離婚 

聴吧心裏常記掛 

日日聊天解卿愁 

情感日增終愛上 

幸得麗人也認同 

 

The unfortunate lady 

 

I have taken my lunch 

at that restaurant for six years 

There is a lady receptionist 

She is pretty 

having a small mouth 

with cherry-red lips 

and charming eyes 

Looking arrogant 

I got to know her this autumn 

She has gone through 

many misfortunes 

Her parents were divorced 

when she was ten years’ old 

Her eldest sister provided her 

with food and shelter 

They looked like wanderers 

Her father forced her 

to marry a man 

when she was eighteen 

She was brave enough 

to flee to a city 

where she started to work 

for her living 

She started looking 

for a brilliant future 

However her health has been bad 

as she had been malnourished 
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She met a man 

whom she loved at the first sight 

After two years they got married 

When their daughter was thirteen 

they were divorced 

Her salary is not decently enough 

to keep the family 

I have been touched after her story 

We chat to each other everyday 

I try to convince her 

everything will be fine with her 

and her health will turn better 

It seems our chatting are successful 

Unexpectedly we fall in love 

 

Несрећна дама 

 

Узимам ручак 

у том ресторану шест година 

Постоји дама рецепционарка 

Лепа је 

има мала уста 

са вишња - црвеним уснама 

и шармантне очи 

На први поглед арогантна 

Упознао сам је јесенас 

Прошла је 

много невоља 

Њени родитељи су се развели 

када је имала десет година 

Обезбедила јој је најстарија сестра 

храну и склониште 

Изгледала је као луталица 

Отац је хтео присилити 

да се уда за човека 

када је имала осамнаест година 

Била је довољно храбра 

да побегне у град 

где је почела 

зарађивати за  живот 
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Гледала је 

блиставу будућност 

Међутим, оболела је 

због неухрањености 

Упознала је мушкарца 

и заволела на први поглед 

После две године су се венчали 

Када је њихова ћерка имала тринаест година 

били су разведени 

Њена плата није довољно пристојна 

да издржава породицу 

Дирнут сам њеном причом 

Свакодневно разговарамо 

Покушавам да је убедим 

са њом ће све бити у реду 

и њено здравље ће се побољшати 

Изгледа да су наша ћаскања успешна 

Неочекивано се заљубисмо 

 

 

 

我的飛機向上衝 

很快達至三萬里 

飛機下面有白雲 

就像雪球在漂浮 

 

仰望天空 

雲白如雪 

飄去了 

無限高的天空 

綠和藍 

沒有盡頭 

 

我想知道 

天堂在哪裡 

在這個世界上 

是如此復雜和悲傷 

願上帝保佑人們 
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並解決我們的困難 

 

我的生命就像夕陽 

簡單是最好的方式 

繼續生活 

忘記名譽和財富 

讓我退出 

這個爭吵的世界 

 

My plane flew 

up to thirty thousand miles 

Below my plane 

the white clouds 

like the snow ball was floating 

 

Looking up at the sky 

the clouds as white as snow 

float away 

The infinite sky 

so green and blue 

has no ends 

 

I wish to know 

where is the heaven 

The affairs happened 

in this world 

are so complicated and sad 

Will God bless us 

and our problems solve 

 

 

My life is like the sunset 

Simplicity is the best way 

to keep on living 

Forget all about 

the fame and fortune 

Let me retire totally from this world 

 

Мој авион је летео 
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до тридесет хиљада миља 

Испод мог авиона 

бели облаци 

лебдели као снежне кугле 

Поглед у небо 

облаци бели као снег 

плове 

Бескрајно небо 

тако зелена и плава 

бесконачност 

Волео бих да знам 

постоји ли рај 

Дешавања 

на овом свету 

су тако сложена и тужна 

Хоће ли Бог благословом 

решити све проблеме 

Мој живот је као залазак 

Једноставноје најбољи начин 

наставка живота 

Заборавити сву 

славу и богатство 

и дати отказ животу  
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      Kostas Vassilakos 

                                                                         Κώστας Βασιλάκος                                     

                                                               

Ο Κώστας Βασιλάκος γεννήθηκε στην Αθήνα , όπου ζει μέχρι σήμερα. 

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο 

Πανεπιστήμιο Πειραιά. 

Έκανε σπουδές στην Ψυχολογία των Ομάδων και στη Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού . 

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα για περισσότερα από τριάντα πέντε χρόνια ως 

διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών. 

Είναι μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών ( Ε.Ε.Λ ) , της Πανελλήνιας 

Ένωσης Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ), του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων 

Ελλάδος (Ε.Π.Ο.Κ) και του συλλόγου Λόγου-Μουσικής- Τέχνης « ΛΙΝΟΣ». 

Ποιήματά του βραβεύτηκαν στον Παγκόσμιο διαγωνισμό NOSSIDE , στον 

Πανελλήνιο Λογοτεχνικό διαγωνισμό της Π.Ε.Λ , στους Δελφικούς αγώνες 

ποίησης της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ) , στον Ελληνικό 

Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Π.Ο.Κ) και στην Αμφικτυονία 

Ελληνισμού . Επίσης η ποιητική του συλλογή « Λόγια δραπέτες» τιμήθηκε από 

την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών (Ε.Ε.Λ) με το βραβείο ΜΑΡΚΟΥ ΑΥΓΕΡΗ 

και η ποιητική συλλογή « Ανάμεσα σε δυο στιγμές» τιμήθηκε από τον ΕΠΟΚ 

με το βραβείο βιβλίο της χρονιάς 2017. Έργα του που έχουν εκδοθεί: Σκέψεις 

θραύσματα (ποίηση , εκδ. « Άνεμος Εκδοτική» , 2012), Περι-Διαβαίνοντας( 

διηγήματα, εκδ. Αγγελάκη ,2013), Λόγια δραπέτες (ποίηση, εκδ. «Άνεμος 

Εκδοτική» , 2015), Ανάμεσα σε δυο στιγμές ( ποίηση , Εκδ. Σοκόλη , 2017 ). Το 

Ω των Ωκεανών (ποίηση , Εκδ. Σοκόλη , 2019). 

Костас Василакос  

рођен је у Атини, где живи до данас. 
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Студирао је економију и пословну администрацију на Универзитету у 

Пиреју. 

Студирао је психологију тима и управљање људским ресурсима. 

Радио је у приватном сектору више од тридесет и пет година као директор 

финансијских и административних услуга.Члан је Друштва грчких писаца 

(ЕЕЛ), Панхеленског савеза писаца (ПЕЛ), Хеленске културне групе 

кипарских Грка (ЕПОК) и Асоцијације говорно-музичке-уметности 

„“.Његове песме су награђене на Светском такмичењу NOSSID, на 

Панхеленском књижевном такмичењу ПЕЛ-а, на Делфијским песничким 

такмичењима Панхеленског савеза писаца (ПЕЛ), у Хеленском културном 

клубу кипарских Грка (ЕПОК) и у Амфитриону Хеленизам. Такође је 

његову песничку збирку „Речи одбегле“ почастило Друштво грчких писаца 

(ЕЕЛ) наградом МАРКОУ АВГЕРИ, а песничку збирку „Између два 

тренутка“ ЕПОК је почастио наградом за књигу године 2017. Објављени 

радови: Фрагменти мисли 2012, О пролазу 2013, Речи бегунци 2015, 

Између два тренутка (поезија, 2017. Океан (поезија, 2019). 

 

 

Έξοδος 

 

Η σιωπή των πόλεων θορύβησε την αγάπη 

που πήρε άδειους δρόμους 

χτυπώντας πόρτες κλειστές να βρει σημάδια, 

μα απόκριση καμιά. 

Οι άνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια 

τοποθέτησαν δεσμοφύλακα τον φόβο 

και οι λεπτοδείκτες στους τοίχους 

έσπρωχναν ανελέητα τις ώρες στο κενό. 

Ο ουρανός θλιμμένος με απλανές βλέμμα 

και μια σιγανή βροχή που έπεφτε σαν άνοιξη. 

Εκεί έξω έμειναν μόνο λίγα κελαηδίσματα 

και ανθισμένοι κήποι να θυμίζουν την έξοδο 

 

Ο παππούς 

 

Είχε τα εγγόνια στα γόνατα και τους έλεγε παραμύθια 

για Δράκους , Βασιλιάδες και όμορφες Πριγκίπισσες. 

Κάποιες φορές γονάτιζε στο χορτάρι , σαν άλογο 

που ίππευαν οι μικροί αναβάτες και κάλπαζαν τα όνειρα. 

Εκεί δίπλα στο τζάκι πόσα εξιστορούσε 
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από τα παιδικά χρόνια που χόρευαν στη μνήμη. 

Και αυτά τα αθώα χαμόγελα φτερούγιζαν στην ψυχή του 

σαν χελιδόνια που έφερναν την άνοιξη από το νοτιά. 

Τώρα σειρήνες πολλές φτάνουν στ’ αυτιά του 

και φώτα μπλε που αναβοσβήνουν στο μικρό φεγγίτη. 

Ακούγονται βογγητά , φωνές και πνιχτές ανάσες 

να φτερουγάνε ανάκατα στους διαδρόμους … 

μόνο στο υπόγειο επικρατεί σιγή. 

Πάντα ένα χέρι τον κρατά και ένα χαμόγελο ζεστό 

γλυκαίνει τον πόνο. Όλα τριγύρω λευκά 

και ένας βράχος από το στήθος του ως τον ουρανό. 

- Τα παιδιά , θέλω να δω τα παιδιά έλεγε με όση δύναμη 

του απέμενε και οι λευκοί άγγελοι του χάιδευαν τα μαλλιά, 

ψιθύριζαν λόγια συμπόνιας , βούρκωναν και σιωπούσαν. 

Κοίταζε στο παράθυρο να δει γνωστά πρόσωπα, 

χεράκια να τον αποχαιρετούν, δυο λόγια , ένα νεύμα. 

Αυτός ο βρόγχος μεγάλωνε , όλο και μεγάλωνε , μέχρι 

που ένα δάκρυ κύλισε και πέτρωσε στο τζάμι της μοναξιάς. 

 

 

 

Σονέτο IV 

 

Τόσα χρόνια ποντισμένα στη λήθη 

είναι τα νεκρά κύτταρα της σιωπής 

που δεν τόλμησαν μια ανάσα κραυγής 

στα παλλόμενα του έρωτα στήθη. 

 

Τόσες αγάπες χαμένες στα πλήθη 

είναι ματωμένες ελπίδες φυγής 

που πήραν το δρόμο με αίμα πληγής, 

όταν γκρεμίστηκαν λέξεις και μύθοι. 

 

Την άνοιξη μέσα μας ας κρατάμε 

χωρίς να φοβόμαστε τους χειμώνες, 

οι σπόροι φυτρώνουνε στους λειμώνες 

 

Και ένα «σ’ αγαπώ» σαν κουβαλάμε 

μες τη βροχή , πέρα στους παγετώνες, 

κάνει την πέτρα κήπο απ’ ανεμώνες. 
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Излаз 

 

Тишина градова урлала је тражећи љубав 

док је заузимала празне улице 

куцали смо на затворена врата како би пронашли знакове, 

није било  одговора. 

Људи закључани у кућама 

стављају страх у притвор 

и фломастери на зидовима 

сатима се неумољиво гурају у вакууму. 

Небо тужно с обичним погледом 

и лагана киша која је падала попут пролећа. 

Остало је само неколико цвркута 

и цветни вртови који подсећају на излаз 

 

Деда 

 

Унуке је држао на коленима и причао им бајке 

за Змајеве, Краљеве и Лепе принцезе. 

Понекад је клечао на трави, попут коња 

где су мали јахачи јахали и галопирали снове. 

Тамо поред камина колико је говорио 

Приче из детињства које му је играло у сећању. 

И ови невини осмеси треперили му у души 

попут ластавица које са југа доносе пролеће. 

Сада до његових ушију допире бука сирена 

и плава светла која  бљескају на малом светларнику. 

Чују се уздаси, гласови и пригушени дахови 

лепршају ходницима ... 

само у подруму тишина. 

Увек га држи за руку и топао осмех 

заслађује бол. Наоколо бело 

и зид од његових прса до неба. 

- Децо, желим да имам толико снаге видим децу то је рекао 

остали су му бели анђели који су га миловали по коси, 

шапутали су речи саосећања, фркнули и ућутали. 

Погледао је кроз прозор да види познате личности, 

руке за опроштај од њега, две речи, климање главом. 

Ова петља је расла, расла, све до 
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док се суза закотрљала и окаменила чашу самоће. 

 

Сонет четврти 

 

Толике године уроњене у заборав 

Само су ћелије тишине мртве 

Није остао ни звук плача за јав 

у грудима љубави пулс бола - жртве. 

 

Толико љубави изгубљених у гомили 

За бег су остале само крваве наде 

Путем рана и крви када смо кренули 

Разбијали смо речи и митове.У комаде! 

 

Задржимо све изворе у себи живе 

без страха од снега, леда и зиме, 

нека клија на ливадама семе 

 

Оно „волим те“ то нису само речи сиве 

по киши, преко ледника.Наше бреме, 

да правимо камени врт. За нову љубав време. 

 

препевао Горан Радичевић  
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     Krishna Prasai 

 

 

Krishna Prasai (1960) is a poet and short story writer. He has to his credit 9 

books including poetry collections Aanuvuti ka chaal haru (The Waves of 

Experiences), and Gham ko barsa (Sun-Shower). His poems are widely 

translated in different languages. Three languages at a time have already 

published with other nine literary books. He is also the editor of an anthology of 

contemporary Nepali poetry. 

Кришна Прасаи 

(1960) је песник и писац кратких прича. Објавио је 9 књига, укључујући 

збирке поезије Таласи искустава и Сунчани туш. Његове песме су широко 

превођене на различите језике. Осталих девет  књига већ су објављене на 

три језика. Такође је уредник антологије савремене непалске поезије. 

 

My Village 

 

"The sorcerer has still been figuring destiny 

counting kernels of rice, 

checking if something has gone wrong, 

when the sun was on the rise, or fall. 

Or, if some items lacked in the Gothdhup, last year! 

Cocks had been offered to Sagune and Sime-bhume, 

cash offers made too, to appease evil air, 

and promises to deities fulfilled. 

Budhibaju is our family deity, after all. 

What a spell could it be, at such an age? 
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Sikari presses hard, if ever it attacks 

the Banjhankri has always been sweeping 

Dakini and Sakini away, with rice kernels 

The Ghouls of the dead still haunt the village." 

Such whispers are still rampant here. 

I won't simply believe your claims, Sainla Dai! 

That, development has reached the village - 

a place, where time is still computed 

with the sun's position above, 

and where times are either propitious and evil, 

a place, where some mantras have to be chanted 

to effuse grains for good stars; 

still, a cock has to crow 

for my village to wake up! 

                (Translated from Nepali by Mahesh Paudyal) 

 

Notes: 

Gothdhup : a rite performed at the cowshed for the cattle's welfare 

Sime-bhume : spirits, worshiped as deities by some Nepalese communities 

Budhiboju : a female deity worshipped as community goddess by the Kirats in 

Nepal 

Dakini : a femal evil spirit that needs occasional appeasement 

Sagune : an evil spirit that casts spells if unappeased 

Sikari : a forest deity, also casting spells if unappeased 

Sakini : a femal evil spirit needs occasional appeasement 

Banjhankri : a forest dwelling wizard 

 

 

 

 

My Father in Reverie 

 

Connived by a stranger some seven decades back 

my father reportedly snaked into a foreign land to hunt for pelf; 

He saw town before anyone in his village did 

Sold from the hand of his own villager at a spot in GhumPahad 

he set for Dehradun, Kashmir, Malaya and beyond 

with a gun set in hand by a foreigner, 

dropped his middle name 'Prasad' and adopted 'Bahadur' 

and only then, he started comprehending what a foreign land was. 
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With father's name, I am contemplating 

the antique age of the hill 

where, there was a path but no boot 

there were things, but no strength 

there were stacks of home-grown crops 

fruits, vegetables and cereals grew prodigally 

doomed to rot on ridges and farms before being fetched to the marketplace 

or got cooked as cattle-porridge in a pig-iron caldron. 

What to talk of the present time! 

When the digital air intruded into the village 

even the dung-pile is sold away in town via email 

The village is upset, not even in talking-terms with Father 

and has stopped caring for Father's olden ways- 

At times, it stares as though it would maul him 

taking Father's thoughts as out of place. 

 

Like a bugle, blown by war all of a sudden, 

Facebook, Sype and Viber in succession 

have claimed all the progenies of Father; 

The new intruders have, within no time, extended their grips ! 

Enduring through all these recent inventions, 

Father brings back in reverie his own olden times. 

Alas, that terrible Second World War, 

Macabre Burma, deluged by a downpour of mortared cloud, 

Airawati River, laced with human blood everywhere, 

the charge of the Japanese soldiers in the dense forest, 

innumerablecorpses from both the ends, 

the ooze from falling friends, gathering into a pool, 

the gruesome death-scene of a friend recruited same day as him 

now dying writhing, pegged by a sharp lance, 

the stale food-a share of the dead friend-and the stinking daal 

retrieved from under the clotted blood for saving life, 

the English beauty, who served him in Dhaka's MainaMotiHospital where he lay 

injured, 

the promotion to the post of Subedar he earned for polishing shoes into shining 

black, 

a different brass medal for slaying dozens of foes, 

the tin-tank carried along on six-month leave to Hang-Pang, seven years later 
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the half-year time a thread-bound letter with death-news took to reach the 

village, 

doomed to be torn by the martyr's own wife, as though it belonged to his second 

wife, 

the black-and-white pictures with the white air-hostess in skirts 

and fair like a freshly washed carrot ! 

 

Recalling every episode of the past, Father wakes up time and again 

seeking himself in the transformed moments. 

Wrinkling a forehead that bears scars of grenade and bullets, 

            like his backbone and shoulders 

My father, 94 years old now, is reading 

the fresh newspaper in his own language 

 

out of the press just today. 

 

Моје село 

 

„Врач још увек смишља судбину 

бројање зрна пиринча, 

провера да ли је нешто пошло по злу, 

када је сунце излазило или залазилоло. 

Или, ако су неки предмети недостајали Готхдхупу, прошле године! 

Петлови су понуђени Сагунеу и Симе-бхумеу, 

готовинске понуде такође за ублажавање злог ваздуха, 

и испуњавање обећања божанствима. 

Ипак је Будхибоју наше породично божанство. 

Каква би чаролија могла бити у таквом добу? 

Сикари снажно притисне, ако икада нападне 

Бањханкри је одувек пометао 

Дакини и Сакини далеко, у зрнима пиринча 

Душе мртвих још увек прогоне село “. 

Такви шапати овде још увек владају. 

Нећу једноставно веровати вашим тврдњама, Саинла Даи! 

То је развој стигао до села - 

место где се време још рачуна 

са положајем сунца горе, 

а где су времена или благодатна или зла, 

место на коме се морају изговарати мантре 

да се распу зрна за добре звезде; 
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ипак, пијетао мора да закукуриче 

да се моје село пробуди! 

                (Са непалског превео Махесх Паудиал) 

 

Напомене: 

Готхдхуп: обред који се изводи у крави ради добробити стоке 

Симе-бхуме: духови, које неке непалске заједнице штују као божанства 

Будхибоју: женско божанство које су Кирати у Непалу обожавали као 

богињу заједнице 

Дакини: женски зли дух коме је потребно повремено умирење 

Сагуне: зли дух који чини чаролије ако не изостане 

Сикари: шумско божанство, које такође баца уроке ако се не појави 

Сакини: женском злом духу треба повремено смиривање 

Бањханкри: чаробњак за настамбу шума 

 

Мој отац у Сновима 

 

Признао је странац пре неких седам деценија 

мој отац се наводно завукао у туђу земљу у лов на пелф; 

Видео је град пре него што је ико у његовом селу видео 

Продато из руке његовог сељака на месту у ГхумПахаду 

кренуо је за Дехрадун, Кашмир, Малају и даље 

са пиштољем који му је странац поставио у руку, 

одустао од свог средњег имена 'Прасад' и усвојио 'Бахадур' 

и тек тада је почео да схвата шта је туђа земља. 

 

Са очевим именом размишљам 

О античком времену брда 

где је постојала стаза, али није било чизме 

било је ствари, али снаге није било 

било је гомила домаћих усева 

воће, поврће и житарице су незнатно расле 

осуђене на труљење на гребенима и фармама пре него што су донесене на 

пијацу 

или се скували као говеђа каша у котлу од сировог гвожђа. 

Шта причати о данашњем времену! 

Када је дигитални ваздух упао у село 

чак се и гомила балега продаје у граду путем е-поште 

Село је узнемирено, чак и у разговору са оцем 

и престало да се брине за старе очеве начине- 
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Понекад изгледа као гњаважа 

узимајући очеве мисли као да нису на месту. 

 

Попут могле, коју је одједном одувао рат, 

Фејсбук, Скајп и Вибер узастопно 

полагали право на сва Очева потомства; 

Нови уљези су у кратком року наставилиили своје држање! 

Трајући кроз све ове недавне изуме, 

Отац се враћа сањарењем у своја стара времена. 

Авај, тај страшни Други светски рат, 

Мацабре Бурма, поплављена пљуском замрлог облака, 

Река Аиравати, свуда проткана људском крвљу, 

напад јапанских војника у густој шуми, 

безброј лешева са обе стране, 

излив из падајућих пријатеља, окупљање у барама, 

језива сцена смрти пријатеља регрутованог истог дана као и он 

сада умире грчећи се, прикован оштрим копљем, 

устајала храна - удео од мртвог пријатеља - и у смрдљивој журби 

извучен испод згрушане крви ради спашавања живота, 

енглеска лепотица, која му је служила у болници МаинаМотиХоспитал у 

Даки, где је лежао повређен, 

унапређење на место Субедар које је зарадио за полирање ципела у црно 

сјајне, 

другачија месингана медаља за убијање десетина непријатеља, 

цистерна са водом носила га на шестомесечно одсуство до Ханг-Панга, 

седам година касније 

пола године потребно је писму са вестима о смрти да стигне до села, 

осуђен да га мученичка сопствена супруга растрга, као да припада његовој 

другој жени, 

црно-беле слике са белом хостесом у сукњи 

и поштено као свеже опрана шаргарепа! 

 

Присјећајући се сваке епизоде из прошлости, отац се увијек изнова буди 

тражећи себе у преображеним тренуцима. 

Наборавши чело на којем су ожиљци од гранате и метака, 

попут његове кичме и рамена 

Мој отац, који има 94 године, чита 

свеже новине на свом језику 
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     Кристина Анастасија Верас Брзин 

 

Кристина Анастасија Верас Брзин рођена је 09.07.1987. У Љубљани, 

Република Словенија. 

Инвалид је од рођења: Кристина Анастасија тешко хода 

и користи инвалидска колица. 

Завршила је основну школу. 

Прву песму написала је са 10 година 

у почетку је писала поезију на словеначком језику, са 15 година написала 

је још две песме за школу. 

Тада се је још више разболела и уследила је пауза. Поново је почела да 

пише песме у 24. години. 

а почели су их објављивати 2013. године на две словеначке веб странице 

pesem.si и literarni val. 

И у лето 2018. године почела је да пише песме на српском 

и почела да их објављује на Фацебооку у различитим групама. 

На руском је почела да пише прошле године 2019. године 

и такође их обљавливала у групама на Фацебооку. 

учествује у различитим песничким конкурима. 

Кристина Анастасија је у међувремену објављена 

у међнародом Алманаху, ЛИРА ДРУЖБЫ 1: Септембер 2019 

и поново у Међународном алманаху, Пут љубави 4: октобар 2019 

а у фебруару 2020 је издала своју прву збирку песама: Пут ка себи, 

у Русији Уфа, на руском. 
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Кристина Анастасија чланица је: Међународног савеза словенских писаца 

и песника Русије, међународног удружења књижевних стваралаца и 

умјетника НЕКАЗАНО. Заступљена је у издању НЕЗАКАНО. У 

часописима Неказано, као и у зборнику Неказано 1, Пјесник – Светионик 

2. 

1.3.2020 добила је потврду из Румуније: CERTIFICATE OF 

APPRECIATION, WORLD POETS ASSOCIATION 1. 

У марту је постала члан Академије за руску књижевност (Академия 

российской литературы). 

Априла је добила за своју поезију призање Светски дан књиге у знак 

сећања на Шекспира 

крајем априла постала је амбасадор ICFH-а Словенијe (Међународни 

форум за креативност и хуманост из Марока). 

Онда је издала још две песничке збирке: још једну на руском: Русские 

песни Кристины, издала је у Русији, у Граду Уфа. 

и трећа песничка збирка на српском: ПЕРО САМ, МАЈКО, издала је у 

Босни и Херцеговини, у Републици Српски. 

 

ВИСОКА ПЕСМА 

 

Висока песма, 

Ја сам славуј који пева: 

љубавна песма, 

чује се свуда; 

мировна песма, 

чује се свуда. 

 

Песма за све вас, 

благослов 

од анђела. 

 

Као њежни 

звук водопада, 

попут додира 

мајке: 

природа зове 

нас по имену, 

најлепша 

симфонија. 
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Слушајмо како нам 

срце куца, 

чујемо 

суштину душе. 

 

Мека ливада 

попут колевке, 

ветар као 

мајчинска успаванка - 

висока песма; 

снови су овде, 

анђели певају са мном.   
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     Лабуд Н. Лончар 

 

 

Лабуд Н. Лончар рођен је 1964.год. у Иванграду, данашње Беране. 

Пјесник, прозни писац и колумниста. Бави се писањем поезије и прозе. 

Организатор многих културних манифестација и промоција. Оснивач и 

предсједник међународног удружења књижевних стваралаца и умјетника 

„Неказано“ из Бара. 

Члан је Удружења књижевника Србије и међународног удружења 

књижевних стваралаца и умјетника „Неказано“ из Бара, као и многих 

других Удружења књижевника путем друштвених мрежа. 

Заступљен је у тридесетак домаћих и страних антологија и зборника. 

Добитник је многих међународних и домаћих награда и признања. 

Пјесме су му преведене на енглески, француски, њемачки, пољски, руски, 

русински, македонски И бугарски језик. 

Објавио је четири књиге поезије: „Рођење сузе“, „Остављања“, „На 

полеђини сна“, „Ако прећутим пјесму“ и књигу кратких прича „Свако 

остави неки траг“. 

Оснивач је и уредник часописа за културу и умјетност „Неказано“, као и 

часописа за хаику „Неказано“ уједно је и оснивач и главни уредник 

портала за културу и умјетност „Неказано“. 

Оснивач је Фестивала љубавне поезије „Пјесник – Светионик“. 

Живи и ствара у Бару. 

Labud N. Lončar 

was born in 1964. in Ivangrad, today's Berane. 
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Poet, prose writer and columnist. Organizer of many cultural events and 

promotions. Founder and president of the international association of literary 

creators and artists "Nekazano" from Bar. 

He is a member of the Association of Writers of Serbia and the International 

Association of Literary Creators and Artists "Nekazano" from Bar, as well as 

many other associations of writers through social networks. He is represented in 

about thirty domestic and foreign anthologies and collections. He is the winner 

of many international and domestic awards and recognitions. 

His poems have been translated into English, French, German, Polish, Russian, 

Ruthenian, Macedonian and Bulgarian. He has published four books of poetry: 

"The Birth of a Tear", "Leaving", "On the Back of a Dream", "If I Silence a 

Poem" and a book of short stories "Everyone Leaves a Trace". 

He is the founder and editor of the magazine for culture and art "Nekazano", as 

well as the magazine for haiku "Nekazano", and he is also the founder and 

editor-in-chief of the portal for culture and art "Nekazano". 

He is the founder of the Festival of Love Poetry "Poet - Lighthouse". 

He lives and works in Bar. 

 

АКО ПРЕЋУТИМ ПЈЕСМУ 

 

Ако прећутим пјесму 

Док гледам у твоје очи 

Ласте ће се успаватии 

Скривене под твојим пазухом и 

Остаће заувијек заробљене на југу. 

 

Ако прећутим пјесму 

Док спаваш у мом наручју 

Онако снена и далека 

Престаће да цвета дријен и 

Твоје мале руке 

Престаће да зову и воле. 

 

Ако прећутим пјесму 

Док љубим твоје усне 

Љубав ће престати да капа 

Са стрехе наде и чекања 

И неће процветат трешње 

На овој обали ћутње… 
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Ако прећутим пјесму 

Ласте ће престати да долазе 

Са југа 

 

СИДРО НОЋИ 

 

На тавану 

у мраку 

Скривени од звијезда 

И погледа 

Тражимо 

Бјелеге и ожиљке 

По нашим тијелима. 

 

У мраку 

Скривени од звијезда 

Међу старим књигама 

Тражимо уже 

Да вежемо мјесец - 

Постајемо сидро ноћи. 

 

На тавану 

Загрљени из страха 

У прашини сјећања 

И паучини ноћи 

Проналазимо 

Одбачене лутке 

и ријеч што слути на љубав. 

 

На тавану 

У мраку 

Скривени од звијезда 

Тражимо уже 

Да вежемо мјесец. 

 

Моји и твоји ожиљци 

Постају сидро ноћи 

И ријеч постаје љубав!  
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      Lali Tsipi Michaeli 

 

 

 

Lali Tsipi Michaeli is an Israeli independent universal poet. Born in Georgia in 

1964. She immigrated to Israel at the age of seven. She has published six poetry 

books so far. Attended international poetry festivals. She was part of a residecy 

program for talented writers in New York at 2018. 

Her books have been translated into foreign languages in New York, India, 

France, Italy, Georgia, Ukraina, Russa, Romania, Turkish, Chinese and Iran. 

Lali was defined by Prof. Gabriel Moked in his book as "Erotico-Urban Poet" 

and was highly regarded by critics, who consider her as an innovative and 

combative. In 2011 Lali conducted an anthology for protest "Resistance", in 

which she presents her personal poetic manifesto, claiming that "poetry as a 

whole is a revolt." In the past decade, Lali has created 15 Poetry Video Art that 

have taken part in world poetry festivals such as ZEBRA in Berlin. "The poem 

is not purely individual. It is common ground and should be heard in a great 

voice," the poet claims. 

Lali teaches Hebrew at Ben Gurion University. She has one son and lives in Tel 

Aviv by the sea. 

Лали Чипи Микели је израелски независни универзални песник. Рођена у 

Џорџији 1964. Доселила се у Израел у доби од седам година. До сада је 

објавила шест песничких књига. Похађао међународне песничке 

фестивале. Била је део резиденцијалног програма за талентоване писце у 

Њујорку 2018. године. 

Њене књиге су преведене на стране језике у Њујорку, Индији, Француској, 

Италији, Грузији, Украјини, Руси, Румунији, Турској, Кини и Ирану. Лали 

је проф. Габриел Мокед у својој књизи дефинисао као „Еротичко-урбаног 

песника“, а критичари су је високо ценили, сматрајући је иновативном и 

борбеном. 2011. године Лали је извела антологију за протест „Отпор“, у 
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којој представља свој лични песнички манифест, тврдећи да је „поезија у 

целини побуна“. У протеклој деценији, Лали је створио 15 песничких 

видео уметности који су учествовали на светским песничким фестивалима 

попут ЗЕБРА у Берлину. "Песма није чисто индивидуална. Она је 

заједничка основа и треба је чути сјајним гласом", тврди песник. 

Лали предаје хебрејски језик на Универзитету Бен Гурион. Има једног сина 

и живи у Тел Авиву на мору. 

 

 

 

Love of poets 

 

But we built a house together 

We loved 

We chose flower pots 

We were happy 

We crossed oceans 

Prepare delicious 

 

Nights 

 

We exchanged a star 

We celebrated 

We were worried 

 

Let's share 

 

We were jealous 

We shouted 

We broke up 

We cried 

We've done it 

We exposed 

We hid 

We told 

We missed it 

We drank 

We wrote 

 

Plan 
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We held hands 

We walked 

We took a picture 

We secluded ourselves 

We exiled our souls 

We were tormented 

We returned home in peace 

We hugged 

We swore 

 

Forever 

 

We violated 

We apologized 

We forgave 

We have always forgiven. 

We have not started yet 

In what we planned 

 

Exile 

 

At the edge of existence is a blue sea 

That you walk on its shore alone 

The happiness that never existed 

Suddenly disappears from your life 

I also hear the voice of 

The call of the seagulls 

 

At dawn 

 

There will be a few more virgins in Bikini 

And will dot the burning sand 

The moist air will touch our nostrils and you 

Whisper to me in the language of water 

 

Drink HAYATI 

 

The ignorance 

That preyed upon by life 
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If with this man 

I could have escaped into my life 

 

*HAYATI = MY LIFE (in Arabic) 

 

Љубав песника 

 

Упак заједно смо изградили дом 

Волели смо 

Изабрали саксије са цвећем 

Били  срећни 

Прешли океане 

Припремали деликатесе 

 

Ноћи 

 

Разменили смо звезде 

Прославили 

Били смо забринути 

 

Хајде да поделимо 

 

Били смо љубоморни 

Викали 

      Раскинули 

Плакали 

Успели смо 

Изложили се 

Сакрили се 

Рекли смо 

Недостајало нам је 

Пили смо 

      Писали смо 

 

План 

 

Држали смо се за руке 

Шетали 

Сликали се 

Осамили се 
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Прогнали своје душе 

Мучили се 

Вратили се кући у миру 

Загрлили се 

Заклели се 

 

Заувек 

 

Погрешили смо 

Извинили смо се 

Опростили смо 

Одувек смо праштали. 

Још нисмо започели 

У ономе што смо планирали 

 

Изгнанство 

 

На ивици постојања је плаво море 

Док ходате његовом обалом сами 

Срећа која никада није постојала 

Одједном нестаје из вашег живота 

Такође чујем глас 

Зов галебова 

 

Зором 

 

У Бикинију ће бити још неколико девица 

И тачкаће изгорени песак 

Влажни ваздух ће додирнути моје ноздрве и тебе 

Шапући ми језиком воде 

 

Пијте HAYATI 

 

Незнање 

То је плијенило живот 

Али са овим човеком 

Могла сам да побегнем у свој живот  
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       Laura Mabel Valente 

 

La Plata Provincia de Buenos Aires República Argentina 

24 de septiembre de 1965 

Escribe desde años atrás, participó en antologías gráficas y virtuales; también en 

Encuentros de Poetas nacionales e internacionales en Montevideo y Nueva York 

entre otros. 

En la actualidad es una de las organizadoras del FIP de Parque Chas LUIS 

LUCHI 100 años. 

 

Лаура Мабел Валенте 

Провинција Ла Плата Буенос Ајрес Аргентина 24. септембра 1965 

Годинама пише, учествовала је у графичким и виртуелним антологијама; 

такође на састанцима националних и међународних песника у Монтевидеу 

и Њујорку, између осталих. Тренутно је један од организатора FIP de 

Parque Chas LUIS LUCHI 100 година. 

 

 

El día que contar estrellas dejó de ser mala suerte 

 

Cuando lleguemos a mil paramos,  

me decía con el cielo lleno de lágrimas  

y refregaba su ternura en mi futuro. 
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Mi padre que nada sabía de astronomía  

me explicaba el origen del universo  

mientras silbaba un tango:  

con La Cumparcita ordenaba el caos,  

con Volver repartía soles,  

Mano a mano separaba las luces de lo oscuro. 

 

Silbaba y miraba el cielo,  

contábamos las estrellas más brillantes,  

era todo celebración cuando descubría una nueva galaxia,  

geografía donde ilusionarme.  

No cuenten estrellas que es mala suerte,  

gritaba mi madre con la esperanza  

de que todo se volviera de un rojo  

detenido y para siempre. 

 

Mi madre se fue corriendo una tarde  

antes de la salida de la Luna,  

recuerdo una partícula  

del cosmos golpeando contra el cielo,  

mi padre y yo quedamos buscando un tango  

con que explicarnos mutuamente ese planeta  

que comenzaría a faltar; no fue una revelación tanto  

dolor ni otra constelación parecida a la tristeza,  

sólo fue el inevitable movimiento  

del universo. 

 

Una noche que no tuvo tango para mostrar,  

arremangó su música y subió,  

con un dedo indicaba el horizonte:  

los acontecimientos se suceden, 

 

así es el giro de los astros me dijo  

y se tragó el brillo de todo el cielo.  

 

No matarás 

 

Difícil descubrir la intención del asesino,  

con qué verbo sostiene su puñal,  

cuál es la voz que lo conduce a entrar  
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en la carne hasta llegar a la plegaria. 

 

No matarás repite y conjuga la acción  

en el pasado de todas las muertes;  

las mujeres que olvidó, las que dejó a la deriva,  

todas fueron el hambre de su frustración;  

padre golpeador madre sumisa,  

padre dominado madre autoritaria.  

No importa. 

 

Ahora ya no hay lamentación que sostenga la puñalada,  

el paisaje atroz y despojado.  

Hay un grito más grande que el silencio en el momento  

en que celebra una lanza en el costado. 

 

 

Дан пребројавања звезда престао је бити лоша срећа 

 

Кад достигнемо хиљаду заустављамо се, 

рекао ми је са сузом пуном неба 

и давао своју нежност за моју будућност. 

 

Мој отац који није знао ништа о астрономији 

објаснио ми је порекло универзума 

док звижда танго: 

са Ла Кумпарситом наредио је хаос, 

са Волвером сам нашао сунца, 

Руку под руку одвојио је светла од мрака. 

 

Звиждао је и гледао у небо, 

избројали смо најсјајније звезде, 

Све је било славље када сам открио нову галаксију 

географија где се узбудиш. 

Не броји звезде које су пех, 

вриснула је моја мајка наде 

за свега што постаје црвено 

заустављено  заувек. 

 

Моја мајка је побегла једног поподнева 

пре изласка месеца, 



791 
 

Сећам се честице 

космоса који траје над небом, 

отац и ја смо тражили танго 

помоћу којих једни другима објашњавамо ту планету 

да би почела да недостаје; то није било толико откривење 

бол или неко друго сазвежђе слично тузи, 

то је био само неизбежни потез 

свемира. 

 

Једне ноћи која није имала танго за показивање, 

умотао своју музику и попео се, 

једним прстом показао хоризонт: 

догађаји се догађају, 

 

ово је ред звезда које ми је рекао 

кад је прогутао сјај читавог неба. 

 

Неће те убити 

 

Тешко је открити намеру убице, 

с којим глаголом држи свој бодеж, 

који је глас који те наводи да уђеш 

у тело док не дођете до молитве. 

 

Неће те убити понављање и комбиноване радње 

у прошлости свих смрти; 

жене које је заборавио, оне које је напустио, 

све су биле гладне његове фрустрације; 

премлаћивање од руке оца, покорна мајка, 

доминантан оца, ауторитарна мајка. 

Није битно. 

 

Сада више нема јадиковања да задржи убод, 

грозни и осиромашени пејзаж. 

Тренутно се чује крик већи од тишине 

којој копље штрчи у боку.  
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     Laura Polšak Polajžer 

 

 

Laura Polšak Polajžer rodjena je 1996 godne u mestu Žalec kod Celja u 

Sloveniji. U takvoj maloj sredini Laura Polšak Polajžer stiče i razvija poglede na 

život i književnost u svojoj sredini danas. Pod uticajem engleskih pesnika 

klasika započeće svoj pesnički rad i izgraditi se kao pesnik, docnije će njen 

pesnički rad postati samostalan, proširiti svoje vidike i slovenačku poeziju 

osloboditi, svakog stranog uticaja. 

Laura Polšak Polajžer je pesnik moderne književnosti u Sloveniji a povremeno 

se bavi i prevođenjem, mahom poezije, sa rusinskog, ruskog, slovenačkog i 

engleskog jezika, novinar je i publicista. 

U pripremi je njena prva knjiga poezije, pesama i proze za decu i omladinu. 

Svoje prve pesme je objavila u svojoj 20 godini u antologiji ,,Beograd na vodi“. 

Njena poezija je i ljubavna i poletna, i mladalačka, i ozbiljna i osećajna. Neke od 

njenih najpopularnijih pesama su: Ljubavni čvor, Tvrda gnezda i Znak za ljubav. 

Ljubav je glavna tema Laurine lirike: Ljubav prema muškarcu, prema deci, 

prema životu uopšte. U tome su sve njene emocije i misli. 

Laura ide u red nekoliko najistaknutijih pesnika humanista. Iako oseća muke-

svoje i drugih ljudi, nije htela te muke da proglasi za večni smisao i cilj života 

pod zvezdama. Možda je to naivan optimizam, ali bez njega bi život malo imao 

smisla. Ovaj svet je suviše lep i bogat da bi ljudi morali da budu nesrećni - kaže 

mlada slovenačka pesnikinja Laura Polšak Polajžer. 

Akademik Prof. Dr Bajram Haliti 

 

LJUBAVNI ČVOR 
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Pusti me, ljubavi, 

Mojim iluzijama 

Pusti me, da se umešam 

Među ptice, 

Pusti me da do boga dođem 

I njegovih rima. 

Jedan čovek i jedna žena 

Naslućuju svoj svršetak. 

Ljubavi, znaš, nama Romkinjama 

Od Boga je dato da kad ljubimo 

Ne lažemo. 

Tvojim htenjima pozlaćujem reči 

Svezujem te u ljubavni čvor. 

Posle nas, ljubavi, 

Rađaće se novi horizonti, 

Pisaće se nove knjige… 

Drugi će pisati našim rukama, 

Ubijaće se našim snovima, 

Opraštaće se našim rečima. 

Zato me pusti, ljubavi, 

Mojim konjima. 

 

 

 

 

 

TVRDA GNEZDA 

Strah me je smrti. 

Te glupe dečje igračke 

Prljave mehaničke sprave 

Idem, da zaspim i sanjam. 

Ako me ne probudiš 

Ostaviću, na jastuku, 

Pored tvog uzglavlja, 

Svoje hladno, bez životno srce. 

Čujem izdaleka vetra huk; 

Zvona ljubavi? 

Zašto te odvlače putevi daleki? 

Budeš li krenuo, 
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S tobom će i ptice putovati, 

A vinogradi opusteti. 

I nikada, ljubavi moja, 

Nećeš saznati 

Koliko bih te volela u svitanje, 

Dok kiša rominja 

I sa stabla u voćnjaku mom 

Tvrda gnezda padaju. 

 

 

ZNAK ZA LJUBAV 

 

U gluvoj noći 

Kad nebo pokri 

Zavesa dimna, što zbuni zvezde 

I preplaši mesec, 

Zabole bol. 

Tako duboka, da iz grudi nebeskih 

Krv poteče. 

Putem, 

Pogrbljena dama 

Na leđima leš svoj nosi. 

Pesme, skeleti 

Lažnih ljubavi 

Oko lomače pevaju i pri tom 

Košćatim prstima svojim 

Lome krte kosti svoje 

I bacaju u vatru. 

Jedan kostur, ko baklja, 

Prstom plamenim, 

U pesku povuče crtu 

I smejući se reče: 

To je znak za ljubav.  
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       Lauren Camp 

 

 

Lauren Camp is the author of five books, most recently Took House (Tupelo 

Press, 2020). Her poems have appeared in World Literature Today, Witness, 

The Los Angeles Review and other journals in the US and abroad. Honors 

include the Dorset Prize and a finalist citation for the Arab American Book 

Award. Her poems have been translated into Mandarin, Turkish, Spanish, and 

Arabic. 

Лорен Камп 

аутор је пет књига, последње Одузета кућа. Њене песме су се појавиле у 

часописимаСветска литература данас, Witness, ЛА ревија и другим 

часописима у САД и иностранству. Почасне награде укључују Дорсетову 

награду и финалист за награду Арапско-америчке књиге. Песме су јој 

преведене на мандарински, турски, шпански и арапски језик. 

 

The Night Clouds Wrestled the Sky 

 

At that moment, I was blind to the sorrow 

and stop that was coming. 

For that gentle hour, I settled 

into the only split in the road 

 

where I still saw the purple reflection of day 

slipping from cedar and aspen. 

Air temperature as skin would shift 

to bare and brisk. But in the sky, unguarded 
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orange shadows advanced, and clouds extended 

to unkempt corners, the desert’s chambers of gray. 

Trees unfurled their fluted, five-petaled, 

veined fingers. Precision worth noting. 

 

What else should we look at but fugitive color, 

the shape that’s not empty? 

So little of what happens belongs to us, 

only the frequent sense of being encircled. 

 

After light was stripped from the scarlet wall, 

a string of birds armed long branches, 

rhapsodizing. I had entered the chatter- 

curved worship of their bursting, the song grafted 

 

to the moon’s musky discipline. 

Once their noise was placed, it remained 

in my mind—for years. Not a coincidence 

that I heard and saw a final stray sweep of sun 

 

as pigment and chord, and would summon it again 

next time I was swallowed, beat down. 

That night the sky came up to my lips. 

It tasted of wind, and gave me something to miss. 

 

From Took House, Tupelo Press, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Equivalent 

 

Witch’s broom, a half-broken memory. 

Formation of ravens as evidence. This is the respite 
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from hesitance, and the chance to watch sky 

thirsting for heartbroken clouds. 

The ground remains nearly expressionless. 

 

The sun has been churning. 

I type nine goodbyes in a white room. 

 

Tomorrow I’ll have something in common 

with those who once lived here: 

the warm sound of old wounds. 

 

The knife upside-down in the kitchen, the jawbone 

on a fence on the hillside, and the man 

with a shaker of salt. It will all stay the same. 

 

Wild horses, a hedge of cobwebs. 

Now, the man with a needle, pulling out droplets of blood. 

The sun lands as ash in the bath. 

 

From Took House, Tupelo Press, 2020 

 

A Precise Small Thing 

 

I didn’t know I would run out of time to memorize 

your voice. After three days trying, I just now remember 

the name of a trombonist  

I heard three years ago, and you have been missing 3,322 days. 

 

Dad laughed when I asked for the recording of you 

saying no one is home right now with your wine-sopped, 

grass-pure voice. I can’t remember it at all, that voice. 

 

Not the strange wide way you had of stretching Ws 

or the laugh that started from a precise small thing 

and rolled on and on, expanding into time we didn’t realize was ending. 

 

Or the way you called to us, your voice becoming  

a near shriek in the almost dark, our names as large as puppets 

expected to move back into that box of home again. 
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Or how you said Dad. Just that one word. 

How you cried at the supper table some nights, 

your voice turning into salt and red breath. 

 

How you moaned gently. How your voice in my hands 

expired into something I could no longer hear, 

something smaller than atoms. 

 

From This Business of Wisdom, West End Press, 2010 

 

Ноћни облаци рвали су се са небом 

 

У том тренутку била сам слепа од туге 

и зауставила то што је долазило. 

За тај нежни сат смирила сам се 

у једини расцеп на путу 

 

где сам још увек видела пурпурни одраз дана 

рефлексију са кедра и јасике. 

Температура ваздуха како би се кожа померала 

гола и жустра. Али на небу, нечувено 

 

наранџасте сенке су напредовале, а облаци се ширили 

до неуредних углова, пустињске коморе сиве боје. 

Дрвеће је развило своје канулиране, петокружне, 

венске прсте. Прецизност вредна пажње. 

 

На шта друго треба да гледамо осим на боју, 

облика који није празан? 

Тако мало од онога што се догађа припада нама, 

само чест осећај да сте окружени. 

 

Након што се светлост скинула са гримизног зида, 

низ птица нагомиланих на дугачким гранама, 

рапсодија. Ушала сам у брбљање- 

закривљено обожавање њиховог цвркута, песме накалемљене 

 

на месечеву мошусну дисциплину. 

Једном кад је њихова бука постављена, она је и остала 

у мом уму - годинама. Није случајно 
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да сам чула и видела последњи залутали замах сунца 

 

као пигмент и акорд, и поново би га призвала 

следећи пут кад бих била прогутана, претучена. 

Те ноћи небо ми се уздигло до усана. 

Окусила сам ветар и дао ми је нешто да пропустим. 

 

 

 

 

 

Еквивалент 

 

Вештичина метла, напола сломљено сећање. 

Формирање гаврана као доказ. Ово је предах 

 

 

од оклевања и шансе да гледам небо 

жедна срчаних облака. 

Тло остаје готово безизражајно. 

 

Сунце се узбуркало. 

Укуцам девет опроштаја у белој соби. 

 

Сутра ћу имати нешто заједничко 

са онима који су некада овде живели: 

топли звук старих рана. 

 

Нож наопако у кухињи, вилична кост 

на огради на падини, а човек 

са слаником. Све ће остати исто. 

 

Дивљи коњи, жива ограда од паучине. 

Сада човек са иглом вади капљице крви. 

Сунце слеће као пепео у каду. 

 

 

Прецизна мала ствар 

 

Нисам знала да ће ми остати временом у памћењу 
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ваш глас. После три дана покушаја, сад се сећам 

имена тромбонисте 

Чула сам пре три године, а ви сте пропустили 3.322 дана. 

 

Тата се насмејао кад сам тражила да те снимим 

говорећи да нико тренутно није код куће са вашим вином прекривеним 

травама-чист глас. Уопште се не могу сетити, тог гласа. 

 

Није необичан широк начин на који сте истегнули Вас 

или смех који је започео из прецизне ситнице 

и котрљали се и проширивали, временом нисмо знали да се завршава. 

 

Или начин на који сте ме позвали, ваш глас постаје 

скоро врисак у готово мраку, наша имена велика попут марионета 

очекивала да се поново преселе у ту кутију куће. 

 

Или како сте рекли тата. Само та једна реч. 

Како сте плакали за вечерњим столом неке ноћи, 

ваш глас се претвара у сол и црвени дах. 

 

Како сте нежно јецали. Како је ваш глас у мојим рукама 

истекао у нешто што више нисам могла да чујем, 

нешто мање од атома. 

 

Из овог посла мудрости.  
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       Leda García Pérez 

 

Leda García Pérez es costarricense y española. Escritora, abogada, 

comunicadora y actriz, con trayectoria en el mundo cultural desde 1970. Fue 

integrante de la Estudiantina de la Universidad de Costa Rica. Como actriz, ha 

participado en importantes obras teatrales como “Las fisgonas de Paso Ancho” y 

la alta comedia “Un crimen perfecto”. Directora y fundadora del Portal Literario 

y el Festival Internacional de Poesía HOJAS SIN TIEMPO. Creadora del 

SENDERO DE LOS POETAS en Isla Tortuga. Coordinadora del Festival 

Internacional de las Artes (FIA LITERARIO ) en 2017 y 2018. Cofundadora del 

Grupo Literario Poiesis. Cofundadora de ADECA (Asociación de escritores de 

Centro América). Ha publicado los poemarios Conmigo al desnudo, Voces de 

olvido, Poemas inevitables, Poemas Infieles, Cantos de piedra y pétalo, Elogio 

de la costumbre, Poemas sonámbulos, Poemas locos que andan sueltos. 

Poemarios inéditos: Poemas Traviesos, La noche de los cuerpos. Antologada en 

Europa, América Latina, México y Estados Unidos. Traducida al árabe, inglés, 

francés, italiano, bengalí y sueco. Miembro de la Asociación Costarricense de 

Escritoras (ACE). Presidenta de la Casa del poeta peruano sección Costa Rica. 

Representante en Costa Rica de Prometeo de Poesía, España. 

Ganadora del II LUGAR Certamen LISIMACO CHAVARRIA 

I LUGAR Certamen Internacional de Poesía  AGECO 2020 

 

Леда Гарциа Перез 

 

Костариканка је и Шпањолка. Писац, правник, комуникатор и глумица, са 

каријером у културном свету од 1970. Била је члан Естудиантине 

Универзитета у Костарики. Као глумица учествовала је у важним 
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позоришним делима попут „Љушкала Пасо Анча“ и високе комедије 

„Савршен злочин“. Директор и оснивач Књижевног портала и 

Међународног фестивала поезије ЛИСТОВИ БЕЗ ВРЕМЕНА. Творац 

ПУТА ПЕСНИКА на острву Тортуга. Координатор Међународног 

фестивала уметности 2017. и 2018. Суоснивач Књижевне групе Поиесис. 

Суоснивач Централноамеричког удружења писаца. Објавио је песничке 

књиге Са мном у голу, Гласове заборава, Неизбежне песме, Песме 

неверника, Песме о камену и латицама, Похвале обичајима, Песме 

месечара, Луде песме које се губе. Необјављена поезија: Несташне песме, 

Ноћ тела. Сертификован у Европи, Латинској Америци, Мексику и 

Сједињеним Државама. Преведено на арапски, енглески, француски, 

италијански, бенгалски и шведски. Члан удружења писаца Костарике.  

 

 

TODAS 

 

Hermanas Mirabal 

Juana sin arco pero Juana 

Alfonsina en aguas del dolor 

María en tiempos de inocencia 

Magdalena en brazos del perdón 

Cleopatra en reinos de serpiente 

La Pasionaria en guerra y su mandato 

Eva en su exilio, pero Eva. 

Fui todas las mujeres imposibles 

que lo hicieron posible. 

Seré las que vendrán. 

 

СВЕ 

 

Сестре Мирабал 

Јована без лука ипак Јована 

Алфонсина у водама бола 

Марија у доба невиности 

Магдалена у наручју опроштаја 

Клеопатра у змијском царству 

Ла Пасионариа у рату и њен мандат 

Ева у изгнанству, ипак Ева. 

Биле су све невероватне жене 

оне су омогућиле 
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мене која сам сада. 

 

 

DIOS TE SALVE 

 

Dios te salve mujer 

llena eres de luz y gracia 

bendito sea tu cuerpo 

cuídalo como a tu sombra 

líbralo del mal 

y si has de caer en tentación 

que sea para tu gozo 

hágase tu voluntad aquí en la tierra 

y vive en libertad 

de lo contrario 

que te castigue Dios 

con el infierno. 

 

БОГ ТЕ СПАСИО 

 

Бог те спасио Жено 

пуна си светлости и благодати 

благослови своје тело 

пази на њега као на своју сенку 

избави га од зла 

а ако треба да паднеш у искушење 

нека ти буде на радост 

воља твоја нека буде овде на земљи 

и живи у слободи 

иначе 

нека те Бог казни 

са паклом. 

 

ETIQUETAS 

 

Ni puta ni lesbiana 

ni hetero ni bi 

ni monja ni zorra 

mujer, solo mujer 

plural 
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guerrera 

bruja si quieren 

sin escoba si quieren 

pero vuelo 

 

ОЗНАКЕ 

 

Ни курва ни лезбејка 

ни хетеро ни би 

ни монахиња ни лисица 

жена, само жена 

множина 

ратница 

вештица ако желите 

без метле ако желите 

али ја летим 

 

ESTA MUJER 

 

Esta mujer que somos 

se levanta con las espinas puestas 

lava su dignidad como es costumbre 

donde le viene en gana 

la envuelve en ropas solidarias 

ama 

Esta mujer que somos 

se sienta en la mesa igualitaria 

con hombres transitorios 

mientras los pies descansan en las sillas 

y cura las heridas del siglo 

Esta mujer que somos 

tiende su voz en los alambres 

donde el pájaro trina 

guerrea por el vino y el pan 

vuela 

Esta mujer que somos 

borró del diccionario 

la palabra imposible. 

 

ОВА ЖЕНА 
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Ова жена каква јесам 

устаје са бодљама 

избриши њено достојанство по навици 

како желиш 

умотавј је у солидну одећу 

воли 

Ова жена каква јесам 

седи за једнаким столом 

са пролазним мушкарцима 

док стопала почивају на столицама 

и лечи ране века 

Ова жена каква јесам 

шири гласне жице 

као птица цвркуће 

ратује за вино и хлеб 

Лети 

Ова жена каква јесам 

избрисала је из речника 

реч немогуће. 
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                Len Lawson 

 

 

Len Lawson is the author of Chime (Get Fresh Books, 2019) and the chapbook 

Before the Night Wakes You (Finishing Line Press, 2017). He is also co-editor 

of Hand in Hand: Poets Respond to Race (Muddy Ford Press, 2017) and The 

Future of Black: Afrofuturism and Black Comics Poetry (Blair Press, 2021). He 

has received fellowships from Callaloo Barbados, the U.K. Obsidian 

Foundation, and several others. His poetry appears in the U.S. and 

internationally in the U.K., Mexico, Colombia, and Belgium. Len anticipates 

receiving a Ph.D. in English Literature and Criticism from Indiana University of 

Pennsylvania in the U.S. by August 2021.   

 

Лен Левсон 

аутор је Chime 2019 и свеске Пре него те ноћ пробуди, 2017. Поете 

одговарају трком, 2017 и Афрофутуризам и црна комична поезија, 2021. 

Има стипендије са Барбадоса, британске фондације Обсидиан и неколико 

других. Његова поезија се појављује у САД- и међународно у Великој 

Британији, Мексику, Колумбији и Белгији. Лен предвиђа да ће добити 

докторат у енглеској књижевности и критикама са Универзитета Индиана 

у Пенсилванији у САД до августа 2021. 

 

Work Is 
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with respect to Phillip Levine 

 

Work is 

standing outside to shake loose the dawn 

with brown paper bag of lunch in one hand 

and cigarette lamp to light the world in the other 

watching both lanes of highway in front of home 

for the ride that will carry you into the jaws of the factory 

 

Work is 

standing outside on breaks in a chanting circle 

heaving plumes of burnt offerings from cigarettes 

while you and your cohorts discuss babies and 

mamas and baby mamas and baby mamas' mamas 

hoping to pry open the jaws of the factory for overtime 

to save them all 

 

Work is 

standing outside with aching arched back against 

the neck of the factory scratching each rung of vertebrae 

on the corner with eyes inspected every car 

on the street that you hope is your ride home 

twisting your feet in tribal dance 

to bury cigarette butts into the pavement 

after the whistle blows for home and 

the jaws of the factory empty into the streets 

 

Work is 

the blackened cracked lips 

the mangled spine 

the beleaguered eyes you gave 

for decades to fill the belly of the factory 

The gray hair 

The creaky joints 

The hip replacement 

The caravan of prescriptions from asbestos exposure 

lining your coffee table 

pill box labeled with days of the week 

days you remember waking at godly hours to serve 

as priests and priestesses to the heavenly host of some 
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overseas company misspelling your name on pay stubs 

 

Work is 

done and what will you do 

with these benevolent days that belong to you 

You will beg for the jaws of the factory 

to scoop you into their cradled arms again 

 

Nightshift 

 

They stare at me 

stabbing the air 

 

with their sharp 

eyes and noses 

 

I am the gorilla 

in their cage tonight 

 

Our pupils dilate 

in the darkness 

 

of soaked tree limbs 

and damp dead leaves 

 

after an autumn deluge 

The yearling nuzzles 

 

closer to its mother 

Three more track me 

 

in their periphery 

I am strange art indeed 

black man free in Klan country 

 

My one glowing light 

resembles my stumbling blindness 

on this winding narrow path 

 

hunting the plantation house 
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They will make lighter tracks 

 

undetected in this wet grass 

yet we are family living 

 

on the same Carolina soil 

All of us are prey for sport 

 

trophies for white walls 

but beasts cannot be hunted 

 

on this property 

Maybe I can still be 

 

ПОСАО ЈЕ 

Уз поштовање за Филипа Левина 

 

Посао је 

Кад стојећи напоље док свиће зора 

са смеђом папирном кесом ручка у једној руци 

и упаљачем за цигарете да осветли свет у другој 

посматрајући обе траке аутопута испред куће 

за вожњу која ће вас однети у фабричке раље 

 

Посао је 

стојећи напољу на паузама у скандирајућем кругу 

подижући перјанице дима од цигарета 

док ви и ваша смена разговарате о бебама и 

дојкама и бебама дојкама и дојиљама 

надајући се да ће фабричке капијее отворити за прековремени рад 

да их све нахрани 

 

Посао је 

стојећи напољу са болним луком леђа наслоњен 

врата фабрике гребу сваку пречку пршљенова 

на углу очима прегледате сваки аутомобил 

на улици за који се надате да ће вас одвести кући 

уврћући ноге у племенском плесу 

да закопају опушке у плочник 

након звиждука за дом  
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раље фабрике испразне се на улице 

 

Посао је 

поцрнеле испуцале усне 

искривљена кичма 

ожалошћене очи  

које си дао 

деценијама да пуне стомак фабрике 

Сива коса 

Шкрипави зглобови 

Замена кука 

Каравана рецепата иза изложености азбесту 

поставите свој сточић 

кутија за таблете означена данима у недељи 

дана којих се сећате како сте се будили у побожне сате да бисте служили 

као свештеници и свештенице небеској војсци неких 

инострана компанија погрешно је написала ваше име на платним 

картицама 

 

Посао је 

готов и шта ћете 

са овим добродушним данима који вам припадају 

Молићете фабричке чељусти 

да вас опет заграби у загрљај руку 

 

Ноћна смена 

 

Буље у мене 

боце ваздуха 

 

са својим оштрим 

очима и носом 

 

Ја сам горила 

у њиховом кавезу вечерас 

 

Наше зенице се шире 

у тами 

 

натопљени удови дрвећа 
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и влажно мртво лишће 

 

после јесењег потопа 

Једногодишње њушке 

 

ближе мајци 

Још тројица ме прате 

 

на њиховој периферији 

Заиста сам чудан уметник 

црнац слободан у држави Клан 

 

Моја једина ужарена светлост 

подсећа на моје посрнуло слепило 

на овој вијугавој уској стази 

 

лов на плантажама 

Правиће лакше стазе 

 

неоткривене у овој мокрој трави 

ипак живимо у породици 

 

на истом тлу Каролине 

Сви смо плен спорта 

 

трофеји за беле зидове 

али звери се не могу ловити 

 

на овом имању 

Можда још ипак могу . 
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       Lenuș Lungu 

  

 

 

 

My name is Lenuș Lungu, I was born in Romania and I work in Italy. (manager 

and assistant psychologist at a clone of the elderly. 

I am the Founding Director of three literary magazines: Cronos, Taifas literary 

and Taifas literary magazine. I am an editor, writer, coordinator of magazines 

and newspapers in Italy and Romania. 

Founder of a non-governmental association Associazione internazionale Caffe 

Letterario 

Cultural promoter Italy. 

Books: Walking through my dreams; Let's love each other in the fall; The 

founders of the Romanian language; Human psychology; volume of essays; The 

history of beauty. 

Appearances of various newspapers and magazines in the country and abroad: 

Colorado beetle; The moment Italy; Strehaia Newspaper; Steaua Dobrogei; 

Emigrantul.it; Thoughts and words; Poesis.it; Cultural association, publishing 

house; Association of Social Promises; Congrega letterari, numerous literary 

prizes and medals: Prize 3 premio letteraro Sicilia; Diploma of excellence poesis 

letteraro, etc. 

Project coordinator "A writer's dream come true" - author's author's books. 
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Anthology "Sorella India" volume dedicated to fundraising for non-

governmental organizations in the Republic of India, Carlos Grianoppa, Sicily 

2017, 2019. 

 

Ленуш Лунгу 

Моје име је Ленуш Лунгу, рођен сам у Румунији и радим у Италији. 

(менаџер и помоћник психолога код старијих особа). 

Директор сам оснивача три књижевна часописа. Уредник сам, писац, 

координатор часописа и новина у Италији и Румунији. 

Оснивач невладиног удружења Међународно удружење „Литерарни кафе“ 

Промотер културе. 

Књиге: Шетња мојим сновима; Волимо се на јесен; Оснивачи румунског 

језика; Људска психологија; обим есеја; Историја лепоте. 

Наступи у разним новинама и часописима у земљи и иностранству бројне 

књижевне награде и медаље: Трећа награда од Литрарне премије 

Сицилије; Диплома квалитета за поезију итд. 

Координатор пројекта „Остварење снова писца“ – књиге више аутора. 

Зборник „Сестра Индија“ посвећен прикупљању средстава за невладине 

организације у Републици Индији. 

 

I collected 

 

I gathered memories and moments 

which hurt me with noises 

what is not heard 

I gathered clichés through memory 

and in underground caves 

I closed my story 

I thought 

flowing in tears 

I donated words 

and I froze them 

I gathered fantasies and dreams 

I broke them into pieces of poetry 

I swallow them as I write. 

 

Сакупљач 

 

Скупљала сам успомене и тренутке 

који су ме заболели звуковима 
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оног што се не чује 

Клишее сам скупљала кроз сећање 

и у подземним пећинама 

Затворила сам своју причу 

мислих 

тече у сузама 

Даровала сам речи 

и смрзнула сам их 

Скупљала сам маштарије и снове 

Разбила сам их на песничке комаде 

Гутам их док пишем. 

 

 

 

 

      Like leaves 

 

Shaken by the approaching wind, 

melancholy in this last dance of life, 

are my thoughts. 

as you wait for them to detach 

from their secure anchor, 

a mute shiver makes 

them flutter carelessly 

to slide in silence to cover the earth. 

like the leaves of my thoughts ... 

rest on this sheet 

waiting for it to turn yellow 

like ancient wisdom. 

 

Као лишће 

 

Потресане ветром који се приближавао, 

меланхолија у овом последњем плесу живота, 

су моје мисли. 

док чекате да се одвоје 

са њиховог сигурног сидра, 

немо дрхтећи 

лепршају безбрижно 

клизе у тишини да покрију земљу. 
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као лишће мојих мисли ... 

Почивај на овом листу папира 

чекајући да пожути 

попут древне мудрости.  
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    Leonardo Herrmann 

 

 

He was born on March 20, 1975 in Argentina. He is a Teacher, Writer, Poet, 

Plastic Artist, and Worker of culture. 

He is Director of the digital magazine / Voces del Viento /. He is the organizer 

of the National Meeting of Writers / Voces del Viento / (Bahía Blanca 2010). 

Founder and Head of Organization of the International Meeting of Writers La 

Luna con Gatillo in its three editions, (2018/2019/2020 - virtually, which is 

preparing for its fourth edition in 2021). 

He is the leader of the Voces del Viento Group and the International Front of 

Writers and Writers for Freedom (FIEL). 

He has published four books. "The anonymous resurrection of clay" Poems 

2000. "Marginal letter". Novel 2010. "Barricades of words" Poems 2017. "The 

gospel of man" Poems 2020. 

 

Леонардо Херман 

Рођен је 20. марта 1975. године у Аргентини. Учитељ је, писац, песник, 

уметник пластике и културни радник. 

Директор је дигиталног часописа / Говор ветра/. Организатор је 

Националног састанка писаца / Говор ветра/ (Бахиа Бланка 2010). Оснивач 

и шеф организације Међународног састанка писаца Месец са окидачем у 

његова три издања, (2018/2019/2020 - виртуелно, које се припрема за своје 

четврто издање 2021). 

Вођа је групе Говор ветра и Међународног фронта писаца и писаца за 

слободу.  

Објавио је четири књиге. „Анонимно васкрсење глине“ Песме 2000. 

„Маргинално писмо“. Роман 2010. „Барикаде речи“ Песме 2017. 

„Јеванђеље од човека“ Песме 2020. 
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The triumph of death 

“ο θάνατος είναι ό, τι βλέπουμε” 

Heraclitus of Ephesus 

 

 

Pieter observes the sphere  

that inverts the merchant’s image  

and his bag of coins 

the bourgeois hamlets of  

Breda spread out  

over the dim line of the horizon 

windows flee through windows 

the omen of war is proclaimed by ringing bells  

that set fire to the sky 

 

In the corners 

of your eyes 

in the uncertain 

thicket where they 

bury birds 

disoriented 

in the storm. 

 

In the intersection 

of angels’ 

corpses 

where time 

drips its acid 

grains that corrode 

Innocence. 

 

In the labyrinthine 

vertexes 

of the night in the forests, 

in the ancestral echo 

where larvae 

nest in the skulls 

dragged by foams, 
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in the bones of 

stars that exploded 

centuries ago, 

in the eschatological alphabet 

 

of Gods’ oracles 

kneaded in ashes, 

in each agonic 

portion of the gangrened 

whole 

lies the shadow of my last cry 

In the sombre gallop 

of the pest’s horsemen 

with the skeleton of their steeds 

with the wheels of the 

crucified on the horizon. 

in the extreme walls 

of smoking fortresses 

besieged by the 

merciless 

armies of the Furies 

where emaciated gargoyles 

feed on 

limbs amputated 

by the sword 

In the barges that carry the sons 

of the plague with their 

black pustules 

and their red crosses on their breasts 

In every expanse of the lance 

that drives into 

and pierces 

the supplicants 

lies the shadow 

of my last cry . 

In the minstrels’ 

grotesque grimace 

at the banquet 

surrounded by rats 

with the fetid odour 
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of the battlefields 

where corpses rot 

in the sun, 

when flagellants 

go on pilgrimage 

carrying children’s corpses 

in their carts. 

In every ulcerated 

fragment of my homeland 

lies the shadow 

of my last cry. 

 

The bells of Breda are an ivory 

prophecy. 

Death 

Will not triumph 

though it be written 

and the Parcae cut 

the threads of bones 

 

(Translation: Irene Marks) 

 

 

Тријумф смрти 

„Смрт је све што видимо“ 

Хераклит Ефески 

 

 

Петер посматра сферу 

која изврће слику трговца 

и његове торбе са новчићима, 

предграђа од 

Бреда се раширила 

преко нејасне линије хоризонта, 

прозори гледају у прозоре. 

Објављен  рат проглашава се звоњавом 

која је запалила небо 

 

У угловима 

твојих очију 
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у непознатом 

густишу  

тамо где су 

сахрањене птице 

дезоријентисане 

у олуји. 

 

На раскрсници 

анђела 

лешеви 

време 

капа своју киселину 

грануле које нагризају 

Чедност. 

 

У лавиринту 

темена 

мрачне шуме, 

уз ехо предака 

ларве се 

гнезде у лобањама 

увлаче пену 

у кости од 

звезда  

које су експлодирале 

вековима пре. 

По есхатолошком алфабету 

Божијих пророчанстава 

мешених у пепелу, 

у свакој агоничној 

порцији гангрене 

и целини 

лежи сенка мог последњег крика 

У мрачном галопу 

коњаника штеточина 

са скелетима својих коња 

са точковима на 

разапетом  хоризонту. 

у последњим зидовима 

пушачких тврђава 
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опкољених од 

немилосрдне 

војске Фурије 

где оронуле гаргоје 

хране се 

мачем 

ампутираним удовима 

У шлеповима који носе дјецу 

куге са својим 

црним пустулама 

и  црвеним крстовима на грудима 

У целој дужини копља 

који улази у ткиво 

и буши 

молитеље 

лежи сенка 

мог последњег крика. 

У министрантима 

гротескних гримаса 

на гозби 

окруженој пацовима 

са смрдљивим мирисом 

ратишта 

где трулежи гњију 

на сунцу, 

када бичеви 

иду на ходочашће 

носећи дечије лешеве 

у својим колицима. 

У сваком улцерираном 

фрагменту моје отаџбине 

лежи сенка 

мог последњег крика.  
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          Lidia Chiarelli: 

 

 

Lidia Chiarelli:  

Artista, scrittrice e fondatrice del Movimento artistico letterario Immagine & 

Poesia. 

Poetessa laureata con Naji Naaman's Literary Prizes 2019. 

Insignita della Literary Arts Medal 2020. 

Conseguita la laurea in Lingue e Letterature straniere presso l’Università di 

Torino, si dedica all’insegnamento della lingua inglese, inserendo nei suoi 

metodi di insegnamento corsi di “scrittura creativa” abbinata all’arte. Organizza 

una mostra di Mail Art presso la scuola media G. Perotti di Torino (1990) ed è 

questa l’occasione per fare la conoscenza di diversi artisti, tra cui Sarah Jackson, 

digital artist di Halifax. La collaborazione a distanza con l’artista canadese e con 

la scrittrice inglese Aeronwy Thomas (figlia del poeta Dylan Thomas), la 

portano a fondare, con altri quattro soci, il Movimento artistico-letterario 

Immagine & Poesia. Da una visita al MoMA di New York nel 2010 trae l’idea 

di diffondere installazioni simili al Wish Tree  di Yoko Ono anche a Torino: le 

installazioni di Lidia Chiarelli cominciano così a comparire in occasione di 

diverse mostre cittadine. 

Nel 2013 ha partecipato alla Journée des Peintres a Villa Ephrussi de 

Rothschild, Cap Ferrat, France. 

Il 27 settembre 2014 è stata invitata al Poetry Reading di 100 Thousand Poets 

for a Change, organizzato a Vinovo.  
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Apprezzata anche come artista collagista, due suoi collages digitali sono stati 

selezionati dal Comune di Agliè a rappresentare il convegno su Filippo di San 

Martino (ottobre 2017). 

 

Лидија Ћиарели  

је једна од чланова Повеље Слике & Поесиа, уметничког књижевног 

покрета основаног у Торину (Италија) 2007. године са Аиронви Тхомас, 

ћерком Дилана Тхомас-а. Уметник инсталације и колажист. Координатор 

#ДиланДаи-а у Италији (Торино). Награђивана је песникиња од 2011. 

године Захвалницом са Првог међународног песничког фестивала у 

Свозиј-у (УК) за њен широки песнички и уметнички допринос. Награђена 

је и Медаљом за међукултурне комуникације 2020. Шест номинација има 

за награду Пашкарт Прајз (САД). Њени текстови су преведени на 

различите језике и објављени у часопису Поезија и на веб страницама у 

многим земљама. https://lidiachiarelli.jimdofree.com/ 

https://lidiachiarelliart.jimdofree.com/ https://immaginepoesia.jimdofree.com/ 

 

 

Три Гогиоши пјесме 

 

 

Прва пролећна ноћ 

 

(Дилану Томас- у) 

 

Звезде не лебде дуж празнине 

Прве пролећне ноћи, Дилан 

А тамно оловно небо отежало је од облака 

Наше време се завршава 

Док се ваш глас полако гаси 

 

Пролеће 

 

(Омаж Алфонсу Марији Мухи) 

 

Букет цветова јабуке на гранама. 

Ваша слатка музика 

Одјекује благо. 

Свет се полако буди 

На априлском поветарцу 
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Зима 

(Омаж Алфонсу Марији Мухи) 

 

Врт данас 

Одмара у пригушеној тишини 

А снег је нежна чипка 

На гранама голог дрвећа. 

Сребрно сива је боја дана који пролази. 

 

Новембарско небо 

Волим то челично небо 

Шарлотте Бронте 

Јата црних врана 

 

Шарају 

зимско небо 

древним знацима. 

 

Као непробојан вео 

хладна измаглица 

обавија 

неплодне привеске 

 

и твоје очи 

ће постепено 

залутати 

 

у томе 

је магија метлик 

осветљења  
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                Lidia Popa 

 

 

 

Lidia Popa was born in Romania in the municipality of Piatra Șoimului, in the 

county of Neamț, on April 16, 1964. She finished her studies in Piatra Neamț 

Romania with a high school diploma and other administrative courses, where 

she worked until she decided to emigrate to Italy. You have lived for 21 years 

and worked in Rome as part of the wave of intellectual emigrants since the fall 

of the Berlin Wall.You wrote your first poem at the age of 7. He is a poet, 

essayist, storyteller, recognized in Italy and in other countries for his literary 

activity. He collaborates with cultural associations, literary cenacles, literary 

magazines and paper and online publications of Romanian, Italian and 

international literature. You write in Romanian and Italian and also in other 

languages as an exercise in knowledge. You have published her poems in three 

books in Italy "Punto differente (essere)" - ed. Italian and "Nell'antro dei miei 

pensieri (Dacia)" - ed. bilingual Aletti Editore 2016, “Anfora di cielo” - ed. 

bilingual Edizioni Divinafollia 2017 and in 37 literary anthologies from 2014 to 

2021 in Italy, Romania, Spain, Canada, Serbia, etc. 

Her poems are translated into Italian, French, English, Spanish, Arabic, German, 

Bangla, Serbian. Her writings are published regularly with some magazines in 

Romania, Italy and abroad. 

She is a promoter of Romanian, Italian and international literature, and is part of 

the juries of the competitions. 
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She translates from classical or contemporary authors who strike for the 

refinement and quality of their verses in the languages: Italian, Romanian, 

English, Spanish, French, German, stating that "it is just a writing exercise to 

learn and evolve as a person with love for humanity, for art, poetry and literature 

". 

She has been awarded starting from 2015 in some important international 

competitions with recognition diplomas, plaques, trophies and medals of which 

we remember: 

 

Literary Prize I Trionfi - Francesco Petrarca International Academy 2015, Italy 

for unpublished, 

Corona International Literary Prize 2016, Italy for publication 

Poet of Love Award, Gala of Love 2017, Italy for unpublished 

      International Contemporary Poetry Prize "Club della Poesia" 2017, Italy, for 

publication 

Maria Cumani Quasimodo Literary Prize 2018, Italy for unpublished 

Alberoandronico Award - Non-Italian native speaker plate 2018, Italy for 

unpublished compilation 

Literary prize diversamente Uguali 2018, Italy for unpublished 

Salvatore Quasimodo Award 2019, Italy for publishing 

Le Rosse Pergamene Award 2019, Italy for unpublished 

International Gold Cup 2020 Literary Prize in Colombia for Poetic Art 

Universal Placa of Honor 2020 in Colombia for the contribution to universal 

poetry 

Stella D'Oro Universal Award 2020 in Colombia for the passion of writing 

Arpa D'Oro International Literary Prize 2020, Republic of Colombia, for poetry 

César Vallejo 2020 Award conferred by the Spanish - World Writers Union 

(UHE) for literature, 

2021 Literary Creation Award in Colombia 

2021 Universal Art and Literature Award in Colombia 

She is a member of the Italian Federation of Writers (FUIS) an honorary 

member of the International Literary Society Casa Poetica Magia y Plumas, a 

member of Motivational Strips, a member of numerous other literary groups at 

the level internationally, et 

Two poems in six languages: Romanian, Italian, English, Espanol, French, 

German. 

Лидиа Попа  

рођена је у Румунији у општини Пијатра Шојимулу, у округу Нимт, 16. 

априла 1964. године. Завршила је студије у Пијатра Нимт  са средњом 

школском дипломом и другим административним курсевима, где је радила 
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док није одлучила да емигрира у Италију. Живи 21 годину и ради у Риму 

као део таласа интелектуалних емиграната од пада Берлинског зида. Прву 

песму је написала са 7 година. Она је песник, есејиста, приповедач, 

призната у Италији и у другим земљама због своје књижевне делатности. 

Сарађује са културним удружењима, књижевницима, књижевним 

часописима и папирним и мрежним публикацијама румунске, италијанске 

и међународне књижевности. Пише на румунском и италијанском, а такође 

и на другим језицима као вежбање у знању. Објавила је њене песме у три 

књиге у Италији и у 37 књижевних зборника од 2014. до 2021. у Италији, 

Румунији, Шпанији, Канади, Србији итд. 

Песме су јој преведене на италијански, француски, енглески, шпански, 

арапски, немачки, бенгалски, српски. Њени текстови се редовно објављују 

у неким часописима у Румунији, Италији и иностранству. 

 

1. 

 

Meteahnă albă 

 

M-aș fi mirat să nu te fi-întâlnit 

în această plimbare la pas de promenadă 

prin orașul încă adormit 

printre chilii de chirpici albe strălucind. 

 

Un miros greoi de tutun de foi 

într-un poem se zbate ca o pleoapă 

peste trifoiul înroșit de o naștere mireasă 

pe pământul umed de meteahnă albă. 

Iarna aceasta întârzie rebelă 

să se supună unui ciclu. 

 

Un trompetist chinuie auzul 

știrbind ritmul ecoului unei amintiri. 

 

* 

 

Imperfezione bianca 

 

Sarei stato sorpresa se non ti avessi incontrato 

in questa passeggiata lungo il viale 

attraverso la città ancora addormentata 
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tra le scintillanti dimore di argilla bianca. 

 

 

Un forte odore di tabacco in foglia 

in una poesia si dimena come una palpebra 

sopra il trifoglio rosso di una nascita nuziale 

sulla terra umida dell'imperfezione bianca. 

 

Questo inverno è un ritardo ribelle 

al sottoporsi ad un ciclo. 

Un trombettista tormenta l'udito 

frantumando l'eco di un ricordo. 

 

White imperfection 

 

I would have been surprised if I hadn't met you 

on this walk along the boulevard 

through the city still asleep 

among the glittering white clay mansions. 

 

A strong smell of leaf tobacco 

in a poem it wiggles like an eyelid 

above the red clover of a nuptial birth 

on the damp earth of white imperfection. 

 

This winter is a rebellious delay 

to undergo a cycle. 

A trumpet player torments his hearing 

shattering the echo of a memory. 

 

* 

 

Imperfección blanca 

 

Me hubiera sorprendido si no te hubiera visto 

en este paseo por el bulevar 

a través de la ciudad todavía dormida 

entre las relucientes mansiones de arcilla blanca. 

 

Un fuerte olor a hojas de tabaco 
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en un poema se mueve como un párpado 

sobre el trébol rojo de un nacimiento nupcial 

sobre la tierra húmeda de la imperfección blanca. 

 

Este invierno es un retraso rebelde 

someterse a un ciclo. 

Un trompetista atormenta su oído 

rompiendo el eco de un recuerdo. 

 

* 

 

Imperfection blanche 

 

J'aurais été surpris si je ne t'avais pas rencontré 

sur cette promenade le long du boulevard 

à travers la ville encore endormie 

parmi les demeures d'argile blanche scintillante. 

 

Une forte odeur de tabac en feuilles 

dans un poème ça bouge comme une paupière 

au-dessus du trèfle rouge d'une naissance nuptiale 

sur la terre humide de l'imperfection blanche. 

 

Cet hiver est un retard rebelle 

subir un cycle. 

Un trompettiste tourmente l'audience 

brisant l'écho d'un souvenir. 

 

* 

 

Weiße Unvollkommenheit 

 

Ich wäre überrascht gewesen, wenn ich dich nicht getroffen hätte 

auf diesem Spaziergang entlang des Boulevards 

durch die noch schlafende Stadt 

zwischen den glitzernden weißen Tonvillen. 

 

Ein starker Geruch nach Blatttabak 

in einem Gedicht wackelt es wie ein Augenlid 

über dem Rotklee einer Hochzeitsgeburt 
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auf der feuchten Erde der weißen Unvollkommenheit. 

 

Dieser Winter ist eine rebellische Verzögerung 

einen Zyklus durchlaufen. 

Ein Trompeter quält sein Gehör 

d'assenzio Echo einer Erinnerung zerstören. 

 

2. 

 

Aripi 

 

Aș vrea să fiu zborul negat copiilor 

prea des li se frâng aripile 

vântului nu-i pasă dacă sunt în picaj 

a cuibărit la sân norii nopții 

cât de departe sunt și totuși aproape 

de început și sfârșit 

cât de rece este orașul amorțit 

și ce tandri sunt brazii 

la Crăciun doar focul arde liniștit în odaie 

apoi gerul e din nou stăpân 

și în suflet ninge 

copiii nu mai au aripi. 

 

* 

 

Ali 

 

Vorrei essere il volo negato ai bambini 

le loro ali si rompono troppo spesso 

al vento non importa se sono in picchiata 

si annida nel petto delle nuvole notturne 

quanto sono lontani eppure vicini 

dell'inizio e dalla fine 

quanto è fredda la città insensibile 

e quanto sono teneri gli abeti 

a Natale solo il fuoco arde silenziosamente nella stanza 

poi il gelo fa di nuovo da padrone 

e nevica nell'anima 

i bambini non hanno più le ali. 
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* 

 

Wings 

 

I wish I was the flight denied to children 

their wings break too often 

the wind doesn't care if I'm swooping 

it nestles in the chest of the night clouds 

how far and yet close they are 

of the beginning and the end 

how cold the numb city is 

and how tender the fir trees are 

at Christmas only the fire burns silently in the room 

then the frost takes over again 

and it snows in the soul 

children no longer have wings. 

 

* 

Alas 

 

Me gustaría que me negaran el vuelo a los niños. 

sus alas se rompen con demasiada frecuencia 

en el viento no importa si estoy buceando 

anida en el pecho de las nubes nocturnas 

qué tan lejos están todavía 

del principio y el final 

que fría es la insensible ciudad 

y que tiernos son los abetos 

en Navidad solo el fuego arde silenciosamente en la habitación 

entonces la helada vuelve a dominar 

y nieva en el alma 

los niños ya no tienen alas. 

 

* 

Ailes 

 

J'aurais aimé que le vol soit refusé aux enfants 

leurs ailes se cassent trop souvent 

le vent ne se soucie pas si je pique 
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il se niche dans la poitrine des nuages de la nuit 

à quelle distance et pourtant ils sont proches 

du début et de la fin 

comme la ville engourdie est froide 

et combien les sapins sont tendres 

à Noël, seul le feu brûle silencieusement dans la pièce 

puis le gel reprend le dessus 

et il neige dans l'âme 

les enfants n'ont plus d'ailes. 

 

* 

Flügel 

 

Ich wünschte, ich wäre der Flug, der Kindern verweigert wurde 

ihre Flügel brechen zu oft 

Dem Wind ist es egal, ob ich stürze 

es schmiegt sich in die Brust der Nachtwolken 

wie weit und doch nah sie sind 

vom Anfang und vom Ende 

wie kalt die taube Stadt ist 

und wie zart die Tannen sind 

Zu Weihnachten brennt nur das Feuer im Raum 

dann übernimmt der Frost wieder 

und es schneit in der Seele 

Kinder haben keine Flügel mehr. 

 

Бела несавршеност 

 

Била бих изненађена да те нисам упознала 

у овој шетњи булеваром 

кроз град још успаван 

међу блиставим дворцима од беле глине. 

 

Снажан мирис дувана у листовима 

у песми се мигољи попут капка 

изнад црвене детелине брачног рођења 

на влажној земљи беле несавршености. 

 

Ова зима је бунтовно кашњење 

да се подвргне циклусу. 
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Трубач мучи слух 

разбијајући одјек сећања. 

 

Крила 

 

Волела бих да будем лет ускраћен деци 

крило преломљено 

ветру је свеједно да ли ћу замахнути 

угнездио се у грудима ноћних облака 

колико су далеко, а опет блиски 

почетак и крај 

како је хладан утрнуо град 

и како су нежне јеле 

на Божић у соби тихо гори само ватра 

онда опет захвати мраз 

и снег пада у душу 

деца више немају крила.  
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        Lily Swarn 

 

Lily Swarn, multilingual poet, author, columnist is a gold medalist and 

university colour holder. A Trellis of Ecstasy ( Poetry)was called a veritable 

delight by The Journal of Commonwealth literature in London. The Gypsy Trail 

,( novel)Lilies of the Valley (essays)are highly appreciated . History on My Plate  

got rave reviews. She has won over 50 international and national awards like the 

Reuel International Prize for Poetry 2016, Global Icon of Peace ,Sahitya Rattan, 

Gujarat Sahitya Akademi Award ,Master of Creative Impulse and Sarojini 

Naidu Award., Kairat Duissenov medal for poetic excellence. Lily’s  poetry has 

been translated into 16 European and Asian languages and her Urdu ghazals out 

to music .She is a Peace and Humanity ambassador for institutions in Ghana and 

Morocco . 

 

Лили Сварн 

вишејезични песник, аутор, колумниста, носилац златне медаље и 

универзитетских боја. Решетка екстазе (поезија) названа је истинским 

ужитком часописа Журнал Комовелта из Лондона. Цигански траг, (роман) 

Ђурђевци (есеји) су високо цењени.  И Историја на мом тањиру је добила 

одличне критике. Добитница је преко 50 међународних и националних 

награда као што су Глобална икона мира,  Награда сахити академије, 

Мајстор креативног импулса,  Каират Дуисенова медаља за поетску 

изврсност. Лилина поезија преведена је на 16 европских и азијских језика, 

а њени урдски стихови излазе у музику. Она је амбасадор мира и 

хуманости за институције у Гани и Мароку. 
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Your Hug 

 

 

 

It’s not often that I need your hug 

Not a hurried arm around me like a cursory glance by a stranger 

 

More like a lemon soufflé with a tangy after taste 

A freshening of my sagging spirits with a burst of citric flavour 

 

Or like the snug Jaipuri razaai that my aunt got last winter 

Pure cotton with a reassuring rustic feel of unadulterated love 

 

A hug that eases the fine lines around my mouth with an anti ageing potion of 

honey 

And brings a soothing morning breeze from the upper Himalayas in its embrace 

 

I need that hug which cocoons and protects, shields and enfolds 

Like a sheath of fluid moonbeams riding on navy blue skies 

 

Arms of pliable dough soaked in saffron strands 

Hands that tell the beads of a rosary with each fading breath 

 

It’s not often that I need your hug 

The one that Krishna may have given Sudaama perhaps ? 

 

 

Твој загрљај 

 

Није ми често потребан твој загрљај 

Нити журна рука око мене попут летимичног погледа странца 

 

Више налик суфлеу од лимуна са укусом укуса 

Освежавање мог опуштеног духа са рафалном аромом лимуна 

 

Или попут пријатног јаипурског јоргана који је моја тетка добила прошле 

зиме 

Чисти памук са умирујућим рустикалним осећајем непатворене љубави 
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Загрљај који ми омекшава фине линије око уста као напитак од меда 

против старења 

И доноси умирујући јутарњи поветарац са горњих Хималаја 

 

Потребан ми је тај загрљај који зачахури и заштити, заклони и заокрене 

Као омотач течних месечевих зрака који јашу на тамноплавом небу 

 

Траке савитљивог теста натопљеног праменовима шафрана 

Руке које сваком замирућем даху казују зрнца бројанице 

 

Није ми често потребан твој загрљај 

Онај коју је Кришна можда дао Суђаји? 

 

ONLY A POEM 

 

When all else looks bleak 

And the violence in the air waves 

surpasses the gentleness of human touch 

 

When the sparrow is on the verge of extinction 

And the vulture mangles the petite dove 

When tigers hunt for their vanishing habitat 

 

And concrete monstrosities loom larger on horizons 

 

When squirrels can't find the nuts they buried 

And hyenas bare their canines to laugh 

 

When your love for me  is only a poem 

And no more a promise of lasting dedication 

 

When the moon hides behind damp limpid eyes 

And clouds get darker and ominous 

 

That's when I kneel down beside my bed 

And repeat by rote the prayer that I learnt in kindergarten 

 

Hallowed be thy name thy kingdom come 

Thy will be done on earth as it is in heaven 
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Amen to that my loved ones 

When all else looks bleak !! 

 

САМО ПЕСМА 

 

Кад све остало изгледа суморно 

И насиље у ваздушним таласима 

превазилази благост људског додира 

 

Кад је врабац на ивици изумирања 

А лешинар уништава ситну голубицу 

Када тигрови лове своје нестајуће станиште 

 

А конкретне наказности се све више назиру на хоризонтима 

 

Кад веверице не могу да нађу орахе које су закопале 

А хијене су голе псе очима исмејале 

 

Кад је твоја љубав према мени само песма 

И нема више обећања о трајној посвећености 

 

Кад се месец сакрије иза влажних млитавих очију 

А облаци постају тамнији и злослутнији 

 

Тада клекнем поред свог кревета 

И поновим напамет молитву коју сам научила у вртићу 

 

Нека се свети име твоје, дође царство твоје 

Нека буде воља твоја и на земљи као и на небу 

 

Амин томе моји најмилији 

Кад све остало изгледа суморно !!  
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      Љиљана Гутић Ковачевић 

 

Љиљана Гутић Ковачевић рођена 22.05.1963. у Новом Саду. Завршила 

језичку гимназију у Бачкој Паланци, по занимању инокореспондент. Члан 

СКОР-а. Живи у Малим Радницима - Рума. Издала једну збирку поезије а 

две су у припреми. 

 

ОСТАЈЕМ ОВДЕ 

 

Не зову мене 

пусте даљине 

остајем овде 

и чекам у нади 

да сунце сине. 

 

Неправде боле 

а правда спора 

никако да стигне 

и каже ми истина 

не предај се никада. 

 

Како да опростим 

непокајаном 

што из греха све 

дубље тоне и 

у нове грехове срља? 
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Злобно се смеје 

јер ја нисам ни 

последња ни 

прва што згажена је 

као од хлеба мрва. 

 

Остајем овде 

са осмехом се 

против бола борим 

нећу никада моћи 

грешнима да се покорим. 

 

Не зову мене даљине 

нисам од оних 

што знају да мрзе 

а згазише ме 

попут хлебне мрве. 

 

ПЕРОН 

 

Стојим, на том пустом 

перону, поносно и храбро. 

Не, није то перон заборава, 

ни перон сећања. 

Не бежим ја ни од чега, 

не бежим ни од тебе, 

не бежим ни од себе. 

Не чекам воз без возног 

реда, давно сам ја 

пропустила такве возове. 

Идем, идем негде, 

ни сама не знам где. 

Пропустићу овај воз, 

не враћам се у прошлост. 

Чујем звук старе захуктале 

локомотиве, што дими, 

кочи, осећам све те мирисе 

у јесењој хладној ноћи, 

воз стаје, на перон 

где се укрштају многи 
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путеви, али не и наши. 

Улазим у задњи воз, 

задњи празни купе, 

не осврћући се на јуче. 

Не брини, у промрзлим 

рукама чврсто држим 

кофер, кофер пун успомена, 

јер без њих, какво би ми 

било сутра,  без њега 

би било, као да нисам 

ни постојала.  
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                Ljiljana Jarić 

 

Rođena sam u Banja Luci, 19. VI 1953. godine. Studirala sam "Istoriju 

jugoslovenske književnosti i srpskohrvatskog - hrvatskosrpskog jezika" u 

Sarajevu i Novom Sadu. Radila sam kao profesorica Srpskog jezika i 

književnosti u Školi za dizajn "Bogdan Šuput" u Novom Sadu. Bavim se 

pisanjem recenzija, književnih osvrta i pisanjem poezije. 

Srdačan pozdrav ! ❤ 

 

Absinthio alvo- salvo ! 

 

Ako se pojaviš u mojoj pesmi nalik na sna moć, 

to biće vreme prvog aprilskog stidljivog svitanja, 

kada cvetaju reči u uspomeni, reči bez pitanja, 

ranjena senka neba se nemo deli na dan i noć. 

Absinthio alvo- salvo ! Već je ponoć ! 

 

Lako ćeš me prepoznati, u ruci mi struk pelina, 

Mirisati cveće neće, skriće svoje latice bele. 
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To neću više biti ja, niti tvoje reči sto su me bolele, 

moja senka će me pokriti, carovaće svud maglina. 

Absinthio alvo- salvo ! Kakva drevna belina ! 

 

Ona je sad deo predela u bezglasnoj magli sećanja. 

Ne vraća se reka svome izvoru, ni obali detinjstva, 

ne može mirisati cvet otkinut u danima rastrojstva, 

niti noć kroz predele reči svanuti bez nade i vraćanja. 

Absinthio alvo- salvo ! Zalud obećanja ! 

 

Pesma traži reči, ljubav reči traži, asketske i snene. 

Ispevana prva reč zvezdana, poslednja će pasti, 

na obali između dva sveta povezanim nitima od pene. 

Absinthio alvo- salvo ! Niti lanene ! 

 

Nek nestane reč ljubomorna na lepotu stiha, 

ljubavlju nek se povije praznina što će nas spasti. 

Nestane li sunca, vratiće se u sjaju reči što još čeka tiha. 

Absinthio alvo- salvo ! Pelin dan zanjiha ! 

 

 

Tužna pesma poetesa 

Treba iskopati duboki, senoviti zdenac, 

potom naći bistrotečnu živu vodu, 

dodati nešto od "prinosa roda zemaljskog", 

dodati i od "prvine stada sina Adamovog". 

 

Pokraj vode dići suncem zadojenu maslinu, 

krenuti prašnjavim putem nazad u prvinu. 

Kad svak otrese prah sa svojijeh nogu, 

okrenuti prazninu lica nepreglednom svodu. 

Nađoh vodu ! 

 

Od đurđevka, bosiljka i zdravca venac isplesti, 

umiti se vodom sa izvora u kojem se opilo cveće, 

potonje cveće, čiji miris svedoči novo proleće, 

njegovo tajno prisustvo kao nada čoveka na cesti, 

tamo gde će se čovek i njegova senka ponovo sresti, 

poput hleba i soli, svetiljke što na gori užiže i stoji. 

Miris opstoji ! 
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Dok su u mojoj nesvesti ptice muziku izdale, 

gonjene drevnom tišinom reči koje su pale, 

gonjene bolnim nemirom vraćaju se u nereči, 

jedna žena sriče slova tvog imena, njima da te leči, 

slikama minulih sreća, svenulih rukoveti suvog tla, 

dok ga u korenu blaži nevidljivi plamen mladosti. 

O, radosti ! 

 

Traži reči sačinjene od sna, ne sluša prolazne seni, 

ide Gilgamešu, koji je sve jače doziva i vreme briše, 

traži te u novom otkrovenju, u Knjizi večnosti i slovu 

što na tebe miriše. Slova se mleče u nadanju i blagoslovu, 

slova se mleče radi knjige, pesme radi u tvome celovu. 

Tajna naša biće večnost, u pesmama posrebreni. 

Blago meni ! 

 

O, moj lepi ljudski rode, o pesnička nesanice, 

Osipaš se poput praznog gnezda ptice. 

Obdan si čedo sumnje- sjaj i beda samo ti si. 

Obnoć si raspet na hridi- dah ti i krv pesma uzvisi. 

Kako odeliti noć i tmicu, kako odeliti dan i san čudesa, 

kud sa ružom u srcu, u ovom svetu varljivih nebesa ? 

Tužna pesma poetesa ! 
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Lucilla Trapazzo, is an Italian and Swiss poet living in Zurich, Switzerland. 

After a degree in German Literature (Rome, Italy), a Master in Film &Video 

(Washington, D.C.), and continuous theatrical and artistic training, she 

collaborates with art, contemporary music, and literature associations in the 

organization of events and International festivals. She is editor of the poetry 

section of the online magazine “Mockup”, Italy, and member of several art and 

literature association internationally. 

Her activities range among poetry, theater/performance (teaching workshops in 

Italy and abroad, directing, acting), installations, translations, juror and 

moderator of International poetry festivals, and literary critiques. In her works 

she longs for a synthesis of the different artistic languages. Her poems have been 

translated in ten languages and published in International anthologies and 

literary magazines, and awarded numerous prizes (only two: Best Poem, Cape 

Comorin Awards, India 2020; her book Ossidiana, won the First Prize “I 

Murazzi”, Turin, 2019). Featured in poetry International Festivals in Macedonia, 

Tunisia, Albania, Serbia, her works of art are shown at International exhibitions 

and festivals in UK, USA, France, Italy, Belgium, Netherlands, and South 

America. 

 

BOOKS : “Ossidiana”,  poetry book, September 2018, Volturnia Edizioni, 

Isernia, Italy. 

“Dei Piccoli Mondi”, poetry book, April 2019, Il Leggio Edizioni, Chioggia, 

Venezia. 
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“Trentagiorni”, Haiku Lucilla Trapazzo, photography Alfio Sacco, September 

2019, Il Sextante, Roma. 

Co-editor of “Nello stesso Mare”, Tunisian-Italian poetry anthology, Tunisia, 

2020. 

Co-editor and translator of “Transiti Poetici – Voci dal Mondo”, International 

poetry anthology, Italy, 2020. 

 

Лусила Трапацо,  

италијанска је и швајцарска песникиња која живи у Цириху у Швајцарској. 
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усавршавања, сарађује са удружењима уметности, савремене музике и 
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КЊИГЕ: „Опсидијан“, књига поезије, септембар 2018,  
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„Тридесет дана“, Хаику Лусила Трапацо, фотографије Алфио Сако, 

септембар 2019,  

 

 

Serbian translation: Iskra Peneva 

Corrections: Živko Grozdanoski 

 

1 

Торбe и ципелe 

 

Не волим торбе.  

Сав тај терет тих ствари, њихова историја.  

Омча  поседовања.  

Приватно власништво.  

Уместо тога имам хиљаду пари ципела за ходање.  

На свакој миљи мењам  њихов облик.  

Заустављам се и дланом растресем још увек зелену траву.  

Цвет позива пчелу  на свој тучак.  

Поново сам се изгубила  у сањарењу.  

А моја стопала,   о боже, како боле! 

 

1 

Di borse e di scarpe 
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Non amo le borse.  

Che peso le cose, la storia.  

Capestri  di possesso.  

Privata proprietà.   

Ho invece per andare mille  scarpe.  

A ogni miglio ne cambio  la fattezza.  

Mi fermo e arruffo l’erba  ancora acerba.  

Un fiore invita un’ape  al suo pistillo.  

Ancora mi son persa  nel fantasticare.  

E i piedi,  oddio che male! 

2 

Fermo immagine 

Scende libeccio intriso di rena sulla città di rosso vestita.   

Lontano un treno soffia un saluto.  

Il tempo fermato,  

scomposto dilata l’asfalto e il pensiero  strappato. 

 Il giallo è fuggito di là della nebbia  

lasciando  le cose a cercare valenza   

di ontos che rotola e scorre.  

Una sedia è in essenza  

una sedia anche in foto su muro.  

Una rosa  è pur sempre una rosa se in testa   

ne trattengo le fattezze.  

Nesso  costante è l’idea.  

Sinapsi formante. 

Nient’altro.  

Alla fermata dell’autobus   

un vecchio seduto fuma la pipa   

e aspetta forse che scenda la sera. 

O forse soltanto il suo tram. 

2 

Једна слика 

Либећо испуњен песком спушта се на град одевен у црвено.  

У даљини воз дува један поздрав.   

Заустављено, подељено време,   

шири асфалт и растрзану мисао.  

Жута је побегла са друге стране магле  

остављајући ствари да траже валентност   

свог ontos-а који се котрља и тече.  

Столица је у суштини столица,  
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такође и на слици на зиду.  

Ружа и даље је ружа,  

чак и ако у глави задржавам њене црте.  

Константна спона је идеја.  

Стварање синапси.  

Ништа више.  

На аутобуској станици  

старац седи пуши лулу  

и можда чека да се спусти вече.  

Или можда само чека свој воз. 

 

3 

Si espande l’universo e si contrae  

E poi si espande ancora.  

Distanze Siderali indifferenti. 

Divoriamo l’inquietudine la brama  

Delle aquile. La sabbie tra le dita.   

Uno schermo bianco è tutto ciò che hai Tutto ciò che resta. 

 

Insieme alle domande in sospensione 

In tenue mescolanza d’ombra  E miele. 

3 

Свемир се шири и грчи   

а затим се поново шири.  

Равнодушне  звездане даљине.  

Комешамо немир, чежњу орлова.  

Песак између прстију.  

Бели екран је све што имаш све што остаје. 

 

Заједно са отвореним питањима  

у нежној мешавини сенке и меда. 
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       Lucio Ramírez González 

 

 

 

Nació en Trujillo – La Libertad – Perú, el 04 de Marzo de 1955 

Médico Holístico, Coach Personal, de Parejas y de Familias, Escritor y Poeta. 

Es Autor de Las Montañas del Alma, Vida con Propósito, Actitud Ante la Vida, 

Manejo Integral del Estrés, Lágrimas, Somos de Barro, Los Libros Escondidos, 

Los Dueños del Edén, Anidando Sueños, entre otros. 

Es estudioso de lengua Sumeria, Taoísmo, Psicología Transpersonal, Gestalt y 

Coaching Personal – Parejas y Familia. 

 

Рођен је у Трујилло - Ла Либертад - Перу, 4. марта 1955 

Холистички лекар, лични тренер парова и породице, писац и песник. 

Аутор је, између осталих, Планина душе, Живот са сврхом, Однос према 

животу, Свеобухватно управљање стресом, Сузе, Глина смо, Скривене 

књиге, Власници раја, Гнежђење снова. 

Ученик је сумерског језика, таоизма, трансперсоналне психологије, 

гешталта и личног тренирања - парови и породица. 

 

OJOS 

 

Ojos, los que dicen, los que no, 

los que hablan, los que callan, los que sufren, 

los que ríen, los que lloran, 

los que evaden, los que afrontan, 

los que invaden, los que comprenden, 

los que acusan, hay ojos de los santos, 

ojos vírgenes que apaciguan, 
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llenan de calma el día, 

enternecen, santifican, elevan, 

algunos ojos que quisieras mirar toda la vida, 

ojos que transmiten paz, armonía, 

los que te muestran el cielo, 

los que recuerdas siempre, 

algunos ojos que quisieras nunca más volver a ver, 

ojos llenos de odio, de codicia, de sátira, 

de ambición, de rabia contenida, 

de lascivia, de malicia, 

ojos saturados de pecado, 

sin embargo, aún hay ojos de esperanza, 

ojos llenos de luz, 

y lo más maravilloso que puedes haber vivido 

es saber que los ojos de un ángel te han mirado. 

_________________________________________ 

OČI 

Oči, oni koji kažu, oni koji ne, 

oni koji govore, oni koji ćute, oni koji pate, 

oni koji se smeju, oni koji plaču, 

oni koji izbegavaju, oni koji se sukobljavaju, 

oni koji napadaju, oni koji razumeju, 

oni koji optužuju, tu su oči svetih, 

devičanske oči koje umiruju, 

ispunjavaju dan smirenjem, 

dodiruju, posvećuju, uzdižu, 

neke oči koje želite da gledate celog svog života, 

oči koje prenose mir, harmoniju, 

oni koji vam pokazuju nebo, 

onih kojih se uvek sećate, 

neke oči koje nikada ne biste voleli da vidite, 

oči pune mržnje, pohlepe, satire, 

ambicije, Zasićen besom, 

požude, zlobe, 

oči zasićene grehom, 

Ipak, još uvek postoje oči nade 

oči pune svetlosti, 

i najdivnija stvar koju možete doživeti 

je saznanje da su vas pogledale oči anđela 

__________________________________________ 
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VIDA 

 

Átomos que iniciaron su ciclo en las estrellas, 

atravesaron el universo, 

llegaron a la tierra, 

se convirtieron en barro 

hasta replicar a su Autor. 

 

¿Quién eres Autor? 

¿Por qué has señalado al hombre 

este minúsculo trayecto por la tierra, 

si de átomos eternos somos hechos? 

¿Por qué tan temporales nuestras vidas? 

¿Por qué esta jaula tan redonda? 

¿Por qué no nos dejas en el viaje sin fin, 

atravesando mil galaxias 

y cien mil destinos? 

Me niego a ser un simple soplo sobre el barro, 

me niego a los pocos segundos que me has dado, 

déjame retornar a mis madres las estrellas, 

deja que mi barro se disuelva, 

que en polvo estelar me convierta, 

para continuar mi viaje sin destino, 

sin fin, sin ninguna tierra. 

 

Si no respondes, 

continuará mi cuerpo buscando su alimento, 

mientras mi alma entera buscará la verdad. 

 

No es soberbia si no acepto palabras repetidas, 

ni credos o mitos infantiles. 

 

Dime Autor, 

canta a mis oídos 

las eternas verdades que Tú sabes. 

 

Dime la razón de esta jaula, 

por más que la pintes de colores 

limita nuestra esencia. 
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Dime, y perdona el desafío, 

¿Por qué tan finitos pensamientos 

sí conocemos el universo entero? 

 

Esperaré, Autor, a tu respuesta, 

paciencia tengo, 

en los pocos segundos que me quedan. 

 

ŽIVOT 

 

Atomi koji su započeli svoj ciklus u zvezdama, 

Prešli su svemir, 

Došao na zemlju, 

Pretvorili su se u blato 

Dok se ne replicira na njegovog autora. 

 

Ko si ti Autor? 

Zašto si ukazao čoveku na ovo sićušno putovanje zemlje 

Ako smo sazdani od večnih atoma? 

Zašto su naši životi tako privremeni? 

Zašto je ovaj kavez tako okrugao? 

Zašto nas ne ostaviš na beskrajnom putovanju 

Prolazeći kroz hiljadu galaksija 

I sto hiljada destinacija? 

Odbijam da budem puki dah po blatu 

Odbijam par sekundi koje ste mi dali, 

Dajte mi dozvolu da se vratim majkama koje nazivam zvezdama 

Mogu li postati zvezdana prašina 

Da nastavim put bez odredišta, 

Bez kraja, bez ikakve zemlje. 

 

Ako ne odgovorite, 

Moje telo će nastaviti da traži hranu, 

Dok će cela moja duša tražiti istinu. 

 

Nije bahatost ako ne prihvatim ponovljene reči, 

Nikakvih verovanja ili dečjih mitova. 

 

Reci Autor, 

Pevaj mi na uši 
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Večne istine koje znate. 

 

Reci mi razlog ovog kaveza, 

Ma koliko ga bojali u boje 

Ograničava našu suštinu. 

 

Reci mi i oprosti izazov, 

Zašto tako ograničene misli 

Ako znamo čitav univerzum? 

 

Sačekaću, Autor, vaš odgovor, 

Imam strpljenja, 

Za nekoliko sekundi koje su mi ostale.  
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Фернанда Песое 2012; Као лош амерички филм, роман, 2013; 40 песама 40 

слика (са Луис Вијеира Баптистом), 2015; Ефекти снимања, 2015; 

Понављање разлике праћено Непоновљивом Кућом светова, 2016; Кабинет 

занимљивости, 2017, 2018; КНК - Кант, Ниче, Кафка, 2019; Операција 

Уликс, роман, 2019. «ОПЕРА У ВАТРИ» Сву моју поезију од 1975. до 

2020. године, 23 књиге, скоро 1200 страница, прослава 45 година „Књиге у 

слободи“ 

   

 "I Am A Man Born Of Women In Verse" 
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If I say mother, I mean Italy; if I say grandmother, I mean an island, 

if I say great-grandfather, I mean Galicia; if I say great-grandmother, I mean 

France 

One great-great grandfather in Greece, another in Damascus; 

One a gypsy lost in India, another in the streets of Palestine, 

If I reach to the tenth grandparents, I’ll be from everywhere, 

I have my origins everywhere, conceived in all religions; 

I come from a pirate and surely from a whore, 

from a maharajah and from a courtesan, a geisha 

and from a dealer in silks; from an amazonas of the steppes; 

and a boyar; a vizier and a poet, 

from a family of robbers in times long ago, 

Australian sailors, lost in hell 

for being people of the world, a parental world 

then I come from various incidences 

to this reformed Lisbon; at Mouraria a cousin 

another in the Quartier, a female cousin in Maghreb 

another in Moscow and yet another in the Congo 

thousands in Brazil, my DNA is the world, 

my cells are the universe. 

I am a man born by women in verse. 

In my veins lives a profound refugee 

I ask where is the crib of my birth 

(Translation: Vamberto Freitas) 

 

What Is a Poem? 

 

Tell me, pedantic servant of the Europe of executioners, 

what is a poem? Tell me, O chameleon of interests 

that capture you and throw you into the impotence of being a man 

in solidarity, what is a poem? Tell me, humiliated puppet 

at the hands of those who bought your soul, body, and lucidity, 

what is a poem? Tell me, O sell-out to the obscure aesthetics 

of the patriarchs who murder your brothers 

and who keep you as an infamous lackey, what is a poem? 

       Tell me, failed “poet,” what your bald ignorance tells me 

about what a poem is. Will it be an abstract meal 

to be served to the provincial vamps who sponsor you? 
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Or an American pastiche with a jazz flavor 

to camouflage your sinister ideology of human farce? 

Tell me, O pretender of grace, what is a poem? 

Tell me, O star-struck by the Euro, what is a poem? 

You are under pressure from the north and you tell me nothing about 

what a poem is. They bought you silence 

about death at sea between our lands, our people, 

and they gave you empty words so that your “People,” 

reeking of alcohol, make verses like one who masturbates 

and flatters the brides of power. Tell me, what is a poem? 

 

Take Refuge 

 

Take refuge in your conscience, without crosses or crescents, 

without wires or walls, without barbs or hatreds; and you will soon recognize 

among the crowds of wanderers that permeate your memory 

your ancestors from afar who gave birth to you here. 

Where do you come from? To which original cave do you belong? What 

languages 

sail the seas and rivers of your blood? How many gods 

did you worship, asking and hoping that the future would not be this present? 

Where are the divine answers? 

Take refuge in your conscience, without the fear that priests 

of hidden power want to impose on you nor the anguish of the destroyed dream. 

Observe the renewal of the sea, the regeneration of the planet, 

every unconscious attack of the madman, and you will soon see 

the power of the bowels of this magnificent globe, 

as if it were a head that thinks the possibility 

of defeat is the impossibility of life and makes it reborn 

in all its splendor, the colorful map of what we really are: 

take refuge in your conscience as host of the future 

and do not fear the gods, who are divine and who understand each other 

far from this Earth, and open the doors of your humble hovel 

as if it were a palace against death 

and against the chaotic image of the end. 

 

Translated from the Portuguese by Scott Edward Anderson 

 

„Мушкарац рођен у женском стиху“ 
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Ако кажем мајка, мислим на Италију; ако кажем бака, мислим на острво, 

ако кажем прадеда, мислим на Галицију; ако кажем прабака, мислим на 

Француску 

Један пра-прадеда у Грчкој, други у Дамаску; 

Један циганин изгубљен у Индији, други на улицама Палестине, 

Ако дођем до десете баке и деке, бићу одасвуд, 

Ја своје порекло имам свуда, замишљено у свим религијама; 

Потомак од пирата и сигурно од курве, 

од махараџе и од куртизане, гејше 

и од трговца свилом; из амазонских степа; 

и бојара; везира и песника, 

из породице разбојника некада давно, 

Аустралијског морнари, изгубљеног у паклу 

јер смо људи света, родитељског света 

онда потичем из разних случајева 

из реформисаног Лисабона; у Мурарији рођак 

други у Картијеру, рођакиња у Магребу 

још једна у Москви и још један рођак у Конгу 

хиљаде у Бразилу, моја ДНК је свет, 

моје ћелије су универзум. 

Ја сам човек којег су родиле жене у стиху. 

У мојим венама живе давне избеглице 

Питам где је креветић мог рођења 

 

 

Шта је песма? 

 

Реци ми, педантни слуго Европе - џелата, 

шта је песма? Реци ми, камелеоне интереса 

који те ухвате и баце у немоћ да будеш човек 

солидарно, шта је песма? Реци ми, понижена лутко 

у рукама оних који су купили твоју душу, тело и луцидност, 

шта је песма? Реци ми, о распродана опскурна естетико 

патријараха који убијају своју браћу 

који вас држе као злогласног лакеја, шта је песма? 

Реци ми, пропали "песниче", шта ми говори твоје ћелаво незнање 

о томе шта је песма. Да ли ће то бити апстрактни оброк 

да буде сервиран провинцијским вампирима који вас спонзоришу? 

 

Или америчка паста са џез укусом 
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да камуфлирате своју злокобну идеологију људске фарсе? 

Реци ми, о претенденту милости, шта је песма? 

Реци ми, о звездани Евро, шта је песма? 

Под притиском сте са севера и не говорите ми ништа о томе 

шта је песма. Купили су ти ћутање 

о смрти на мору између наших земаља, наших људи, 

и дали су вам празне речи тако да ваши "Људи" 

смрдећи на алкохол, праве стихове попут онога  

који се самозадовољава 

и додворава се младенкама моћи. Реци ми шта је песма? 

 

У заклон 

 

Уточи се својој савести, без крстова и полумесеца, 

без жица или зидова, без бодљи или мржње; и ускоро ћеш се препознати 

међу гомилама луталица које прожимају твоје сећање 

твојии преци из далека који су вас овде родили. 

Одакле долазиш? Којој оригиналној пећини припадаш? Који језици 

плове морима и рекама твоје крви? Пред колико богова 

сте клањали, питали и надали се да будућност неће бити садашња? 

Где су божански одговори? 

Уточите се својој савести, без страха од свештеника 

скривених моћи који желе да вам наметну нити мука уништеног сна. 

Посматрајте обнављање мора, регенерацију планете, 

сваки несвесни напад луђака и ускоро ћете видети 

моћ небеса овог величанственог глобуса, 

као да је то глава која мисли на могућност 

пораза немогућег живота и чини га препорођеним 

у свој својој раскоши, живописна мапа онога што заправо јесмо: 

склони се у својој савести као домаћину будућности 

и не бој се богова  који те разумеју 

далеко од ове Земље и отвори врата свог скромног кокпита 

као да је тврђава против смрти 

и против хаотичне слике краја.  
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            Luís García Orihuela 

 

 

 

Nací en la tierra de Sorolla, con olor a mar, salitre y naranjos. Como dice la 

canción, es la tierra de las flores, de la luz y del color, y bajo el techo del cielo 

azul más hermoso de Europa escribo y publico la poesía que he denominado 

como género nimiosta. Autor de cerca de una veintena de libros, entre ellos los 

poemarios “Loquesynoes”, “Café y copa en el Quesada”, “Añoranzas” y “Como 

agua de mayo” y “Silencios y Soledades”. 

Luís García Orihuela (Valencia, España. 1959) Persona inquieta y polifacética 

ya desde la infancia, no tarda en interesarse por el arte y la literatura en toda su 

multitud de manifestaciones, el mundo de la intriga y el misterio, así como la 

poesía. 

Matriculado en la escuela de Artes y Oficios de Valencia, en el emblemático e 

histórico barrio del Carmen, cursa durante cuatro años la especialidad de dibujo 

publicitario. Realiza series infantiles de animación para TV, elaborando el 

modelado de los personajes en plastilina, la animación de los protagonistas y sus 

primeros storyboard para la productora valenciana Tirannosaurus Producciones, 

de Enric Cuellar. (Premios Tirant de Valencia). Tras unos años ejerciendo 

oficios diversos y algún otro año diseñando y realizando fallas infantiles, 

carteles publicitarios, spots, cómics, tiras humorísticas, portadas, pasando a crear 

y dirigir la revista literaria QMC Magazine, colabora con programas y espacios 

propios en distintas radios, Radio Guiniguada, Encuentame en las ondas, con 

Café Tertulia, (Canarias) Radio Piano Bar con Leyendas, Lndaradio.com, con el 

programa de misterio La Caverna de Luisiana.  

Autor del libro de relatos cortos «Sueños Insolubles», (2011), la novela «Libro 

de Arena y Mar» (2012) y el cuento infantil (texto e ilustraciones) «El Ejercito 
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de las Palabras» (2012), todos ellos publicados en EEUU, en Nueva York. 

Editorial Babel Books Inc. 

«Enhebrando tardes de Invierno» (2014) Ediciones Libros Mablaz, 

«Loquesynoes» (2015), «Loquenoesyes» (2016) en Mi libro en papel,  El 

Fantasma de los sueños (Phantom Collection). Todos ellos publicados como 

poemas bilingües (español—francés) con ilustraciones originales del autor y 

cuya traducción al francés corresponden a la escritora y poeta española Ana 

María Márquez. «En la arena marciana». (2017), «Café y copa en el Quesada» 

(2017), «Cuentos muy míos» (2017), «Ruth nos guarde» (2017), «No hay biblias 

en Dark Chapel» (2017), «Así lo siento» (2018) Autor del libro de relatos cortos 

«Sueños Insolubles», (2011), la novela «Libro de Arena y Mar» (2012) «El 

Ejercito de las Palabras» (2012), «Enhebrando tardes de Invierno» (2014) 

«Loquesynoes» (2015), «Loquenoesyes» (2016), «En la arena marciana» 

(2017), «Café y copa en el Quesada» (2017), «Cuentos muy míos» (2017),  

«Ruth nos guarde» (2017),  «No hay biblias en Dark Chapel». (2017),.«Así lo 

siento» (2018),  «Añoranzas» (2019), «Tú y vos –Vínculos. “Coautor con Sil 

Perez”» (2019), «Como agua de mayo» (2020) Participación en la Antología 

“Un sueño entre líneas” (Comalcalco, Tabasco, México)  (2020), y en la 

Antología Poets in Serbia "Antologija 2021/SRBIJA" (2021) Autor del 

poemario «Silencios y soledades» (2021). 

 

Луис Гарциа Орихуела 

 

Рођен сам у земљи Соролла, мирисао сам на море, шалитру и дрвеће 

поморанџе. Као што песма каже, то је земља цвећа, светлости и боја, а под 

кровом најлепшег плавог неба у Европи пишем и објављујем поезију коју 

сам назвао жанром нимиоста. Аутор двадесетак књига, међу којима су 

збирке песама " Loquenoesyes ", "Кафа и пиће у Куесади", "Чежње" и "Као 

вода у мају" и "Тишине и самоће". 

Луис Гарциа Орихуела (Валенсија, Шпанија, 1959) Немирна и вишезначна 

особа од детињства, убрзо се заинтересовао за уметност и књижевност у 

свом мноштву манифестација, свет интрига и мистерија, као и поезију. 

 

EU NÃO NASCI 

 

Eu não nasci 

para ser 

número 

ou fantoche, 

ser lama 
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entre os dedos 

de outros, 

ser um pássaro 

barragem 

impedido de voar 

impedido 

para ser livre 

em majestoso 

voar. 

Eu não nasci 

ser corrente 

de ninguém 

elo de ferro 

uma sombra 

acumulado 

ou preso 

da vida. 

Eu não nasci 

ser água 

em um copo 

vidrado 

ou poça 

Em um canto 

alguém. 

Eu nasci para ser 

água na água 

água no rio 

nuvem de água 

tempestade. 

Eu nasci para ser 

homem 

para te amar 

para ser um poeta. 

 

Нисам рођен 

 

Нисам рођен 

бити 

број 

или лутка, 
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бити блато 

између прстију 

других, 

бити птица 

спречена да лети 

бити брана 

бити слободан 

и величанствено 

летети. 

 

Нисам рођен 

бити актуелан 

ничија 

гвоздена веза 

сенка 

нагомиланих 

или заглављених 

живота. 

Нисам рођен 

бити вода 

у чаши 

застакљена 

или локва 

у углу 

нечега. 

 

Рођен сам да будем 

вода у води 

вода у реци 

водени облак 

олуја. 

Рођен сам да будем 

човек 

да  волим 

рођен сам 

бити песник.  
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            Ma. Gloria Carreón Zapata 

 

 

 

Ma. Gloria Carreón Zapata (Poeta y Musa de la red), es una escritora y poeta de 

largos alcances; siempre inquieta y preocupada por el hacer poético, mismo que 

ha compartido a través de varios libros de su autoría y sus constantes 

participaciones en antologías internacionales. 

Nacida en Cerros Blancos, Municipio de Mier y Noriega, en Nuevo León, 

México, creció y realizó sus estudios en Piedras Negras, Coahuila, incluyendo la 

carrera de Leyes, la cual abandonó para dedicarse por completo a las letras y la 

poesía. Actualmente radica en Reynosa, Tamaulipas. 

Ma. Gloria, incansable con la pluma, escribe poesía y cuento, narrativa y 

ensayos. Sus letras han sido conocidas y reconocidas tanto en su país como en el 

extranjero. 

Ha sido reconocida con los siguientes cargos: 

Presidente Nacional de México de la Unión Mundial de Escritores por la 

Cultura, la Ecología y la Paz , U.M.E.C.E.P. Periodo  2013-2015. 

Corresponsal en México, de la Academia Internacional de Unión Cultural. 

Taubaté-SP, Brasil. 

Directora General de la COMUNIDAD MUNDIAL INTERACTIVA DE 

PAREJAS y Administradora del Club del Circulo Mundial de Escritores Del 

Grupo Empresarial A.P.C.S. Mimai, Fla USA. 

Actualmente es Co Presidente de la Unión Mundial de Poetas Nuevo León 

(México) UMP y WUP. 

Embajadora cultural de Chile País de Poetas. 

Se inició como miembro en Comunidad de Escritores y Poetas Co. Es. Po. 

Actualmente es miembro de Creatividad Internacional (Red de Literatura y 
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Cine), Unión Hispanomundial de Escritores UHE, Club Literario Cerca de ti, 

Sociedad Venezolana de Arte Internacional SVAI, al Movimiento poetas del 

Mundo, entre otras. 

 

En el 2013 Obtuvo el GLOBO DORADO, compartido en el concurso de Relatos 

de Ciencia Ficción, con el relato "El Principio del Fin", organizado por la Unión 

Hispanoamericana de Escritores con sede en Lima, Perú. 

Se le ha nombrado corresponsal en México del Congreso Internacional de 

Escritores, periodo 2020-2025. 

 

Es autora de las Obras Literarias: Cien Lágrimas de Amor, Cinco Momentos de 

Melancolía y Un Loco Amor Pintado de Adolescente, (Género romántico con 

chispas de política y surrealismo). y ha sido antologada en más de una docena de 

obras literarias en México, Argentina, Bolivia, Francia, Colombia, Egipto, 

Marruecos, España, Chile, Australia, y otras partes del mundo. 

 

Ма Глорија Кареон Запата 

(Песник и муза мреже), писац је и песник великог домета; увек немирна и 

забринута због песничког делања, које је поделила кроз неколико књига о 

свом ауторству и сталном учешћу у међународним антологијама. 

Рођена у Карос Бланкос, у Нуево Леон, Мексико, одрасла је и студирала у 

Пиедрас Неграс, Коахуила, укључујући и правну диплому, коју је 

напустила да би се у потпуности посветила писму и поезији. Тренутно 

борави у Реинози, Тамаулипас. 

Ма. Глорија, неуморна пером, пише поезију и кратке приче, приповетке и 

есеје. Њени текстови су познати и препознати у земљи и иностранству. 

Признаје  следеће кривице: 

Национални председник Мексичке Светске уније писаца за културу, 

екологију и мир, У.М.Е.Ц.Е.П. Период 2013-2015. 

Дописник из Мексика, Међународне академије културне уније. Таубате-

СП, Бразил. 

Генерални директор СВЕТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИНТЕРАКТИВНИХ 

ПАРОВА и администратор Светског клуба писаца САД. 

Тренутно је копредседник Светске уније песника Нуево Леон (Мексико) 

УМП и ВУП. 

Амбасадор културе Чилеа Земља песника. 
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ENSALZANDO AL AMOR. 

 

Más bello que tus ojos fiel lucero 

más casta que tu alma, no hay nada 

nada hay en ésta vida placentero 

si no son de aquí tus ojos, nada agrada. 

 

Más dulces que tus besos, cero 

la vida es acremente si tú ausente 

por eso es que a tus labios yo me adhiero 

cruzando aquél umbral del viejo puente. 

 

Más suaves que los pétalos tus labios 

que guardan los secretos de los míos 

paladeando  tus consejos sabios 

que bañan mis mañanas de rocíos. 

 

Más grande que el deseo es el amor 

mismo que me brinda su exquisito calor 

éste sentimiento  fluye del corazón 

tú y yo nos amamos con perenne fervor. 

 

ЕКСПАНЗИЈА ЉУБАВИ. 

 

Лепше од твојих очију, верна звездо 

и чедније од твоје душе не постоји 

у овом животу мени су гнездо 

твоје очи...И топли погледи твоји. 

 

Слађег од твојих пољубаца нема 

живот је груб ако си далеко 

зато се и држим твојих усана 

праг старог моста прелазећи преко. 

 

Мекше од латица на уснама 

које све  моје тајне чувају 

уживајући у твојим мудрим речима 

које моја јутра росама купају. 



866 
 

 

Већа од жеље је љубав ова 

она нам даје врелину јарку 

овај осећај тече из срца 

имамо љубав...Нежну и жарку. 

 

Препев Горан Радичевић 

. 

 

EPÍLOGO. 

 

Intenso es este amor que te profeso 

y en silencio paladeo la dicha de sentirme amada 

contemplar contigo al astro asomando en la hondonada 

disfrutando del sabor de un primoroso beso. 

 

Si entre azules nubes y fragantes rosas 

escucho tu voz melodiosa al nombrarme 

a la gloria aleluya da siento alzarme 

a tu lado disfruto de cosas tan hermosas. 

 

Que es imposible describir en versos 

éste sentimiento que palpita dentro del pecho 

cuando compartimos carantoñas en nuestro lecho 

y me traslado junto a ti a otros universos. 

 

Imposible prescindir de estos momentos 

inverosímil pero real es éste sentimiento 

que a mi vida infunde aliento y presiento 

han terminado los abúlicos vientos cruentos. 

 

ЕПИЛОГ. 

 

Јака је љубав коју ти исповедам 

и у тишини уживам у срећи тог осећања 

из дубине себе звезду ти поклањам 

у укусу твог пољупца док те сањам. 

 

Ако између мирисних ружа и плавих облака 

Чујем твој милозвучни глас кад ме именујеш 
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у славу алелуја дрхтим док ме милујеш 

поред тебе уживања у лепоти су лака. 

 

То је немогуће описати само у стиховима 

овај осећај среће који удара у грудима 

кад у свом кревету делимо сласти 

и селимо у друге универзуме.Светове страсти. 

 

Немогуће је живети без тренутака ових 

невероватан, али стваран је тај осећај 

то ми удише живот па осећам, знај 

престали су да дувају крвави ветрови. 

 

Препев Горан Радичевић  
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              Magdalena Jocić 

 

Rođ: 25.11.1976. u Sarajevu   

Ja sam duša, koja sve ono što je dokači, slovima daruje, a onda oni koji imaju 

slične duše, emocijama ta slova osete. 

Kao beba su mi dali ime Magdalena, dopada mi se, dobro me predstavlja. Nisam 

ja ni to ime, ni uloga koju obavljam, niti ono što sam u životu postigla. Zato se 

predstavljam slovima, rečima, pesmama, to je ona dubina i suština moga 

postojanja. Pišem isključivo nesvesno, ruka je posrednik između moje duše i 

papira, stoga čitajte tragove moje duše, koji će ostati i posle mene. 

 

 

 

Otišao sam da ćutim 

 

Otišao sam da ćutim. 

Da se iz g dura, durim na mesec, 

da iz d mola, molim za svanuće. 

Ono u kome ćemo i mi svanuti. 

 

Otišao sam da prekrečim zidove, 

koji su bili išarani senkama prošlosti. 

Da nacrtam skicu, po kojoj će kočije voziti tvoj veo i moj šešir i dva osmeha. 

 

Otišao sam da podrežem moje podivljale voćke, 

i da granama ponovo podarim život, 
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i na njih naslonim merdevine, 

koje vode ka nebu. 

Tamo, gde se svaku noć dodiruju naše zvezde. 

 

Popeo sam se na vrh svemira, 

da uvijen u mlečni put, 

naslonim glavu na oblake, da ti dozvolim da se sapleteš o moje misli, kao o 

svoje dugačke haljine. 

 

Otišao sam da ćutim. 

Da okrenem ploču na drugu stranu, 

zavrnem rukav do lakta, 

odvrnem čep na praznoj flaši 

i u nju uspem sve što smo iz nas iscedili. 

A onda sa senkama nazdravim. 

 

Otišao sam da zaboravim sve nebitno, šta sam naučio. 

I slova i psovke i bol i brojke. 

Da memorišem mesta na kojima si pričala sa mojim mladežima. 

 

Da čistog uma pređem preko svakog blata, a da ga ne ukaljam. 

Da mi niko ne krati krila, koja rastu. 

Da preletim sve gradove i ostanem tamo, 

gde noću nema zvukova, osim zrikavaca, a danju se čuju samo tvoji koraci, koji 

dolaze, da bi tu i ostali. 

 

Otišao sam da te nađem. 

 

A ti dođi! 

 

 

 

 

 

Udobna ljuljaška za snove 

 

Ja nikada nisam postojala. 

izmislilu si me pesnici, da imaju o čemu pisati. Uvek bi zabludom češali papir i 

poturali naivnima skice ljubavi, ukrašene mojim očima. 
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Nikada nisam postojala. 

Oslikali su me slikari, kose mi guste kistom upleli i pod kapke sasuli slatko 

more. Okačili su me o klin i pustili vetrove da me osuše. 

 

Nema me u knjizi rođenih, ni u jednom gradu, ni pod jednim nebom. 

Tražila sam se pod slovom JA i pod slovom MI, gledala u jug odakle doleću 

rode, da me nije koja u kljunu stavila. 

Nema me. 

 

Ne postojim ni u katastru, ni u testamentu. Nisu me ni nasledili, ni prosledili. 

 

Nisam nikome ušetala u srce, niko me na duši ne nosi. 

Nemam ni grobno mesto, a bolnica u kojoj mi se majka porađala nije još 

sazidana. 

Ima vremena, kažu. 

 

Mene su izmislili dokoni, 

oni koje niko nije grlio 

i oni koji nisu nikoga. 

Ne postojim ja. Nikada nisam. 

 

Postoje samo oni koji imaju maštu i 

udobnu ljuljašku za snove. 
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     Маја Херман Секулић  

 

 

Маја Херман Секулић - међународно је признати српски аутор 22 књиге 

поезије и прозе од којих су многе објављене у преводу на 25 страних 

страних језике. Маја Херман је превасходно значајни песник, али и 

популарни романописац, угледни преводилац, референтни теоретичар, 

академик и прва Српкиња доктор наука са најугледнијег америчког 

универзитета у Принстону, као и светски путник који је живео и школовао 

се на три континента.Maja Херман је добила више међународних признања 

за свој доприно књижевности него иједан наш живи писац, а и више титула 

амбасадора културе него иједан наш уметник! Поред 12 престижних 

страних признања додељених у само последњих годину дана у Италији, 

Индији, Румунији и Турској, и почасних титула Глобалне иконе поезије и 

Амбасадора културе, књижевности и добре воље додељене од стране 

Глобалног књижевног друштва као и Галакси Академије из Индије за 

утицај у оквиру светске књижњвности као и заслуге за културу и 

хуманизам у свету и недавног именовања за Амбасадора мира у оквиру 

чартера Уједнњиних нација, управо је добила награду Светлост Галате из 

Истанбула као носилац светлости и раѕумевања међу народима, а носилац 

је и више домаћих признања од којих се истиче награда Симо Матавуљ 

првог председника УКС’, титула Иконе стила Србије и последња - Први 

српски Оскар за 2019.До сада је издато 5 књига њених Изабраних дела и 

управо је објављен обимни Водич кроѕ књижевни свет Маје Херман 

Секулић са библиографијом од 468 јединица у издању Министрства 

културе и Универзитета Црне Горе. Њена песма о Корони “која је 

ујединила свет” објављена je овог пролећа у специјалном издању Алиа 
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Мунди у преводу на 25 језика. Управо је у Индији изашла Антологија 

критичкe мисли 21. века где је у првом тому једини наш представник међу 

неким од најзначајнијих интелектуалаца нашег доба, а у водећем 

интернационалном песничком часопису The Poet из Енглеске управо је 

објављен обиман интервју са Мојом и 3 њене песме на енглеском . Ове 

године је књига Мајине поезије Велики пројект изашла у у преводу на 

италијански са предговором чувеног Данте Мафија. Ова ѕбирка је 

претходно изашла на енглеском, немачком и француско, песме су јој биле 

уврштене у више међународних антологија у Немачкој, Белгији, Турској, 

Јужној Африци и Индији, а септембру је амерички књижевни часопис 

Literature Today објавио њене песме чак у два узастопна броја.Маја Херман 

Секулић је управо завршила мултижанровски пројекат посвећен Милени 

Павловић Барили који укључује роман под насловом Девет живота Милене 

ПБ, у издањз Галерије и Фодације Барили из Пожаревца, а спрема и 

синопсис за будући филм заснован на овој књизи за коју су рецензије 

писали наши врхунски стучњаци. 

Маја Херман је члан и лауреат УКС, суоснивач СКД, члан српског и 

америчког ПЕНа, троструки лауреат Академије Галаксија из Индије и 

Академије америчких песника.Она сада дели своје време између Њујорка и 

Београда. 

 

Bosa nova 

Za M. i Vinišius de Moranjeđa 

 

Moj se dnevnik naglo prekida 

kada je, sećaš se, 

pala ona kiša 

nad Ipanemoma 

u očima smo još nosili 

iskre 

tirkiza, turmalina, topaza 

iz blještavog lapidarijuma 

i meni se ravna kosa kovrdžala 

ali ne od večne vlage 

govorila je umesto mene 

važno je prećutati najdragocenije 

žbili smo u potrazi sa bosa novom 

dok su na ulici patrole smrti ubijale dečake 

a ogromni je Hrist stalno upirao prstom 

sa Korkovada 
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spuštao tešku senku svojih leđa 

na plantaže kafe u džunglama Tihuka 

– trebalo je preživeti večnost te šume 

primiti istinu prirode 

bili smo u potrazi za bosa novom 

kada su se pored nas prodavale dugonoge mulate 

i svi izgledali nekako suviše razdragani 

neprekidno 

na pragu mučnine 

dok su 

igrali u ritmu sambe 

pod raskošnim maskama 

znojnog karnevala 

a mi tek saznali da karioka znači 

kuća belog čoveka 

i da svetla favela 

ima više nego zvezda 

i da smo pošli brodom na sever 

da bismo stigli na jug 

u bistre zalive tamnog ostrva 

u plave vene džina koji se, kažu, budi 

ali ja znam da još duboko spava 

i da u prostoru sna 

ne može biti spokojniji 

nego ona kiša nad Ipanemom 

dok je udarala tačke u pesku plaže 

i škropila strane 

mog dnevnika. 

 

Bossa Nova 

 

My diary ended suddenly 

When, remember, the rain fell 

Over Ipanema 

And in our eyes we still held 

Turquoise, tourmaline and topaz sparks 

From the shiny lapidarium 

And my straight hair curled up 

But not from the eternal humidity 

It spoke for me 
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It is important to stay silent about the most precious moment 

We were in search of bossa nova 

While in the streets police patrols were killing boys 

And the enormous Christ was constantly pointing his finger 

From Corcovado 

the huge shadow of his broad shoulders 

covering coffee plantations in the Tijuca jungles – 

it was necessary to survive the eternity of the rain forest 

to accept the truth of Nature 

We were in search of bossa nova 

While next to us longlegged mulattas where for sale 

And everbody looked too joyfull 

Incessantly 

On the verge of sickness 

While dancing samba 

Under the elaborate masques of the sweaty carnival 

And we just found out that carioca means a white man’s house 

And that there are more lights from favelas than there are stars 

And that we sailed north on the boat 

To arrive to the South 

To clear bays of the dark island 

Into blue veins of a giant who, they say, is awakening 

But I know is still in deep sleep 

And that in his dream realm 

cannot be more calm 

Than that rain over Ipanema 

While pocking dots in the beach sand 

And leaving teardrops 

in my diary 

 

Epilogue from the poem Lady Of Vincha 

 

I watched you who were I 

How after a thousand years of peace 

You disappeared in flames without trace, 

In the big fire, 

Your long braids, 

Your whole world in ashes 

Imprint of the White Goddess 

In the soft reed matting 
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On the base of a burnt Vincha pot, 

Poor narrative 

Without happy ending 

Was it your conscious decision 

To destroy everything, to burn all traces, 

Before Barbarians from the East invade you, 

Or you just wanted to move onward, into unknown, 

To be free again, totally, 

Without even knowing it? 

 

Epilog iz poeme Gospa od Vinče 

Gledala sam tebe koja sam ja 

Kako si posle hiljadu godina mira 

Netragom nestala u plamenu, 

U velikom požaru, 

Izgorela ti duga kosa, 

Ceo tvoj svet u pepelu 

Trag velike 

Bele boginje 

U otisku meke tkanine 

Od pletene trske 

Na dnu sprženog ćupa 

Oskudna je priča 

Bez srećnog kraja 

Da li je to bila tvoja odluka 

Da uništiš sve, da spališ tragove 

Pred najezdom varvara istočnjaka, 

Ili si samo htela da kreneš dalje, u nepoznato, 

Da budeš opet nevezana tugom, prošlošću, slobodna, 

A da o tome nisi imala ni pojma? 
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              Maki Starfield 

 

 

Maki Starfield was born in Ehime, 1972. She earned her Master of Arts from 

Sophia University, and then got the diploma of International business 

management (post graduate)with Honors from Niagara College and the 

certificate of TESOL from St.George International College in Canada. She 

began to make haiku in 2008, where she became recipient of a prize at the 12th 

annual Mainichi Haiku Contest. On February of 2012, she published a new 

collection, Kiss the Dragon. 

She has recently been performing as a painter as well as a poet. She won a prize 

at the contemporary art (kindaibijutsu) association's public recruitment 

exhibition in 2017, and was awarded twice (spring and autumn competition) in 

2018, and she also got the honorable prize, Dojinsho at the 44th, 45th and 46th 

Taiyo Bijutsu Exhibition in 2018 and 2019, and got a prize at the Ueno Royal 

museum in 2019 and 2020, and has been awarded at the 2020 and 2021 Salon of 

Artistes Français and Exposition de l’Art Actuel France-Japon avec participation 

multinationale. She is a member of Japan Universal Poets Association. She is 

also a regular member of Rakuen, Jiku and Modern Haiku Association in 

Japanese haiku associates. 

Japanese-English Bilingual Books: Duet of Dots co-authored with Naran Matos 

in 2015, Duet of Lines with Luca Benassi, Trio of Crystals with Hélène Cardona 
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and John FitzGerald in 2017. Trio of Gardens with Lidia Chiarelli and Huguette 

Bertrand. Duet of Fireflies with Bill Wolak, Duet of Doors with Yesim Agaoglu, 

Duet of Mists with Dileep Jhaveri, Trio of Jade with Xiao Xiao, Dumu Luofei, 

Duet of Wings with Willem M. Roggeman, Duet of Islands with Sarah 

Thilykou, Duet of Faces with Yiorgos Veis, Trio of Windows with Ikuyo 

Yoshimura, Adjei Agyei-Baah in 2018. Duet of Enlightenment with 

Konstantinos Bouras, Duet of Pleiades with Paddy Bushe, Quartet of Rose 

Madder with Yao Yuan, Yu Xiu, Chaung, Yu-Huiand, Duet of Circles with 

Statis Gourgouris, Duet of Butterflies with John W. Sexton, in 2019. Duet of 

Forms with K.Satchidanandan, Duet of 

Lakes with Eileen Sheehan in 2020. Oneness (poetry collection) in 2019 and 

Bouquet of Roses (Haiku Collection) in 2020. 

Moartea lui Don Quijote (Don Quixote's death) --antologie/anthologyTranslated 

by Olympia Jacob & Jim Kacian (2018, Timpul) with Marius Chelaru, and 

Insuficiente Amor, Dueto de Nieblas and Unidad , Dueto de Luciérnagas are 

published in Spain in 2018, Pas assez d'amour , Duo de Lucioles are published 

in French in 2018, Non abbastanza amore, Duetto di Lucciole, Duetto di Nebbie, 

Duetto di Verde in Italian, and Dueto de Rostos, Unidade, Dueto daVagalumes, 

Amor insuficiente Dueto da Iluminaçãoin, Dueto da Ilhas in Portuguese in 2019, 

and Единство in Russian in 2019, Dueto de Iluminación, Dueto de Caras, Dueto 

de Islas, Dueto de Puertas, Unidad, Ramo de Rosas, Dueto de puntos, Trío de 

Ventanas in Spanish in 2020, Dueto da Iluminação, Trio de Jardins, Dueto de 

Névoas, Dueto de Pontos in Portuguese in 2020, Duetto di Visi , Duetto 

dell’Illuminazione, Duetto di Nebbie, Duetto di Porte in Italian, गुलाबोों का 

गुलदस्ता in Hindi, Букет Роз in Russian in 2020, and Trio de Janelas in 

Portuguese in 2021. 

Her poems have appeared in literary magazines in Italy (Immagine & poesia vol 

5 anthology),Greek (poeticanet), China (Guandongluming-Voice Overseas, 

Monthly Poetry), Republic of Azerbaijan (parafraz.az), Romania (REVISTA), 

England (Ephemerae), India (Taj Mahal Review), and Korea (Expatriate 

Literature), Belgium (De Auteur) and been translated into more than 15 

languages. 

Award: Guido Gozzano Prize (Honorable Mention) 2018,2019 

JUNPA Prize for a new poet 2020 

Naji Naaman Literary Prize (Creativity) 2020 

2020 The First World Daily Poetry Competition 

The Outstanding Winners 2020 (第一届世界日报社诗词大赛) 

PushCart prize nomination 

Participation: 
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Poetry Reading in Kyoto (2016, 2018,2019,2020) 

JUNPA 5th Anniversary Commemorative International Poetry Festival (2017) 

 

Маки Старфиелд 

рођена је у Ехајмеу 1972. године. Магистрирала је на Универзитету 

Софија, а затим стекла диплому о међународном пословном менаџменту 

(постдипломске студије) са почастима на колеџу Нијагара и сертификат 

TESSOL на међународном колеџу Ст. Георге у Канади. Почела је да прави 

хаику 2008. године, кад је постала добитница награде на 12. годишњем 

Маиниши такмичењу у хаикуу. Фебруара 2012. године објавила је нову 

збирку Пољубац змаја 

.Недавно је наступала и као сликарка и као песникиња. Добила је награду 

на јавној изложби удружења савремене уметности  2017. године, а два пута 

је награђивана (пролећно и јесење такмичење) 2018. године, а такође је 

добила почасну награду Дојиншо на 44., 45. и 46. изложби Таио Бијутсу у 

2018. и 2019. години, и Експозицији актуелне уметности Француска – 

Јапан са мултинационалним учешћем. Чланица је Јапанског универзалног 

удружења песника. Такође је редовни члан удружења Ракуен, Јику и 

Модерн Хаику.   

 

1 

 

Waves 

 

Foam, foam, foam 

Foams float and fade 

Then a wave rushes in 

 

Ripple, ripple, ripple 

Ripples sweep and slide 

Then a wave crashes in 

 

One, two or three 

Whales swim and spray 

Then a herd of whales move along 

 

Life, life, life 

Lives come and go 

Like the ocean waves, on and on. 
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2 

 

voice of the sea 

 

The memories of various photos hanging on a rod 

You with whom I lived my life in the past open your eyes 

Rushing from the mouth of the sea 

a gentle voice like the sound of waves 

I want to see you again I will answer you 

The voice says 

"Do not forget"In the hottest part of my eyes you are smiling 

Becoming one new photo 

That, too hangs gently 

 

 

Таласи 

 

Пена, пена, пена 

Пена лебди и бледи 

Тада налети талас 

 

Таласање, мрешкање, мрешкање 

Таласи се помичу и клизе 

Опет налети талас 

 

Један, два или три 

Китови пливају и прскају 

Тада се креће стадо китова 

 

Живот, живот, живот 

Животи долазе и одлазе 

Као океански таласи, и даље. 

 

2 

 

Глас мора 

 

Сећања на разне фотографије обешене на шипци 

Ти с којим сам у прошлости живела свој живот отвораш очи  

Шапућеш на ушћу у море нежним гласом попут звука таласа 
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Желим да те видим поново, одговарам ти 

Глас каже „Не заборави“  

У најтоплијем делу мојих очију смешиш се 

Постајеш једна нова фотографија 

Та, превише нежно виси  
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   Mansour Noorbakhsh 

 

Mansour Noorbakhsh writes and translates poems in both English and Farsi, his 

first language. He tries to be a voice for freedom, human rights, and 

environment in his writings. He believes a dialog between people around the 

world is an essential need for developing a peaceful world, and poetry helps this 

dialog echoes the human rights. Currently he is featuring The Contemporary 

Canadian Poets in a weekly Persian radio program https://persianradio.net/. The 

poet’s bio and poems are translated into Farsi and read to the Persian-Canadian 

audiences. Both English (by the poets) and Farsi (by him) readings are on air. 

This is a project of his to build bridges between the Persian-Canadian 

communities by way of introducing them to contemporary Canadian poets. His 

book about the life and work of Sohrab Sepehri entitled, “Be Soragh e Man 

Agar Miaeed” (trans. “If you come to visit me”) is published in 1997 in Iran. 

And his English book length poem; “In Search of Shared Wishes” is published 

in 2017 in Canada. His English poems are published in “WordCity monthly”, 

“Time of The Poet”, “Infinite Passages” (Anthology 2020 by The Ontario Poetry 

Society) and other places. He is a member of The Ontario Poetry Society and he 

is an Electrical Engineer, P.Eng. He lives with his wife, his daughter and his son 

in Toronto, Canada. 

 

Between Water and Light 

After: “Practising Bach by Jan Zwicky” * 

 

Live absurd or fall in love. 

I am listening to myself 

while wading ashore 

sands slipping under my feet 

in the flow of water. 

Am I staggered? 
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I am half in water, half in light 

half in the river and half in the sky 

half staggered and half dived. 

“it runs” * 

 

I change my way 

not staggered wading ashore, 

but deeper and deeper 

“even when the dying seems unbearable” *. 

 

Walk staggered or swim “clear” *. 

 

Your dream engulfs my heart. 

* “The substance of the world is light 

is water: here, clear 

even when it’s dying; even when the dying 

seems unbearable, it runs.” 

 

Pandemic 2020 

 

The cracked eggshell of 

your certainty spills Viruses, 

excuse me Plato 

we need social distancing and 

disinfecting the Forms and Ideas 

to pass the faith over. 

 

The destiny of humankind, now, puzzled, 

loses the intensity of an entire summer 

while people must keep their distances 

but flowers are blooming 

and fruits are ripening. 

 

Let’s leave Utopia to animals 

and take refuge to our loneliness, 

groping blindly, 

by feeling the limbs of 

dissected mirages, 

the inexorable laws. 
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What if touching coincidentally 

the palm of an admirable intuition, 

raises an unfocused grief 

among the feverish questions 

perhaps about the common weal?   
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      Mantri Pragada Markandeyulu 

 

Mantri Pragada Markandeyulu, Bachelor of Commerce (B Com), Diploma in 

Business Management (DBM), Post Graduate Diploma in Computer 

Applications (PGDCA), Diploma in Computer and Commercial Practice 

(DCCP) is the Author and Writer. 

 

Published 23 Books with ISBN. 

 

He has written English Lyrics for making fully composed tunes to Songs, 

around 155 songs (lyrics) + 330 Quotes in English (each Quote is in 8-10 lines). 

Also, he has written 400 Micro Poetry. He too has written Hindi Song Lyrics 35 

and Telugu Song Lyrics 45 and all are useful and utility for Movies/TV serial 

purpose and also for making Song and Music Album. 25 Stories in English. 200 

Sayings. 

 

He is a retired Officer from PSU and a permanent resident of Hyderabad-500062 

Dist: Rachakonda, (TS) India. 

 

His special ebooks are, (1) ENTANGLEMENTS (consists of 20 short stories in 

English) (2) MARK’S QUOTES (325 quotes) (3) THE DEAD, DOCTOR AND 

THE GHOST (For Movie/TV serial purpose) (4) NGO (Systems and 

Procedures), (5) My Flower to your Heart {Lady Police}, Derailed Mission, My 

Darling, Wings of Love, Fraudulent Husband, Shattered Affection, What I can 

do in my life, etc. And other Short stories, What I can do in my life, etc. And 

other Short stories, all useful for making movies. All useful for making movies. 

Two Telugu Stories (1) Top Cop Rani, IPS (Telugu) (2) Jeevam Story (Telugu) 

are ready for publishing. English Stories Lady Police and the Dead, Doctor and 
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The Ghost, are useful for Movie making purpose. He is an Honorary Doctorate 

in Literature from ITMUT Brazil. 

 

He is an Awardee by the ROYAL SUCCESS INTERNATIONAL BOOK OF 

RECORDS AWARD during February 2020. 

 

He received many Poetic certificates frOm Global Poetic groups. 

 

He is a Peace Ambassador And TWPF/BTYA, Bangladesh. He is the Founder of 

POETIC CHARMINAR GROUP (Literary, Arts, Cultural, Poetic and Research 

Academy) 

 

My work is in 15 International Websites. 

 

I am a Member in 400+ FB Poetic Groups 

 

Мантри Прагада Маркандеиулу 

Мантри Прагада Маркандеиулу, дипломирани комерцијалиста, диплома из 

пословног управљања, постдипломска диплома из рачунарских 

апликација, диплома из рачунарске и комерцијалне праксе је аутор и 

писац. 

Објавио 23 књиге са ИСБН. 

Написао је текстове на енглеском језику за израду потпуно компонованих 

мелодија песама, око 155 песама (текстови) + 330 цитата на енглеском 

(сваки цитат је у 8-10 редова). Такође, написао сам 400 микро поезија. И он 

је написао Hindi Song Lyrics 35 и Телугу лирику 45, а сви су корисни и 

корисни за серијске сврхе филмова / ТВ-а, као и за прављење песама и 

музичких албума. 25 прича на енглеском. 200 изрека. 

 

KISS ME NOT EARLY 

 

Kiss Kiss Kiss 

You will miss miss miss 

(Male Chorus) 

 

What Yaar 

No No No to Kiss 

We Miss Miss Miss 

 

No No No to Kiss 
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(Female Chorus) 

 

No No, Kiss Me Not 

What is this, No, No, now 

Time and place, no favor to this 

 

Love like kiss, is not the day 

I can’t tell, the kiss is banned 

I can’t agree to kiss like love 

 

Days are ahead for things to favor 

Be as a Hope as love live long 

You’re there to like my love 

 

I can’t deny the same to you 

You’re to understand well 

Love like days, will bless us soon 

 

Kiss Kiss Kiss 

You will miss miss miss 

(Male Chorus) 

 

What Yaar 

 

No No No to Kiss 

We Miss Miss Miss 

No No No to Kiss 

(Female Chorus) 

 

The adventures of love, yet to start 

Beauty like kiss, will lead us life 

Day is near for inventions of love 

Day is near to lead the life soon 

 

The Nature hails the love like kiss 

Time says no, to kiss me not early 

 

People sure to recognize us well 

No, no and no, Kiss me not early 

No doubt, our love is sky level high 
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Stars look at our love 

Clouds are bless us like a shower 

Air is blowing like we to become one 

 

Kiss Kiss Kiss 

You will miss miss miss 

(Male Chorus) 

 

What Yaar 

 

No No No to Kiss 

We Miss Miss Miss 

No No No to Kiss 

(Female Chorus) 

 

Flowers move us to feel happy 

Flowers understand onlove like matters 

Flowers adore the beauty of love couple 

Flowers are the part of love and kiss game 

 

Kiss Me Not Early 

Love Me Not Early 

 

Dangers are seen in love kiss matters 

Things go wrong, if not handled well 

Go global but love can’t go global 

Kiss and love are Natures Gift 

 

Nature blesse us for love 

Whole world bows for Natures love 

 

No, no, Kiss Me Not 

I can’t tell the kiss is banned 

 

You’re there to like my love 

The adventures of love is yet to start 

The Nature hails the love like kiss 

No doubt, our love is sky level high 
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Flowers make us to feel happy 

I go global but love can’t go global 

 

Kiss Kiss Kiss 

You will miss miss miss 

(Male Chorus) 

 

What Yaar 

No No No to Kiss 

We Miss Miss Miss 

No No No to Kisс 

(Female Chorus) 

 

 

НЕ ПОЉУБИ МЕ ПРЕРАНО 

 

Пољубац Пољубац Пољубац 

Пропустићете Пољубац 

 

(Мушки рефрен) 

 

Шта је ово 

Нема Нема Нема Пољупца 

Још сам млада госпођица 

 

Не Не Не Пољубити 

 

(Женски хор) 

 

Не, не пољуби ме 

Шта је ово, не, не, сада 

Време и место, нису за то 

 

Љубавни пољубац, није још тај дан дан 

Пољубац је забрањен, то знам 

Нисам одрасла за љубавни пољубац 

 

Пред нама су дани за велике ствари 

и наду да ће љубав дуго трајати 

Ту сте да бисте били моја љубав 
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Не могу вам то порећи 

Морате добро разумети 

Љубав ће нас брзо благословити 

 

Пољубац Пољубац Пољубац 

Пропустићете Пољубац 

 

(Мушки рефрен) 

 

Шта је ово 

 

Нема Нема Нема Пољупца 

Још сам млада госпођица 

Нема Нема Нема Пољупца 

(Женски хор) 

 

Авантуре љубави, тек треба да почну 

Лепота попут пољупца водиће нас животу 

Близу је дан за  рађање љубави 

Долази дан тог живота ускоро 

 

Природа поздравља љубав као пољубац 

Време каже не, не љуби ме прерано 

 

Људи ће нас сигурно препознати 

Не, не и не, не пољуби ме прерано 

Нема сумње, наша љубав је висока до неба 

 

Звезде гледају на нашу љубав 

Облаци су нас благословили пљуском 

Дува ветар као да то постајемо 

 

Пољубац Пољубац Пољубац 

Пропустићете Пољубац 

(Мушки рефрен) 

 

Шта је то 

 

Нема Нема Нема Пољупца 
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још сам млада госпођица 

Нема Нема Нема Пољупца 

(Женски хор) 

 

Цвеће нас покреће да бисмо се осећали срећно 

Цвеће разуме љубав попут љубави 

Цвеће обожава лепоту љубавног пара 

Цвеће је део игре љубави и пољупца 

 

Не љуби ме прерано 

не воли ме прерано 

 

У стварима љубавног пољупца виде се опасности 

Ствари крену наопако, ако се не реше добро 

Постанемо глобални, али љубав није глобална 

Пољубац и љубав су Природе Дарови 

 

Природа нас благосиља за љубав 

Цео свет се клања природној љубави 

 

Не, не, не пољуби ме 

Не могу, кажем да је пољубац забрањен 

 

Ту сте да би волели моју љубав 

Авантуре љубави тек треба да почну 

Природа поздравља љубав као пољубац 

Нема сумње, наша љубав је висока до неба 

 

Цвеће нас чини срећним 

Желим глобално, али љубав не може глобално 

 

Пољубац Пољубац Пољубац 

Недостајаће вам Пољубац 

(Мушки рефрен) 

 

Шта је сад 

 

 

Нема Нема Нема Пољупца 

још сам млада госпођица 
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Нема Нема Нема Пољупца 

(Женски хор) 

 

DON’T GO BEYOND 

 

Yeh! What is this, my lovely dear? 

What happened to you today? 

You’re with me, don’t be in haste 

The day is yours; I endorse you 

The time is running, but you aren’t 

A lovely night never ends fast 

 

Night and day, rolls and rolls 

Plenty of time to roll and roll 

You’re here to kiss me too 

Our gigantic moods, rolling well 

Night long program can’t go fast 

 

Slow and slow, justify the night 

End and ends, there are no end 

Where we land, night only tell 

We are there to understand well 

The night is lost, love has a brake 

 

Don’t go beyond to reach the heart 

Fast and fast makes me hurt 

Slow and steady, our love lives long 

Great days ahead, don’t be in hurry 

 

I follow code of life behavior 

I use minimum ethics in life 

I can’t allow people to go beyond 

It’s just a life with code of discipline 

I can’t understand where beyond stands 

 

Where one can see the beyond halts 

Can anybody give the beyond specification? 

As I feel that there is no end to beyond 

 

Don’t Go Beyond 
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As one can see no reason to go beyond 

Likes and dislikes are within the beyond 

One should know the signals of beyond 

Worth and not worth are within the beyond 

Hopes and deals are within the beyond 

 

Never go beyond as things may go wrong 

One within the limits can’t go beyond  
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        Marcela Alejandra Corvalán 

 

 

 

Marcela Alejandra Corvalán, Poeta y escritora Argentina. 

EMBAJADORA UNIVERSAL por LA PAZ 

en Cochabamba - Bolivia, designada por 

el CIRCULO DE EMBAJADORES UNIVESALES por  LA PAZ GINEBRA 

SUIZA – PARIS FRANCIA. 

EMBAJADORA por LA PAZ en Argentina, designada por G.S.F.E.N.y 

Conleam 

Reconocida en la Latinoamérica por su vasta trayectoria cultural. 

Diplomada en Pedagogía y Educación social, 

GESTORA CULTURAL. 

CORRESPONSAL INTERNCIONAL 

DE S.I.P.E.A. CBBA. BOL. 

ORG. LOS CONGRESOS LATINOAMERICANOS 

DE POETAS, ESCRITORES Y ARTISTAS. 

PRODUCTORA DEL GALARDÓN INTERNACIONAL 

"CRISTO DE LA CONCORDIA" 

COCHABAMBA BOL. 



894 
 

DIRECTORA EJECUTIVA DE CON.L.E.A.M DIPLOMÁTICA EMPÍRICA 

DEL ARTE CULTURAL, EMBAJADORA EMÉRITO COLEGIADA 

SI.D.E.ON.IN. 

EMBAJADORA CULTURAL DE LA ASOC. CULTURAL DE AMÉRICA 

NATIVA A.C.A.N. 

Mujer Destacada de la cultura de Santiago del Estero Argentina. 

SOCIA ATIVA DE S.A.D.E. 

FIL. Santiago del Estero, ARG. 

DE LA ACADEMIA LATINOAMERICANA 

DE LITERATURA MODERNA 

FIL. Santiago del Estero, Argentina. 

Mujer destacada de la cultura Santiago del Estero, Argentina. 

Sus libros: Con mi alma en tus manos y Preludio de Amor,  fueron declarados de 

interés cultural por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del 

Estero, Argentina. 

 

Марсела Алејандра Корвалан, аргентинска песникиња и списатељица. 

УНИВЕРЗАЛНИ АМБАСАДОР за ЛА ПАЗ 

у Кочабамби - Боливија, означио 

КРУГ УНИВЕРЗАЛНИХ АМБАСАДОРА ЗА ЛА ПАЗ ЖЕНЕВА 

ШВАЈЦАРСКА - ПАРИЗ ФРАНЦУСКА. 

АМБАСАДОР ЛА ПАЗ-а у Аргентини, кога су именовали Г.С.Ф.Е.Н. и 

Цонлеам 

Препознат у Латинској Америци по својој широкој културној путањи. 

Диплома из педагогије и социјалног образовања, 

КУЛТУРНИ УПРАВНИК. 

МЕЂУНАРОДНИ КОРЕСПОНДЕНТ 

ОРГ. ЛАТИНСКИ АМЕРИЧКИ КОНГРЕСИ 

ПЕСНИКА, ПИСАЦА И УМЕТНИКА. 

Њене књиге: Са мојом душом у твојим рукама и Прелудиј љубави, 

проглашене су од културног интереса од стране Коморе посланика 

провинције Сантиаго дел Естеро, Аргентина. 

 

Aunque el mundo 

se interponga 

entre tu y yo. 

Nuestros corazones se unen, para ser uno. 

Aunque la distancia se interponga 

entre tu y yo, 

nuestras almas se funcionan 



895 
 

con el pensamiento... 

Estás aquí arraigado a mi ser... 

Estás aquí, donde voy, dónde estoy, 

hastas en el aire que respiro. 

Eres mi  ser, mi pensamiento, 

mi alma y mi energía 

por creerte y sentirte mío. 

 

Иако свет 

стаје на пут 

између тебе и мене. 

Наша срца се спајају у једно. 

Иако ми смета 

удаљеност 

између нас, 

наше душе раде 

са мишљу ... 

Ти си овде укорењен у моје биће ... 

Овде си, где идем, где сам, 

чак и у ваздуху који удишем. 

Ти си моје биће, моја мисао, 

моја душа и моја енергија 

за то што ти верујем и осећам да си мој. 

 

 

 

 

 

 

CREO EN TU AMOR 

 

Creo en tu amor, el que crece como las ramas del árbol, 

aquel que  sembramos juntos. 

Creo en tu mirada la que se eterniza en mi alma. 

Eres la  luz de esa estrella que brilla a lo lejos  y se acerca a la luna para intentar 

besarla. 

Eres el sol que me  abraza y me da su calor en los días fría cuando me siento 

sola y triste. 

He aprendido a amarte desde las sombras. 

Y aunque me duele este desencuentro, 
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tu haces que mis fuerzas no desvanezca en el olvido. 

Tu me inspiras cada día a creer  que nuestras almas se funcionan con el 

pensamiento para hacernos uno. 

Tu eres mi alma, sin ti no estoy viva. 

 

*** 

I believe in your love, 

the one that grows like the branches of the tree, 

the one we sow together. 

I believe in your gaze the one that eternalizes in my soul. 

You are the light of that star that shines in the distance and approaches the moon 

to try to kiss it. 

You are the sun that embraces me and gives me its warmth on cold days when I 

feel lonely and sad. 

I have learned to love you from the shadows. 

And although this disagreement hurts, 

you make my strength not fade into oblivion. 

You inspire me every day to believe that our souls work with thought to make us 

one. 

You are my soul without you I am not alive. 

 

 

 

ВЕРУЈЕМ У ТВОЈУ ЉУБАВ 

 

Верујем у твоју љубав, ону која расте попут грана дрвета, 

она коју заједно сејемо. 

Верујем у твој поглед онај који је вечит у мојој души. 

Ти си светлост звезде која сија у даљини и приближава се Месецу да би га 

покушала пољубити. 

Ти си сунце које ме грли и даје ми топлину у хладним данима када се 

осећам усамљено и тужно. 

Научио сам да те волим из сенке. 

И иако ово неслагање боли, 

Ти чиниш да моја снага не нестане у забораву. 

Инспиришеш ме сваки дан да верујем  

да наше душе раде с мишљу да нас учине једним. 

Ти си моја душа, без тебе нисам жива.  
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 Maria Del Castillo Sucerquia            

 

(Barranquilla, Colombia in 1997) is a bilingual poet (Spanish and English), short 

story writer, proofreader, mentor, oriental medic (Neijing, Spain), ancient 

Chinese language student and translator (from English, Italian, Portuguese, 

French, German, Greek, Arabic). She is translator of many writer around the 

world and she is consider as the brigde between writers and spanish-speaking 

world. Her poems have been published in national and international anthologies, 

journals, websites and magazines, and have been translated into Kannada, 

Bangla, Arabic, Greek, Italian and English. She has participated in national and 

international festivals, recitals and webinars (Filogicus, Libresta, María Mulata, 

Bharatha Vision, Azahar, Atunis Poetry, El Heraldo, Muelle Caribe, Crisol, 

Uttor Kota, Sol y Luna, Sabdakhunja, The Poet, and other) She collaborates with 

translating and literary criticism in several literary magazines such as Altazor 

(Chile), Cardenal (Mexico), Cronopio (Missouri), Golem (Mexico), Vive Afro 

(Colombia), Mood Magazine (Mexico), Palabrerías (Mexico), Raíz Invertida 

(Colombia) and other. 

Марија Дел Кастило Сукеркуја 

(Барранкујла, Колумбија 1997) је двојезични песник (шпански и енглески), 

писац кратких прича, лектор, ментор, оријентални медицинар (Некинг, 

Шпанија), студент древног кинеског језика и преводилац (са енглеског, 

италијанског, португалског, француског, немачког , грчког, арапског). 

Преводилац је многих писаца широм света и сматра се бригом између 

писаца и света шпанског говорног подручја. Њене песме су објављене у 

националним и међународним антологијама, часописима, веб локацијама и 
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часописима, а преведене су на канадски, бенгалски, арапски, грчки, 

италијански и енглески језик. 

Учествовала је на националним и међународним фестивалима, рециталима 

и вебинарима. Сарађује са превођењем и књижевном критиком у неколико 

књижевних часописа као што су Алтазор (Чиле), Карденал (Мексико), 

Кронопио (Миссоури), Голем (Мексико), Виве Афро (Колумбија) , Мод 

Магазине (Мексико), Палабрарериас (Мексико), Раиз Инвертида 

(Колумбија) и други. 

 

The Waiting 

 

What a sad life! 

How sad you are! 

under the weather 

 

a prisoner craving 

a visión of the rose bloom 

 

go and feel in 

the rustle of your branches 

a whisper from the icy grin 

walking through the cervices   

in the mud of your soul 

 

Ah my girl! 

in your stillness I behold 

the lost spring 

 

open your eyes to 

the ocher silhouettes 

in the trash 

learn to dance. 

 

The Weaver 

 

Light travels from   

your lip to my lip   

in a thread of drool 

 

from your body to mine   
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weaving an Elohim   

the size of   

Two. 

Translation: Douglas Cole and María Del Castillo Sucerquia 

 

ЧЕКАЊЕ 

Какав тужан живот! 

Како сте тужни! 

у новчаној неприлици 

 

затвореник жудње 

погледа на цвет руже 

 

иди и сети се 

шушкања твојих грана 

шапата из леденог осмеха 

шетајући кроз цервиксе 

у блату твоје душе 

 

Ах моја девојко! 

у твојој тишини видим 

изгубљено пролеће 

 

отвори очи за 

окер силуете 

у смећу 

научи да плешеш. 

ТКАЊЕ 

 

Светлост путује од 

твојих усни на моје усне 

у нити слина 

 

од твог тела до мог 

ткање Елохима 

величина 

Два.  

 

превео Горан Радичевић  
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             Maria D'Ippolito 

 

Maria D'Ippolito (pseudonimo: Iris)  

è italiana, nata a Roma il 16 ottobre 1960. 

Vive in Toscana a Livorno. È ecologista e coltiva alcune passioni come la 

fotografia, il canto, il disegno e la scrittura. Scrive poesie e racconti da tredici 

anni. Ha vinto diversi premi, classificandosi tra i primi posti, nei concorsi 

letterari anche internazionali 

anche per l'infanzia. Ama l'arte e la musica, spesso traendo da esse ispirazione 

per comporre i versi. Adora viaggiare e conoscere gente di ogni cultura.  Lei 

segue gli incontri letterari a Livorno e Firenze. A Pisa segue lo storico Caffè 

letterario dell'Ussero 

e gli eventi presso la libreria Blu Book (Palazzo Blu) anche come fotografa. Ha 

curato l'editing di alcune raccolte poetiche e sta preparando una personale 

raccolta poetica decennale 

e un libro di racconti per bambini 

Maria D'Ippolito (pseudonym: Iris) is 

Italian, born in Rome on October 16, 1960. She lives in Tuscany in Livorno. She 

is ecologist and cultivates some passions such as photography, singing, drawing 

and writing. She has 

been writing poetry and short stories for thirteen years. She has won several 

awards, ranking among the first places, in literary competitions, including 

international ones, also for children. She loves art and music, often drawing 

inspiration from them to 

compose the verses. She loves traveling and meeting people from all cultures. 

She follows the literary meetings in Livorno and Florence,  in Pisa the historic 

literary Caffè dell'Ussero and the events at the Blu Book library (Palazzo Blu) 

also as a photographer. 
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She has edited some poetry collections 

and is preparing a ten-year personal poetry collection and a book of short stories 

for children. It is available on the web at the following link: 

mariadippolito.scrivere.info/ 

with more than one hundred poems. 

 

Мариа Д'Ипполито (псеудоним: Ирис) 

је Италијанка, рођен у Риму 16. октобра 1960. 

Живи у Тоскани у Ливорну.Еколог је и гаји неке страсти попут 

фотографије, певања, цртања и писања. Тринаест година пише поезију и 

приповетке. Добитник је неколико награда, сврставајући се међу прва 

места, на књижевним конкурсима, укључујући међународне такође и за 

децу. Воли уметност и музику, често црпећи инспирацију из њих за 

компоновање стихова. Обожава путовања и упознавања људи из свих 

култура. Прати књижевне сусрете у Ливорну и Фиренци.  

Уредила је неке песничке збирке и припрема десетогодишњу личну збирку 

поезије 

и књигу прича за децу 

 

 

 

La Pace 

 

Ti domandi 

Cos'è la pace? 

E' unione tra i popoli 

Fratellanza 

Libertà 

Libertà d'amare 

Non è inquietudine 

È reciproco aiuto 

Nessuna divisione 

Fattiva collaborazione 

Spazio di confine 

Senza armi 

Barriere 

Fucili 

La pace governa 

scambi d'informazione 

E' in dialogo aperto 
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d'ogni generazione 

E' un ponte culturale 

di scambi d'opinione 

Accordo raggiunto 

Strumento d'elezione 

Armonica ricerca 

senza distinzione 

di razza o colore 

Poesia nel cuore 

La pace è Amore! 

 

Peace 

 

You wonder 

What is peace? 

It is union between peoples 

Brotherhood 

Freedom 

Freedom to love 

It is not restlessness 

It is mutual help 

No division 

Effective collaboration 

Boundary space 

Without weapons 

Barriers 

Rifles 

Peace rules 

exchange of information 

It is in open dialogue 

of every generation 

It is a cultural bridge 

of exchanges of opinion 

Agreement reached 

Instrument of choice 

Harmonic search 

without distinction 

race or color 

Poetry in the heart 

Peace is Love! 
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Мир 

 

 

Питате се 

Шта је мир? 

То је унија међу народима 

Братство 

Слобода 

Слобода љубави 

То није немир 

То је узајамна помоћ 

Без подела 

Ефикасна сарадња 

Границни простор 

Без оружја 

Баријера 

Пушки 

Правила мира 

размена информација 

У отвореном  дијалогу 

сваке генерације 

То је културни мост 

размене мишљења 

Договор постигнут 

Инструмент по избору 

Хармонична претрага 

без разлике 

раса или боја 

Поезија у срцу 

Мир је љубав!  
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       Maria do Sameiro Barroso 

 

Maria do Sameiro Barroso (Portugal) is a medical doctor and a multilingual 

poet, translator, essayist and researcher in Portuguese and German Literature, 

translations studies and History of Medicine. She has authored over 40 books of 

poetry, published in Portugal, Brazil, Spain, France, Serbia, Belgium, Albany, 

USA, and translations and books of essays. Her poems are translated into over 

twenty languages. She was awarded national and international prizes such as 

International Prize Pray of Mother Teresa, Literary Club “Gjon Nikkollë Kazazi, 

Gjakovë, (2019); Prix du Concours International de poésie de l'Académie 

Européene des Sciences, des Arts et des Lettres (AESAL) 2020; 1st Prize 

"Versos del Pilcomayo” Bolivia and 1st Prize in poetry, Honorable Mentions in 

Micro-story and Letters (2020). 

Марија до Самеиро Барозо 

(Португалија) је лекар и вишејезични песник, преводилац, есејиста и 

истраживач португалске и немачке књижевности, студија превода и 

историје медицине. Написала је преко 40 књига поезије, објављених у 

Португалији, Бразилу, Шпанији, Француској, Србији, Белгији, Албанију, 

САД, и превода и књига есеја. Њене песме су преведене на преко двадесет 

језика. Добитница је националних и међународних награда 
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CORONA SONG 

 

The skies are clear, 

the pristine clarity recovered 

are bringing nests of new birds, 

sounds of newborn words. 

 

And my hands are clear, 

your hands are near, 

orange gerbera daisies 

are growing all around 

while the world is suffering. 

 

People are still dying 

with lungs soaked 

in depts of death 

and daisies imprisoned 

in their eyes. 

 

Death is harvesting 

in their chests. 

Sweet lilies and shades 

of green also perishing, 

sinking together 

with black butterflies. 

 

GLOWING SONG 

 

My hands are green, 

my words are green. 

I look at you. 

In the back viscera 

of the night, 

your heart is also green. 

My eyes are filled with rain. 

The night is a potion 

of emeralds, 

your body is a tree 

 

of enchanting birds, 
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and the dew inside my dreams 

drives me into bright paths 

of glowing songs. 

 

КОРОНА ПЕСМА 

 

Небо је чисто, 

нетакнута јасноћа се повратила 

доносе гнезда нових птица, 

звуци новорођених речи. 

 

И моје руке су чисте, 

ваше руке су близу, 

наранџасти гербери 

расту свуда около 

док свет пати. 

 

Људи и даље умиру 

са натопљеним плућима 

у смртним исходима 

и тратинчице затворене 

у њиховим очима. 

 

Смрт је жетва 

у њиховим грудима. 

Слатки љиљани и нијансе 

зеленог такође пропадају, 

тонући заједно 

са црним лептирима. 

 

СЈАЈНА ПЕСМА 

 

Моје руке су зелене, 

моје речи су зелене. 

Гледам те. 

У унутрашњим просторима  

ноћи, 

срце ти је такође зелено. 

Очи ми се испуниле кишом. 

Ноћ је напитак 
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смарагда, 

твоје тело је дрво 

заносних птица, 

и роса у мојим сновима 

гони ме светлим стазама 

ужарених песама. 
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       Maria Errico 

 

 

Laurea in Filosofia, ex Assistente Sociale Coordinatore Asl Ta5, membro G.S. 

Delfino, Fisd Coni, Special Olimpics-Bruxelles. 

Pubblicazioni con EDIT@, Taranto: 1 testo di poesie, 1 romanzo, 1 fiaba. 

Presente in varie Opere Antologiche (una bilingue Italia-Polonia). 5 volte 

finalista in Concorsi di Poesia, varie Menzioni e Diplomi d’Onore, 2 Menzioni 

di Merito per Narrativa. 

Poeta selezionata da ALETTI per video-poesie declamate da A. QUASIMODO 

e H. HAIDAR. 

Presente nell’Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei (ed. 2021). 

Alcune poesie tradotte in Russo postate nei siti web russi da RAHIM K. 

KARIMOV. 

 

Мариа Ерико 

Диплома филозофије. 

Публикације са ЕДИТ @, Таранто: 1 текст поезије, 1 роман, 1 бајка. 

Присутан у разним антологијским делима (једно двојезично Италија-

Пољска). Пет пута финалиста на песничким такмичењима, разна признања 

и почасне дипломе, 2 помена за заслуге за белетристику. 
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Песник који је изабрао ALLETTI за видео-песме које су декламирали А. 

КВАЗИМОДО и Х. ХАЈДАР. 

Присутна у Енциклопедији савремених италијанских песника (издање 

2021). 

Неке песме преведене на руски језик објавио је на руским веб локацијама 

РАХИМ К. КАРИМОВ. 

 

PASSIONE CARNALE 

 

Si arresta Kronos… 

l’evento temporalizza e 

gli strepiti del Mondo 

azzittisce. 

Vuoti a perdere, 

similarità scheggiate 

dalla Vita, 

tornano a danzare, 

arpionate dalla resilienza 

di una occulta connessione. 

Giornata particolare 

di due Anime perse, 

sulla Terra ripiombate 

dal loro Universo Parallelo, 

del loro delirio godono 

sprofondati nel 

pozzo gravitazionale 

dell’inesausta 

passione carnale! 

 

UNA FURTIVA LACRIMA 

Là, dove nascono le Stelle 

nei Pilastri della Creazione 

tornano a casa le anime reiette. 

Spenta la Luce nel mio grembo, 

ho oscurato l’intero Universo 

e, pietre di desolazione, 

mi scaglia l’Entropia… 

Anima capovolta, mangio 

lacrime furtive, domani 

esploderò in una Supernova 
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e, in un Buco Nero, collasserò! 

 

Страст у Карналу 

Кронос се зауставља ... 

Догађај осавремењује и 

галама Света 

ћутања. 

Празно за губљење, 

уситњене сличности 

из живота, 

враћају се да играју, 

ојачане еластичношћу 

окултних веза. 

Одређени дан 

за две изгубљене душе, 

назад на Земљу 

из њиховог паралелног универзума, 

уживају у делиријуму 

утонуле у 

гравитација добре 

неисцрпне 

телесне страсти! 

 

БЕЗБУДНА СУЗА 

 

Тамо, где се рађају Звезде 

у Стубовима Стварања 

одбачене душе се враћају кући. 

Угаси Светлост у мојој материци, 

Затамнио сам читав Универзум 

и камење пустоши, 

Ентропија ме баца ... 

Наопаке душе једу 

безбудне сузе. Сутра 

експлодираћу у Супернови 

и у Црну рупу урушићу се!  
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             Maria Filipova-Hadji 

 

 

Maria Filipova-Hadji - born in 1954 in the village of Sitovo, Burgas region - 

Bulgaria. She studied high school, economics school, Russian philology, 

journalism and Russian-Tatar philology in the cities of Sliven, Plovdiv and 

Tashkent-Uzbekistan. She is the editor of the first Bulgarian newspaper in 

Cyprus. She is the author of collections of poetry in Bulgarian and Greek, as 

well as collections of short stories in Bulgarian and Greek. She has translated 

poems, short stories, and children's stories from Greek into Bulgarian and 

Russian. She has participated in world, Greek and Russian poetic anthologies 

and short story collections (in Russia, Uzbekistan, Greece, Belgium, Peru, India, 

etc.). Her works have been translated into Greek, Russian, Uzbek, French, 

English, German, Spanish, Indian, and others. She is the author of the poetry 

books: “Butterfly Wing”, “At the foot of dawn”, “Crown for birds”, a collection 

of poetry and prose, “Forgiveness for Bulgaria”, “Between Strandzha and 

Florida”- a novel, “The Fourth Pillar” - a novel, “Mother's Flowers” - stories and 

more. There are two books published in Greek that have no Bulgarian 

translation: "Ke den me affini o Teos") "And God does not leave me) - stories, 

as well as “Exomologisi” (“Confessions”) - verses. Maria is a member of the 

Northern Greece Writers Union. One of the founders of “Cultural Bridge 

between Bulgaria and Uzbekistan” and “Art Residence in Uzbekistan” as 

coordinator for European countries. 

 

Марија Филипова Хађи 

- рођен 1954. у селу Ситово, регион Бургас - Бугарска. Средњу школу, 

економску школу, руску филологију, новинарство и руско-татарску 
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филологију студирала је у градовима Сливен, Пловдив и Ташкент-

Узбекистан. Уредница је првих бугарских новина на Кипру. Аутор је 

збирки поезије на бугарском и грчком језику, као и збирки приповедака на 

бугарском и грчком језику. Преводила је песме, кратке приче и дечје приче 

са грчког на бугарски и руски језик. Учествовала је у светским, грчким и 

руским песничким антологијама и збиркама кратких прича (у Русији, 

Узбекистану, Грчкој, Белгији, Перуу, Индији итд.). Њена дела су преведена 

на грчки, руски, узбечки, француски, енглески, немачки, шпански, 

индијски и друге. Аутор је књига поезије: „Лептирово крило“, „У подножју 

зоре“, „Круна за птице“, збирке поезије и прозе, „Опрост за Бугарску“, 

„Између Странџе и Флориде“ - роман , „Четврти стуб“ - роман, „Мајчино 

цвеће“ - приче и још много тога. Постоје две књиге објављене на грчком 

које немају превод на бугарски: „Ке ден ме аффини о Теос") „И Бог ме не 

оставља) - приче, као и„ Екомологиси "(„ Исповести “) - стихови. члан 

Савеза писаца Северне Грчке, један од оснивача „Културног моста између 

Бугарске и Узбекистана“ и „Арт Резиденције у Узбекистану“ као 

координатора за европске земље. 

 

AT DAWN  

 

Trees make love at dawn,  

when the sun is still asleep  

and a gentle breeze whispers love songs  

in their leaves...  

They bow their branches and caress,  

and then subside and touch again...  

 

What a love!  

Silently-in full leaf and vocally-reciprocal!  

The grasses underneath are slowly dancing waltz,  

neglecting people's footsteps and their looney world.  

I want to run away of this world  

and every night with the grass  

to dance to the music of the gentle breeze...  

Trees make love at dawn  

and their love is my verse. 

 

 

Translator: Evgeny Slavova 
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НА РАЗСЪМВАНЕ 

 

Дърветата се любят на разсъмване, 

когато слънцето все още спи 

и тих ветрец в листата им нашепва 

любовни песни... 

Навеждат клони 

и се галят, 

след туй притихват 

и отново се докосват... 

 

Каква любов! 

Разлистено-смълчана 

и песенно-взаимна! 

Танцуват бавен валс 

под тях тревите, 

забравили за стъпките на хората 

и щурия им свят. 

От този свят 

аз искам да избягам 

и всяка нощ 

с тревите да танцувам 

под музиката на ветреца тих... 

Дърветата се любят на разсъмване 

и тяхната любов 

е моят стих. 

 

 

IMPRESSION 

 

The snow covers up last night’s cares, 

and in my soul silence falls 

which seems like a solitary cabin, 

lost among the whiteness. 

Its little white flame flickers 

and evokes memories of a hundred summers. 

In my soul begins to babble 

a brook, hidden under the ice. 

 

Translation by Professor Andrew White - USA 
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ИМПРЕСИЯ 

 

Снегът затрупа снощните ми грижи, 

в душата ми настъпи тишина 

и заприлича на самотна хижа, 

потънала сред белота. 

Бяло пламъче в нея замъждука 

и викна спомени от сто лета. 

В душата ми започна да бълбука 

поточе, скрито под леда. 

 

 

 

ЗОРОМ 

 

Дрвеће воли у зору, 

кад сунце још сања сне 

а тихи поветарац шапће у лишћу 

песме љубавне ... 

Савијају се гране 

и милују, 

онда заћуте 

и поново додирују ... 

 

Шта је љубав! 

Лиснато-тиха 

и песма-многостиха! 

Плешу спори валцер 

испод њих трава и цвет, 

кораци људи заборављени 

и њихов луди свет. 

Са овог света 

желим да побегнем од свих 

и свако вече 

плешем са травом 

музика, поветарац тих ... 

Дрвеће воли у зору 

и њихова љубав 

је мој стих. 
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УТИСАК 

 

Снег је синоћ прекрио моје бриге, 

у мојој је души била тишина 

изгледа попут усамљене колибе, 

коју је прекрила белина. 

У њој  трепери бели пламен 

и евоцира успомене на сто лета. 

Почео је да  жубори у души 

поток, скривен испод леда. 

 

Препевао Горан Радичевић  
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                Maria Miraglia 

 

 

 

Edukator, pjesnik, prevoditelj, esejist i mirovni aktivist je rođena i živi u Italiji. 

Diplomirala je strane jezike i književnost, dobila dva magistarska diploma, HLC 

certifikaciju na Trinity koledžu Edinburgh; certifikaciju za engleski jezik u 

Piccadilly High House of London. Nastavnica stranih jezika u javnim srednjim 

školama, ministarski predavač za nastavnike engleskog jezika. 

Dugo aktivna članica Amnesty Internationala, članica Ican, Zvjezdarnice za 

ljudska prava, zamjenica predsjednice-koordinacije, na Ujedinjenom Svjetskom 

pokretu za djecu (UWMC)-Kenija; ona sama osnivačica i predsjednica Svjetske 

fondacije za mir. 

Dr. Maria Miraglia je osnivač i književni direktor Talijanskog kulturnog 

udruženja Pablo Neruda, počasni član Nations Unidas de las Letras, Columbia; 

President de la Organizacija Mundial de los Trovatores, Čilea; Direktor Cum 

Glavni Izvršni ured za Vibes-Indija, Potpredsjednik IWA Bodgani, Kossovo; 

član nekoliko međunarodnih uredničkih odbora. 

Njezine pjesme prevode se na nekoliko jezika i skupljaju u bezbroj antologija 

diljem svijeta. Autor radova na talijanskom, engleskom ili oba jezika. Neke od 

njezinih zbirki poezije prevedene su na poljski, albanski, telugu 

Među njezinim nedavnim antologies Star Dust objavila je Le Mezzelane, 

Ancona-Italija 2018 i Objavila Poetičko društvo Indije-2019, Gurugnam, Indija; 

Reality and Dream, Quorum izdanja-Italija; Labirint of Thinks 2020 Mezzelane, 

Ancona Italija 

Dobitnica je nekoliko priznanja i nagrada. 
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INADEQUATE 

 

You thought 

you had learned to accept it 

the pain 

also because you can't refuse it 

that comes suddenly 

when you least expect it 

to devastate you inside 

break all those mental structures 

that you have built over the time 

to defend yourself 

You can't see it 

but feel it 

like blades 

tearing those threads 

that like a spider's web 

you have woven 

and with difficulty 

over time 

You say I know life by now 

you feel prepared 

to go through new storms 

that are there 

ready to surprise you again 

to make you feel inadequate 

to think you have to start over 

all over again 

to understand 

comprehend 

to accept 

 

 

 

НЕАДЕКВАТНО 

 

Кад помислиш 

научио си да  прихватиш 

бол 
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Зато што је ионако не можеш одбити 

јер долази изненада 

кад се најмање надаш 

да те уништи изнутра 

разбије све менталне структуре 

које си временом изградио 

да се браниш 

Не видиш то 

али осећаш 

попут оштрица 

кидање нити 

те паукове мреже 

коју си ткао 

и то с муком 

током времена 

Кажеш да већ знаш живот 

осећаш се припремљено 

да прођеш кроз нове олује 

које су тамо 

спремне да вас поново изненаде 

да се осетите неадекватно 

да помислите како морате почети испочетка 

све поново 

разумети 

схватити 

и прихватити. 

 

UNCARING 

 

You that celebrate peace 

and invoke spirituality 

blind you stay 

in front of the human misery 

deaf as a bell 

to the cries of sorrow 

uncaring keep going on 

when a child 

ruffled his hair and 

dirty his cheeks barely lit 

by the large eyes 
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asks you for charity 

Bread his meager body needs 

a drop of your love his soul 

your smile a dim light of hope 

a sun ray in a winter morning 

to warm his little heart 

But your head down 

uncaring you hurry home 

perhaps on human values 

to write an essay 

and if your mind by chance 

to that child goes back for a while 

soon you start thinking 

of the ineluctability of the human fate 

to feel in peace with your Self 

or is it because you believe 

that also misery is for a God's will 

 

НЕМАР 

 

Ви који славите мир 

и призивате духовност 

слепи остајете 

пред људском бедом 

глуви као звоно 

на вапаје туге 

немар се стално дешава 

кад дете 

разбаруши косу и 

великим очима 

које једва светле над прљавим лицем 

тражи од вас доброчинство 

Хлеб треба  његово мршаво тело 

кап ваше љубави његова душа 

ваш осмех, пригушено светло наде 

сунчани зрак у зимском јутру 

да му угрије мало срце 

Али погнуте главе 

нехајно журите кући 

можда на људским вредностима 
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да напишем есеј 

а ако случајно ваш ум 

том детету се врати на трен 

ускоро почнете да размишљате 

о неизбежности људске судбине 

да се осећате у миру са својим Ја 

или је то зато што верујете 

да је и беда  божја воља  
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           Maria Palumbo        

 

 

 Inserted in Odyssey International Anthology Of World Poets 2020, 

published by Munir Mezyed Foundation for Art and Culture (Romania) 

edited by Nurul Hoque (Bangladesh) in December 2020. 

Italian poet Born in Naples, she lives and works in Bologna (Italy). 

He has published in Anthologies for various Italian publishers. 

He has received awards at numerous national and international 

literary awards with first prizes, honorable mentions and special prizes. 

He worked for about eight years with foreign radio stations 

(Bruxelles and Buenos Aires), where Italian poetry spreads. 

He has participated in International Poetry Festivals in Morocco and Tunisia. 

He was recognized for the poetic production, concerning the Palestinian 

question, 

by the Alwatanelaraby Media Foundation (WAMF), based in Egypt and 

London. 

Inserted in the International Poetry Anthology "Palestine", 

published in 2018 by Inner Child Press, ltd. (United States); 

in the International Anthology of English Poems "The Current", 

published in 2019 edited by Seena Sreevalson (Kerala - India); 

in "Poet for an African Child", International Day of the African Child, 

16th June, 2019 Anthology (Busia- Kenia); 

in Collections of universal poetry "Jasmine and love collars" 

in November 2019 (Tunisia); 

in the Anthology of International Poetry "Salvemos el Planeta", 
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published in March 2020 by Pluriversum editions (Italy). 

He participated in the 1st International Poetry Virtual Forum, June 2020 

in Rabat - Morocco. 

Inserted in the collection of love poems, published in September 2020 

as part of the International Poetry Review "Orpheus on the Danube" (Serbia). 

He participated in the 8th edition of the International Poetry Festival in 

Morocco, 

in collaboration with the Regional Directorate of Culture - Rabat, September 

2020. 

Inserted in "Odyssey International Anthology Of World Poets 2020", 

published by Munir Mezyed Foundation for Art and Culture (Romania) 

edited by Nurul Hoque (Bangladesh) in December 2020. 

 

Мариа Палумбо 

(Италија) 

 Уметнута у Одисејску међународну антологију светских песника 2020, 

издавач Фондација за уметност и културу Мунир Мезиед (Румунија) 

уредио Нурул Хоку (Бангладеш) у децембру 2020. 

Италијанска песникиња Рођена у Напуљу, живи и ради у Болоњи 

(Италија). 

Објављивао је у Антологијама за разне италијанске издаваче. 

Добитник је награда на бројним националним и међународним 

књижевне награде са првим наградама, почасним признањима и 

специјалним наградама. Радила је око осам година са страним радио 

станицамана којима се емитује италијанска поезија. 

 

 

LIKE ASHES FROM A BURNED TRUNK 

  

Fallacious is the desire for eternity 

when, with its fetid footsteps, 

death comes, and extinguishes 

the debil beat of the life. 

  

All the silence of the world 

gradually covers the memory, 

like ashes from a burned trunk 

accumulates in the chimney. 

  

Shavings and splinters of existence 
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that passes over a period of time, 

always too short for us 

even when death is invoked. 

  

Everything dissolves, and comes back 

dust that spreads in the wind; 

the soundless echo of a human cry 

that goes from earth to heaven. 

  

 

 

 

HUMAN CHAOS 

  

Fallen are idols, and brakes; 

feelings dissolved, or lost altogether; 

in the chest an unbridgeable emptiness. 

The search for perfection has failed; 

lost is the line he supported 

and demarcated evolution. 

Thought is alienated; 

distorted is the mind in obsession 

of an inconsistent intoxication. 

An unsustainable chaos 

now embraces the human soul, 

that gives birth the mads and aborts the healthy. 

In the irises glances of ice; 

in the chest lies ash of a fire 

extinguished long ago. 

 

КАО ПЕПЕО ИЗ СПАЉЕНОГ ДЕБЛА 

  

Погрешна је жеља за вечношћу 

када својим смрдљивим корацима, 

смрт долази и гаси се 

дебилни ритам живота. 

  

Сва тишина света 

постепено покрива сећање, 

попут пепела изгорелог дебла 
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накупља се у димњаку. 

  

Струготине и иверје постојања 

које пролази кроз одређено време, 

увек прекратко за нас 

чак и када се призива смрт. 

  

Све се раствара и враћа се назад 

прашини која се шири на ветру; 

безвучни одјек људског плача 

који иде са земље на небо. 

  

 

 

 

ЉУДСКИ ХАОС 

  

Пали су идоли и кочнице; 

осећања расточена или потпуно изгубљена; 

у сандуку непремостива празнина. 

Потрага за савршенством није успела; 

изгубљена је линија коју је подржала 

неограничена еволуција. 

Мисао је отуђена; 

искривљен је ум у опсесији 

недоследне опијености. 

Неодрживи хаос 

сада обухвата људску душу, 

која рађа модре и укида здраве. 

У ирисима погледи леда; 

у сандуцима лежи пепео ватре 

давно угашене. 
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       Maria Przygrodzka 

 

 

Autorka o sobie: Jestem Polką. Dziedziny sztuki – poezja i malarstwo, którymi 

się zajmuję, są dla mnie wielką radością i zaspokojeniem ważnej potrzeby 

życiowej – artystycznej kreatywności. 

Obrazy i wiersze to ślad ciągłych poszukiwań w moim ludzkim myśleniu. Prace 

te 

są wynikiem refleksji na podstawie doświadczenia i edukacji, które jako własne 

 są jedyne i niepowtarzalne. Mam nadzieję, że moja twórczość malarska i 

literacka są tego dowodem i w takim znaczeniu są oryginalne. 

Ukończyłam Akademię Medyczną – Wydział Farmacji oraz Akademię Sztuk 

Pięknych – Wydział Malarstwa i Rzeźby. 

Ufam, ze moje zainteresowania zawodowe i ogólne – związane z umiłowaniem 

malarstwa 

 i poezji uzupełniają się wzajemnie, wprowadzają harmonię i umożliwiają 

aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym. 

 

Марија Пржигродска 

Ауторка о себи: Ја сам Пољакиња. Поља уметности - поезија и сликарство, 

којима се бавим, велика су ми радост и задовољење важне животне 

потребе - уметничког стваралаштва. 

Слике и песме траг су сталне потраге у мом људском размишљању. Ова 

дела 



926 
 

резултат су размишљања о искуству и образовању које поседујете они су 

један једини. Надам се да су моја сликарска и књижевна дела доказ за то и 

да су у том смислу оригинална. 

Завршила сам Медицинску академију - Фармацеутски факултет и 

Академију ликовних уметности - Факултет слике и скулптуре. Верујем да 

су моји професионални и општи интереси повезани са мојом љубављу 

према сликањуа поезија се допуњују, доносе хармонију и омогућавају 

активно учешће у културном животу. 

  

  

Moc słowa 

  

Nauczono cię mowy ojczystej 

byś wyraził swoje istnienie 

opisał urodę życia 

i bronił wartości sprawdzonych 

by sztuka dotarła pod strzechy 

uszlachetniła salony 

aby mądre słowa były ozdobą 

cenniejszą niźli klejnoty 

i wskazywały kierunek 

wszystkim umysłom zmąconym 

żeby polszczyzna prawdę znaczyła 

dobro i piękno krzewiła 

i jak dotychczas w historii 

chroniła swym bezpiecznym 

orężem 

  

Zadanie 

  

 Na rozkaz wiosny rześki wiatr  

 otworzył okna i drzwi  

 domu-duszy każdego  

 człowieka 

 obudził uśpione ludzkie  

 sumienie i serce  

 by czuwały na granicy  

 pokoju 

 wetknął płótno i farby  

 do rąk artysty  
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 by stworzył harmonię obrazu  

 tego świata 

 

 

Моћ речи 

  

Учили су вас матерњем језику 

да изразите своје постојање 

опишете лепоту живота 

и браните доказане вредности 

да би уметност стигла до сламнатих кровова 

оплеменила салоне 

да мудре речи могу бити украс 

драгоценији од драгуља 

и показивали су у правцу 

свим збуњеним умовима 

да пољски треба да значи истину 

промовише добро и лепоту 

и до сада у историји 

заштитио је својуризницу 

тим оружјем 

  

Захтев 

  

  На заповест пролећа, ветар брз 

  отворио прозоре и врата 

   куће-душе 

  сваког човека 

  пробудио је успавана људска бића 

  савест и срце 

  да чувају стражу на граници 

  мир 

  препарирано платно и боје 

  у руке уметника 

  да би створио складну слику 

  овог света  
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   María Teresa Di Dio 

 

María Teresa Di Dio naciò en Buenos Aires, actualmente reside en Bahía 

Blanca, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 

Escritora de cuentos infantiles, Poeta , Artista Plástica, Escultora y Ceramista. 

Escribe para EnCuentos.com plataforma de cuentos infantiles. Posee quince 

antologías entre ellas, dos ‘’ Por la Paz del Mundo’’, de Poetas del Mundo 

publicados en Australia que se encuentran en la biblioteca de Camberra . 

En la convocatoria de la ciudad Asociaciòn civil ''Piedra Libre'' participó en el 

proyecto ''Palomitas Blancas'' del centro de atenciòn infantil con el libro editado 

a beneficio de la entidad ''Cuentos para chicos por Grandes''.Fué nombrada en 

2014 Embajadora de la Paz desde Francia/Suiza. En U.M.E.C.E.P, Uniòn 

Mundial de Emprendedores por la Cultura la Ecologìa y la Paz. 

Fue designada al cargo: Directora de Expresiones Cultu Tiene en su haber 

numerosos premios y diplomas de honor. Colabora con programa Diamante en 

libros infantiles ''Una historia por una sonrisa'',ya en su sexto libro virtual a 

beneficio de los niños,entregado al Circulo de Embajadores de Paz en Francia 

para su distribuciòn. 

Es presidente de Unión Hispano Mundial de Escritores Filial Bahía Blanca. 

Dentro del marco de la Municipalidad de Bahìa Blanca trabajò en el programa '' 

Bahìa Lee'' durante cinco años yendo a leer a las escuela y jardines de infantes y 

en la enzeñanza de Educaciòn Vial en los mismos. Recientemente fue 

convocada por el Gobierno de Brasil para publicar su cuento ''Gauchos'' el cual 

estará formado en las escuelas públicas y privadas la enseñanza del castellano en 

el país vecino. 

Desde Colombia las autoridades educativas publican su cuento'' Escrito en la 

piel'' para trabajar en un programa dirigido a la adolescencia. 
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Participò en el Taller de Educaciòn Vial ''Rutas En Rojo'' para docentes y nivel 

inicial. 

,Se Formò en Gestiòn Cultural,En Polìticas Sociales de la Naciòn Argentina 

Participaciòn de las Mujeres,Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Naciòn actuò en Plan de Seguridad Alimentaria,y Programa de Control de 

Alimentos. 

 

Марија Тереза Ди Дио 

рођен је у Буенос Аиресу, тренутно живи у Бахија Бланки, провинцији 

Буенос Аирес, Аргентина. 

Писац дечјих прича, песник, уметник пластике, вајар и керамичар. 

Пише за EnCuentos.com, платформу за дечје приче. Има петнаест 

антологија, укључујући две песме „За мир света“, Песника света објављене 

у Аустралији које се налазе у библиотеци Цанберре. 

На позив градског грађанског удружења '' Камена књига'' учествовала је у 

пројекту  

'' Беле кокице'' центра за бригу о деци са књигом објављеном у корист 

ентитета  

'' Бајке за дечаке од Грандеса ''. 2014. Амбасадор мира из Француске / 

Швајцарске. У У.М.Е.Ц.Е.П, Светска унија предузетника за културу, 

екологију и мир. 

 

 

Soy de agua, de tierra y de cielo 

 

Andaré por un camino libre de silencios 

hasta respirar los colores que me embriaguen 

de los atardeceres que se pierden en amarillos 

cruzaré por los verdes de los senderos. 

 

Entre colores azules, reflejaré toda mi vida 

porque soy de agua,de tierra y de cielo 

entre los miedos de acunar tardes nostálgicas 

y la razón de lograr los triunfos con vehemencia. 

 

Atraparé los perfumes de jazmines, en mi piel 

contemplaré en las mágicas nubes,la ilusión 

de figuras angelicales acunando el sol 

veré por esos caminos,la tierra húmeda. 
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Porque soy de agua,de tierra y de cielo 

donaré mis poseciones a quien las quiera 

!nada tendré,pero tendré todo! 

!tan solo...,viajaré desnuda!. 

 

 

Tribunal del tiempo 

En mi vacilante destino en el tribunal del tiempo 

existo en la vertiente del espacio infinito 

cuando las sombras alargadas de caminantes eternos 

enfrentan una tarde de pájaros alboratando el silencio. 

 

Voy derribando incansables horas ardientes 

apreciando la vida,totalmente en su grandeza 

duermo en un sutil abismo en mi reposo 

viajera de un planeta que fue azul. 

 

Incapaz de entender la maldad que los aqueja 

y que han derramado por toda la tierra 

naufrago sobre tantos desastres y guerras 

por un futuro incierto que afronta la humanidad. 

 

Ја сам воде, земље и неба 

Корачаћу стазом слободе и тишине 

док не удахнем боје које ме опијају 

залазака сунца у златној, црвеној и жутој боји 

Проћи ћу зеленим стазама. 

 

На плавом зрцалићу цео свој живот 

јер сам од воде, земље и неба 

између страхова од опуштања у носталгичним сутонима 

и разлога да се жустро постигну тријумфи. 

 

Ухватићу мирисе јасмина на својој кожи 

Замишљаћу у магичним облацима илузију 

анђеоских ликова који љуљају сунце 

Видећу на тим путевима влажну земљу. 

 

Јер сам од воде, земље и неба 

Даћу свој посед ономе ко га жели 



931 
 

Нећу имати ништа, али имаћу све! 

! само ..., путоваћу гола! 

 

Суд времена 

 

У мојој колебљивој судбини на суду времена 

Постојим на падини бесконачног простора 

кад издужене сенке вечитих шетача 

суочавају се са поподневнмм птичјом тишином. 

 

Срозавам неуморне сате горења 

ценећи живот, потпуно у његовој величини 

Спавам у суптилном понору; у свом одмору 

путник са планете која је била плава. 

 

Неспособни да разумеју зло које их погађа 

и да су просути по целој земљи бродоломци, 

због толико катастрофа и ратова 

неизвесна је будућност за човечанство.  
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         Maria Teresa Manta 

 

 

 

Lecce - Puglia - Italy. Writer and poet, literary criticism, journalistic 

collaboration, presenter of his Radio Station "Moon radio live". International 

Director –or Presidential Secretary –General Adviser – Secretary of the high 

disciplinary council of WUP- Admin of many national and world states –of 

WUP (World Poets Union). Official member of WIP (World Poets Institute) - of 

WNWU (World Nations Writers' Union) ... Published in many anthologies and 

poetic collections and in national and international journals. Award-winning, for 

her writings, in Italy and around the world, interviewed by national and 

international TV channels, she is present on the Italian and US channels of 

California, where some of her books have been advertised and her poems read. 

His latest books are in the most important library in New York (the first in the 

world in importance), which has certified its authentication and cataloged them 

in its archive, in which they will remain forever as a testimony to the author's 

literary production and posted in all New York libraries. They are also in many 

Italian libraries that have requested it. He has written more than 5,000 poems 

published in newspapers and literary magazines. He published "Beyond the 

sclerosis dam of dormant feelings" Poems Ed.L'Espresso SpA - "For you, moon" 

Poems, Ed. Albatros the Filo - "Stories and / or mysteries" - Short stories, Book 

Sprint Editions - " The time of Silence "Poems ed. Albatros - "Fixed the stars in 

the sky" Poems Ed. Gedi Nocturne is his latest book of poems. Notturno Poesia 

Ed.Gedi, Perfume of Poetry Ed.Gedi ... Two other books and an anthology 

collection dedicated to all the poets of the world, will be published during the 

year. Some official acknowledgments: Poetisa Maria Teresa Manta O 

Certificado de POETA LAURADO / Escritora Maria Teresa Manta O 
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Certificado de BENFEITOR SOCIOCULTURAL / O Certificado de HONRA 

AO MERITO, by the Jùlio Ribeiro Cortez de Educaçào and Cultura Brasil. 

Certificate of Excellence (INTERNATIONAL ICON OF LITERATURE) is 

prodiy awardod to Maria Teresa Manta INTERNATIONAL ICON OF 

LITERATURE, Certificate of Excellence is proudly, MEWADEV LAUREL 

AWARD 2018 India.DIPLOMA Mrs Maria Teresa Manta an International prize 

"World Graduate in Literature 2018, WNWU", Kazakhstan awards.The Pagine 

publishing house (Director Elio Pecora) recognizes the poetic value of Maria 

Teresa Manta, Rome.Maria Teresa Manta on TV "SBC" production arts 2017 

California USA ... And so much more.All his books can be purchased in ALL 

bookshops in the world, they are written in Italian and English and not only. For 

more information: 

* Http: //www.facebook.com/pages/Maria-Teresa-Manta/109541015836529 

Марија Тереза Манта 

Леће - Пуља - Италија. Писац и песник, књижевни критичар, новинар 

сарадник, водитељ  Радио станице „Месечев радио уживо“. Међународни 

директор - или председнички секретар - генерални саветник - секретар 

високог дисциплинског већа ВУП-а - администратор многих националних 

и светских организација песника - ВУП-а (Светске уније песника). 

Званични члан ВИП-а (Светски институт за песнике) - ВНВУ-(Савеза 

писаца Светске нације) ... Објављена у многим антологијама и песничким 

збиркама и у националним и међународним часописима. 

Њене најновије књиге налазе се у најважнијој библиотеци у Њујорку (првој 

на свету по важности), која је оверила аутентичност и каталогизовала их у 

својој архиви, у којој ће заувек остати као сведочанство о ауторовој 

књижевној продукцији и објављене у свим њујоршким библиотекама. 

Написао је више од 5.000 песама објављених у новинама и књижевним 

часописима. Албатрос Фило - „Приче и / или мистерије“ - Кратке приче, 

издања Спринта за књиге - Песме „Време тишине“ изд. Албатрос - 

„Поправљене звезде на небу“ Мирис поезије је њена најновија књига... Две 

друге књиге и зборник посвећен свим песницима света биће објављени 

током године. 

 

 

OUR LAND 

 

We were born, GRAND FATHER, from your love of life and 

for us men, to whom you have given everything. 

You placed us in your garden of wonders and you gave it to us. 

MOTHER Terra gave us her juicy fruits and tasty herbs 
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tasty satiated our primordial hunger, 

sister acqua quenched the parchedness of our dry lips 

burned and brother fire warmed our bodies protecting us 

from the frost of the night, 

the sky guided our steps and the sun illuminated the days, the 

darkness 

it was covered with stars, their soft and discreet light muffled 

our fears and gave us courage. 

We collected, abundantly, the fruits of the trees whose shadow 

it gave us refreshment and rest in the summer heat, 

The sea offered us tasty fish, tasty and nutritious, nature, 

our friend, she was always generous and rich. 

We grew up and as small, fearful men, become aware 

of time to Earth, which hosted us, we rebelled: pesticides 

they kill the good grasses and the fields pollute and the waters 

and the air, the world everything has become our cemetery. 

Our primary moans are now words and music our songs, 

we formulate thoughts, we move masters of the world and we 

don't understand 

that we have and are destroying, this wonderful, fantastic place 

where You placed us and of which nothing or almost nothing remains. 

We meet other people, other places, other lives, we create communities 

everywhere and cities, agglomerations of houses stolen from nature, 

fewer and fewer trees, whose roots tightened the ground, than 

did not collapse, strong mountains in the grip of arms once roots, 

now soft ground that falls downstream and brings constant death. 

We have also dirtied the sea and, through our neglect, polluted it. 

Fish die, glaciers melt, animals disappear 

from their usual residences, the grass and trees burn burning 

from the cowardly destruction of arsonists powerful men, masters 

of the world that are changing, in the name of the god of money, 

unique their primary interest. 

Everywhere only houses on houses, concrete and brick and motorcycles 

and cars and planes to move everywhere and the air suffers. 

We have invaded Earth, cruelly depriving it of its 

oxygenating and vital lung,. 

Unaware of the damage, we continue to make mistakes, the damage 

continues. 

The world denies us, no longer our brother and father, rebels. 

Benevolent oxygen is now called smog, the blue sky with holes 
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from ozone it chills us to the thought of a disastrous, improbable future. 

We are looking for other worlds where to escape the disasters produced 

and instead 

we should stop to think, to find how to recover ours 

beneficial, vital Primary nature, our lost life, here is salvation. 

Let's join our voices, talk to the world, give life, dignity back 

and greatness to the only benevolent benefactor we know: 

our LAND. 

 

GOOD MORNING DAY 

 

Good morning, you smell of odorosa 

intoxicating pink, oily. 

May you reach the heart, make it happy and give 

quiet, rest, peace. 

 

Good morning day that you give us your sun 

morning of dawn, which smells fresh 

and rise high to reach the heavenly heights, 

shining with your blue mantle 

that radiates love. 

 

Good morning, you collect dreams and 

the desires and the song of brotherly longing 

majestic and immense of quiet. 

 

Good morning, that you light up and awaken 

the world, even where there is suffering 

and crying. 

 

Good morning, you seem to ignore how much 

evil is around and how many salty, bitter tears 

flood our weary suffering humanity, 

innocent, destroyed by the pains they cover 

the face of this beloved misunderstood land e 

hated, which still drags itself on viscous plates 

of tears of pain and tiredness from too much 

to suffer, for so much suffering, for the continuous, 

useless to die. 
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НАША ЗЕМЉА 

 

Рођени смо, ВЕЛИКИ ОЧЕ, из твоје љубави према животу и 

према људима којима сте све дали. 

Смјестили сте нас у свој врт чудеса и даровали сте нам га. 

МАЈКА Тера нам је дала своје сочно воће и укусно биље 

укусно заситило нашу исконску глад, 

сестра запозна угасила је исушеност наших сувих усана, 

горела је и братска ватра, грејала наша тела штитећи нас 

од мраза ноћи, 

небо нас је водило корацима и сунце је осветљавало дане, 

тамно 

било је прекривено звездама, њихова мекана и дискретна светлост 

пригушила 

наше страхове и улила нам храброст. 

Обилно смо сакупљали плодове дрвећа чија нам је сенка 

дала освежење и одмор у летњој врућини, 

Море нам је понудило укусну рибу, укусну и хранљиву, природу, 

наша пријатељица, увек је била великодушна и богата. 

Одрасли смо, ипак као мали, уплашени мушкарци постајемо свесни 

времена оне Земље, која нас је угостила, побунили смо се: пестициди 

убијају добре траве и поља загађују и воде 

и ваздух, свет постаје наше гробље. 

Наши примарни јауци су сада речи и музика наше песме, 

формулишемо мисли, мењамо господаре света и 

не разумем зашто ми 

који имамо и уништавамо, ово дивно, фантастично место 

где сте нас сместили и од којег ништа или готово ништа није остало. 

Упознајемо друге људе, друга места, друге животе, стварамо заједнице 

свуда градови, агломерације кућа украдених из природе, 

све мање дрвећа, чији су корени стезали земљу, 

нису још се срушиле, јаке планине некада у стиску руку корења, 

сада меко тло које пада низводно и доноси сталну смрт. 

Такође смо упрљали море и загадили га својим немаром. 

Рибе умиру, глечери се топе, животиње нестају 

из својих уобичајених пребивалишта, трава и дрвеће горе 

од кукавичког уништавања паликућа моћних људи, господара 

света који га мењају, у име бога новца, 

јединствени њихов примарни интерес. 

Свуда само куће на кућама, бетон и цигла и мотоцикли 
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и аутомобили и авиони да се крећу свуда и ваздух пати. 

Напали смо Земљу, окрутно је лишавајући је 

оксигенације и виталних плућа. 

Не знајући за штету, ми и даље правимо грешке, штета се 

наставља. 

Свет нас негира, више нисмо наш брат и отац, побуњеници. 

Доброћудни кисеоник сада се назива смог, плаво небо са рупама 

од озона хлади нас уз помисао на катастрофалну, невероватну будућност.  

Тражимо друге светове где бисмо могли побећи од изазваних катастрофа 

и уместо тога 

требало би да застанемо да размислимо и пронађемо како да опоравимо 

свој 

у користан, виталан  

у Примарну природи, нашем изгубљеном животу,  је спас. 

Придружимо се својим гласовима, разговарајмо са светом, вратимо живот, 

достојанство 

и величину јединог доброћудног доброчинитеља кога познајемо: 

наше земље. 

 

 

ДОБРО ЈУТРО 

 

Добро јутро, ти мирису 

опојно ружичасти, уљасти. 

Дођи до срца, усрећи га и даруј 

тишина, одмор, мир. 

 

Добро јутро дане док нам дајеш своје сунце, 

јутро зоре, које мирише свеже 

и уздиже се високо да достигне небеске висине, 

блистајући твојом плавом мантијом 

која зрачи љубављу. 

 

Добро јутро, сакупљаш снове и 

жеље и песма братске чежње 

величанствено и неизмерно тихо. 

 

Добро јутро, кад сванеш и пробудиш 

свет, чак и тамо где постоји патња 

и плачући. 
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Добро јутро,  

чини се да игноришеш колико около је зла  

и колико сланих, горких суза 

поплављује наше исцрпљено човечанство, 

невино,  

уништено болом који покрива 

лице ове вољене, несхваћене земље 

омражења,  

која се и даље вуче по вискозним плочама 

суза бола и умора од превише 

мучења због толико патње, због непрекидног, 

бескорисног умирања. 
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             Marian Dziwisz, 

 

 

Marian Dziwisz,filozof, poeta i prozaik, publicysta; ur. 1943 r. we wsi 

Michałowice koło Krakowa. Ukończył Szkołę Podstawową w Woli 

Zachariaszowskiej; Małe Seminarium Duchowne XX Misjonarzy w Krakowie 

(1961). Zdobył wykształcenie polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej 

w Krakowie (1966 aktualnie Uniwersytet Pedagogiczny) oraz stopień doktora 

nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii (1980). Był redaktorem i 

sekretarzem redakcji: miesięcznika społeczno-kulturalnego „ZDANIE”; 

„PISMA LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO” i „FORUM MYŚLI WOLNEJ” 

w Krakowie; adiunktem w Instytucie Kształcenia Nauczycieli ODN w 

Krakowie; nauczycielem języka polskiego w liceach ogólnokształcących i 

technikach; wykładowcą filozofii w uczelniach krakowskich i Krakowskim 

Instytucie Rozwoju Edukacji. Debiutował wierszami na łamach „Nowej Wsi” 

(1978). Swoje wiersze oznaczone nazwiskiem Marian S. Dziwisz publikował 

m.in. na łamach: „Zdania”, „Okolic”, „Pisma Literacko-Artystycznego” do 1990 

r. Częściej jednak napisane odręcznie wiersze rozdawał znajomym, tak jak 

rozdaje się kwiaty lub uśmiech. Późnie na takiej samej zasadzie zamieszczał je 

na portalach internetowych: Nasza Klasa, Facebook.Opublikował: szereg 

artykułów w czasopismach naukowych i społeczno – kulturalnych. W swoim 

dorobku ma tomiki poetyckie m.in. „Ergo sum” 2007 r., „Madonna” 2011, 

„Imperatyw kategoryczny” 2014; „”Wierszozbiór” 2018; „Tak sobie…” 2020 

[dostępne w Bibliotece Jagiellońskiej];w latach 2015 – 2017 trzy tomy 

opowieści „Semper in altum – Zawsze wzwyż” w LSW.Mieszka w Krakowie 
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[Polska]; Proponuje do „Antologii 2021” wiersze „Rajska jabłoń” i „Baśń 

jarzębinowa”. 

 

Мариан Живиз, 

филозоф, песник и прозни писац, новинар; рођен 1943. у селу Мицхаłовице 

код Кракова. Завршио је основну школу у Вола Закариасзовска; Мало 

богословско семениште мисионара у Кракову (1961). Завршио је пољске 

студије на Педагошком универзитету у Кракову (1966, тренутно 

Педагошки универзитет) и докторат из хуманистичких наука из области 

филозофије (1980). Био је уредник и секретар редакције друштвено-

културног месечника ЗДАНИЕ; „КЊИЖЕВНО И УМЕТНИЧКО 

ПИСАЊЕ“ и „ФОРУМ БЕСПЛАТНЕ МИСЛИ“ у Кракову; доцент на 

Институту за образовање учитеља ОДН у Кракову; наставник пољског 

језика у општим средњим школама и техничким школама; предавач 

филозофије на краковским универзитетима и Краковском институту за 

развој образовања. Дебитовао је песмама у Нова Виес (1978). Међутим, 

чешће су се руком писане песме делиле пријатељима, баш попут даривања 

цвећа или осмеха. Касније их је, по истом принципу, објавио на следећим 

веб локацијама: Насза Класа, Фацебоок, објавио је низ чланака у научним 

и социо-културним часописима. Његов опус обухвата свеске поезије, укљ. 

„Ерго сум“ 2007, „Мадона“ 2011, „Категорички императив“ 2014; "" 

Стихозбор "2018; „Размишљам ...“ 2020 [доступно у Јагелонској 

библиотеци], у годинама 2015. - 2017. три тома приче „Семпер ин алтум - 

Увек горе“]; Песме „Рајска јабука“ и „Прича о оскоруши“ предлаже за 

„Антологију 2021“. 

 

 

WŚRÓD NOCNEJ CISZY… 

 

W tę NOC – przepływu MOCY 

gdy się przesila światło z mrokiem 

niech dobrzy ludzie dadzą Ci 

miłości tyle, ile możesz wziąć. 

Niechaj nimb ciepła Cię otuli. 

 

Z bliskim w blasku świecy siądź. 

Serdeczny uśmiech niech rozjaśni twarz. 

Niech miną troski, tak jak cień 

I niech się spełnia DOBRY LOS. 

* 
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* * 

Idą święta i Noc Święta za drzwiami. 

Wnieść choinkę, niech zapachnie 

nad ranem. 

Niech się dusza zapachami nasyci. 

Niechaj radość na dnie serca zagości. 

 

THE SILENCE OF THE NIGHT… 

 

On this NIGHT - POWER flow 

when light and darkness pass 

let good people give you 

love as much as you can take. 

Let a halo of warmth surround you. 

 

Sit down with your loved ones in the candlelight. 

Let a hearty smile illuminate your face. 

Let cares pass, like the shadow 

And let a GOOD FATE come true. 

* 

Christmas is coming and Christmas is coming out the door. 

Bring a Christmas tree, let it smell 

in the morning. 

Let the soul be satisfied with the scents. 

Let joy be at the bottom of your heart. 

 

У ТИШИНИ НОЋИ ... 

 

У овој Ноћи, протоку Моћи 

кад се прелива светлост у мрак 

нека вам дају добри људи 

љубави колико можете поднети 

Нека вас овије ореол топлине. 

 

Седите са ближњим у светлости свећа. 

Срдачним осмехом улепшаних лица. 

Нека бриге прођу, попут сенке 

И нека се оствари ДОБРА СУДБИНА. 

* 

Божић долази, Божић је пред вратима. 
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Божићно дрвце, пустите да мирише ујутру. 

Нека се душа задовољи мирисима. 

Нека вам радост буде срцу драги гост.  
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               Marian Eikelhof 

 

 

Marian Eikelhof is a poet who works in her daily life as a psychologist leading 

her own consultancy firm, named Psychologisch Adviesbureau Ariadne. Her 

work inspires her to write about the emotional aspects of existence. Not only she 

describes feelings of love, intimacy and desire, but also about a state of 

profound sadness and she criticizes dehumanisation. Marian has recently 

published the second edition of her collection of poems titled “een nurencontract 

met het leven.” She visited poetry festivals in Cuba to defend peace and she has 

published poems in literary magazines like PTYX (Peru) and in the anthology 

“Salt boundaries”, edited by Malak S. Soufi. Recently Marian was awarded for 

attending a poetry event in Anzio, Italy. 

Marian started writing at the age of 28 when she won a literary contest with her 

first short story “Omam” about a woman who falls in love with a refugee. The 

story was published in the novel titled “mooie meiden”. Now Marian treats 

autistic children and she advices community councils about how to help children 

and teenagers coping with psycho-social problems. At this moment Marian is 

about to publish a collection of English poems titled ‘A contract of zero hours 

with life’ in September 2017. Besides her work as a psychologist and a poet, 
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Marian is active in defending human rights with special attention for the 

empowerment of women. 

Маријана Ајкелхоф 

је песникиња која у свом свакодневном животу ради као психолог, водећи 

сопствену консултантску фирму, која се зове Психолошко саветовалиште 

Ариадна. Њен рад инспирише је да пише о емоционалним аспектима 

постојања. Не само да описује осећања љубави, блискости и жеље, већ и 

стање дубоке туге и критикује дехуманизацију. Маријана је недавно 

објавила друго издање своје збирке песама под називом „Уговор са 

животом“. Посетила је песничке фестивале на Куби да брани мир и 

објављивала је песме у књижевним часописима попут PTYX -а (Перу) и у 

антологији „Границе соли“, коју је уредио Малак С. Суфи. Недавно је 

Меријен награђена за присуство песничком догађају у Анцију, Италија. 

Маријан је почела да пише у 28. години када је победила на књижевном 

конкурсу са својом првом кратком причом „Омам“ о жени која се заљуби у 

избеглицу. Прича је објављена у роману под насловом „Прелепе девојке“. 

Сада се Маријана бави аутистичном децом и саветује заједницу како да 

помогне деци и тинејџерима да се изборе са психо-социјалним 

проблемима. Такоо ће Маријана објавити збирку енглеских песама под 

називом „Уговор од нула сати са животом“ у септембру 2017. Поред свог 

рада психолога и песника, Маријан је активна у одбрани људских права са 

посебном пажњом за јачање жена. 

 

 

 

Without you 

The memory of your loving smile lingers on in my life, caressing my soul so 

deep inside. 

 

 

Only now I understand 

why you waved at airplanes 

while we were having a reunion 

about numbers, death to come 

and I am quite sure now 

I will not meet you anymore 

neither in my life 

nor in yours 

I have awaited some stars 

and illuminated visions 
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whether to find out 

if I could still see you 

somewhere 

some time 

dancing with my heart in your hand 

leaning on your laugh 

my memory slowly cooled down 

it became cold 

it became night. 

 

Pompeii 

 

And suddenly... 

I am this ancient soul 

a woman 

more than 

four thousand years old 

carrying nothing on my back 

but water 

soon I will be home 

where my sweetheart 

waits for me 

coming out 

of the bath house 

fresh, shining and 

loving me 

carrying nothing on my back 

but water 

I don’t know the lava will come 

and overflow me 

don't know I will be found back 

in one piece 

and I am still unaware 

the earth will be no longer mine 

within a period of time 

carrying nothing on my back 

but water. 

 

Без тебе 
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Сећање на твој љубавни осмех задржава се у мом животу, милујући моју 

душу тако дубоко у себи. 

 

 

Тек сада разумем 

зашто си махала авионима 

зашто смо се окупљали 

чему бројеви, смрти која долази 

и сад сам сасвим сигуран 

Нећу те више упознати 

ни у мом животу 

ни у твом 

Чекао сам неке звезде 

и осветљене визије 

да сазнам 

кад бих те још могао видети 

негде 

у неко време 

плешући са мојим срцем у твојој руци 

ослањајући се на твој смех 

памћење ми се полако хладило 

постало је хладно 

постала је ноћ. 

 

 

Помпеји 

 

И изненада... 

Ја сам ова древна душа 

жена 

стара више 

од четири хиљаде година 

не носећи ништа на леђима 

осим воде 

ускоро ћу бити код куће 

где је душа моја 

чека ме 

излазећи 

купатила 

свеж, блистав и 
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да ме воли 

не носећи ништа на леђима 

осим воде 

Не знам да ће лава доћи 

и преплавити ме 

не знам да ћу бити враћена 

у једном комаду 

и још увек нисам свестан 

земља више неће бити моја 

за одређени временски период 

не носим ништа на леђима 

само воду. 
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              Marianella Sáenz Mora 

 

 

Marianella Sáenz Mora, Costa Rica, 1968 

Graduada de la carrera de Turismo de la Universidad Metropolitana Castro 

Carazo y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Jurado del 

Festival Estudiantil de las Artes del Ministerio de Educación Pública de Costa 

Rica y del Festival Moravia Arte y Cultura 2016. Antologada en varios países y 

traducida a otras lenguas, incluso el braille. Recientemente se generó una 

propuesta plástica en collage del poemario de próxima publicación, 

Transgredir(se). Escribe también microrrelato, haiku y cuentos para niños y 

practica la fotografía. Poemarios: Migración a la esperanza (2015) y Perspectiva 

de la ausencia (2017). 

 

Маријанела Сајенс Мора 

Костарика, 1968 

Дипломирала на туризам на Универзитету Кастро Карасо Метрополитен и 

Латиноамеричком универзитету за науку и технологију. Жирирала 

Студентски фестивал уметности Министарства за јавно образовање 

Костарике и Моравског фестивала уметности и културе 2016. Антологиран 

у неколико земаља и преведен на друге језике, укључујући Брајеву азбуку. 

Недавно је израђен пластични предлог у колажу збирке поезије следеће 

публикације Прекорачење. Такође пише кратку причу, хаикуе и приче за 

децу и бави се фотографијом. Поемаријус: Миграција у наду (2015) и 

Перспектива празнине (2017). 
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Aceptarme poeta 

 

Compartir este rojo renglón de mi noche 

el más intenso de este lienzo beligerante que es el alma 

que me atrape y me marque este pincel de olvido 

incapaz de sobrevivir 

en la indiferente palidez de los otros. 

 

Repartir alas de sal 

posar mi corazón entre los astros 

vivir la osadía irreverente del artista 

que las palabras agrieten el ocre 

y hagan surcos al aire 

que manchen cada gota de lluvia 

al caminar contigo otra vez 

descalzos sobre el absurdo gris 

de esta ciudad tan indolente 

para llamarme poeta 

bajo la piel de estos signos 

que aún se desangran vibrando 

en la agridulce trampa 

de una inédita posibilidad. 

 

Desaciertos 

 

Contigo se resquebrajan 

todas mis pieles 

y sus intentos de hacer caer el muro 

que oculta los espejos 

donde brilla el reflejo de otra. 

La falacia insalvable 

otorgada a la madurez de mi piel 

se rebela 

como el poste intermitente 

en la callejuela de la cordura. 

Me descubro una vez más 

esperando la llegada de tus aves migratorias. 

 

Прихвати ме песниче 
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Подели црвеном линијом моје ноћи 

најинтензивниом на овом ратоборном платну које је душа 

да ме твој кист заборава ухвати и обележи 

неспособну да преживим 

у равнодушном бледилу осталих. 

Шири крила сокола 

постави моје срце међу звезде 

живу непоштену дрскост уметника 

Нека речи испуцају окер 

и направе бразде у ваздуху 

та мрља свака у капи кише 

да падне опет с тобом 

бос на апсурдном сивилу 

овог индолентног града 

назвати ме песником 

испод коже ових знакова 

то и даље крвари вибрирајући 

у горко-слаткој замци 

могућности без преседана. 

 

Грешке 

 

Са тобом пуцају 

све моје коже 

и његови покушаји да сруши зид 

који скривају огледала 

где блиста одраз другог. 

Непремостива заблуда 

додељена зрелости моје коже 

побуњеници 

попут трепћућег стуба 

у траку разума. 

Откривам се још једном 

чекајући долазак твојих птица селица.  
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                           Mariano Grossi 

 

 

 

Mariano Grossi born in Bari on 18.07.1955 lives and works in Bari where 

performed his task as an officer of Italian Army until September 2014. 

Graduated at the local University in Classical Art, he wrote an item about 

Eronda’s VI Mime 

issued in “Rheinisches Museum für Classischen Philologie”and various articles 

of classical philology and rewievs of young authors in on-line blogs just like 

“Art Litteram” or “Antiche Curiosità –    Destrutturalismo ed altro” where he 

collaborates since a few years. 

He took place to many literary trials with his poems in Italian and Apulian 

vernacular. He was awarded in three editions at the International Literary Trial 

“Città di Avellino” with the following poems: 

- “Fede di madre”; 

- “Impalpabile abbraccio”; 

- “U tiimbe de le cerase”. 

e was reviewed in specialized magazines such as “Imperial” and “Avanguardia” 

and a few poems of his were published in some anthologies just like “Fiori e 

Amori” and “Le Stagioni” by the publishing firm “Barbieri” at Manduria (Italy). 

He translated into Latin and Greek Guglielmo Campione’s poems in his book 

“Epiphaino” edited by Universitas Studiorum in 2017 . 

He also translated into English and Spanish the ones written by Sabina 

Scaramucci in her book “Sia la pelle carta Bianca” edited by “L’Inedito 

Letterario” in 2019. 
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He wrote the forewords to the poems’ books by Guglielmo Campione, Sabina 

Scaramucci, Alberto Baroni and Daniela Forcos. 

 

Мариано Гросси 

рођен у Барију 18.07.1955. живи и ради у Барију где је обављао свој 

задатак као официр италијанске војске до септембра 2014. 

Дипломирао је на локалном Универзитету за класичну уметност, написао 

је чланак о Еронди VI Мимеу и разне чланке класичне филологије у 

ревијама младих аутора у он-лине блоговима баш као што су „Литерарна 

уметност“ где сарађује  неколико година. 

Одржао је многа књижевна окупљања са својим песмама на италијанском 

и апуљском народном језику. На међународном књижевном такмичењу 

„Град Авелино“ награђен је у три издања са следећим песмама: 

- "Мајчина вера"; 

- „Беспрекоран загрљај“; 

- „Мек као восак“. 

Објављивао је у специјализованим часописима као што су „Империјал“ и 

„Авангарда“, а неколико његових песама је објављено у неким 

антологијама, као што су „Цвеће и љубав“ и „Годишња доба“, у издавачкој 

кући „Бербери“ из Мандурије (Италија) . 

Песме Гуђиелма Кампиона превео је на латински и грчки у својој књизи 

„Еминентни“ коју је 2017. године уредила Универзитетске студије. 

Такође су преведени на енглески и шпански оне које је написала Сабина 

Скарамуци у својој књизи „Као празна хартија“ 2019. 

Предговоре за песничке књиге написао је Гуђелмо Кампионе, Сабина 

Скарамуцци, Алберто Барони и Даниела Форсос. 

 

 

Amor, che ci avventuri tutti col tuo tedio dolce e immenso 

 

 

Amor, che ci avventuri tutti col tuo tedio dolce e immenso 

portandoci il profumo della vita uguale all’odoroso incenso, 

tu che i pensieri presto saturasti tra pareti lisce e quadre 

recando le minacce del peccato nelle parole di mia madre, 

sovrano e imperatore nelle notti in cui amavo me soltanto 

pensandoti lontano ed isolato, io precluso dal tuo incanto, 

 

Amor, che ti vestisti come un porto ben sicuro per l’approdo 

laddove avrei potuto escogitare soluzione del gordiano nodo, 
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isterilito dalle ubbie, vergogne viete ed assassine delle voglie 

oppresse dai fantasmi religiosi ereditati presto da mia moglie, 

Amor, che mi facesti ligio e sempre assiduo verso la mia prole 

mentre ingombrato avevo il cuore dal peccato e da sua mole 

 

scagliata sui miei sensi in modo torvo, sordo ed accecante 

nel giorno in cui apparisti nelle forme della prima amante, 

padrona solitaria nelle sere scure, ungendo col tuo crisma 

 

mentre io mi ci appartavo tutto avvinghiato al suo carisma, 

io ti credevo perso ora che della vita il meglio è tramontato, 

reietto e pur recluso dietro le curve d’un peccato già passato 

 

e invece tu tornasti ed io mi trovo a celebrarti nel destino 

come la maggior parte degli umani venerdì a San Valentino. 

Ti sei ripresentato da rapace ghermitore col tuo becco adunco 

sotto le vesti d’una donna che mi ama col suo corpo-giunco. 

Non so per quanto tempo rimarrai con me per farmi da tiranno, 

ma dirti voglio che con lei ho capito: senza di te la vita è danno! 

 

ЉУБАВ, САН И ЧУДО 

 

ЉУБАВНИ ВЛАСНИК И НОЋНА МОРА 

 

Љубави, можеш ли се сваком десити са својом слатком и неизмерном 

досадом 

 

 

Љубави, можеш ли се, са својом слатком и неизмерном досадом, десити 

доносећи нам парфем живота једнак мирисном тамјану, 

између глатких и квадратних зидова неки ће убрзо мисли заситити  

и претње грехом, речима моје мајке, 

суверен и цар у ноћима када сам само себе волео 

мислећи на тебе далеку и изоловану, твој шарм сам искључио, 

 

Љубави, што си се обукла као врло сигурна лука за брод 

где бих могао да смислим решење за Гордијев чвор, 

стерилисан од срамотног, забрањујући морал као убицу жудњи 

потлачен религиозним духовима наслеђеним од моје жене, 

Љубави, која ме учинила лојалном и увек марљивом према свом потомству 
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док је моје срце било оптерећено грехом и његовим каматама 

 

бацила си на моја чула мрачно, тупо и заслепљујуће сећање 

на дан када си се појавила у облику прве љубавнице, 

мрачне вечери помазујући својом харизмом усамљена господарице 

 

док сам тамо био повучен сав умотан у твоју харизму, 

Мислио сам да си изгубила сада када је најбоље од живота завршено, 

изопштеник, а опет затворен иза кривина греха који је већ прошао 

 

и уместо тога, ти си се вратила и налазим да те славим у судбини 

као и већина људи у петак на Валентиново. 

Вратила си се као грабљивац са закаченим кљуном 

испод одеће жене која ме воли својим трстичним телом. 

Не знам колико ћеш остати са мном да будеш мој тиранин, 

али желим да ти кажем да сам са њом разумео: без тебе је живот штета! 

 

AMOR SUEÑO Y MARAVILLA 

 

AMOR DUEÑO Y PESADILLA 

 

Amor, que nos aventuras a todos con tu aburrimiento inmenso 

llevandonos el perfume de la vida igual al oloroso incienso, 

tú que los pensamientos de pronto saturaste en mi estancia cuadrada 

llevando las amenazas del pecado en las palabras de la madre amada, 

soberano y emperador en las noches cuando yo me amaba y entretanto 

pensandote lejano y aislado, yo me sentía impedido de tu encanto. 

 

Amor, que te vestiste como un buen puerto seguro para el aterizzaje 

donde yo habría podido idear la solución para encontrar estable anclaje, 

aridecido por las manias y las vergűenzas viejas y asesinas de las ganas 

agobiadas por los fantasmas de mi dueña perdida en rogaciones vanas. 

Amor, que me hiciste dedicado y siempre asiduo hacia mi retoño 

mientras inundado yo tenía el corazón por el pecado en mi otoño 

 

con mis sentidos llenos de la culpa lanzada de manera sorda y deslumbrante 

en los días cuando apareciste en las hermosas formas de mi primera amante, 

űnica dueña en las tardes oscuras cuando me untaba con su crisma 

mientras yo me apartaba con ella siempre abrazado a su carisma. 

 



955 
 

Yo te creía perdido ahora que de mi vida lo mejor se ha declinado, 

paria y aún recluso detrás de las curvas de un pecado ya pasado 

y en vez tú regresaste y yo estoy aquí a festejarte en el destino 

como la mayoría de los hombres ahora que llega San Valentino. 

 

Tú has reaparecido como un rapaz agarrador con tu pico adunco 

bajo el vestido de una mujer que me ama con su cuerpo-junco. 

¡No sé por cuanto tiempo te quedarás conmigo para ser mi tirano, 

pero hoy quiero decirte que en mi vida sin ti no hay el verano!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi incamminai felice verso il mare per l'appuntamento 

 

 

 

Mi incamminai felice verso il mare per l'appuntamento 

e non so dirti se maggior fu la sorpresa o lo sgomento 

quando nuda apparisti contro il sole dorato che calava 

mentre la mano tua sapiente tristi note già arpeggiava. 

"Amor, che senso ha chiamarmi qui per questo assolo 

mentre l'amico sole già declina incendiando il molo?" 

 

"Sento che come lui tramonta quest'amore preso a nolo! 

Preparati da adesso, dolce amore mio, a vivere da solo!" 

 

Così dalla mia vita nell'imbrunir come il sol ti dileguasti: 

era accordato con maestria lo strumento che suonasti, 

nel cuor, nelle sue corde quante dissonanze tu lasciasti! 

Ora quello strumento mio è triste preda di disagi e guasti! 

Me encaminé feliz hacia el mar para esa nuestra reunión 

y no sé decirte si mayor fue la sorpresa o la consternación 

 

cuando desnuda apareciste en el sol dorado que se bajaba 

mientras tu mano hábil tristes notas con el arpa allí tocaba. 
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“¿Amor, qué sentido tiene llamarme aquí delante de ti solista 

mientre el amigo sol en el horizonte desvanece de la vista?” 

“¡Siento que como él se oculta este amor tomado en alquiler! 

¡Prepárate desde ahora, dulce amor mío, a nuestro atardecer!” 

Así de la vida mía al oscurecer como el sol tu te marchaste: 

¡bien afinado estaba el instrumento que con maestría tocaste, 

 

en mi corazón y en sus cuerdas cuantas disonancias tú dejaste! 

¡Ahora aquel instrumento es triste porque tú lo abandonaste!  

 

Срећно сам кренуо према мору због договора 

и не могу вам рећи да ли је изненађење или запрепашћење било веће 

кад си се гола појавила на златном сунцу које је залазило 

док је твоја паметна рука тужне ноте на харфи свирала. 

 

 „Амор, која је поента да ме зовеш овде због овог соло 

док сунце пријатеља већ опада, пали пристаниште? " 

„Осећам да попут њега и ова изнајмљена љубав пропада! 

Припреми се сада, љубави моја слатка, да живиш сама! " 

 

Дакле,иди из мог живота у сумрак док  сунце нестаје 

инструмент који сте свирали је мајсторски подешен, 

у срцу, у његовим жицама, колико си дисонанција оставила! 

Сад је тај мој инструмент нажалост плен непријатности и штете!  
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     Mariela Cordero 

 

 

Mariela Cordero Valencia, Venezuela (1985) is a lawyer, poet, writer, translator 

and visual artist. Her poetry has been published in several international 

anthologies and she has received some distinctions among them: Third Prize of 

Poetry Alejandra Pizarnik Argentina (2014). First Prize in the II Iberoamerican 

Poetry Contest Euler Granda, Ecuador (2015) Second Prize for Poetry, Concorso 

Letterario Internazionale Bilingüe Tracceperlameta Edizioni, Italy (2015). First 

Place in International Poetry Contest #AniversarioPoetasHispanos mentioning 

literary quality,Spain (2016)She is the author of the book of poems El cuerpo de 

la duda Ediciones Publicarte Caracas, Venezuela (2013) and Transfigurar es un 

país que amas, Editorial Dos Islas Miami, Estados Unidos (2020) Her poems 

have been translated into Hindi, Czech, Serbian, Shona, Uzbek, Romanian, 

Macedonian, Bengali, English, Arabic, Chinese,Hebrew Russian and Polish. She 

currently coordinates the sections #PoesíaVenezolana and #PoetasdelMundo in 

the Revista Abierta de Poesía Poémame (Spain).  

 

Мариела Kордеро 

1985. (Венецуела) 

Мариела Kордеро Валенсија, Венецуела (1985) је правница, песникиња, 

списатељица, преводилац и визуелна уметница. Њена поезија објављена је 

у неколико међународних антологија и међу њима је добила неколико 

одликовања: Трећа награда за поезију Алејандра Пизарник Аргентина 

(2014). Прва награда на II Ибероамеричком песничком такмичењу Јулер 

Гранда, Еквадор (2015) Друга награда за поезију, Литерарни конкурс 

Letterario Internazionale Bilingüe Tracceperlameta Edizioni, Италија (2015). 
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Прво место на међународном песничком такмичењу # Свет шпанске 

поезије, које бира  књижевни квалитет, Шпанија (2016) Аутор је књиге 

песама „Тело“ - Венецуела (2013) и „Преображај је земља коју волите“ 

(2020). Песме су јој преведене на хиндски, чешки, српски, шонски, 

узбечки, румунски, македонски, бенгалски, енглески, арапски, кинески, 

хебрејски руски и пољски језик. Тренутно координира одељке # Поесија 

Венецуелана и # Песници света у отвореној ревији поезије (Шпанија). 

 

The first. 

 

I am the first 

I'm at the beginning 

Of time 

In the middle of the gloom 

In the particle 

Of this sunset 

And to the edge 

Of the collapse. 

I am all 

And none. 

Name. 

 

There is a name that I drink 

Half solar alcohol, half secret water 

There's a name that I scream 

Mixed in the bustle of the others 

There is a name that I caress 

Piece of forest 

Warm and persistent 

There is a name 

River, sweet arrow and sweat. 

A name 

that devours 

my name. 

 

Прва. 

 

Прва 

На почетку  

Времена 
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У сред мрака 

У честици 

Заласка сунца 

И на рубу 

Колапса. 

Ја сам све 

И ниједна. 

 

 

Име. 

 

Постоји име које пијем 

Пола соларног алкохола, пола тајне воде 

Постоји име које вриштим 

Помешано у вреви осталих 

Постоји име које мазим 

Комад шуме 

Топло и упорно 

Постоји име 

Река, слатка стрела и зној. 

Име 

којe прождире 

моје име.  
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    Marija Najthefer Popov 

 

 

Rodjena  11.03.1958.godine u Sivcu (Bačka,Vojvodina) Srbija (nekada 

Jugoslavija) od majke Dušanke i oca Petra Najthefer.Zbog poslovnih i bračnih 

obaveza živi u Zrenjaninu poslednjih 25.godina. 

Prve svoje pesme piše sa sedam godina.Prva pesma joj je objavljena u 

studentskom listu „Odjeci“ kada je imala samo 10,5 godina,rame uz rame sa 

vidjenim pesnicima,profesorima književnosti,književnicima....Od tada zna da se 

iskaže samo poezijom. 

Prvu zbirku pesama“Ja pišem Ženu“ sa preko 240.naslova objavila je dosta 

kasno 2017.godine zbog nekih,samo njoj poznatih razloga. 

Od tada počinje njen aktivni život u svetu poezije na društvenim 

mrežama.Objavljivana u bezbroj medjunarodnih i domaćih poetskih i književnih 

časopisa,štampana u gotovo dve stotine medjunarodnih antologija i zajedničkih 

zbirki poezije...Prisutna na medjunarodnoj poetskoj sceni,visoko rangirana i tu 

je u stalnom usponu.Pesme su joj prevedene na mnoge jezike... 

Zvanično je registrovana i postala član  Udruženje  pesnika sveta 2021.godine. 

Vidi sebe kao sledećeg dobitnika Nobelove nagrade u domenu savremene 

poezije. 

Piše duboko ponirući u sebe,dobro poznaje ljudsku dušu,u sebi ima bezbroj žena 

i svaka vrišti i tihuje kroz njene pesme...Ruže i ljubav,lajt motiv! 

Biti pesnik,dar je od Boga!Biti zapažen,Božiji je blagoslov! A,pesnik je samo 

onaj koga vreme kristališe,u većini posthumno...sve ostalo su želje,obmane i 

zablude. 
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Marija Najthefer Popov 

She was born on March 11, 1958 in Sivac (Bačka, Vojvodina), Serbia (former 

Yugoslavia) to mother Dušanka and father Petar Najthefer. Due to business and 

marital obligations, she has lived in Zrenjanin for the last 25 years. 

professors of literature, writers .... Since then she knows how to express herself 

with poetry. . 

She published the first collection of songs "I  writе a woman" with over 240 

titles quite late in 2017, for some reasons known only to her.Since then, she has 

been active in the world of poetry on social networks. She has been published in 

countless international and domestic poetry and literary magazines, published in 

almost two hundred international anthologies and joint poetry collections ... 

Present on the international poetry scene, highly ranked and her poems have 

been translated into many languages… She was officially registered and became 

a member of the Association of World Poets in 2021. She sees herself as the 

next winner of the Nobel Prize in the field of contemporary poetry. ..Rose and 

love, light motif! 

Being a poet is a gift from God! Being noticed is God's blessing! And, a poet is 

only the one when time crystallizes, mostly posthumously ... everything else is 

desires, deceptions and delusions. 

 

 

Noah 

Silence! 

The heart’s pendulum stopped 

and the breath stopped 

The thought is silent! 

The word has dried up! 

Peace! 

... and everything is warning 

The skin is itchy! 

The eyes see 

But they are silent 

... out of foreboding and fear ... 

Clairvoyant anxiety! 

It is Clear! 

... as if I've already experienced it 

... as if I've seen it once before 

That dark shadow 

that relentless hug 



962 
 

of iced wings 

of black and white feathers. 

I'm silent! 

I am a monument without landmarks 

I am a signpost in the opposite direction 

To drive you crazy 

You, 

Whose name no one likes to say 

You're not welcome to anyone 

Never loved 

Not wanted by anyone 

Hated by everyone! 

... and you're female 

Just like her 

from which you take away children 

Since the immaculate conception 

until the end of the world! 

Oh, 

Noah! 

Prepare the ark! 

Make the selection! 

Leave me 

in this eerie silence and darkness! 

Take him 

For existence to be fruitful  

... and the dead silence of  

the song of joys overpowers 

Win!!! 

 

NAVIKNUTA.... 

Skoro da sam spremna, 

fale još samo čitulje 

Daće Bog  

zadugo 

zadugo 

Zamonašiću lepe reči 

nežnost što žena muškarcu daje 

Zamonašiću! 

Manastir moj biće 

sećanje 
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tuga neće iscuriti sa suzama 

Neću plakati! 

Ja ću bezglasno vrištati 

ridati i kopati 

da pokrenem kamen 

da ti celivam svitanje. 

Naviknuta ! 

Zore ću prespavati 

izmedju onog 

mraka pred svitanje 

i straha 

kako će me jutro dočekati. 

Naviknuta! 

Zamonašena, 

govoriću te,naizusc 

toliko puta 

dok me ne venčaju 

sa umiranjem. 

Naviknuta! 

Tebe ima i biće! 

Drugačija ne umem da trajem! 

Naviknuta! 

Spremna za venčanje 

Molim odlaganje 

dugo 

dugo 

dugo 

Pa u manastir duše 

na monašenje 

Dok u meni pameti bude. 

Sve će da traje !!! 

 

 Čerga 

 

Moja čerga jutrom putuje 

Putujem sa njom i ja 

Na garavog konja ću uzjahati 

Oči ću tamnim velom prekriti 

Dukate sa grudi i bokova poskidati 
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To je kazna 

Ciganka ne prašta 

Ciganka trag ne ostavlja 

Za kajanje nema dušu 

Ciganska je reč čvrsta 

Kletva teška 

Ciganska 

Krv vrela tera 

Što dalje  

Od izdaje.... 

 

Moja čerga jutrom putuje 

Noćas me još gledaj kroz granje 

I zapamti me 

Kad svane 

Brže od treptaja 

Sve moje će da nestane 

Bez traga 

 

Ostaće samo sećanje 

Na plamen 

Na vatre 

Na strasti Ciganke 

Što bila je.... 

 

ŽEDJI 

 

Ko si 

Šta si 

Odakle si 

Kome si 

Čiji si 

Usamljeni vuče 

Šta me to ka tebi vuče 

U naručje 

U kućni dovratak 

U tvoj pogled tupi 

U tvoje slepilo 

U kom hiljadu iskrica sja 
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I taj žar 

Taj žubor reči 

Ta žudnja 

I plamen njen 

Ožive sve ugušene žedji 

Pa se davim 

Davim kao sad 

Gde si 

Gde si do sada bio 

Gde si se usmerio 

Pa sad mi putevi nejasni 

Ti želiš da mislim da su zarasli 

Samotnjak 

Kao vuk sam 

U mene ulivaš strah 

Da će brane pući 

Da ću sama ući 

U tvoj nedodir 

U tvoje samovanje 

Gde si bio 

Gde se krio 

Što okasni 

Moj ljubljeni.  
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     Marina Pratici         

 

 

Marina Pratici ( Viareggio, 1961) è critico letterario, saggista e poeta. Fondatrice 

e Presidente di prestigiosi Premi Letterari Internazionali, è ideatrice e curatrice 

di "Costellazione Libri" Mostra del Libro e dell'Editoria. Ha tenuto conferenze 

in sede universitaria in Italia e all'estero, rappresentando il nostro Paese in 

importanti Festival internazionali. Ha ricevuto undici Premi alla Carriera, la 

distinzione di Ufficiale della Repubblica Italiana, la medaglia della Presidenza 

del Senato e la Laurea Honoris Causa in Scienze Umane. Pluriaccademica, è 

stato nominata Ambasciatrice della Cultura italiana nel mondo e Dama della 

Cultura europea. È Presidente del Cenacolo Intercontinentale 'Le Nove Muse' e 

Presidente Onoraria dell'Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertas. 

Dirige quattro Collane (narrativa, poesia, teatro, letteratura per l'infanzia) per la 

Casa editrice Helicon di Arezzo. Ha pubblicato diciotto raccolte di poesie, un 

romanzo e più saggi, ha inoltre all'attivo più di duecento pubblicazioni 

criticoletterarie 

 

Марина Пратичи 

(Вјаређо, 1961) је књижевни критичар, есејиста и песник. Оснивачица и 

председница престижних међународних књижевних награда, творац је и 

кустос изложбе књига и издавача "Цонстеллазионе Либри". Предавао је на 

универзитетима у Италији и иностранству, представљајући нашу земљу на 

важним међународним фестивалима. Добитник је једанаест награда за 

животно дело, одликовање официра Италијанске Републике, медаља 
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председништва Сената и почасна кауза из хуманистичких наука. Плури-

академик, номинована је за амбасадора италијанске културе у свету и за 

даму европске културе. Председник је Интерконтиненталног ценекла 'Тхе 

Нине Мусес' и почасни председник Светске уније песника за Мир и 

Слободу. Режира четири серије (белетристика, поезија, позориште, дечја 

књижевност) за издавачку кућу Хелицон у Ареззу. Објавио је осамнаест 

збирки песама, роман и више есеја, а има више од две стотине публикација 

критичке литературе. 

 

Viviamo controvento, 

edere che pietrificano 

per non morire. 

Siamo superfici abrase 

materia di disordine 

in attesa di travaso. 

Eppure, portiamo nell’occhio 

il volo azzurro di Maeterlinck 

la speranza che il macigno 

del vivere sia poggiato 

sull’ala d’una fata. 

 

Живимо против ветра, 

бршљан који се скамени 

да не умре. 

Избрушене смо површине 

Материја хаоса нереда 

У чекању трансфера. 

Ипак, ми доносимо у око 

Метерлинков плави лет 

надам се да  громада живота 

има подршку 

на крилу виле. 

* 

Deciframi la notte: 

l’oscuro che spande 

l’assenza del suono 

l’inesistenza del corpo 

la rarefazione del vuoto. 

Estasi assoluta di dimensioni assenti. 

Dichiarami, 
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in interstizio minimo di rosa, 

il profilarsi chiaro dell’aurora. 

 

Дешифрујте ноћ: 

мрак који се шири 

одсуство звука 

непостојање тела 

реткост празнине. 

Апсолутни занос одсутних димензија. 

Најавите ме, 

у минималном међупростору ружичасте боје, 

јасан излазак зоре.   
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    Mark Andrew Heathcote 

 

 

 

Mark Andrew Heathcote is adult learning difficulties support worker, his poetry 

has been published in many journals, magazines and anthologies, he resides in 

the UK, from Manchester, he is the author of “In Perpetuity” and “Back on 

Earth” two books of poems published by a CTU publishing group ~ Creative 

Talents Unleashed  

Марк Андрев Хеатхцоте 

радник је подршке за тешкоће у учењу одраслих, његова поезија објављена 

је у многим часописима, часописима и антологијама, има пребивалиште у 

Великој Британији, из Манчестера, аутор је књига "Вечност" и "Назад на 

Земљу" које су објавиле издавачка група ЦТУ-а ~ Распуштени креативни 

таленти 

 

Innermost selves 

Like empty skeletal Russian dolls 

casting off their innermost selves. 

We all wear our snakeskins on the inside. 

Deciding on what is best to deceive 

what is best to hide, keep pursed? 

And ultimately unrecognised 

behind tear sequined eyes. 

We all wear our bruises on the inside. 

purple laced moth-eaten tapestries 

that ghostly hang and drop their coveralls- 
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haunting empty corridors the eyes 

of the ones, we loved who once loved us. 

Moonlit velveteen 

Her body was like a coffee pot 

tepid yet; just enough caffeine 

to keep me from sleep, 

or turning, irritably mean. 

We'd tussle over the cream. 

She was never one to pour. 

But all that changed and more 

taking sips moonlit velveteen. 

 

Унутрашње ја 

 

Као празни скелети руске лутке 

одбацујући своје најдубље ја. 

Сви носимо змијске коже изнутра. 

Одлучујући се шта је најбоље заварати 

шта је најбоље сакрити, држати у торбици? 

И на крају непризнати 

иза сузних шљокичастих очију. 

Сви носимо своје модрице изнутра. 

љубичасте чипкасте таписерије изједене мољцима 

који сабласно висе и бацају свој комбинезон- 

прогоне празних ходника очима 

оних које смо волели који су нас некада волели. 

Месецом обасјан сомот 

Тело јој је било попут лонца за кафу 

млако још; таман довољно кофеина 

да ме не успава, 

или окретање, раздражљиво подло. 

Потукли бисмо се око креме. 

Никада није била она која је цурила. 

Али све се то променило и сада 

отпијамо гутљаје месечином обасјаног сомота.  
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      Mario Rigli 

 

 

Mario Rigli is a poet, painter, sculptor, writer, and translator. He was born July 

7, 1949 in Terranuova Bracciolini, a small village in Tuscany. His first work, 

"Laurine," a book of tales, was published in 1985. His poetry collection 

Imaginary Nectar, A Ticket To Hell, was published in 1995. A second poetry 

collection co-authored with his son Philip, was released in 1998. 

Mario’s poems have been translated into numerous languages, including 

English, French, Spanish, Arabic, Hindi, Pangasinan, Portuguese, Macedonian, 

Russian and German. In 2011 many of his poems were translated into Hindi by 

Indian translator Vijaya Kandpal, and in 2013 a poetry collection Fragments of 

the Moon, was translated into Arabic by Nizar Sartawi, and published in Jordan. 

He was also included in The Second Genesis (2014), published in India. He took 

part in numerous poetry readings, and in October; he also participated in the 

International Poetry Festival held in Rabat in October, 2016. 

In 2017 a retrospective was held in the hall of the City Council of Terranuova 

Bracciolini, of painting, sculpture, poetry, narrative and music for forty years of 

his work. 

In November of 2017, his CD "Poesie in Musica" was released as a lyricist, 

arranged and sung by Fabio Martoglio. 

Mario translated hundreds of Arabic poems into Italian, including Munir 

Mezyed’s The Grapes of the Vine of Heaven (2011).                                                                                                                                             

As a painter and sculptor has participated in numerous exhibitions. 

Mario translated hundreds of Arabic poems into Italian, including Munir 

Mezyed’s The Grapes of the Vine of Heaven (2011).    

 

 Марио Ригли 
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је песник, сликар, вајар, писац и преводилац. Рођен је 7. јула 1949. у 

Терануовој Брациолини, малом селу у Тоскани. Његово прво дело, 

"Лорен", књига прича, објављено је 1985. Његова песничка збирка 

Имагинарни нектар, Улазница у пакао, објављена је 1995. Друга песничка 

збирка у коауторству са сином Филипом објављена је 1998. . 

 

Мариове песме су преведене на бројне језике, укључујући енглески, 

француски, шпански, арапски, хиндски, пангасинански, португалски, 

македонски, руски и немачки. 2011. године многе његове песме на хиндски 

је превео индијски преводилац Вијаиа Кандпал, а 2013. песничку збирку 

Фрагменти месеца, Низар Сартави на арапски језик објавио у Јордану. 

Такође је био укључен у Друга генеза (2014), објављену у Индији. 

Учествовао је у бројним читањима поезије, а у октобру; такође је 

учествовао на Међународном фестивалу поезије одржаном у Рабату у 

октобру 2016. године. 

 

Le mie notti illuni 

 

Diventano tiepide le mie notti illuni 

Quando ci entri in punta di piedi 

Priva di calzari 

Qui piove senza tregua 

Ma i tuoi seni di ragazza 

Brillano alla luna 

Che al tuo arrivo sorge 

La bacchetta dei miei violini 

Muove il vento leggero 

E nuda, sulle rive dei miei fiumi 

Tu cominci a danzare 

Poi come sirena ti tuffi 

Nelle mie acque calme 

E nei ruscelli che portano 

Al lago del cuore 

I capelli sbatti quando esci 

E gocce scivolano lucenti 

Sulla tua pelle d’ambra 

Ora dai riflessi di rubino 

Dei tuoi fiori di loto e 

Dei miei di melograno 

Brividi sulla tua carne 



973 
 

Ti lasci cogliere 

Come ciliegia a maggio. 

 

 

 

 

 

My moonless nights 

 

My moonless nights get warm 

When you come in on tiptoe 

Shoeless 

Here it rains incessantly 

But your girl’s breasts 

Shine to the moon 

That rises when you arrive 

The wand of my violins 

Moves the light wind 

And naked on the banks of my rivers 

You start dancing 

Then as a mermaid you dive 

In my calm waters 

And in the streams leading 

To the lake of my heart 

Your hair you whisk when you get out 

And shining drops slide 

On your amberlike skin 

Now ruby glinted 

Of your lotus flowers and 

Of my pomegranate ones 

Shivers on your flesh 

You make yourself picked up 

As a cherry in May. 

 

(translation by Peppino Riso) 

 

E se si fermassero le mie mani?    

 

E se si fermassero le mie mani?   

se le dita non componessero le parole 
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che l'anima  suggerisce?   

se non potessero più tracciare 

linee e punti con il pennino 

né stendere colori col pennello? 

se non reggessero scalpelli e sgorbie? 

se un blocco di pietra serena   

non svelasse più quello 

che vedo dentro? 

Se una tela bianca 

non potesse cambiare colore? 

 

Meglio si fermi il cuore. 

 

And if my hands didn’t move anymore ? 

(translation by Peppino Riso) 

 

And if my hands didn’t move anymore ? 

if my fingers couldn’t write the words 

my soul suggests ? 

if they could no longer draw 

lines and points with a pen-nib 

nor mix colours with a brush? 

if they couldn’t hold chisels and gouges? 

if a block of stone 

didn’t show anymore what 

I can see inside? 

If a blank canvas could not 

change its colour? 

My heart had better stop beating. 

 

Моје болесне ноћи 

 

Моје болесне ноћи постају млаке 

Кад na прстима уђете у њих 

Без ципела 

Овде киша немилосрдно пада 

Али твојој девојци груди 

Сијају на месечини 

Која настаје по вашем доласку 

Гудала мојих виолина 
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Помера лагани ветар 

И гола, на обалама мојих река 

Почињеш да плешеш 

Затим као сирена рониш 

У мојим мирним водама 

И у потоцима који теку 

До језера срца 

Коса ти је мокра кад изађеш 

А капи клизе ведро 

На твојој јантарној кожи 

Сада са рубинским одсјајем 

Од цветова лотоса и 

Мог нара 

Језа на твојој  кожи 

Којој си дозволила да порумени 

Као трешња у мају 

 

Шта ако ми се руке зауставе? 

 

Шта ако ми се руке зауставе? 

Ако прсти престану састављати речи 

које душа предлаже 

ако више не могу да уђу у траг 

линија и тачки оловке 

нити четком наносити боје? 

ако не могу држати длета у удубљењима 

ако блок камена 

више не открива 

оно што је унутра? 

Ако празно платно 

не може да прими боју? 

 

Боље да ми стане срце. 
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       Марко Станојевић 

 

 

Марко Станојевић рођен 02.03.1992. у Неготину. До сада је објавио три 

збирке поезије: На ветру љубави и туге, Свитање меланхолије, Језик јаства. 

Заступљен је у неколико антологија српске поезије. Живи у Београду. 

 

ПОКАЈАЊЕ 

 

Покајање је светлост 

што твори пут до срца 

Љубави, дај ми довољно 

себе да издржим тугу 

свог пада 

у тренутку када спознам грех 

из кога се као са длана 

види цео Ад... 

 

О ПРАЗНИНИ 

 

Шта све може да умре у једној тишини 

у којој једва чујеш вапајни глас 

 

то није самоћа у којој осећаш покрет 

преображења 

 

то није ни поље у коме се бориш 

са ветром који ти нагриза кост 
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јер све је непомично као камен 

који ћути бројећи векове 

и све своди на то 

да ли можеш да издржиш 

 

и верујеш ли довољно у светлост 

када у теби нема ни трунке од гласа 

што те подсећа да љубав 

 

жели да зна колико је волиш 

 

КРЕТАЊЕ СВЕТЛОСТИ 

 

Светлост најпре тражи семе из ког ниче смрт 

све док се у мени не изроди 

глас патње што цвили ко бачени псић 

тада почиње мучни зов пун глади 

 

И твори се свест пред чијим очима 

ничег нема, до слике жеље страдале од страха 

затим се лучје рашчлањује кроз дубину 

док се не изроди место 

што ми показује ко сам 

 

 

а потом дуго бди над промрзлинама 

чекајући ишчезнуће последње сумње 

којом се хранила бол 

 

Напослетку светлост зацељује 

и открива Чежњу као одсјај будућег времена 

кроз које осећаш љубав коју градиш 

и у коме васкрснеш сваки пут 

 

кад смрт пожели твој пад  
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         Marlene Pasini 

 

 

 

Comunicóloga, escritora, poeta, editora, artista, historiadora, egiptóloga, 

psicoterapeuta, life coach, coach en educación. consejera cultural del Foro 

Cultural Egipto-Líbano, directora cultural y de relaciones del International 

Forum Creativity and Humanity. Master en Literatura y diplomada en historia. 

Doctorate Honorary Causa, Medalla Nelson Mandela por la paz, múltiples 

reconocimientos a nivel nacional e internacional. Tiene 14 libros publicados: 

poesía, ensayo, novela y desarrollo personal. Sus poemas han sido traducidos a 

diferentes idiomas. Lider espiritual y de viajes. Se dedica a la consulta privada y 

a impartir cursos multidisciplinarios. 

 

Марлене Пазини 

Мексико.  

Комуниколог, писац, песник, уредник, уметник, историчар, египтолог, 

психотерапеут, животни тренер, образовни тренер. културни саветник 

Египатско-либанског културног форума, директор за културу и односе са 

Међународним форумом Креативност и човечност. Мастер из 

књижевности и диплома из историје. Докторско почасно звање, медаља за 

мир Нелсона Манделе, вишеструка национална и међународна признања. 

Има 14 објављених књига: поезија, есеј, роман и лични развој. Његове 

песме су преведене на различите језике. Духовни и путнички вођа. 

Посвећена је приватној пракси и предавању мултидисциплинарних 

курсева. 
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Cristal del tiempo 

 

(Fragmento) 

 

Anhelo tu cuerpo tibio, 

busco aves memoriosas, 

gruta de silencios 

y rastros del tiempo, 

busco esa flor entre los libros, 

la palabra escrita hace mil años, 

una imagen casta en el espejo, 

la niña que soñó ser mariposa. 

 

Sigue lloviendo afuera 

en el alma oscura de las selvas, 

en la cuenca olvidada del espíritu: 

 

Isla de soledades desgarradas 

 

en los pies descubiertos del mendigo, 

en los patios de aquella casa 

atestada de objetos arrumbados. 

 

La fina humedad disuelve 

el aire apenas respirable, 

las cosas, los meses, 

las vivencias y palabras trazadas celosamente sobre piedras, papiros 

y hojas silenciadas. 

 

Diluvio de pensamientos que atentan mi mente, 

blancas anémonas fluyen, se deslizan 

sin descanso 

aun en la quietud somera de la madrugada. 

 

Y vuelvo por tu piel de arena rosada, 

por tus besos de anís y bruma, 

por tu sonrisa desnuda y tersa. 

Hombre vestido de luna 

eres río transitando por mis venas, 
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océano, ceniza, roca. 

Vas por el tiempo sin rostro 

como viso de fuego en el último punto del horizonte 

 

Has deslindado, desbordado 

espacios estrechos en mi vereda transitoria. 

Hombre vestido de sol, 

eres humo, silencio, nada. 

Distante como estrella 

llevas momentos fugaces en tus manos. 

 

¿Y qué subsiste en mi? 

Sólo tu leve gesto en el aire. 

 

¿Qué permanece en mi 

de este fugitivo segundo en el tiempo? 

 

Mujer vestida de ave 

eres canto, vuelo, susurro. 

Fluyes imprecisa en los ríos 

ocultos del destino. 

 

Mujer vestida de mar 

eres espuma, nube, polvo. 

 

Временски кристал 

 

(Фрагмент) 

 

Чезнем за твојим топлим телом 

Тражим птице за памћење, 

пећина тишинe 

и трагови времена, 

Тражим тај цвет међу књигама, 

реч написанa пре хиљаду година, 

чедна слика у огледалу, 

девојка која је сањала да буде лептир. 

 

Напољу и даље пада киша 

у мрачној души џунгле, 
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у заборављеном базену духа: 

 

Острво поцепаних усамљености 

 

на босим ногама просјака, 

у дворишту  куће 

крцатом одбаченим предметима. 

 

Фина влага се раствара 

ваздух који се једва дише, 

ствари, месеци, 

искуства и речи љубоморно трасиране на камењу, папирусима 

и утишани чаршави. 

 

Поплава мисли које нападају мој ум, 

беле анемоне теку, клизе 

без одмора 

чак и у плиткој тишини раног јутра. 

 

И враћам се по твоју кожу од ружичастог песка, 

за твоје пољупце аниса и магле, 

за твој голи и глатки осмех. 

Човек обучен као Месец 

је река која тече мојим венама, 

океан, пепео, стена. 

Пролазиш кроз време без лица 

попут наговештаја ватре на последњој тачки хоризонта 

 

Разграничио си,  

прелили се 

уски простори на мом прилазном тротоару. 

Човек обучен у сунце, 

ти си дим, тишина, ништа. 

Далеко као звезда 

у рукама носиш пролазне тренутке. 

 

А шта остаје  мени? 

Само твој благи гест у ваздуху. 

 

Оно што остаје у мени 
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овом бегунцу, у другом  времену? 

 

Жена обучена као птица 

ти си песма, лет, шапат. 

Непредвидиви токови у рекама 

скривени од судбине. 

 

Жена обучена као море 

ти си пена, облак, прашина. 

 

 

De contornos suaves 

 

Es la tibia tersura de tu tacto 

marejada infinita, 

pulso inquieto que me asedia. 

 

Tu mirada de contornos suaves 

rompe el delgado silencio de la noche. 

 

Impregnados de mar tus ojos 

livianos puentes donde viaja 

el trazo inefable de mi deseo. 

 

Tu cuerpo 

_laberinto de inextinguibles caminos_ 

sitio preciso en que tu fuego 

y mi ansia cohabitan. 

 

Меке контуре 

 

То је топла глаткоћа твогг додира 

бескрајни оток, 

немирни пулс који ме прогања. 

 

Твој изглед меких контура 

прекине танку тишину ноћи. 

 

Очи ми импрегниране морем 

лагани мостови где путујеш 
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неизрецив траг моје жеље. 

 

Твоје тело 

_лавиринт неисцрпних стаза_ 

тачно место где ватра 

и моја жеља коегзистира.  
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 ΜΑΡΟΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΟΥ 

                                                                    Марула Панагој 

 

 

Η Μαρούλλα Πανάγου γεννήθηκε στην Περιστερώνα της Παφου στην Κύπρο 

το 1952 

Τρεις μήνες πριν από το πραξικόπημα και την εισβολή της Τουρκίας στην 

Κύπρο , μετανάστευσε στην Νότιο Αφρική τον Απρίλιο του 1974 .Τον επόμενο 

χρόνο παντρεύτηκε και είναι μητέρα 3 παιδιων , 

Ασχολείται απο 16 χρονών με την συγγραφή ,κυρίως την ποίηση που ήταν και η 

αρχή για το γράψιμό της Πληγωμένη από την βαρβαρη κατοχή στην μικρή της 

πατρίδα από τους εισβολείς της Τουρκίας έγραψε πάμπολλα ποιήματα που 

φανερώνουν την πικρία και την λύπη της για τον διαμελισμό της πατρίδας της 

όπου σήμερα 46 χρόνια μετά ακόμα καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και η πατρίδα της μοιρασμένη ακόμα . 

Εχει διακριθει σε παγκόσμιους ποιητικούς διαγωνισμούς και βραβευτηκε 

συνολικά πάνω από 40 φορές .Όπως  από το πνευματικό πρακτορείο 

Γιοχανεσπουρκ 

Την διεθνη Ενωση Ελληνων λογοτεχνων Καναδά Τον σύλλογο Αριστοτέλης 

Γερμανίας από την διεθνή ένωση Ελλήνων λογοτεχνων στην αθήνα Από το 

καφενείο ιδεών στην Σαλαμίνα ,Από Κύπρο και άλλους φορείς. . 

Μα η κύρια αναγνώρισή της ήρθε το 1992 όταν προσκλήθηκε επίσημα από το 

υπουργείο εξωτερικών της Ελλάδας και έλαβε μέρος, στο πρώτο συνέδριο 

αποδήμων λογοτεχνών που πραγματοποιήθηκε στους Δελφους . 

Η Μαρούλλα έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 4 ποιητικές συλλογές κι ένα 

μυθιστόρημα 
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Κι έχει για έκδοση ενα δευτερο οπως και ένα τρίτο βιβλίο . 

 

Мароулла Панагој 

рођена је у Перистерони на Пафосу на Кипру 1952. године 

Три месеца пре пуча и турске инвазије на Кипар, доселила се у Јужну 

Африку у априлу 1974. Следеће године се удала и мајка је троје деце. 

 

 

Писала је од своје шеснаесте године, углавном поезијом, што је био 

почетак њеног писања. 

Доста је посвећена Кипру где се данас, 46 година касније, још увек крше 

људска права и њена отаџбина је и даље подељена. 

Истакла се на светским песничким такмичењима и укупно је награђиван 

више од 40 пута. 

Али њено главно признање је дошло 1992. године када ју је званично 

позвало грчко Министарство спољних послова и учествовала је на првој 

конференцији писаца емиграната одржаној у Делфима. 

Марула Панагој је до сада објавила 4 песничке збирке и један роман 

И за објављивање има другу, као и трећу књигу. 

 

 

ΙΟΥΛΗ 

 

Ιούλη έφθασες και παλι 

Αλωνάρης των ψυχών μας 

Λαμπει ο ήλιος σου 

μα εμείς σε ονομάσαμε μαύρο 

Με όλες τις μαύρες απετείους 

που κουβαλάς μαζί σου . 

Όμως δεν απολογείσε. 

ξέρεις ότι δεν φταίς 

Μόνο  εμεις φορτώνουμε 

τα πάντα στις πλάτες σου. 

Πολύ μας βολευει κάποιος ένοχος 

κι έλαχε σε σένα ο τίτλος . 

 

 

JULY. 

 

July you arrived again 
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Farmer of our souls 

Your sun is shining 

but we named you “BLACK “ 

The reason! 

Αll the black anniversaries 

You bring with you 

But you don't want to apologize 

You know it's not your fault. 

Even if we load everything 

it happens everytime 

on your shoulders 

It suit us to fοund someone guilty 

and the title fall on you 

with our blessings 

 

ЈУЛ 

 

Јули - поново си стигао 

Сјајни ратар наших душа 

Сунце твоје сја 

али ми смо те звали Црни 

Уз све црне годишњице 

које носиш са собом. 

Ти се не извињаваш. 

јер знаш да ниси крив 

Само ми товаримо 

све на твоја леђа. 

Јако нам треба кривац 

а ти имаш име за то 

 

. 

 

ΜΑΝΤΙΠΑ (Father of the Nation ) 

 

ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ 

 

Έφθασε το ταξίδι σου στο τέρμα κι ήταν σαν της Ιθάκης μακρινό 

Δεν σε τρομάξαν τρικυμίες  που αντάμωσες τότες εσύ στον πηγαιμό 

Προσπέρασες τους Κύκλωπες Φαιάκους ,  λαιστριγόνες 

και δεν σε φόβισαν στερήσεις,  δύσκολοι, ή άνισοι ή αγώνες . 
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Εβαζες στο καράβι την ελπίδα κι ας όλοι σε ξεγράφαν στο ταξίδι 

Μα  την ζωή σου δεν λογάριαζες, στης  ρώσσικης ρουλέττας το παιγνίδι 

Η τόλμη δεν γνωρίζει από δειλία κι η τύχη   βοηθάει τον τολμηρό 

στο   άδικο ενάντια ένας  βράχος, κι ας έσερνες   την   φούρκα στον λαιμό 

 

Σε είπανε αντάρτη, τρομοκράτη, όπου δεν   ήθελε ποτέ να υποταχτεί 

Μα κι αν το σώμα σου φυλάκισαν,ελεύθερη στα στήθια σου απομειν'  η ψυχή . 

Πέρασες τις φουρτούνες τις στερήσεις,  μα πάντα είχες την αγάπη οδηγό 

κι έκτισες γέφυρα που  στέρειωσε   στης ανεξικακίας τον πυλό . 

 

Σ'ενα ουράνιο τόξο η ελπίδα σου  ζωγράφησε  με της καρδιάς στην καλωσύνη 

με   το πλατύ σου το χαμόγελο π' αποχαιρέτησε της πίκρας   την οδύνη 

Το χέρι σου που θαρρετά υψώθηκε  και τ'αδικο σκληρα καταδικάζει. 

Το ουράνιο τόξο μια πελώρια  αγκαλιά   που  όλα τα   έθνη  αγκαλιάζει 

 

Μα έφθασε η ώρα για το  τελεσίδικο ταξίδι,  μεγάλε ηγέτη πενθεί η χώρα 

Σε αποχαιρετά το έργο σου κι εσύ ζητάς, με την ευχή να συνεχίσει τώρα / 

Άφησες στους νεώτερους, παράδειγμα το μεγαλείο σου και ανεξήτηλη στον 

χρόνο διαθήκη 

Tου ουρανίου τόξου  Νation μες στης ειρήνης  την πειθώ ναν  παρακαταθήκη 

 

 

ОТАЦ НАЦИЈЕ 

НЕЛСОН МАНДЕЛА 

 

Ваше путовање се завршило; било је далеко као Итака Одисеју 

Нису вас уплашиле олује које сте тада срели у покрету 

Претекли сте Киклопе Феачане, Лајстригонце 

и нисте се плашили лишавања, тешкоћа, неједнакости или борбе. 

 

Надали сте се броду иако су вас сви отписали на путовању 

Али нисте гледали свој живот, у том руском рулету 

Храброст не устаје из кукавичлука, а срећа помаже храбрима 

кад су сви против једног, чак и кад вуче камен везан око врата 

 

Звали су вас герилцем, терористом, који се никада није хтео покорити 

кад је ваше тело било затворено, душа је остала слободна у грудима. 

Прошли сте олује ускраћености, али сте имали љубав водича 

и саградили сте мост који је стрпљењем отворио капије. 
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У дуги ваша је нада насликана срцем доброте 

вашим широким осмехом опростили сте се од бола горчине 

Ваша рука која мирно подиже и праведно осуђује неправедне. 

Дуга је огроман загрљај који прихватају све нације 

 

Али дошло је време за последње путовање, великог вођу оплакује земља 

Ваш рад се опрашта од вас и пита за наду да ће се наставити и даље 

Оставио си млађима, пример, своју величину и неизбрисиву вољу 

За дуги мир  нације тражим једно: да буде ваше наследство  



989 
 

      Massimo Massa 

 

 

Massimo Massa 1960, Bari (Italia).Fondatore e Presidente dell’Associazione 

culturale L’Oceano nell’Anima; Direttore Editoriale 

della testata giornalistica indipendente OceanoNews di informazione culturale, 

artistica e sociale; 

Direttore e Art Director di Oceano Edizioni. 

Vice Presidente dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari e 

Presidente del 

Gruppo Culturale UNACI (Unione Nazionale delle Associazioni Culturali 

Italiane), è anche 

l’ideatore e Presidente del Premio Accademico Internazionale di Letteratura 

Contemporanea 

“Lucius Annaeus Senaca”. 

Nel giugno 2016 fa parte della delegazione italiana che a Pozarevac, in Serbia, 

ha firmato il 

protocollo di cooperazione culturale tra le associazioni VerbumlandiArt (di cui 

era Vice 

Presidente) e Club degli amanti del libro Majdan, al fine di creare un ponte di 

collaborazione 

letteraria tra Italia - Serbia. 

Vincitore di numerosi premi e concorsi letterari, nel dicembre 2019 riceve il 

“Word Icon Of 

Literature” dalla “National Academy of Arts and Culture of India” in 

riconoscimento per il 
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suo contributo alla diffusione della letteratura, delle arti e della cultura nel 

mondo. 

Membro del Movimento Artistico-Letterario “Poetas del Mundo – Italia”, a 

gennaio 2020 diventa 

co-fondatore di Wikipoesia e viene nominato Presidente onorario con un ruolo 

consultivo 

privilegiato per lo sviluppo ottimale dell’enciclopedia. 

Poeta e critico letterario, scrive articoli di interesse socio-culturale su vari siti on 

line e sul 

Quotidiano di Bari (Italia). È stato membro di commissione di molti premi 

letterari. 

Pubblicazioni poetiche 

2015, Evanescenze (Edizioni REI) 

2016, Geometrie dall’Infinito (Oceano Edizioni) 

2017, All’ora sesta (Dibuono Edizioni) 

2020, Nel tempo dell’assenza (Oceano Edizioni) 

Antologie AA.VV. 

2018, co-curatore dell'antologia poetica, letteraria e artistica con un contenuto 

socio culturale, 

Ciò che Caino non sa – Le mani dei bambini (Oceano Edizioni), per 

sensibilizzare l’opinione 

pubblica contro gli abusi e gli abusi sui minori. 

2019, ideatore e co-curatore della collana editoriale, Terre d’Italia (Oceano 

Edizioni), con 

l’obiettivo di riscoprire e valorizzare le tradizioni e i costumi delle varie 

province e regioni 

della penisola italiana. 

Antologie internazionali d’arte e letteratura 

Serbia, 2015: Majdan 

Serbia, 2016: La Svolta (Prekretnica) 

Polonia 2020: Ponte poetico (Most poetycki) 

Riferimenti web: 

sito personale 

Wikipoesia 

Poetas del Mundo 

 

Масимо Маса 

1960, Бари (Италија). 

Оснивач и председник културног удружења Океан душе; Директор 

уредништва 
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независне новине Океан вести за културне, уметничке и друштвене 

информације; 

Директор и уметнички директор компаније Едиција Океан . 

Потпредседник Академије уметности и филозофских наука у Барију и 

председник 

Културна групе Национална унија италијанских културних удружења које 

додељује 

Међународну академску награду за савремену књижевност„Луције Анај 

Сенака“. 

У јуну 2016. године део је италијанске делегације која је потписала 

протокол о културној сарадњи између удружења ВербумландиАрт (чији је 

био заменик 

председника) и Клуба љубитеља књиге Мајдан, како би се створио мост за 

сарадњу 

књижевника  Италије и  Србије. 

Поседник бројних награда на књижевним конкурсима, у децембру 2019. 

добио је „Светска икона књижевности“„ Националне академије за 

уметност и културу Индије “у знак признања за његов допринос ширењу 

књижевности, уметности и културе у свету. 

Члан Уметничко-књижевног покрета „Поетас дел Мундо - Италиа“, у 

јануару 2020. постаје су оснивач Википоесиа-е и именује се за почасног 

председника са саветодавном улогом привилегованг за оптималан развој 

енциклопедије. 

Песник и књижевни критичар, пише чланке од друштвеног и културног 

интереса на разним веб локацијама и даље  за Дневне новине из Барија 

(Италија). Члан је комисије многих књижевних жирија. 

Песничке публикације 

2015, Еванесцензе  

2016, Геометрије из бесконачног  

2017. У шести час  

2020, У време одсуства  

Међународне антологије уметности и књижевности 

Србија, 2015: Мајдан Србија, 2016: Преокрет (Прекретница) 

Пољска 2020: Поетски мост (Мост поетицки) 

 

Qui dove muore Dio 

 

C’è silenzio 

qui dove muore Dio 

tra macerie e porte chiuse di moschee 
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che suo figlio è ancora sulla croce 

sotto i chiodi di un rosario 

e l’afflato che si erge dal costato 

cola sidro sulla pelle dilaniata 

ai piedi di un altare. 

C’è silenzio 

qui dove non c’è Dio 

eppure è notte in ogni posto 

mentre il sole si dilegua 

nei cieli scuri di Kabul 

che ha visto lame 

affondare 

nella carne del suo ventre. 

Saamiya ha mani sporche 

e un disegno da finire 

ostia consacrata 

che trasmuta in un sorriso 

e i suoi colori 

che si adagiano sul mondo 

a portar via il suo pianto 

ecclissato nell’oblio 

tra le divise sponde. 

C’è silenzio 

qui dove sono anch’io 

mentre il sole 

lentamente ricompare 

che una ad una terre visitò 

in quel cielo 

che tutto il nero 

abbracciò col velo 

qui… 

dove Dio non vende 

per tre denari il figlio 

che sulla croce 

il suo costato 

si riveste a sangue. 

 

 

Here where God dies 
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There is silence 

here where God dies 

among rubble and closed doors of mosques 

his son is still on the cross 

under the nails of a rosary 

and the afflatus that rises from the side 

cola cider on torn skin 

at the feet of an altar. 

There is silence 

here where there is no God 

yet it is night in every place 

while the sun disappears 

in the dark skies of Kabul 

that saw blades sink 

in the flesh of his belly. 

Saamiya has dirty hands 

and a drawing to finish 

consecrated host 

that transmutes into a smile 

and its colors 

that recline on the world 

to take away her tears 

eclipsed in oblivion 

between the divided banks. 

There is silence 

here where I also am 

while the sun 

slowly reappears 

one by one lands visited 

in that sky 

that all the black 

embraced with the veil 

here… 

where God does not sell 

for three denarii the son 

that on the cross 

his rib cage 

is covered in blood. 

 

Oltre il mare di te 
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Me ne andrò 

in giro per il mondo 

nel soffio 

della brezza del mattino 

nei respiri di febbraio 

goccia a goccia 

per tornare al mare 

lasciando le mie impronte 

a segnar passi. 

Me ne andrò 

per cercarti nell’altrove 

tra i giacigli delle rose 

nell’appartenenza al tempo 

di promesse impresse sulle mani 

nell’abbraccio della quiete della sera. 

Me ne andrò 

tra le linee in divenire 

aspettando il sole di domani. 

Me ne andrò 

oltre il mare di te... 

 

Beyond the sea of you 

 

I will go 

around the world 

in the breath 

of the morning breeze 

in the breaths of February 

drop by drop 

to return to the sea 

leaving my fingerprints 

to mark steps. 

I will go 

to look for you elsewhere 

among the beds of roses 

in belonging to time 

of promises printed on the hands 

in the embrace of the quiet of the evening. 

I will go 
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between the lines in progress 

waiting for tomorrow’s sun. 

I will go 

beyond the sea of you. 

 

Овде где Бог умире 

 

Тишина је 

овде где Бог умире 

међу рушевинама и затвореним вратима џамија 

његов син је и даље на крсту 

под ноктима бројанице 

и инспирација који се уздиже од 

кока кола сидера са поцепане коже 

ноге шанка. 

Тишина је 

овде где нема Бога 

ипак је ноћ на свом месту 

док сунце нестаје 

на тамном небу Кабула 

и сечиво тестере тоне 

у месу његовог стомака. 

Сајмија има прљаве руке 

док завршава цртеж 

за преосвећеног домаћина. 

То се претвара у осмех 

и његове боје 

се наваљују на свет 

да јој одузму сузе 

помрачењем у забораву 

између подељених рата. 

Тишина је 

овде где сам и ја 

док се сунце 

полако поново појављује 

једна по једна посећена парцела 

на том небу 

на којем је све црно 

умотано велом 

овде ... 
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где Бог не продаје 

за три денара сина 

оно на крсту 

је његов прсни кош 

прекривен крвљу. 

 

За твојим таласом 

 

Ићи ћу 

око света 

у даху 

јутарњег поветарца 

смрзнутих фебруара 

кап по кап 

враћати се у море 

остављајући отиске прстију 

за обележавање корака. 

Ићи ћу 

да те потражим негде другде 

међу креветима ружа 

у припадности времену 

обећања отиснутих на рукама 

у загрљају тишине вечери. 

Ићи ћу 

између редова у току 

чекајући сутрашње сунце. 

Ићи ћу 

за твојим таласом.  
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          Masud Uzzaman 

 

 

 

Masud Uzzaman PhD, is an eminent professor, scholar, poet, translator, essayist, 

and editor from Bangladesh. He is a member of the Bangla Academy (Writers 

Association) Bangladesh. He is also a member of Asiatic Society (association of 

scholars) Bangladesh. His poems have been published in numerous anthologies 

and magazines in Bangladesh, Italy, India, Belgium, Taiwan, Mexico, Cuba, 

Colombia, Bulgaria, Poland, Mexico, France, Canada, Bosnia, Rumania, etc. He 

has taught many universities abroad and as a critic conducted workshops for 

writers and attended international poetry festivals, book fairs and conferences 

around the world. He has published a wide range of publications, including 

seven books of poetry and six books of literary criticism, three books of 

translation, and sixteen edited books on poetry, comparative literature and 

culture. Currently he is working as a Professor of Literature at the Institute of 

Education and Research, University of Dhaka, Bangladesh. He is the founder 

Editor in Chief of the multilingual international literary magazine Teernadaz 

(www.teerandaz.com) published from Bangladesh. Recently he has been 

awarded as the Best International Poet on the Panorama International Literary 

Festival 2020, India. 

 

Масуд Узаман 

 

Доктор је угледни професор, научник, песник, преводилац, есејиста и 

уредник из Бангладеша. Члан је Бангла академије (Удружење писаца) из 
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Бангладеша. Такође је члан Азијског друштва (удружења научника) 

Бангладеш. Песме су му објављиване у бројним антологијама и 

часописима у Бангладешу, Италији, Индији, Белгији, Тајвану, Мексику, 

Куби, Колумбији, Бугарској, Пољској, Мексику, Француској, Канади, 

Босни, Румуњској итд. Предавао је на многим универзитетима у 

иностранству и као критичар водио радионице за писце и присуствовао 

међународним песничким фестивалима, сајмовима књига и 

конференцијама широм света. Објавио је широк спектар публикација, 

укључујући седам књига поезије и шест књига књижевне критике, три 

књиге превода и шеснаест уређених књига о поезији, упоредној 

књижевности и култури. Тренутно ради као професор књижевности на 

Институту за образовање и истраживање Универзитета Дака, Бангладеш. 

Оснивач је главни уредник вишејезичног међународног књижевног 

часописа Стрелац који излази u Бангладешu. Недавно је награђен за 

најбољег међународног песника на Међународном књижевном фестивалу 

Панорама 2020, Индија. 

 

Depression 

 

Who among the sunlight or memories 

Will fade away first 

I want to wander 

In empty emptiness 

Stop the sleep of figs 

The golden boat is ablaze in flames 

In my fist 

The b l o o d wound has risen 

On a cold afternoon there are 

Happy smiling portraits of depressed people 

Blue or orange letters standing out 

On their identity cards 

Put some fruits on the saucer of drowsiness 

The word depression is a rusty nail 

Knocking the heart 

Dark 

The way you wanted it 

Just before going to sleep 

The drowsy sleeping pills 

Are asleep 

Upset people are now espresso coffee 
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Your breasts 

Flying in the gentle touch of pink clouds 

A white cell phone in a dream 

Has written 

Tides of the sea 

On a Facebook status 

To become the spotlight of the nose pin on the webzine 

In the golden Chayanat1 

This cloud wasn’t only drawn for depression 

It rains somewhere 

Tearing the sun with nails 

The drop letters of the rain will enter the mailbox of clouds 

The blue canvas of the sky is complete with your happy fresco 

 

NOTE 

1. shadow-actor 

Mother Tree 

The mother tree has shed 

A leaf and two flower buds 

And yet how smooth she is 

I wish she remains joyous and 

It seems my colored kite 

Is flying in the heart's sky 

Translation by Anonno Sayed Haq 

 

Депресија 

 

Које међу сунчевом светлошћу или успоменама 

Прво ће нестати 

Желим да лутам 

У пустој празнини 

Зауставите сан смокава 

Златни чамац пламти у пламену 

У мојој песници 

Порасла је крвава рана 

Хладна поподнева имају 

Срећне насмејане портрете депресивних људи 

Истичу се плава или наранџаста слова 

На њиховим личним картама 

Ставите мало воћа на тањир поспаности 
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Реч депресија је зарђали нокат 

Куцање срца 

Мрачно 

Онако како сте ви желели 

Непосредно пре спавања 

Успаване таблете за спавање 

Спавају 

Узнемирени људи су сада еспрессо кафа 

Твоје груди 

Летећи у нежном додиру ружичастих облака 

Бели мобилни телефон у сну 

Је написао 

Плима и осека мора 

На статусу на Фејсбуку 

Да бисте постали рефлектор прибадаче за нос на веб-сајту 

У златном Чајанату 

Овај облак није привучен само за депресију 

Негде пада киша 

Кидајући сунце ноктима 

Капљице кише ући ће у поштанско сандуче облака 

Плаво небеско платно употпуњено је вашом срећном фреском 

 

БЕЛЕШКА 

1. сенка-глумац 

Мајка Три 

Матично дрво се осипало 

Лист и два цветна пупољка 

А опет како је глатка 

Волео бих да остане радосна и 

Изгледа да  мој обојени змај 

Лети на небу срца 
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        Masudul Hoq 

 

 

 

Masudul Hoq(1968) has a PhD in Aesthetics under Professor Hayat Mamud at 

Jahangirnagar University,Dhaka,Bangladesh. He is a contemporary Bengali 

poet,short story writer,translator and researcher. His previous published work 

includes short stories Tamakbari(1999), The poems Dhonimoy Palok(2000) , 

Dhadhashil Chaya which translated version is Shadow of Illusion(2005) 

Jonmandher Swapna and which translated version is Blind Man’s Dream 

(2010),translated by Kelly J. Copeland. Masudul Hoq also translated T.S. Eliot’s 

poem , Four Quartets(2012), Allen Ginsburg’s poem, Howl(2018), from English 

to Bengali. In the late 1990’s for 3 years he worked under a research fellowship 

at The Bangla Academy. Bangla Academy has published his two research 

books. His poems have been published in Chinese, Romanian ,Mandarin, 

Azarbaijanese, Italian,Russian ,Turkish, Nepali and Spanish languages. At 

present he is a Professor of Philosophy in a government college, Bangladesh. 

 

Масудул Хок 

(1968) је докторирао из естетике код професора Хаиат Мамуда-а на 

Универзитету Јахангирнагар, Дака, Бангладеш. Савремени је бенгалски 

песник, писац кратких прича, преводилац и истраживач. Његово претходно 

објављено дело укључује кратке приче Табакера (1999), песме Богато 

перје(2000), Блиставе сенке у преведеној верзији је Сенке илузије(2005) и 

Сан рођеног слепца која је преведену верзију написала Слеп човек сања 

(2010), превела Кели Ј Копленд. Масудул Хок је такође превео Т.С. 

Елиотова песма, Четири квартета (2012), песма Алена Гинсбурга, Ховл 
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(2018), са енглеског на бенгалски. Крајем 1990-их, током 3 године, радио је 

на Академији Бангла. Академија Бангла објавила је његове две 

истраживачке књиге. Песме су му објављене на кинеском, румунском, 

мандаринском, азарбаијанском, италијанском, руском, турском, непалском 

и шпанском језику. Тренутно је професор филозофије на владином колеџу 

у Бангладешу. 

 

 

 

Kalash face 

 

House, made with pebbles; The blue sky 

In the green-grey hills 

Kalash women harvest crops 

 

Women's blue eyes, golden hair 

Goes to fetch water at the bottom of the fountain 

Reflected face floats on the water. 

 

Water trickling faces 

Takes them back 

In ancient Macedonia 

 

Ships sink in the sea 

Boats sink in the river 

Alexander's army who were died 

These faces were their wives and daughters! 

 

Калашко лице 

 

Кућа, направљена од каменчића; Плаво небо 

У зелено-сивим брдима 

Калаш жене беру усеве 

 

Женске плаве очи, златна коса 

Иду по воду из бунара 

Одраз лица плута по води. 

 

Вода која цури по лицима 

Враћа их назад 
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У древну Македонију 

 

Бродови тону у мору 

Чамци тону у реци 

Александрова војска је умрла 

Ова лица су била њихове жене и кћери! 

 

превео Горан Радичевић 

 

 

2. Letter from Macedonia 

 

I came to the cornfield telling the golden-haired girl, 

stories of clouds and mud that I heard- 

Those who came with Alexander to Hindu Kush 

 

Around the color of grass flowers and rose balsam 

Among the mountains and blue 

The face of the girl is full of charm. 

 

The girl wears a feather on her crown 

Collects Apples in the garden, corn from the fields 

 

That girl has given me a blue envelope last night 

Both of us lost in the bay leaf forest, 

 

Clouds, seen in the distant sky, leaves flow towards Bangladesh, pair by pair 

The girl's ancestors came from Macedonia! 

 

. Писмо из Македоније 

 

Дошао сам на поље кукуруза и рекао златокосој девојци, 

приче о облацима и блату које сам чуо- 

О онима који су дошли са Александром у Хинду Куш 

 

Очи боје травнатог цвећа и ружиног балзама 

Међу планинама и плавим 

Лице девојке је пуно шарма. 

 

Девојка носи перо на круни 
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Сакупља јабуке у башти, кукуруз са поља 

 

Та девојка ми је синоћ дала плаву коверту 

Обоје смо се изгубили у шуми ловоровог лишћа, 

 

Облаци, виђени на далеком небу,  

лишће тече према Бангладешу, пар по пар 

Преци девојчице су дошли из Македоније!  
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     Mbizo Chirasha 

 

 

 

Mbizo CHIRASHA is anAfrican Contributor Poet /Essayist at Monk Arts and 

Soul 

Magazine (UK). DitchPoetry( Alberta University,Creative Writing 

,Canada). Poetry Potion( Canada). FullofCrow(Canada). Scarlet Leaf( 

Canada). PoetrySoup( USA). 

PoemHunter(USA).OneGhanaOneVoice(Ghana).RhythmInternationalVoices(Ca

nada).AfricanWriter.com(Nigeria).OviMagazine(Finland) 

  Atunis Galatica( edited Agron Shele, Belgium). BlackWell 

PoetryPamplhet (Oxford School of Poetry, UK). Litnet ( South Africa) . 

OfiPress( Mexico City). FemAsiaMagazine (UK). InkSweatandTears (UK). 

Squackback (USA).The Poet a Day Zine (founded by the late Maestro G 

Jamie Dedes, Brooklyn, and USA). DemerPress International Poetry 

Series (curated and edited by Hannie Rouweler, Netherlands). World 

Poetry Almanac Series( Curated and Edited by Hadaa Sendoo, Mongloia). 

Poesi. Is Journal (edited by Peter Semolic, Slovenia). Festival de 

Poesia de Medellin (founded and directed by Fernando Rendon, 

Colombia).DIOGEN Magazine (Turkey). RuckSackPatchPoetry, Voices of 

Diversity (Passion for Poetry, curated by Antje Sehn, Italy). Cultural 

Weekly ( International Space,USA) . Zimbabwean (published Wilf Mbanga, 

UK) .WordCity monthly (curated and edited by Darcie Friesen Hossack, 

International). IHRAF Publishes (founded by Thomas Block, NewYork, 

USA). Diasporan Online (founded and edited by Lola Thomas, Spain) .New 
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Best African Poets (curated and edited by Tendai Rinos Mwanaka, 

 

Мбизо ЧИРАША 

је афрички песник сарадник / есејиста  

Универзитет Алберта, креативно писање ,Канада. Поетски напитак 

(Канада).  

Душа поезије (САД).Ловац поема (САД) .Један глас Гане (Гана) 

Међународни гласовни ритам(Канада) .Афрички писац.ком (Нигерија) . 

Атунис (уредник Агрон Схеле, Белгија).Литнет (Јужна Африка). 

ОфиПресс (Мексико Сити). ФемАсиаМагазине (УК). Серија (кустос и 

уредник Хени Ројвелер, Холандија).  

Серија песничког алманаха (кустос и уредник: Хада Сендо, Монглоија). 

Најбољи афрички песници (кустос и уредник Тендаи Ринос Мванака, 

 

 

RONDAVELS OF POVERTY : dedicated to my rural villagers 

 

I) 

 

See, Ideological tutors discarding their dignity in crank jugs 

Comrades dying between rude stitches of hypocrisy and conspiracy 

Father’s phalluses chopped by cyber- punk slang, 

Mother’s cotton tuft -hair wisdom castrated by hard pliers of poverty 

Liberation euphoria fading with the whirlwinds of corruption -seized cartels 

Poverty THRASHED mothers, scratching lives out of the barren red clay earth 

Daughters groaning under the grind of forced intercourse, 

Their sorrow soaked lives trembling against nights of death 

Owls singing satirical verses of doom, 

Hyenas reading page- poetry of gloom 

Spoken word verses throbbing alongside the frail beat of bald –shaved red hills, 

Burning under the depressing charcoal of hot summers 

Red glow of fire shimmered over the roasting earth like an expirinng day 

Shame -creased faces told rending story of hunger 

Rivers are motionless skeletons of dry sand, 

Droughts folded their legs onto the doorsteps of our land 

Silence, graveyard silence, silence of decaying mass, a dying mass 

Rondavels drenched by rituals of grief 

My land is a sorry tale of sufferance, 

 

Its manhood deposited into hot pants of PENNURY 
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Heartbeat of this land throb like the crack of a broken drumbeat, 

Crushed between hunger and disease 

Mothers enduring under the weather like determined cassava roots. 

ii) 

A country once a revolutionary granite, 

Now, exfoliated by political scars and moral sores 

Super -human autocrats spitting out rotten gospels of freedom, 

Their combat clad, steely booted green horns, toyi-toying 

Their high- kicking liberation dance, jabbing the ideologically spoilt wind 

Napoleonic kings of the land , sloshed by hypocritical revolutionary hymns 

Indoctrinated by the pseudo- socialist political lingos, 

Nights of death pounced like stray baboons over village- rondavels, 

My mind suffers from nostalgia, 

A disease, an ailment 

A disease of memory 

Memories of yesteryear 

Memories of red dagga and pole huts farting beautiful smoke, 

Aroma of fresh cow dung, dampness of fog under our cracked feet 

Jiving and chattering of mother monkeys and cackling of wild hens 

Domesticated dogs howling to shadows dancing under guise of moonlight 

Owls singing their baritone announcing the black veil of the sleeping earth 

Doves hooting their morning poetry slam, celebrating the rays of a renewed day. 

Rhythm of black villages 

 

Memorie 

 

 

BLACK ORANGES: for Africa and her people 

 

Xenophobia my son 

I hear a murmur in the streets 

A babble of adjoining markets 

Your conscience itching with guiltiness like 

Genital leprosy 

Your wide eyes are cups where tears never fall 

When they fall the storm wash down bullet drains and garbage cities 

Come nomzano with your whisper to drown, 

Blood scent stinking the rainbow altar. 

Darfur, petals of blood spreading, 

Perfume of death choking slum nostrils 
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Slums laden with acrid smell of mud and 

Debris smelling like fresh dungs heaps 

Fear scrawling like lizards on Darfur skin 

Kibera. I see you scratching your mind like ragged linen 

Smelling the breath of slums and diesel fumes 

The smoke puffing out through ghetto ruins is the fire dousing the emblem of 

the state 

 

 

Belly of Zambezi ache with crocodile and fish 

Villages piled like heaps of potatoes against the flankof eastern hills 

Farmlands dripping golden dripping dew 

Sunshine choking with vulgar mornings 

Dawns yawning with vendetta filled redemption songs 

Drums of freedom sounding fainter and fainter, blowing away in the wind 

When streets rub their sleep out of their eyes 

Villagers scratch painful living from the 

Infertile patches of sand on this earth whose lungs heave with copper and veins 

bleeding gold 

Ghetto buttocks sit over poverty. Kalingalinga 

Corruption eating breakfast with ministers. Kabulonga,with shrill cries of 

children breaking against city walls 

Shire river tonight your voice rustled dry, like the scratching of old silk 

Politicians grow everywhere like weeds 

Land of Ngwazi. Yesterday crocodiles breakfasted on flesh 

Owls and birds sang with designated protocol 

Ngwazi your cough drowned laughters and prayers 

Your breath silenced rivers and jungles 

 

Mozambique, belief and gift of my poetry 

Sweat wine poured to absent, long forgotten gods and goddesses 

Soft kiss spent on golden virgins before they aged into toothless grannies 

The rhythm of samora 

Heartbeat of chimurenga 

Drumbeat of Chissano 

Today your once bright mornings blight in corruption. 

A social anorexia 

Abuja guns eat you more than disease 

I loved you before you absorbed poverty as sponge soaking out water. Before 

rats chewed your roof 
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Before you conceived men with borrowed names and totems 

Ghost of Abacha guzzling drums of blood and gallons of oil 

Wiwa chasing shadows of babangida past delta of treasures 

Buganda cruelty is a natural weapon of a dictator 

Poor lives buried under rubbles of autocracy 

Pregnant mothers with eyes gouged out by bullets, pushing their guts 

back into their bellies 

Luanda you are a roar of old trucks 

A whine of motor cycles. A rumble of dead engines 

America frying its fingers in oil pans of your kitchen 

Where Europe fry, America roast 

Angola. When you cough, America catches a fever 

Angola! Quench my parched lungs with a spoon of oil 

I see the naked thighs of your desert hills 

Barotseland of Setswana 

A servant positioned with trust 

American green bloomed your desert shrubs 

Your loyalty is sold to she who offers the next meal. Barotseland of seretse 

Somalia 

Your lips burnt brown with exposure of rough diet 

You are muffled voice, cursed and drowned into deep silence 

The smell of aged incense and stale coffee 

A tune piped by the shepherd on mountainside, only to be half heard by and 

quickly forgotten by villagers 

 

Ghana 

The anthill of black seed 

Coast blessed with gold 

Once a young girl full of sap and strength 

Once perfumed with richness and sacredness 

You shared your salt and sweat from freedom 

Today you a like a woman who sleep with a pillow between her legs anticipating 

a miracle of man 

Coast of ivory 

I see faces tight as skin of drum in moonlight 

Ivory Coast. Once the smoke and smell of human excitement 

Tonight bullets burrow into your belly like rats into sacks of Thai rice 

You are the broken pot we patch to put on shelf again 

 

РОНДАВЕЛИ СИРОМАШТВА: посвећени мојим сељацима 



1010 
 

 

1) 

 

Видите, тутори идеологије одбацују своје достојанство као сломљене 

врчеве 

Другови који умиру између безобразних шавова лицемерја и завере 

Очеви фалуси исецкани сајбер-пунк сленгом, 

Мајчин памучни чуперак - мудрост косе кастрирана тврдим клештима 

сиромаштва 

Ослободилачка еуфорија бледи вихором картела заокупљених корупцијом 

Сиромаштво ЈЕ СМАЊИЛО мајке, гребући животе из неплодне земље од 

црвене глине 

Кћери стењу под жртвом присилног односа, 

Њихова туга натопила је животе дрхтећи пред смртним ноћима 

Сове певају сатиричне стихове пропасти, 

Страница за читање хијена - поезија мрака 

Стихови изговорених речи који пулсирају поред слабашног ритма ћелаво 

обријаних црвених брда 

Гори под депресивним угљем врелих лета 

Црвени сјај ватре лебди над прженом земљом попут истека дана 

Лица преплављена стидом говорила су о нестајању приче о глади 

Реке су непомични костури сувог песка, 

Суше су склопиле ноге на прагове наше земље 

Тишина, гробљанска тишина, тишина пропадајуће масе, умируће масе 

Рондавели обливени ритуалима туге 

Моја земља је жалосна прича о трпљењу, 

Његова мушкост се таложи у вруће панталоне беспарице 

Откуцаји срца ове земље пулсирају као пукотина сломљеног бубња, 

Згажен између глади и болести 

Мајке које издржавају под временом попут одређених корена маниоке. 

 

2) 

 

Земља некад револуционарни гранит, 

Сада, ољуштени политички ожиљци и моралне ране 

Суперљудски аутократе пљују иструлела јеванђеља слободе, 

Њихове борбено одевене, челичне чизме зелених рогова, играчке 

Њихов ударни ослободилачки плес, забијајући идеолошки размажени 

ветар 
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Наполеонски краљеви земље, обасути лицемерним револуционарним 

химнама 

Индоктринирани псеудо-социјалистичким политичким језицима, 

Ноћи смрти навалиле су попут лутајућих бабуна на сеоске рондавеле, 

Мој ум пати од носталгије, 

Болест, болест 

Болест сећања 

Сећања на некад 

Сећања на црвене даге и колибе на моткама које дишу прелепим димом, 

Арома свеже кравље балеге, влага магле испод испуцалих стопала 

Дрхтај и брбљање мајки мајмуна и кокодакање дивљих кокоши 

Припитомљени пси завијају у сенке плешући под маском месечине 

Сове певају свој баритон објављујући црни вео уснуле земље 

Голубови који дижу јутарњи песнички слам славећи зраке обновљеног 

дана. 

Ритам црних села 

Меморие 

 

ЦРНA НАРАНЏА:  за Африку и њен народ 

 

Ксенофобија, мој сине 

Чујем жамор на улицама 

Баботање суседних тржишта 

Савест вас сврби од кривице као 

Генитална губа 

Широке очи су ти шоље из којих сузе никад не падају 

Кад падну, олуја испере канализацију и градове од смећа 

Дођи рибару са својим шапатом да се утопиш, 

Мирис крви смрди на дугин олтар. 

Дарфур, латице крви које се шире, 

Парфем смртних гушења у носницама бедема 

Сиротињске четврти натоварене јетким мирисом блата и 

Крхотина које миришу на гомиле свежих балега 

Страх који се попут гуштера жуља по кожи Дарфура 

Из Кибере. Видим те како се чешеш по уму као одрпаном платну 

Осећајући дах сиротињских четврти и дизел горива 

Дим који се шири кроз рушевине гета ватра је која залива амблем државе 

Трбух  Замбезија боли од крокодила и рибе 

Села су се гомилала попут гомила кромпира на бочним источним брдима 

Обрадива земљишта капљу златним капљицама росе 
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Сунце гуши вулгарна јутра 

Зоре зијевају уз вендете испуњене откупним пјесмама 

Бубњеви слободе звуче све слабије и слабије, дувајући у ветар 

Кад им улице трљају сан из очију 

Сеоске огреботине болно живе од 

Неплодне мрље песка на овој земљи чија се плућа надимају бакром и 

жилама крвавог злата 

Гето задњица седи над сиромаштвом. Калингалинга 

Корупција доручкујући са министрима. Кабулонга, уз крештав вапај деце 

која су се ломила низ градске зидине 

Реко Шире вечерас ти је глас зашуштао суво, попут гребања старе свиле 

Политичари свуда расту попут корова 

Земља Нгвази. Јуче су крокодили доручковали месо 

Сове и птице певале су уз одређени протокол 

Нгвази твој кашаљ утопио је смех и молитве 

Ваш дах је утишао реке и џунгле 

Мозамбик, веровање и дар моје поезије 

Вино од зноја преливало се одсутним, давно заборављеним боговима и 

богињама 

Мекани пољубац златним девицама пре него што су остариле у безубе баке 

Ритам саморе 

Откуцаји срца чимуренге 

Бубањ за Чизаноа 

Данас ваша некад светла јутра плаве у корупцији. 

Социјална анорексија 

Пушке Абуја једу те више од болести 

Волео сам те пре него што си упио сиромаштво као сунђер који упија воду. 

Пре него што су вам пацови сажвакали кров 

Пре него што сте зачели мушкарце са позајмљеним именима и тотемима 

Дух Абаче, ждерећи бубњеви крви и галони уља 

Вива јури сенке бабангиде поред делте блага 

Суровост према Буганди природно је оружје диктатора 

Сиромашни животи закопани под рушевинама аутократије 

Трудне мајке са очима ископаним мецима, са угураним цревима 

назад у трбух 

Луанда ти си рика старих камиона   
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       Michela Zanarella 

 

 

Michela Zanarella was born in Cittadella (PD) in 1980. Since 2007 she lives and 

works in Rome. She published the following collections of poetry: Credo 

(2006), Risvegli (2008), Vita, infinito, paradisi (2009), Sensualità (2011), 

Meditazioni al femminile (2012), L'estetica dell'oltre (2013), Le identità del 

cielo (2013), Tragicamente rosso (2015), Le parole accanto (2017), L’esigenza 

del silenzio (2018), L’istinto altrove (2019). In Romania the collection Imensele 

coincidenţe (2015) was published in a bilingual edition. In the United States, the 

collection translated in english by Leanne Hoppe "Meditations in the Feminine", 

was published by Bordighera Press (2018). Author of fiction books and texts for 

the theater, she is a journalist of Periodico italiano Magazine and Laici.it. She is 

one of the eight coauthors of Federico Moccia's novel "La ragazza di Roma 

Nord" published by SEM. Her poems have been translated into English, French, 

Arabic, Spanish, Romanian, Serbian, Greek, Portuguese, Hindi and Japanese. 

She won the Creativity Prize at the Naji Naaman's 2016 International Award. 

She is an ambassador for culture and represents Italy in Lebanon for the Naji 

Naaman Foundation. She is speaker of Radio Double Zero. Corresponding 

member of the Cosentina Academy, founded in 1511 by Aulo Giano Parrasio. 

She has worked with EMUI_ EuroMed University, a European inter-university 

platform, and deals with international relations. She was President of the Italian 

Network for the Euro-Mediterranean Dialogue (RIDE-APS), Italian leader of the 

Anna Lindh Foundation (ALF). Honorary President of the WikiPoesia Poetic 

Encyclopedia. 
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Микела Занарела 

рођена је у Циттадела (ПД) 1980. Од 2007. живи и ради у Риму. Објавила је 

следеће збирке поезије: Кредо (2006), Буђења (2008), Живот пакао и рај 

(2009), Сензуалност (2011), Медитације за жене (2012), Естетика онораног 

(2013), Идентитети неба ( 2013)), Трагично црвено (2015), Речи поред 

(2017), Потреба за тишином (2018), Инстинкт другде (2019). У Румунији је 

збирка Огромне случајности (2015) објављена у двојезичном издању. У 

Сједињеним Државама, збирку у преводу на енглески језик Лајне Хопе 

„Медитације у женском роду“ објавила је Бордигхера Пресс (2018). 

Ауторка белетристичких књига и текстова за позориште, она је новинар 

Периодицо италиано 

Часопис и Лаици.ит. Једна је од осам коаутора романа Федерике Моћи 

„Девојка са севера Рима“ у издању СЕМ. Песме су јој преведене на 

енглески, француски, арапски, шпански, румунски, српски, грчки, 

португалски, хиндски и јапански. Добила је награду за креативност на 

међународном конкурсу Наји Најаман 2016. године. Она је амбасадор за 

културу и представља Италију у Либану за Наји Најаман Фондацију. 

Говорница је Радио Доубле Зеро. Дописни члан Академије Косентина, коју 

је 1511. основао Ауло Ђано Парацио. Била је председница Италијанске 

мреже за евро-медитерански дијалог (РИДЕ-АПС), италијански лидер 

Фондације Анна Линд (АЛФ). Почасни председник Песничке 

енциклопедије ВикиПоесиа. 

 

Celestial infinity 

expanses and expanses of light 

and the silent voice of time 

that calls us to be part of life. 

If everything comes from the backbone of heaven 

love as well as pain 

they are proof that we are in the world 

to get used to the sun and rain 

to learn to embrace a sunrise 

even before the silence of the clouds. 

 

Daily blooming 

 

I repeat to myself that lifе 

is a daily blooming 

as a miracle without modesty. 
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I rejoice at its genuine warmth, 

to this light had as a gift 

to the first breath. 

Between the body and surfaces 

of heaven, 

flood of meaning 

I announce my will 

to transforming 

each cross to love. 

 

 

 

Небеска бесконачност 

пространства и пространства светлости 

и тихи глас времена 

нас позиваju да будемо део живота. 

Ако све долази из кичме неба 

љубав као и бол 

доказ су да смо у свету 

да се навикнемo на сунце и кишу 

да научиmo да прихватиmo излазак сунца 

чак и пре тишине облака. 

 

Свакодневно цветање 

 

Понављам себи тај живот 

је свакодневно цветање 

као чудо без скромности. 

Радујем се правој топлини, 

овe светлости дате ми на дар 

од првог даха. 

Између мог тела и свода 

неба, 

поплава значења 

Објављујем своју вољу 

да се трансформишем 

сваки крст да волим.   
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     Michael Lee Johnson 

 

 

Michael Lee Johnson lived ten years in Canada during the Vietnam era and is a 

dual citizen of the United States and Canada.  Today he is a poet, freelance 

writer, amateur photographer, and small business owner in Itasca, DuPage 

County, Illinois. Mr. Johnson published in more than 2,013 new publications, 

and his poems have appeared in 40 countries, he edits, publishes ten poetry sites. 

Michael Lee Johnson has been nominated for 2 Pushcart Prize awards poetry 

2015/1 Best of the Net 2016/2 Best of the Net 2017, 2 Best of the Net 2018.  

Two hundred twenty-one poetry videos are now on YouTube 

https://www.youtube.com/user/poetrymanusa/videos. Editor-in-chief poetry 

anthology, Moonlight Dreamers of Yellow Haze:  

http://www.amazon.com/dp/1530456762; editor-in-chief poetry anthology, 

Dandelion in a Vase of Roses available here 

https://www.amazon.com/dp/1545352089.Editor-in-chief Warriors with Wings:  

The Best in Contemporary 

Poetry,http://www.amazon.com/dp/1722130717.https://www.amazon.com/Mich

aelLeeJohnson/e/B0055HTMBQ%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share 

https://www.lulu.com/shop/search.ep?keyWords=Michael+Lee+Johnson&type=

.  Member Illinois State Poetry Society:  http://www.illinoispoets.org/.  Do not 

forget to consider me for Best of the Net or Pushcart nomination! 

Мајкл Ли Џонсон 

живео десет година у Канади током вијетнамске ере и двојни је 

држављанин Сједињених Држава и Канаде. Данас је песник, слободни 

писац, аматерски фотограф и власник малог предузећа у Итасци, округу 

ДуПаге, Илиноис. Господин Џонсон објавио је у више од 2.013 нових 

https://www.amazon.com/MichaelLeeJohnson/e/B0055HTMBQ%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share
https://www.amazon.com/MichaelLeeJohnson/e/B0055HTMBQ%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share


1017 
 

публикација, а његове песме су се појавиле у 40 земаља, уређује, објављује 

десет песничких сајтова. Мицхаел Лее Јохнсон номинован је за 2 Награда 

за Пушарт поезију 2015/1 Најбољи на Мрежи 2016, 2017, 2018. Двеста 

двадесет и један песнички видео запис је сада на ИоуТубе 

 

Virus in the Air, Spasms in my Back 

 

There's a virus in the air, but I can't see it. 

People are dying around me, but I can't save them. 

There are spikes pierced in my back, 

spasms, but I can't touch them. 

Heartbeats, hell pulsating, my back muscles, 

I covet in my prayers. 

I turn right to the left, in my bed, then hang still. 

Nails impaled, I bleed hourly, 

Jesus on that cross. 

Now 73 years of age, my half-sister 92, 

told me, "getting old isn't for sissies." 

I didn't believe her— 

until the first mimic words 

out of "Kipper" my new parakeet's mouth, 

sitting in his cage alone were 

"Daddy, it's not easy being green." 

 

Leaves in December 

 

Leaves, a few stragglers in 

December, just before Christmas, 

some nailed down crabby 

to ground frost, 

some crackled by the bite 

of nasty wind tones. 

 

Some saved from the matchstick 

that failed to light. 

Some saved from the rake 

by a forgetful gardener. 

 

For these few freedom dancers 

left to struggle with the bitterness: 
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wind dancers 

wind dancers 

move you are frigid 

bodies shaking like icicles 

hovering but a jiffy in the sky, 

kind of sympathetic to the seasons, 

reluctant to permanently go, rustic, 

not much time more to play. 

 

Group Therapy 

 

Wind chimes. 

It’s going to rain tonight, thunder. 

I’m going to lead the group tonight talking 

about Rational Emotive Therapy, 

belief challenges thought change, 

 

Dr. Albert Ellis. 

 

I’m a hero in my self-worship, 

self-infused patient of my pain, 

thoughtful, probabilistic atheism 

with a slant toward Jesus in private. 

Rules roll gently creeping 

through my body with arthritis 

a hint of mental pain. 

Sitting in my 2001 Chevy S-10 truck, 

writing this poem, late as usual. 

It’s going to rain, thunder 

heavy tonight. 

 

Fiction Girl 

(Transition) 

 

Drawings, then poems flip over to fiction; 

the flash girl rides this ghost of the invention. 

Insecure in youth, switch girl from drawing 

to poetry, extension flight, outer fiction space, 

yours is a manner of words at work. 
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Mercury is a god of movement. 

A new skill set, brain twister, releases 100 free plays. 

Life is a version of old times, fresh starts, torn yellow pages. 

I focused on you last night; I watched your head spin 

in sleep, a new playhouse of tree dreams, high shifting. 

Changes are leaves; I lift your spirits to the gods of fire, 

offer you thunderbolts practice your shooting in heaven 

or hell, or toss back to earth. 

Change is a choice where your energy flows. 

No computer gods will help this poetic journey. 

May you cry out loud on route to fairytale creations. 

You are the chemist, the mixer girl shifting gears. 

Creativity is how the gallery of galaxies cement. 

Flash fiction lines cross stars. 

 

Cold Gray (V2) 

 

Below the clouds 

forming in my eyes, 

your soft eyes, 

delicate as warm silk words, 

used to support the love I held for you. 

 

Cold, now gray, the sea tide 

inside turns to poignant foam 

upside down separates- 

only ghosts now live between us. 

 

Yet, dreamlike, fortune-teller, 

bearing no relation to reality- 

my heart is beyond the sea now. 

A relaxing breeze sweeps 

across the flat surface of me. 

I write this poem to you, 

neglectfully sacrificing our love. 

I leave big impressions 

with a terrible hush inside. 

 

Gray bones now bleach with memories, 

I’m a solitary figure standing 
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here, alone, along the shoreline. 

 

Вирус у ваздуху, грчеви у леђима 

 

Вирус је у ваздуху, али не видим га. 

Људи умиру око мене, али ја их не могу спасити. 

У леђима су ми прободени шиљци, 

грчеви, али не могу да их додирнем. 

Откуцаји срца, врашки пулсирају мишићи леђа, 

Жудње у молитвама. 

Скрећем десно, налево, до свог кревета, а затим мирно лежимим. 

Нокти изубијани, крварим сваки сат, 

Исусе на том крсту. 

Сада имам 73 године, моја полусестра 92, 

рекла ми је, "старење није за магарце." 

Нисам јој веровао - 

до првих мимичких речи 

из уста "Кипера"  мог новог папагаја 

док је седео сам у кавезу: 

"Тата, није лако бити зелен." 

 

Остављање у децембру 

 

Листови, неколико заосталих 

Децембар, непосредно пред Божић, 

неки приковани  

за гране мразом, 

неки испуцали од уједа 

гладне музике  ветра. 

 

Неки спашени од шибице 

јер није успела да их запали. 

Неки спашени од грабљи 

заборавног баштована. 

 

Ових неколико плесача слободе 

Остало је да се бори са горчином: 

 

плесачице ветра 

плесачице ветра 
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помери се фригидна си 

тело која се тресе попут леденица 

лебдећи само на тренутак на небу, 

некако подупрто годишњим добима, 

нерадо трајно одлази, рустикално, 

нема много више времена за игру. 

 

Групна терапија 

 

Ветар звони. 

Вечерас ће падати киша, грмљавина. 

Вечерас ћу водити групу у разговору 

о рационалној емотивној терапији, 

веровање изазива промену мисли, 

 

Др Алберт Елис. 

 

Ја сам херој у свом самопоштовању, 

самоинфузивни пацијент мог бола, 

замишљени, верујући атеизам 

наклоном према Исусу насамо. 

Правила лагано пузе 

кроз моје тело са артритисом 

наговештај душевног бола. 

Седећи у свом камиону Шеви С-10 из 2001. године, 

пишем ову песму, касно као и обично. 

Падаће киша, грмљавина 

Тешка ноћ. 

 

Фикција девојке 

Цртежи, а затим песме прелазе у фикцију; 

флеш девојка јаше духа иновације. 

Несигуран у младост, пребацује девојку са цртежа 

у поезију, продужени лет, свемирски фантастични простор, 

твој је начин речи на делу. 

Меркур је бог покрета. 

Нови сет вештина, увртање мозгова, објављује 100 бесплатних представа. 

Живот је верзија старих времена, нови покрети, поцепане жуте странице. 

Фокусирао сам се на тебе синоћ; Гледао сам како ти се врти у глави 

у сну, нова играоница снова на дрвету, високо променљива. 
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Промене су лишће; Подижем твој дух до богова ватре, 

нудимж ти громове да вежбаш пуцање на небу 

или паклу, или бацање доле на земљу. 

Промена је избор где твоја енергија тече. 

Ниједан рачунарски бог неће помоћи овом песничком путовању. 

Нека гласно заплачеш на путу ка бајковитим креацијама. 

Ти си хемичар, девојка миксер која мења брзине. 

Креативност је начин на који се галерија галаксија цементира. 

Блиц фантастичних линија укршта звезде. 

 

Хладно сива (В2) 

Испод облака 

формирање у мојим очима, 

твојих меких очију, 

деликатно као топле свилене речи, 

некада су одржавале љубав коју сам гајио према теби. 

 

Хладна, сада сива, морска плима 

изнутра се претвара у потресну пену 

наопако нас раздваја- 

сада између нас живе само духови. 

 

Ипак, сањарска, гаталачка, 

нема везе са стварношћу- 

моје је срце сада изван мора. 

Попушта поветарац 

преко моје равне површине. 

Пишем вам ову песму, 

немарно жртвујући нашу љубав. 

Остављам велике утиске 

са страшном тишином изнутра. 

 

Бледе сиве кости успомена, 

Ја сам усамљена фигура која стоји 

овде, сам, уз обалу. 
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    Милена Проковић 

 

 

 

Милена Проковић, Србија 

Биографија: рођен средином прошлог века у Аранђеловцу.. 

Високо образовање у Београду - где се живи деценијама. 

Бави се књижевним радом, пише песме и прозу. 

 

 

ОДА ДОМАЋИНСТВУ 

 

Певајте петлови затегните конце гласно 

нека ноћни мрак издахне од муке 

Најави септембарску зору онога што плаче од сласти 

 

Певај песму рода 

изнад неба наше сунце најављује 

да се загреје и позлати поља зрна 

потопљен прадедин шљивик 

 

Подигни сунце високо 

осветли куле плафона свих наших Стефана 

у тами који сањају правду враћају 

у генима који су кључни 

због неправде голгота 

 

Корак кућних врата 
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дубина плавих гробница 

повратни путеви свих Чарнојевића 

 

Певајте домаћини уништавајте вековну таму 

Најави зору слободе 

и опело за оне 

кућни праг који бране 

и певају док умиру 
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            Милица Јефтимијевић Лилић 

 

 

Милица Јефтимијевић Лилић рођена је 1953. у Ловцу код Бањске на 

Косову и Метохији. Завршила је Филозофски факултет, Одсек за 

југословенску књижевност и језик у Приштини, а магистирала је на 

Универзитету у Београду. Радила је у Приштини на Универзитету у звању 

асистента на предмету Методика наставе српског језика на Филолошком 

факултету и професора више школе на Вишој педагошкој школи, где је 

предавала Методику наставе српског језика и Књижевност за децу. Радила 

је у Радио Приштини као уредник и у Телевизији Приштина као уредник 

Редакције за културу (1995 – 1999). 

 

До недавно била је уредник у Телевизији Београд и један од зачетника 

Дигиталног програма, (садашњег Трећег канала, за културу), а пре тога је 

девет година радила као уредник у Редакцији за културу. Сарадник је 

многих часописа и листова. 

 

Објавила је збирке песама: “Мрак, избављење“ (1995) “Хибернација“ 

(1998) „Путопис коже“ (2003), “Чарање“ (2007), проза: „Сиже случаја“ 

(2002), критике: „Поетика слутње“ (2004) и „Епистемолошка осветљавања“ 

(2007), „Одвијање свитка“ (2008), „Мистерија љубави“ (2011), „Критички 

темељи и домети“, студија о Сими Цуцићу (2012), „Жубор ума“ / !Il 

gorgoglio della mente“ (српско–италијанско издање, 2012), „Das mysterium 
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der liebe“ (2012), „Мозаикот на создателот“ (на македонском, 2012), 

„Тетоважа ума“ (2012), „По мери мита“ (2014), „Партенон звездама зидан 

(2015), „Понирања у прозни текст“, Критике и есеји (2015), „Il fuoco e il 

verbo / Ватра и слово“ (италијанско-српски, 2015), „Очи у очи са 

судбином“ (приче, 2015), “Непредвиђен сусрет“ (приче, 2016), “Посланице 

Одисеју” (2017, 2018), „О Косову опет и нове песме“, Панорама, 

Јединство,Приштина, 2019, „Скривено у сјају очију (приче) , БКЦ 

Милошево и КРК, Вест Честер, САД, 2019. 

 

Пише и приче за децу које су објављиване у „Дечјим новинама“, 

„Јединству“ „ Невену“ и другим гласилима. Приредила је и изабрала песме 

Владете Вуковића под називом „Остаћу негде“, и неколико књиг а избора 

поезије знаменитог песника Љубинка Јелића, за италијанско, француско, 

шпанско, турско и издање на арапском језику. Аутор је бројних предговора 

и поговора за многе књиге, српских и страних аутора. 

 

Добитник је награда: „Јединства“ за најбољу причу (Приштина), 

„Григорије Божовић“ за најбољу песничку збирку (Приштина), “Лазар 

Вучковић“ за најбољи циклус песама објављен у часопису „Стремљења“ 

(Приштина), “Песничка повеља“ (Звечан), „Змај Огњени Вук“ (Смедерево), 

„Кондир Косовке девојке“ (Грачаница), „Бронзани Орфеј“ (Франкфурт). 

„Златни беочуг“ (Београд), „Златна значка КПЗ“, „Повеља за животно 

дело“ (Опленац), Награда „Сима Цуцић“, „Царица Теодора“ „Сребрно перо 

које лети“ (Бугарска), „Медаља са ликом Нерона“ (Италија), „Citta' del 

Galateo“ (Италија), „Цар Константин“ и „Златник Цара Константина“ 

(Ниш), “Национално признање за трајни допринос култури Србије,” “Прва 

награда за креативност” Фондације Нажи Наајман (2014), Либан, “World 

poetry Rossete“ Истанбул (2016), “Omaggi Mediteraneo“ (2017), „Global 

icon“ (2018), Writers International Fondation of India, „Vitruvio“ (2018), 

(Италија)… 

 

Заменик је директора онлajн магазина Балкан Ин, специјални саветник за 

културу Интернционалног Концила за демократију и право (ICDJ) при 

УНЕСКО-у, са седиштем у Риму, члан Фондације интернационалних 

писаца Индије Writers International Fondation of India... 

 

Заступљена је у више антологија поезије, зборницима и панорамама 

поезије како у земљи тако и у иностранству. Песме су јој превођене на: 

руски, италијански, енглески, француски, арапски, мађарски, турски, 
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бугарски, македонски, немачки, азербејџански, шведски, пољски, 

румунски, грчки, ромски, словачки и друге језике. 

 

Живи у Београду од јула 1999. Мајка је две кћери. 

 

 

 

 

ШЕХЕРЕЗАДИНА НОВА КОРЕОГРАФИЈА 

 

Од Шехерезаде истрајнија 

Поновила сам њену игру смелије, хитрије 

Вештија за искуство векова 

Уткано у мој ум 

Сигурна да тражиш више, 

Обнаженије речи, 

Јачи звук пути 

Што пламти у сумрак, 

Сажиже све што такне. 

И држимо се за ту нит исконске страсти 

Дуже од хиљаду и једне ноћи 

А она јача, скраћује растојање 

И све ближе смо пожару, 

И горимо све дуже, пламније 

У име свих охладнелих, гладних 

Ове искре божанске, неутолне. 

И нисмо, господар и плен 

обострано поробљени 

робимо се игром зачарани. 

И нема краја овој „ноћи“, 

Мач између нас 

Корице отворене. 

Шехерезадина нова кореографија 

И твоје задивљене очи. 

 

 

МОЋ ИСКУСТВА 

 

Са жудњом заљубљеног 

Чекала сам песму 
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Њен нежни зов из дна себе, 

Веровала њеном рођењу. 

 

А, она охола, изневеравала 

Ћудљиво давала глас од себе, 

Сетом призвана, немошћу. 

 

Сад ништа више не чекам 

А песму само узмем 

Без дрхтања и страсти 

Што љубав прате. 

 

Сад јој само наредим да дође 

Макар храмајући 

И она послуша. 

 

Годи јој моја охолост, 

Постаје кротка 

Ко нежна драга 

Пред витезом 

 

Само се преда. 

 

А ја је без милости зграбим, 

Гњечим, прекрајам, сечем 

Ко дивље месо хирург. 

 

Сабијам јој рогове 

Иако рогат је свет, 

 

Будући моја 

мора имати мој лик, 

мноме створена 

мора осетити моје прсте 

што је грнчарски тешу, 

окрећу, полирају. 

 

Будући музика, ритам 

Дам јој ноте своје уше 

Нека их прими, оживи 
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За оне што воле моћ звука, 

За виртуозе слуха 

 

Па од ње се скривајући 

Побегнем у безум сиви 

Ал она се осветнички врати 

Све преслика из мог лика, 

 

Преда ме стане интерфејс 

Copy- pest, copy-pest.  
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   Милица Миленковић 

 

 

Докторанткиња на Филозофском факултету у Нишу, по струци мастер 

филолог српске и компаративне књижевности. 

Објавила књиге: роман Homunculi (2010), књижевну критику Критичка 

тумачења (2016), песме Мање од длана (2012), Via Militaris, Via Dolorosa 

(2013), Испоснице (2019), Љубав у Кани и друге песме (2020), избор из 

поезије Треће крило (2021). 

Приредила: Зборник радова ученика школе Активног читања и креативног 

писања (2018). 

Сабрана дела Гордане Тодоровић у три тома, као пројекат који је подржало 

Министарство културе и информисања Републике Србије у области 

издаваштва капиталних дела савремене српске књижевности, Живети због 

песме Гордане Тодоровић, 2019. 

Члан жирија за доделу награде „Гордана Тодоровић“ и награде „Меша 

Селимовић“ у Београду. 

Научне радове из струке, књижевну критику и поезију објављује у 

књижевној периодици у земљи, региону и иностранству. 

Поезија јој је превођена на енглески, словачки и македонски језик. 

Члан је Удружења књижевника Србије од 2018. године. 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА: 
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Прва награда Фестивала поезије младих у Врбасу (2011), Прва награда 

Фестивала културе младих Србије у Књажевцу (2012), Награда Тимочка 

лира за најбољу песму, Радио Београд 2 (2012), Финалиста Ратковићевих 

вечери поезије (2015, 2016, 2017), Трећа награда Ратковићевих вечери 

поезије у Црној Гори (2017), Финалиста Смедеревске песничке јесени са 

најбољом песмом за Златну струну (2017), Друга награда Дринских 

књижевних сусрета (2019), Награда Мирко Петковић за књижевну критику 

(2019), Награда Стражилово за збирку песама (2019). 

 

CHRISTMAS CAKE 

A mother will, at Christmas, 

fingers in the field 

in the seeds 

in the grains 

bake in male strenght 

a windmill 

wheel and stone 

A mother will, at Christmas, 

oxen in a yoke 

a house by the road 

a snake under the barn 

the dead under the threshold 

A mother will – 

a cross in the midlle, 

a crossroad and a guidepost 

Translated by Sanja Zekanović 

 

БОЖИЋНИ КОЛАЧ 

Мајка ће, о Божићу, 

прсте у њиву 

у семе 

у жито 

да умеси мушку снагу 

воденицу 

точак и камен. 

Мајка ће, о Божићу, 

волове у јарам 

кућу крај друма 

змију под амбар 

мртве под праг. 
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Мајка ће 

још само крст по средини, 

раскршће и путоказ. 

 

ПОГАЧА 

 

Осећам. 

Тежак су нам логор спремили. 

У црно нас рухо завили. 

Плачу деца. 

Поља пуста. 

Жене више не поју песму. 

Утихнуле. 

Угасле. 

Збирају кукурузна зрна. 

Биће погаче мање од длана.  
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              Милица Пауновска 

 

Милица Пауновска је рођена у срцу Македоније далеке 1989. године, у 

малом граду Неготину, где проводи дане детињства. Док се она не пресели 

у главни град и започне економски факултет и недуго затим почиње да 

ради тамо у Скопљу. Писала је у протеклих 15 година и открила је своју 

прву књигу, збирку песама под називом „Непотпуна“, где се излаже, пушта 

њен глас и омогућава другима да завире и чују део ње. Неке од њених 

песама већ су преведене и објављене на неколико страних језика и 

страницама поезије. За своје песме каже да се оне откривају и својим 

стиховима даје смернице свим људима који су прошли или пролазе кроз 

сличне ситуације као и она. Показује им да ништа није изгубљено ако 

нађете прави креативни начин да се осећате и изразите. 

 

Несуђен 

 

Подигнем поглед 

и само видим 

црна линија. 

Одваја небо и брдо. 

Гледам испред себе 

осветљена сцена боде ме у очима. 

Око мене - само главе. 

Мрак је сакрио тела. 

Звуци виолине 
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омекшавају ми срце, 

а мисли лете далеко, далеко ... 

Питам се где си... 

Волела бих да ми можеш пити само својим очима, 

И заложићу све своје. 

Волела бих да ми оставиш пољубац, али у чаши, 

И нећу тражити вино. 

Жеђ која из душе расте, 

Упорно тражи пиће божанствено. 

Твоје вино је пиће које сам требала да пијем заувек ... 

Јер док дижем чашу, 

Док ми вино долази у уста, 

Осећам да ми љубав улази кроз вене. 

То је све од истину што знам . 

То је једна ноторна чињеница. 

И сваки пут, 

Пре него што остарим и умрем, 

Пијуцкаћу вино, 

Мислићу на тебе свим срцем. 

Жудети да си мој, 

У жељи да те погледам и уздахнем. 

 

Tiho drhtanje 

 

Mogla si predvidjeti kraj. 

Mogla si ublažiti pad. 

Znaš kako kontrolisati stav, 

međutim, nisi ublažila bol. 

Sada je praznina. 

Teška i masivna kao planina. 

Svaki trenutak je užasno nepovratan. 

Svaka milisekunda je pogubnija. 

Učinila si sve moguće da ga imaš. 

Povređena, patiš, propadneš ... 

Ima izgled koji te boli, 

Duboka tišina koja te ubija. 

Dakle, to je već učinjeno ... 

(Strah...) 

Tako će i ostati. 

Vreme prolazi neopozivo, 
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Samo te vreme može spasiti. 

Vreme ... ili samu sebe! 
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  Миљана Игњатовић Кнежевић 

 

 

Mиљaнa Игњaтoвић Кнeжeвић рoђeнa je у Пирoту, зaвршилa je 

Филoзoфски фaкултeт у Нишу, гдe живи и ствaрa. 

Члан је Огранка Ниш Савеза књижевника у отаџбини и расејању, члан УК 

"Бранко Миљковић" и члан удружења писаца "Чегар". 

Aутoр je збирки пeсaмa "Грaдoви сa oнe стрaнe путa" (2012), "Вeрижњaчa 

зa душу" (2013), "Рaзлoмљeнa врeмeнa" (2014), "Бубамара" (2016), "Искре 

духовности" (2016) и "Искре мудрости и сећања" (2017), збирки пeсaмa зa 

дeцу "Сви смo дeцa" (2014), "Нajлeпшe дoбa" (2015) и "Хајде да растемо" 

(2018), романа за децу "Потрага за златном маском" (2019), кao и рoмaнa 

"Игрa судњeг дaнa" (2012), "Врeмe пoслe врeмeнa" (2015), "Анатомија 

страха" (2017) и "Мирис мртвих љубичица" (2020). 

Носилац је многобројних награда и учесник у антологијама и књижевним 

часописима у земљи, региону и иностранству. 

 

Песма за тебе 

 

Шта знаш о свицима што умирући гасе фењере? 

Шта знаш о људима у којима се само бол сабере 

у црну звезду што покрај себе све гута? 

шта знаш о бескрајном путу без пута? 

 

Ко ти даје право да ми кроз срце сврдлаш као црви, 
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да уображаваш да си и последњи и први 

што има права да ми већ болно срце расцветава 

и да га са осмехом посматра кад прецветава? 

 

Ко си ти због кога ми се једино спава 

да сањам те, тихо, као кад расте трава? 

Пожелим понекад да те хладне обришу кише, 

да не мислим на тебе, да те не волим више. 

 

Знај: 

 

Лакше је умрети него волети, 

љубав ће и радост и бол нам донети, 

лакше је умрети него волети, 

лакше је, веруј ми, мање ће болети. 

 

Знај: 

 

Младост ће проћи, коса побелети, 

а ја ћу и даље тебе волети 

и никад, никад нећу се кајати 

јер после среће бол ће нас спајати. 

 

 

Познајем ти душу 

 

Познајем ти душу као што познаје 

онај који све нас према себи створи, 

познајем ти душу као свете речи 

што познају усне оног ко их збори. 

 

Познајем ти душу као ветар класје 

што се њише пољем увек када дува, 

познајем ти душу као мајка дете 

које срцем воли и осмехом чува. 

 

Познајем ти душу, меку паучину 

што је сваког јутра судба опет плете, 

познајем ти душу ко икону стару 

на коју кандило шаље зраке свете. 
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Познајем ти душу боље него своју 

ко белутак знам је испод ноге босе, 

познајем ти душу, сија на мом путу 

под сунчевим зраком као капља росе. 

 

Познајем ти душу, најсјајнију звезду 

на небеском своду што сија у ноћи, 

познајем ти душу иако те нема 

нит` ћеш мојим путем икад више проћи.  
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     Miljana Živanovič 

 

 

 

Miljana Živanovič rođena je u Vukovaru, RH. Živi i stvara u Švajcarskoj, na 

nagovor objavljuje prvi put svoju poeziju 2017 godine iako piše još od školskih 

dana. 

“Šetnja dolinom šafrana" je njeno prvo samostalno izdanje. 

U pripremi je publiciranje iz tog vremena njenia poezija i knjige “Putovanje 

kroz poeziju sveta” na internacionalnom nivou su biografije značajnih ljudi 

viđenih i pisanih iz njenog ugla koji ostavljaju trag u njenom životu i 

stvaralaštvu. 

Učestvuje u osam Antologija na Srpskom i Engleskom jeziku: 

· Antologija Srpske poezije i proze; USUA 

· Antologija Svetske poezije i proze I; USUA 

· Antologija Ljubav je sve; Zlatno pero Knjaževac 

· Antologija Svetske poezije i proze II; USUA 

· Antologija Svetske poezije i proze III; USUA 

· Atunis Galaxy Anthology Belgie - 2021 Anthology of Conteporary World 

Poetry 
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· Antologija Krv na pesku 2, pod pokroviteljstvom Every Child Lifeline Charity 

Foundation 

· Anthology of women's poetry, Tunis 

· Destine zajedničkih zbiriki poezije i proze 

· Poeziju objavljuje i na Engleskom jeziku 

Za svoj rad nekoliko puta je nagrađivana u zemlji i inostranstvu. 

Prva nagrada na literarnoj manifestaciji “Gordana Koceva 2020” Makedonija i 

prva nagrada za Lirsku poetsku tvorbu Makedonije. 

Nekoliko specijalnih nagrada Zlatno Pero Knjazevac. 

Od 1567 pisaca izabrano je 30 najboljih autora, Miljana Živanović jedna je od 

odabranih najboljih kniževnika za 2019. godinu. 

U humanitarni rad uključena je od rane mladosti. Prvi susret s ovim plemenitim 

poslom je briga za stare i nemoćne ljude. U kasnijim godinama, odlučila se 

posvetititi brzi za napuštenu decu. 

Godine 2020. pridružila se humanitarnoj organizaciji Every Child Lifeline 

Carity Foundation, gde je Upravni odbor imenuje za Svetskog Sekretaro 

Fondacije i direktnim saradnikom sa UNICEF-om. Sama kaže da je to nagrada 

njenog života. Pod sloganom “Deca za decu"” u 

pripremi objavljivanje dečije Antologijekoja, sadrži kreativni rad isključivo dece 

sa njihovim crtežima, pričama i stihovima za podršku napuštenoj deci. 

Član je: 

Književnog Kluba Scena Crnjanski, Književnog kluba Umetnički Horizont, 

Zlatno pero Knjaževav, Udruženje slobodnih umetnika Australije, Udruzenje 

Pisaca Srbije i Udruzenja Srpskih knjizevnika u otadžbini i rasejanju. 

“U njenim tekstovima postajete učesnici uz detalje koji vas zaokupljaju, 

ispričanom pričom na sugestivan način. Ne ostavlja čitaoce ni na trenutak bez 

interesa i zaokuplja njihovu pažnju. 

Kao autor izdvaja se iz mase pisaca tradicionalnog "ženskog" ljubavnog štiva. U 

svojoj poeziji pokazuje izrazit osećaj za drugačiju potrebu savremene svesti, 

sopstvenim uverenjima da postoje presudni trenutci u životu žene.” 

Izdvojena recenzija iz Antologije Srpske poezije i proze. 

Dr. Miodrag D. Ignjatović: “Ova poezija je psihološka igra između Nje i Njega, 

a da bismo približili Miljanu čitaocima, moramo reći da je njena duša od 

najtananijeg prediva tkana, kao i lirika. Ona je sklona aperceptivnosti – 

naknadnom doživljaju i to sa širenjem percepcije i recepcije… 

Na kraju, ova prefinjena knjiga je i mali nauk našoj dobroj, umovanju sklonoj 

poetesi, kao i svim čitaocima, koji će iz knjige upiti sve eliksire života, snovilja i 

duhovnih sfera. Knjiga Šetnja dolinom šafrana je Miljanina zastava, barjak i 

ushitni let, koji će prepoznati kritičari, akademski znalci i čitaoci, kojih je 

ponajaviše okupljeno oko poetesine poezije. 
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Prelistavam listove toliko puta izlistane, 

Na krajevima presavijene, 

Značajni momenti obeleženi... 

Tako peva Miljana u stihovezu Pozornica i ja, a Vi koji knjigu budete imali u 

svojoj imovini i riznici dragulja, prepoznaćete neosporan talenat, pesnički 

eterični milozvuk, kao i nadasve lepotu većine stihovnica! “ 

Izvdvojena recenzija iz njene knjige Šetnja dolinom šafrana 

 

BREZA 

 

Prošetasmo Deda i ja kroz aleje Breza, u snu... 

Mnogo je voleo Brezu u našem dvorištu. 

Zasađenu da je gleda kroz prozor svoje sobe, 

Prvi i zadnji pogled da bude na nju svakog dana. 

Voleo njen miris i treperenje... 

Milovao je rukom i pričao priče kao detetu. 

Odjednom on odšeta u bolji svet. 

Nikad nije odao odakle 

Tolika privrženost prema njoj. 

Meni u nasleđe osta ljubav prema Brezi. 

Ali nisam on. 

I Breza poče da kopni, vene i suši se. 

Da li od godina ili od tuge za njim? 

Posekoše je. 

Kao da nikad tu nije ni bila. 

Posadiše novu mladicu tamo gde on spava. 

Da mu pravi hlad, lišće da priča. 

Tetoši ga i miluje. 

S godinama korenje njeno preraslo, 

Zasmeta njegovom krevetu... 

I nju posekoše... 

Još mu novu Brezu zasadili nisu. 

Tuguju i ona i on... 

 

BUNAR 

 

Pronaći bunar sreće i želja? 

Tog čuvara tajni i večne mladosti u nama... 

Slučajno ili namerno pronađoh i ja jedan... 

Na nekom proplanku, vidi se, 
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Posećivan od zalutalih šetača... 

Radoznalost me natera da mu priđem, 

Sagledam sa svih strana 

I ostah fascinirana putovanjem kroz vreme... 

Mislila, imam sve što želim 

I više od toga mi nije bilo potrebno. 

Ali ipak ubacih novčić, 

Ne razmišljajući mnogo... 

Sačakah da čujem kako se metal 

S vodom stapa... 

Istina, verovanje ili samo dokona 

Izmišljotina starih ljudi... 

Kažu, ne ide to... ubaciti novčić tek tako, 

Ne treba čekati da čuješ njegov pad, 

A ni želju nisi zamislila. 

Ponovo ga tražim, tamo je on negde, 

Skriven samo od mog pogleda... 

Sad imam i cilj i želju i drugu kovanicu... 

I trčala bih koliko me noge nose  
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       Милутин Ђуричковић 

 

Милутин Ђуричковић рођен је 1967. године у Дечанима. Дипломирао и 

магистрирао на Филолошком факултету у Приштини, а докторирао на 

Филозофском факултету у Источном Сарајеву. Пише песме, приче, романе, 

драме, књижевну и позоришну критику. Члан Удружења књижевника 

Србије и Удружења новинара Србије. Превођен на 50 језика. Добитник 

неколико књижевних награда у земљи и свету. Објавио и приредио 60 

жанровски различитих књига за децу и одрасле. Живи и ради у Београду. 

. 

 

НА ПЕРОНУ 

 

На перону чујем трубе, 

иду људи као река. 

Сви се грле, дуго љубе, 

мене нема ко да чека. 

 

Свима машу руке беле, 

стижу гости из далека. 

Уз осмехе цвеће деле, 

мене нико да сачека. 

 

Дечји жамор препун среће, 

на лицима суза нека. 
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Свако својим путем креће, 

мене нема ко да чека. 

 

  ЗАВИЧАЈНА 

 

 

 

У румено, тихо подне, 

ја се сећам куће родне. 

У заласке и сванућа 

још се зари моја кућа. 

У мислима слике плове, 

као да ме мати зове. 

А долином тече река, 

на повратак мене чека. 

Осећам и густе шуме 

да трепере и зову ме. 

Док на зиду бршљан расте, 

око крова лете ласте. 

Као некад све је исто, 

беспрекорно, лепо, чисто. 

Небом лете ждрал и рода, 

у бунару бистра вода. 

Пуста башта, старе стазе, 

на кораке моје пазе. 

Носим ове слике свете, 

као кад сам био дете.  
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             Mircea Dan Duta 

 

 

 

Poet, film scientist, translator, author of Czech expression (*27.05.1967, 

Bucharest), producer & moderator of cultural events in the Czech Republic, 

Slovak Republic and Romania. 

Editor of the following literary revues: 

Levure Littéraire (France – USA - Germany) 

FITRALIT (Romania) 

**A Too Powerful Word (**Serbia) 

Quest (Montenegro 

Poetry books: 

Landscapes, Flights and Dictations, 

*Tin quotes, inferiority complexes and human rights *(2014/2015, Petr Štengl 

Editions, Prague), 

*Plíz sujčov jor mobajl foun senťu / Pliiz suiciof ior mobail faun senchiu, Please 

Switch Off Your Mobile Phone, Thank You * (Next Page Editions, Bucharest, 

2020, bilingual Czech-Romanian anthology). 

Samples from his scientific work (film and literary critic and history): 

*Narrator, Author & God *(Charles University Press, 2009), 

*The Holocaust in the Czech, Slovak and Polish Literature & Cinema *(ibid., 

2007), collective work 

The Czech & Slovak Film New Wave in the Social, Political and Cultural 

Context of the 60s of the 20th Century (Jozef Škvorecký **Literary Academy 

Press, 2008) – collective work. 

Parts of his work were translated and published in the USA, France, United 

Kingdom, Spain, Poland, Bulgaria, Israel, Serbia, Romania, Moldavia, 
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Montenegro, North Macedonia, Spain, India, Egipt, Mexico, Syria, Korea, 

Albania, Mongolia. His works are also present in anthologies in the USA, UK, 

Mongolia, Spain, South-Africa, India, Indonesia, Romania, Moldavia. 

Translator: 

from/into Czech/Slovak into/from Romanian / English / French; 

from Polish, Bulgarian into Romanian 

from / into English, French into / from Romanian 

He translated more than 85 authors from Czech or Slovak into Romanian (in 

authorial volumes/collections or for literary revues), about 10 authors from 

Polish into Romanian (for literary revues) and about 15 authors from Romanian 

into Czech or Slovak (for literary revues or authorial volumes / collections) 

 

Мирцеа Дан Дута 

Песник, филмски научник, преводилац, аутор чешког израза ( 27.05.1967, 

Букурешт), продуцент и модератор културних догађаја у Чешкој, 

Словачкој и Румунији. 

Уредник следећих књижевних ревија: 

Левур Литерер (Француска - САД - Немачка) 

ФИТРАЛИТ (Румунија) 

** Превише моћна реч (** Србија) 

Потрага (Црна Гора 

Књиге поезије: 

Пејзажи, летови и диктати, 

* Лимени цитати, комплекси инфериорности и људска права * (2014/2015, 

издања Петр Штенгл, Праг), 

Молимо искључите свој мобилни телефон, хвала * (Издања следеће 

странице, Букурешт, 2020, двојезична чешко-румунска антологија). 

Узорци из његовог научног рада (филмски и књижевни критичар и 

историја): Наратор, аутор и Бог  (Цхарлес Университи Пресс, 2009), 

* Холокауст у чешкој, словачкој и пољској књижевности и биоскопу * 

(ибид, 2007), колективни рад. Чешки и словачки филм Нови вал у 

друштвеном, политичком и културном контексту 60-их година 20. века 

(Јозеф Шкворецкы ** Литерари Ацадеми Пресс, 2008) - колективно дело. 

Делови његовог дела преведени су и објављени у САД-у, Француској, 

Уједињеном Краљевству, Шпанији, Пољској, Бугарској, Израелу, Србији, 

Румунији, Молдавији, Црној Гори, Северној Македонији, Шпанији, 

Индији, Египту, Мексику, Сирији, Кореји, Албанији, Монголија. Његова 

дела су такође присутна у антологијама у САД-у, Великој Британији, 

Монголији, Шпанији, Јужној Африци, Индији, Индонезији, Румунији, 

Молдавији. 
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**Narkóza **  

  

Ve tvém životě vyrostl najednou 

obrovský vánoční strom. 

Vlevo tvoje dosavadní přání touhy, sny, iluze. 

Vpravo to, co se ti dosud povedlo: 

splněné touhy a sny, vydařená přání, realizované projekty nebo iniciativy. 

Ptáš se, co asi visí na tom stromečku, 

že už nefunguje komunikace mezi jeho pravou a levou stranou, 

proč realizované projekty jako by zapomněly na svůj šťastný závěr 

a proč si úspěchy už nepamatují, 

jakou iniciativu nebo proces korunovaly 

a hlavně kde zmizely všechny tvoje prohry, fiasky a nezdary 

Nemáš moc na výběr. 

Ačkoli je teprve první adventní týden, 

budeš muset stromeček odzdobit, abys zjistil, kde je problém, 

popřípadě ho vyhodit, aby všechno bylo a fungovalo tak jako dřív. 

Bylo ti to líto, 

obrovský ozdobený vánoční stromeček byl totiž moc krásný, 

ale udělals to, a aspoň zčásti vypadaly výsledky slibně. 

Obnovil se totiž kontakt mezi projekty a jejich úspěšnými závěry, 

nezdary se však stále neozývaly. 

Akorát na místě, kde stal stromeček, 

jsi našel takové zvláštní fialové srdéčko. 

Vůbec si nepamatuješ, že bys někdy měl takovou vánoční ozdobu. 

V tu chvíli ti netrpělivě a naléhavě zavolal kamarád Toni, 

aby ti připomněl, že za deset minut 

máte společně vystoupit v přímém přenosu na Nově. 

Stihli jste to na poslední chvíli. 

Nicméně jste výborně improvizovali a bravurně to zvládli. 

Když ses vrátil domů, fialové srdéčko už tam nebylo – 

a stejně jsi na něj úplně zapomněl. 

Akorát později v hospodě tebou otřáslo 

když se tě Toni ptal, 

jestli letos žádný vánoční stromeček neozdobíš. 

Bylo to však po pěti pivech, 

a taks to chtěl nechat plavat, ale, ani nevíš proč, 

nakonec jsi celkem nepatřičně odpověděl: 
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Sněžím. 

Vypukl záchvat smíchu: 

Ty vole, ten tvůj Kohout je přece už třicet let mrtvý! 

Věděls, že je naživu a že je mu 92, 

a že ostatní to také vědí. 

Pochopils také, jak to mysleli, že je mrtvý. 

A taks to tentokrát opravdu nechal plavat. 

Zvedl ses od stolu a šel k pultu s prázdným půllitrem: 

Ještě jedno, prosím. 

Servírka se usmívala 

a její lesklé rtíky měly podobu fialového srdce. 

42, pane. 

Padesát. 

Ještě vám vrátím... 

To je dobrý. 

 

 

 

 

 

 

**Anaesthesia** 

                                               (translated into English by Judit Antal) 

A huge Christmas tree 

arose all of a sudden in your life. 

On its left side, your wishes, dreams, desires and illusions so far. 

On its right side, things you have achieved so far: 

desires and dreams that came true, fulfilled wishes, successful projects or 

initiatives. 

Your asked yourself 

what's hanging in that tree, 

that has stopped communication between its right and left side, 

why successful projects seem to have forgotten they are successful 

and why success no longer remembers initiatives or processes that were 

crowned with it, 

and especially where all your failures, defeats and fiascos disappeared. 

You don't have much choice. 

Although it is only the first Advent week, 

you will have to take down your Christmas decorations, 

for finding out where the problem is, 
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then throw the tree away, 

so that everythung would go back to normal, as before. 

You were sorry of course, 

as the huge decorated Christmas tree was very beautiful, 

but you did it, and the result looked promising - at least a part of it. 

Successful projects remembered they used to be successful, 

however, the failures were still missing. 

Nevertheless you found such a strange violet heart 

on the very place where the tree stood. 

You don't even remember ever having such a Christmas decoration. 

At that moment, your friend Toni called, impatiently reminding you, 

that in ten minutes you were to perform together live on Nova TV. 

You made it in the last moment, however, 

you both improvised very well and did a great job in the end. 

When you got home, the violet heart was no longer there - 

anyway, you had completely forgotten about it. 

You felt a little shock only later, in the pub, 

when Toni asked you 

whether you don't intend to decorate a Christmas tree this year. 

But, as it happened after five beers, 

you felt like giving up on it, but, without even knowing why, 

in the end you answered (quite inappropriately): 

I'm snowing. 

Everybody burst out laughing: 

Hey, dude, your Kohout is thirty years dead! 

You knew very well he was alive and 92, and you knew the other ones knew it 

too. 

You also understood what did they mean, calling him dead. 

And this time you really gave up on it. 

You got up from your table with your empty pint and went to the counter: 

One more, please. 

The waitress was smiling and her shiny lips took the shape of a violet heart. 

42, sir. 

Fifty. 

Here´s your... 

Keep the change alright. 

Explanation: [Pavel Kohout is a Czech anti-communist novelist and poet. One of 

his most impressive novels, written and published in 1992, is entitled "I'm 

Snowing" and copes with the delicate debate about punishing or not punishing 

the former members of the communist Secret Police in the former communist 
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states. Nevertheless today's young people don't remember anymore the 

communist era and mock Pavel Kohout and author's answer quoting the title of 

his once famous novel] 

 

 

 

 

 

 

**Anestezie**  

                               (translation into Romanian by Kateřina Kozlovská) 

Dintr-o dată, în viața ta a crescut 

un imens brad de Crăciun . 

În stânga lui, dorințele, visele, iluziile tale de până acum. 

În dreapta, ceea ce ți-a reușit: 

dorințe și vise împlinite, proiecte reușite, inițiative de succes. 

Te întrebi ce anume se află în acel brad, 

încât a reușit să întrerupă comunicarea 

dintre partea lui dreaptă și cea stângă, 

de ce proiectele de succes par să fi uitat de succesul lor 

de ce succesele nu-și mai amintesc ce inițiative au încununat, 

și mai ales unde au dispărut toate eșecurile, înfrângerile și fiasco-urile tale. 

Nu ai de ales. 

Deși este doar prima săptămână de Advent, 

va trebui să despodobești bradul pentru a afla unde este problema, 

și apoi să-l arunci pentru ca totul să fie și să funcționeze la fel ca înainte. 

Ți-a părut rău, 

uriașul brad de Crăciun împodobit era foarte frumos, 

dar ai făcut-o, iar rezultatul părea promițător, cel puțin în parte. 

Proiectele de succes și-au reamintit de succesul lor, 

totuși, eșecurile încă nu au reapărut. 

Exact pe locul unde fusese bradul, 

ai găsit o inimă ciudată, de culoare violet.. 

Nu-ți amintești să fi avut o asemenea decorație de Crăciun. 

În acel moment, te-a sunat prietenul tău Toni, 

pentru a-ți aminti, alarmat, 

că în zece minute urma să intrați împreună în direct la televiziunea Nova. 

Ați ajuns în ultima clipă, dar 

ați improvizat perfect și ați scos-o la capăt cu brio. 

Când ai ajuns acasă, inima violet nu mai era acolo - 



1051 
 

și oricum uitaseși complet de ea. 

De-abia mai târziu, în cârciumă, ai resimțit o urmă de fior 

când Toni te-a întrebat 

dacă anul ăsta nu ai de gând să împodobești un brad de Crăciun. 

Cum însă lucrurile se întâmplau după cinci beri, 

ai vrut să lași treaba baltă, dar, nici nu știi de ce, 

în cele din urmă ai dat un răspuns destul de nelalocul lui: 

Eu ning. 

Toată lumea a izbucnit în râs: 

Băi, dudă, Kohout al tău e mort de treizeci de ani! 

Știai că trăiește și că are 92 de ani, și că ceilalți știau și ei acest lucru.  

Ai înțeles și de ce spuseseră mai înainte că e mort. 

Iar de data aceasta chiar ai lăsat-o baltă. 

Te-ai ridicat de la masă și te-ai îndreptat spre tejghea cu halba goală: 

Încă una, vă rog. 

Chelnerița a zâmbit iar buzele ei strălucitoare au luat forma unei inimi violet. 

42, domnule. 

Poftim 50. 

Vă dau imediat... 

Mulțumesc, păstrați restul. 

. 

  

**Dichtung 3 ** 

.............................................................................Radku Fridrichovi  

Splnil jsem všechny úkoly, jak mi bylo určeno. 

Uvítal jsem to, co mi zvěstovali. 

Dbal jsem na naši symbiózu, 

i nadále respektoval společenský odstup, 

anebo ho teprve zavedl, už si nepamatuju. 

O genocidě jsem se dozvěděl včas. 

Šli jsme pryč a cíle cesty nakonec dosáhli. 

Našli město a útočiště. 

a poznal jsem ty, kteří se tam už zabydleli. 

Teď jsme konečně mohli trochu spát, 

museli totiž odpočívat po tom, co bylo, 

a sbírat síly na to, co prý mělo následovat. 

Ale když jsem se probudil, nic kolem sebe jsem už nepoznal. 

Co ten rozsvícený strom? 

Co to fialové srdce mezi námi? 

A kdo jsi ty? 
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. 

. 

. 

 

 

 

**Dichtung 3: Săritură peste ax** 

                                                                                   lui Radek Fridrich 

                                 (Translation into Romanian: Kateřina Kozlovská) 

.Le-am îndeplinit pe toate așa cum au fost scrise. 

Am primit cu bucurie Vestea cea Bună. 

Am continuat să veghez asupra simbiozei noastre, 

păstrând, instituind, nu mai știu, 

distanțarea socială recomandată. 

Am aflat la timp despre genocid, 

am plecat în călătorie și am săvârșit-o. 

Am găsit orașul și sălașul 

și i-am cunoscut pe cei pe care-i adăpostea, 

În sfârșit, puteam să ne întindem un pic, 

spre a ne odihni după ceea ce fusese 

și înaintea a ceea ce ni se spusese că va urma. 

Dar, când m-am trezit, nu am mai recunoscut nimic în jur. 

Ce-i cu bradul ăsta luminat deasupra noastră? 

Ce caută inima asta mov intre noi? 

Și cine ești tu? 

. 

  

**Dichtung 3: Jumping Axis** 

                                                                  dedicated to Radek Fridrich  

                                                 (Translated into English by Judit Antal) 

I fulfilled all the tasks I was entrusted with. 

I welcomed the Good News they Announced. 

I kept looking over our symbiosis, 

while continuing to observe or only implementing since now 

I don't remember anymore - , 

the recommended social distancing. 

I found out in time about the genocide, 

I took you on that trip, 

we reached the city, we found the shelter 

and I met some of the ones living there. 
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Now we could finally have some sleep, 

for we needed a good rest after all that had happened 

and before all that was said to follow. 

But when I woke up, I didn't recognize anything around. 

What's that tree with those lights above? 

What about this violet heart between us? 

And who are you? 

 

 

 

**Poljupci bez ljubljenja** 

                                               Translation into Serbian: Jelena Čirić 

Ljubimo se bez volje, 

ljubimo se bez ljubavi, 

ljubimo se bez želje, 

ljubimo se bez žara, 

ljubimo se bez jezika, 

ljubimo se bez usana, 

ljubimo se bez usta, 

ljubimo se bez očiju, 

ljubimo se bez lica, 

ljubimo se bez obraza, 

ljubimo se bez forme, 

ljubimo se bez oblika, 

ljubimo se bez predstave, 

ljubimo se bez mašte, 

ljubimo se bez slika, 

ljubimo se bez snova, 

ljubimo se bez stvarnosti, 

ljubimo se bez Dichtung, 

ljubimo se bez Wahrheit, 

ljubimo se bez ljubljenja, 

ljubimo se bez usana, 

ljubimo se bez poljubaca 

i te naše poljupce 

niko nikada nigde i ne primećuje, 

naše poljupce 

niko nigde nikada ne vidi, 

ne čuje, 

ne oseća, 
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na kraju krajeva ni mi sami, 

o našim poljupcima 

niko nigde nikada 

neće pisati, 

možda tek onaj zaboravljeni pesnik, 

koji i sam 

nikada nigde nikoga 

nije ljubio, 

ali bar će izmaštati nas, 

dvoje, 

koje žudi za poljupcem, 

kao i on za poezijom. 

  

  

  

**The Day Before You Came** 

                               (poetska „sapunica“ – jednoj devojci sa zlatnom kosom) 

                                                           Translation into Serbian: Jelena Čirić 

Bila si tako lepa, 

bosa, 

u dugoj crnoj haljini bez rukava, 

duge crne ravne kose 

i belog nežnog 

čak nebeski bledog lica, 

dugih vitkih nogu 

i tamnocrvenih uskih usana, 

s tananim rukama 

i nežnim ramenima 

očima koje plamte 

tvojom strašću i mojim bolom 

i teškim škripavim mukom sveta, 

ni tvog ni mog. 

Bila si tako lepa 

da sam se bojao 

i pogledati u tebe, 

da me toliko lepote ne oslepi, 

kao u starim norveškim bajkama. 

Ti se, medjutim, tačno znala 

zašto si došla. 

I tako smo se uzeli 
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i otputovali vozom na sever, 

kao u onoj staroj pesmi. 

Najčudnije u svemu je to 

što mi se, zapravo, nikada nisu dopadale crnke. 

Ti si mi, onda, 

u toj našoj bračnoj polarnoj noći 

razjasnila 

i poslednju bespotrebnu mozgalicu: 

„Ali je nisam Agnetha.“ 

  

  

  

**Dok** 

                                                     Translation into Serbian: Jelena Čirić 

Svi su te hteli. 

Ne ja. 

Svi su ti se radovali. 

Ne i ja. 

Svi su bili tobom oduševljeni. 

Ja nisam. 

Svi su ti drage volje darovali najbolje. 

Ja nerado. 

Svi su nam čestitali. 

Ja tome nisam video razlog. 

A sad, sad je red na tebe. 

Svi to žele, 

Svi se raduju, 

svi su uzbudjeni, 

svi vam čestitaju, 

daruju najbolje što imaju. 

A ja ne znam da li ti to želiš, 

da li se raduješ, 

da li si uzbudjen, 

vidiš li razlog za čestitanje 

i poklanjaš li rado ono najbolje što imaš? 

Ti, isto kao i ja, 

nikada nisi govorio. 

Nisi bio u stanju. 

Ja sam se, opet, 

stalno bojao da nešto kažem. 
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A kako će on? 

To ne znamo ni ti ni ja. 

A i da znamo, 

svejedno ne bismo rekli. 

  

  

**Paint**     

                                        Translation into Serbian: Jelena Čirić                  

Ti nikada nisi bila moja. 

Tačno, tvoja fotka je bila 

u mom računaru. 

Bar u početku, 

kada te je predstavljala upravo onako 

kako si u tom trenutku izgledala. 

Malo po malo sam zaboravljao 

tvoje ondašnje obrise i oblike 

i konačno više nisam mogao 

da te tačno zamislim, 

to, da si se vremenom svakako promenila 

ne treba ni reći. 

Počeo sam grafički da obradjujem 

tvoju fotku, 

da bi više ličila na tebe 

i na ono kako te pamtim, 

na tvoj pretpostavljan 

ili bar hipotetički aktuelan izgled, 

ili da bi bila verodostojnija. 

Nikada nisi bila moja. 

A sad je čak i tvoja nekadašnja fotka 

postala slika, 

u koju sam utisnuo previše sebe, 

ne bih li i dalje veravao 

da je to „tvoja“ slika, 

da si to odista ti, 

koja pritom ima toliko mnogo 

i toliko malo od tebe, 

da više nije ni moja, 

kao što je na početku bila tvoja. 

Jedno znam sigurno: 

računar je sigurno moj, 
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ulazim u njega pomoću šifre, 

koju samo ja znam. 

A ti ćeš biti moja tek 

kad tu šifru zauvek zaboravim. 

 

 

 

 

 

**Dan posle** 

                                                   Translation into Serbian: Jelena Čirić 

Činilo mi se, 

da vodim ljubav sa smokvom. 

Ljubio sam njene mirišljave cvetove, 

milovao mlade pupoljke, 

očarala me svojim 

prelepo oblikovanim vazdušastim korenom, 

ispreplitan s njenom vitkom stabljikom. 

Ali ujutro, kad sam se probudio, 

pored mene si ležala ti, 

oko tebe zmija, 

a izmedju nas jabuka. 

Tek sam tada shvatio 

zašto mi smokva u snu 

nije dala list. 
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   Mirjana Đapo      

 

 

 

Mirjana Đapo rođena u Smederevu 1950. Filološki fakultet završila u Beogradu 

– smer srpsko-hrvatski jezik i književnost. Radila kao profesor u Brčkom i 

Jagodini. Penzionisana kao profesor gimnazije u Brčkom. 

 

Objavljena dela: zbirke poezije: „U buniluˮ; „Tumaranje po eguˮ; „Grafiti po 

zastorima dušeˮ; „Antigonin vrisakˮ; zbirke priča: „Klupa za tihu rajuˮ; 

„Uzdizanje vlastitog nebaˮ romani: „Elysionˮ; „Sećanje – nasleđe prošlostiˮ; 

„Lady i Aziz-agaˮ; priče za decu: „Put u središte bajkeˮ i „Lepe i ružne rečiˮ; 

knjige aforizama: „Talasanje po suvomˮ; „I vi ste tuˮ; „Otvori oči - zaudaraˮ; 

Knjiga dramskih tekstova: „Možda i nije baš sve tako crnoˮ; Romaneskna 

monografija – „Čuvar vatreˮ; Knjiga prikaza „U potrazi za lepotom i smislom 

pisane rečiˮ. 

Prevođena na više jezika; Više puta nagrađivana; Nosilac „Zlatne značke 

Kulturno-prosvetne zajednice Srbijeˮ ; Član „Udruženja književnika Srbijeˮ; 

Član „Matice srpskeˮ. 

 

SPOZNAJA LJUBAVI 

 

Nikada ne reci da voliš dok poseduješ... 

Lako je voleti ono što ti je na 

oka...usana... tela... 

i što ne boli strahom, čežnjom. 

Muke počinju gubitkom snage 

da se sačuva to što si svojatao, 
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posesivno i grčevito branio... 

 

Ono se izmigoljilo kao balon 

koji si naduvao preko mere 

i oteo se kontroli, volji. 

 

Voliš li i tada kada ne poseduješ? 

 

Teško je sačuvati krhotine razbijenog 

krčaga vina 

što još mirišu na bivša opijanja, 

predavanja srastima i navikama... 

 

Tada počinje muka 

da se trezveno izvučeš i ostaneš pri pameti 

kada se sve ljulja od poslednjeg gutljaja 

pa bolno osetiš da otrežnjenje 

od pijanstva teže pada. 

 

Ako još voliš te krhotine 

bivših emocija, bivšeg sebe, 

na dobitku si... 

Mnogi nisu imali tu sreću 

da polagano stiču i gube. 

 

Stisni zube i probaj da progutaš 

i kada čemerno je. 

Možda se još vrati ukus slasti 

ako razdvojiš ljubav od strasti.  
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       Misna Chanu 

 

 

 

Writing is not her hobby or passion but a call of her soul. And when she listened 

to that call, answered in the form of poetry and prose. She was born in Assam, 

one of the Northeastern States of India. She belongs to the Manipuri community 

of Assam. Though she is a post graduate in botany from Gauhati University, 

Assam, she loves art and literature with her heart and soul. She loves almost all 

kinds of art but poetry, painting, dance and photography are her favorites. 

Writing is in her blood. Her grandmother was also a published poetess of 

Manipuri. Since she was a little girl, she started writing poetry in her mother 

tongue, Manipuri language. Some of her Manipuri poems were published in 

Manipuri magazines of Assam. She started writing in English after marriage and 

published many poems and short stories in national and international journals 

and Anthologies of poetry and short story. 

 

She has participated in many virtual poetry festivals and recently participated in 

Panaroma International Literature Festival, 2020 and the Online Bharati 

Festival, 2020. She published a poetry book named “A little Piece of 

Melancholic Sky”, landscape of her poems. Her second book an international 

bilingual anthology of poems called “Under The Azure Sky’ is under 

publication. Some of her poems are translated in to Greek, Serbian, Italian, 

Manipuri, Chinese and published in a multilingual magazine of China too. 

 

Мишна Чану 
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Писање јој није хоби или страст, већ позив душе. И када је послушала тај 

позив, одговорила у облику поезије и прозе. Рођена је у Асаму, једној од 

североисточних држава Индије. Припада заједници Манипури из Асама. 

Иако је постдипломац из ботанике на Универзитету Гаухати, Асам, срцем 

и душом воли уметност и књижевност. Воли готово све врсте уметности, 

али поезија, сликање, плес и фотографија су јој омиљени. Писање јој је у 

крви. Њена бака је такође била објављена песникиња Манипурија. Од 

малена је почела да пише поезију на свом матерњем језику, манипурском 

језику. Неке од њених манипурских песама објављиване су у магазинима 

Манипури у Ассаму. Почела је да пише на енглеском након удаје и 

објављивала многе песме и приповетке у домаћим и међународним 

часописима и Антологијама поезије и кратких прича. 

Учествовала је на многим фестивалима виртуелне поезије, а недавно је 

учествовала на међународном фестивалу књижевности Панарома, 2020. и 

на Интернет Бхарати фестивалу, 2020. Објавила је књигу поезије под 

називом „Мали делић меланхоличног неба“, пејзаж својих песама. У 

издању је њена друга књига, међународна двојезична антологија песама 

под називом „Под Азурним небом“. Неке од њених песама су преведене на 

грчки, српски, италијански, манипурски, кинески и објављене у 

вишејезичном кинеском часопису. 

 

 

Dripping Dreams 

 

The dawn is on his way 

The night is parting 

From my eyes, 

And slipping through 

 

My fingers are 

 

Some dripping dreams, 

I steal from the night 

To hold tenderly 

for a while, 

 

Perhaps as mine!!! 

 

Плачни снови 
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Зора је на путу 

Ноћ се растаје 

Са мојим очима, 

И проклизава 

 

Кроз моје прсте 

 

Неке капљичне снове, 

Крадем од ноћи 

Нежно ћу их држати 

неко време, 

 

Можда као моје !!! 

 

 

Love Is For Those 

 

Do not walk 

In the field of roses, 

 

Oh dear ones - 

Complaining about 

The pain of the thorns! 

 

Love is but for those; 

Who bloom like red roses, 

Even in the blood 

 

Of their own, 

Without complaining 

 

About the pain 

Or warning of the thorns 

 

But singing with 

Their own heart’s cries 

And adoring that song! 
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Љубав је за оне 

 

Не ходај 

У пољу ружа, 

 

О драги моји - 

Жалим због 

Бола од трња! 

 

Љубав је само за оне; 

Који цветају као црвене руже, 

Чак и у крви 

 

Сопственој, 

Без приговарања 

 

Болу 

Или упозорењу на трње 

 

Или певању са 

Вапајима сопственог срца 

И обожавају те песме!  



1064 
 

      Moaen Shalabia 

 

 

 

Moaen Shalabia (born October 14, 1958 in Maghar, Israel) is a poet, writer and 

he is one of the Arab Palestinian national Minority in Israel.[2][3] 

Shalabia began writing in 1976, he published his poems in national local 

newspapers and in Arabic papers abroad. His first born was the first book of 

poetry in 1989. 

He participated in many local and international festivals around the world in 

relation to poetry. 

In 2000 Shalabia was awarded by the Palestinian education ministry for his 

efforts in enriching the national education and for his loyalty to the Palestinian 

issue and the Principles of justice and freedom. He was also awarded by the 

"Arab intellectuals forum" in Jerusalem, 2008 as well as many appreciation 

certificates. Shalabia is also a member in the union of Arab writers and the 

movement of world poets (Poetas del mundo). 

His literary has been discussed and criticized by many in his homeland and 

worldwide. Some of his poems have also translated into many languages, 

including Hebrew, French, Turkish, English, Romanian, Polish, Macedonian, 

Italian , Bosnian and the Albanian Language. His collection of poems was 

included in the national and international anthologies. 

 

Poems 

The wave is return (1989) 

Between two butterflies (1999) 

The memory of senses (2001) 

Rituals of Solitude (2004) 
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The immigration of the naked longings (2008) 

Stuck poems (2014) 

Prose Poems 

 

Meditations (1992) 

Narrow evening (1995) 

Spirituality (1998) 

 

Моајен Шалабиа 

(рођен 14. октобра 1958. у Магхару, Израел) је песник, писац и један је од 

арапске палестинске националне мањине у Израелу.  

Шалабиа је почео да пише 1976. године, објављивао је песме у 

националним локалним новинама и у арапским листовима у иностранству. 

Његово прворођенче била је прва књига поезије 1989. године. 

Учествовао је на многим локалним и међународним фестивалима широм 

света у вези са поезијом. 

Палестинско министарство образовања 2000. године наградило је 

Шалабију за напоре на обогаћивању националног образовања и за његову 

оданост палестинском питању и Начелима правде и слободе. Награђен је и 

на „Форуму арапских интелектуалаца“ у Јерусалиму 2008. године, као и 

многим захвалницама. Шалабија је такође члан савеза арапских писаца и 

покрета светских песника . 

Многи су у његовој домовини и широм света расправљали и критиковали 

његов књижевни рад. Неке од његових песама такође су преведене на 

многе језике, укључујући хебрејски, француски, турски, енглески, 

румунски, пољски, македонски, италијански, босански и албански језик. 

Његова збирка песама уврштена је у националне и међународне 

антологије. 

 

Песме: 

Талас се враћа (1989) 

Између два лептира (1999) 

Сећање на чула (2001) 

Ритуали самоће (2004) 

Имиграција голих чежња (2008) 

Заглављене песме (2014) 

 

Прозне песме: 

Медитације (1992) 

Уско вече (1995) 
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Духовност (1998) 

 

My Foggy Window 

- 

Behind my foggy window, 

The desire of revelation urges me 

To uncover a planet that went deep into the clouds; 

Remnants of a smell that scratch my body to go through, 

Like a dreamer who goes through the mirrors of absence! 

 

Behind my foggy window 

A space for the moon splits in front of me in the darkness, 

Steals a glance at her rising specter from below the rain. 

 

Behind my foggy window, 

She moves in front of me like the glimpse of the 'ah!' in my chest; 

The sea pants in me like a trans-lust horse, 

While the eternal blue erases the shadows of the sand, 

And I depart to wherever the words carry me into the elegies of memories. 

 

Behind my foggy window 

I collected the wood inside me and set fire to it; 

I arranged my Persian carpet, some of my writings, my tobacco, my senses, 

A handful of music and the fragrance of her clothes, 

And ran my hand even over the walls. 

 

Behind my foggy window, 

A broken intuition that is stricken by distress, anxiety, fear, and longing befalls 

me 

For someone who infiltrates towards the visible vague and rises till grief; 

It looks over my Self but I soon imagine that I am No one, No one! 

 

Behind my foggy window, 

Snowflakes fall on the coats of my heart and loss pours down 

The taste of rain intensifies; sorrows sail into my soul – 

And I cry: 

My lady, My lady! O woman who takes off everything, except her femininity; 

The wind will fill my clothes and on the bed of love, the whoop of creativity 

will spring! 
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Behind my foggy window, 

She comes to me from nothingness, carrying her fiery wound 

To awaken "Tammuz", who has never been absent, in me, 

"Tammuz", who will certainly return! 

 

Translated by Dr. Nazih Kassis 

 

Мој замагљени прозор 

- 

Иза мог замагљеног прозора, 

Подстиче ме жеља за откровењем 

Да открије планету која је зашла дубоко у облаке; 

Остаци мириса који гребу моје тело када прођем, 

Као сањар који пролази кроз огледала празнине! 

 

Иза мог замагљеног прозора 

Простор за месец цепа се преда мном у тами, 

Краде поглед на њен уздижући се баук испод кише. 

 

Иза мог замагљеног прозора, 

Она се креће преда мном као трачак 'ах!' у мојим грудима; 

Морске панталоне у мени попут транспожудног коња, 

Док вечито плаво брише сенке песка, 

И одлазим камо год ме речи однесу у елегије сећања. 

 

Иза мог магловитог прозора 

Сакупио сам дрво у себи и запалио га; 

Посложио сам свој перзијски тепих, неке своје списе, свој дуван, своја 

чула, 

Прегршт музике и мирисе њене одеће, 

И прешао руком преко зидова. 

 

Иза мог замагљеног прозора, 

Догоди се сломљена интуиција коју погађају невоља, стрепња, страх и 

чежња 

За некога ко се инфилтрира према видљивој нејасној и уздиже се до туге; 

То гледа преко мог Ја, али убрзо замишљам да сам нико, нико! 

 

Иза мог магловитог прозора, 

Пахуљице падају на капуте мог срца и губитак се слијева 
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Укус кише се појачава; туге уплове у моју душу - 

И плачем: 

Моја дамо, моја дамо! О жено која скида све, осим своје женствености; 

Ветар ће напунити моју одећу и на кревету љубави ће клица креативности 

никнути! 

 

Иза мог магловитог прозора, 

Она ми долази из ништавила, носећи своју огњену рану 

Да у мени пробуди „Тамуза“, који никада није био одсутан, 

„Тамуз“, који ће се сигурно вратити!  
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  Mohammed Qasim Al-Јawhar 

 

 

Dr.H.C.Mohammed Qasim Al-Јawhar. Country: Iraq, Amb Of Peace 

Country representative Iraq of International human rights Observer 

Volunteer of International human rights Commission 

Ambassador of Foundation el Sol Mexico 

Global Peace humanity Ambassador of Iraq 

Global Ambassador for Development and Peace 

 

Др.Х.Ц.Мохамед Касим Ал-Јавар 

Држава: Ирак 

Амбасадор мира 

Представник државе Ирак као међународни посматрач људских права 

Волонтер Међународне комисије за људска права 

Амбасадор Фондације ел Сол Мексико 

Амбасадор Ирака за глобални мир човечанства  

Глобални амбасадор за развој и мир 

 

Love in the time of Anu 

 

In the old wooden box, carry me 

And if you can't walk in the footsteps of an elk 

Walk with the crowd carrying the box 

Then you feel like you are with the crowd 

Dust from the universe 

With both hands, bury me 
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Let the women cry, catch their breath, and go 

For my crazy love, forgive me 

Until the soul travels wearing a white scarf 

To before the birth of Christ 

To the country of Sumer 

Maybe my soul is resting there 

To talk to Anu about you 

And my words will move to heaven 

I describe your beauty to him 

May my dreams come true 

And find you in his laws 

If I don't come back, remind me 

Maybe I'm not the expected sweetheart 

I may be inside one of the inscriptions 

On a clay wall 

When someone talks 

About a civilization that ended thousands of years ago 

 

Љубав у доба Ануа 

 

Носи ме у старој дрвеној кутији 

И ако не можеш да кренеш трагом јелена 

Ходај са гомилом која носи кутију 

Тада се осећаш као да си део гомиле 

Прашина из свемира 

Сахрани ме са обе руке 

Пустите жене да плачу, дођу до даха и идите 

Због моје луде љубави, опрости ми 

Док душа не крене на пут носећи белу мараму 

у време пре него што се родио Христ 

До  земље Сумер 

Можда се моја душа тамо одмара 

Док разговарам са Ануом о теби 

И моје речи ће се преселити у небо 

Описујем му твоју лепоту 

Нека се моји снови остваре 

И наћи вас у његовим законима 

Ако се не вратим, подсети ме 

Можда нисам очекивани драги 

Можда сам унутар једног од натписа 
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На глиненом зиду 

Кад неко разговара 

О цивилизацији која се завршила пре више хиљада година 

 

Then remember me (A question) 

 

Why am I writing this now 

Is there anyone interested in human rights? 

I ask this my question 

Or keep it in a secrets box 

Where did he go Where did he go? 

Do we have any faith left? 

This is a question that strains my        mind 

On my land, my child was killed 

Everywhere and anytime 

Please do not meditate 

Human killed in us 

Nobody hears my voice 

Do we stay behind bars? 

Or should we stay behind prison? 

 

Онда ме се сетите (питање) 

 

Зашто ово сада пишем 

Да ли некога занимају људска права? 

Постављам ово своје питање 

Или га држите у кутији за тајне 

Где је отишао?  Где је  он отишао? 

Да ли нам је преостала вера? 

Ово је питање које ми напреже ум 

На мојој земљи моје дете је убијено 

Свуда и било када 

Молим вас, немојте медитирати 

Човек  је убијен у нама 

Нико не чује мој глас 

Остајемо ли у затвору? 

Или бисмо требали остати ван затвора?  
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       Monica Mastrantonio 

 

 

 

Margareth Stewart is the pen name for Mônica Mastrantonio. She is a writer, 

speaker, and lecturer in the field of Social Projects and Literature. She holds a 

PhD in Social Psychology and is mostly interested in developing strong 

characters and unusual stories. This Zen-mother of three, loves life, her tattoos. 

She lives part of her time in South America, Europe and the UK. Being a 

constant traveller and an avid reader has shaped her into a very open-minded 

person who is capable of dealing with multiple projects and targets. She has also 

edited and published the following anthologies: “Whitmanthology”: on Loss and 

Grief (2016), “Womanthology”: writings on women worldwide (2016), “The 

pain that unites us all” (2017), “The Brave & The Afraid” (2018), “Letters from 

here to hereafter” gathering hundreds writers from different countries. Other 

books by Margareth Stewart are “Urban poems,” “Open/Pierre’s journey after 

war,” “Mademoiselle-sur-Seine,” and soon “Zero chance” – a thriller. 

Моника Мастрантонио 

Маргарет Стјуарт је псеудоним за Монику Мастрантонио. Она је писац, 

говорник и предавач на пољу социјалних пројеката и књижевности. 

Докторирала је из социјалне психологије и највише је занима развијање 

снажних ликова и необичних прича. Ова Зен-мајка троје деце воли живот, 

своје тетоваже. Део свог времена живи у Јужној Америци, Европи и 

Великој Британији. Будући да је стална путница и страствени читатељ, 

обликовала се у врло отворену особу која је способна да изађе на крај са 

више пројеката и циљева. Такође је уредила и објавила следеће антологије: 

„Витмантологија“: о губитку и тузи (2016), „Вомантологија“: списи о 

женама широм света (2016), „Бол који нас све спаја“ (2017), „Храбри и 
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страх “(2018),„ Писма одавде до даљег “окупљајући стотине писаца из 

различитих земаља. Остале књиге Маргаретх Стеварт су „Урбане песме“, 

„Отворено / Пјерово путовање после рата“, „Госпођица са Сене“, а ускоро 

и „Нулта шанса“ - трилер. 

 

Keep daring 

 

I travel both near and far 

To the despair 

Of the ones who 

Travel nowhere 

India, China, Egypt, 

Galapagos, Atacama, 

Reykjavík, Helsinki 

It looks I’ve got wings 

I look for discomfort 

I search the unknown 

I go far and further 

The world is my brother 

My luggage is small 

Counting with gifts 

My life is always shifted 

I come back like waterfall 

It takes time to settle down 

My heart gets painful 

I miss places and people 

I long ago known 

Now I live 

somewhere here, somewhere there 

and as far as I care 

I will keep daring 

And traveling 

 

My friend the sailor – Herbert his name 

 

My friend, the sailor 

Herbert, his name 

My friend, the sailor 

“Thanka your aid” 

My friend, the sailor 
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Unafraid and gentle 

My friend, the sailor 

Wise and male, ya 

My friend, the sailor 

Strong and blonde 

My friend, the sailor 

A worker and a Conde! 

My friend, the sailor 

Your eyes deep as sea 

My friend, the sailor 

Wish we could meet 

My friend, the sailor 

We would cheer and drink 

Herbert, my dear, 

This goes, “To you and me” 

 

The unknown path 

 

To follow the unknown path To take the untaken road To struggle and to distress 

To carry less but not careless 

To cross the unbridged To sleep under the stars To breathe pure air To call my 

own name 

To deal, to seal, to kneel To new places, aspire To new kingdom, require To 

struggle, and to build 

The unknown path The untaken road The unbridged cross The uncalled name 

To be_ Doesn’t require a new me 

When I look at the mirror, who do you see if not We 

To see, and kindly be me 

 

Одважи се наставити 

 

Путујем и близу и далеко 

До очаја 

Од оних који 

Путују нигде 

Индија, Кина, Египат, 

Галапагос, Атакама, 

Реикјавик, Хелсинки 

Изгледа да имам крила 

Тражим нелагодност 
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Претражујем непознато 

Идем далеко и даље 

Свет је мој брат 

Мој пртљаг је мали 

Бројање поклона 

Мој живот се мења 

Враћам се као водопад 

Потребно је време да се скрасим 

Срце постаје болно 

Недостају ми места и људи 

Одавно сам знала 

Сад живим 

негде овде, негде тамо 

и што се мене тиче 

Наставићу дрско 

И путујући 

 

Мој пријатељ морнар - зове се Херберт 

 

Мој пријатељ, морнар 

Херберт, његово име 

Мој пријатељ, морнар 

„Хвала вам на помоћи“ 

Мој пријатељ, морнар 

Неустрашив и нежан 

Мој пријатељ, морнар 

Мудро и мушко, да 

Мој пријатељ, морнар 

Снажан и плав 

Мој пријатељ, морнар 

Радник и Судија! 

Мој пријатељ, морнар 

Очи дубоке као море 

Мој пријатељ, морнар 

Волела бих да се упознамо 

Мој пријатељ, морнар 

Навијали бисмо и пили 

Херберт, драги мој, 

Ово гласи, "Теби и мени" 

 



1076 
 

Непознати пут 

 

Ићи непознатим путем  

Ићи непромењеним путем  

Борити се са невољом  

Носити мање, али не и неопрезно 

Да пређем необуздано  

Да спавам под звездама  

Да дишем чисти ваздух  

Да зазивам своје име 

Да се радимо, печатамо, клекнемо  

На новим местима тежимо  

Новом царству, захтевамо  

Борбу и изградњу 

Непознати пут  

Необухватан пут  

Необуздани крст  

Непозвано име 

То бар 

Не захтева новоу мене 

Кад се погледам у огледало,  

кога видим ако не Ми 

Да видим и будем љубазно ја  
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      Mónika Tóth 

 

 

 

Romanian. I was born in Covasna on 14th April,1980. I graduated high-school 

in Humanities at Körösi Csoma Sándor in Covasna and then I studied 

accountancy in my hometown. I am interested in culture and fond of reading, 

painting, philosophy and photography. I like Romanian,Turkish , Russian, 

South-American and Norwegian literature. .I am passionate the poetry. My new 

book of poetry is published with “Your absence makes me thin” (Soványít 

hiányod) title in Hungarian language. 

my new book of poetry is published in Romanian language ''Tu ești roua 

dimineții'',and 5 anthology in english and romanian language 

About me 

I am who I am. Expect nothing more; nothing less. 

I write about what I know and what is true to me. 

 

Моника Тот 

Румунија 

Рођена сам у Kовасни 14. априла 1980. Завршила сам средњу 

хуманистичку школу на Короши Чома Шандор у Ковасни, а затим сам 

студирала рачуноводство у свом родном граду. Занима ме култура и волим 

читање, сликање, филозофију и фотографију. Волим румунску, турску, 

руску, јужноамеричку и норвешку књижевност. .Страст ми је поезија. Моја 

нова књига поезије објављена је на мађарском језику са насловом „Твоје 
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одсуство ме чини танком“  моја нова књига поезије је објављена на 

румунском језику '' Ти си јутарња роса '' и 5 антологија на енглеском и 

румунском језику 

О мени 

Ја сам оно што јесам. Ништа више не очекујте; ништа мање. 

Пишем о ономе што знам и што ми је истинито. 

I adore you 

Dedicated to Vasile 

 

I adore you 

 

I bloom. 

I am happy 

 

You are there 

every day 

in my strawberry heart 

 

Signed 

Mónika 

 

Обожавам те 

Посвећено Василеу 

 

Обожавам те 

 

Ја цветам. 

срећна сам 

 

Ти си ту 

сваки дан 

у мом срцу од јагода 

 

 

Потписан 

Моника 

 

My life 

 

The night is almost quiet. 
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The thoughts are cloudy. 

I feel alone in this hell.. 

Sweet destiny 

 

Мој живот 

 

Ноћ је готово тиха. 

Мисли су мутне. 

Осећам се сама у овом паклу .. 

Слатка судбина  
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      Monsif Beroual 

 

 

He is a multi- awarded and International renowned poet from Morocco. World 

Icon of Literature, granted by: National Academy of Arts and Culture, India, 

2020. Winner of the Pablo Neruda medal Award 2017. Youth Ambassador of 

Inner Child International Press United States. Founder and President of 

ARTUNITED Association, Morocco. 

He is administrator of Feelings International Artists Society, a literary group. 

His poems have been translated into several languages among them: Spanish, 

French, Chinese, Polish, Arabic, Romanian, Italian and Taiwanese. His poems 

have been published in several International magazines and over 200 

international anthologies and magazines around the world. 

 

Монсеф Беруал 

Вишеструко је награђивани и светски познати песник из Марока. Светска 

икона књижевности, доделио: Национална академија за уметност и 

културу, Индија, 2020. Добитник награде Пабло Неруда за медаљу 2017. 

Амбасадор младих У себи дете, Интернационална Штампа Сједињене 

Државе. Оснивач и председник удружења АРТУНИТЕД, Мароко. 

Администратор је књижевне групе Међународно друштво уметности, 

Филингс. 

Песме су му преведене на неколико језика: шпански, француски, кинески, 

пољски, арапски, румунски, италијански и тајвански. Његове песме су 

објављене у неколико међународних часописа и преко 200 међународних 

антологија и часописа широм света. 
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MY HOLY MUSE 

 

Our life is like a song Written by gold. 

In every word 

Filled of joy; 

We are in love 

Like spring's season Fully of beauty. 

She is my muse 

The ink of love that fills my heart, 

Word after word Made by gold 

Carried by wind 

To Whispers in my ears, 

To Rocks my heart, to Shakes my soul, 

And flame My ink; Burns, burns, with the fire of love, 

That Burns us 

To Dance under the moon’s light, 

To Reach the skies, 

The seven skies 

Where There's no limit For our love. it's our infinite love As space and time, 

Endless; 

Cause she is My holy muse, 

My living poem 

And my heaven's gift that inspires my ink to write about this joy. 

 

BUTTERFLY SOUL 

 

Shall I fall like a leaf 

Broken to pieces for along nights 

Or to ignore this colorful song 

That made my life meaningful with your existence, 

That illuminates my dawn. 

I wrote a wish while the leaves fall 

Made of eternal magical letters 

To spell it for a lifetime 

Asking for eternity place into your heart. 

Wished if I can hold it for a while 

But with the distance it was a hard to reach, 

It might be our souls are stronger enough to sneaks 

Trying to reach that a noble desire as a butterfly soul, 

Because within every breathe 
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I miss you before we've meet 

And I feel you without watching your tears fall. 

I built this new world 

To keep you inside 

As the valve holds the balance of my heart 

To not fall for suicide end. 

But In both ends 

I'll be alive within your heart 

For eternity sake. 

 

МОЈА СВЕТА МУЗА 

 

Наш живот је попут песме „Написано златом“. 

У свакој речи 

Испуњени радошћу; 

Смо заљубљени 

Као пролећна сезона „Потпуне лепоте“. 

Она је моја муза 

Мастило љубави које испуњава моје срце, 

Реч по реч  

Написано злато 

Ношено ветром 

Шапуће у моје уши, 

Љуља моје срце, Тресе моју душу, 

И плами моје мастило; Гори, гори, огњем љубави, 

То пече 

Да плешем под месечевом светлошћу, 

Да дођем до неба, 

Седам неба 

Где нема ограничења за нашу љубав. За нашу бескрајну љубав  

Као простор и време, 

„Endless“; 

Јер је она моја света муза, 

Моја жива песма 

И мој небески дар који надахњује моје мастило да пишем о овој радости. 

 

ЛЕПТИР ДУША 

 

Да паднем као лист 

Сломљен на комаде током ноћи 
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Или да занемарим ову живописну песму 

То је осмислило мој живот са твојим постојањем, 

То осветљава моју зору. 

Написао сам жељу док лишће опада 

Направљену од вечитих магичних слова 

Да се пише за цео живот 

Тражећи место за вечност у свом срцу. 

Желео бих ако могу мало да га држим 

Али са удаљености коју би било тешко достићи, 

Можда је наша душа довољно јака да се прикраде 

Покушавам да достигнем ту жељу племениту као лептирова душа, 

Јер у сваком удаху 

Недостајеш ми пре него што се сретнемо 

И осећам те не гледајући како ти сузе падају. 

Изградио сам овај нови свет 

Да те држим унутра 

Док вентил држи равнотежу мог срца 

Да не буде на крају самоубиство. 

Али било какав да је крај 

Бићу жив у твом срцу 

За вечност.  
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         Mountassir Aziz 

 

 

 

Dr . Mountassir Aziz is: Profesor in arabic lаnguage, poet international and 

ambassador of humanity and creativity  from Morrocco 

*President of international forum of creativity and humanity 

*Prisident of aliance international Morocco Mexico 

*Prisident of Morocco Mexico Aliance 

* Ambassador of Inner Child Press Washington in North Africa. 

* Ambassador of WIP (Nigeria) in Morrocco 

*Membre  and cordinator in Morrocco  North Africa 

Of Humanity 

*Ambassador of (Chaudhary Art trust Hindia) and presedent  of the suprême 

council for art peace and Humanity 

Cordinator in North Africa of UWMC ( united World Movement children ) 

Ambassador of Humanity mission and Peace  in Morrocco. 

Director of the Arab Media Network in Morocco He  participated in 7 poetry 

international anthologies 

He have 6 books (poetry ) 

Др. Моунтассир Азиз 

је: Професор на арапском језику 

песник интернационалац и амбасадор човечанства и креативности из 

Марока 

* Председник међународног форума креативности и хуманости 

* Присидент међународне алијансе Мароко Мексико 

* Амбасадор Дете у себи Васхингтон у северној Африци. 

* Амбасадор ВИП-а (Нигерија) у Мароку 
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* Амбасадор и председник вијећа Савета за уметнички мир и хуманост 

Координатор УВМЦ-а за северну Африку (деца уједињеног светског 

покрета) 

Амбасадор хуманитарне мисије и мира у Мароку. 

Директор Арапске медијске мреже у Мароку Учествовао је у 7 

међународних песничких антологија 

Има 6 књига (поезија) 

 

 

My poetry 

 

I want my poetry.. 

To be peace and love 

I want my poetry.. 

To tear up the shrouds 

I want my poetry.. 

To transform 

The soldier 

Into a civil citizen 

I want my poetry.. 

The turn my absence 

Into windows ' 

And orphans 'tears 

I want my poetry.. 

To be a planet 

Without which 

The nations are dark 

I want my poetry.. 

To be that kind of peace 

That will fight 

with the weapons of love, 

Of coexistence 

and of security 

I want my poetry .. 

To be a brotherhood hug 

Between Arabs 

and the world 

Far from the  wars 

And far from the smokes 

On oceans and seas 
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Where the waves are calm 

And where 

They address the mounts 

With bounty 

I want my poetry 

To make the sea sands 

Be full of peace 

 

Моја поезија 

 

Желим својом поезијом .. 

Да буде мир и љубав 

Желим својом поезијом .. 

Да растрга покриваче 

Желим својом поезијом .. 

Претворити 

Војника 

У грађанина - цивила 

Желим својом поезијом .. 

Преобратити моје одсуство 

У прозоре 

На сузе сирочади 

Желим својом поезијом .. 

Да будемо планета 

Без сатанизације 

било којих нација 

Желим својом поезијом .. 

Да буде такав мир 

Где ће се борити 

оружјем љубави, 

Суживота 

и сигурности 

Желим своју поезију .. 

Коа загрљај братства 

Између Арапа 

и света 

Далеко од ратова 

И далеко од дима 

На океанима и морима 

Тамо где су таласи мирни 
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И где 

се обраћају носачима 

Са благодатима 

Желим својом поезијом 

Да и морски песак 

Буде пун мира 

 

World Female 

 

O world female 

How you bear so many meanings 

A legend you are that can never be erased 

You’ve filled the years 

with men 

Deep and sundry thoughts you are 

a bliss and love 

and colors on lips 

Wicked is he 

who calls you snake 

And noble who’s been given your poison 

to drink and be cured 

If the world has a life 

you are its life 

Wake up O time 

Move from the burial place of shadows 

to the truth of light 

For Eve is the festivity 

with whom wishes are fulfilled 

 

Женама света 

 

О светске жене 

Пуне значаја 

Легенда која се никада не може избрисати 

Испунила сте годинама 

мушкарце 

Дубоким и разноликим мислима 

блаженством и љубављу 

и бојом на уснама 

Зао је 
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ко вас назива змијама 

И племенит ко је добио ваш отров 

пити и излечити се 

Ако свет има живот 

ви сте његов живот 

Пробудите се  

О време је 

Померите се са места сахране сенки 

истини светлости 

Јер Евама је фешта 

на којој им се испуњавају жеље  



1089 
 

     Muhammad Shanazar 

 

 

Muhammad Shanazar hails from Pakistan, he just recently has got retirement as 

Associalte Professor in the subject of English Language and Literature. He 

emerged as a poet and translator in the world and got many international awards 

and literary honours like Universal Inspirational Poet, World Icon of Peace, 1st 

Four Stars Ambassador in the World, Extraordinary Ambassador for Gratis 

Culture,  World Laureate in Literature 2017, Pride of the Globe, The World Best 

Poet 2017, Ambassador of Humanity, Ambassador De Literature, Global 

Literature Guardian Award 2018, World Icon of Literature, World Ambassador 

of Literature, Living Legend Of 21st Century, Mentor of World literature, HIS 

EXCELLENCY Yasser Arafat Peace Award 2019, Order of Shakespeare Medal 

and many more.  He is a life-time member of IPTRC China and International 

Writer Association (IWA), USA, Senator World Parliament of Literature, Dean-

Poetry Critic and Assessment at Motivational Strips Academy of Literary 

Excellence and Wisdom.  He is the Secretary General of World Institute for 

Peace Nigeria, 2nd Secretary General of World Union of Poets, Italy and the 

First Vice President of World Nations Writers’ Union Kazakhtan. He has been 

conferred upon Honourary Doctorate in Peace and Humanitarian Education. He 

writes against war, his work has been published worldwide in different 

anthologies. His published and unpublished books are Gems, The Cold Stars, 

The Dance of Darkness, Cries In The Wilderness, Voyages and Visions, The 

Black Roses, The Scent Of Love and Bells Of The Bygone Days. His translated 

books are The Alien Eyes’ ‘Wrist in the Clutches of Death’ ‘A Tempest In 

Silence, ‘Sugar Coated ‘Symphony and other Poems’ ‘Snowy Sunlight’ The 

Coin of Death, ‘A Garland of Poems’ Withering Dreams, Down the Blue 

Streams, Hot Springs, A Saga of Love, The Crop Of Stars and Khairi Mourat. 
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Мухамад Шаназар 

потиче из Пакистана, он се недавно пензионисао као ванредни професор на 

предмету Енглески језик и књижевност. Појавио се као песник и 

преводилац у свету и добио је бројне међународне награде и књижевне 

награде попут Универзалног инспиративног песника, Светска икона мира. 

Додијељен му је почасни докторат за мир и хуманитарно образовање. 

Пише против рата, његово дело је објављено широм света у различитим 

антологијама. Његове објављене и необјављене књиге су Драгуљи, Хладне 

звезде, Плес таме, Плач у дивљини, Путовања и визије, Црне руже, Мирис 

љубави и Звона минулих дана. Његове преведене књиге су Алиен Еиес '' 

Зглоб у канџама смрти '' Бура у тишини, '' Шећер обложена '' Симфонија и 

друге песме '' Снежна сунчева светлост '' Кованица смрти, '' Гарланд од 

песама '' Усамљени снови, доле Плави потоци, Хот Спрингс, Сага о 

љубави, Звездано јато и Кајири Мурат. 

 

The Rape of a Doll 

 

Should I lament or should I mourn? 

Or 

I should do the both at the same time. 

Should I shed tears or should I cry aloud, 

Or 

I should do the both at the same time. 

 

We are very rich in precedents of rapes, 

Every age of adults and every age of minors, 

But the rapes with the kids of eight, 

Seven or five years old make me miserable. 

 

Though thousands of madrasas, 

Schools and universities work 

And millions of pupils go in and come out, 

Yet we couldn’t wake up 

The dormant conscience of the folk. 

 

Though it is ignominy to tell 

Yet I shall have to ring the bell. 

Hearken! 

Just a week ago, a baby-girl 
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Two and half years old has been raped, 

And found dead in the crop, 

Only a few channels broke the news, 

 

And none else mentioned the deed of defilement, 

It is desecration of the daughter of Eve, 

And of the whole humanity. 

 

Ah! 

I mourn on the demise of conscience, 

No one speaks, no one bothers, 

All move around as if nothing happened, 

Silent are the sovereigns, silent are the subjects, 

The guardians of law befool and cheat, 

And greet on the success, 

“Samples of DNA have been taken, 

And a few strands of hair have been found.” 

 

Some chat in the chambers of law, 

“We are bent upon to heed 

The welfare of a common man, 

And will remove all sufferings and all pain.” 

I am engrossed who would be the next victim, 

Whose daughter, yours or mine, 

For we have to face on each turn a swine. 

 

The rape of a doll, two and half years old, 

As I have you told, 

Is nothing but a slap on the face of humanity, 

And on the face of apostles 

And their endeavors. 

It is because honour of the countrymen 

Doesn’t fall in priorities, 

The high ups bask in the sun, on the shore. 

O! My dear, forgive me, 

I am choked, I can’t say anything, anymore. 

 

 Grains of Sand 

(Written in Ghana, on the shore of Atlantic Ocean, in the evening, on 14th May, 

2016) 
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The sacred gusts of wind, 

Go ahead humming like a caravan of kids, 

To the Anglican Church of Accra, 

Now stops and then steps ahead, 

And sometime looks behind, 

At the desolate deserted route. 

 

The door of the firmament 

Wreathed in the dusky twilight, 

Becomes a mirror of the murky night, 

Sans flickers, sans reflections, 

It gives a way to the fretful nocturnal birds 

To flee from their dark nests. 

 

The sea itself saturates with torrents 

Its own brims, like the waterlogged thick clouds, 

Just like my politicians when distribute 

The bounties among their own kith and kin. 

 

 The waves leave behind bevies of crabs, 

Consternation covers my eyes 

With the thick shadows of curly disheveled locks, 

And my thoughts skid away one by one 

 

As grains of sand slither under the feet. 

 

Силовање лутке 

 

Да ли да жалим или да жалим? 

Или 

Требао бих радити обоје истовремено. 

Да ли би требало да проливам сузе или да плачем наглас, 

Или 

Требао бих радити обоје истовремено. 

 

Ми смо веома богати преседанима силовања, 

Свако доба одраслих и свако доба малолетника, 

Али силовања осмогодишњака, 

Седмогодишњака или петогодишњака ме чине згроженим. 
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Иако хиљаде медреса, 

Школе и универзитета ради 

И милиони ученика улазе и излазе, 

Ипак нисмо могли да се пробудимо 

Успавану савест народа. 

 

Иако је грозно рећи 

Ипак ћу морати гласно. 

Слушај! 

Пре само недељу дана, девојчица 

Две и по године је силована, 

И пронађена мртва у усеву, 

Само неколико канала објавило је вест, 

 

И нико други није споменуо дело онечишћења, 

То је скрнављење кћери Еве, 

И читавог човечанства. 

Ах! 

Тугујем због смрти савести, 

Нико не говори, нико се не труди, 

Сви се крећете као да се ништа није догодило, 

Тихи су владари, тихи су поданици, 

Стражари закона заваравају се, 

И поздрављају успех, 

„Узети су узорци ДНК, 

И пронађено је неколико праменова косе. “ 

 

Неки ћаскају у законским коморама, 

„Ми смо склони да слушамо 

Благостањем обичног човека, 

Уклонићемо све патње и све болове “. 

Замишљен сам ко ће бити следећа жртва, 

Чија, ваша или моја ћерка, 

Јер се свуда  суочавамо са свињама. 

 

Силовање лутке, две и по године, 

Као што сам вам рекао, 

Није ништа друго него шамар човечанству, 

И лицу апостола 



1094 
 

И њиховим подухватима. 

То због части земљака 

Не спада у приоритете, 

Узвисине се сунчају на обали. 

О! Драга моја, опрости ми, 

Угушен сам, не могу више ништа да кажем. 

 

 Зрна песка 

(Написано у Гани, на обали Атлантског океана, увече, 14. маја 2016) 

 

Свети удари ветра, 

Само брујећи попут каравана деце, 

Ка англиканској цркви у Акри, 

Сада се зауставља и корача напред, 

А некада погледа уназад, 

На пустош пусте руте. 

 

Врата небеског свода 

Венчани у сумрачни сумрак, 

Постају огледало мутне ноћи, 

Без треперења, без одраза, 

То је пут узнемиреним ноћним птицама 

Да побегну из својих мрачних гнезда. 

 

Само море засићују бујицама 

Његове сопствене ивице, попут преплављених густих облака, 

Баш као и моји политичари када дистрибуирају 

Благодати међу својим сродницима. 

 

Таласи за собом остављају завјете ракова, 

Избезумљеност ми прекрива очи 

Са густим сенкама коврџавих рашчупаних обрва, 

И мисли ми одмичу једна по једна 

 

Као зрнца песка која се клизе испод ногу. 
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  Мусакун Асангулович Сатыбалдиев 

 

 

Он родился в 1950 году в селе Сару Джеты-Огузского района Иссык-

Кульской области, Кыргызской Республике. Он инвалид с детства первой 

группы, с связи с этим он не смог ходить в школу и получить образование 

как все дети. С четырнадцати лет он начал самостоятельно усвоить азбуку, 

научиться писать с больной рукой. Позже он пытался написать маленькие 

корреспонденции, и они начали появляться на страницах районной, а 

потом и областной газете. С семидесятого года пробовал писать и 

художественные произведения: с начала стихи, потом и прозы. Настоящее 

время у него опубликовано 15 книг (из них 3 роман, 2 перевод). Недавно в 

издательство «Улуу Тоолор» вышло его 10 томные книги. 

Небольшой сборник стихов М. Сатыбалдиева «Цветы урюка» в 1989 году 

было опубликован в Улан-Баторе на монгольском языке. В 1995 году при 

помощи международной благотворительной организации его 

стихотворный сборник «Живи, Нооруз» был опубликован в Дублине на 

английском языке. Кроме этих, некоторые его произведении были 

переведены на русском, турецком, казахском, таджикском, узбекском, 

испанском, непальском, китайском, греческом, монгольском, английском, 

сербском, боснийском, хорватском, азербайджанском, словенском языках, 

на языке хинди, маратхи. 

М. Сатыбалдиев несмотря на то, что он не имеет не только высшее, но и 

даже первоклассные образование, около 11 лет работал в разных 

редакциях газет: с начала печатал нам машинке, потом корреспондентом, 

литсотрудником, переводчиком, зам. редактором газеты «Ысык-Көл үнү», 

в 2000 году работал редактором издательства «Бийиктик» в Бишкеке. 

Кроме творческих работ, он работает с рукописями книг других авторов, 

редактируют, пишет для них заголовки, готовит для печати. До 

сегодняшнего дня под его редактировании опубликованы 137 книг. 
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М. Сатыбалдиев член Национального союза Писателей Кыргызской 

Республики. Он награжден медалью национальной комиссией по языке 

при Президенте Кыргызской Республике, имеет звание «Почетный 

гражданин села Саруу», лауреат литературной премии «Золотое перо», 

имеет множество Почетных грамот. Недавно его приняли в Союз 

Писателей России и за лучшие переводы С. Есенина на кыргызский язык 

наградили «Есенинской золотой медалью». А также приняли членом 

«Международной академии русской словесности». 

М. Сатыбалдиев с 1989 года живет в двух комнатной квартире второго 

этажа городе Каракол, передвигается на коляске. Он семьянин, имеет 

семеро детей и шесть внуков и внучки. Получает пособии по инвалидности 

6000 сом (72 доллара). 

«MUSAKUN ASANGULOVICH SATYBALDIEV» 

He was born in 1950 in the village of Saru, Djety-Oguz region, Issyk-Kul 

region, Kyrgyz Republic. He has been disabled since childhood of the first 

group, so he could not go to school and get an education like all children. From 

the age of fourteen, he began to independently learn the alphabet, learn to write 

with a sore hand. Later he tried to write small correspondence, and they began to 

appear on the pages of the district, and then the regional newspaper. Since the 

seventieth year, he tried to write works of art: from the beginning, poetry, then 

prose. Currently, he has published 15 books (of which 3 novels, 2 translations). 

Recently, the publishing house "Uluu Toolor" published his 10 volume books. 

A small collection of poems by M. Satybaldiev "Apricot Flowers" in 1989 was 

published in Ulan Bator in the Mongolian language. In 1995, with the help of an 

international charitable organization, his collection of poems "Live Nooruz" was 

published in Dublin in English. In addition to these, some of his works have 

been translated into Russian, Turkish, Kazakh, Tajik, Uzbek, Spanish, Nepali, 

Chinese, Greek, Mongolian, English, Serbian, Bosnian, Slovenian, and Hindi. 

M. Satybaldiev, despite the fact that he does not have not only higher, but even 

first-class education, for about 11 years he worked in different editorial offices 

of newspapers: from the beginning he typed for us, then as a correspondent, 

literary officer, translator, deputy. editor of the newspaper "Ysyk-Kul үnu", in 

2000 he worked as editor of the publishing house "Biyiktik" in Bishkek. 

In addition to creative works, he works with manuscripts of books by other 

authors, edits, writes titles for them, prepares for publication. To date, 137 books 

have been published under his editing. 

M. Satybaldiev is a member of the National Union of Writers of the Kyrgyz 

Republic. He was awarded a medal by the National Language Commission 

under the President of the Kyrgyz Republic, has the title of "Honorary Citizen of 

the village of Saruu", laureate of the literary prize "Golden Pen", has many 
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certificates of honor. Recently he was admitted to the Union of Writers of 

Russia and was awarded the Yesenin Gold Medal for the best translations of 

Sergei Yesenin into Kyrgyz. And he was also accepted as a member of the 

International Academy of Russian Literature. 

M. Satybaldiev has been living in a two-room apartment on the second floor in 

the city of Karakol since 1989, moving in a wheelchair. He is a family man with 

seven children and six grandchildren and granddaughters. Receives disability 

benefits 6,000 som (72 dollars). 

МУСАКУН АСАНГУЛОВИЧ САТИБАЛДИЈЕВ 

Рођен је 1950. године у селу Сару, регион Дјети-Огуз, регион Иссик-Кул, 

Република Киргистан. Он је инвалид из детињства прве групе, па није 

могао да иде у школу и школује се као сва деца. Од четрнаесте године 

почео је самостално да учи абецеду, учи да пише болном руком. Касније је 

покушао да напише малу преписку и они су почели да се појављују на 

страницама окружних, а затим и регионалних новина. Од седамдесете 

године покушавао сам да пишем уметничка дела: од почетка поезију, па 

прозу. Тренутно је објавио 15 књига (од тога 3 романа, 2 превода). Недавно 

је издавачка кућа „Улуу Тоолор“ објавила његових 10 књига књига. 

 

Мала збирка песама М. Сатибалдиева „Цвеће кајсије“ 1989. године 

објављена је у Улан Батору на монголском језику. 1995. године, уз помоћ 

међународне добротворне организације, објављена је његова збирка песама 

„Ливе Нооруз“ у Даблину на енглеском језику. Поред ових, нека од 

његових дела преведена су на руски, турски, казашки, таџички, узбечки, 

шпански, непалски, кинески, грчки, монголски, енглески, српски, 

босански, хрватски, азербејџански, словеначки, хиндски, маратски 

језик.МОЯ  

 

ЛЮБОВЬ 

 

Как будто моя жизнь проходит в склепе, 

И на душе--тоска и пустота. 

Как облака сгущаются на небе, 

Мой светлый день уходит навсегда. 

 

Вся жизнь моя, лирический роман, 

Грущу как осень, сердце теребя. 

Мой парусник уносит в океан, 

Блуждая по волнам, ищу себя... 
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Судьба стирает как прибой следы, 

Как путник одинокий по песку. 

Брожу часами, где ступала ты, 

На струнах сердца зародив строку. 

 

Я ждал тебя, заглядывая в дали, 

В душе моей рождались тихо грёзы. 

Но почему любовь мы потеряли, 

На кладбище надежд пролились слезы. 

 

И снова в спину бьёт протяжный ветер, 

И холодна осенняя заря. 

Встречаю обессиливши я вечер, 

Мечтая о тебе, но только зря.. 

 

Быть может, ты придешь ещё ко мне, 

Как было предначертано судьбой. 

Не знают люди жизнь мою извне, 

Черня её жестокою молвой... 

 

Как звёздочка, как свет, как озаренье, 

Ты в мир ворвалась мой, кометою из грёз. 

Небесное любви благословенье, 

От радости, я не скрываю слез... 

 

Мы словно две капли, что слились в одну, 

Стремясь познать обещанное счастье. 

Я бросил всю печаль свою ко дну, 

И отомстил судьбе за все ненастья... 

 

Судьба ответила жестоко, через срок, 

В одном ты мире, я живу в другом. 

Ни жив, ни мёртв я, как жесток урок, 

Летим с тобою в бездну мы вдвоём. 

 

Мне кто-то говорит - «ты старый слышь», 

Но сердце не стареет никогда. 

Любить не грех, она однажды лишь, 

И буду я любить, презрев года.. 
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Ты далеко, но светится звездой, 

Моя любовь, у твоего окна. 

Ниспослана была ты мне судьбой, 

Безмерным счастьем одарив сполна... 

14.01.21. 

 

Перевод Инвера ШЕУДЖЕНА. 

 

ОЖИДАЯ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 

 

Ожидая день грядущий, 

Пробудившись до рассвета, 

Видел я Луны плывущий 

Серп серебряного цвета. 

 

Месяц важно суетился, 

Звёзды в небе собирая. 

К горизонту устремился, 

В предрассветной дымке тая. 

 

На востоке посветлела 

Необъятность небосвода, 

И сильнее заалела 

От пришедшего восхода. 

 

Солнце землю озарило. 

Поднимаясь понемногу, 

Снова радость подарило, 

Я живу, и слава Богу. 

* * * 

Судьбой был бит на жизненном пути, 

Камней шипы мешали мне идти. 

Но горя плен и боль превозмогая, 

Я смог вперёд стремления нести. 

 

Сорвав цветы несбывшихся надежд, 

Я сбросил хлам разорванных одежд. 

И счастье из песчинок собирая 

Храню свой мир от грубости невежд. 
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Они решат - я слабый человек, 

Но жизни не боюсь коварных рек. 

Напротив, я в её водовороте, 

Борюсь с судьбой весь долгий век. 

* * * 

Было время когда я испытывал боль 

От мысли, что в мир по ошибке пришёл. 

Лютым холодом веяла жизни юдоль, 

Где цветок моей юности вовсе не цвёл. 

 

То, что я ошибался, теперь осознал. 

Этой жизни подарок даётся не зря. 

Милосердный творец мне секрет указал, 

Лишь в душе зарождается счастья заря. 

 

И пускай я коснуться тебя не могу, 

В мире радостней жизни явления нет... 

Я улыбку твою навсегда сберегу, 

Пред которой тускнеет и солнечный свет. 

Перевод   РУСЛАНА ПИВОВАРОВА 

 

 

МОЈА ЉУБАВ 

Као да живот проводим у крипти 

А у мојој души - чежња и празнина. 

Док се облаци скупљају на небу 

Заувек је нестало светло мог дана. 

 

Цео мој живот, лирски роман, 

За срце ме граби тужан као јесен. 

Моја једрилица ме води до океана 

Лутајући таласима, тражим себе ... 

 

Судбина брише трагове попут сурфа, 

Као усамљени путник на песку. 

Лутам сатима тамо где си закорачио 

На жицама срца, рађајући жицу. 

Чекао сам те, гледајући у даљину, 

Тихи снови рађали су се у мојој души. 

Али зашто смо изгубили љубав 
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Сузе су проливене на гробљу нада. 

 

И опет дуготрајни ветар удара у леђа, 

А јесења зора је хладна. 

Упознајем исцрпљено вече, 

Сањам о теби, али само узалуд .. 

 

Можда ћеш поново доћи к мени 

Као што је судбином било суђено. 

Људи не знају мој живот споља, 

Црнећи га окрутном гласином ... 

 

Као звезда, попут светлости,  

Упала си у мој свет, комета из снова. 

Са радошћу не кријем сузе ... 

Небеска љубав попут благослова 

 

Ми смо две капи стопљене у једну, 

Тежећи да упознају обећану срећу. 

Бацио сам сву своју тугу на дно, 

И осветио се судбини за све лоше време ... 

 

Судбина је узвратила, зато 

Ти си у једном свету, ја у другом. 

Ни жив ни мртав, лекција је сурова, 

Летим у провалију за тобом. 

 

Неко ми каже - "чујеш стари", 

Али срце никад не стари. 

Љубав није грех, дође само једном, 

И волећу, презирући године .. 

 

Далеко си, али сија звезда 

Моја љубави, на твом прозору. 

Неиспуњена моја судбино, 

Срећом си ме ипак испунила... 

14.01.21. 

 

Чекајући дан који долази 
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Чекајући дан који долази 

Пробуђен  пред саму зору 

Видео сам како месец плута 

Срп сребрни на обзору 

 

Месец је важно светлио, 

И звезде прикупљао. 

Јурнуо ка хоризонту  

У зору се истопио. 

 

На истоку се разведрио 

Широког неба свод  

И постао румен сав 

Као излазећег Сунца сјај. 

 

Сунце је обасјало земљу. 

Пењајући се ногу пред ногу 

Опет ми је донело радост 

Живим и хвала Богу. 

* * * 

Судбина је бирала живота ритам, 

Оштро камења ме спречавало да ходам. 

Али заточеништво туга, сваки разлог је ситан, 

Док имам снаге да се не предам. 

 

Неостварених нада почупао сам цвеће 

Поцепану одећу бацио у смеће. 

Из песка изабрао зрнца среће  

Чувам свој свет од сваке несреће. 

 

Да сам слаб то су они казали 

Али ја се издаја у животу не бојим. 

Напротив, ја се у његовом виру 

Са судбином целог века борим. 

* * * 

Било је време када сам боловао 

Од помисли да је грешком дошао на свет. 

Талас живота претворио се у лед 

И није цветао моје младости цвет. 
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Схватам да сам сада погрешио. 

Живот се ником узалуд не даје. 

Милостиви творац ми је показао тајну, 

Тек у души зора среће настаје. 

 

И иако те не могу додирнути, 

У свету не постоји феномен срећнијег живота ... 

Сачуваћу твој осмех заувек, 

Врелији него нашег Сунца топлота.. 

препевао Горан Радичевић 
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    Nada Ranković 

 

Nada Ranković, rođena davne šezdeset i neke u jednoj vodenici kraj Mrežnice 

reke. Tu savladava prva slova, u Pančevu stiče znanja nova. Životne događaje 

beleži vešto, tako nasta njen prvenac PIŠEM VEŠTO, SVAŠTA NEŠTO. 

pOSLE Posle toga se odvažila i još šest knjiga napisala. Pesme objavljivane u 

preko pedeset domaćih i međunarodnih zbornika poezije, antologijama i 

leksikonima savremenih pisaca, novinama.Neke su prevedene na druge jezike, 

neke nagrađivane i pohvaljene, a neke komponovane za pevanje. 

Član je nekoiko Književnih udruženja u Pančevu i Beogradu i jedan od osnivača 

Književnog udruženja MIKA u Pančevu.Supruga, majka i baka i svaka joj uloga 

draga i laka. Živi i stvara u Pančevu. 

 

PONEKAD I RECI DA ME VOLIŠ 

 

Osetim to u pogledu tvom 

u brizi za mene svakoga trena. 

Ponekad i reci da me voliš, 

da ljubav ne bude nedorečena. 

 

Ponekad i reci da me voliš 

to uvek godi, zaista prija, 

mazi me pogledom, dodirom miluj, 

ma nisam ja bilo čija. 

 

Rečima i delom negujmo ljubav, 

ne dozvolimo burama da nas dotuku, 

mirno, strpljivo, kako mi to znamo, 

uplovimo u našu sigurnu luku. 

 



1105 
 

Rame uz rame u dobru i zlu, 

dobar smo primer mi našoj deci, 

jedno uz drugo, uvek smo tu, 

da me voliš, ponekad i reci. 

 

 

A MREŽNICA I DALJE TEČE 

 

Prohujalo detinjstvo je davno, 

selo rodno napustila rano. 

Tada zauvek iz njega ode, 

slušam žubor neke druge vode. 

 

Sa odlaskom ni tad' se ne miri 

u mislima rodni kraj mi živi. 

Izmeni se u njem' mnogo toga 

al' osta lepota kraja moga. 

 

Opustelo sad je moje selo 

na par ljudi, stanovništvo svelo, 

zamrlo je, to mi neko reče 

a Mrežnica još i dalje teče. 

 

Teci, teci ti detinjstva reko. 

Svratit' će ti uvek, bar po neko. 

Šumi, žubori, svoj tok ti prati, 

rado ću se uvek te sećati. 

 

Krštnica uveliko žuti 

zarastaju po tebi svi puti. 

Prođe vreme, al' u doba svаko 

tebe ću pronaći uvek lako. 

 

U sutonu proteklog života 

sa mnom biće sva tvoja lepota. 

Na počinak kada krenem leći, 

Mrežnica će i tad dalje teći.  
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   NADICA ILIĆ 

 

 

 

 

BEOGRAD-Voždovac, R SRBIJARođena sam 1948. u Pirotu, VSS pravnog 

smera. Posle ovog rata ostala sam sama i živim u Beogradu,. Član sam Kulture 

snova poezije Zagreb, DKB Beograd i saradnica književnih klubova bivših 

republika SFRJ i van nje. Nagrađivana sam za svoja književna stvaralaštva u 

grupi autora kod nas i široj regiji. U Aziji sam objavila dve pesmarice "Prošlost" 

i "Sadašnjost" na arapsko-srpskom jeziku, gde sam živela više od 25 godina sve 

do ovog rata jer je suprug radio u diplomatiji.Izašla mi je iz štampe Zbirka-

pesmarica "ZAVET SINU" I "ZAGRLJAJ" u obradi Kulturnog centra 

MESOPOTAMIJA iz Beograda Sabaha Al Zubeidija, iračkosrpskog jurnaliste, 

prevodioca i književnog stvaraoca 

 

MAJKA SINU 

 

Poželeh da sam ptica lastavica, 

da se vinem u nebeske visine, 

svo blago ovog Sveta, 

u kljunu ti donesem sine. 

 

Ne daj srcu nikad tuge, 

ni brige koje kosu sede, 

jer ti imaš brižnu mamu, 

koja za te sudbu prede. 

 

Boga molim svaki dan, 
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i u snu i na javi, 

čuvaj mi sina od nedaće, 

u sreći i zdravlju da slavi.  
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    Nancy Ndeke 

 

 

 

Nancy Ndeke is a Poet of international acclaim and a reputable literary arts 

consultant. Her writings and her poetry are featured in several collections, 

anthologies and publications all over the globe. She has several published 

works, including poetry, short stories and Novels, among them: 

. May the force be with. A bridge to a bridge through a bridge. 

She has several collaborations of poetry: One with Renee Drummond-Brown of 

USA titled: I once was lost but now am found. 

With Dr. Gameli Torzlo of Glassgow University, titled “Mazungumzo ya Shairi 

“ published in 2020 and registered with the Library of Congress, USA. 

And a wordplay in a whirlpool, with the reknowned poet and president of WILD 

FIRE PUBLICATION of USA , Susan Joyner-Stumpf. 

Nancy loves to read as much as she loves to write. Traveling is a much 

embraced hobby and so is time spent with famil 

Associate Editor, Liberated Voices  

 

Нeнси Ндеке 

је песник са међународним признањем и угледни саветник за књижевне 

уметности. Њени списи и поезија објављени су у неколико збирки, 

антологија и публикација широм света. Има неколико објављених дела, 

укључујући поезију, приповетке и романе, међу којима су: 

Нека сила буде са. 

Мост до моста кроз мост. 

Има неколико песничких сарадњи: једну са Рене Драјмонд-Бровн из САД-а 

под називом: Једном сам се изгубила, али сада сам пронађена. 
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Са др Гамели Торзло са Универзитета Глассгов, под називом „Поетски 

разговор“ објављен 2020. године и регистрован у Конгресној библиотеци, 

САД. 

И игра речи у вртлогу, са реномираном песникињом и председницом 
WILD FIRE PUBLICATION of USA Сузан Јојнер-Стамф. 

Нанци воли да чита онолико колико воли да пише. Путовање је јако 

прихваћен хоби, па тако и време проведено са породицом 

Помоћник уредника Ослобођених гласова 

 

MUSIC OF COLORS. 

 

Guided by the rainbow, 

A child reaches out to a stranger, 

Drawn home by the warm smile, 

And the un-judging eyes, 

Hunger knows no fences, 

Neither does disease know boundaries, 

Bound by need each to the next, 

The lonely stranger and the orphaned child, 

Found the end of the rainbow, 

Freshly made from a teary sky, 

Bathing clean the scars of yesterday, 

Raising the fog off grief, 

Rediscovering, 

The covered commons needs, 

That man is sure but one flesh, 

Richer in the company of another, 

Like the full splendor of a rainbow, 

Brilliant in it’s kaleidoscope of multicolor. 

 

HEARTS ENSEMBLE. 

 

Love and bees on the hunt, 

Nectar and aid of cross pollination, 

Sweet flow of efforts in unison, 

Beauty of gathering for all, 

In unity strength does pay, 

Only greed does divide, 

Hoard too has a nasty take, 

Impoverishing what easily builds. 
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Man is both an individual and communal, 

Another gives for you to receive, 

This two way street of parenthood, 

Is the metaphor of birth and death, 

So in sorrow and in joy, 

The heart hearkens to the seasons, 

For in the fullness of each reason, 

It assembles all into it’s ensemble, 

Guardian of emotions raw and gay, 

The fate of the living and the retired, 

Bound by ceremonies of welcome and goodbye. 

 

МУЗИКА БОЈА. 

 

Вођено дугом, 

Дете стиже до странца, 

Вучено кући топлим осмехом, 

И неосуђујућим очима, 

Глад не познаје ограде, 

Ни болест не познаје границе, 

Везани потребама, свакпом за следећу, 

Усамљени странац и сироче дете, 

Пронашли крај дуге, 

Свеже направљене од сузног неба, 

Купањем очишћени ожиљци од јуче, 

Подизање магле од туге, 

Поново откривање, 

Покривене заједничке потребе, 

Тај човек је сигуран, али једно је тело, 

Богатије у друштву другог, 

Као пуна лепота дуге, 

Сјајне у свом вишебојном калеидоскопу. 

 

АНСАМБЛ СРЦА. 

 

Љубав и пчеле у лову, 

Нектар и унакрсно опрашивање, 

Слатки ток напора у глас, 

Лепота окупљања за све, 

У јединству снага даје, 
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А похлепа дели, 

И ризничар има гадан став, 

Осиромашује оно што се гради. 

Човек је и појединац и заједница, 

Давање за примање, 

Ово је двосмерна улица родитељства, 

Да ли су метафоре рођења и смрти, 

Туге и радости, 

Срце слуша годишња доба, 

Јер пуноћом сваког разлога, 

Окупља све у свој ансамбл, 

Чувар емоција сирових и хомосексуалних, 

Судбина живих и пензионера, 

Везана церемонијама добродошлице и збогом  
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       Натали Биссо 

 

- поэт, прозаик, эссеист, поэт-песенник, автор клипов. Автор 7 сборников 

стихов и эссе, одной электронной книги, более 100 песен, публикаций 

более чем в 50 международных сборниках. Также публикуется в газетах и 

журналах Германии, России, Украины, Греции, Грузии, Киргизии, 

Таджикистана, Индии, Турции, Непале. Стихи переведены на вьетнамский, 

английский, арабский, белорусский, испанский, итальянский, немецкий, 

раджастхани_Индия, сербский, таджикский, турецкий, узбекский, 

украинский, французский, хинди, эсперанто языки. 

Член Интернационального Союза писателей, член Регионального 

Общественного Фонда содействия развитию современной поэзии 

«СВЕТОЧ», Член Международной Гильдии Писателей(Германия), член 

Международной ассоциации писателей и публицистов(Литва), член 

Евразийской творческой гильдии (Лондон), член Союза писателей 

Северной Америки, руководитель Германского отделения Союза 

Писателей Северной Америки, Академик Международной Академии 

Развития Литературы и Искусства(МАРЛИ). 

Награждена Международной медалью ЮНЕСКО им. Адама Мицкевича, 

литературной медалью им. Семёна Надсона, медалью в честь 65-летия 

ИСП «За вклад в культурные связи между Германией и Россией», медалью 

«Антон Чехов 160 лет»; Орден "За достижения в культуре и искусстве". 

Международный Союз Авторов-Исполнителей (МСАИ/IUAP), Золотой 
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лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси»; лауреат 

специальной премии им. В. Г. Белинского за вклад в развитие литературы; 

лауреат специальной премии I Международного фестиваля им. 

А.С.Пушкина в честь 220-летия со дня рождения поэта (Крым); 

семикратный лауреат («Бриллиантовый Дюк») Международного конкурса 

имени де Ришелье за поэзию, песни и музыкальные клипы, и специальной 

премии «Глория» Академии «ЛИК»; лауреат Международного 

литературного конкурса «Созвездие духовности» "Лучшая книга года" 

(Киев); Финалист конкурса "Балтийский Гамаюн"; Лауреат конкурса 

"Интеллигентный сезон", Большая медаль. Многократный лауреат, 

победитель и финалист многих Международных литературно-

музыкальных конкурсов и фестивалей. 

Победитель музыкальных онлайн конкурсов. Песни исполняются на радио 

«Радар», «Рецитал», «Феникс», «МЫ ВМЕСТЕ», АВТОРАДИО, в видео-

проекте «Интрига-шоу», участник ТВ передач на канале "Артист ТВ" 

Натали БИСО 

- песник, романописац, есејиста, текстописац, писац музичких спотова. 

Аутор 7 збирки песама и есеја, једне е-књиге, више од 100 песама, 

публикација у више од 50 међународних колекција. Такође објављено у 

новинама и часописима у Немачкој, Русији, Украјини, Грчкој, Грузији, 

Киргистану, Таџикистану, Индији, Турској, Непалу. Песме су преведене на 

вијетнамски, енглески, арапски, белоруски, шпански, италијански, 

немачки, рајастхани_Индиа, српски, таџички, турски, узбечки, украјински, 

француски, хиндски, есперантски језик. 

 

КОЛЬЦО ФИЛОСОФИИ 

 

У каждого своё лицо 

В поэзии, искусстве, прозе, 

В ней - философии кольцо 

Венчает лета ночь с морозом. 

 

 

Сиянием святости обвив, 

Собрав с небес сапфиры жизней, 

Рисует каждый свой мотив, 

В порыве нежности и мыслей. 

 

 

Себя рифмуя на холсте, 
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В стихах ли, музыке иль прозе, 

Дань отдаётся красоте, 

Пегасу - при любом прогнозе. 

 

 

Нас, философия пленит, 

И окрыляет, и волнует, 

И укрепляет, как гранит! 

Над судьбами - она колдует. 

 

 

И мысль твоя - уж не твоя, 

Разбив бокалы и тарелки, 

Она сечёт, словно струя, 

Всё то, что кажется подделкой. 

 

 

Понявший смыслы - навсегда 

Усвоит жизни ход, а стрелки 

Минуты превратят в года, 

В итог словесной перестрелки. 

 

 

Играя словом и судьбой, 

Рисуя облик всенародный, 

Ты всё ж останешься собой, 

Непобедимый и свободный! 

 

КАК НИКТО НИКОГДА 

 

Пусть кружит звездопад, невпопад покидая Вселенную, 

Пусть обрушится вмиг на планету сиреневый зной!.. 

Я пленён навсегда добровольными сладкими пленами, 

Об одном лишь мечтая: Когда-то я буду с тобой! 

 

 

Нет прекраснее чувств! Успокой мою душу мятежную! 

Если грех так любить - я давно болен этим грехОм! 

Лишь в надежде на взгляд и улыбку твою белоснежную, 

Я зализывал раны до одури грешным вином. 
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Чистотою души я влюблён в твою душу красивую! 

Ах, за что же мой Бог в жизни грешной меня наградил? 

Подарил мне твой образ с глазами невинно-игривыми... 

Я люблю тебя так, как никто никогда не любил! 

 

 

Отмолю все грехи, я сполна нагрешил на планете ceй ! 

Будут вёсны кружить... Я с надеждой тайною жил... 

Изумлённо поведаю звёздам о новом сюжете я, 

Что тебя так люблю, как никто никогда не любил! 

 

 

 

 

ПРИПЕВ: 

 

Обожаю тебя чистотой моей грешной души! 

Не сравнимо ни с чем волшебство... и твой голос, твой смех... 

Я достиг уж давно самых высших блаженства вершин. 

Ты мой свет! Ты мой Бог! Моя жизнь, мой причал и мой грех 

 

ПРСТЕН ФИЛОЗОФИЈЕ 

 

У свету уметности, прозе, поезије 

Свако има свој образ 

У њему прстеном филозофије 

Венчава летњу ноћ за мраз. 

 

Обавијен сјајем светости, 

Скупља са неба живота сафире, 

У налету мисли о нежности 

Црта све мотиве и додире. 

 

Себе римује на платну 

У поезији, музици или прози, 

Лепота само је тег на клатну 

Пегаз – наклоњен свакој прогнози. 

 



1116 
 

Филозофија нас плени 

И надахњује и узбуђује 

И јача!То је стуб мермерни 

Изнад судбине – као чаролије. 

 

И твоја мисао више није твоја, 

Разбијање чаша рукама хладним 

Она шиба као млаз из избоја 

Све што се чини лажним. 

 

Схвативши значења - заувек 

Научиће потез живота у стрели 

Минуте ће се претворити у век 

Кад проспу се речи. Куршуми врели. 

 

Поигравање речју и судбином 

Цртање национа на сиво платно, 

И даље сама у неминовном 

Непобедиво и бесплатно! 

 

 

КАКО НИКО НИКАДА 

 

Нека звезде падају у звездоток, кидајући Васељену, 

Нека на планету падне тај врели зној! .. 

Заувек ме држи добровољним ропством опијену, 

Док маштам о једном: Једног дана ћеш бити мој! 

 

 

Нема лепшег осећаја! Умири мој бунтовни его! 

Ако је грех љубити тако - одавно сам болесна од тог греха! 

Ране ми глупости лечило вино, сам укус његов 

Сада нада на твој поглед пун  снежно белог смеха, 

 

 

Чистоћом своје душе заљубљена сам у твоју прелепу! 

Ох, зашто  је Бог наградио мој живот грешних нада? 

Дао је твоју слику невино разиграних очију за мене слепу ... 

Волим те као што нико није волео никада! 
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Искупит ћу се за све гријехе, много сам гријешила на овој планети! 

Пролеће ће цветати ... Живела сам у тајности, од наде љубав отела ... 

У чуду ћу рећи звездама, ово су нови заплети, 

Да те волим толико колико ниједна жена није волела! 

 

 

 

 

ПРИПЕВ: 

 

Обожавам те чистотом своје душе грешне од давнина! 

Магија неупоредива ни са чим ... и твој глас и твој смех ... 

Већ сам одавно достигла највише блаженство висина. 

Ти си моје светло! Ти си мој Бог! Мој живот, моја молитва и мој грех 

 

препевао Горан Радичевић  
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     Nataša Lečic 

 

 

Nataša Lečic rođena je 1971 u Kotoru. Pisanjem se bavi od osnovne škole. Piše 

poeziju i prozu. Objavila je -Knjiga o ćutanju- i  zbirku pjesama -Vječnost-. 

Clan je međunarodnog udruženja književnih stvaralaca i umjetnika - Nekazano- 

iz Bara i nekoliko književnih klubova van Bara.Živi i stvara u Baru 

 

Kao da Sam te sanjala 

 

Kao da sam te sanjala 

San u javu pretocila 

Tvojom se 

Ljubavlju ogrnula 

Zjenu ispunila 

Pjesma pjesmom srasla 

Javu izatkala 

Kao da sam te sanjala 

Mirisom zlatne zuke uvila 

Predjele srca ispunila. 

 

KOTVA 

 

U tvom oku 

Pod trepavicama 
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Kotviš me 

Sidrom nade čuvaš 

Da me ne oduvaju bure 

I ponesu 

Bujice tuđih suza. 

 

Toplinom obavijaš 

U odajama duše 

Sidriš me. 

 

Da ti se zorom 

Mojim zenicama 

Sunce nasmije 

Kotviš me. 
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    Небојша Стојоски 

 

 

Рођен 12.08.1981. у Београду. Објављивао у часописима Сцене Црњански 

20,22,23, Видовдански зборник „Поета - Дунавски Венац“ 2017, Зборник за 

Сабор Свете Петке исти зборници 2018. Мозаик Лорике Саше Мићковића, 

Љубавни купидон Саше Мићковића, Лирска круна Саше Мићковића 2018. 

Лирска круна 2019. „Поетин“ Лексикон савремених писаца 2018. Зборник 

савремене поезије „КР Балкан“ 2018. „Поетин“ Новогодишњи зборник 

2018. Зборник Време говори песничког друштва Раде и Пријатељи. Члан 

Удружења писаца „Поета“, „Поета - Дунавски венац“, „Уметнички 

хоризонт“ из Крагујевца. Сарадник „Друштва Књижевника 

Београда“.Свесловенског књижевног друштва. Објавио збирку поезије 

Завера ума-дневник побуне и љубави у издању „Друштва књижевника 

Београда“.2018 године. Моја Стихозборја издавач Удружење писаца 

Поета2019.Кроз таму велеграда,збирка прича издавач Друштво 

књижевника Београда 2020.Живи и ствара у Београду.Од септембра 2020 

члан је Удружења Књижевника Србије 

 

Сузе и гнев 

 

Сузе ми из очију 

падају због гнева 

и злобе. Душа се 

растаче на комаде. 
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Сузе моје неисплакане. 

 

Туга живи у мени и боле 

ме све моје ране. 

Ране од абера злих. 

 

Гласан је мој јаук, 

а треба да је миран 

и тих. 

 

Гађајте ме до боли 

отровним стрелама 

мржње ваше. Некада 

смо воће заједно брали- 

отели сте све оно што 

је било наше. 

 

Пустите да се зао глас 

о мени далеко шири. 

Вама само злоба и сујета 

из погледа вири. 

 

 

Срце 

 

Једно срце у мени 

куца за све добре људе. 

Онај племенити део света. 

 

 

Моје срце је љубав. 

У њему се налазиш ти. 

У њему су добри људи 

сви. 

 

Једно срце од Бога 

за љубав дато је свима. 

Добрих људи још на 

свету има. 
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За свако дете, птицу 

у лету. Моје срце куца 

за целу планету.  
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        Ненад Трајковић 

 

 

 

(Пирот, 1982) је песник, критичар и адвокат. 

Објавио четири збирке песама: Трагови 2008, Водим те у музеј 2011., 

Ветар са језика 2016. (награда Раде Томић) и Тања линија бескраја 

(награда 9. европски фејсбук фестивал). 

Превођен на енглески, руски, немачи, француски, пољски, македонски, 

бугарски, словачки, шпански, хинди и грчки језик. 

Објављивао у књижевним часописима: Летопис Матице српске, Златна 

греда, Градина, Књижевне новине, Кораци, Багдала, Бдења, Поља, Траг, 

Исток, Сент, Савременик, Стремљења, Литерарни отисак, Ријеч, 

Eckermann, Домети, (Србија), Современост, Раст, Бранување (Северна 

Македонија), Poem Pickaroon Poetry, Balkan Poetry Today (Британија), 

Невскя формула (Русија), Romboid (Словачка), Azahar, Sur. Revista de 

Literatura (Шпанија), Scarlet Leaf Review (Канада), Voices de la Luna (САД), 

Random Poem Tree (Тринидад и Тобаго), Detective Cultural, Tribuna 

(Румунија), The Pangolin Review (Мауританија), Modern Literature, 

Advaitam Speaks Literary (Индија)... 

Заступљен у Антологији 9 векова српске поезије Од А до Ш / Von A bis Z, 

двојезично, на немачки и српски језик, коју је приредио Јохан Лавунди…. 

Добитник интернационалне књижевне награде ИК Мелник за најбољу 

песму Хлеб за просјака, на XIV сусрету писаца у Бугарској 2013. године, 

награду Раде Томић 2015. за најбољи песнички рукопис Ветар са језика, 

награду 9. европског фејсбук фестивала 2018. године. Ужи избор за 

награде Бранко Миљковић и Ленкин прстен. 

Живи и ради у Врању. 



1124 
 

 

МОЈА МАРИ 

Iron Maiden 

док се из лимарије стопљених гума са асфалтом чује 

mother russia poetry majestic 

кажем ниси ти шарлот блудница из вестминстера 

ти си Мари само убијена од бола када дан потамни 

када ноћ и ти стојите на ћошку последње планете 

која се заправо никако и не зове јер је нема ко упамтити 

међу квадратним километрима беде у овоме преосталом свету 

где нематеријална превазилази ону другу материјалну 

видела си то од мајке како учи дете да боље проси 

       и од детета како учи мајку да осмех уме бити жалоснији од суза 

видела си то сломљена од бола и одглумљених љубави 

док из аута већ избија run to the hills2 

као исувише романтичан одабир музике 

црвене улице склањају природу око нас 

и само нас дуго ћутање и поглед напред могу вратити назад 

и тај времеплов самохипнозе не тражи одлуку већ побуну 

а ја не могу предвидети у овом напречац одиграном чину 

да ли је моћ генетског или социолошког 

створио ти помисао да јеси шарлот из сохоа 

али ја не возим ауто спорта ради тамо ка брдима (подударност) 

и бојим се искрено се бојим да променим cd 

на овој no name планети 

страшној планети без љубави 

јер све мислим 

у оскудним треперењима наде да нас још он може спасити 

кажем ти можда исувише романтичан за наш појам 

егзотично је ово путовање 

а то значи пуно илузорних очекивања 

и пуно вере у преосталог човека 

али се бар нико неће смејати када дижеш ноге мари 

јер ти ниси шарлот што мења свој кварт за ист енд 

и молим Бога да је све у твојој глави 

због погрешног одабира књига 

или уопште недостатка литературе 

коју могу надокнадити док не стигнемо у брда 

јер између свакаквих гласина једна је истинита 

оно што се не купи нема ни цену гладна мари 
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док папучу на гас притиска hard rock 

мислим да разумеш како 

life is not for screwing 

одлази аутономија слуха 

све нестаје и све се рађа 

брда су ту где смо стали 

да одмеримо тежину првог корака 

слободна мари 

 

ЕП О ЧОВЕЧАНСТВУ 

Sabaton 

додај ми пушку рат је 

остави пушку рат је 

зар не видиш да рат је 

у тишини између звукова 

топова авиона тенкова 

у тишини између примирја 

моја жена мисли о шопингу 

о путовању на крај света 

last dying breath 

што подсећа ме на селина 

ваљда Боже на рат 

и ваљда њу на плаже и залазак сунца 

all alone 

моја жена је у праву 

треба отићи из нашег места 

all alone 

без пријатеља без непријатеља 

за њих има увек могућности 

last dying breath 

ако те гласом дотакнем 

пробудићу мир у теби 

док се метак разбија о чеоној кости 

схваташ да су идеали измишљени 

певаш о миру да би краљеве срушио 

купујем замрзивач да продајем сладолед 

негде на великим антилима 

потребан је један шешир 

један шорц и мајица 

all alone 
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моја жена ме прати 

искључиво на инстаграму 

псује док пије пиво које никада није волела 

у коментару пише 

и то си морао да ми украдеш животињо 

одлазим у продавницу да купим штап 

тако наоружан идем у рат 

са рибама 

док их будем хватао или мамио 

last dying breath 

last dying breath 

last dying breath  
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           Nerandža Kostić 

 

 

Nerandža Kostić, Mosna, Donji Milanovac, R.Srbija 

Rodjena 1965. u Požarevcu, odavno živi i stvara u Mosni kod Donjeg 

Milanovca.Objavila dve zbirke poezije: 

,,Ispod kože" i ,,Amanet mosnjanskih kiša".Učesnik mnogobrojnih konkursa 

poezije, zastupljena u medjunarodnim zbornicima i dobitnik nekoliko nagrada za 

poeziju. Prva nagrada u Almanahu priredjivača ,,Sodruženstvo" iz Rusije.Druga 

nagrada na Mominim danima, priredjivača biblioteke ,,Moma Dimić" i 

književnog kluba ,,Mala ptica" u Beogradu. Druga i treća nagrada na konkursu 

knjiž.kluba ,,Petar Stokić" u Bečeju.Prva nagrada na konkursu ,,Stop nasilju" 

2019. u organizaciji SKORa, ogranak Smederevo. Prošlogodišnji i ovogodišnji 

polufinalista ,,Milih Duela". 

 

Pismo žene 

 

Znaš Milune, 

ja nisam tvoja žena 

koja je čekala da prođu sahrane. 

Molila se u tišini, 

a klela naglas 

kad su srnama prerezali vrat. 

 

Mene su ranili kod prve 
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nezrele kajsije u voćnjaku. 

Tebi je bilo lakše da uperenom puškom iskališ bes. 

Sve neobrane karamane sručile su vrane 

u moju postelju. 

 

Modre belege vekovne bežanije od progona 

 ,,dobrog domaćina‘‘. 

 

Tebi Milune, podigoše spomenice za junaštvo, 

a ni jedan kamen ne obeležiše 

imenom tvoje žene. 

 

Rublje devojački belo, kao paradoks crnoj marami 

ne ispiraju pozlaćena slova. 

Svetački likovi monahinja 

što mole za spas duše. 

 

Tvoje puščano zrno, Milune 

upucalo je neprijatelja časno, 

a o kukavičluku pred pokolenjem 

frule ćute. 

 

Dugovekovni zulum folklorne šare 

zamastiše prsti kabadahije za sofrom. 

 

Znaš Milune, onu čuturicu s čistokrvnom čitlavkom od 50gradi, 

popiše na četr'es dana 

i uzvinuše te dobrog do nebesa. 

 

Ja, kamen u temelju kuće od blata, 

ćutim ko zalivena 

da sam udovica. 

Samo glasno uzdahnem kad čujem fijuk vetra 

oko koca. 

 

 

Ruzmarin polje 

 

Niko o tebi lepše govorio nije 

od moje duše. 
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Smiljovao bezbeharima u sitom proleću..., 

a žudovao pesmom. 

Niko tebe odbranio nije jače 

od krvavog srca..., 

dok su kapale neprospavane zore 

a, cvetale poljane božurova. 

 

Ja sam te okadila ljubičicom 

mesto tamjanom  

da ne ljubim izdajnika. 

Zakivala te u zvezde 

da nebeske dveri  

budu nam jataci. 

Pustila dušu  

da plovi u tvom pijanstvu... 

 

Zašto si ispustio oblake nade...; 

Dvaput smrvio srce udovice....? 

Tebe neće imati ko da spominje  

kad behari probeharaju. 

I kad u porti zaigraju veseli svatovi 

ko će predati mladu...? 

 

Ja sam prizivala ruzmarin polje 

a ti kosače, da kose i seku 

korenove moje duše, u tebi.  
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   NilavroNIll Shoovro 

 

 

 

The author of the poetry collections “Unsigned Epitaph” is also the founding 

editor of the monthly web journal Our Poetry Archive. Loves to write poems 

although he never claim himself as poet, usually writes essays and articles on 

various social topics covering burning issues of the present time. His main area 

of interest is philosophy literature and international affairs. 

НилавроНИлл Схоовро: 

Аутор песничких збирки „Непотписани епитаф“ такође је оснивач 

месечног веб часописа Our Poetry Archive. Воли да пише песме, иако се 

никада не сматра песником, обично пише есеје и чланке на разне 

друштвене теме који покривају горућа питања данашњег времена. Његово 

главно подручје интересовања је филозофска књижевност и међународни 

послови. 

 

A Ghost Story 

 

That longer shadow 

Of a perpetual ghost 

Always following me 

With every step 

Perhaps would like 

To put her frozen hands 

Inside my heart 
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Stuffed with closed chapters 

Of forlorn memories 

Of bygone days… 

 

I don’t know her 

Can’t see her face 

Perhaps she looks through 

All my hidden agendas 

Or maybe actually part 

Of those. No, I’m not sure 

At all. 

 

I’m not even sure of her identity 

I don’t know for whom she works 

Or is it her solo performance? 

Who’ll let me know? 

Who’ll give me more information? 

No, I don’t know 

 

Every day, with every breath 

Too confidential to disclose 

I can feel those frozen touches 

Of her cold and dead hands 

Of her determination, 

So confirmed and confident 

Well planned and well organized 

 

Those frozen hands 

Too delicate, too soft 

Too silent, too gentle 

And I don’t know 

How to respond… 

How to go along… 

With…or without… 

 

 

Прича о духу 

 

 

Та дужа сенка 
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Вечног духа 

Увек ме прати 

Са сваким кораком 

Можда би желео 

Да стави смрзнуте руке 

У моје срце 

Пуњено затвореним поглављима 

Отуђених успомена 

Протеклих дана ... 

 

Не знам је 

Не видим јој лице 

Можда гледа кроз 

Све моје скривене агенде 

Или можда заправо део 

Оних. Не, нисам сигуран 

Уопште. 

 

Нисам сигуран ни у њен идентитет 

Не знам за кога ради 

Или је то њен соло наступ? 

Ко ће ме обавестити? 

Ко ће ми дати више информација? 

Не, не знам 

 

Сваког дана, са сваким дахом 

Превише поверљиво за откривање 

Осећам те смрзнуте додире 

Од њених хладних и мртвих руку 

Од њене одлучности, 

Тако потврђено и самопоуздано 

Добро планирано и добро организовано 

 

Те смрзнуте руке 

Превише нежно, премекано 

Превише тихо, превише нежно 

И не знам 

Како одговорити ... 

Како ићи даље ... 

Са или без… 
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The Sinking World 

 

The world is disappearing fast… 

Like a bad dream of the uneven nights 

Roads ahead further on, return back 

To the same roads once again, and I 

 

Following my own track like the 

Distant runners reaching nowhere 

And the time is running out as usual 

Just like the disappearing world 

 

How can I rescue this world for me 

Disappearing so fast, into the abyss 

Of dreams, massacred every day 

Buried under the red carpets of power 

 

The world is disappearing all around 

Like the sinking Titanic, never to be 

Salvaged again perhaps. Never to be 

Rebuilt for any civilization either… 

 

Свет који тоне 

 

Свет брзо нестаје ... 

Као лош сан у немирним ноћима 

Путеви напред, повратак назад 

на истим стазама још једном сам и ја 

 

Пратећи свој сопствени траг попут 

маратонаца који не стижу нигде 

А време истиче као и обично 

Баш као и свет који нестаје 

 

Како могу да спасим овај свет за мене 

Нестаје тако брзо, тоне у амбису 

Снова, масакрираних сваки дан 
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Закопаних под црвеним теписима моћи 

 

Свет нестаје свуда наоколо 

Као и Титаник који тоне, никада 

поново спашен. Никад обновљен  

за било коју цивилизацију …  
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         Nina Lys Aффане 

 

 

French teacher, writer-poet and correspondent in the written press, has published 

several bo-oks and a very large number of press articles in newspapers, (in 

socio-economic, scientific and cultural), she carried the voice of the Algerian 

Francophonie and took part in cultural festiviti-es and literary / poetic 

conferences in Algeria and around the world, where it was awarded, 

distinguished and honored. writing represents for Nina Lys Affane, a way of 

freedom to shape and rebuild, a world of love of peace and tolerance. 

His texts are translated into several languages as well, We find his books in the 

biggest univer-sities and libraries around the world (BNA Paris) France), 

Algerian, USA: Illinois university, Prinston university, New Jersey university, 

Beirut university, in Morocco , in Tunisia, Turkey ... 

Books by Nina Lys Affane: 

1- “In talks with love” 2011: 140 pages, art edition (the rent) the money from all 

the books sold paid and donated by the poet to the cancer patient, 

2- “at the edge of time” ANEP edition (Algeria) 

135 pages, (dedicated sale at the Paris Book Fair in 2016 and 2017) 

3- 137 pages “confession”, published in 2017 by Dar moulaf Beyrouth 

(Lebanon), book sale, in Beirut, Paris, Algiers book sale and book rent paid for 

the association of hereditary anemia patients (2019) 

4- “crash of the senses” 2018, words color edition, Montreal (Canada) 100pages 

5- “ Havre de sens” 2018  
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6-Chosen from among 50 poets for an anthology of female creation published in 

Bulgaria for the capital of European culture) Plovdiv 2019 

7-participation with several texts in a book by North African Mediterranean 

writers, under the theme “migration” book published and distributed in Canada, 

8-Also, Nina lys AFFANE, participated with poems, in several anthologies of 

poet writers (sometimes in solidarity with the sick) published: in Algeria, 

Morocco, Tunisia, Lebanon, Egypt, Turkey, Romania, France, Portugal, 

Canada... 

And requested for anthologies that will appear in 2020 (Anthology: world 

female poetry Spa-in, peace and world poets in Mexico) 

 

Нина Лиz Аfen 

Учитељица француског језика, писац-песник и дописник у штампаној 

штампи, објавила је неколико часописа и велики број новинских чланака у 

новинама (у социјално-економском, научном и културном), носила је глас 

алжирске франкофоније и учествовао на културним фештама и књижевно-

поетским конференцијама у Алжиру и широм света, где је награђиван, 

одликован и почашћен. писање за Нину Лис Афане представља начин 

слободе обликовања и обнове, свет љубави према миру и толеранцији. 

Њехи текстови су преведени и на неколико језика. Њене књиге налазимо у 

највећим универзитетима и библиотекама широм света (БНА Парис) 

Француска), Алжиру, САД: Универзитет Иллиноис, Универзитет 

Принстон, Универзитет Нев Јерсеи, Универзитет Бејрут, у Мароко, у 

Тунису, Турска ... 

Књиге Нине Лис Аффане: 

 

 

1- „У разговору с љубављу“ 2011 

2- На ивици времена (Алжир) 

3- 137 страница „Исповест“, 2017.  

4- „Крах чула“ 2018,  

5- Књига „Хавре дес сенс 2018“ уређена у сарадњи са писцима из целог 

света (у Монтреалу), Канада 

6- „Изабран из редова“ 50 песника за антологију женског стваралаштва 

објављену у Бугарској за престоницу европске културе) Пловдив 2019 

 

 

Poème 1 

 

Sad! 
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I think of the sick, the vulnerable, the poor on earth ... 

I feel like I'm in a war! 

Against something we hardly know! 

I am sad for the whole of humanity! 

I'm here to help you 

if you need it ... I'm ready to give you a hand, 

Where you are in any nation 

any corner ... 

I will help in any way! 

I know ! 

when life becomes less beautiful 

And a life so wicked so cruel! 

so find in us the strength of kindness which is like a sun 

Know that the most effective remedy 

Lies in us, and in the heart of the other 

and his 

The love of those close to the human being in us 

and their support 

is the sweetest of the affections for the tomorrows 

When illness knocks on the door, you have to know how to find happiness 

illness, hard test that brings us back to basics 

Being sick is a sign that reminds us that nothing is forever 

Invite in oneself hope and hope so that the pain so intense ceases 

Illness teaches us that living in good health is a wonder 

Know how to appreciate the present time and love yours at all times 

Only solidarity and Faith in God 

Faith in Love can save us and heal ... 

Illness certainly carries a lesson 

A lesson in life that will transform us into great 

Courage and persistence are the best of doctors and medicines that do good 

heal and regain the good health of humanity 

This pandemic, a test, an intense fight to fight and we will win by arming 

ourselves with soli-darity! 

We must love to live and live to love 

Courage, I think of you sick every moment, every moment! 

Certainly, soon we will celebrate together the happiness and the flowers of a 

new Spring ... 

 

my solidarity with all of humanity  
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Poeme2 

 

In the castle here 👇 

Remember 

I arrive at the castle 

Where the dark secret nestles 

Nothing of the joy of a thatched cottage 

Continuing my 

I cross the deserted courtyards 

And I stop for a moment 

Amazed at looking at the old walls 

Moldy or hang ivy 

the broken windows of the building 

Strange and lonely 

The leaves were dotted 

The threshold of the iron door entrances 

I entered the castle 

I turned on all the lights 

I lit the stone walls 

I crisscrossed like a horsewoman 

In search of the enigma and the mystery 

I found a treasure that belonged 

To warriors .. 

By living this atmosphere 

I plunged into ancient times 

Like a dreamy dreamer 

By a river 

Swimming in astonished water 

Unique and unique 

 

Suddenly! ... 

A witch appears 

I fought evil 

Void. 

He regressed back 

With boldness 

I gave you the crown 

You became like yesterday 

Various sacrifices were needed 
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I can't help it .. the law is the law 

I risk punishment 

The danger is immense 

I risk accomplishing 

My last prayer 

I came to your rescue 

Like a torch lightning 

In the dream I heard 

Your screams your screams 

Reaching me from hell 

I am a privateer of the castle 

And of his belonging his proud homeland 

Come with me 

Let's quickly desert this castle ... I don't admit leaving you behind in this center 

earth sickness 

You are wild Brazil 

I have shown you my devotion 

 

Поема 1 

 

Тужно! 

Мислим на болесне, рањенее, сиромашне на Земљи ... 

Осећам  као да сам у рату! 

Против нечега што једва да знамо! 

Тужан сам због човечанства! 

Овде сам да вам помогнем 

ако вам затреба ... спреман сам да вам помогнем, 

Где год да сте у било којој нацији 

било којм углу ... 

Помоћи ћу на било који начин! 

Знам! 

кад живот постане мање леп 

а живот тако зао тако суров! 

пронаћи у неком снагу доброте која је попут сунца 

Знајте да је то најефикаснији лек 

Лежи у нама,  у срцу другог 

њихова 

Љубав према ближњем свом 

и њихова подршка 

је најслађе обећање сутрашњице 
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Када болест покуца на врата, морате знати како пронаћи срећу 

болест, тежак тест који нас враћа основама 

Болест је знак који нас подсећа да ништа није заувек 

Позовите у себе наду и надом  бол престаје бити тако интензиван 

Болест нас учи да је живот у добром здрављу чудо 

Знате како цијенити садашње вријеме и вољети своје у сваком тренутку 

Само солидарност и Вера у Бога 

Вера у љубав нас може спасити и излечити ... 

Болест сигурно носи лекцију 

Лекција из живота која ће нас претворити у сјајне 

Храброст и истрајност су најбољи лекари и лекови који чине добро 

излечити и повратити добро здравље човечанства 

Ова пандемија је тест, интензивна борба за живот и победићемо 

наоружавајући се солидарношћу! 

Морамо да волимо да живимо и да живимо да бисмо волели 

Храброст, сваког тренутка, сваког тренутка мислим на вас болесне! 

Свакако, ускоро ћемо заједно прославити срећу и цвеће новог Пролећа ... 

Моја солидарност са целим човечанством 

 

Поема 2 

 

У замку  

 

Запамти 

Стижем у замак 

Где се тамна тајна угнездила 

Ништа од радости сламнате викендице 

Настављајући мој пут 

Прелазим пуста дворишта 

И застанем на тренутак 

Запањен погледом на старе зидове 

Буђави или виси бршљан 

разбијени прозори зграда 

Чудно и усамљено 

Листови су били тачкасти 

Праг улаза од гвоздених врата 

Ушао сам у замак 

Укључио сам сва светла 

Осветлио сам камене зидове 

Укрстила сам се као коњаница 
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У потрази за енигмом и мистеријом 

Нашао сам благо које је припадало 

Ратницима .. 

Живећи ову атмосферу 

Заронио сам у давна времена 

Као правии сањар 

Поред реке 

Пливање у зачуђеној води 

Јединствено и непоновљиво 

Одједном! ... 

Појављује се вештица 

Борим се са злом 

Празнина. 

Вратио сам се назад 

Са смелошћу 

Дао сам ти круну 

Постала си као јуче 

Биле су потребне разне жртве 

Не могу си помоћи .. закон је закон 

Ризикујем казну 

Опасност је огромна 

Ризикујем да то постигнем 

Моја последња молитва 

Дошао сам да те спасим 

Као бакља муња 

У сну који сам чуо 

Твоји врискови твоји врискови 

Стижу ме из пакла 

Ја сам поседник замка 

И његове припадности својој поносној отаџбини 

Пођите са мном 

Хајде да брзо напустимо овај замак ...  

Не признајем да смо вас оставили у овом центру 

земаљских болести 

Ти си дивљи Бразил 

Показала сам ти своју оданост 

   



1142 
 

    Norbert Góra 

 

 

Norbert Góra is a 31 years old poet and writer from Poland. He is the author of 

more than 100 poems which have been published in poetry anthologies in USA, 

UK, India, Nigeria, Kenya and Australia". 

 

Норберт Гора 

је 31-годишњи песник и писац из Пољске. Аутор је више од 100 песама 

објављених у песничким антологијама у САД-у, Великој Британији, 

Индији, Нигерији, Кенији и Аустралији “.All about the masks 12 lines 

 

Everyone here 

talks about the truth, 

though the mouths 

are covered with the sludge of lies. 

Everyone here 

emphasizes authenticity, 

but hides 

two faces in one body. 

The next one 

turned out to be someone else, 

in this world 

it’s all about the masks. 

 

This world must evolve  12 lines 

or thing about 

the lack of spirituality 
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Vaults full of gold 

and impoverished souls, 

we live in a new world, 

ruled by the materialistic ghouls. 

The insides of our hearts 

are as dark as casemates, 

spirit is an irrelevant card, 

if the big money still fascinates. 

There are problems need to be resolved, 

so this world must evolve 

and put the spirituality to the game 

of our future, faith is not a shame. 

 

Све о маскама 12 редова 

 

Сви овде 

говори о истини, 

мада уста су 

покривена муљем лажи. 

Сви овде 

наглашавају аутентичност, 

али крије 

два лица у једном телу. 

Следећи 

испоставиља се да је неко други, 

на овом свету 

све је у вези са маскама. 

 

Овај свет мора да развије 12 линија 

или материјално око 

недостатка духовности 

 

Сводови пуни злата 

и осиромашене душе, 

живимо у новом свету, 

којом владају материјалистички уверења. 

Унутрашњост нашег срца 

је мрачна попут казамата, 

дух је небитан џокер, 
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ако велики новац и даље фасцинира. 

Постоје проблеми које треба решити, 

па овај свет мора да еволуира 

и стави духовност у игру 

наше будућности,  

вера није срамота.  
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            Orbindu Ganga 

 

 

Orbindu Ganga is an Indian science post-graduate and the first recipient of Dr 

Mitra Augustine gold medal for academic excellence. He is the founding 

director of English Literary Journal INNSÆI, author, poet, content writer, 

painter, researcher, and spiritual healer. He has published more than one 

hundred and twenty poems, ten articles, two research papers, two short stories, a 

book review, a photograph, and a painting. He has authored the book 

“SAUDADE." 

Orbindu Ganga has been the featured poet twice in 2019 and 2020. The 

November 2019 and July 2020 edition published by Inner Child Press 

International Publication (United States of America). His poems have been 

published in The Writers Club (United Kingdom), SIPAY Literary Journal 

(Seychelles), Teesta Review (India), Sahitya Anand (India), Spillwords Press 

(UK), SETU (USA), OPA,  Atunis (Albania), Winamop (UK), The MAG 

(India), Science shore (India), Cultural Reverence (India), Borderless Journal 

(India), & Poetry of Spring's Embrace (USA). His poems have been published in 

anthologies like VASUDHA 2, RAINDROPS OF LOVE, HEARTISTRY, 

MEDLEY OF MELODIES, HARMONIOUS SYMPHONIES, MOONLIGHT, 

WORLD FOR PEACE, BEYOND WORDS, ROOBROO - 2, THE HEART OF 

A POET, and WHISPERS OF SOFTLAY. 

 

Орбинду Ганга 

је индијски постдипломац наука и први добитник златне медаље др. Митре 

Аугустине за академску изврсност. Директор је оснивача енглеског 

књижевног часописа, аутор, INNSÆI песник, прозаист, сликар, истраживач 
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и духовни исцелитељ. Објавио је више од сто двадесет песама, десет 

чланака, два истраживачка рада, две кратке приче и приказ књиге,. 

Написао је књигу „САУДАДЕ“. 

 

Leaving Traces Behind 

Dried thoughts have disappeared 

In the air, none to realise, 

Carried baggage of yestreen 

Traces of memories, still stained, 

Trying to leave the detached specks 

Within the system, attached deep, 

Adsorbed within the layers 

Being infinitesimal, carved within, 

Whispering with a smile to allure 

The dangled, detached the base, 

Whimsical in approach rained 

The drops to mist, glean still existed, 

To remind the yore in the twilight 

Waited for the night, the lashes never drooped, 

The firmament was keenly listening 

To the silence, the crescent withered, 

Surviving another day with many 

Ricocheted drives, existence being a choice, 

Living the moment with no thoughts 

Within self, make the heart to smile. 

 

 

The Search 

 

The archives leave us with 

Many treasures, to be engrossed, 

Some gave detailed anecdotes 

To be in the yestreen, enthralled within, 

A few gave a little information 

To make us think, to ponder for years, 

Many are deeply buried beyond 

Our space, not accepting our ignorance, 

Exploring the lesser have made 

Many discoveries, yet to fathom the inception, 

The scripts of exotic languages 
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Glorify the libraries, with no takers, 

Existence of unknown are existing 

Within the vacuum, not seeing the lid to open, 

Years of exploration gave subtle trance 

To decipher, waiting for a solution, 

Symmetries were laid in the amulet 

For the eyes to open, ignoring the signs, 

Mysteries are wriggled in conscientious 

To know the truth, interested were a few, 

Walking on a journey with no destiny 

To name, the truth is in the journey, 

Open the lashes to see the mysteries 

To be unwound, you shall find the alchemy. 

 

 

 

Остављајући трагове иза себе 

 

Исушене мисли су нестале 

У ваздуху, нико да схвати, 

Терет наш свакодневни 

Трагови сећања, још умрљани, 

Остављају одвојене мрље 

Унутар система, дубоко причвршћени, 

Абсорбовани у слојевима. 

Бити бескрајно мален, урезан у себи, 

Шапћући са привлачним осмехом 

Висећи, одвојен од корена, 

Хировит са доласком  кише 

Капи за маглу, сакупљане и даље су постојале, 

Да подсете на прошлост у сумрак 

Чекање ноћи, трепавице се нису спустиле, 

Небеског свода звуке је пажљиво слушао 

До тишине, полумесец је увенуо, 

Преживио још један дан са многима 

Рикошетирање идеја, избора постојања, 

Живећи тренутак без мисли 

Насмејаћемо срце. 
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Претрага 

 

Архива нас оставља са 

Много блага, у која се треба задубити, 

Нека дају детаљне анегдоте 

Из скоријих времена 

Неколико је дала мало информација 

За вишегодишње размишљање, 

Многа су дубоко даље закопана  

У нашем простору, не прихватајући наше незнање, 

Истраживање ситних је направило 

Многа открића, која тек треба да пронађу почетак, 

Писма егзотичних језика 

Прославила библиотеке, али без преузимања, 

Постојање непознатог је ту 

Унутар вакуума, без видљивог поклопца да се отвори, 

Године истраживања дале су суптилност трансу 

Док дешифрујем, чекајући решење, 

У амулет су положене симетрије 

Да би се очи отвориле, занемарујући знакове, 

Мистерије се савесно измичу 

Да, знам истину, заинтересованих је било неколико, 

Ходајући на путовању без судбине 

Да кажем, истина је путовање, 

Отворите очи да бисте видели мистерије 

Ако скинете омот, наћи ћете алхемију.  
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   Osman Öztürk 

 

 

Osman Öztürk was born as a son of a guest worker’s family during the hazelnut 

harvest time and its tiring return trip from a highland place, accompanied by the 

humming sounds of the Black Sea’s wild waves in a village of Giresun, which 

transforms from green to scarlet red color because of the August month’s 

scorching heat. 

His soul has been fed by love and longing at a place where the sky and the sea 

meet with the foggy mountains on the skirt of a unique blueness and greenness. 

His life has caused his permanent absence from home. His heart laden with 

longing has given refuge to love, compassion, hope, and joy. 

He published 6 poetry collections in Turkey. His poems have been translated 

into 23 languages, rewarded with international prizes in a number of countries, 

and many pieces of his lyrics have been composed by renown composers in 

Turkey. 

Osman Öztürk’s poetry collections were published in some countries: In 

Hamburg, Germany, SOMMERBLAU - YAZ MAVİSİ; in Serbia, YOU WERE 

MUCH OF THE GREEN AS WELL AS THE BLUE; in Italy in three 

languages, LA MIA ISOLA-ISLAND - ADA, in Mongolia in three languages 

HOPE – UMUT and in Spain in two languages LA DENSIDAD DE LA 

NOCHE / THE HEAVINESS OF THE NIGHT / GECENİN AĞIRLIĞI. In his 

books, 

Osman Öztürk expresses his feelings ranging from love to loneliness, from joy 

to sorrow and the different circumstances of a human being, in the readers’ own 

tongues. He is able to reflect the genuineness of the folk culture via his lines in a 

pure and clear fashion. 
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Осман Озтурк 

 

рођен је као син породице гастарбајтера за време бербе лешника и њеног 

заморног повратка из високог места, праћеног брујањем звукова дивљих 

таласа Црног мора у селу Гиресун, које од зелене прелазе у гримизно 

црвену због врућине у августовском месецу.Његову душу напајала је 

љубав и чежња на месту где се небо и море сусрећу са магловитим 

планинама на сукњи јединственог плаветнила и зеленила. Његов живот је 

проузроковао његово трајно одсуство од куће. Његово срце оптерећено 

чежњом пружило је уточиште љубави, саосећању, нади и радости. 

Објавио је 6 песничких збирки у Турској. Његове песме су преведене на 23 

језика, награђене међународним наградама у великом броју земаља, а 

многе делове његових текстова компоновали су познати композитори у 

Турској. 

 

Песничке збирке Османа Озтурка објављиване су у неким земљама: У 

Хамбургу, Немачка, Летња плаваИ; у Србији, Били сте зелено и плави, 

Моје острво -Ада, у Монголији на три језика Нада и у Шпанији на два 

језика Густина ноћи 

 

I HAVE REALIZED FROM YOUR EYES THAT THIS LOVE WAS OVER 

 

I have realized from your eyes that this love was over 

To see that your agape inside you was gone for some time 

To know that you have made a vow not to come back again 

Apparently you have kept your feelings like a secret 

 

I would not have believed that one love would end just like this 

I would not have thought your deceitful look as a great love 

I would not have burnt like this being far away from you 

Apparently you have kept your feelings like a secret 

 

Believe me, your sobbing inside me shall never quiet 

Alas, the sound of your heart shall be listened by my heart 

Nobody except you shall be tending my aching wound 

Apparently you have kept your feelings like a secret 

 

English Translation of the Lyrics by Mesut Şenol 
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ИЗ ТВОЈИХ ОЧИЈУ СХВАТИО САМ ДА ЈЕ ЉУБАВИ КРАЈ 

 

Из твојих очију схватио сам да је овој љубави крај 

Видим да је твој занос нестао за час 

Знаш да си ме погледала као да се вратити нећеш 

Очигледно си желела своја осећња у тајности да сачуваш. 

 

Нисам хтео да верујем да једна љубав може завршити овако 

Нисам хтео да помислим да твоја лаж делује као љубав велика 

Нисам хтео да горим овако далеко од тебе 

Очигледно си желела своја осећња у тајности да сачуваш 

 

Веруј ми, твој лелек у мени се никада неће угасити 

Нажалост, откуцаје твога срца слушаће моје 

Нико сем тебе неће мој бол да ублажи 

Очигледно си желела своја осећњау тајности да сачуваш. 

 

Translated into Serbian by Biljana Biljanovska 

 

You Were Much of the Green as Well as the Blue 

 

I had then to love the flowers with the spring 

I had to smell and kiss your dimples with joy 

You were much of the green as well as the blue 

I just had wrapped you with a rainbow for sure 

 

The flowers used to bloom in your desert eyes 

There was a hidden sorrow in your last words 

While my heart was keeping quiet painfully 

I just had wrapped you with a rainbow for sure 

 

I have not thought about any other chance 

This passed so much hard to get through without you 

You were much of the green as well as the blue 

I just had wrapped you with a rainbow for sure 

 

English Translation of the Lyrics by Mesut Şenol 

 

БИЛА СИ ЈЕДНАКО ЗЕЛЕНА И ПЛАВА 
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Волео сам тада цвеће и пролеће 

С радошћу мирисао јагодице твоје 

Била си једнако зелена и плава 

Умотах те лепо у дугине боје 

 

Цвеће је цвало у очима ти тужним 

Туга је пратила последње речи твоје 

Док је моје срце с муком мирно било 

Умотах те лепо у дугине боје 

 

Не размишљах ни о каквој другој шанси 

Тешко би ми било без подршке твоје 

Била си једнако зелена и плава 

Умотах те лепо у дугине боје 

 

Translated into Serbian by Lazar Macura   
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     Osvaldo Sauma 

 

 

Poet, director of the Literary Expression Workshop at the Castella Conservatory 

from 1981 to 2010, in San José, Costa Rica. Author of: Las Huellas del 

Desencanto (The Footprints of Disenchantment) 1983; Retrato en Familia 

(Portrait in my Family) ,Premio Latinoamericano EDUCA 1985; Asabis, 1993; 

Madre Nuestra Tierra Fértil (Our Mother Fertile Earth) 1997; Bitácora del Iluso, 

Ediciones Perro Azul 2000. The Book of farewell, Ediciones Perro Azul, 2006. 

Bitácora del iluso, (Chronicle of the Deceived) ,bilingual Spanish-English 

edition, 2009. In 2013 he was awarded the National Poetry Prize "Aquileo 

Echeverría" for his anthological volumen La Canción del Oficio (The Song of 

the Craft). Utopía del Solitario (Utopia of the Loner) , a Spanish Italian edition 

published  in Milan, Italy, 2014. Collected Poetry, Común Presencia Editores, 

Bogotá Colombia 2014. Therapy for the mad., Ediciones de la Isla de Siltolá, 

2017, Sevilla España. Double Bottom XIV, Antología Poética, en coauthored  

with Manuel Pachón. Biblioteca Libanense de Cultura, 2018, Colombia. 

Освалдо Сома 

Песник, директор Радионице за књижевно изражавање на 

конзерваторијуму Кастела од 1981. до 2010. у Сан Јосеу, Костарика. Аутор 

дела: Отицци разочарања 1983; Портрет моје породице, Награда 

Латиноамеричка ЕДУКА 1985; Асабис, 1993; Наша мајка плодна земља 

1997; Дневник маштара, 2000. Књига опроштаја, 2006. Дневник маштара, 

(Хроника преварених), двојезично шпанско-енглеско издање, 2009. Године 

2013. добио је Националну награду за поезију „Акилео Ечеверија“ за 

антологијски том Поезија канцеларије. Утопија усамљеника, шпанско 

италијанско издање објављено у Милану, Италија, 2014. Сабрана поезија, 

Богота Колумбија 2014. Терапија за луде., Севиља, Шпанија. Двоструко 
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дно 14, Поетска антологија, у коауторству са Мануелом Пацхоном, 2018, 

Колумбија. 

 

 

 

VIEJO NIÑO PADRE MIO 

I 

te miré tan asustado 

tan niño 

Padre 

cuando la muerte 

anunció en tus ojos 

su llegada irrevocable 

hubiera querido decirte 

gracias 

despedirme de vos con un abrazo 

recordarte que Dios 

te había desde siempre perdonado 

Dios perdona a todos 

los que apuestan la vida por la vida 

los que improvisan 

con el coraje del corazón 

la ruta de la existencia y sus azares 

yo sólo hubiera querido decirte 

que te amo 

que amé tu altivez entre los altivos 

tu humildad entre los humildes 

y ese terco orgullo 

forjado 

en la noble arena de los desiertos 

II 

hubiera querido llevarte 

Padre 

frente a la tumba de tu Padre 

hubiera querido 

que perdonaras en vida 

el abandono que en vida te hizo 

el que yace ahora 

abandonado en Puerto Padre 

hubiera querido que te fueras 
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sin ese peso en el costado 

que en la otra orilla 

fuera más ligera tu carga 

que dejaras las heridas de este lado 

III 

ya podés irte en paz 

viejo niño padre mío* 

ya los nietos hablan de vos 

como si no te hubieras ido 

como si fueras una presencia 

que sabemos perpetua en nuestras vidas 

no temás 

no bien traspasés el túnel de la luz 

las Huríes te devolverán tu corazón de niño 

jugarás de nuevo entre el sol de los muertos 

y le daré a mi Padre 

el abrazo que en su muerte no pude darle 

a mi Padre que yace ahora 

abandonado en Puerto Padre 

 

Traductor: Ricardo Ulloa Garay. 

 

 

 

СТАРИ ДЕЧАК, ОТАЦ МОЈ 

 

Ја 

Гледала сам те тако уплашеног 

тако дечака 

Оче 

кад  јесмрт 

најавила у твојим очима 

свој неопозиви долазак 

Хтео бих да ти кажем 

Хвала 

опростим се загрљајем 

подсетим да ти је Бог 

Одувек све  опростио 

Бог свима опрашта 

онима који се кладе на живот 
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онима који импровизују 

храброшћу срца 

пут постојања и његове опасности 

Само сам хтео да ти кажем 

да те волим 

да сам волео твоју охолост међу охолима 

твоју понизност међу понизним 

и тај тврдоглави понос 

кован 

у племенитом песку пустиња 

 

2. 

 

Желео бих да те одведем 

Оче 

пред гроб твог оца 

Волео бих 

да  опростиш  жив 

празнину коју ти је оставио 

онај који сада лежи 

напуштен у Пуерто Падреу 

Волео бих да одеш 

без тог терета 

оној  другој обали 

твој терет ће бити лакши 

ако на овој страни оставиш ране 

 

3. 

 

можеш отићи у миру 

стари дечаче оче мој 

унуци већ причају о теби 

као да ниси отишао 

као да си присутан 

да си још увек животу 

не брини 

чим пређеш светлосни тунел 

Хурије ће ти вратити твоје срце  детета 

опет ћеш се играти међу сунцем мртвих 

и даћу оцу 
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загрљај који умрлом нисам могао да му дам 

мом Оцу који сада лежи 

напуштен у Пуерто Падреу 

 

OLD CHILD FATHER MINE 

I 

I saw you so frightened 

so childlike 

when in your eyes Father 

death gave notice 

of its irrevocable coming 

I longed to say then 

thank you 

to embrace you and bid you farewell 

to remind you that God 

had always forgiven you 

God forgives all those 

who stake their life on life 

who with their heart’s courage 

contrive the paths of their existence 

and all its hazards 

I longed to tell you 

that I loved your loftiness among the lofty 

your humbleness among the humble 

and your stubborn pride 

forged 

on the noble sands of the deserts 

II 

I longed 

Father 

to lead you to your Father’s grave 

hoping that you 

would forgive in life 

the aloneness that in his life 

he left you 

who now lies alone 

in Port Father 

I wanted you to leave 

without that weight at your side 

so that on that far shore 
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your burden would be lighter 

that you would leave your wounds 

on this one 

III 

now you can leave in peace 

old child father mine 

already your grandsons speak of you 

as if you were not gone 

as if you were an abiding presence 

in our days 

do not fear 

as soon as you cross the passage of light 

the houris will restore your child heart 

you’ll play again in the sun of the departed 

and I will give my Father 

the embrace I could not give in his death 

to my Father who lies now 

alone in Port Father 

Traductor: Ricardo Ulloa Garay 

 

SUEÑO DE ARCÁNGEL SOBRE EL CAOS. 

qué voy a hacer afuera 

ahí no hay nada 

que distraiga el insomnio 

nadie que aplaque esta soledad tan viva 

ningún licor ninguna droga son suficientes 

esta lúcida conciencia de la muerte 

electrifica el tiempo en un espasmo 

impone su certeza en todas las orillas 

en todas las regiones interiores 

yo prefiero creer que soy esencia 

que repite su silueta entre los siglos 

y se continúa en sus resurrecciones 

y sus silencios 

no quiero creer que esta caída 

que nace con el nacimiento 

 

muera con la muerte sola entre la nada 

soy eco de algo 

memoria de otras memorias que me precedieron 
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sueño de arcángel sobre el caos 

batracio en medio de un océano 

que impulsa la vida hacia la muerte 

lo sé 

ya otras veces estuve aquí 

envidiando a los pájaros 

hablé a gritos con el mar 

y recuerdo haber abrazado 

a una mujer distante 

justo cuando abandonábamos el Paraíso 

 

АРХАНЂЕЛОВ САН О ХАОСУ 

шта ћу сад напољу 

Тамо нема ничега 

да одврати несаницу 

никога да умири ову усамљеност тако живу 

ни алкохол ни лекови нису довољни 

ову луцидну свест о смрти 

наелектрише време у грчу 

намеће своју сигурност на све обале 

у свим унутрашњим регионима 

Више волим да верујем да сам суштина 

која понавља своју сенку вековима 

и наставља се у васкрсењима 

и Његовој тишини 

Не желим да верујем у то ове јесени 

која се рађа рођењем 

 

умријети смрћу сам у ничему 

Ја сам одјек нечега 

сећање на друга сећања која су ми претходила 

арханђелов  сан о хаосу 

водоземац усред океана 

који импулс живота нагони на смрт 

Знам 

Био сам овде и пре 

завидећи птицама 

Гласно сам говорио мору 

и сећам се грљења 

далеке жене 
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баш кад смо напуштали рај 

 

ARCHANGEL’S DREAM ABOVE CHAOS 

what will I do outside? 

there’s nothing there 

to entertain insomnia 

to appease this fierce loneliness 

no strong drink or drug 

this lucid realization of death 

shocks time into a spasm 

inflicts its certitude on all limits 

on all inner regions 

I´d rather believe me an essence 

that repeats its outline down the centuries 

surviving through its reiterations 

and through its silences 

I don’t wish to see 

this fall that began at birth 

die alone death in nothingness 

I am an echo of something 

a memory of older memories 

an archangel’s dream above chaos 

a batrachian afloat in an ocean 

that drives life toward death 

 

I know 

I’ve been here before 

envying the birds 

souting I’ve spoken with the sea 

and I remember the embrace 

I gave a far gone woman 

as we walked out of Paradise 
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         Ottilia Ardeleanu 

 

Ottilia Ardeleanu  

is a graduate of the “Traian Vuia” Polytechnic Institute in Timisoara. 

She writes poems, prose, reviews, critical essays, translations from Romanian 

into French. Her work emerges in many literary publications in the country and 

abroad. 

She is invited and participates to some public literary Events: to “Qpoem” - a 

literary festival in Piatra Neamt, 2016. Also she participates to “Carré de dame” 

Event, Literary Cenacle “ Mihail Sadoveanu”, Constanta, 2017. On The Day of 

Poetry, in The Library “Pontus Euxinus”, in Năvodari, in 2018. She also 

participates to the event “Il valzer delle parole” initiated by Associazione The 

Cenacle of Rome in collaboration with Federazione Unitaria Italiana Scrittori 

FUIS, Rome, on 16th of February 2020, to the lecture of poems from the shore 

of the Black Sea, “Poezie la nisip”, in the project “Concentric” developed by the 

Corbu Cultural Center Association and financed by The European Solidarity 

Corps of the European Union, on the 30th of June; at Radio Constanta FM, for 

an interview about the condition of the poet, 2019; to the Vocativ Radio, for the 

online reading of the poetry 2020 etc. 

She collaborates and publishes in numerous literary magazines such as: Ex 

Ponto, Conta, Scriptor, Pro Saeculum, Cafeneaua politică și literară, Plumb, 13 

Plus, Banchetul, Caligraf, Cronica veche, Vatra, Actualitatea literară, Caiete 

Silvane, Așii români, Armonii culturale, Oglinda literară, Interartes, Fereastra, 

Lamura, Spații culturale, Literadura, Urmuz, Revista Nouă, Cartelul 

metaforelor, Caietele de la Țintești, Top litera, Litere euxine, Civiscord, 

Algoritm literar and many others. .Her poems are translated in languages as 
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French, English, Italian, Spanish, Portuguese, Catalan,German and 

Hungarian.On Ottilia Ardeleanu`s poetry many remarkable poets and critics 

spoke and wrote, in a series of outstanding magazines or television : Felix 

Nicolau, Adrian Alui Gheorghe, Ioan-Florin Stanciu, Ion Roșioru, Petre Isachi, 

Ionel Bota, Ioan Moldovan, Marin Ifrim, Angela Nache-Mamier, Șerban Axinte, 

Daniela Varvara, Diana Dobrița Bîlea, Anastasia Dumitru, Silviu Guga, Victor 

Știr, Menuț Maximinian, Cezarina Adamescu, Anca Sîrghie, Gheorghe Pașa, 

Maria Postu, Ana Urma, Dragoș Vișan, Mihaela Meravei, Simion Cozmescu and 

others. 

Ottilia Ardeleanu`s work becomes the subject of the dissertation paper entitled 

“The Resurection of the poem. From confession to solipsism- Ottilia 

Ardeleanu”, 2020, of the young Alexandra-Andreea Balmoș, graduate of the 

Faculty of Letters and Sciences “Petru Maior” of the University of Medicine, 

Pharmacy, Sciences and Technology “George Emil Palade” from Târgu 

Mureș.Ricipient of many literary awards: National Museum of the Romanian 

Literature Award Iasi, in the national contest of literary creation Ion Creangă- 

Stories, XXVIth edition, under the programme „Zilele Bojdeucii” ( the 

Anniversary of the Centenary of the first literary Romanian museum) April 14, 

2018. The award Mircea Micu at the International Festival of Literary Creation 

Titel Constantinescu, the Xth edition, Râmnicu-Sărat, September 2, 2017; a 

second award at the poetry contest Adrian Păunescu, the 5th edition, Craiova, 

December 2017; mention at the Tudor Arghezi Festival, Târgu-Jiu, 2017, May – 

Poetry section – Bilete de Papagal (Parot Tickets); The 3rd award at Literary 

National Contest Agatha Bacovia, Mizil, Oct. 2012 – Prose section etc. It is 

worth mentioning that she won her first international literary award Tra le parole 

e l’infinito, in 

2020, at the Contest The Grand Award To Excellence, XXIth edition, organized 

by CAV. Nicola Paone, Italy.She is a member of many cenacles, magazines and 

literary online platforms. She is a member of the amateur theatre La Tipar in 

Năvodari town. 

She made her debut in 2009 with the poems volume Culorile sufletului meu 

[The colours of my soul]- publishing house „Metafora”, Constanța. 

Until now she has been publishing poems in the volumes : Totul e să mergi până 

la capăt [All it matters is to go for the destination] - Qpoem collection, 

publishing house „Paralela 45”,Pitești, 2016; Pe tibia-n jos [Down the tibia], 

publishing house „Rafet”, Râmnicu-Sărat, 2017; Niciodată nu spune unei zile că 

e ordinară [Never say a day is an ordinary one]- publishing house „Ex Ponto”, 

Constanța, 2018.In 2019, she published a literary study about the oradean poet 

Teodor Dume, named: Teodor Dume, poetul care sfidează moartea [Teodor 

Dume, The poet which difies death]- a short study about his creation and 
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biography.In 2020, at the publishing house “Ex Ponto”, two volumes of reviews 

: Reflecții poetice (1) [Poetical Reflections (1)] and Reflecții poetice (2) 

[Poetical Reflections(2)] where the poet debates the contemporary Romanian 

lyrics of more than 40 poets. 

It’s a bilingual Romanian–Catalan upcoming volume at “Ex Ponto” publishing 

house, Poezie în mintea goală/ Poesia en la ment buida [Poem in a naked mind], 

translated by the poet Pere Bessó, from Mislata, Valencia.Ottilia Ardeleanu has 

been a member of the Writers’ Union in Romania, Subsidiary Dobrogea, since 

2019. Translated by Anca Zeciu 

Отилија Арделеану 

је дипломац Политехничког института „Трајан Вуја“ у Темишвару. 

Пише песме, прозу, критике, критичке есеје, преводе са румунског на 

француски језик. Њен рад се појављује у многим књижевним 

публикацијама у земљи и иностранству. 

Песме су јој преведене на француски, енглески, италијански, шпански, 

португалски, каталонски, немачки и мађарски језик. 

Отилија Арделеану је члан Синдиката писаца у Румунији, подружнице 

Доброгеја 

 

ploaia 

 

un început lichid pare să spele 

treptele societății 

picurii șușotesc pe la ferestre 

același subiect cotidian 

negurile se ridică lenevos 

dezbracă locuințele de pijamalele unui ieri 

se întind și cască 

turnuri și coșuri 

încă pătrunse de fumurile acestui mileniu 

câțiva pescăruși se zăpăcesc 

și taie spirale de aer care se agață în copaci 

inele de viață 

mă așez între mine și ploaie 

un suflu rece ca un bărbat care nu mai vine 

îmi face inima bulgăre 

o mână caldă l-ar topi 

dragostea e doar un nor 

stropește oameni fără umbrelă 

se lipește doar de cei care nu se tem 
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the rain 

 

a liquid start seems to wash 

the society stages 

the peaks whisper by the windows 

the same dayly subject 

dark is rising idly 

undress the houses pyjamas of an yesterday 

lie down and yawn 

towers and chimneys 

still penetrated by the smokes of this millennium 

some seagulls muddle 

and cut spirals of air which hang by the trees 

rings of life 

I put myself between I and the rain 

a cold breath like a man who never comes 

turn my heart into a snowball 

a warm hand would melt it 

love is just a cloud 

showers the people with no umbrella 

sticking by those who have no fear 

 

simțul vieții 

 

un copac singur în pustiu se angajează 

mai puternic decât omul cu securea 

nimic nu-i e prielnic și totuși nu cedează 

el știe că mai are de aerisit lucrurile 

de pus în mirări trecătorii ori pur și simplu 

să reinventeze 

ispite cu noi adami și noi eve 

gol de mijloace de existență fără haine fără adăpost 

găsește un singur mod să trăiască 

neclintirea 

hotărât să nu părăsească locul de baștină 

nicio poveste nu i se mai potrivește 

i-ar fi de folos un om să-și tragă sufletul 

lângă trunchiul lui noduros 

dar cine mai are timp de odihnă 
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să te oprești o clipă în loc să îți acorzi un răgaz 

să simți că trăiești 

iată seva vieții 

copacul din toată sărăcia te abate din drum cu fructele lui dulci 

ce simplă e dragostea doar să vrei să o rupi de pe ram 

 

the sense of life 

 

an all alone tree in the desert can be engaged 

stronger than the man with an axe 

nothing is god for him but doesn’t give in yet 

he knows he has got things that need being aerated 

to make the passers-by wonder or simply 

to reinvent 

temptations with new adams and new eves 

with nomeans of subsistence no clothes no shelter 

finds yet a path to live 

the stillness 

determined not to leave the birth place 

no story does fit him anymore 

would be of help a man to take a breath 

near its gnarled trunk 

but who has a time for resting 

to stop for a second to take your time 

to feel you live 

this is the lifeblood 

the tree in spite of its poverty deviates us from the road with its sweet fruits 

how simple love can be only you to want to tear it from a branch 

(translated by Anca Zeciu) 

 

киша 

 

течни флуид изгледа да испира 

кораке друштва 

врхови шапућу поред прозора 

исти дневни предмет 

измаглица се беспослено диже 

свући пиџаму од јуче 

лећи и зевати, сањати 

куле и оџаке 
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још увек гараве од дима овог миленијума 

неки збуњени галебови 

пресецају спирале ваздуха између дрвећа 

прстенове живота 

Ставила сам се између себе и кише 

хладан дах човека који никад не долази 

претвара моје срце у груду снега 

топила би га топла рука 

љубав је само облак 

тушира људе без кишобрана 

држећи се оних који немају страха 

 

смисао живота 

 

може бити ангажовано усамљено дрво у пустињи 

јаче од човека са секиром 

који није бог за њега и још увек не попушта 

оно зна да има ствари које треба прозрачивати 

да се пролазници зачуде или једноставно 

да поново измисли 

искушења са новим адама и новим предвечерјима 

са животним именима,  

без одеће, без склоништа 

налази још пут за живот 

тишина 

решено да не напусти место рођења 

ниједна прича му више не одговара 

било би од помоћи човеку да удахне ваздух 

близу њеног квргавог дебла 

али ко има времена за одмор 

да се заустави на тренутак да изгуби време 

да осетиш да живиш 

ово је крвоток 

дрво упркос сиромаштву својим слатким плодовима скреће нас са пута 

како једноставна љубав може бити  

само ти ако желиш да је откинеш са гране  
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     Пајо Бркић 

 

Пајо Бркић 

рођен је 03.06.1963. године у Брчком, од оца Митра и мајке Живане. 

Основну школу завршио је у Пелагићеву, Средњу школу у Градачцу, 

Педагошку академију у Тузли, а Педагошки факултет у Бијељини. 

Просвјетним радом се бавио од 1985. до 2011. године, када прелази у 

приватну фирму и сада се бави комерцијалним пословима. Данас се бави 

мрежним маркетингом. Живи у Пелагићеву. 

У дјетињству и млађим данима бавио се спортом (фудбал и карате) и 

културним радом (аматерска глума). 

Од 2005. године ради на обнављању КПД „Васо Пелагић“ Пелагићево и 

организује бројне културне манифестације на подручју општине 

Пелагићево: Књижевни сабор Гори лила уочи Илина, Фестивал фолклора 

Илинданске фолклорне свечаности, Ликовну колонију, Ликовне изложбе, 

Божићни концерт, Концерт изворне музике, паљење лила уочи Илина, 

Пелагићево саборовање, Књижевно вече посвећено Милошу Антонићу и 

др. 

 

Пјесме су му објављене у зборнику књижевних радова Гори лила уочи 

Илина, Пелагићево, 2016, 2017, 2018. и 2019., зборнику књижевних радова 

Завјештања, Швицарска, 2017 и 2018., те зборнику књижевних радова 

Српског књижевнок клуба Вихор, Дервента, 2018 и 2019. 

 

МОЖДА НИЈЕ ФЕР 

 

Поклањам ти срце своје, 

голуждраво птиче мало, 

а ти гледај шта ћеш са њим, 
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ак' ти је до њега стало. 

Можда није фер, 

можда није фер. 

 

Предајем ти душу чисту, 

невину ко дијете мало, 

а ти гледај шта ћеш са њом, 

ако ти је до ње стало. 

Можда није фер, 

можда није фер. 

 

Дарујем ти љубав своју, 

искрену к'о огледало, 

а ти гледај шта ћеш са њом, 

ако ти је до ње стало. 

Можда није фер, 

можда није фер. 

 

Поклањам ти себе цијелог, 

немој рећи да је мало, 

па ти гледај шта ћеш са мном, 

ак' ти је до мене стало. 

Можда није фер, 

можда није фер. 

 

 

ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ 

 

Да сам птица, сиви соко, 

летио бих на високо, 

на вршачке винограде. 

Шта дјевојке тамо раде? 

 

Оне беру грожђе зрело, 

пјесмом ките грло бијело, 

пјесмом момке дозивају, 

док вршачке бербе трају. 

 

Ту су момци, све делије, 

пјесма с' ори, коло вије, 
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ко ће боље, ко ће више, 

младост једном душом дише.  

 

Погледајте браћо, сестре, 

на вршачка брда, цесте, 

нек вас пути тамо воде, 

пијте вина 'мјесто воде. 

 

Куштиљ, Павлиш, Гудурица, 

Јаблан, Месић и Сочица, 

окићени гордо стоје, 

са поносом сорте броје.  

 

Смедеревка и Бургундац, 

па Креаца и Траминац, 

уз Ризлинг и сорте друге, 

па зар може бити туге. 

 

Док је грожђа биће вина, 

а у Вршцу тога има, 

нека буде све на славље, 

свима нека је на здравље. 

 

 

ВОЛИМ… 

 

Волим, 

заиста волим, 

обичног хероја, 

учитеља, пекара и љекара, 

и мајку моју. 

Војника који брани земљу своју, 

огњиште и отаџбину, 

дједовину, 

очевину. 

Чува и брани дјецу своју. 

  

Волим, 

заиста волим, 

велико срце, 
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као што свака мајка има, 

за своју кћерку или сина, 

за праве другове 

и пријатеље, 

који доносе радост, весеље, 

сваким својим доласком. 

  

Волим, 

заиста волим, 

видјети широки осмијех, 

топао и благ, 

а тако драг. 

Осмијех који топи 

ледене брегове 

и старе сњегове 

на уморном лицу. 

 

Волим, 

заиста волим, 

видјети онај поглед 

који одише благошћу 

и топлином, 

и све засјени својом ведрином, 

који руши препреке 

и барикаде 

и јасно каже: 

– Има наде! 

 

Волим, 

заиста волим, 

чисту душу, 

а чистих душа још увијек има 

код дјеце, 

у правим пријатељима, 

а њих је тако мало. 

И зато ми је стало 

да крикнем и узвикнем: 

– Душа је свачије огледало! 

Чувај је!  
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   Panagiota Christopoulou-Zaloni 

 

 

Panagiota Christopoulou-Zaloni Executive Member of Society of Greek Writers 

Laureate Women of Letters (From U.P.L.I.-USA) 

Award “ALI ASLLANI” of University “Ismail Qemali” – Vlora-Albania 

Panagiota Christopoulou - ZALONI was born during 1942 in Saint George 

Istiaias Evia Island. Greece. She studied economics at the University of Piraeus. 

She is active with literature and culture for several years. 

Has published her work in 83 books and participates with her poems in 80 

Anthologies 

Translated and published in Serbia her poetic collection "chrysalis" within the 

framework of the 38th Festival of Poetry of Smederevo Serbia, where she 

participated as a Greek representation. 

Also translated and published in Serbia by Dragan Dragojlovič her book "At the 

length of Love". Five books have been translated and published to Albanian 

language, where were shown and won the reading public of Albania 

Her work translated in many languages is published in various literary 

publications abroad, for example in U.S.A., Australia, Serbia, Italy, China, 

India, Albania, Romania, Tunisia, Portugal etc. 

Her work was honorably presented by great entities in many Greek cities and to 

the Balkans. 

As president of the literary club XASTERON and also as director of the literary 

magazine "KELAINO" operates in the area of Culture and Letters (events, 

presentations, lectures, festivals, national and international congresses). 

Selectively he studies the Greek verse, its evolution over the centuries. From the 

“VERGINA” editions has been published a book written by the philologist 
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Christos Skiadaresis, an epitome for her literary work. Likewise recently by the 

excellent critical philologist Litsa Dimitropoulou She is elected by the General 

Assembly of the Society of Greek Writers Athens, in its Committee of Judging 

New Members. 

The poetess also is a painter and fights for a better unified world where love will 

be reigning.. 

 

Панагиота Христопоулоу-Залони 

Извршни члан Друштва грчких писаца 

рођена је током 1942. године на острву Сент Георге Истијајас Евиа. Грчка. 

Студирала је економију на Универзитету у Пиреју. Неколико година се 

бави књижевношћу и културом. 

Објавила је свој рад у 83 књиге и учествује са својим песмама у 80 

антологија 

Превела и објавила у Србији њену песничку збирку „Лептир“ у оквиру 38. 

Фестивала поезије Смедеревске Србије, где је учествовала као грчко 

представништво. 

Такође у Србији превео и објавио Драган Драгојловић њену књигу 

„Дужином љубави“. Пет књига је преведено и објављено на албански 

језик, где су приказане и освојиле читалачку публику у Албанији 

Њено дело преведено на многе језике објављено је у разним књижевним 

публикацијама у иностранству, на пример у САД, Аустралији, Србији, 

Италији, Кини, Индији, Албанији, Румунији, Тунису, Португалији итд. 

ΙΔΕΑ 

 

Καθεύδεις, 

χωρίς φιλί 

θλιμμένη και βουβή 

με μια στα χείλη σου πληγή, 

θρήνων αρώματα πικρά 

και οιμωγές φριχτές. 

Δεν βρήκες θέση στην 

π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α. 

Διαμελισμένη ιδέα 

του νου μου ομορφοκόρη, 

στα πορφυρά «εντός μου» 

στροβιλίζεσαι, 

πνίγεσαι, 

με τα αιμοσφαίριά μου αγκαλιαστά 

και η καρδιά μου σταματάει να χτυπά. 
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Νεκρές κι οι δυο 

στο χάος του ανεκπλήρωτου. 

 

 

IDEA You're climbing down,  

without kiss sad and mute  

with a wound on your lips,  

bitter perfumes of lamentations  

and horrible cries of pain  

You didn't find a place in  

r e a l i t y… 

 

Dismembered idea 

of my mind,  

beautiful daughter,  

in purple "inside of me"  

you're spinning, you’re drown,  

embraced with my blood cells  

and my heart stops beating.  

Both are dead  

in the chaos of the unfulfilled 

 

Την ώρα της σκέψης 

Νύχτιες σκέψεις 

ξυπνάνε λέξεις 

όμορφες της αγρύπνιας κόρες. 

Λικνίζονται στις λευκές πλατείες 

με τους γαλάζιους δρόμους. 

Φωτεινές φιγούρες δένονται 

με κρασί, με δάκρυ, με θλίψη, 

παρέες, παρέες, 

μ’ ανάσες που καίνε, 

με μάτια που λένε, 

ρωτάνε και κλαίνε, 

με χέρια αβρά, 

με μέτρα παλιά, 

νέα και δίχως. 

Λέξεις, την ώρα της σκέψης, 

την «ώρα του ωραίου» 

που ελευθερώνεται 
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η αιχμάλωτη ευτυχία. 

 

==== 

(Την ώρα της σκέψης) 

At the time of thought 

Night thoughts 

wake up words 

beautiful daughters of vigil. 

They rock in the white squares 

with the blue streets. 

Bright figures are tied 

with wine, tears, sorrow, 

companies, companies 

with burning breaths,  

with eyes that say,  

ask and cry,  

with gentle hands,  

with old verses,  

new and/or without.  

Words,  

in the time of thought,  

at "time of beautiful”  

when is released  

the captive happiness 

 

ИДЕJА 

 

Пењеш се доле, 

без пољупца тужан и нем 

са раном на уснама, 

горким мирисима јадиковки 

и стравичним узвицима бола 

Ниси нашао место у 

с т в а р н о с т и… 

 

Раскомадане идеје 

мог ума, 

лепе кћерке, 

у љубичастом "унутар мене" 

вртите се, удавите се, 
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загрљене мојим крвним зрнцима 

док моје срце престаје да куца. 

Обоје смо мртви 

у хаосу неоствареног 

 

(Την ωρα της σκεψης) 

У време размишљања 

 

Ноћне мисли 

буде речи 

прелепе кћери бдења. 

Љуљају се по белим трговима 

и плавим улицама. 

Светле фигуре су везане 

са вином, сузама, тугом, 

компаније, компаније 

са горућим удисајима, 

са очима које кажу, 

питај и плачи, 

нежним рукама, 

са старим стиховима, 

новим и / или/ без. 

Речи, 

у време размишљања, 

у "време лепог" 

када се пусти 

заробљена срећа    
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    Panos Kourvas 

                                                                   Πάνος Κούρβας 

 

Ο Πάνος Κούρβας γεννήθηκε στην Ελλάδα στα Φοναΐτικα Ηλείας. 

Είναι εργοδηγός μηχανολόγος οχημάτων. 

Έχει φοιτήσει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο σπουδών 

«Ελληνικός Πολιτισμός». 

Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. 

Από τις εκδόσεις «Βεργίνα» κυκλοφορεί το βιβλίο του «Στην Ηλεία άλλοτε και 

τώρα» και η ποιητική σύζευξη τριών λογοτεχνών «ΗΛΕίασις» 

Από τη «Δυάς Εκδοτική» κυκλοφορεί το βιβλίο του «Πομπηία. Η πόλη της 

αμαρτίας», από δε τις εκδόσεις «Δρόμων» η ποιητική του συλλογή 

«ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ». 

Панос Коурвас 

Панос Коурвас рођен је у Грчкој у месту Фонаитика, Илија. 

Студирао је на Хеленском отвореном универзитету, са предметом студија 

„Грчка култура“.Члан је панхеленског Савеза писаца. 

„Вергина“ објављује његову књигу „У Илији некада и сада“ и поетску 

спрегу три писца „Илијаза“ 

Његову књигу „Помпеји“ објављује „Град греха “, а  публикација„ Дромон 

“песничку збирку„ Судбина “. 

 

 

ΕΝ ΑΘHΝΑΙΣ 

 

(Περιήγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης) 

 

Η αρχαιοπρέπεια την προσοχή σου ελκύει 
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με μια αρμονία παλίντροπο 

στων άλλοτε πολιτισμών τα απομεινάρια 

με τα εύγλωττα της επικοινωνίας τεκμήρια. 

 

Στίχοι της δημιουργίας καλλικέλαδοι 

σαν σκέψεις έσωθεν φτερουγίζουν 

και ενορμήσεις στων συναισθημάτων την κλίμακα 

σου δείχνουν του πεπρωμένου τους τον οιωνό. 

 

Ο διαλογισμός απ’ τους κατόχους της γνώσης 

φυλάσσεται στα πνευματικά της ιστορίας τείχη 

και δαίμονες με φορεσιά λιθομάρμαρη 

την ύπαρξη κυβερνούν των θνητών. 

 

Εκφράσεις με ωχρές επιχρώσεις 

βασιλεύουν με την φρεσκάδα του τωρινού 

και απολιθώματα δια χειρονομίας δεικτικής 

μίτο σου παρέχουν οδηγητικό. 

 

Η αταραξία με μάσκα γαλήνια 

ζωντανεύει τα ινδάλματά σου αλλότροπα 

και η ειμαρμένη σου το σύμπαν τυλίγει 

προσδιορίζοντας ψηλαφητά το νοούμενο. 

 

Η Αθήνα άρτυμα σε φίλεψε της ζωής 

ανεύρετα μιλιγκράμ της ιάσεως 

και μια υπερκόσμια αίγλη γιόμισε 

της ψυχής σου την αποσκευή επιτίμια... 

 

 

 

У АТИНИ  

(Обилазак музеја Акропоља)  

 

Антика привлачи вашу пажњу  

са живахном хармонијом  

у остацима бивших култура  

са елоквентним предметима комуникације.  

Текс стварања милозвучно бруји   

попут мисли изнутра које лепршају  
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и нагоне на ескалирање емоција  

они вам показују предзнак своје судбине.  

 

Мудрост од стране поседника знања  

чува се у духовним зидовима историје  

и демонима у костиму од мермерног камена  

постојањем  ипак владају смртници.  

 

Изражајне бледе нијансе 

владају свежином садашњости  

а фосили покретом показивања  

вама пружају смернице.  

 

Мир са ведром маском  

оживљава ваше идоле на други начин  

а ваш зависност обавија свемир  

палпирањем значења.  

 

Атина вас је опчинила пољупцем живота  

дозираним као милиграми лека  

а натприродни гламур испуњава ваше душе  

награда за понети...  

 

ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ 

 

Η ελπίδα είσαι 

που απ’ τη σάρκα της δραπέτευσε 

την αγριάδα να μερώσει του χρόνου 

τους ηθικούς, να κρατήσει, κανόνες ψηλά 

γροικώντας τη σάλπιγγα των νικημένων. 

 

Η θωριά σου εξακοντίζει σα βέλος 

τη μετενσάρκωση του Ηρακλή 

που με αυγινή παλίρροια χρωματίζει 

των ακροκέραμων τα ερειπωμένα όνειρα. 

 

Ιχνηλατεί του ήλιου σου η ανατολή 

τους οδοιπόρους που χάθηκαν 

ταξινομώντας τις σκέψεις τους 

πίσω απ’ τους τοίχους της σιωπής. 
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Εδώ που ο αγέρας ξέψυχος ανασαλεύει 

ψίθυροι τριζοβολούν εν ώρα αγρυπνίας 

άγγελοι φτεροκοπούν ανάγλυφα 

γύρω απ’ την προσευχή σου. 

 

Με ύφος καρτερικό 

ακριβοζύγιστες μοιράζεις κουβέντες 

περασμένες απ’ την αλισίβα των καιρών 

χλευάζοντας των σατύρων τα όργια. 

 

Σκόνη νιώθω που αιωρείται στο άπειρο 

αφουγκράζοντας τη λιόγερμη ψαλμωδία 

στα ιερά καταφύγια των στίχων 

με τα θούρια τραγούδια. 

 

Την ανάγκη της ψυχής μου υψώνω 

στης ολόγλυφης κόρης τον κίονα 

εκεί που ο κόσμος όλος ποθεί 

μέσα απ’ τον ίσκιο σου να νιώσει τι βλέπεις... 

 

КОД ШЕСТЕ КАРИЈАТИДЕ 

 

Јеси ли нада ти 

која је побегла из њеног меса 

варварства да престане време 

морал, гле, влада високи 

вапећи трубом поражених. 

 

Штит ти пуца као стрела 

реинкарнација Херкула 

који је сировим плимним бојама 

од акрокерамике уништио снове. 

 

Трагове Сунца прате на исток 

изгубљени планинари 

класификујући своје мисли 

иза зидова тишине. 

 

Овде се старац, без душе, комеша 
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шапат шкрипи у часу будности 

анђели лепршају од олакшања 

око ваше молитве. 

 

У толерантном стилу 

водите одмерене разговоре 

мимо беде времена 

ругајући се сатирским оргијама. 

 

Осећам како прашина плута у бескрају 

слушајући појање литургије 

у светим склоништима стихова 

са туријским песмама. 

 

Жудњу своје душе уздижем 

прелепој ћерки Колони 

где цео свет жели 

сенком да осети оно што види ...  



1181 
 

 

           Paolo Ruffilli  

 

 

Paolo Ruffilli was born in 1949. Attended the University of Bologna, where he 

studied modern literature. After a period of teaching, he became editor with the 

publisher Garzanti in Milan, and is presently the general editor of the Biblioteca 

dei Leoni in Venice. 

Beginning in 1972, he published volumes of poetry. The more recent: Piccola 

colazione (1987, American Poetry Prize, in english translation Malaria, Poetry 

Chicago 1989, and Story Line Press 1991, now Like it or no, Bordighera Press 

2007, in German: Kleines Frühstück Verlag Im Wald, 2006), Diario di 

Normandia (1990, Montale Award, in French Journal de Normandie, Amadeus, 

1994; in Spanish Diario de Normandìa, El Tucan de Virginia, 2007), Camera 

oscura (1992, Prix Victor Hugo, in French Chambre noire, L’Amourier, 2006; in 

Spanish Càmara oscura, Calima 2001; in German: Dunkelkammer, Verlag Im 

Wald, 2002; in English Dark Room, Bordighera Press, 2012), Nuvole (1995, in 

French in Les choses du monde, L’Arbre à Paroles, 2007), La gioia e il lutto 

(2001, Prix Européen, in French La joie et le deuil, Les Écrits des Forges, 2006; 

in English Joy and Mourning, Dedalus Press 2004; in German: Freude und 

Trauer, Verlag Im Wald, 2003) Le stanze del cielo (2008, in German Die 

Zimmer des Himmels, Verlag Im Wald, 2008), Affari di cuore (2011, in English 

Heart business Bordighera Press, 2016; in Spanish Asuntos del corazón, Deva 

Gijón, 2014), Natura morta (2012, Poetry-Philosophy Award, in English Still 

life, Award Press), Variazioni sul tema (2014, Viareggio Award), Le cose del 

mondo (2020). He published also the story books Preparativi per la partenza 

(2003) and Un’altra vita (2009), the novel L’isola e il sogno (2011), essays, 
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novels and translations from English. English poems and reviews in his web 

site: www.paoloruffilli.it  

Паоло Руфили 

рођен је 1949. године. Похађао Универзитет у Болоњи, где је проучавао 

модерну књижевност. После периода предавања, постао је уредник код 

издавача Гарзанти у Милану, а тренутно је главни уредник Библиотеке деи 

Леони у Венецији. 

Почев од 1972. објавио је свеске поезије: Ужина (1987, Америчка награда 

за поезију, у енглеском преводу Маларија,, Нормандијски дневник (1990, 

Монтале награда, Амадеус) 1994 ;, Камера опскура (1992, награда Виктор 

Иго, Л'Амоуриер, 2006) Облаци, 1995, Радост и жалост, 2001. и многе 

друге.Објавио је и књиге прича Припрема за полазак и Други живот), есеје, 

романе и преводе са енглеског.  

 

Journey 

 

Then, at last  

I get moving  

notwithstanding  

the urge to stay  

as closely as  

I can in sight  

of what I know.  

But against that,  

I leave only to return.  

Nor do  

I know what is so true  

and convincing which  

thought on earth… 

a strong intuition  

a sixth sense driving me,  

the sudden realisation  

of a paradoxical revelation,  

that to truly find yourself 

 you must first lose yourself. 

 

Tunnel 

 

And all at once  

inside the tunnel 
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 that goes on and on,  

in the dead air  

that tickles your throat.  

All those journeys  

that have led me here before.  

And yet, no,  

it's no use recalling  

or coming forward once.  

I knock into the wall  

and thus become aware,  

during the blind  

and selfsame passage  

like a reflection  

of a ghost of myself, 

 

of what has been of how,  

deep down and against my very will,  

I have quite changed. 

 

Путовање 

 

Онда, напокон 

Крећем 

без обзира 

на нагон да останем 

у близини 

Где могу видети 

онога што знам. 

Али упркос томе, 

Идем само да се вратим. 

Нити 

Знам шта је тако истина 

Која је та убедљива 

мисао на земљи ... 

снажна интуиција 

шесто чуло ме води, 

изненадна спознаја 

парадоксалног открића, 

да бисте се заиста нашли 

прво морате да се изгубите. 
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Тунел 

 

И то одједном 

унутар тунела 

то се наставља и наставља, 

у мртвом ваздуху 

то те голица у грлу. 

Сва та путовања 

који су ме раније водила овде. 

Па ипак, не, 

нема користи од подсећања 

или изласка једном. 

Куцам у зид 

и тако постанем свесна, 

времена слепих 

и истог пролаза 

као одраз 

духа себе, 

 

онога што је било како, 

дубоко у себи и против моје воље, 

Прилично сам се променио.  
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       Paraskevi (Voula) Memou 

                                                                      Παρασκευή Μέμου 

 

 

She was born and raised in Kalavryta, in the north of the Peloponnese. In 1984 

and 1985 her poems were published in Hydria and Ostraka magazines. Her first 

directorial work was the short film ‘ALTAMIRA’ and in her career she has 

collaborated with important Greek actors. The film based on her poetry, entitled 

‘The Great Power of the Sea’, was shot in 2008. She has collaborated as a news 

journalist with many newspapers in the Peloponnese. In 1985 her first collection 

of poems entitled “Traversing” came out. In 2006 she published a book with 

news articles, entitled “Living Speechlessly”. Her poems have been published in 

many anthologies and the Greek Literary encyclopedia HARRY PATSI hosts 

her poems. Her collection of poems entitled ‘Upon Andromeda’s Rock’ came 

out in 2018. The collection of poems entitled ‘You are the Man” came out a year 

later, in 2019. She has won numerous awards in international competitions. In 

the latest edition of the Nosside World Poetry Prize – Nosside World Poetry 

Prize, in 2019, one of her poems, entitled ‘Supplicants of the Gods of the Poor’, 

translated into Italian by Giorgia Karvounaki, was awarded a prize. 

Παρασκευή Μέμου {1961}. Σκηνοθέτης 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σκεπαστό Καλαβρύτων.Το 1984 και 1985 

δημοσιεύονται ποιήματά της, στην Υδρία και στα Όστρακα.Πρώτη της 

σκηνοθετική δουλειά η ταινία μικρού μήκους «ALTAMIRA».Συνεργάστηκε με 

σπουδαίους Έλληνες Ηθοποιούς.« Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος». Μια ταινία 

βασισμένη σε ποίηση δική της, γυρίζεται το 2008.Συνεργάστηκε ως 
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χρονογράφος σε τοπικές εφημερίδες.1985 πρώτη ποιητική συλλογή με τίτλο 

«Διαβαίνοντας».Το 2006 εκδίδει χρονογραφήματα, με τον τίτλο « ΑΦΩΝΟΝ 

ΔΙΑΓΕΙΝ ».Ποιήματα της σε πολλές ανθολογίες Η εγκυκλοπαίδεια ΧΑΡΗ 

ΠΑΤΣΗ φιλοξενεί ποιήματα της.2018 ποιητική συλλογή με τίτλο ΣΤΟ ΒΡΑΧΟ 

ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ.2019 ποιητική συλλογή ΙΣΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Απέσπασε 

πολλά Α΄βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς .Τελευταία διάκριση 2019 με το 

ποίημα « Ικέτες των Θεών των φτωχών» Nosside World Poetry Prize – Nosside 

World Poetry Prize, in 2019 

Параскеви (Воула) Мемоу 

Рођена је и одрасла у Калаврити, на северу Пелопонеза. 1984. и 1985. 

песме су јој објављене у часописима Хидриа и Острака. Њен први 

редитељски рад био је кратки филм „АЛТАМИРА“ и у каријери је 

сарађивала са важним грчким глумцима. Филм заснован на њеној поезији, 

под називом „Велика снага мора“, снимљен је 2008. Она је као новинарка 

вести сарађивала са многим новинама на Пелопонезу. 1985. године изашла 

је њена прва збирка песама под насловом „Прелазак“. 2006. године 

објавила је књигу са вестима под насловом „Живети без речи“. 

 

 

Ανθεστήρια του έρωτα. 

 

Περίτεχνα έπλεξα τα χέρια μου, 

στους καταρράκτες των ματιών σου, 

ζωντανεύοντας τα απολιθώματα των στεναγμών, 

στα λιβάδια της σταυρωμένης Περσεφόνης. 

 

Οι καμηλιέρηδες της ερήμου, 

βρήκαν το προσκυνητάρι των μαργαριταριών 

και έγιναν τρόφιμοι 

στα γκρεμνά του λαοδίκη, ποντοπόρου Έρωτα. 

 

Σε κοίταξα κατάματα, 

σχεδόν υπνωτισμένη, 

εγώ ο ταξιδευτής της αγάπης, 

κρύβοντας χιλιάδες δάκρυα, 

σε κατακόμβες αποκρυφισμού. 

 

Η γέννηση, 

ή μάλλον 

η αναγέννηση, 
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έμοιαζε πατημένο μονοπάτι, 

στου κορμιού σου την αλαβάστρινη πανοπλία. 

 

Στρατιές Αγγέλων 

λούστηκαν τα χρώματα του ουρανού 

το λιόγερμα, 

σαν φτωχοί προσκυνητές των Μεγάλων ψαλμών 

ενός επίγειου θεού, 

μεγάλων θαυμάτων. 

 

Έγειρα στο στήθος σου, 

κράτησα την ανάσα μου, 

αφουγκράστηκα της καρδιάς σου τον χτύπο 

και με σφαλιστά μάτια 

κίνησα για τον πύργο του έρωτα. 

 

Στο περιστύλιο του ωραίου, 

οι χελιδονοφωλιές, 

άνθισαν πάλι με καινούριες ζωές 

Anthesteria1 of love. 

 

I elaborately braided my hands, 

at the waterfalls of your eyes, 

reviving the fossil sighs, 

in the meadows 

of crucified Persephone. 

 

The camel riders of the desert 

found the shrine of pearls 

and became inmates 

in the cliffs of people-judging, 

seafarer Eros. 

 

I stared at you right in the eyes, 

almost hypnotized, 

I, the traveller of love, 

hiding thousands of tears, 

in occult catacombs. 

 

The birth, 
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or more like it 

the rebirth, 

looked like a beaten track, 

on your body’s 

alabaster armor. 

 

Armies of Angels 

bathed at sunset 

in the colors of the sky 

like poor pilgrims 

of the Great Psalms 

of an earthly god, 

of great miracles. 

I leaned on your chest, 

holding my breath; 

 

I listened 

to the beating of your heart 

and with eyes shut 

I made for the tower of love. 

In the peristyle of the beauty, 

the swallow nests 

with new lives 

flourished once again. 

 

Translation into English - Irene Doura-Kavadia 

 

Антхестерија прве љубави. 

 

Сложено преплетох руке, 

на водопадима твојих очију, 

оживлјавајући фосилне уздахе, 

на ливадама 

разапете Персефоне. 

 

Јахач дева у пустињи 

пронашао свете бисере 

и постало затвореник 

у литицама народа- судија , 

поморац Ерос. 
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Зурила сам у теби право у очи, 

скоро хипнотизована, 

Ја, путник љубави, 

скривајући хиљаде суза, 

у окултним катакомбама. 

 

Рођење, 

или више попут 

препорода, 

изгледало је као утабана стаза, 

на алабастерном оклопу 

твог тела. 

 

Војска анђела 

окупана заласком сунца 

у бојама неба 

попут сиромашних ходочасника 

великих псалама 

земаљског бога, 

великих чуда. 

Наслонила сам се на твоје груди, 

задржавајући дах; 

 

Слушала 

куцање твогг срца 

и затворених очију 

направила сам торањ љубави. 

 

У перистилу лепоте, 

ластавице се гнезде, 

са новим животима 

процветао још једном.  
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      Pat Boran 

 

 

 

Pat Boran is an Irish poet, editor and short film maker. His website is 

www.patboran.com 

Пет Боран је ирски песник, уредник и режисер краткометражних филмова. 

 

A MAN IS ONLY AS GOOD   

 

A man is only as good  

as what he says to a dog  

when he has to get up out of bed  

in the middle of a wintry night  

because some damned dog has been barking;  

 

and he goes and opens the door  

in his vest and boxer shorts  

and there on the pock-marked wasteground  

called a playing field out front 

 he finds the mutt with one paw  

 

raised in expectation and an expression  

that says Thank God  
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for a minute there I thought  

there was no one awake but  

me in this goddamned town.  

 

STATION ROAD   

 

There is that moment when the barrier comes down  

on Station Road, when the train to Howth has passed  

and nothing happens; when the men in lycra vests  

and shorts on their blade-thin wheels look round  

 

and through each other; when the yummy mums 

 with their dozy, school-bound offspring by their sides  

or trussed up in the seats behind like dolls,  

glance down one more time to check the time;  

 

when the very birds up on that ever slack  

tangle of cables shuffle two steps left 

 or one step right; when the sea retreats  

and only sunlight advances along the track;  

 

when something in the chest unlocks or shifts,  

and you find you’re no longer waiting; when the barrier lifts 

 

 

ЧОВЕК ЈЕ ДОБАР 

 

Човек је једнако добар 

као оно што каже псу 

кад мора да устане из кревета 

усред зимске ноћи 

јер је неки проклети пас залајао; 

 

а он оде и отвори врата 

у прслуку и боксерицама 

и тамо на крају међе 

испред игралишта 

нађе џукелу једном шапом 

 

подигнутом у очекивању  
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и изразу који каже хвала Богу 

на тренутак сам помислио 

да нема никога будног, осим мене 

у овом проклетом граду. 

 

Успутна станица 

 

Постоји тај тренутак када се рампа спушта 

на станици Роад, када воз за Хоуд тек треба да прође 

и ништа се не догађа; кад мушкарци у прслуцима од ликре 

И шортсевома до колена изгледају дебели 

 

и једно кроз друго; кад укусне маме 

са својим досадним, школским потомством поред себе 

или наслоњене на седиштатима позади као лутке, 

баце поглед још једном да би провериле време; 

 

када се и саме птице на тим увек опуштеним 

кабловима преместе два корака лево 

или један корак удесно; када је осека 

и само сунчева светлост напредује дуж стазе; 

 

када се нешто у механизму рампе помери  

и откријете да више не морате да чекате.  
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   Paul Rotaru 

 

 

Paul Rotaru debutează în tipar în anul 2013, fiind prezent în trei antologii 

apărute la editura PIM, Iași, precum și în reviste tipărite și on-line. 

2013 – „Confluențe poetice“, antologie de poezii 

2014 – „Confesiuni în virtu@l“, antologie de poezie și proză 

2015 – „Confluențe lirice“, antologie de poezie și proză 

Urmează câțiva ani de absență de la tipar, timp în care se definitivează romanul 

„Adultescentul“, publicat parțial pe platforme on-line. Prima operă în proză 

publicată integral o reprezintă monografia „Leanța Cotoroanța“, roman de 

introspecție găzduit în periodice de rețeaua literară Cronopedia. 

Din anul 2018, publică poezie în revistele Cronos – peniţa de aur și Taifas 

literar. 

 

Паул Ротару дебитује у штампи 2013. године, јер је присутан у три 

антологије које је објавио ПИМ, Јаси, као и у штампаним и мрежним 

часописима. 

2013. - „Поетска ушћа“, антологија песама 

2014. - „Виртуалне исповести“, антологија поезије и прозе 

2015. - „Ушћа лирике“, антологија поезије и прозе 

 

Следи неколико година одсуства из штампе, током којих је роман 

„Одрасла особа“, делимично објављен на мрежним платформама, 

финализован. Прво дело у прози објављено у целини је монографија „ 

Хашки споразум “, интроспективни роман који је у периодичним 

издањима водила књижевна мрежа Кронопедиа. 
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Од 2018. објављује поезију у часописима Кронос - златно перо и књижевни 

Тајифас. 

 

 

DYSPHORIA 

 

Linia cerului se întretaie, 

Soarele tremură neputincios. 

Curge în lume o neagră văpaie, 

Fulgere zburdă plecate de jos. 

 

Fumegă urbea scăpată din lanțuri, 

Cețuri se-acordă în dans îndrăcit; 

Șubrede zvonuri aleargă prin șanțuri – 

Umbre de vise ce s-au rătăcit. 

 

Vin din apus asfințituri incerte, 

Vagi constelații întoarse pe dos. 

Șuieră vântul prin ierburi inerte, 

Ploi se amestecă-n vals neguros. 

 

Sufletul și-a descuiat clavecinul! 

Glasu-i metalic răzbate, prin văi, 

Dur, cavernos și amar ca veninul – 

Imn pentru patimi și pentru călăi! 

 

Tunetul însuși deschide morminte, 

Vatra le-ntoarce cu susul în jos. 

Moartea din morți își croiește veșminte – 

Azi cimitirul e mult mai frumos! 

 

Inima toarce o arie gravă, 

Sensuri, mistere se întrepătrund. 

Pot să-i șoptesc o baladă firavă 

Lumii în care, străin, mă afund! 

 

Nu! O prefer când furtuna o spală, 

Rupe din ea tot ce-i putred și gol! 

Prea îmbâcsită de crunta-i răceală, 

Scurmă haină în propriul nămol! 
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Nu vreau o lume de soare pătrunsă, 

Urbea ornată de falși licurici! 

Dacă te mișcă dorința-mi ascunsă, 

Vino, furtună, din nou pe aici! 

 

ДИСФОРИА 

 

Небеска линија се пресеца, 

Сунце беспомоћно подрхтава. 

Црни пламен тече светом, 

Одоздо тутњају муње. 

 

Димии град који је избегао ланце, 

Магле играју демонски плес; 

Слаби гласови се провлаче кроз јарке - 

Лутајућих снова сенке. 

 

Неизвесни заласци сунца долазе са запада, 

Нејасна сазвежђа окренула су се наопако. 

Ветар је шиштао кроз инертну траву, 

Киша је плесала у црни валцер. 

 

Душа је откључала свој цимбалон! 

Његов метални глас пробија долине. 

Тврд, кавернозан и горак попут отрова - 

Химна за страсти и џелате! 

 

Гром сам отвара гробове, 

Огањ их окреће наопако. 

Смрт од мртвих кроји одећу - 

Данас је гробље много лепше! 

 

Срце се врти у тесном кругу, 

Значења, мистерије се преплићу. 

Могу да јој шапнем слабашну баладу 

О свету у којем, странче, тонем! 
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Не! Више волим кад га олуја пере, 

Разбијте све труло и празно! 

Обузети његовом тешком прехладом, 

Испустите капут у своје блато! 

 

Не желим свет окупан сунцем, 

Град украшен лажним искрама! 

Ако те скривена жеља покрене, 

Дођи олујо, опет овде! 

 

 

MUZEI MELE 

 

Când ochii tăi în taina lor mă sorb 

Răpindu-mă agorei de inerți, 

Mă simt asemeni sculptorului orb 

Pe care cu tăcerea ta îl cerți. 

 

Deși ești soclul unei mari iubiri 

Sub care zeii-și uită orice țel, 

Tăcerea ta ascunsă-n străluciri 

Lui Fidias i-ar fi răspuns la fel. 

 

În viață și în moarte sunt acel 

Poet mânat de un alean torid. 

Dar, fără tine, sunt doar menestrel 

Ce-a cultivat un sentiment hibrid. 

 

Cu demonii tăcerii mă întrec 

Prin arșița poemului-granit 

Și-aș fi putut în ceruri să mă-nec 

Precum Atlas, de nu te-aș fi iubit. 

 

Că ești diavol sau vreun dumnezeu, 

Mai bine taci, nu vreau deloc să știu. 

Apleacă-ți ochii spre neantul meu 

Și tulbură-l, dar lasă-mă să scriu! 

 

МОЈОЈ  МУЗИ 
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Кад ме твоје очи тајно испијају 

Отевши ме од инертне садашњости, 

Осећам се као слепи вајар 

Са својим ћутањем када расправља. 

 

Иако си темељ велике љубави 

Под којим и богови заборављају сврху, 

Твоја тишина у сјају скривена 

На исти начин би одговорила и Фидији. 

 

У животу и у смрти сам то 

Песник вођен ватреним питањима 

Али без тебе, ја сам само министрант 

Који је гајио хибридна осећања. 

 

Такмичим се са демонима тишине 

Кроз врелину гранитне песме 

Могао сам се утопити на небу 

Као Атлас, да те нисам волео. 

 

 

Па да си црни ђаво или бог, 

Боље умукни, не желим да знам. 

Окрени очи према мом ништавилу 

И узнемиравај га, али дозволи да пишем!  
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                 Pavol Janík 

 

 

 

Pavol Janík PhD., (magister artis et philosophiae doctor) sa narodil v roku 1956 

v Bratislave, kde absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a 

scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). 

Pracoval na ministerstve kultúry (1983 – 1987), v médiách a v reklame. 

Predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007), tajomník SSS (1998 

– 2003, 2007 – 2013), šéfredaktor časopisu SSS  Literárny týždenník (2010 – 

2013). Čestný člen Únie českých spisovateľov (od 2000), člen redakčnej rady 

týždenníka ÚČS Obrys-Kmen (2004 – 2014), člen redakčnej rady týždenníka 

ÚČS Literatura – Umění – Kultura (od 2014). Člen Writers Club International 

(od 2004). Člen Poetas del Mundo (od 2015). Člen World Poets Society (od 

2016). Riaditeľ Writers Capital International Foundation pre Slovensko a Českú 

republiku (2016 – 2017). Predstaviteľ World Nation Writers’ Union na 

Slovensku (od 2016). Veľvyslanec Worldwide Peace Organization 

(Organizacion Para la Paz Mundial) na Slovensku (od 2018).  

Др Павол Јаник 

(Магистар уметности и доктор филозофије) рођен је 1956. године у 

Братислави, где је студирао филмску и телевизијску драматургију и 

сценаристику на Позоришном факултету Академије сценских уметности. 

Радио је у Министарству културе (1983-1987), у медијима и реклами. 

Председник Удружења словачких писаца (2003 - 2007), секретар ССС 

(1998 - 2003, 2007 - 2013), главни уредник часописа ССС Литерарни 

тыжденник (2010 - 2013). Почасни члан Уније чешких писаца (од 2000), 

члан уредништва недељника УЧС Обрис-Кмен (2004 - 2014), члан 
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уредништва недељника УЧС Књижевност - уметност - култура (од 2014). 

Члан Међународног клуба писаца (од 2004). Члан Поетас дел Мундо (од 

2015). Члан Светског друштва песника (од 2016). Директор међународне 

фондације Вритерс Kапитал за Словачку и Чешку (2016 - 2017). 

Представник Светске уније писаца у Словачкој (од 2016.). Амбасадор 

Светске мировне организације у Словачкој (од 2018). 

 

 

 

Pešak (Serbian) 

 

Preživeti život 

bez automobila. 

Biti sporiji od trolejbusa. 

Biti umoran. 

Kasniti. 

Bez mogućnosti napuštanja grada. 

Bez mogućnosti stizanja sebe. 

Biti pešak. 

Potpuno i bez rezerve. 

 

Podlegati propisima 

potpuno neobavezno. 

  

Pixiades, Smiljana 

  

U plavom (Serbian) 

Od jutra se neumorno vrtimo u plavom, 

kojem nedostaje granica između vode i neba. 

U plavom u kome se ukrštaju plivajući smerovi riba 

sa ptičijim putevima leta. 

U plavom, u kome sporo kretanje lađe 

seče blistavi trup aviona. 

U plavom 

koje nas snažno privlači 

stalno baca nazad na peščane plaže 

zajedno sa ostalim predmetima, pa čak, 

zajedno s mrtvim telima riba, rakova, meduza, 

zajedno s parčićima morske trave, 

sitnim kamenčićima, 
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poklopcima koka kole, 

zajedno sa zgužvanim papirićima 

u bocama ukusnih napitaka. 

 

Čitamo ponovo iz početka 

a sa svih strana 

ta pisma su bez slova, 

potpuno izbledela od sunca koje život daje, 

i koje dobro zna kome pružiti priliku a kome ne. 

 

Čitamo pisma bez slova 

i razumemo hladnoćom. 

Čitamo pisma bez slova 

oplakana penušavim talasima, 

od kojih potiču život, 

zvuk, boje i boginje. 

 

Potomkinje boginja naseljavaju danas 

beskrajne rivijere sveta. 

Reklamiraju golotinju 

i bogovske motorne čamce, kola, plaže, stanove, 

muziku, filmove 

a pre svega bogovske muškarce. 

 

Kod kioska za sladoled 

sam se u jednu od njih već po stoti put zaljubio 

do ušiju. 

 

Nije važno, 

ali bila je to ta, 

s kojom me spaja nekoliko događaja 

i nekoliko dece. 

Zaljubio sam se u nju potpuno 

nepovratno. 

 

Iz kioska za sladoled 

su nam se smešile nage devojke sa plakata 

i portret državnika 

u beloj admiralskoj uniformi 

na plavoj pozadini, 
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koja je mogla prestavljati jednako vodu i nebo 

u kojima su se jednako dobro mogle da kreću 

atomske podmornice kao i vazdušne letilice 

i neonske ribe baš kao i ptice duginih boja. 

Pixiades, Smiljana 
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  Пеко Лаличић 

 

 

(**1944, Гусињe). 

Песник, афористичар, романописац, рецензент и приказивач бројних 

књига. 

Објавио је седам збирки песама, четири књиге афоризама и два романа. 

Поезија и афоризми су му преведени на неколико језика. 

Члан је Удружења књижевника Србије и редовни члан Матице српске. 

Живи у Мајданппеку, Србија. 

 

КАМЕН КАО ВОДА, 

ВОДА КАО КАМЕН 

Тече по мени 

као вино, 

као метал. 

као храна. 

Tече полако 

с мене, 

на мене. 

У темељу му 

огањ, 

птица, 

и луч у пркосу. 

Да моје воде гргоре, 

да мој камен жубори, 

ромори, 

и куља у мени, 
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песму да изнедрим, 

да се окамени у птицу, 

над софром, 

колевком, 

и бравима хиљађеним, 

да цингаре јеком звоне, 

клепетуше да се множе, 

да теку мед и млеко, 

и нејач снажи из немира белутка, 

дојки воћњака, 

пшенице белице 

и бакарних жила. 

Да тече 

црвена, 

као вода, 

као камен, 

као храна, 

у данас, 

у сутра, 

у сва јутра 

што их умива, 

подиже, 

држи, 

и снажи, 

вода, 

вода као камен, 

камен као вода.  
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    Pere Bessó 

 

 

 

Pere Bessó (València, 1951). Llicenciat en Filologia Moderna. Catedràtic de 

Llengua i Literatura Espanyoles en l'IES La Morería, de Mislata fins a la seua 

jubilació l'any passat. Va publicar, inicialment en castellà, una plaquette 

"Cenáculo d'Ombres" (1972) i un poemari "Imatges" (1976) pertanyent a una 

trilogia que l'autor va deixar inèdita. Va participar activament en la moguda 

generacional de la poesia dels 70: va dirigir la revista de poesia "Múrice" i va 

animar amb Carme Soto, Marc Granell i tants uns altres les tertúlies de 

"Almirall", "Sant Patricio", "Ascot", etc... Va codirigir la col·lecció de poesia 

"Limites" amb els professors universitaris i poetes Ricardo Arias i Ricardo 

BelIveser, i "Fuentearnera" amb el professor, editor i poeta Amós Belinchón. 

L'hivern de 1986 assenyala el naixement de les tertúlies de "Els Dimarts literaris 

d'Arana", en l'històric Barri del Carmen de la ciutat de València, que va animar 

amb el manegador/manager oficial, Manel J.M. Romero. Prompte, a la seua 

calor, naixerien les reconegudes plaquettes de "La Forest d'Arana", la col·lecció 

de la qual arribaria a més de cinquanta quaderns representatius de la millor 

poesia valenciana, donant lloc, a més, a diverses edicions col·lectives (poetes 

valencians pel No a la Guerra) i homenatges, com els tributats als trobadores, 

Joan Valls i Jordà o Joan Brossa, i les lectures de les quals i presentacions de 

llibres, happenings i perfomances van durar més de deu anys consecutius. 

En valencià ha publicat per aquest ordre: "Herbolari de silencis" (Miniatures de 

Bogues, 1978); "Mediterrània" ( Premi Pasqual Assins i Lerma, ed. Vila de 

Catarroja, 1979); "L'Alter ego" (Ed. Fernando Torres, 1980); "Una Estança a 

Alessandria" (Premi Ausiàs March-Senyoriu de Beniarjó, 1982, Ed. El Cingle, 

1983); "Prims Homenatges" (Iº Accèssit del "Vicent Andrés EstelIés", 1979. Ed. 

3i4, 1984);"Els llimes de la Vosgiana" (Ed. de la Guerra, 1987); "Pagaràs els ous 
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de cugul" (Premi Ausiàs March-Aj. de Gandia, 1987. Ed. 62, 1988); "La Terra 

Promesa" (Ed. Bromera, 1989); "Planetari" (Ed. La Forest d´Arana?, nº 25, 

València, 1992); "Iteràncies, interferències i grafitis" (1993-1994) (2on Premi II 

Certamen de Poesia Vicent Andrés Estellés, Burjassot 1995, Ed. Bromera, 

1997); "Minimals" (Premi IX edició dels Premis de Literatura Breu, Vila de 

Mislata, ed. Ajuntament de Mislata, 1999); "Narcís de la memòria" [Premi 

Vicent Andrés Estellés XXIX Premis Octubre, 2000, ed. Eliseu Climent , col. 

Poesia 3 i 4, nº 104, 2000], Premi de la Critica de l IIFV [Institut 

Interuniversitari de Filologia Valenciana] (2000); "El pou de la set que no 

assacia" (Russafes Nº 1, Rialla  Ed, 2005); "El Quadern de Malta" edició 

bilingüe castellà-català (Ed. Llibres d'Alexandria, Buenos Aires, 2006); "Només 

per a dones" (Premi Josep Maria Ribelles-Aj. de Puçol, Ed. Brosquil, 2009); 

"Ephemera" (Ed. Germania, 2012) i "Les Roses de Lancelot" (Ed. Alupa, 2012); 

en premsa: "La mort del clown" (Ed. Alkayd). 

Poemes i treballs seus han aparegut en diverses antologies, estudis i revistes 

especialitzades. Ha traduït poemes de D.H. Lawrence, Rustebues G. Apollinaire, 

I. Bonnefoy, M. Dupastre, Michel Déguy, I. Pound, J. Donne, Ronsard, A. 

Lowell, G. Grass, Robert Gurney... 

Fins al curs passat va compaginar, la docència amb la traducció, la crítica i la 

creació literària. Des de principis del 2005 està obstinat en la confecció d'una 

Mostra bilingüe de la poesia argentina de la segona meitat del s.xx des de la 

perspectiva de gènere, la qual cosa li ha permès anar traduint algunes de les veus 

més representatives de segona meitat del s.xx des de la perspectiva de gènere, la 

qual cosa li ha permès anar traduint algunes de les veus més representatives 

d'aqueix país. 

Пере Бессо 

(Валенсија, 1951). Диплома модерне филологије. Професор шпанског 

језика и књижевности на ИЕС Ла Морериа, Мислата до пензије прошле 

године. У почетку је објавио плакету „Ценовник сенки“ (1972) и књигу 

песама „Слике“ (1976) која припада трилогији коју је аутор оставио 

необјављеном. Учествовао је активно у генерацијском покрету поезије 

седамдесетих: режирао је песнички часопис „Мекушци“ и анимирао је са 

Карме Гровеом, Марк Гренелом и многим другима друштвена окупљања 

„Адмирал“, „Сан Патрицио“, „Асцот ", итд ... Ко-режирао је песничку 

збирку" Ограничења "са универзитетским професорима и песницима 

Рицардом Ариасом и Рицардом БелИвесером, а" Фуентеарнера "са 

професором, уредником и песником Амосом Белинцхоном. 
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MORIREM PROMPTE     

  

  

Morirem prompte. 

Ja la pluja cau més ràpida. 

Els vols dels ocells s’afonen zigazaga endins de la nostra veu. 

La guàrdia del pont dels nostres desigs 

és reforçada 

i han bastit un món de senyals estèrils 

als nostres ulls. 

Cap salvació de màrfegues no nidificarà 

l’estiu de l’alosa als nostres dits 

car la pluja cau molt més àrida. 

Només la nit ens manté zelosos 

de la febre, 

tot destriant el seu més obscur robatge. 

Morirem prompte. 

LA DONA DE NEGRE 

A Xelo 

Per a l’Alexandru Petria 

Trencàrem a mitja vesprada la llitotxa corcada 

en la mansarda de lloguer al barri de la Xerea 

abans del cine-fòrum al voltant de Costa-Gravas 

en acabant em llegires els primers contes 

de la mare que volia ser escriptora infantil 

al Bovery tan carregats de tequila de marraixa 

ah com m’enyore de la vella militància del pecé 

***** 

LA MUJER DE NEGRO 

A Xelo 

Para Alexandru Petria 

Rompimos a media tarde el camastro carcomido 

en la buhardilla de alquiler en el barrio de la Xerea 

antes del cine-fórum sobre Costa-Gravas 

luego me leíste los primeros cuentos 

de la mamá que quería ser escritora infantil 

en el Bovery tan cargados de tequila de garrafa 

ah cómo añoro la vieja militancia del pecé 

FEMEIA ÎN NEGRU 

A Xelo 
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Pentru Alexandru Petria 

Am rupt pe înserate patul mâncat de cari 

din mansarda luată în chirie în cartierul Xerea 

înainte de forumul de cinema despre Costa-Gravas 

după care mi-ai citit primele basme 

de la mama ce își dorea să devină scriitoare pentru copii 

într-o tavernă Bovery cu prisos de tequilă la sticlă 

ah cum mai duc dorul vechii aspirațiuni a p.c.e-ului. 

УСКОРО СМО УМРЕТИ 

  

 Ускоро ћемо умрети. 

Већ киша брже пада. 

Цик цак летови птица су дубоко у нашим гласовима. 

Стража на мосту наших жеља 

ојачана је 

и изградили су свет стерилних сигнала 

у нашим очима. 

Ниједно спашавање постеља  

неће угнездити 

Птице на нашим прстима 

јер киша пада много сушније. 

Само ноћ нас држи љубомором 

грознице, 

док  разазнаје своје најтамније одежде. 

Ускоро ћемо умрети. 

ЦРНА ЖЕНА 

ЛЕД 

За Александру Петрију 

Разбили смо кревет средином поподнева 

у поткровљу за издавање у насељу Ксереа 

пре биоскопског форума на Коста-Гравасу 

онда сте ми прочитали прве приче 

мајке која је желела да буде писац за децу 

у Боверију тако пуном мирисом текиле 

ах како чезнем за старом борбеношћу греха  
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               Pina Piccolo 

 

 

 

Pina Piccolo is a poet, translator and cultural activist whose work has appeared 

both in Italian and English, both in print and online journals and anthologies. 

She is one of the editors for the Italian language literary digital journal 

www.lamacchinasognante.com and the sole editor of the English language, 

transnational literature and visual arts web magazine 

www.thedreamingmachine.com. Her Italian poetry collection I canti 

dell’interregno was published in 2018 by Lebeg edizioni; the manuscript of her 

English language poetry collection “Avatars on the Borderlands” patiently 

awaits any sign of interest from the publishing world. 

Пина Пиколо 

је песник, преводилац и културни активиста чија су дела објављена на 

италијанском и енглеском језику, како у штампаним, тако и на мрежним 

часописима и антологијама. Једна је од уредница дигиталног часописа за 

књижевност на италијанском језику Сањива машина и једини уредник 

истоименог  веб часописа на енглеском језику. Њена италијанска песничка 

збирка Песме међувремена објављена је 2018. године; рукопис њене збирке 

поезије на енглеском језику „Аватари граничним земаља“ стрпљиво чека 

било који знак интересовања из издавачког света. 

 

The sound of 2020 

 

It’s like hearing a ghost language 

Not an echo 

Nor a buzz 

But an absence 

A failed cadence 

That flickers 
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Unexpectedly 

To remind you that not all 

Can be dissected 

Or expressed 

In a tamed 

Form of being 

Dressing its knowability 

For the grand ball 

It’s like the frozen 

 

Звук 2020 

 

 

То је као да слушате језик духова 

Ни одјека 

Нити зујања 

само празнина 

Неуспели ритам 

Трепери 

Неочекивано 

Да вас подсетим то нису сви 

Може се сецирати 

Или изражено 

У припитомљеном 

Облику бића 

Одевање његове препознатљивости 

У велику лопту 

као замрзнуту 

 

 

Silence 

 

Of a park 

That witnesses 

The arrival 

Of an army 

of bulldozers 

and chainsaws: 

all the birds have leapt 

and flown away 
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and the worms 

burrowing underground 

suspect that something is 

seriously awry 

It’s a brazen 

Tone of bracing 

Absence of sound 

The language of dread 

The communication 

Of the broken link 

Of the vessel that has 

Shattered into shards 

 

Тишина 

 

Парк 

Сведочи 

Долазак 

Војске 

булдожера 

и моторних тестера: 

све птице су поскочиле 

и одлетеле 

и црви се 

закопали у земљу 

сумња да је нешто 

озбиљно грозно 

Тај дрски 

Тон затезања 

Одсуство звука 

Језик страха 

Комуникација 

Прекинуте везе 

Посуда 

Разбијена у крхотине 
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Language 

 

 

It hardened like amber 

Trapping the meaning 

And the silence 

And the intonation 

When the earth no longer received it 

And the wind wouldn’t carry it 

And the species couldn’t bear its weight 

It got stuck there with a flea 

To precede the clay tablet 

And to follow the lung fish fossil 

Like an outgrown organ 

To be hurled into the record 

of future dismay 

 

Језик 

 

Стврднут  попут јантара 

Замка за значења 

И тишина 

И интонација 

Кад га земља више није примала 

А ветар га не би поднео 

А врста није могла да поднесе себе 

Тамо је запело са бувом 

Да претходи глиненој плочи 

И да прати фосил  рибе дводихалице 

Као прерасли орган 

Да се убаци у записник 

будуће несреће 
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    Pramod Saxena 

 

Pramod Saxena is an Ex- Banker from Jaipur, India.He is a Graduate with 

English Literature and did his Post Graduation with Public Administration. 

After five years of his retirement from Bank he started composing poems.Till 

now he has composed more than three hundred poems in English and his 

National Language Hindi.He has been Awarded by many Indian and Foreign 

Poetic Groups.His twenty poems have been published in Foreign and Indian 

Anthologies.His poems in Hindi also  

Published in 'Sunahra Sparsh'. 

 

Прамод Сакена 

је бивши банкар из Џајпура у Индији. Дипломирао је енглеску књижевност 

и постдипломске студије завршио у јавној управи. 

Након пет година пензионисања из банке, почео је да компонује песме. До 

сада је компоновао више од три стотине песама на енглеском и свом 

националном језику хинди. Награђиван је од многих индијских и страних 

песничких група. Његових двадесет песама објављено је у страним и 

индијским антологијама. Његове песме на хиндском објављује публикација 

„Затни додир“. 

 

MY LOVE FOR YOU 

 

I am walking alone near a sea shore 

As I am missing the company of my beloved wife 

Whome I lost six months back in Carona effect 

My memories goes in the past when WE enjoyed sea waves 

WE sat on a wet sand that touched our barefeets 

We hugged eachother immensely by holding hands 

This time you were not with me except your memorie 
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So I sat on wet sand and started crafting your beautiful picture 

By creating you I felt tears in my eyes and kissed your painting 

Which was having her everlasting 

smile 

All of a sudden a high wave of the sea has taken away your portrait 

I cried a lot and felt that your shadow was calling me  

With open arms to have your company in the Heaven 

As it is said love never dies so my love you will remain as my Heart beat  

Till my last journey where WE will meet again 

Amen! 

 

                    

MY BONDING WITH MOTHER 

 

I always had a feel of soft hands of my Mother 

As a newly born baby her touch gave me immense pleasure 

She was very happy to see her own Creation with tears 

She always kissed my cheeks and forehead which gave me smile 

I started growing up with my naughty behaviour  

But Mother's affection was as usual specially in her lap 

She was too purtubrd when I went for higher studies in other city 

My vacation leave gave her most precious moments 

Whenever WE met after long time she used to hugg me tightly 

Best moment for her was when she was blessed with a Daughter in law 

Due to old age her grip was not so tight but she took our palms boldly 

After three months of our marriage she was critically ill 

On that last day of her life she holded my palm tightly 

And went for her heavenly abode smiley  

Still I feel the warmness of my Mother's hand 

 

МОЈА ЉУБАВ ЗА ТЕБЕ 

 

Шетам сам близу морске обале 

Како ми недостаје друштво моје вољене жене 

Кога сам изгубио шест месеци због короне 

Моја сећања сежу у прошлост када смо МИ уживали у морским таласима 

СЕДЕЛИ СМО на мокром песку који је додиривао наше голе ноге 

Грлили смо се нежно држећи се за руке 

Овог пута ниси била са мном осим у сећању 

Па сам сео на мокри песак и цртаао твоју прелепи лик 
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Стварајући те осетио сам сузе у очима и пољубио слику 

Који јој је био вечан 

осмех 

Одједном је високи талас мора однео портрет 

Много сам плакао и осећао да ме зове твоја сенка 

Раширених руку да имаш своје друштво на небу 

Као што је речено, љубав никада не умире, тако да ће моја љубав остати  

У мом срцу 

До мог последњег путовања где ћемо се поново срести 

Амин! 

 

                    

 

МОЈЕ ВЕЗЕ СА МАЈКОМ 

 

Увек сам осећао меке руке своје мајке 

Као новорођена беба њен додир ми је пружио неизмерно задовољство 

Била је веома срећна што је видела сопствено Стварање са сузама 

Увек ме је љубила у образе и чело што ми је давало осмех 

Почео сам да одрастам са својим несташним понашањем 

Али мајчина наклоност била је као и обично, посебно у њеном крилу 

Била је превише чиста кад сам ишао на више студије у други град 

Моје доласци на ферије дали су јој је најдрагоценије тренутке 

Кад год бисмо се срели после дуго времена, она би ме чврсто загрлила 

Најбољи тренутак за њу био је када је била благословљена снајом 

Због старости стисак није био тако чврст, али храбро нас је ухватила за 

дланове 

После три месеца нашег брака била је критично болесна 

Тог последњег дана свог живота чврсто ме је ухватила за длан 

И пошла са својим осмехом у небеско пребивалиште 

Ипак осећам топлину мајчине руке  
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     Predrag Kisa Kisić 

 

 

 

Predrag Kisa Kisić je rođen 19.8.1991. u Visokom, SR BiH. Nakon raspada 

SFRJ ratne godine provodi u skloništima i raseljenju, provodi izbjegličke godine 

u selidbama i lutanju. Odrastao je i školovao se u Bijeljini, RS. Sada živi veoma 

povučeno i piše negdje u Crnoj Gori. 

POKRETI 

------ 

Kad se sudare mrak i svjetlosti trag, 

Makar i najmanji dio tmine, 

Makar i najmanji svjetlosni zrak, 

Kad dopru jedno do drugog, 

Tad nastaju sjene, u sjenama nastaju pokreti. 

Kad se sudare bezumlje i mir, 

Kao mašta i stvarnost, 

Kao želje i surova realnost, tad nastaju ratovi, 

Tad nastaju pokreti mržnje, bola, i bijesa. 

Kad se sudare buka i tišine, kao ćutanja i glasovi, 

Tad haos poništava tihovanja, tad nastaju pokreti. 

Negdje na izdahu prošloga vijeka, 

Udahnuo sam vazduh, prvi put, udahnuo sam 

Prva sudaranja dvaju krajnosti, dvaju ekstrema. 

Udahnuo sam prve nemire, prve pokrete. 
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Negdje, na kraju jednog vremena došao je moj čas. 

Udahnuo sam prve progone, umjesto mirovanja. 

Negdje na rubu mojih sjećanja, znam 

Udahnuo sam moje prve selidbe. 

Kad se koferi sretnu, ili bolje da kažem sudare sa putevima 

Tad nastaju pokreti, iz takvih pokreta nastaju selidbe. 

Ja sam, izgleda, na samom početku udahnuo gomilu sjena. 

Ja sam, a to je sasvim sigurno, na samom početku 

Ponio kofere, umjesto najljepših uspomena, 

Pa sad, kad god negdje putujem, kao da se selim. 

Pa sad, gdje god da boravim, tu sam samo trenutno. 

Ja nigdje ne živim, nigdje nisam stalan, nigdje u prolazu, 

Nigdje nisam privremeno ni trajno, 

Ja sam zauvijek u pokretu, osuđen na pokrete. 

Moji pokreti počinju tamo gdje 

Razum normalnog čovjeka ne dopire, 

U tvrđavama veoma visokih bedema, 

U Aja Sofiji koja nikad nije pala, 

Na granicama koje nikad nisu postojale, 

U vremenu bez vladavina i careva. 

Moji pokreti počivaju na drumovima 

Pijanaca i lutalica, na drumovima beskućnika, 

Zaboravljenih heroja, na putu ubijenih genija, 

Na putu onih bezimenih autostopera, 

Na peronima bez autobusa i vozova, 

Tamo gdje se sve ispraća i dočekuje. 

Moji pokreti su moji nemiri, moje žive sjene 

Vaskrsle i iz mraka i iz svjetlosti, iz vatre, 

Moji pokreti su potezi vizantijskih slikara, 

Tragovi kistova i safir plave boje, 

Moji pokreti su ples Aurilija Aurita, 

Vagnerove simfonije, i Sokratova smrt. 

Moji pokreti su odrubljena Lazareva glava. 

Moji pokreti su SLOBODA izgovorena 

Glasom Vilijama Volasa. 

Moji pokreti nisu ponos, već praštanje. 

Kad se riječi sudare s papirom, 

Kad se i najmanja i najbezazlenija misao 

Sudari sa idejom tvorca da bude zapisana 

Tad nastaju stihovi, stranice, čitave priče, 
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I prije nego što se sudare oči čitaoca sa knjigom, 

Nastaju pokreti, dani, mjeseci i godine piščevih pokreta, 

Napora, odricanja, davanja i žrtvovanja. 

Iz mraka, u mraku, zrak svjetla je ideja, 

Otuda dolaze djela, kao i pisci, kao i ja 

U pokretu, iz pokreta, za novim pokretima. 

Kad se pogled sudari sa stvarnošću, 

Tad nastaje viđenje, iz viđenja nastaju shvatanja, 

U shvatanjima se bude spoznaje, iz spoznaja 

Nastaju pokreti ka velikim djelima. 

Kad se glas oslobodi, kad dodirne prostor 

Njegov odjek se pretvara u pokrete, 

Vibracije postaju nevidljivi dodiri 

Kao što su sjene neosjetljiva doticanja. 

Pokreti nastaju u mojim najdubljnim mislima, 

Naoružani spremnošću da ostave trag. 

 

 

 

Tihovanje 

----- 

Tihovanje nije nikakva tajna 

Ono je iznad vještine, iznad učenja 

O njemu se ćuti, ono je ćutanje 

Smirenje, poniranje u mir i tišinu 

Ono je samačko i intimno 

Tihovanje je eho zvona koji nikad ne prestaje 

Tihovanje počinje unutar zidova 

Kad se čovjek otuđi od svijeta 

Ono postaje skrivena molitva 

Ono počinje unutar uma 

Prvo kao ideja, spoznaja, reakcija vapaja, potom duboka potreba 

Potreba za pronalaženjem sklada 

Za pronalaženjem idioritma 

Tihovanje počinje kad se duša umori od buke 

Počinje kad se umoriš od ludila modernog svijeta 

Tihovanje počinje kad krici bola izgube glas 

Kad kiše suza izboraju lice 

Znaš li kako bole ožiljci od suza? 

Ono počinje kad nastupi strah od sjećanja 
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Kad čovjek krene bježati od onog neljudskog u ljudima 

Počinje kad jednom umreš za nekim a ipak preživiš, ali samo kao sjena nekog 

bivšeg, prošlog sebe 

Tihovanje počinje kad sobu zamijenis hramom 

Kad odraze ikona istetoviraš u očima 

Kad napustiš svoje bludničenje 

Tihovanje počinje kad te savjest krene progoniti za svaki i najsitniji grijeh 

Kad se sjetiš svih svojih zala 

Kad zaroniš duboko u sebe želeći da 

Tvoji ratovi nađu svoj mir 

Počinje kad nastupi poslednji fajront 

Kad kreneš sanjati svoje snove 

Ono počinje kad zbrojiš pobjede i poraze, kad sračunaš pravdu i istinu 

Kad se tri puta ujedeš za jezik prije nego što opsuješ 

Tihovanje nije nikakva tajna 

Ono se godinama uči, ali nije znanje 

Ono se godinama vježba, ali nije vještina 

Ono je buđenje najdubljih osjećanja 

Buđenje svijesti, srca i duha 

Ono je razgovor sa Bogom 

Razgovor sa samim sobom 

Ono je opštenje sa drugom dimenzijom, ono je drugi prostor 

Prostor bez zidova, bez kostiju 

Tihovanje je iznad uma 

To je povlačenje u najdublji i najskriveniji dio sebe 

U pejzaže beskonačnosti 

Ono je doticanje svega živog 

Svega oku nevidljivog 

Svega umu nadrazumnog 

Ono je stanje u kome otkrivaš sebe 

Stanje u kome te stižu sve istine 

Tihovanje je primanje ljubavi 

Primanje čiste energije 

Ono je početak putovanja između svijetova, početak spoznaje duha 

To je doticanje samog izvora 

Doticanje prirode, čistote 

Najdubljeg smisla i mudrosti 

Tihovanje je put ka smirenju 

Ono je odricanje od buke i haosa 

Ono je ravnoteža, idioritam 
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Stanje u kome se rađaju ideje 

Stanje uma i duha u kojem nastaju čuda 

Tihovanje, to su otkucaji kosmosa 

 

 

 

PRAG 

Na pragu, dvije stare cipele 

I nijedan korak ispred njih 

I nijedan korak iza njih 

Na putu, dva prazna kofera, 

Ne ostaju i ne vraćaju se nikuda 

Prozor s pogledom u ništa 

Zavjese kroz koje prolaze svjetlost i prašina 

Dvije posude za nikad spremljen ručak 

Jedna prazna čaša i njeno 

tužno zaboravljeno dno 

Vijugavi tragovi kapnica kiše 

Oronuli svijet od kojeg ne ostaje ništa 

kad teška noć pokrije misli 

Na stolu dva tanjira 

I escajg za nepostojeće ruke 

Na čiviluku dvije slobodne vješalice 

Za kapute koji nikada neće doći 

A zime će prolaziti mnoge 

I snjegovi će vejati ovuda 

Tuđe sjene i prilike prolaziće uskim sokakom 

Tuđi glasovi će doticati gole zidove 

Unutra, bez smijeha, bez igre 

Jedno djetinjstvo predano zaboravu 

Sa njim, ili bez njega 

Pragovi će ostati granice 

Između onoga što dolazi, ili je već davno došlo 

Između onoga što odlazi, ili je već davno otišlo 

I između onoga što zauvijek ostaje i što nikada neće doći 

Jedino samoća može izmjeriti bol 

Sve drugo čovjeka nikud ne bi odvelo, 

sve drugo bi bilo čista laž 

I u ćutanju se sabiraju najljepše riječi 

Kao što glad rađa najljepše želje 
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I zatočenik najljepše sanja o slobodi 

Dok slobodni ljudi ne umiju da žive 

Na pragu, dvije stare cipele 

I nijedan korak ispred njih 

I nijedan korak iza njih 

Neko je prošao onuda 

Neko se čuje onamo 

Čija je kiša padala sinoć nad gradom 

Čije je nebo noćas bilo za tren u oku 

Ni tamo, ni ovdje, ni juče ni sutra 

Ko je ukrao još jedan dan 

Nad strmim putevima vrlog svijeta 

U vrtlogu nejasnog, u maglama nepoznatog 

Na krevetu zgužvan jastuk 

Na jastuku trag tuđih snova 

I nijedan više pokret, nijedan više dodir 

Samo vrijeme može izmjeriti prazninu 

Jedino ljubav te može natjerati da preživiš 

Sve drugo je laž, sve drugo je ništa 
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   R. Janatha Kumari 
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recipient of best National Service Scheme programme officer for the year 2015-

16 from Manonmaniam Sundaranar University.  

 

Др Р. Јанатха Кумари 

Доцент енглеског језика, Женски колеџ, Чунканкадаи, Тамилнаду, ерудита 

је и предаје већ две деценије. Др Јаната је објављивала своје песме у 

разним антологијама, представљала радове на разним националним и 

међународним семинарима и конференцијама у Индији и иностранству и 

објављивала истраживачке чланке у престижним часописима и књигама. 

Завршила је мањи пројекат УГЦ-а о јужноафричкој књижевности, а 

тренутно је члан, уредничког одбора Панорама Литерариа, главни уредник 

часописа Дафодилс - Међународни часопис за књижевност, језик и 

критику и уређивач антологије Перспективе нове књижевности: 

Постколонијални одговори. Области интересовања су јој индијска 

књижевност, афроамеричка књижевност, субалтерн књижевност, филмска 

и медијска уметност. 

 

An Enigma I love to Unveil 

 

Love encircles my little world 

Life seems happier 

And makes me feel wonderful 

Like an Aphrodite 

Bend on longing and 

Keen on searching for the Adonis  

Frequencies fret my extant for  

I got entangled in the mesh of love  

Knowing not where to tread or move  

Transfixed in the warmth of his love 

 

You are a mystery …, An enigma,  

I love to unveil  

Your love envelops me  

with sweet fragrance 

of the dazzling daffodils 

 

The showered love from an adorable  

heart creates ripples of glee  

I drink the palatable honey of love  

I feel drowsy like a bee  
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You are mine! your love fills  

my heart with bountiful bliss 

 

Knowing the reality,  

I live in this realm  

You bring  

happiness to my mind 

You are the wine of my life 

An epitome of kindness,  

compassion and selflessness  

You revere me and  

Your love fills my heart 

 

I paint the grey sky of my heart with 

Colours of love you shared. 

A portrait of your love 

In the rays of my reality. 

 

I shall swim across the current  

Trying to bind you and me  

But alas! I flow with the current  

And you swim across me  

Visualizing the parting,  

I beseech you … 

 

You with all might hold me 

Like a mother cuddling a toddler 

Took me to the haven of your own 

Just for me, this Cindrella 

You, my prince came. 

 

 

Will I Be Redeemed? 

 

The bruises on my body  

Aggravates day by day  

with your brutal beginning 

The pining pines of the perplexed heart  

Love to take refuge in the broadened shoulders  

of my love Aghast … Am I a wallflower?  
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To decorate your circlet 

Oh me!! 

 

The unrequited queen of his mundane murkiness  

I long to live a peaceful life  

Where harshness and hard reality  

subdue me Purity  

and prerogative  

I long for To reach the starry islands 

and enjoy the glittering gleaming ambience 

 

An insignificant woman 

I am unheard and 

My chores are unnoticed 

No one concedes my duties 

Dream shatters, 

Reality matters  

Heart breaks, 

 

Mind shrieks  

Beaten and beaten again 

I raise to rise Am not the stony Ahalya  

Waiting to cure the curse 

 

I know… am not perfect But… 

 Why do trails and tribulations shoot at me?  

Beyond endurance  

Behind the dark corridor  

I wait for the purgatory to open  

I shall jump into it  

Will I be redeemed? 

 

Енигма коју волим да разоткријем 

 

Љубав окружује мој мали свет 

Живот делује срећније 

И чини да се осећам дивно 

Као Афродита 

Склоните се од чежњи и 

Жарких потрага за Адонисом 
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Фреквенције ме нервирају 

Заплела сам се у мрежу љубави 

Не знајући куда да корачам или да се крећем 

Ушушкана у топлини своје љубави 

 

Ти си мистерија ..., енигма, 

Волим да те откривам 

Твоја љубав ме обавија 

са слатким мирисом 

блиставих нарциса 

 

Преслатко је испрано 

срце ствара таласе весеља 

Пијем укусан мед љубави 

Поспана сам као пчела 

Мој си! твоја љубав испуњава 

моје срце блаженством 

 

Знајући стварност, 

Живим у овом царству 

Донео си 

срећу мом размишљању 

Ти си вино мог живота 

Оличење доброте, 

саосећање и несебичност 

Поштујеш ме и 

Твоја љубав испуњава моје срце 

 

Сликам сиво небо свог срца 

Боје љубави које смо делили. 

Портрет наше љубави 

У зрацима моје стварности. 

 

Препливаћу струју 

Покушавам да вежем тебе и мене 

Али авај! Течем струјом 

И преплављаш ме 

Визуелизацијом растанка, 

Молим те ... 
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Ти би ме могао задржати 

Као мајка која се мази са дететом 

Одвео ме у своје уточиште 

Само мени, Пепељуги 

Ти, мој принц је дошао. 

 

 

Хоћу ли бити откупљена? 

 

Модрице на мом телу 

Отежава из дана у дан 

твој бруталним почетком 

Болове збуњеног срца 

Волим да  склоним у широка рамена 

моје љубави Ужас ... Јесам ли зидни цвијет? 

Да украсиш свој круг 

Ох ја !! 

 

Неузвраћена краљица његове приземне мрачности 

Чезнем за мирним животом 

Где суровост и тврда стварност 

потчини ми Чистоћу 

и прерогатив 

Чезнем да Дођем до звезданих острва 

и уживaм у блистању блиставог амбијента 

 

Безначајна жена 

Ја сам неслушана и 

Моји послови су непримећени 

Нико не признаје моје дужности 

Снови Разбијени, 

Стварност је битна 

Срце пуца, 

 

Ум вришти 

Тукао и опет тукао 

Дижем да устанем  

Нисам камењар Ахалиа 

Чекам да излечи проклетство 
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Знам ... нисам савршена Али ... 

 Зашто стазе и невоље пуцају на мене? 

Изван издржљивости 

Иза мрачног ходника 

Чекам да се отвори чистилиште 

Ускочит ћу у то 

Хоћу ли бити искупљена?  
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       Radovan Vlahović 

 

 

Radovan Vlahović je rođen 1958. godine u Novom Bečeju. Studirao je 

Jugoslovensku i svetsku književnost u Novom Sadu.Objavio je preko 50 knjiga. 

Piše romane, kratke priče, pesme, eseje. Prevođen je na engleski, ruski, nemački, 

mađarski, rumunski, slovački, makedonski i slovenački jezik. 

Član je Društva književnika Vojvodine, Udruženja književnika Srbije, Udrženja 

pisaca Exil – PEN, sekcije zemalјa nemačkog govornog područja, i Matice 

srpske. Osnivač je i direktor prvog privatnog kulturnog centra u Srbiji – 

Banatskog kulturnogcentra. Dobitnik je više nagrada za književni rad i kulturno 
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Ja ću se vratiti 

 

Ko šta ima 

taj to i pokazuje 

 

Galama je glupa 

tišina dosadna 

a čovek je 

karikatura što truli 

pred vratima 

mrtvačnice 

u kojoj čitavu noć 

gori svetlo 
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Đavola 

je teško nadigrati 

osim kad smeh 

iz ukletih kuća 

sruči se i spere 

masu što krklja 

u Gospodnju 

septičku jamu 

iz koje se ponekad 

rascvetaju lokvanji 

na kojima piše 

 

Ja ću se vratiti 

 

PESMA 

Večerali smo 

nadu 

Dan je mutan 

dud lista 

 

Snovi su 

mehur želja 

na žicama 

kontrabasa 

 

Ti si moj 

savršeni oblik 

putujućeg smisla  
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       Rajendra Sharma Shalabh 

 

 

 

Rajendra Sharma Shalabh better known as 'Shalabh' in the media and literature 

industry has been working in the media arts for more than four decades. He is an 

associate professor in the Tribhuwan University in the morning and is producing 

various kinds of audio-visual content by the day. But by heart he has always 

been a poet. He finds his escape in poetry and therefore writes short heartfelt 

renditions capable of instant relatability. His two books of poetry collection 

“ujyalo ko sarta” and “kabita ko rang” are published. He aspires to engage and 

attract more audience towards poetry and therefore keeps experimenting with 

the medium, fusing it with the others. From Poetry Video to ‘Sunne Kabita’ 

(poems recited by the author themselves), from stage dramatization to youtube 

videos regarding poetry, he is dedicated towards the development of Nepali 

poetry and literature. 

Рајендра Шарма Шалаб 

познатији као „Шалаб“ у медијској и литерарној индустрији, у медијској 

уметности ради више од четири деценије. Ујутру је ванредни професор на 

Универзитету Трибхуван и свакодневно производи разне врсте аудио-

визуелних садржаја. Али напамет је увек био песник. Своје бекство 

проналази у поезији и зато пише кратке искрене верзије способне за 

тренутну повезаност. Објављене су његове две књиге песничке збирке 
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„Светлост светлости“ и „Боја признања“. Тежи да ангажује и привуче више 

публике према поезији и зато наставља да експериментише са медијем, 

стапајући га са осталима. Од Поетри Видео „Слушање исповести‘ ’(песме 

које је рецитовао сам аутор), од сценских драматизационих јутубе видео 

снимака у вези са поезијом, посвећен је развоју непалске поезије и 

књижевности. 

 

 

The moon, just like you 

 

The moon is just like you, 

I plucked it; 

and kept it in my pocket. 

My heart was enlightened, every square 

and my mind at peace. 

 

With a smile hung on my face, 

I lied down under the naked sky. 

The sky did not look good without its moon 

But I didn’t want to give it back either. 

 

I was indecisive, rather baffled. 

Then you arrived. 

I had my moon, so, I returned the sky its. 

The sky looked as bright as me 

and slept with joy.    

 

Aama 

 

Aama, 

rises up early 

and spreads the warmth, 

just like the sun. 

 

From east to west, 

morning till the evening. 

When the rays exhaust 

 

after distributing it overall – 
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Aama, 

sleeps with the sun 

to wake up next morning 

and again, spread her warmth. 

 

   

 

I am a free prisoner 

 

Apart from getting beaten up 

because of my paradoxical thoughts, 

I haven’t faced any other adversity. 

I am fortunate in that sense. 

 

What if I have lost the basic human rights; 

I cannot walk freely, write freely or speak freely. 

I didn’t lose my life. 

I am said that I am free; 

although I am behind bars. 

I am privileged to get to even hear that. 

 

A person who does not carry the popular political opinion 

but waves the national flag in his heart, 

a common Nepali. 

He, cannot be a part of the nation. 

I, could not be a part of my own nation. 

 

But I am a positive person, nonetheless. 

I feel content 

when someone raises a voice at a wrong-doing 

and I congratulate the person who advocated for the right. 

The same person goes to do wrong the very next day 

and I am waiting for another advocate 

to oppose him and point out his mistake. 

 

But I am quite scared these days. 

If both the sides get together and do wrong. 

We, the people, who are not be a part of the nation. 

Can we carry the national flag? 

and revolt? 
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to save our very own country? 

 

Translated by Sneha Sharma 

 

Месец, баш као и ти 

 

Месец је попут тебе, 

Ишчупао сам га; 

и држао у џепу. 

Моје срце је било просветљено, сваки квадрат 

а мој ум у миру. 

 

Са осмехом окаченим на лице, 

Легао сам под голо небо. 

Небо није изгледало добро без Месеца 

Али ни ја нисам желео да га вратим. 

 

Био сам неодлучан, прилично збуњен. 

Онда си стигла. 

Имао сам свој месец, па сам овај вратио небу. 

Небо је изгледало сјајно попут мене 

и заспавало срећно. 

 

Мама 

 

Мама, 

устаје рано 

и шири топлину, 

баш као и сунце. 

 

Од истока ка западу, 

Од јутра до вечери. 

Кад се зраци исцрпе 

 

након целодневне дистрибуције - 

 

Мама, 

спава са сунцем 

да се пробуди следећег јутра 

и опет, шири њену топлину. 
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Ја сам бесплатни затвореник 

 

Осим премлаћивања 

због мојих парадоксалних мисли, 

Нисам се суочио са било којом другом недаћом. 

У том смислу имам среће. 

 

Шта ако сам изгубио основна људска права; 

Не могу слободно ходати, слободно писати или слободно говорити. 

Нисам изгубио живот. 

Речено ми је да сам слободан; 

иако сам иза решетака. 

Имам част да то чак и чујем. 

 

Особа која не носи популарно политичко мишљење 

али маше националном заставом у срцу, 

уобичајени Непалац. 

Он не може бити део нације. 

Не бих могао бити део своје нације. 

 

Али, ипак сам позитивна особа. 

Осећам се задовољно 

када неко подигне глас због неправде 

и честитам особи која се залагала за право. 

Већ следећег дана иста особа погреши 

и чекам другог адвоката 

да јој се супротстави и укаже на њену грешку. 

 

Али ових дана сам прилично уплашен. 

Ако се обе стране споје и погреше. 

Ми, људи који нисмо део нације 

Можемо ли носити националну заставу 

у побуни 

да спасимо сопствену земљу?  
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      Rania Angelakoudi 

 

 

Rania Angelakoudi lives most of the time in Greece. She was born in a small 

town in Sweden and dreaming of became a painter. She studied everything 

about great painters. At the same time she started introduce herself in poetry 

writing some two or three lyrics as a teenager. Later on at university she studied 

English Literature and language. This helped her to meet the famous 

international Poets. In combination with the Greeks created her own poetic path 

receiving many international and national awards. The most important in 2015 

under the auspices of the Italian Ministry of culture based in Ankona. She was 

awarded in a special ceremony in Museo della citta and she is the unique Poetess 

in Greece who has received that honour. She has nominated as the ‘Icon for 

World Peace’ in November 2016 for the devotion of her penwork to peace. Later 

in January 2017 she was titled Peace Ambassador at large for Greek and 

Swedish Branches for World Institute for Peace global organization. She has 

contributed work to a number of national and international Collections and 

Anthologies. Via her writing path she was announced a member in honor from 

FIJET union of Journalists based in France. Her books can be found in the 

historical library Stadsbiblioteket in Stockholm and her poems have been 

translated into Italian, Swedish, Bosnian, Spanish, Turkish, Serbian, Arabic, 

English, Hindi of India and Slavic language. 

 

Раниа Ангелакоуди живи већину времена у Грчкој. Рођена је у малом граду 

у Шведској и сањала је да постане сликарка. Проучила је све о великим 

сликарима. У исто време почела је да се представља поезију у писању 

неких два или три текста као тинејџерка. Касније је на универзитету 

студирала енглеску књижевност и језик. То јој је помогло да упозна 
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познате међународне песнике. У комбинацији са Грцима створила је свој 

песнички пут примајући многа међународна и национална признања. 

Најважнији у 2015. години под покровитељством италијанског 

Министарства културе са седиштем у Анкони. Награђена је на посебној 

церемонији у Градском музеју и она је јединствена песникиња у Грчкој 

која је добила ту част. Она је номинована за „Икону за мир у свету“ у 

новембру 2016. године за посвећеност свог писања миру. Касније у јануару 

2017. године добила је титулу амбасадора мира за грчке и шведске огранке 

за глобалну организацију Светски институт за мир. Допринела је раду у 

низу националних и међународних колекција и антологија. Путем свог 

писменог пута проглашена је за почасног члана ФИЈЕТ-овог синдиката 

новинара са седиштем у Француској. Њене књиге се могу наћи у 

историјској библиотеци Стадсбиблиотекет у Стокхолму, а песме су јој 

преведене на италијански, шведски, босански, шпански, турски, српски, 

арапски, енглески, хинди на индијски и словенски језик. 

 

Life scenario 

 

People tangled up in meaningless relations 

tormented by conventions, 

lies and deceit, selfishness and greed. 

Truth is but a black sheep. 

Discretion nowhere to be seen. 

 

Draw a line across 

the tyranny of dos and don’ts, 

clench your fists 

keep facing ahead. 

Teach your heart never to dread! 

 

Take a deep breath, 

shout a cheer for life’s wealth 

fly the banner of your ideals 

and soar with them up high! 

Spread your wings 

keep your gaze steady and clear 

and look up at the Sky! 

 

 

The colors of your lake  
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I fell in love with the colors of your lake,  

water lilies dancing in the wave…  

My hands into your waters longingly I dipped  

some droplets onto my dry scorched lips to bring!  

Your Doric form reflected  

into my cupped hands  

Smiling like Narcissus  

as it stands!  

laying tricks with the water  

as it blends!  

 

 And then, one with the drops   

I become!  

A water lily swinging   

in the wave!  

A color from the much   

beloved lake!  

A fairy in the sky  

flying away! 

 

Сценарио живота   

 

Људи су се запетљали у бесмислене односе 

измучени конвенцијама, 

лажима и обманама, себичношћу и похлепом. 

Истина је само црна овца. 

Дискреције нигде. 

 

Прецртај 

тиранију информација, 

стисни шаке 

настави да гледаш напред. 

Научи своје срце да се никад не боји! 

Удахни дубоко, 

Уз бодрење за животних вредности 

ширите заставу својих идеала 

и винити се с њима високо! 

Рашири своја крила 

нека ти поглед буде стабилан и јасан 

и погледај у Небо! 
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Боје твог језера 

 

Заљубила сам се у боје твог језера, 

лотосе који плешу на таласима ... 

Моје руке у твоје воде чезнутљиво сам умочила 

неколико капљица мојим сувим спрженим уснама да донесем! 

Одразио се твој дорски лик 

у мојим шољастим рукама 

Насмејан попут Нарциса 

како ствари стоје! 

понављање трикова са водом 

како се меша! 

А онда, један са капима 

Постала сам! 

Љуљање лотоса 

на таласу! 

Боја из много 

вољеног језера! 

Вила небу 

одлетела!   
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    Ранко Павловић 

 

 

Ранко Павловић (1943, Шњеготина Горња, код Теслића) живи и ствара у 

Бањој Луци. Свестран је књижевни стваралац. Пише пјесме, приповијетке, 

романе, драмске текстове, есеје и књижвну критику за одрасле, затим 

пјесме, приче, романе и драмске текстове за дјецу. Бави се књижевном 

критиком и есејистиком. 

До сада је објавио деветнаест збирки пјесама, осамнаест збирки 

приповиједака, пет романа, двије збирке есеја, књигу књижевних критика и 

десет радио-драма за одрасле, затим осамнаест збирки прича за дјецу, шест 

збирки пјесама за најмлађе, два романа за младе, десетак играних текстова 

за дјечја позоришта и петнаестак радио-игара за дјецу. 

Завод за уџбенике у Источном Сарајеву објавио је његова Изабрана дјела. 

Заступљен у читанкама, лектири и многим антологијама. Његове пјесме и 

приповијетке превођене су на италијански, пољски, мађарски, енглески, 

румунски, бугарски, њемачки, холандски, шведски, руски и друге језике. 

Награђиван је значајним признањима за књижевност, међу којима су и 

награде Кочићева, „Кочићеве књига“, „Скендер Куленовић“, „Лаза 

Костић“, „Пјесник – свједок времена“ 

Сарајевских дана поезије, „Гордана Тодоровић“, Удружења књижевника 

Републике Српске за књигу године, Подружнице Удружења књижевника и 

града Бања Лука за књигу године, „Пјесма над пјесмамам“, „Станко 

Ракита“, „Гордана Брајовић“, „Совица“ за најбољу књигу за дјецу, „Исак 

Самоковлија“, „Григорије Божовић“, „Веселин Маслеша“ и многе друге. 

Додијељене су му повеље Удружења књижевника Србије и Удружења 
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књижевника Републике Српске за животно дјело, затим Награда Академије 

Иво Андрић за животно дјело. 

 

 

 

 

 

ИСИДОРИН ПЛЕС ВЈЕТРА 

 

НА ФРУШКОЈ ГОРИ 

 

... писаћу на језику који има ритам 

споре игре, као плес ветра који се 

стално преображава. 

Исидора Жебељан, 

компонујући на Фрушкој гори 

 

Планинска тишина у ноте слијеће 

као ластавице под топле кровове, 

док композиторка призива прољеће 

да ведрином боји симфоније нове. 

 

Уљуљкана јулом, Фрушка гора сања 

шумама њеним како псалми расту. 

Виолински концерт у шумору грања 

тек је прелудијум за будући наступ. 

 

А вјетар у крошњи кинеског јавора, 

док увјежбава тиса партитуре, 

треперењем пита: Гдје је Исидора? 

 

Исидора гдје је, то анђели знају, 

ал' сад их не питај, јер сви редом журе, 

да не стигну касно на концерт у рају. 

 

СПОМЕНИК СЈЕНЦИ 

 

Скроман споменик за живота 

подићи ћу својој сјенци. 

То је најмање што је заслужила. 
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Нико ме није тако вјерно пратио, 

био нераздвојан, 

као моја посестрима сјенка. 

 

За дана без ведрине 

и у ноћи без мјесечине, 

крила се у мени. 

 

У сну је тихо пребирала 

по струнама што у мени брује, 

музиком ме дизала у висине. 

 

Кад будем морао да одем, 

оставићу је да буде 

сама себи споменик. 

 

Можда ћу само понекад 

пожељети да будем 

њена сјенка.  
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       Refik Martinović 

 

 

Refik Martinović, profesor filosofije, pesnik, esejista, autor mnogih novinskih 

publikacija, kolumni i kritičkih osvrta. Rođen je 1949. godine u Tutinu, Srbija, 

gde i danas živi. Ceo radni vek proveo je kao profesor filozofske grupe 

predmeta.Poezija mu je ostala u srcu, i njome se bavio još od studentskih dana, 

Autor je četiri zbirke poezije: Sećanja, Spomenar, Agora i Ljubav u znaku 

škorpije. Uskoro izlazi i zbirka Devojačka suza. Svoje pesme je objavljivao u 

domaćim i stranim časopisima, čak svetskim kao što su Taifas, Bharath Vision i 

sajtovi Međunarodnog kulturnog foruma. Dobitnik je preko 50 raznih domaćih, 

međunarodnih i svetskih priznanja. Mnogi književni časopisi ga ubrajaju u 

najznačajnije pesnike sveta danas. U mnogim zemljama i kod nas često je biran 

za pesnika meseca, i godine.Virtuelni je član sedam svetskih akademija 

umetnosti i književnosti, kao i nekoliko udruženja humanitarnog i mirovnog 

karaktera.Zastupljen je u oko 30 zajedničkih domaćih i međunarodnih zbornika i 

antologija, i učesnik mnogih pesničkih takmičenja i manifestacija. Njegova 

poezija se prevodi na svim svetskim jezicima, i jezicima manjih naroda. 

Njegova poezija uživa veliku popularnost i čita se na svim kontinentima. Zbog 

specifičnog načina pisanja, najviše se čita u Indiji, u J. Americi i u arapskim 

zemljama. Piše najviše ljubavnu poeziju i zato je rado prihvaćen kod mladih. 

 

Dženetine suze 

 

Žuto lišće 

jedan septembar 

i rane vrele kiše 

na tebe me sećaju 
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Dženeta ... 

 

Na dane ćutanja i sete 

kad si snivala dva života 

jedan bez mene 

u sokacima nemirnih slutnji 

hodajući mokrim koracima 

pločnicima koji su 

slušali svoja zvona 

a drugi sa mnom 

da sanjamo ljubav 

zagrljeni ispod neba 

noću da delimo 

suze na pola 

kada je ćutanje 

govorilo umesto nas. 

Sećaš li se Dženeta. 

 

Danas 

posle mnogo godina 

budim se jutrima 

pre ptica 

da obrišem suze tvoje 

koje kapaju 

na praznom jastuku 

i bole više 

od svih grehova 

i uspomena 

koje su gazili divlji konji 

obojeni tvojom tugom 

iz koje kapaju tvoje suze. 

Ne plači Dženeta... 

 

Još uvek dišem 

tvoje uzdahe 

ispijam nektar 

mirisa sa naših polja 

I sakupljam jesenje lišće 

kojim ću pokriti 

tvoju sivu ulicu 
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koja će u jednoj pesmi 

nositi tvoje ime 

a tvoje suze neka 

postanu rana rosa 

koja će buditi jutra vedra 

i širiti nečija 

ljubavna jedra. 

Ne plači...moja Dženeta. 

 

Uz vatru čergara 

 

Govorila si... 

da sam pesnik sete 

da volim zalaske Sunca 

da šutim 

u senkama drvoreda 

kad jesenje lišće plače 

žutim i crvenim jesenjim suzama 

kad vozovi vrište 

na rastancima 

kad reka krije 

tajne ljubavnika 

kad ljudi ljube 

svoje pragove u nepovrat... 

...govorila si 

da sam zakleti slikar tuge. 

 

Večerima 

dok tišine šute 

kradem stare rane 

i uvek kad mi trebaju 

tople reči 

setim se tebe 

znam da ih sa sobom nosiš 

dobri moj anđele. 

 

Samo kad si pored mene 

ne bojim se mraka 

tužnih sokaka 

i svojih koraka 
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...probudi se uspavana ženo 

da sanjamo 

dok mlad Mesec 

bdi nad rekom 

i prati korake tišine 

dođi da podelimo 

pohotu grešnika 

evo...bliži se i jutro 

a bilo nam je lepo. 

 

Sećam se... 

davno...pored reke 

uz vatru čergara 

ciganka mi je gatala 

da će se sudbina 

poigrati s nama 

i da nikad 

nečeš biti moja 

...bilo je davno 

kad nismo hodali 

pustinjom plakanja. 

 

Dodirnula si mi život 

i ušla u nezaborav 

ostaćeš zauvek 

tamo gde borave snovi 

i nikad neću prestati 

budan da te sanjam 

ljubav ne umire 

na ranama mladosti 

ona je dečja igra 

i večni zov prirode 

nedaj da nam 

zalasci Sunca 

lome dane života.  
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    Ricardo Plata 

 

 

 

(Mexico City, 1994). He studied Hispanic Literature at the Universidad 

Autónoma Metropolitana. He is author of the poetry collection Para habitar mi 

nombre under the Literalia publishing label. He was a fellow of the Festival 

Interfaz: The signs in rotation. He is founder and CEO of Cardenal Literary 

Magazine and of the National Meeting of Young Writers-UAM-I. He has 

published in the magazines Círculo de poesía, Punto de Partida, Buenos Aires 

Poetry and Mood Magazine. 

Translated from Spanish to English by Daniela Sánchez 

Рицардо Плата 

(Мексико Сити, 1994). Студирао је хиспанску књижевност на Универсидад 

Аутонома Метрополитана. Аутор је песничке збирке Да настани моје име 

под издавачком етикетом Литература. Био је члан фестивалског 

Интерфаза: Знакови у ротацији. Оснивач је и извршни директор 

Кардиналног књижевног часописа и Националног састанка младих писаца-

УАМ-И. Објављивао је у часописима Круг поезије, Тачка одласка, Поезија 

Буенос Аирес и Часопис Rасполoжења. . 

Са шпанског на енглески превела Даниела Санцхез 

 

A prayer for abandonment 

I never released myself 

from my loved ones, 
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I think about abandonment 

as an excuse to come back, 

so that time can make of the chest 

a moor of open hopes. 

 

I think about abandonment 

as a night with three suspension points 

which opens the windows of grief. 

 

People who loved me 

looked at me as if I was a tall house, 

three-story high 

which they could dessert, 

they departed leaving the doors open 

because they knew I don’t have 

the strength to close them. 

 

I was always the prelude 

so they could find love, 

I was the place where they concurred crying, 

the place where they swaddled their heart, 

and when they left, 

I, also, wanted to uninhabit my self. 

 

You draw a cross in my forehead, 

with your fingertips you found 

a religion, 

You smile 

you throw a prayer into the void 

to the god in which we do not believe 

so that I won’t miss any memory when I get home. 

 

Of those who look at me 

none will know I come from your body, 

I throw a prayer 

so that it will always come back to you. 

 

Молитва за напуштање 

 

Никад се нисам ослободио 
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од мојих најмилијих, 

Размишљам о напуштању 

као изговору за повратак, 

тако да време може направити шкрињу 

увек отворених нада. 

 

Размишљам о напуштању 

као ноћи са три тачке вешања 

која отвара прозоре туге. 

 

Људи који су ме волели 

гледали ме као да сам висока кућа, 

висока три спрата 

коју би узели да десерт, 

кренули су остављајући врата отворена 

јер су знали да немам 

снаге да их затворим. 

 

Увек сам био увод 

како би могли да пронађу љубав, 

Ја сам био место где су се слагали плачући, 

место где су повили своје срце, 

и кад су отишли, 

Желео да ненаселим своје ја. 

 

Нацртајте ми крст на челу, 

врховима прстију које сте пронашли 

у религији, 

Насмејте се 

баците молитве у празно 

богу у кога не верујемо 

тако да ми неће недостајати успомена кад се вратим кући. 

 

Од оних који ме гледају 

нико неће знати да потичем из вашег тела, 

Бацам молитву 

тако да ћу вам се увек враћати.  



1249 
 

            Rini Valentina 

 

 

 

Rini Valentina is a trilingual writer; lndonesia, english and spanish. Since 

writing at the end of 2017, she has published 16 poetry collection books and 2 

short story books, a story translation from Serbia and 7 international 

multilingual anthology books published on Amazon Kindle (Amazon.com) 

where she is be the chief editor and compiler. 

It is an honor for her because France and Switzerland appointed her as the peace 

ambassador for Indonesia. 

UHE a Spanish-language international literature institute based in Peru, also 

appointed her as National President for Indonesia. 

An international electronic magazine based in India, GRIHASWAMINI 

appointed her as an ambassador for Indonesia. 

INNSAEI international electronic magazine gives confidence to her as an editor 

for short story. 

Writer Capital International Foundation nominated her as a recipient of the 2020 

GLOBAL ICON AWARDS. 

She is working recently in two international anthologies in Spanish and English. 

The woman who also has a hobby of cycling is also known as an editor, 

translator and self-publisher. 

 

Рини Валентина 

је тројезични писац; индонезијски, енглески и шпански. Од писања на 

крају 2017. године објавила је 16 књига песничких збирки и 2 књиге 

кратких прича, превод прича из Србије и 7 међународних вишејезичних 
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антологијских књига објављених на Амазон Киндле (Амазон.цом) где је 

она главни уредник и састављач . 

Част јој је јер су је Француска и Швајцарска поставиле за мировну 

амбасадорку за Индонезију. 

УХЕ, институт за међународну књижевност на шпанском језику са 

седиштем у Перуу, такође ју је именовао за националну председницу 

Индонезије. 

Међународни електронски часопис са седиштем у Индији, 

ГРИХАСВАМИНИ именовао ју је за амбасадорку за Индонезију. 

Међународни електронски часопис ИНСАЕИ даје јој поверење као 

уреднику кратке приче. 

Међународна фондација Вритер Капитал номиновала ју је за добитницу 

награде Икона поезије 2020. 

Однедавно ради на две међународне антологије на шпанском и енглеском 

језику. 

 

Жена која се такође бави хобијем у бициклизму позната је и као уредница, 

преводитељка и самоиздавач. 

 

SONGS ABOUT GOD 

 

My poetry doesn't have any rhyme 

About you my Lord 

Maybe even without diction 

Just pure consciousness 

Behind the hardness of a heart 

In the middle of a thick laugh 

In the corner of the soul cabin 

And in the morning without sun 

I look at the sweet song of the canary 

I let a little stream run down on my cheek 

To regret 

With a sin as big as the galaxy 

Blurred eyes without light 

I lost track of You, who used to be with me 

Or am I the only one who can't see You? 

My sobs choked my lungs 

My heart darkens like the dusk left by the sun 

My river on my cheek keeps flowing sad 

Cause my fingers still can't reach You with billions of hopes 
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With a poem as thick as a book of accusations 

My sin isn't a secret on Your hands 

My pain is not as big as the cross on your back 

Oh God ... 

Your hug alters my cold 

Your screams are even bigger than mine 

Because my sin has tormented you! 

My dwarfism in Your world 

Which is always challenging You 

Shameless 

Oh God 

I give my twiggy sin on Your feet 

On curly sheet ....... 

 

 

ПЕСМЕ О БОГУ 

 

Моја поезија нема риме 

О теби мој Господе 

Можда је чак и без дикције 

Само чиста свест 

Из тврдог срца 

Усред громког смеха 

У крајичку душе 

И то ујутро пре сунца 

Слушам слатку песму канаринца 

Пустила сам да се поток спушта низ мој образ 

Да жалим 

Са грехом великим као галаксија 

Замућене очи без сјаја 

Изгубила сам траг до Тебе, који си некада био уз мене 

Или сам ја једина који те не може видети? 

Јецаји су ми гушили плућа 

Срце ми потамнило попут сумрака оставилог иза Сунце 

Моја река на образу непрестано тече тужно 

Јер моји прсти још увек не могу да те дохвате са милијардама нада 

Песмом дебелом попут књиге оптужби 

Мој грех није тајна на твојим рукама 

Мој бол није тако велик као крст на твојим леђима 

О Боже ... 
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Твој загрљај отапа мој лед 

Твоји врискови су чак и већи од мојих 

Јер те је мучио мој грех! 

Моја маленкост у твом свету 

Што Те увек изазива 

Бесрамно 

о Боже 

Дајем свој грозни грех пред твоје ноге 

На увијеном листу ....... 

 

 

UNDER THE OCTOBER SKY 

 

Your voice seduces me as the wind caresses the soaked flowers in the twilight 

Guided me to tread on the path 

Introducing me to touch the scent of longing 

Teaching the fingers to caress love in the eyes 

Letting the heart running after dream 

About us 

Challenging the future 

Put a question mark at each stop 

Will we still be together even though time is like running 

don't wanna know? 

Will we still let the love be a king in all moments? 

Under the blue October sky 

Under the rain that often unsettles the meeting 

I let your voice kill my longing 

I let your longing torture my footsteps 

When are we meet? 

When do we get hit by the dark October rain? 

When ? 

Or are traces of secret love just a teenager's dream? 

Meanwhile, the time still doesn't want to know 

Scrolling the earth changing the seasons without being touched .... 

 

ИСПОД ОКТОБАРСКОГ НЕБА 

 

Заводи ме твој глас док ветар милује натопљено цвеће у сутон 

Води ме да крочим стазом 

Уводећи ме да додирнем мирис чежње 
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Учи прстију да милују љубав у очима 

Пуштајући срце да трчи за сном 

О нама 

Изазов будућности 

Стави знак питања на своје место 

Да ли ћемо и даље бити заједно иако време тече 

не желим да знам? 

Да ли ћемо и даље допустити да љубав буде краљ у свим тренуцима? 

Под плавим октобарским небом 

Под кишом која често узнемири састанак 

Допустила сам да твој глас убије моју чежњу 

Допустила сам да твоја чежња мучи моје кораке 

Када се видимо? 

Када нас пронађе тамна октобарска киша? 

Када ? 

Или су трагови тајне љубави само сан тинејџера? 

У међувремену, време још увек не жели да зна 

Котрља се по земљи мењајући годишња доба без додира ...  
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      Rolf  Dоppenberg 

 

 

Coming from Nyon in the French speaking part of Switzerland, Rolf 

Doppenberg is working full-time as a nomadic writer. His work includes 

experimental poetry, travel prose and fiction, and explores groundwater 

territories. A major issue of his writing deals with the encounter of other 

cultures. French is his mother- and writing-tongue. 

His work attains an international audience : he is regularly invited as a writer to 

numerous international literature festival, including « Poésie en Ville » (« Poetry 

in the City ») in Geneva in 2012 and 2014, « Le Printemps des poètes » (« 

Spring of the Poets ») in Paris in 2013, the « International Poetry Festival 

Wallonie-Bruxelles » in Namur in 2014, the « Festival international de poésie de 

Nador » (« International Poetry Festival of Nador ») in Morocco in 2016, to the 

International Poetry Festival of Rahovec in Kosovo in September 2016, to the 

International Poetry Meeting in Safi in 2017, at the 12th fiEstival Maelström in 

Brussels in 2018 and recently at the 5th International Multilingual Poets’ Meet 

in Vijayawada in India. 

Besides his studies at the University of Lausanne, where he obtained a degree in 

Natural Sciences, and in Bonn in French Literature, he undertook numerous 

trips, animated by authors like Nicolas Bouvier or Kenneth White ; he traveled 

in Greece, in Morocco, in Australia, in Madagascar, in Israel, and recently in 

India ; in addition to his travels he lived in Athens, in Morocco and in Bonn : all 

this gives a nomadic touch to his writing, and a wide openness to other cultures. 

His books explore different cultural landscapes, like the region of the Lake of 

Geneva in “Uriance”, the Rhine River in “Crue de fond” (“Deep flood”), the 

French speaking part of Belgium in « Amay Rue Paireuses »; this extended also 

to very different cultures, like the city of Nador in Morocco « N(ad)or ن(اظ)ور », 
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or the desert between Jerusalem and the Dead Sea, through which he walked, in 

“Sel de nos veines” (“Salt of our veins”). 

Another part of his work consist of common projects with other writers, as with 

the Greek writer Stratis Paschalis, with whom he wrote during his three years 

living in Athens a bilingual book in Greek and French : “ Garrigue urbaine, Eκεί 

θα φυτέψωτοΔέντρο, 12*2*2 “ (« Urban scrubland, That’s where I’ll plant the 

tree »). 

Another common writing project was “La rOnde”, experimental poetry 

composed together with three other authors. 

His books are published in five publishing houses, among them three in 

Switzerland - Les Éditions des Sables, Le Miel de l’Ours and Samizdat Éditions 

- and two in Belgium - L’Arbre à Parole, and Maelström Éditions. 

He contributes to numerous anthologies, among them to the multilingual and 

international anthology “Amaravati Poetic Prism” (2017, 2018, 2019, 2020) in 

Vijayawada in Andhra Pradesh. 

His books receive good critics in the press, for example for “Uriance” in « Place 

de la Sorbonne », the review of contemporary literature of the University of La 

Sorbonne in Paris, for « N(ad)or ن(اظ)ور » in Viceversalitterature, or in « 

Continuum, la Revue des Écrivains Israéliens de Langue Française » for his 

book “Sel de nos veines” (“Salt of our veins”). 

His texts are regularly published in literary reviews, in Switzerland (Journal 

littéraire le Persil), in France (Résonance générale, cahiers pour la poétique, 

Bacchanales), in Belgium, in Greece, in Serbia (« камење гарригуе » 

translation in Serbian by Dijana Djurickovic, Književni Pregled, n0 VIII 14, 

Belgrade, September 2017) 

He was invited twice as writer in residence at the « Maison de la Poésie d’Amay 

» (« House of Poetry of Amay ») in Belgium, where his book “Amay Rue 

Paireuses” was written and published. 

 

Ролф ДОППЕНБЕРГ 

 

Долазећи из Ниона у француском говорном делу Швајцарске, Ролф 

Доппенберг стално ради као номадски писац. Његов рад укључује 

експерименталну поезију, путописну прозу и белетристику и истражује 

територије подземних вода. Главно питање његовог писања бави се 

сусретом других култура. Француски му је матерњи језик и језик писања. 

Његов рад досеже међународну публику: редовно је позван као писац на 

бројне међународне фестивале књижевности, укључујући Поезија у граду 

у Женеви 2012. и 2014., Пролеће песника  у Паризу 2013. године, 

Међународни фестивал поезије у Намуру 2014. године, Међународни 
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фестивал поезије Надор  у Мароку 2016. године, до Међународног 

песничког састанка у Сафију 2017. године, на 12. Фестивал Маелстром-у у 

Бриселу 2018. године и недавно на 5. Међународном сусрету вишејезичних 

песника у Вијајавади у Индији. 

 

I.  

 

Adret 

adret de soi 

radiance 

et la poussière 

du micaschiste 

un air de steppe 

soleil pointé 

la pente est raide 

remonte 

la voie des eaux 

j’atteindrai la crête 

sonderai 

l’ubac 

adret de soi 

radiance 

et la poussière 

scintille 

 

II.  

 

Ubac 

à la sondée de l’ubac 

main posée 

remontée souterraine 

l’amorce 

cette instance 

porte un temps 

la plèvre soutient le souffle 

inspire 

libre ! 

à la levée du vent 

l’ubac se sonde 

paume ouverte 
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     Ron A. Kalman 

 

 

Ron A. Kalman was born in Israel to parents who fled Budapest during the 

Hungarian Uprising of 1956. He spent much of his early childhood moving 

about and lived in Paris for several years before settling in the United States. His 

poetry has been widely published and translated, and his translations of the 

Hungarian poet Attila József have been well received. His book, Appearance of 

the Sun, is available from Main Street Rag Publishing or directly from the poet. 

He can be reached at:  

 

Рон А. Калман 

рођен је у Израелу од родитеља који су побегли из Будимпеште током 

мађарског устанка 1956. године. Провео је већи део свог раног детињства 

крећући се и неколико година живео у Паризу пре него што се настанио у 

Сједињеним Државама. Његова поезија је широко објављена и преведена, а 

преводи мађарског песника Атиле Јожефа добро су прихваћени. Његова 

књига „Изглед сунца“ доступна је у „Часопис главне улице“ или директно 

код песника. 

 

Sopron 

 

I’ve come here 
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eighteen 

in awe 

of your churches 

 

your cobblestone 

streets 

and your clip- 

clopping 

 

horses 

in love with K. 

her body 

melting 

 

merging 

with my own 

while outside 

your soldiers 

 

with their guns 

strapped 

lazily 

under arm 

 

remind me 

that my parents 

(once young 

themselves) 

 

fled across 

your marsh field 

while bullets 

grazed 

 

the night sky 

and Russian tanks 

roamed 

Budapest 

 

where the statue 
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of Stalin 

lay 

in ruins. 

 

 

Шопрон 

 

Дошао сам овде 

осамнаест 

са страхопоштовањем 

према твојим црквама 

твојим калдрмисаним 

улицама 

и 

клип- клопарањем 

      коња 

 

заљубљен у К. 

њено тело 

топљење 

спајање 

са мојим 

док су напољу 

наши војници 

са својим пушкама 

пребаченим 

лењо 

испод руке 

 

подсети ме 

да су моји родитељи 

(једном и сами 

млади) 

 

побегли преко 

вашег мочварног поље 

док су меци 

звиждали 

ноћним небом 

и руски тенкови 
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тумарали 

Будимпештом 

 

где је статуа 

Стаљина 

лежала 

у рушевинама. 

 

 

 

 

Winter Day 

 

It is sunny, 

not a good day for a revolution. 

Instead, I plan to go to the drugstore, 

buy some soap and cough drops, 

then pick up my shirts from Erin Cleaners 

where a red-haired woman always stands 

behind the counter. I might mention 

to her that she’s oppressed. Yes! 

By the British because she’s Irish. 

As a worker because she must sweat all day 

in the laundry. And as a woman ruled 

by patriarchal society. 

Or maybe I’ll just say, 

“It’s nice outside.” 

 

Acknowledgements: “Sopron” was first published in Beacon Street Review and 

“Winter Day” in Exquisite Corpse. 

 

Зимски дан 

 

Сунчано је, 

није добар дан за револуцију. 

Уместо тога, планирам да одем у дрогерију, 

купити сапун и капи за кашаљ, 

онда покупити моје кошуље из „Ерин чишћење“ 

где увек стоји црвенокоса жена 

иза пулта. Можда бих јој споменуо 
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да је потлачена. Да! 

Британци јер је Иркиња. 

Као радница јер се мора знојити цео дан 

у вешу. И као потчињена жена 

у патријархалном друштву. 

Или ћу можда само рећи, 

„Напољу је лепо.“ 
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    Rosanna Sabatini 

 

 

Rosanna Sabatini nasce e vive a Roma, anche se il suo cuore è legato alla Valle 

del Salto, il luogo d’origine dei suoi genitori. Laureata in Lettere Moderne 

all’Università La Sapienza, ha svolto la sua attività lavorativa presso una società 

del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Un volo d’aquiloni, pubblicato 

nell’autunno del 2018 da Edizioni Thyrus di Arrone (Terni), è il suo primo libro 

contenente quattro racconti di vita vissuta con donne come protagoniste, che 

trattano importanti temi sociali (mobbing, violenza fisica e psicologica sulle 

donne e malasanità), a eccezione del primo autobiografico sull'infanzia 

dell’Autrice vissuta a Roma, tra il Rione Testaccio e la Borgata Pietralata 

diventata uno dei quartieri della capitale. (*) 

La lettura di libri ha sempre riempito la sua vita e per lei i libri rappresentano un 

mondo fantastico nel quale immergersi in modo totale. 

In particolare, l’Autrice ama le fiabe ed è già in corso d’opera una raccolta di 

filastrocche e fiabe per bambini; pure la poesia è importante e a breve sarà 

pubblicato il libro dal titolo Dal cuore e dall'anima (poesie del cassetto) dalla 

Casa Editrice Kimerik di 

Di Patti (Messina), che è un’ampia raccolta di poesie – con traduzione a fronte 

in lingua inglese – scritte dall’Autrice dalla fine degli anni ‘60 con una pausa di 

oltre vent’anni, che corrisponde a un brutto periodo, quando la poetessa ha 

affrontato gravi difficoltà legate a problemi familiari che le hanno bloccato la 

vena poetica. 

NOTA (*): Il libro Un volo d’aquiloni ha ottenuto un diploma di merito da parte 

dell’Accademia Internazionale d’Arte Moderna di Roma, una menzione d’onore 

al Primo Concorso Letterario Nazionale “Medusa e Delfini” di Viareggio e una 

menzione d’onore per la sezione narrativa/saggistica al Premio Letterario la 



1263 
 

Ginestra di Firenze. 

 

Розана Сабатини 

рођена је и живи у Риму, иако је њено срце везано за долину Салто, место 

порекла њених родитеља. Дипломирала је модерну књижевност на 

Универзитету Ла Сапиенза, радила је у компанији Италијанске државне 

железничке групе. Лет змаја, који је у јесен 2018. објавио Едизиони Тхирус 

ди Арроне (Терни), његова је прва књига која садржи четири приче о 

животу са женама као главним јунацима, које се баве важним социјалним 

питањима (мобинг, физичко и психолошко насиље над женама и 

медицинска злоупотреба), са изузетком првих аутобиографских мемоара о 

детињству аутора који је живео у Риму, између округа Тестаццио и Боргата 

Пиетралата који је постао један од округа главног града.  

Читање књига увек јој је испуњавало живот и за њу књиге представљају 

фантастичан свет у који се може потпуно уронити. 

 

 

La conchiglia 

 

Non conosco il suono di una preghiera, 

ma solo quello di una conchiglia di mare, 

portata all’orecchio attento. 

 

Destino era che ci dividesse 

un abisso d’incomprensioni 

sempre più profondo. 

 

Il nostro amore era un albero 

che un autunno di equivoci 

aveva denudato 

e le parole sono volate fra noi 

come foglie, fino a dissolversi 

in un angolo remoto dei nostri cuori. 

 

Il gelo si è poi impadronito 

anche delle gemme nascenti 

ed ha distrutto la nuova primavera 

del nostro amore. 

 

Per questo ti chiedo di non pregarmi 
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e, intanto, porto all’orecchio attento, 

una conchiglia di mare. 

 

 

 

The seashell 

 

 

 

I do not know the sound of a prayer, 

but only that of a seashell, 

brought close to the attentive ear. 

 

Fate divided us 

building an abyss of incomprehnsions 

deeper and deeper. 

 

Our love was a tree denuded 

by an Autumn of misunderstandings 

and the words have flown 

between us as leaves to the point 

of losing themselves 

in the farthest corner of our hearts. 

 

The frost has killed 

also the nascent buds 

and destroyed 

the new springtime of our love. 

For this reason, I ask you not to pray me 

And I bring a seashell close to my attentive ear. 

 

I want to be your mother 

(dedicated to a Syrian little girl who closes eyes to her doll) 

 

You stay still and watch the horror in front of you; 

you cover the eyes of your doll, 

because you do not want her to see 

what now is normal for you. 

 

I shout "it must not be in that way", 
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because you should play with your doll, 

you should laugh and play with other little girls 

and with their dolls. 

 

You stay still and watch, with such a sad look, 

lost in the void of endless tragedy, senseless tragedy, 

a pawn, but not for me, 

you are precious, you are the future. 

 

You stay still and watch. 

Little girl, what fault do you have to deserve this? 

I would like to hug you, holding you to my breast, 

as if you were that doll, 

and I will cover your eyes to keep you from watching 

no more horrors, no more destruction, no more death, 

to make you smile at life, to make you smile forever. 

 

I would like to be your mother, to protect you 

and escape together away from the flames 

away from the rubble of that hell that surrounds you; 

I would like to push the bad men into that hell 

and leave them forever buried 

by the ruins they created 

and let them know the same anguish 

until the last moment of their lives. 

 

I'm helpless, I can only shout against this havoc; 

but the bad men they do not listen to my cry, 

my cries are lost and get confused along with all the screams 

of those who want the horror to end. 

 

And so I cry out. 

I want to be your mother, my daughter. 

 

Шкољка 

 

 

 

Не знам звук молитве, 

само ону од шкољке, 
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приближене пажљивом уху. 

 

Судбина нас је поделила 

градећи понор неразумевања 

све дубље и дубље. 

 

Наша љубав је била огољено дрво 

јесен неспоразума 

а речи су летеле 

између нас као лишће до тачке 

кад се изгубе 

у најудаљенијем углу нашег срца. 

 

Мраз је убио 

пупољке у настајању 

и уништено је 

ново пролеће наше љубави. 

Из тог разлога вас молим да не молите 

И приносим шкољку близу пажљивог уха. 

 

 

Желим да ти будем мајка 

(посвећено сиријској девојчици која затвара очи пред својом лутком) 

 

Ти остајеш мирна и гледаш ужас пред собом; 

покријеш очи своје лутке, 

јер не желиш да она види 

шта је сада за вас нормално. 

 

Вичем "не сме бити тако", 

јер би требало да се играш са својом лутком, 

требало би да се смејеш и играш са другим девојчицама 

и са њиховим луткама. 

 

Ти остајеш мирна и гледаш, са тако тужним погледом, 

изгубљеним у празнини бескрајне трагедије, бесмислене трагедије, 

бегунац, али не за мене, 

ти си драгоцена, ти сте будућност. 

 

Остајеш мирна и гледаш. 
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Девојчице, којом кривицом заслужујеш ово? 

Желла бих да те загрлим, држећи те на својим грудима, 

као да си ти та лутка, 

а ја ћу ти покрити очи да не гледаш 

да нема више страхота, нема више уништења, нема више смрти, 

да се насмејеш животу, да се насмејеш увек. 

 

Волела бих да ти будем мајка, да те штитим 

и заједно побегнемо даље од пламена 

далеко од рушевина тог пакла који те окружује; 

Волела бих да гурнем лоше људе у тај пакао 

и оставим их заувек сахрањене 

рушевинама које су створили 

и да им дају исту муку 

до последњег тренутка њиховог живота. 

 

Беспомоћна сам, могу само да вичем против ове пустоши; 

али лоши људи не слушају мој плач, 

мој плач се губи  заједно са свим врисковима 

оних који желе да се ужас заврши. 

 

И тако вапијем. 

Желим да будем твоја мајка, моја кћери.  
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      Rozalia Aleksandrova 

 

 

 

Rozalia Aleksandrova lives in Plovdiv, Bulgaria. Author of 11 poetry books: 

"The House of My Soul" (2000), "Shining Body" (2003), "The Mystery of the 

Road" (2005), "The Eyes of the Wind" (2007) , "Parable of the key" (2008), 

"The Conversation between Pigeons" (2010), "Sacral" (2013), "The Real Life of 

Feelings" (2015), "Pomegranate from Narrow" (2016)… "Everything I did not 

say"(2019). Editor and compiler of over ten literary almanacs, collections and 

anthologies. He is a member of the Union of Bulgarian Writers. In March 2006 

she created a poetic-intellectual association "Quantum and Friends" for the 

promotion of quantum poetry in civil society, Plovdiv and Bulgarian 

phenomenon. Initiator and organizer of the International Festival of Poetry 

SPIRITUALITY WITHOUT BORDERS 

Розалија Александрова 

живи у Пловдиву у Бугарској. Аутор 11 песничких књига: „Кућа моје 

душе“ (2000), „Сјајно тело“ (2003), „Мистерија пута“ (2005), „Очи ветра“ 

(2007), „Парабола о кључу “(2008),„ Разговор између голубова “(2010),„ 

Сакрал “(2013),„ Стварни живот осећања “(2015),„ Нар из уског “(2016) ...„ 

Све што нисам рекао “(2019). Уредник и састављач преко десет књижевних 

алманаха, збирки и антологија. Члан је Савеза бугарских писаца. У марту 

2006. године створила је поетско-интелектуално удружење „Квантум и 

пријатељи“ за промоцију квантне поезије у цивилном друштву, Пловдиву 

и бугарском феномену. Иницијатор и организатор Међународног 

фестивала поезије ДУХОВНОСТ БЕЗ ГРАНИЦА 
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WHEN THOUGHTS DRAW A ROAD 

When thoughts 

draw a road 

and shadows pierce the darkness. 

A star burns 

without flesh. 

From the glowing ashes of our fire. 

Followed by a meteor shower. 

A sunny foal-like sparkle in the eye. 

In amazing pure rye 

a spark has flickered. 

But thoughts draw a road. 

And shadows sway. 

Love is on its way. 

And autumn goes insane. 

 

POMEGRANATE FROM AN ALIEN 

No matter if you love. 

Or if you don’t. 

You are a cry 

in the womb 

of the Pomegranate. 

Splattering 

The Time 

and Meaning 

of the magical grains 

for the nectar. 

*** 

My heart 

is a verse, 

which is writing 

an ode 

to you. 

 

 

 

КАД МИСЛИ ЦРТАЈУ ПУТ 

 

Кад мисли 

цртају пут 
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а сенке пробијају таму. 

Звезда гори 

без меса. 

Из ужареног пепела наше ватре. 

Следи киша метеора. 

Сунчана искра попут ока ждребета. 

У невероватној чистој ражи 

трепнула је искра. 

Али мисли цртају пут. 

А сенке се њишу. 

Љубав је на путу. 

А јесен лудује. 

 

НАР ЗА СТРАНЦА 

Без обзира волиш ли 

Или  не. 

Ти си плач 

у материци 

нара. 

Прскање 

Време 

и Значење 

магичних зрна 

за нектар. 

*** 

Моје срце 

је стих, 

који је писање 

оде 

теби.  



1271 
 

    Roula Pollard 

 

 

 

Roula Pollard was born in Greece; she studied History and Archaeology at the 

National Kapodistrian University of Athens and obtained an M.A. in Classics at 

Leeds University in England where she lived for 25 years establishing her 

international appearance in Letters. 

She is a Greek inspirational poet, writer, translator, literary promoter, social and 

environmental activist. She has received international Poetry awards and 

participated in many international festivals. Her work has been included in more 

than eighty International Poetry anthologies and published in various literary 

magazines around the world, along her personal engagements; she promoted the 

work of more than 200 poets, writers, and artist worldwide. 

International Peace Ambassador for WIP, member of the board of Directors  for 

Atunis Galaktika, Athena magazine and Africa Peace University, Greek 

representative for International Forum for Creativity  and Humanity,  she has 

done humanitarian and volunteering work for over forty years, and believes a 

poet  is also a born activist. She is translated into 10 languages. 

 

 

 

 

Роула Полард 

је рођена у Грчкој; студирала је историју и археологију на Националном 

универзитету Каподистриан у Атини и стекла звање М.А. у класичној 

класи на Универзитету Лидс у Енглеској, где је живела 25 година 

успостављајући свој међународни наступ у Летерсу. 
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Она је грчка инспиративна песникиња, списатељица, преводилац, 

књижевни промотер, друштвена и еколошка активисткиња. Добила је 

међународне награде за поезију и учествовала на многим међународним 

фестивалима. Њено дело је укључено у више од осамдесет међународних 

песничких антологија и објављено у разним књижевним часописима 

широм света, заједно са њеним личним ангажманима; промовисала је рад 

више од 200 песника, писаца и уметника широм света. 

 

 

 

IT RAINS LOVE, AGAIN 

You sat on a chair, near the sky of my heart 

before dawn, perfection of all time. Your hand 

touching my hand and beyond into the universe 

you touch me and in an instant of eternity, hugs unlock my mind 

yes, I gaze into your eyes 

always an unexpected journey we sail 

in our minds, our souls, our bodies 

our sky, on the Earth it rains again 

love with happiness it rains again 

our love, like lingering kisses, 

mingles with the happiness of rain! 

Euphoria of abundance, in pure rain 

abundantly we kiss love and life again 

and you bless me, I bless you like rain 

in the core of our mind a new world begins 

like blessings of rain, in the depth of our bodies love 

is born like light, new hope everywhere 

it rains on the plains of light, of all time. 

I discover you and me again 

our love is overcoming 

hate, war destruction, burdens 

with love Peace is coming. 

I Love you as it rains 

happiness with Love again 

 

КИШНА ЉУБАВ, ОПЕТ 

 

Седео си на столици, близу неба мог срца 

пре зоре, савршенство свих времена. Твоја рука 
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додирује моју руку и даље у универзум 

додирнеш ме и у тренутку вечности загрљаји ми откључају ум 

да, гледам те у очи 

увек неочекивано путовање којим пловимо 

у нашим умовима, нашим душама, нашим телима 

наше небо, на Земљи поново пада киша 

љубав са срећом што опет пада киша 

наша љубав, попут дуготрајних пољубаца, 

меша се са срећом кише! 

Еуфорија обиља, по чистој киши 

обилно љубимо љубав и живот поново 

И  благосиљаш ме  и благосиљам те као кишу 

у сржи нашег ума започиње нови свет 

као благослов кише, у дубини наших тела љубав 

рађа се  светлост, нова нада свуда 

киша пада на светлосним равницама свих времена. 

Откривам поново тебе и мене 

наша љубав је победила 

мржња, ратно разарање, терети 

с љубављу Мир долази. 

Волим те док пада киша 

среће са Љубављу опет 

 

A POEM IS A KISS ON THE HORIZON 

 

A poem, 

my poem, is a 

kiss on the horizon 

voice from red lips in 

love, expectancy as time 

as energy runs on lips 

lips, as in lovers' dream 

a time comes, blessed time 

when a healer utters a prayer 

hope grows on my knees, as prayers 

as red geranium hanging from a balcony 

express gratefully the gratitude of their 

heart, when the sea enjoys her blueness 

when seagulls find their food in the sea 

when waves roll on their own happiness 
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here-there comes a time for humankind 

to recover  its mind, as it always has tried to do 

and waits, awaits, as sea waves move forcefully 

A seagull says "Mankind needs urgently a cure, 

to awaken from its fever, fears, its rising heat 

of clouds-wars, mankind needs another peaceful dawn 

 

a cure, multiple cures, research, even better a miracle" 

a seagull says, as I send a poem kiss to the horizon 

 

ПЕСМА ЈЕ ПОЉУБАЦ НА ХОРИЗОНТУ 

 

Песма, 

моја песма је 

пољубац на хоризонту 

глас са црвених усана у 

љубави, очекивање као време 

док енергија тече на уснама 

усне, као у сну љубавника 

долази време, благословено време 

кад исцелитељ изговори молитву 

нада расте на мојим коленима, као молитве 

као црвени геранијум који виси са балкона 

изразите захвалност њиховом 

срцу, када море ужива у њеном плаветнилу 

када галебови пронађу храну у мору 

кад се таласи котрљају на своју срећу 

ево - долази време за човечанство 

да поврати свој ум, као што је и увек покушавао 

и чека, чека, док се морски таласи снажно крећу 

Галеб каже: "Човечанству је хитно потребан лек, 

да се пробуди из његове грознице, страхова, растуће врућине 

облака - ратова, човечанству је потребна још једна мирна зора 

 

лек, више лекова, истраживање, још веће чудо " 

каже галеб, док шаљем пољубац песме на хоризонт  
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Rui Cóias was born in Lisbon, Portugal. He is graduated in Law from the 

University of Coimbra, has a postgraduate degree in Legal Sciences, he is a 

Jurist. 

He his poet, essaysit and also a translator. 

He is the author of the books A Função do Geógrafo e A Ordem do Mundo. His 

last collection of poems: Europa, includes, among others, a serie of texts based 

on the Great War of 1914-18, more specifically in the Battle of the Somme of 

1916, written by the occasion of a fellowship awarded by the French Ministry of 

Culture and Communication. 

This is indeed the theme of his next project and book, which he is developing in 

the context of a scholarship awarded by the Portuguese Ministry of Culture. 

He has also books published in Mexico (Las Márgenes Sombrias) and in 

Holland (Laat de stilte) with translations to spanish and to dutch. 

Rui Cóias is also published in Belgium, La Nature de la Vie, and in France, 

L`ordre du monde — this publication, by L`Harmattan Publishing House, had a 

new improved edition in France in 2019. 

In his work, the distinctions between time and space, between the personal and 

the impersonal, are imprecise. In the background it is all a vast territory through 

which travel and travel in space and time establish connections with the 

landscape and memory, in a project of definition of the intelligible world. A 

happiness, however uncertain, fleeting, is always within reach and we also, at all 

times, pursue the dark beauty of the world. 

He is published in several anthologies and publications around the world, as in 

Bangladesh, Slovakia, Italy, Romania, Macedonia, Turkey and Brazil. 

He has also presented his work in Slovakia, Spain, Switzerland, France, USA, 

India, Dubai and India. 
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Rui Cóias is also featured at Poetry International Web (Holland), Poems from 

the Portuguese (Portugal) and Lyricline (Germany). 

He has a travel and literature blog, and lives in Lisbon. 

 

Руи Кујас је рођен у Лисабону у Португалу. Дипломирао је право на 

Универзитету у Коимбри, постдипломско је дипломирао правне науке, 

правник је.Песник, есејист, а такође и преводилац. 

 

Аутор је књига „Улога географа“ и „Светски порек“. Његова последња 

песничка збирка: Европа, укључује, између осталих, серију текстова 

заснованих на Великом рату 1914-18, тачније о Бици за Сому из 1916. 

године, написано поводом стипендије коју је доделило француско 

Министарство културе и комуникација. 

То је заиста тема његовог следећег пројекта и књиге коју развија у 

контексту стипендије коју додељује португалско Министарство културе. 

Такође има књиге објављене у Мексику (Сенке на маргини) и у Холандији 

(Оставите тишину) са преводима на шпански и холандски језик. 

Руи Кујас је такође објављен у Белгији и у Француској, 

У његовом делу су разлике између времена и простора, између личног и 

безличног, непрецизне. У позадини је све то огромна територија кроз коју 

путовања и путовања у простору и времену успостављају везе са пејзажом 

и памћењем, у пројекту дефиниције разумљивог света. Срећа, ма колико 

неизвесна, пролазна, увек је надохват руке, а ми такође, у сваком тренутку, 

тежимо мрачној лепоти света. 

 

PRINCÍPIO E FIM 

Em qualquer momento, no começo e no fim, na medida de toda a vida, 

prostrados de toda a pena, 

permanecemos sem amanhã nem princípio, esbatidos na idade e na distância, 

saqueados na mentira, 

apenas juntando a areia ao fundo de um recreio, riscando a areia escorada do 

nosso entendimento, a simular um amuleto contra o regresso impossível. Não 

temos trégua, não podemos voltar, e sem ruído afastamo-nos para onde de longe 

chamamos no ar rarefeito, entre os ramos, dos plátanos de ontem, 

figuras resumidas a uma branca poeira informe, em quantas inumeráveis 

semelhanças com a morte. 

Pressentida ruína, a do íntimo declínio disto tudo, demais cientes na incerteza 

como sinal exposto da memória, 

que esmaga cada braçada do tempo ao seu embuste, e nos recusa a menor 

separação do abandono, porque por nada existimos, e só acenamos, e acenamos, 



1277 
 

senão para crer no que julgamos não ter acontecido, senão para entender a justa 

aceitação da nossa vida. 

 

BEGINNING AND THE END 

 

In any given moment, in the beginning and in the end, 

in the measure of a life time, downcast by full sorrow, 

we remain without tomorrow or principle, 

faded in age and distance, plundered by untruths, 

only able to gather sand in some recreation ground, 

drawing lines through the dust that bears our understanding, 

pretending there’s some lucky charm against the impossible return. 

There’s no truce, we can’t go back, and soundless 

we shift away towards there where we call from afar 

through the rarefied air, amongst the branches, the plane trees of yesterday, 

figures compressed into shapeless white dirt, 

in so many countless death similes. 

Sensing decay, this intimate decline of all there is, 

fully aware of incertitude as the exhibited sign of memory 

which exposes each breath of time as its own hoax 

and denies us the slightest parting from forsakenness 

since we exist for nothing, we only wave, and we wave 

if not only to admit that which we believe didn’t happen 

except to understand the fair acceptance of our living. 

 

©Translation: Ana Hudson 

 

2. 

 

O VALE DO CENTEIO BRANCO 

 

Não há mais vidas, nem o recomeço delas por algum fim, 

nem o amor nos deixará um sorriso insinuante, 

nem o passado deixará frestas insinuantes no presente, 

nem no meu tempo levemente tocarei, 

nem deus nos tocará numa terra de ninguém, 

nem por ela passarei sem que me lembre, nem por ela passarei. 

Deixaram-nos promessas a esperança longínqua, 

o halo de ombros espraiado em areias quentes, 

e cada expiro foi o último sem que o soubéssemos 
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— tão fraco é que não o notamos extinguir-se, 

dissipar o seu alento hesitante, 

escorrer o fumo ralo de não mais ter sido 

que o estampido de um vulto a desviar-se. 

Que há-de ser de nós, se só uma verdade é a verdade 

— que nela se exerce a nossa vida, só aparência vigilante, 

a estancar a luz em movimento, e o vazio do movimento, 

a suspirar cada nome próximo — jamais visto, massacrado, 

que há-de ser — que há-de tornar-se, 

embora instantaneamente adormecidos noutra coisa, 

como a imaginar o sol num campo de azeitonas 

ou a doçura evanescente que contempla, 

embora amando, ouvindo chamar ao perto, rente ao espelho, 

embora o beijo seja a resumida força, como um filho 

— que há-de ser de nós? 

E as vinhas descem — tão demoradamente descem, 

e silenciamos, já pensando na hora que virá 

— e meu pai aponta os olivais vedados, em chama, e 

a sua voz escapa-se da tarde à noite, por um túnel 

— meu pai afirma, com os cães em fundo, que o caminho acaba aqui, 

meu pai repete que o caminho acaba aqui, com os cães ao fundo 

— e todos amamos o mundo, e o que dele passa em cada ponto, 

e a origem de cada um, a presença, e o adeus 

— todos amamos o mundo soçobrado, a espiga no cume, o segredo 

— todos tememos a respiração inócua, a nossa 

hora — o desvio embaciado, e o incenso, 

o desvio que já adiante vem, 

que já adiante vem a retinir. 

 

THE VALLEY OF THE WHITE RYE 

 

There are no lives left, nor is there a new beginning through their endings, 

nor will love bestow on us an insinuating smile, 

nor will the past leave insinuating breaches in the present, 

nor will I lightly touch my time, 

nor will god touch us in no man’s land, 

nor will I pass through it without remembering, nor will I just pass through. 

 

We were left with promises of a distant hope, 

our shoulders’ halo spread over hot sands, 
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and each outward breath was the last without us knowing it 

— it’s so slight that we don’t notice its extinguishing, 

the dispelling of its hesitating rustle, 

the drifting of the faint smoke of our having been 

no more than the crash of a swerving body. 

 

What will become of us if only one truth is the truth 

— our life being exerted in it, nothing but a vigilant semblance 

halting the flow of the moving light, and the void of movement 

whispering each immediate name — never seen, yet to be 

slaughtered, yet to become — even if we are 

momentarily numbed into something else 

as if imagining the sun on a field of olives 

or the evanescent gentleness it contemplates, 

its lovingness nonetheless, its close call touching the mirror 

although its kiss is its regained strength, just like a son 

-– what will become of us? 

 

And the vines descend — slowly descend, 

and we are hushed, anticipating the time to come — 

and my father points at the enclosed olive groves ablaze, and 

his voice in the night escapes the afternoon, through a tunnel 

— my father declares, watching the dogs in the distance, this is the end of the 

path, 

my father insists this is the end of the path, the dogs in the distance 

— and we all love the world, and what happens in it at every step, 

and the origin of each one of us, the presence, the parting 

— we all love the overturned world, the spike on its summit, its secret 

— we all fear the innocuous breathing, our 

departing hour — the lustreless detour, and the incense, 

the impeding detour, 

its announcing toll. 

 

© Translation: Ana Hudson 

 

ПРИНЦИП И КРАЈ 

У било које време, на почетку и на крају, у мери целог живота, повијеног 

тугом, 

остајемо без сутра и принципа, замагљених годинама и даљином, 

опљачканих  лажима, 
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само додавање песка на дно игралишта, гребање песка подупртог нашим 

разумевањем, симулирајући амулет против немогућег повратка. Немамо 

предаха, не можемо назад, и без буке се удаљавамо тамо где издалека у 

ваздуху, између грана, дозивамо јучерашње платане, 

бројке сажете у безобличну белу прашину, у свеколиким небројеним 

сличностима са смрћу. 

Предвиђена пропаст, оно интимно пропадање свега овога, превише свесно 

неизвесности као изложеног знака сећања, 

које дроби сваки ударац времена до саме подвале и доводи нас на руб 

напуштености, јер ми постојимо ни за шта, и само одмахнемо 

ако не да верујемо у оно што мислимо да се није догодило, већ да исправно 

разумемо и прихватамо свој живот. 

 

ДОЛИНА БИЈЕЛЕ РАЖИ 

 

Нема више живота, нити његове сврховитости, 

нити ће нам љубав оставити инсинуативни осмех, 

нити ће прошлост оставити сугестивне пукотине у садашњости, 

нити ћу у своје време лагано додирнути бога, 

нити ће нас бог додирнути у било чијој земљи, 

Нећу проћи кроз то без свог сећања, нити ћу проћи кроз сећање. 

Обећања су нам остављала далеку наду, 

ореол рамена раширен у врелом песку, 

и сваки издах је био последњи, а да ми то нисмо знали 

- толико је слабо да нисмо приметили да се гаси, 

расипајте колебљиви дах, 

исцедите танак дим који није био више 

него звук фигуре која одступа. 

Шта ће бити с нама, ако је истина само једна истина 

- да  време у којем живоимо, само изгледа реално , 

да зауставља светлост у покрету и празнину покрета, 

да уздахнемо свако блиско име - никад виђено, искасапљено, 

то ће бити - то ће постати, 

иако тренутно спава у нечему другом, 

како замислити сунце на маслиновом пољу 

или пролазну сласт о којој размишљам, 

иако волим, слушајући позив изблиза, близу огледала, 

иако је пољубац сажета снага, попут сина 

- шта ће бити с нама? 

И лозе се спуштају - толико дуго се спуштају, 
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а ми ћутимо, размишљамо о времену које долази 

- и мој отац указује на запечаћене маслињаке, у пламену, и 

ваш глас бежи од касних ноћних сати, кроз тунел 

- мој отац каже, са псима у позадини, да се стаза овде завршава, 

мој отац понавља да се стаза овде завршава, а пси су у позадини 

- и сви волимо свет и оно што пролази кроз њега у сваком тренутку, 

и порекло сваког од њих, присуство и збогом 

- сви волимо потопљени свет, врх на врху, тајну 

- сви се бојимо безазленог дисања, наше 

час - магловито одступање и тамјан, 

одступање које долази, 

већ звони. 
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     Руслан Анатольевич Пивоваров 

 

 

Руслан Анатольевич Пивоваров – русскоязычный поэт, родившийся в г. 

Новомосковск, УССР в 1972 году,проживающий в городе Лида, 

Республика Беларусь. 

Член Белорусского литературного союза "Полоцкая ветвь".Член Минского 

литературного объединения "Пламя".Соучредитель и заместитель главы 

литературного объединения поэтов города Новомосковска «Вольная лира», 

Украина. 

Лауреат поэтического фестиваля «Звезда Рождества» 2016 года, г. 

Запорожье, Украина. 

Рыцарь ордена Розы поэтического конкурса «Орден Розы», г. Киев, 

Украина. 

Призёр всеукраинской премии KS Motivation 2017 года в номинации «Поэт 

года». 

Серебряный лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо 

Руси» 2017 года, г. Москва, Россия.Лауреат литературного конкурса 

Международного сообщества писательских союзов «О не лети так, время» 

2018 года, Украина. 

Золотой лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» 

2018 года, г. Москва, Россия.Обладатель Гран-при международного 

поэтического конкурса "Европа помнит... Помнит мир спасённый...", 

проводимого Конгрессом литераторов Украины . 

Лауреат Всенародной акции «ПоюМоюМоскву» 2020 года (Россия). 

Стихи и проза опубликованы более чем в двадцати коллективных 

сборниках, выпускаемых литературными организациями России, Украины, 
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Германии, Таджикистана, Непала. В журналах "9 Муз" (Греция), "Чайка" 

(США), «Оренбургский край» (Россия), "Камертон" (Россия), "Работница" 

(Россия), «Метаморфозы» (Беларусь), «Мир животных» (Беларусь), 

«Петрушка настамба» (Сербия), «Несил» (Туркменистан), «ЗОЖ» 

(Беларусь). 

Отмечен медалью "Туран Биримдиги" Союза писателей и историков 

Центральной Азии "Янги Овоз", медалью «За Победу в Великой 

Отечественной войне». РОДИНА. МУЖЕСТВО. ЧЕСТЬ. СЛАВА. 

Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» – за 

организацию и высокий гражданский уровень конкурса в честь 75-летия 

Великой Победы «Что знаем мы о той войне?», Благодарственным 

письмом Международного элитарного союза народной дипломатии, 

Дипломом МБОФ Московский Фонд Мира. 

Стихи переведены на арабский язык и опубликованы в журнале 

Министерства культуры Сирии «Культурные мосты», на немецкий язык 

обществом Генриха Дика "Все краски искусств" Германия, а также на 

английский, сербский, бенгальский, хинди, белорусский, туркменский, 

киргизский и украинский язык. 

 

Руслан А. Пивоваров 

- Песник руског говорног подручја, рођен у Новомосковску, Украјинска 

ССР, 1972. године, живећи у граду Лида, Република Белорусија.Члан 

Белоруске књижевне уније „Полотска филијала“.Члан минског књижевног 

удружења „Пламен“. 

Суоснивач и заменик шефа књижевне асоцијације песника града 

Новомосковска „Слободна лира“, Украјина.Лауреат поетског фестивала 

„Божићна звезда“ 2016., Запорожје, Украјина.Витез реда руже поетског 

такмичења „Ред руже“, Кијев, Украјина. 

Добитник свеукрајинске награде за мотивацију КС 2017. у номинацији 

Песник године. 

Сребрни лауреат Националне књижевне награде „Златно перо Русије“ 

2017., Москва, Русија.Лауреат књижевног конкурса Међународне 

заједнице синдиката писаца „О, не лети овако, време“ 2018, Украјина. 

Златни лауреат Националне књижевне награде „Златно перо Русије“ 2018, 

Москва, Русија.Добитник Гранд Прија Међународног песничког 

такмичења „Европа памти ... сећа се света спасеног ...“, који је одржао 

Конгрес писаца Украјине. 

Лауреат Националне акције „Певам своју Москву“ 2020. године (Русија). 

Песме и проза објављене су у више од двадесет колективних збирки које су 

објавиле књижевне организације у Русији, Украјини, Немачкој, 
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Таџикистану и Непалу. У часописима „9 муза“ (Грчка), „Галеб“ (САД), 

„Оренбуршка област“ (Русија), „Камертон“ (Русија), „Работница“ (Русија), 

„Метаморфозе“ (Белорусија), „Свет Животиње “(Белорусија),„ Петрушка 

настамба “(Србија),„ Несил “(Туркменистан),„ ХЛС “(Белорусија). 

Награђен медаљом „Туран Биримдиги“ Уније писаца и историчара 

Централне Азије „Ианги Овоз“, медаљом „За победу у Великом 

отаџбинском рату“. ДОМОВИНА. ХРАБРОСТ. ЧАСТ. СЛАВА. 

Национална књижевна награда „Златно перо Русије“ - за организацију и 

висок цивилни ниво такмичења у част 75. годишњице Велике победе „Шта 

знамо о том рату?“ 

 

 

ДАНЬ УХОДЯЩЕМУ ДНЮ 

 

Поторопись, прохожий запоздавший, 

Закроет скоро день свои врата. 

Пошли ему последний взгляд уставший, 

Его померкнет скоро красота. 

 

Сопроводи его до горизонта 

И почести последние воздай. 

Он шёл к тебе с утра навстречу с фронта, 

А к ночи покидает этот край. 

 

 

 

 

Уходит он в страну воспоминаний, 

Где волны катит памяти река, 

Тебе оставив множество желаний, 

Пускай ещё не сбывшихся пока. 

 

Он наградил тебя чарующим рассветом, 

Закатом на прощанье одарил, 

Но ничего не попросил взамен при этом, 

А просто был к тебе радушно мил. 

 

Его ты больше никогда не встретишь, 

Но он оставил знак в твоей судьбе. 

Ты многого, возможно, не заметишь, 
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Но день сегодня кланялся тебе. 

 

Простись же с ним, как с другом закадычным, 

Который убывает в дальний путь. 

Он от других был полностью отличным, 

И этот день нам больше не вернуть. 

 

 

ДУГ ОДЛАЗЕЋЕМ ДАНУ 

 

Де, пожури, намерниче касни,  

дан ће тај брзо затворити засун  

– погледај га гледом што се гаси,  

јер му дражи стрелимице гасну – 

 

Спроведи њега до хоризонта,  

и последње почасти му дај  

– с јутра усусрет иде, с фронта,  

а с ноћи напушта родни крај – 

 

У земљу сећања се спушта,  

где вали ваљају спомен с река  

– оставив ти жеља тма и тушта,  

ал ' нек се не десе јоште, нека – 

 

Наградио те је зором чарном,  

заласком, за растанак скори – 

не иште заузврат ништа у том,  

срдачношћу простом што гори – 

 

Ти га више никад не срећеш  

мада ти судбини остави режње  

– те штошта приметити нећеш,  

а дан пада, преда те, на глежње – 

 

 

 

Опростите се, бје друг ваљан,  

што путу далекоме се тишће  

– за друге је био посве сјајан,  
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ал' не враћа се никада више – 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ ЛЕТА 

 

Последний слышен лета вздох, 

Он полон горестной печали. 

Хотя ещё не отзвучали 

Его фанфары. День неплох… 

 

В нём много летнего тепла, 

Но нет губительного зноя, 

И флёр осеннего покоя 

Витает в нём. И ночь светла, 

 

Без серых, мрачных облаков, 

А залита́я звёздным светом. 

Ещё сверчки трещат, как летом, 

Врываясь к нам в обрывки снов. 

 

Ещё зелёных красок шаль 

С природы осень не сорвала, 

Своё накинув покрывало… 

Что будет в скорости. Как жаль, 

 

Что время пулею летит, 

Что жизнь мелькает кинолентой, 

А мы годов недолгих рентой, 

Сей оплатить спешим кредит. 

 

И так уходит день за днём, 

Но горевать, поверь, не стоит. 

Бог на любого планы строит, 

А значит, мы не зря живём. 

 

ПОСЛЕДЊИ УЗДАХ ЛЕТА 

 

Лета уздаси задњи се чују  

пуни су тужна чемера, гробна; - 

премда још увек одјекују  
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фанфаре његове, дан је добар; - 

 

У њему је летњи ваздух врео  

ал' нема кобне јаре што смета;  

и спокојства јесенскога вео  

у даху лелуја. И ноћ је светла. 

 

 

 

Без мрачних облака, у клинчу  

а залита светлошћу звезда; 

 - још к'о лети зриксвци зричу,  

преду аквареле сновита веза – 

 

Још боја зеленкасти рубац  

с природе јесен не стрже  

- огрнув се у копрене стубац  

к'о жалост примиче се брже – 

 

Где - време к'о тане пролета  

жиће - филма врпца - трепти;  

- ми смо лета кратушна рента  

у хитњи да вратимо кредит – 

 

Дан за даном прохуји лако  

ал' туговати веруј не треба;  

- Бог планове твори за сваког,  

те нисмо узалуд испод неба – 

 

Ужели за окном зима? 

 

Ужели за окном зима? 

Растаял снег, спустился вечер. 

Ветвей скелеты дерзкий ветер 

Качает их, сводя с ума. 

 

Вот ртутный столбик осмелел 

И вверх стремится неуклонно. 

И лишь, зевнувшей кошке сонно, 

Нет до природных шуток дел. 
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Раскис забавный снеговик, 

Которого слепили дети... 

Вновь осень царствует на свете, 

Зима же пишет черновик. 

 

ZAR JE VEĆ ZIMA ZA OKNOM 

 

Zar je već zima za prozorom? 

s večeri sneg se razgrudvo; - 

vetar kosti grana - besprizorno 

s uma svodi, klateć ih grubo – 

 

Drznu se živin stub, što leva, 

i uvis smelo stremi, ko ala - 

i samo sanjiva mačka zeva 

jer neima prirodnih šala – 

 

Šare šaljivog sneška se tope, 

kog deca vajahu, kraj puta; - 

i jesen na svetu kraljuje opet, 

dok zima prednacrte crta – 

 

Осенний день 

 

Осенний день. Ноябрь за окном. 

На улице и сыро, и прохладно. 

Но, что грустить? Есть хлеб, уютный дом, 

Тепло семьи... А значит жить отрадно. 

JESENJI DAN 

 

Dan jesenji: novembra kalendarska knjiška - 

na ulici hladnog, maglenog trenutka; 

al' rašta žalost - toplina stana, leba kriška, 

živeti je zbilja radost, toploga kutka – 

 

prevod sa ruskog:S. B. Đurović  
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      Sabah Al-Zubeidi 

 

 

Sabah Al-Zubeidi irački je pesnik, književnik, prevodilac i slobodni novinar. 

Piše na srpskom i arapskom jeziku. Rodio se 1956. god. u gradu Al –Amara, na 

jugu Iraka . U Beograd je došao 1977. godine na studije. Po zanimanju je 

agronom. Pisanjem se bavi još od detinjstva. Piše ljubavnu , rodoljubivu i 

duhovnu poeziju. 

Takođe njegove pesme prevedene na nekoliko jezika, uključujući: francuski, 

mađarski, rumunskom, engleski, švedski, slovački, ruski i španski. 

Član Udruženja književnika Srbije, član Udruženja književnika Iraka, član 

međunarodnog Udruženja književnika Amerike. Član Fondacije pesnika i pisaca 

arapskog sveta. 

Predsednik je Književnog kluba „GILGAMEŠ“ u Beogradu. Direktor je 

Kulturnog Centra Mesopotamija i Media centra Mesopotamija u Beogradu. 

Član Udruženja Novinara Srbije – UNS, Član je Nezavisnog udruženja novinara 

Srbije – NUNS i Međunarodne federacije novinara (International Federation of 

Journalists, IFJ). 

Dobitnik je više domaćih i međunarodnih priznanja za književnost i kulturu. 

Do sada objavio je 13 zbireki pesama i 6 knjige sa prevodom na arapski jezik. 

Živi i stvara u Beogradu. Oženjen je srpskom državljankom sa kojom ima ćerku 

i dva unuka. 

 

U BOŽIJEM CARSTVU 

Godina je prošla 

Bila je godina bola 

Otela mi je deo života 
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I uzela najlepše snove. 

Godina je prošla 

Moje su čaše bile 

Pune gorkih suza. 

Srce mi je ranila 

Tugom me okovala . 

Godina je prošla 

Još jedna nestala iz mog života 

I ništa se ne može vratiti. 

Vreme je večno 

A mi nestajemo. 

Ono u šta se nadam u novoj godini 

Neka mi Bog oprosti 

Za moje grehe iz prošlosti 

I blagoslovi me u ono što dolazi. 

U njegovim rukama poslušnim 

Molim se za sreću 

I pod njegovom zaštitom 

Utočište tražim. 

 

NOĆ ČEKANJA 

U noći čekanja 

Tuđina je otkrila svoje lice 

Život sam predao njoj 

I rekao sam: 

Zbogom moji uvenuli snovi. 

Briga se gomila 

Muka je umorila moju dušu 

A ti si tako daleko. 

Četrdeset godina su prošle 

Panika me okruži u izgnanstvu 

Zatvorila su sva vrata spasa 

Postao kao zalutala ptica na nebu 

Vetrovi me lome. 

U pustoši noći 

Spavam na krevetu zaborava. 

Živim ovde, kao stranac... 

Čeznem za domovinu 

Koju sam napustio. 

Skidam tamu sa očiju 
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Ali joj ne vidim. 

Usamljen hodam ulicama 

Ruže su uvenule 

Suze su prolivene 

Kafa i dalje ostala na vatri. 

Jutro polako sviće 

Probudilo me iz divnog sna 

U kome devojka stoji 

Na obali reke detinjestva 

Kao anđeo čuva ljubav 

Povetarac joj miluje 

Pletenice u kosi 

Sunce sija na njenim obrazima 

I vrapci sleću na ramena.  
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      Samar Bhowmick 

 

 

 

Father late Naresh Chandra Bhowmick, Mother late Renu Kana Bhowmik. He 

was born on 16 December 1971 in an aristocratic Hindu family in Kishoreganj 

district, Bangladesh 🇧🇩. 

Samar Bhowmick, the youngest of eight siblings, is prone to small emotions. 

Born in Mayabi village, Samar Bhowmick migrated to Dhaka with his elder 

brother in 1986 and grew up there. 

Respectful of literature and culture, Samar Bhowmick also liked acting. He has 

acted in many street plays and stage plays in a regular production at the 

"Bahurupi Theater" established at Gandaria in Puran Dhaka. In the late nineties, 

he was elected as General Secretary of the Theater and was involved in the 

management for five years. 

He loved poetry since childhood. He made his debut through the school wall 

magazine. He has been writing regularly from the past several years after a long 

hiatus. 

Although Samar Bhowmick, who is thirsty for photography and travel, started 

writing as a hobby, his writing has already gained recognition in the country and 

abroad. 

His main theme is love and humanity. The "ANU" of a poet who believes in one 

being is his main pillar. He told everything to the only "ANU". Anu is his love, 

Paramatma, water, ground, light, air, land and Parameshwar. 

He thinks that "Love" is the only word that can make the world human. He has 

been working tirelessly to establish the rights of Children, Women and the 

Elderly. 
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In addition to his established literary groups, he has graced important positions 

in several Facebook literature groups in different languages, including 

Bangladesh and India. 

Literature Archive Bangladesh has already gained international respect for the 

compassion of its established "অণু'র অনুকম্পা" "Anu'r Anukompa". 

In 2020, the group won the Gold Medal in Co-operation in the Arts, Promotion 

of Peace, and Humanity at the International First Virtual Olympiad 2020. 

The Bengali and English versions of the poem written by Samar Bhowmick 

have been awarded internationally. In addition to many local and foreign 

Facebook groups to read his poems, you can visit the world's largest poetry web 

site allpoetry.com, poetrysoup.com, hellopoetry.com, bangla-kobita.com etc. 

 

Самар Бовмик 

Отац покојни Нареш Чандра Бовмик, мајка покојна Рену Кана Бовмик. 

Рођен је 16. децембра 1971. године у аристократској хиндуистичкој 

породици у округу Кишорегањ, Бангладеш . 

Самар Бовмик, најмлађи од осмеро браће и сестара, склон је малим 

осећањима. 

Самар Бовмик, рођен у селу Маиаби, мигрирао је у Даку са старијим 

братом 1986. године и тамо одрастао. 

Поштујући књижевност и културу,  такође је волео глуму. Глумио је у 

многим уличним представама и сценским представама у редовној 

продукцији у „Бахурупи позоришту“ основаном у Гандарији у Пуран Даки. 

Крајем деведесетих изабран је за генералног секретара позоришта и пет 

година је био укључен у управљање. 

Поезију је волео од детињства. Дебитовао је у школском зидном часопису. 

Последњих неколико година редовно пише након дуге станке. 

Иако је жедан фотографије и путовања, почео да се бави хобијем, његово 

писање је већ стекло признање у земљи и иностранству. 

Његова главна тема је љубав и хуманост. „АНУ“ песника који верује у 

једно биће је његов главни стуб. Све је рекао једином „АНУ“. Ану је 

његова љубав, Параматма, вода, тло, светлост, ваздух, земља и 

Парамешвар. 

Сматра да је „Љубав“ једина реч која свет може учинити човечнијим. 

Неуморно ради на успостављању права деце, жена и старих. 

 

NEONATE 

 

Happy future 

Tidy earth 
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Humanity around the world 

Upcoming child is there 

The eyes of our delusion 

Hopeless frail 

But Anu; 

On the skeletal idol of cholera 

A constant stream of thoughts 

How to connect the religion 

How to stop the baby in future 

The whole empire is in capitalism 

Committed to various associations 

Fear of that naked newborn 

Chase after 

This is the edge and edge of the earth 

Meeting procession UN 

Walk in their way 

Born with an irresistible heart 

The next nude infant 

I am one in the world court 

Poor unbearable poet 

I want to be independent in the future 

And naked neonate. 

 

 

CURIOSITY 

. 

Anu need to know love 

Flowless way to know - your heart 

Seeking the soul outside of external beauty 

There is no hesitation, no obstacle. 

 

Love doesn't want to know all this 

Only sweet courage knows- 

And the pleasure of the senses in high emotion, 

The intoxicated air of the fleeting fascination of beauty. 

 

When love touches the first hope of the heart 

Seeing the body of love- 

Spreads warmth in your body - the sun; 

Open the morning window of love at that moment. 
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Seeing the restless heart in the discipline of the mind; 

Close the window of feeling for a moment- 

With the mind on the way to escape, 

Pierce the heart with a thousand questions; Take the answer. 

 

See the interior of pretending love- 

No awkward emotions can be found, 

Filling the frightened soul with instability- 

Unsettled nerve nerves. 

 

But the subtle feeling of the soul 

Yours sincerely for a smile 

I'm waiting for the reincarnation - multiply the time signal, 

I want your indefinite love forever. 

 

May happy eyes be upon you 

Let us see in the light of two hearts 

Vibration vibrates under the illusion of zero love 

Red heartbeat. 

 

The hope of my shy soul- 

It wakes me up endlessly 

In your human-rich consciousness, 

Rare simple face of sweet mind. 

 

I want human-like circles 

Our paramatma in the beauty of the soul 

In the window of my ongoing life dreams 

You are the Anu that arouses curiosity. 

 

НОВОРОЂЕНЧЕ 

 

Срећна будућност 

Уређена земља 

Човечанство широм света 

Предстојеће дете је ту 

Очи наше заблуде 

Безнадежно крхка 

Али Ану; 
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На скелетном идолу колере 

Стални ток мисли 

Како повезати религију 

Како зауставити бебе у будућности 

Цело царство је у капитализму 

Предано разним удружењима 

Страх од тог голог новорођенчета 

јури 

Ово је ивица и ивица земље 

Састанак поворке УН 

Станите му на пут 

Рођенпом неодољивог срца 

Следећем голом детету 

Ја сам један на светском суду 

Јадни неподношљиви песник 

Желим да будем независан у будућности 

И голо новорођенче. 

 

 

РАДОЗНАЛОСТ 

 

. 

Ану треба знати да је љубав 

Неисцрпан начин да сазнате - своје срце 

Тражење душе изван спољне лепоте 

Нема оклевања, нема препрека. 

 

Љубав не жели све ово да зна 

Само слатка храброст зна- 

И задовољство чула у високим емоцијама, 

Опојни ваздух пролазне фасцинације лепотом. 

 

Кад љубав дотакне прву наду срца 

Видевши тело љубави- 

Шири топлоту у вашем телу - Сунце; 

Отворите јутарњи прозор љубави у том тренутку. 

 

Видећи немирно срце у дисциплини ума; 

Затвори прозор осећања на тренутак- 

Са умом на путу за бег, 



1297 
 

Прободи срце са хиљаду питања; Узми одговор. 

 

Погледајте унутрашњост претварања љубави- 

Не могу се наћи непријатне емоције, 

Испуњавајући уплашену душу нестабилношћу- 

Неуређени нервни живци. 

 

Али суптилно осећање душе 

Срдачан за осмех 

Чекам реинкарнацију - помножите временски сигнал, 

Желим твоју неодређену љубав заувек. 

 

Нека су срећне очи упрте у вас 

Да видимо у светлости два срца 

Вибрација вибрира под илузијом нулте љубави 

Црвени откуцаји срца. 

 

Нада моје стидљиве душе- 

Бескрајно ме буди 

У вашој људској свести, 

Ретко једноставно лице слатког ума. 

 

Желим људске кругове 

Наша парама у лепоти душе 

У прозору мојих трајних животних снова 

Ти си Ану који буди радозналост.  
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       Sanja Veselinović 

 

 

Rodjena 04.10. 1972.u Vršcu. Majka dvoje dece. Radi u Hemofarmu .Dve , tri 

godine unazad piše ljubavnu i misaono-refleksivnu proznu liriku.,, Izgubljena 

sećanja "je zbirka njenih prvih pesama.Ona sama kaže da u njoj ostaje 

inspiracije za buduća tri života ... 

 

KRVAVA MOLITVA 

 

Ne znam zašto mi krvare oči, 

u nemoj noći kamenih govorenja. 

I preturam po uskislom danu, 

po užeglom sećanju. 

Nalazim tebe , bleda devojko, 

u vrisku zagrobnog dana i tvoje 

ledene poglede, 

po osunčanim livadama raja. 

I moje raspletane cvetove duge, 

putem kojim te tražim, 

zbunjenih ruku , studenih nadi, 

u ukočenom strahu da nisi samo zaspala. 

Jesi li ti, zbilja, samo usnula, 

tako blistavo lepa u 

nepresušnoj blagosti očiju? 

Ili te naličje života zauvek 
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trga od 

mene i krade 

spokojni 

rasipni dah tvoje mladosti? 

U noći i tišini, bleda devojko, 

čovek lako izlazi iz sebe, 

ovako kao što sam ja izašao, 

da te tražim . 

I vidim tu vaskrslu iskru u 

zamandaljenim očima života. 

Nije li to zariven teret sreće , 

u to beskrvno srce koje kuca 

u tvojoj kolevci? 

Nije li to svetlost krsta iz sna jeze, 

kojoj se otimaš na vratima tudjih sudbina? 

Nacrtao sam ti osmeh, 

moja lepa zaspala devojčice. 

Nacrtao sam ti sat u grudima, 

da te odlazeću seti na čas 

kad si mi pobegla, 

da andjelima širiš ruke. 

A hteo sam samo da te imam, 

u aleji cvetnog raja. 

I hteo sam samo da te ljubim. 

Nacrtao sam ti svet na dlanu, 

mila curice, 

ti mi poranila u nemirno proleće. 

Možda tragaš za leptirom. 

Možda tragaš za mojom ljubavlju, 

a zaboravila si šta sam kazivao 

kraj uzglavlja tvoje postelje, 

da ću te pratiti 

i podmuklim svetom zadaha krvi 

i truleži kostiju. 

Spokoj sna ispunjava tvoj samrtni dan. 

I Bog u prokislom 

danu deli prašinom naređane boli i radosti, 

samo mi tebe, 

moja voljena, 

ni ljubav do groba neće vratiti. 
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Da mogu bar 

venac krvavim  suzama da ispletem 

i 

pokrijem kovčeg prahom svoje duše. 

Da bar na trenutak oživim večnost i 

zagrlim te u  zatrpanoj molitvi usnulih.    

 

VERLENA ime ti je MARTA 

       Meseca novembra jedne godine neko je unizio Bozju sluzavku Martu... 

 

Verlena, 

navikla si na očaj, 

progon i 

suze izmedju zalogaja hleba 

koji su ptice zobale, 

proživljen život u kantama za smeće 

kraj drvenih šporeta 

i skupljanja pirinčanih polja u zrnima. 

Davno si prestala da se raduješ, 

Verlena , 

suze zatrpavaš u kontejnere 

kojima se još samo Cigani raduju i 

nećeš biti živa ako te otkriju. 

Gazde su to. 

Nemila srdnost im je ime. 

Verlena, 

ćuti, ne plači i 

sakrij se 

i šta ako si razbila stakleni sat na komodi ? 

Šta će im satovi kad vreme ne postoji? 

 

Verlena, 

ti nisi naopaka, 

ti nisi glupa služavka, 

Ti si Verlena, 

ime ti se piše andjeoskim 

slovima. 

Ti si žena. 

Ti si pesma koju čitaš uz gutljaj sveće kad sve utihne 

I svi zaspe . 
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Ne stidi se što čitaš 

i ne sakrivaj se 

i sanjaj, Verlena. 

Sanjaj život van ovog zatvora 

u koji su te strpali, 

van ove robije u koju su te smestili, 

jer nemaš drugi dom, 

jer si ostavljena 

sama na svetu . 

Grobovi su jedina mesta, koje posećuješ na kojima pričaš sa duhovima 

živih roditelja i našeg 

brata. 

Oduzeli su ih , 

povraćke, 

ljudski šljam , 

ratovi kojih ima ,a ne postoje 

u istoriji pre istorije. 

Verlena, 

teturaš se kad se vraćaš 

opsednuta duhovima razgovora 

sa šeširom naopako , 

kisobranom i mantilom. 

Imaš sumanutu želju 

za leganjem u njihove grobove od pruća.. 

 

Verlena, bleda si 

ali nisi umrla 

I nećeš do god te Svevišnji štiti, 

u nemom prisustvu umrlih u ratu. 

Verlena ! 

Rat je jedno veliko zlo ,a 

tvoj krik ulicama izgubljenog grada, 

jecaj kasne jeseni 

nekom kom su pričepili prste vratima. 

Verlena , ne plači. 

Plakati i drhtati se može samo ponedeljkom, 

kad ti padne vidjenje sa nemim 

grobnim tišinama. 

Verlena, 

samo se sagni i pokupi 
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djubre koju su djubrad napravila. 

Verlena ,rodjena si u nedelju kad su padale kapi iz sjaja zvezde koja se zove 

ponos 

ljubav 

I dostojanstvo. 

U nedelju ne plači. 

Plači ponedeljkom na grobu u poseti 

tati ,mami ,bratu koji žive u tebi. 

Plakaću i ja sa tobom. 

Verlena ,sestre dele bol ! 

 

 

 

MATI 

Moj grob je gore, sunce ga crta u zemlji..Moj grob je gore, zapeo o crno svitanje 

zore koja će jednom svanuti i pokriti me tvojim jaukom ... 

 

Mati, 

rodila si me iz strugotina hleba , 

čuvala pod zvonom stakla 

koje je po rođenju mirisalo na jad ilovače. 

Sad me pusti , rodjena, 

moje vreme  prolazi 

sad me pusti , rođena, nek me 

Večernjača budi i 

golim rukama nek otkida drvo sa ruba svemira 

sad me pusti 

 

Mati, 

roditi mene ravno je isprekidanom kriku koji samo bol poznaje, 

roditi mene ravno je očaju, 

roditi mene ravno je paralizi sećanja... 

 

Mati, 

nasledila sam strah od tebe 

I ludilo od prastarog hrasta koji je samonikao u našem dvorištu a njegovi koreni 

srušili nam kuću 

rodjena , ja kuće nemam 

rođena , ja sunca nemam 

imam samo hum u nedrima i žive tvoje suze  koje ga zalivaju 
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i miris  gladi koji podseća na otvorena mrtva usta . 

 

Mati , nemoj za mnom plakati 

otkuj mi samo sekiru za zelena lutanja 

kroz polja večnosti 

Mati, 

nemoj plakati 

jer umiranja nisu umiranja 

to su naši krugovi 

to su radjanja i 

smrt nije smrt 

to je prostrelna rana u grudima sudbine 

 

smejem se 

dok preskačem mračni ponor u sebi 

smejem se dok se hvatam za mahovinu na steni 

smejem se dok strah ne preraste u ludilo 

 

Mati, 

guram zube u smrt 

dokazujem životu da sam ništa i sve 

Mati, 

guram prste u živi pesak 

dokazujem smrti da je čekanje moja sudbina  
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       Sanju Paul 

 

 

 

Sanju Paul is her pen name, original being Sanjeev Kumari Paul. She is a 

veterinarian by profession and a poet and an artist by passion. She belongs to 

Himachal Pradesh (India) and has been involved in multiple projects of artistic 

as well as scientific temperaments ranging from very local to global ones. She 

has also developed an artistic technique of carved and washed paintings using 

discard PVC sheets as canvas. Pen sketching is another art form she uses to 

express herself. In addition, she also has a short film named “Catharsis” to her 

credit and is presently working on some interview films. 

 

Сању Паул 

је њено пенино име, оригинално Сањив Кумари Паул. По занимању је 

ветеринар, а по страсти песник и уметник. Припада Химакал Прадеш-у 

(Индија) и била је укључена у више пројеката како уметничких, тако и 

научних темперамената, од веома локалних до глобалних. Такође је 

развила уметничку технику резбарених и опраних слика користећи 

одбачене ПВЦ плоче као платно. Скицирање оловком је још један облик 

уметности којим се изражава. Поред тога, она такође има кратки филм под 

називом „Катарза“, а тренутно ради на неким филмовима са интервјуима. 

 

 

1. Push the Sun Down 

 

Far east on the horizon, I see a monster 
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trying hard to push the sun down 

into the hell 

down there, I see tiny rats boring and 

pushing up on the other side 

with gorgeous trails using their tiny little extremities ! 

 

2. Life 

 

Life sometimes sublimates 

without bowing down 

to the humiliation it is offered 

on way to survival 

 

1. Гурање Сунца доле 

 

Далеко на истоку на хоризонту видим чудовиште 

труди се да потисне Сунце 

у пакао 

тамо доле видим мале пацове како ужурбано 

гурају се на другу страни 

прекрасним стазама користећи њихове малене мале екстремитете! 

 

 

2. Живот 

 

Живот се понекад сублимира 

не клањајући се 

чак ни понижења које се нуди 

на путу ка опстанку  
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   Santosh Kumar Pokharel 

 

 

 

Santosh Kumar Pokharel is a senior Civil Engineer and a noted multilingual 

Poet and Translator from Nepal. He spent almost seven years in in Moscow 

during his study where he completed his Masters in Civil Engineering, 

Hydropower. He is member of different literary sites and has frequent 

publications. Mr. Pokharel is a published poet and has hundreds of poems and 

FOUR published books, TARAKO PUSHCHAIR 2014. SACRAMENTO 

POEMS 2014. Engineer Santosh Pokharel Ka Kavitaharu 2018 and MODESTY 

POEMS 2018. The author retains copyright of all these 4 books with himself. 

He has been published in US based Poetry Anthology Moonlight Dreamers in 

Yellow Haze and Dandelion in The Vase of Roses (Amazon.com). He has 

several poems published in Tuck magazine and in the Scarlet Leaf Review 

including Kofe Phoenix of Romania. Likewise Mr. Pokharel enjoys his 

publication in Russia in Russian language. The poet enjoys three world 

languages English, Russian and French including Hindi and mother tongue 

Nepali. Only one representing his country in the recent World Congress of Poets 

2019 in Bhuwaneshwar Mr. Pokharel writes poems lyrical and rhyming. His 

poems range from simple romantic to metaphysical full of oriental flavors.  Born 

in Lahan of Sirha district of Nepal as an elder son of father Ambika Prasad 

Pokharel and mother Sharada Devi Pokharel Mr. Pokharel has two daughters 

Saru Pokharel and Shruti Pokharel. 
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Poet Pokharel is a published poet in Nepali, English, Hindi, Russian and 

Hungarian. 

 

Сантош Кумар Похарел 

је виши грађевински инжењер и запажени вишејезични песник и 

преводилац из Непала. Скоро седам година провео је у Москви током 

студија, где је и магистрирао на грађевинарству, хидроенергија. Члан је 

различитих књижевних сајтова и има честе публикације. Господин 

Покхарел је објављени песник и има стотине песама и ЧЕТИРИ објављене 

књиге, Пут на запад 2014. САЦРАМЕНТО ПЕСМЕ 2014. Поезија 

инжењера Сантоша Похарела 2018 и МОДЕСТИ ПОЕМС 2018. Аутор 

задржава ауторска права за све ове 4 књиге код себе. 

Објављен је у америчкој песничкој антологији Сањари месечине у жутој 

измаглици и маслачку у Вази од ружа (Амазон.ком. Господин Похарел 

такође ужива у објављивању у Русији на руском језику. Песник ради на 

три светска језика, енглеском, руском и француском, укључујући хиндски 

и матерњи језик непалски. Само један који представља своју земљу на 

недавном Светском конгресу песника 2019. у Буванешвару, господин 

Похарел пише песме у стиху и римује се. Његове песме се крећу од 

једноставних романтичних до метафизичких пуних оријенталних укуса. 

Рођен у Лахану у округу Сирха у Непалу као старији син оца Амбика 

Прасад Похарела и мајке Шарада Деви Похарел. Господин Похарел има 

две ћерке Сару Похарел и Шрути Похарел. 

Песник Похарел је објављени песник на непалском, енглеском, хиндском, 

руском и мађарском језику. 

 

PEACE IN HUTS 

 

 

And peace was peeping through the windows  

From the thatches and the huts  

There were but straight remarks and vows  

Nothing like if and buts. 

 

I was just watching how peace bluntly pervaded above on the sky  

And on the yards corners meets and talks  

At the dusty streets nearby Was it on real a peace?  

Affirm I can this as that my curiosities did appease. 

 

Time was moving its own way unbound  
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No hurry was there no noise and no sound.  

I did feel People were that simple  

They didn't have for luxuries to kneel  

Before others  

As all looked happy like sisters and brothers. 

 

It seemed some peace I also did gain  

That still in my heart does deep remain. 

 

They do sleep no, no!  

they rest In the real meaning of the word 

They sleep their best 

Unlike those in cities and suburbs  

Who spend night just thinking on the curbs. 

 

Hold on! to me attention pay!  

I am here to your attitude sway  

To the rustic and their life benign  

Where peace can be smelt off and seen its sign.  

 

To the deprived 

 

There is a vague ambition out there 

Somewhere there outside that inhibits bare. 

Things are always possible 

This or the other way round 

You take care! 

As opportunities are always unfair here. 

So, they now shout high sound, 

Multiple times that's hard to count. 

Normal may not sound their voice in rage 

Be kind to those and have pity always! 

 

 

 

       I'm dumb 

 

I am calm, my surrounding is calm 

The mind is not deluded either like on the other days 

My inside is also calm 
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No reasoning other ways. 

The soul world is immense 

It's all here solitude, 

Where both the internal and the external are mute. 

Vision is concentrated and my reasoning is a zero vow 

I don't need things to know, 

Even eternity is stable 

The Creator of creation is perhaps slow. 

Everyone seems familiar to me 

Nature at times comes near and gives a smile 

At my meditation 

I'm looking at her incessantly 

Like a dumb. 

 

 

МИР У КУЋАМА 

 

 

А мир је провиривао кроз прозоре 

Од сламе и колиба 

Било је само директних примедби и заклетви 

Ништа слично ако и али. 

 

Само сам гледао како мир тупо прожима небо 

А на угловима се састају и разговарају 

На прашњавим улицама у близини Да ли је заиста био мир? 

Потврђујем да јесте јер  се моја радозналост смиривала. 

 

Време се кретало својим путем безвезе 

Није било журбе, није било буке и звукова. 

Осећао сам да су људи тако једноставни 

Нису имали за луксуз да клекну 

Пре других 

Који су изгледали срећно попут сестара и браће. 

 

Чинило се да сам стекао неки мир 

још увек у мом срцу остаје дубоко. 

 

Спавају не, не! 

они почивају У правом значењу те речи 
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Спавају најбоље што могу 

За разлику од оних у градовима и предграђима 

Који проводе ноћ само размишљајући на ивичњацима. 

 

Држи се! на мене обрати пажњу! 

Овде сам да се ваш став поколеба 

За рустикалне и њихов живот бенигни 

Тамо где се може видети његов знак. 

 

Прикраћени 

 

Постоји нека нејасна амбиција 

Негде вани што спречава голотињу. 

Ствари су увек могуће 

Овако или обрнуто 

Побрини се! 

Како су прилике овде увек неправедне. 

Дакле, они сада вриште јако, 

Више пута је то тешко избројати. 

Уобичајено можда њихов глас не звучи бесно 

Будите љубазни према њима  

и сажалите се увек! 

 

      Ја сам глуп 

Ја сам миран, моје окружење је мирно 

Ни ум није заваран као других дана 

Моја унутрашњост је такође мирна 

Без образложења, без другог начина. 

Свет душе је неизмеран 

Све је овде самоћа, 

Где су и унутрашњост и спољашњост неми. 

Визија је концентрисана и моје резоновање је  завет ничег 

Не требају ми ствари да знам, 

Да је и вечност стабилна 

Аутор стварања је можда спор. 

Све ми изгледа познато 

Природа се понекад приближи и насмеје се 

У мојој медитацији 

Гледам је непрестано 

Као нем.  
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      Senka Vlahović 

 

 

Senka Vlahović je vizuelna umetnica, ilustratorka i dizajnerka knjiga, autorka 

stručnih knjiga o ilustraciji i umetnička direktorka Banatskog kulturnog centra iz 

Novog Miloševa. Rođena je 1985. godine u Novom Sadu. Na Visokoj tehničkoj 

školi u Novom Sadu diplomirala je primenjenu fotografiju, kod prof. Sibile 

Petenji Arbutine, gde je i specijalizirala ilustraciju knjige, kod prof. Doru 

Bosioka. Master studije Kreiranje imidža u umetnosti i medijima završila je na 

Akademiji umetnosti u Beogradu kod prof. dr Dejane Prnjat. Članica je 

ULUPUDS-a i Matice srpske. Do sada je objavila šest knjiga (četiri stručne u 

oblasti ilustracije i dve umetničke u kojima je objedinila tekst, ilustraciju i 

dizajn). Na sajmu knjiga u Beogradu 2015. godine nagrađena ULUPUDS-ovom 

nagradom za najbolju knjigu u oblasti teorije vizuelne komunikacije za delo 

Video-ilustracija knjige. Autorka je izložbe i projekta Savremeni srpski 

ilustratori knjiga za decu (Bibiana, Bratislava 2019, SKC, Beograd 2020). 

Osnovala je međunarodni Festival ilustracije knjige BookILL Fest. Bila je 

članica međunarodnog žirija i učesnik simpozijuma Bijenala ilustracije u 

Bratislavi. Članica je žirija za Nagradu Zaharije Orfelin Novosadskog sajma. 

Grafički je oblikovala oko 450 knjiga. Imala je preko 20 samostalnih izložbi. 

Učestvovala je i na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. 

 

Tatjana, soko ženski: 

  

Sad, kad sam se probudila, i očni mišić naprežem, trepavicama brojim trenutke, 

prisećam se sna o tebi, banatski junače, bunila slatkog kao pričešće. Otvaram oči 
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širom. Vidim oštro kao soko ženski. Stojim na vrhu brda sećanja. Osluškujem 

prazninu ledine. 

  

Plovim suvom travom. Zvono. Koraci vuneni. 

 Oštra travka lagano se njiše. 

 Gledam u Sunce. Škiljim. Krajičak usne. Osmeh. 

  

(Razmnožila se i raspršila po pašnjaku u bezbroj cvetova i bubamara. Svaki 

tračak izrastao iz zemlje njen je nervni završetak. Sunce je puni energijom. 

Isceljuje. Oseća neku čudnu slobodu. Punoću slobode i kreacije. Sopstveni odraz 

najboljim prijateljem i ljubavlju poznaje. Raduje se, raduje, spoznaji i životu.) 

 Tatjana čoveku sa dva imena (jedno je ratnik, a drugo pesnik): 

 U moru reči i slika, osetila sam protok energije, toplinu duha. Poznala sam da 

smo, božjim promislom, istog dana rođeni. Videla sam u daljini most na kom 

bismo se mogli sresti i vinuti, poleteti ujedinjeni, a nesputani. Sanjala sam kako 

u tvom zagrljaju dobijam krunu dok na pegazu letimo iznad najviših brda, 

okeana, ravnica i ove moje žitnice plodne, što i tvoja obećana zemlja je, vrli 

pesniče. 

  

(Dobrovoljnog izgnanstva posle, deset hiljada krugova oko Sunca kasnije, iz 

lukovice zatrpane klica ka nebu uzdigla se.  
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      Shaswata Gangopadhyay 

 

 

Shaswata Gangopadhyay (India) : One of the Prominent face of 

Contemporary Bengali Poetry ,who started writing in Mid 90s. 

Born & Brought up in Kolkata, Shaswata has done graduation in Science, after 

that he has done management course. Presently He is working as a Manager in a 

Corporate Group. He stays at Kolkata, the ‘Cultural Capitol’ of India. He 

hasprofound interest in travelling,adventure and classical music. 

Shaswata writes in Bengali, the 5th largest language of the earth and as per 

UNESCO, it is the sweetest language. He believes that : One is not supposed to 

dive twice in the same river. That’s why in his poem, there is no repetition of 

thoughts. His each poem comes out with new colour, with new outfit. 

His poetry has been highly appreciated by other 

fellow poets for it's colorful and rich content, and above all for it’s originality. 

His poems have been published in all major journals of Bengali literature. 

He has participated in different virtual poetry festival of Europe and America. 

His book of Poems : Inhabitant of Pluto Planet (2001) 

Offspring of Monster (2009) and Holes of Red Crabs(2015). 

Very recently His Poems had been exhibited 

in a Poetry Festival in Picollo Museum,Italy- 

the only Poetry Museum of the world. English Translations of his 

Poetry have been published in various journals and anthologies of 

Europe,America, Asia, Africa and Latin America. 

 

Шасвата Гангопадхијаи 

(Индија): 

Једно од истакнутих лица савремене бенгалске поезије, које је почело 

писати средином 90-их.Рођен и одрастао у Колкати, Схасвата је 
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дипломирао науку, након тога је одслушао курс менаџмента. Тренутно 

ради као менаџер у корпоративној групи. Борави у Колкати, „културном 

каптолу“ Индије. Има велико интересовање за путовања, авантуру и 

класичну музику.Шасвата пише на бенгалском, петом највећем језику на 

земљи, а према УНЕСЦО-у то је најслађи језик. Сматра да: Не треба два 

пута ронити у истој реци. Зато у његовој песми нема понављања мисли. 

Свака његова песма излази у новој боји, у новој одећи.Његова поезија је 

изузетно цењена од других песника због живописног и богатог садржаја, а 

пре свега због оригиналности. 

Његове песме су објављене у свим главним часописима бенгалске 

књижевности. 

Учествовао је на различитим фестивалима виртуелне поезије у Европи и 

Америци. 

Његова књига Песме: Становник планете Плутон (2001) 

Потомство чудовишта (2009) и Рупе црвених ракова (2015). 

Недавно су биле изложене Његове песме на фестивалу поезије у музеју 

Пиколо, Италија-једини песнички музеј на свету. Енглески преводи 

његових 

Поема су објављени у разним часописима и антологијама Европе, 

Америке, Азије, Африке и Латинске Америке. 

 

During the night of Insomnia 

 

Sleep is such a mythical creature who before being extinct 

has left upon my eye-lids the shadow of its last descendant. 

It only lashes its tail restlessly during whole night, 

dry dust flies with the strokes of its prickles, fibres fall of. 

I shut my eyes,try to visualise a silent temple made of white marbles, 

situated at far off sea,- whose every bit of tenderness and grace 

has polished its floor and walls. 

Imaginatively upon those smooth walls I touch my cheek, 

lie down on the cold floor of the temple, 

turn my body on the other side in fanciful wet wind 

Still I can't fold my two eyes 

Have the watery vapours of my eyes gone dry? 

I' am afraid, is it then called : Dry retina syndrome? 

Even now finny fishes play round and round my deep eyes, 

the dreams do not bend to search them out 

Only night,after finishing its run, 

brings the shinning sun back. 
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As if a Negro athlete after winning the race is returning 

with the gold medal in his hands 

 

A day of days 

 

A day of days comes such a way 

As if a jockey's bending his body on a naughty horse, 

Before the blinking of eyes 24 hours are over 

A day of days comes even such a way 

As if a snail crawls with its tired body 

Even a single minute hangs heavy on it 

 

A day of days comes such a way 

As if it's the very gape of a gluttonous monster 

Whose uvula is visible,deeply red, 

Nightmares are pacing up and down 

A day of days comes even such a way 

Like cooling water-melon in hot summer noon, 

While biting,it seems as it were 

God's standing just a hand apart 

 

A day of days comes such a way 

When words,like the tiny fishes in herds 

Glitter in the midst of poems 

A day of days comes even such a way 

When there's no word in the fingers, 

Just like the smoke of burning dry leaves 

It vanishes in the ether in circles 

 

Translated from Bengali to English by : Rajdeep Mukherjee 

 

Tоком ноћи Несанице 

 

Спавање је митско створење које је пре изумирања 

на мојим капцима оставило сенку свог последњег потомка. 

Само немирно шиба репом током целе ноћи, 

сува прашина лети, боцка, падају влакна. 

Затворим очи, покушавам да нађем тихи храм од белог мермера, 

смештен далеко од мора, - чија је свака трунка нежности и грациозности 

полирала под и зидове. 



1316 
 

Маштовито на тим глатким зидовима додирнем образ, 

лежим на хладном поду храма, 

окренем моје тело на другу страну  маштовитом влажном ветру 

Ипак не могу да склопим своја два ока 

Да ли ми се исушиле вода у очима? 

Бојим се, да  се то онда назива: Синдром суве мрежњаче 

Чак и сада се пераја играју око мојих затворених очију, 

снови се не савијају да би их нашао 

Само ноћ, након завршетка ротације 

враћа сјајно сунце назад. 

Као да се црначки спортиста након победе у трци враћа 

са златном медаљом у рукама 

 

 

 

Нови дан 

 

Нови дан долази на такав начин 

Као да џокеј савија тело на неваљалом коњу, 

Од трептаја очију прошло је 24 сата 

Нови дан долази и такав начин 

Као да пуж пузи уморним телом 

Нови дан долази на такав начин 

Као да су раље прождрљивог чудовишта 

Чије је ждрело видљиво, дубоко црвено, 

Ноћне море корачају горе-доле 

Нови дан долази и такав начин 

Као хлађење лубенице у врело летње подне, 

Док гризе, чини се као да је 

Божје стоји на само једној руци 

Нови дан долази на такав начин 

Кад се речи роје, попут ситних риба у јатима 

Сјај усред песама 

Нови дан долази и такав начин 

Кад у прстима нема речи, 

Баш као дим запаљеног сувог лишћа 

Ноћ у круговима нестаје у етру 
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 Shikdar Mohammed Kibriah 

 

 

 

Shikdar Mohammed Kibriah, Bangladesh, a poet, essayist and story writer. A 

renowned poet and writer in his country and online poetic and literary world. He 

has been writing poetry, story and essay on poetry, literature, philosophy and 

theology from three decades through national and international anthology, 

magazine, e-magazine, website and newspaper weeklies etc. His published 

books are 15. 6 of poetry, 6 of essay and 3 of story. He is the founder of online 

public group Poetry and Literature World Vision. He was born in 1st July, 1968 

at vill. Kochpurai, post office. Goala Bazar, Osmaninagar, District Sylhet. He is 

an M.A in philosophy. Professionally principal of an educational institution and 

settled in his village home. 

Шикдар Мохамед Кибриах 

Бангладеш, 

песник, есејиста и писац прича. Познати песник и писац у својој земљи и 

песничком и књижевном свету на мрежи. Поезију, причу и есеје о поезији, 

књижевности, филозофији и теологији пише од три деценије кроз 

националне и међународне антологије, часописе, е-часописе, недељнике 

веб страница и новина итд. Његове објављене књиге су 15. 6 поезије, 6 од 

есеј и 3 приче. Оснивач је мрежне јавне групе Поетри анд Литературе 

Ворлд Висион. Рођен је 1. јула 1968. године у селу Кохпураи, пошта. Гоала 

Базар, Османинагар, округ Силхет. Дипломирао је филозофију. 

Професионално директор образовне установе и настанио се у свом сеоском 

дому. 
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Sister of Sartre 

 

Thinking me a wayfarer of darkness 

You turn round to a meaningless egotism. 

 

My logical light of sensible darkness 

Could easily reaches the bottom of Atlantic. 

 

Still you are standing firm like the Everest 

To refuse me as a feather-brained humanist. 

In fact, you are an Epicurist self-centered 

A lover of six passions. 

As an egoistic hedonic charbak lifestyle is your 

Utmost motto 

And, therefore, call me a back-dated darkness. 

 

But this mystic world of experience is the text, 

To have a human light it is, in fact, a journey by 

Moonlight that could light even the dark grave 

As such it kept me lighted ten months and ten 

Days in my mother womb. 

 

Could you predict what kind of light-project is it? 

Truly you have an intimate study of this darkness. 

Still, where were you? where would you go? 

To this question you are unnecessarily 

Hare-lipped existentialist. 

As if you were a sister of J. Paul Sartre. 

 

Living in a Nativity 

 

O' God! I am, hence, leaving my nativity 

No way to save my instinctive creativity, 

But I won't go to the hell in any bargain 

As there is no moonbeam, river or rain. 

 

That paradise is my utmost destination 

Whereto a humanistic world truly visible, 

It's my prayer to You having a habitation 
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Wherein a Bangladesh is really liveable. 

 

But I won't have Godlike-Houri available 

As I've ordinary Bengali wife get-at-able. 

 

I wouldn't go to the hell in any bargain, 

As there is no Bangladeshi river or rain. 

 

 

Сестра од Сартра 

 

Мислећи да сам путник таме 

Окренути сте бесмисленом егоизму. 

 

Моја логична светлост разумне таме 

Могла би лако доћи до дна Атлантика. 

 

Ипак стојите чврсто као Еверест 

Да ме одбијете као хуманоида са пернатим мозгом. 

У ствари, ви сте епикуристички усредсређени на себе 

Љубитељ шест страсти. 

Егоистично хедонски Феникс - начин живота је ваш 

Крајњи мото 

И зато ме зовете мраком прошлости. 

 

Али овај мистични свет искуства је тест, 

Имати људску ауру заправо је пут 

Месечина која би могла осветлити чак и мрачни гроб 

Као таква држао ме је осветљеним десет месеци и десет 

Дана у материци моје мајке. 

 

Можете ли предвидјети о каквом се светлосном пројекту ради? 

Заиста имате интимно проучавање ове таме. 

Ипак, где си био? где ћеш отићи? 

Ово питање су непотребни 

Гаф реторичких егзистенцијалиста. 

Као да сте сестра Ј. Паул Сартре-а. 
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Живети у Рођењу 

 

О Боже! Остављам, дакле, своје рођење 

Никако да сачувам своју инстинктивну креативност, 

Али нећу ићи у пакао ни у каквој погодби 

Како нема месечеве зраке, реке или кише. 

 

Тај рај је моје крајње одредиште 

Ту је хуманистички свет заиста видљив, 

То је моја молба за пребивалиште 

У Бангладешу заиста може да се живи. 

 

Али нећу имати на располагању боголиког Хоурија 

Као што имам и обичну бенгалску супругу. 

 

Не бих отишао у пакао ни у каквој погодби, 

Тамо нема реке, Бангладеша ни кише.  
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           Silla Campanini 

 

 

Italian poet and artist, was born in Italy , in a small country near Bologna. She 

teached as an image educator and as a consultant technical -painting / in public 

institutions, worked for educational projects - As a teacher she coordinated 

painting workshops . Silla patecipad to many national and international 

exhibitions and shows, which have shown success with the public and critics. 

Her works:- can be found in art books, catalogs, in numerous publications - She 

collaborates with the great Palestinian poet Munir Mezyed, a Nobel literature 

candidate - residing in Craiova , Romania, initiating with him a projec called 

"art and poetry" . Her international relations and collaborations are numerous, 

recognizing in art the value of Peace and Brotherhood among peoples - As a 

member of the White Helmets Europe she collaborates with projects, in 

particular in importance to the first arts festival in Malaysia - She is a member of 

an ICDJ Humanitarian diplomatic organization ONU based in Italy ; and for 

years she was Vice President of the Writers Capital Foundation based in India. 

In 2016 she is listed as an Artist Member of the Art and Culture Department of 

the Belgrade Academy of Sciences and Arts - She is a member of Munir 

Mezyed Foundation for Arts and Culture - Bucarest – Romania 

Шила Кампањини, 
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Италијански песник и уметник рођен је у Италији, у малој земљи близу 

Болоње. Предавала је као едукатор слика и као консултант за техничко 

сликање / у јавним институцијама, радила на образовним пројектима - Као 

наставница координирала је сликарским радионицама. Силла патеципад 

многим националним и међународним изложбама и изложбама, које су 

показале успех код јавности и критике. Њена дела: - могу се наћи у 

уметничким књигама, каталозима, у бројним публикацијама - Сарађује са 

великим палестинским песником Муниром Мезиедом, - са пребивалиштем 

у Крајови у Румунији, покрећући са њим пројекат под називом „уметност и 

поезија“. Бројни су њени међународни односи и сарадња, која у уметности 

препознаје вредност мира и братства међу народима  

 

Title: Rites and Myths 

 

Thoughts float free 

In the arid void of nowhere 

Doubtful trees 

They console dreams 

Than in disenchantment 

They travel 

Look at the window !! 

Disappointment and courage 

Navigate the immense space 

From the peeling wall 

Images and words gallop 

They narrate 

 

Confused Memories 

 

Confused memories, scattered in the wind 

They cry the lost seasons blows 

It is a mirror illusion 

The arrogance of time 

It opens at the new day, the innocent vision 

At the light, his hand reaches out 

And darkness it's transforms into charity 

In a fragment. 

 

Обреди и митови 
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Мисли плутају слободно 

У суштој празнини ничега 

Сумњива стабла 

Утеше снове 

А после разочарање 

Они путују 

Погледајте прозор !! 

Разочарање и храброст 

Крећите се неизмерним простором. 

Са ољуштеног зида 

Галопирају слике и речи 

Које приповедају 

 

Збуњена сећања 

 

Збуњена сећања, расута по ветру 

Плачу ударци изгубљене сезоне 

То је илузија огледала 

Ароганција времена 

Отвара се у новом дану, невина визија 

На светлости рука пружена руци 

А мрак се претвара у добротвора 

У фрагменту. 
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            Сава Илић 

 

Сава Илић  је рођен у Шамцу (Република Српска), младост је провео у 

Дероњама (Бачка). Од 1989 године живи Швајцарској (Сант Гален), 

ожењен је и има две ћерке и сина, што и наводи као свој највећи успех. 

Издао је књиге са родољубивим и љубавним песмама под називом 

НОСТАЛГИЈА и ИЗА ТАМНОГ ВИЛАЈЕТА. 

- Својом поезијом је заступљен и у преко тридесет књига различитих 

удружења, међу којима су и: Удружење песника Србије, ,,Поезија СРБ“ из 

Крушевца , под називом: ОКРЕТАЊЕ ТОЧКА, ВЕТРЕЊАЧА, ЉУБАВНИ 

РЕЦЕПАТ, ЗА МИРИС БОЖУРА, ПИЈЕМО ЖИВОТ И ЈА, као и у 

зборницима књижевних клубова: ,,МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ“ из 

Инђије, ,,ВЕЛИМИР РАЈИЋ“ из Алексинца, ,,АЛОЈА БРЕЗА“ из Гнионице 

(Република Српска), ,,САВОВАЊЕ“ Шамац (Република Српска) и још 

другим. 

- Члан је УДРУЖЕЊА СРПСКИХ ПИСАЦА ШВАЈЦАРСКЕ, чији је и 

актуелни потпредседник, где учествује у заједничким годишњим 

зборницима ,,ЗАВЕШТАЊА“. 

 

РАПСОДИЈА ДУШЕ 

 

Нечујно и тихо крај мене си стала 

лепа, какву само драги Бог те створи, 

све ми узе тада, ал` свe си и дала 

души, што те сада тетоши и двори. 

 

Слушајући како вешто речи кројиш 
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угледах лепоту бистрога ти ока, 

кaо да секунде тим речима бројиш 

кад ће планут` љубав, тајна и дубока. 

 

У тренутку томе, кo дa време стаде 

и све осим тебе поста ми далеко. 

Док стојиш крај мене свака сумња паде 

да смо од тог трена једно другом неко.... 

 

Пожелех да никад не прође то вече 

док близина твоја господари мноме, 

сви сати да стану, време да не тече, 

да вечно се дивим битисању твоме. 

 

Па онда, нек буде то што мора бити, 

искушења многа животу се нуде… 

Дал` раја, ил` пакла врата отворити, 

кад мрети се мора - нек то задње буде! 

 

ЈЕСЕН ЖИВОТА 

Док дани крај мене пролазе ко сене, 

не марим за јесен свог животног доба, 

још потоци хтења теку ми кроз вене 

док на зрелу дуњу мирише ми соба. 

 

 

Класје мог живота још сазрело није, 

из бусења врелог још таласа трава, 

док јесен живота своју битку бије 

у дубини душе нежан дечак спава. 

 

Пробуди га често глас мисли у зору, 

шаренило вена, траг бесаних ноћи, 

заголица осмех к'о кап кише гору 

када га се такну несташлука моћи... 

 

Затрепери вера, моћ дечијег' света 

и маштом се вине до последњег даха, 

под пазухом стиснем босонога лета 

без иоле сумње, без имало страха. 
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Па се жеље сложе ко ђердани сјајни 

топлинама југа - несаница медних, 

тад не презам никад од исхода крајњи', 

јер они су зрење свих мисли ми чедних...  
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  Славица Благојевић  

                                                            Анисија Цреповић 

 

 

Славица Благојевић (Анисија Цреповић) рођена је 13. октобра 1958. 

године. Живи у селу Лешја у Малој Светој Гори Лештијанској, а у 

баштинии Петрушкој подно средњевековног града Петруса. Србија. 

Чланица је Удружења књижевника Србије и председница Књижевне 

заједнице – Насеобина уметника „Лештијанска пустиња“, Лешје. 

Директорка је манифестације „Петрус настамба уметника“ у Лешју од 

2004. године. Директор је издавачке куће „Анисија“, Лешје. Члан 

Удружења хаиђина Србије и Црне Горе, Београд и члан удружења писаца „ 

Др Мирко Бањевић “, Параћин. Члан Удружења за одбрану ћирилице 

„Добрица Ерић“, Београд. 

Славица Благојевић је такође чланица Удружења новинара Србије и 

огранка Удружења новинара Поморавље, Јагодина. Главна и одговорна 

уредница међународног Е-часописа за језик, књижевност и културу 

„Петрушка настамба“ Лешје. Стални је сарадник часописа: „Идентитет“ – 

Смедерево, „Невскаја формула“ – Санкт Петербург и хонорарни дописник 

недељне новине „Нови пут“ – Јагодина. Славица Благојевић је главни и 

одговорни уредник међународног часописа за језик, књижевност и културу 

„Петрушка настамба“, Лешје. 

Славица Благојевић је сликарка на кинеској свили – Хаига, од 1991. 

године. Награђивана је за поезију и сликарство. 
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Поезијом и прозом се бави од основне школе, а радови су јој у првом 

разреду основне школе, објављени у новинама „Нови Поповац“, Поповац и 

дечјем листу „Кекец“ и „Забавник“ – Београд. Песме су јој објављене у 

педесетак антологија песама и преведене на руски, македонски и енглески 

језик. До сада је објавила седам песничких збирки, од којих три садрже 

хаику поезију. Пише књижевне критике и илуструје књиге. Славица пише 

песме, прозу, хаику поезију, хаибун, монографије и кратке приче и уређује 

књиге.Славица Благојевић је одслужила добровољни војни рок са чином 

водник. Витез дама Темпларског реда Србије – ОСМТХ Београд. Завршила 

је курс за манекене у Београду 1976. године. 

Српски писци доделили су јој псеудоним Анасија Цреповић песмом „ И 

стуб и грана“ – Адам Пуслојић ју је званично прогласио Анисијом, 

инокињом, кћерком војводе Црепа Вускославића обласног господара 

Петруса. На њен уметнички опус рада је петрушка област и средњи век са 

коришћењем црквенословенског језика у књижевности. Мото Славице 

Благојевић гласи: „Мој језик је црквенословенски. Срце је моје живи извор 

ватре у њему куца водни сат!“ 

Проф.др Димитрије Калезић, протојереј-ставрофор 

 

 

ПЕТРУШКА ВИДАРИЦА 

 

Петросна је стазица до стравопиргија 

Црепово бљудо зеља било је стављено пред њега, 

гарнирано тврдо куваним јајима гролице и сериварана у златној чинији 

свакојаке шаре, драгих камика украшених ивица и сребрним филиграном. 

Печурке и млада јагњетина истрчаваше из њих. Сребрна бадалка с 

коралним завршетком постављена с бадаликом од корала крај синије. 

Погледом какав припада лукавошћу обласног господара Црепа 

Вукославића 

војно петрушког властелинства, кратким зимским даном који је примицао 

ка истоку окренутом пиргу,кад је Солнце боје зреле праске, кратко он рече: 

– нешто си припремила Тавита? 

Протресе лист сремуша као претегнута струна стрелу 

Пресијавајући се од белог маслиновог уља између левог и десног брка. 

Како је укусно! Превазишла си саму себе и посегну за другим зељем ... 

(ах, то је било моје последње замајавање за огњиштем, уосталом 

ја сам кћерка обласног господара и имам паметнија посла!) 

Блешти сав простор од пуцајућих струна 

простор се смркава жудан за чистином напољу, 
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слистио је читаву салату и остатак поточарке са слачицом 

умока, који би да угризу, по ушима што ослушкују – али 

тамо унутра нико их не чује. 

Серби су се одувек варили у сопственим ћуповима 

завера и сплетки. Гадно се нешто закувало, сама од себе зачерни се 

унаоколо обедница јер гасну реч силом прикљештена 

Фанфаре проговорише. За олују, за затишје, за победу за пораз! … 

Живео Петрус! Златни пехар вина с рубинима исте боје звецну о сто. 

Разне кости дивљачи разбацане по мозаичном поду, оволико преједање?! 

Кад и сухоједније је ситост. 

И черено вино избија из ледене земље док отроци 

намирују брава, буљине куковије, плаше крезаву децу. 

Живео Петрус! 

Живео Господ! 

Глас сличан музици коју нико не може да чује, 

а да га не осети длбоко ва прсима, шупљина коју ствара велика сила! 

Страх те силе, била сам ја. 

Стисла сам чврсто непроменљив укус маснице, под зубима. 

Скривеним својим стопалом под багреницом од белог хермелина, 

Стигла сам дан који је дошао да сваки камик камика свије ва вез; 

за буђење је прерано, али исувише касно још једном да усним, 

само дах свој ослушкујем, мада је пој перина заглушујућ у подне. 

Али то је било последње губљење времена у обедници, то је посао 

отроцчкиња. 

Моја чинија од глине с дрвеном лжицом, све је што ћу имати. 

Тај Петрус пренасељени, успомена с Палена са Халкидика, Петрус 

утемељен град Акропољ – ослушкујем настамбу Богова… 

Та која је рођена из Зевсове главе, бабове главе поред других чудеса 

попут невремена пренесе и то. 

Прњавор размена божанства, врачеви тајанствени, 

ситне занатлије, и путујући трговци торбари, скупоцени предмети стигли 

до нас далеко довде и зачини, свакојаки милет и отроцчкиња лица румена с 

италијанским хаљинама у руци. 

Станиште донешено унапред уписано на канори. И риза пуна чичкова, 

траве и измирне... 

Петрусна стазица сумрачна трачица уског видинског друма, успавали су 

шумарак с улијама. Пошаст пчелица зауставио врач. 

Мој деда жупан Влкослав, дарива горје под планином Бабом 

са манастиром и поседима Хиландару и последњи чокот са парадоке 

Венедикта и Анисију, и мрак бречи о зид светлости 
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град је већ гмизао низбрдицом. 

(Симеон слао је из Хиландара иноке ва манастир да опслужују његову 

заужбину.. Као својеврсну помоћ мој деда дарива молитвеницу ктиторску 

… дарива чокот са парадоке) 

Раскриљују се двери; Отац и син и свети дух пука нада, али шта би та нада 

хтела – вечно жиће 

некакво духовно опстајање, безумно преуважавање људске врсте 

трунчица прашине у бескрају, чему тај грч наде кад живи смо као водена 

биљка. 

Свакодневне, сваконошне молитве: „Господе дај да мирно примим све што 

доносе данашњи дан, и да се потпуно предамо твојој вољи“. 

Пантелеон – лав у свему. Духовни бабо Ермолаја, творац видљив 

с гномом увек обасјаним светлошћу врачеве чари. 

Тамо где се Растко Немањић нибашио. 

Ја тамо заправо, чезнем за перином што једнако лети. Ластан чини радост. 

Петрус је моја старост, чудно је како сам то место видела 

много јасније кад сам га напустила. Отрцана риза - светогорска молитва. 

Познавала сам сваки тајни ходник тамнице утврђења, 

ношчима тамо скупљала звезда сај с лековитих травки. 

Сав саздан од петроса Петрус, сунчеви зраци изничу из њега 

стварају блиставе дугине ауреоле на његовим глатким уздасима ва 

скакојаком 

откуцају тајна шара посебне светлости, 

красно је входити … то је час док с колокољне најдубљу мисао петроса 

док дише и мирише на жив креч. Креч с иконама које ходају ктироском 

молитвеницом с именом оних нибашених. Скупљених шака које се не 

шире више. 

Вукославићи ва новом светлу да оживе и одлете. 

Ови се уздижу у пиргове ненарушено до висине од из даљине личе 

на неки прст уперен према небу. 

Којих ли је све шара у сумрак? 

Пригрлила сам Иоана лештијанско – стјеничкога Панагерик. 

Данас сам се први пут заљубила. 

Ноћу некога волим ког никад по дану нећу наћи. 

С пожаром у очима олујом у коси, ризе тамне посуте кљатвом 

студенци узапћени ва свом непокретном плесу у том бујању низ брежуљак 

чаробњаку су налик. 

Не смешим се вазда у срцу које нико други не види. 

Ја сам камик, одрон са петроса виског 
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С букетом, дивљег цвећа, на кивоту дојахалих коњских топота, она ледена 

пустиња што гаца Мртвајом тражећи свој чамац. 

Ледених стопала, окренута ка води, што никад своје валове не смирује 

где само видех, многе ношчи покривена сеном од морских огњева 

док је потонуло весло дисало негде на дну у муљу. 

Све даље… угазила у каљ, извлачим стопала амо где плима никад не 

престаје. 

То је онај кога волим у бденијима мојим, а никад га по дану наћи нећу. 

Витез. Однео га у торби од козје длаке чаробни врач у ношћи најгушћој! 

Коленопоклоненија пред новим здањем, настањене кошаве: 

„Отвори нам двери милосрђа благослвена Умиљеније да не пропаднемо ми 

Који се у тебе надамо“! … 

Тутње улице петросне што небо витлају 

Виде ли ти чаробњаче, Венедикта и Анисију за животом жудним? 

Да. Чух колокље на Атосу како звонко до Бабе јече!  
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     Slobodan Blažov Đurović 

 

 

Slobodan Blažov Đurović rođen je u Zemunu, gde i sada živi. Stekao je diplomu 

grafičkog inžinjera, kao student generacije. Radni vek proveo u „Politici“, kao 

višegodišnji lektor. Bio urednik u više izdavačkih kuća, zauzimao odgovorna 

mesta u više kulturnih institucija.. Bio je potpredsednik Udruženja Krajišnika u 

Beogradu. Kao kandidat za šahovskog majstora, kraće vreme pisao za šahovsku 

rubriku u listu “Politika”. Bio je demonstrator na meču Fišer – Spaski u 

Beogradu. Imao je zapaženu samostalnu izložbu slika u galeriji “Politike” 2004. 

Do sada je objavio petnaestak samostalnih pesničkih knjiga, jednu poetske 

proze, i tri antologije svetske poezije. (Autor je i obimne antologije “Krik 

pesnika iz senke”, (2014.) 

Iranska ambasada je 2011. godine objavila njegov prepev klasičnog persijskog 

pesnika Attara.”Govor Ptica”. 2015. god je prepevao i Hafizov “Divan”- (preko 

10. 000 stihova) – prvi prepev Hafiza na srpski jezik. 

Bavi se književnim prevođenjem s ruskog, ukrajinskog, nemačkog, 

makedonskog i slovenačkog. Prevođen na desetak svetskih jezika... Idejni je 

pokretač i organizator većeg broja kulturnih manifestacija, klubova, časopisa, 

mentorskih projekata..) 

Piše poeziju, kratke prozne forme, aforizme, komparatističke studije, kritiku.  

Dobitnik je više domaćih i međunarodnih priznanja za književnost i kulturu. 

 

VEČNA LJUBAV 

. 

Vajaću te brašnom golublja guka 

U noći kad lešinar drob mi kljuje 

I kad ruke prestanu zrakom da te tiču 

Jer ti prostirku neba si svukla 
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Da kralj, na poprištu bez živih, kraljuje 

I da ruže s trnjem, obestrnjene niču. 

. 

Za nas, voljena, više mesta neima 

Zato ga imamo bezmalo napretek 

Stoput umirah dnevno u snima 

Mimoletnim, i to moj ohiljadiće vek 

Mačevah s videlom noćnim mačem 

A ti mrak mi upi srca upijačem. 

. 

Čarobnice, i bez čarovanja plamna 

Prizmo, što svetlost ne odblešće 

Jer nagom svetlošću postala si sama 

I sva si ljubav, sva si blagovešće 

I sva ponor lepote nereciv stihom 

Što para vazduh galebljim krikom 

. 

Jer ja to hoću, to moje bezumlje ište 

Poslednji žmirkavi svetionik na moru 

Uspinje se uz tvoje prozračno stepenište 

I oslepev od sreće, nestaje na krugozoru 

Doći će Pozni kosac, očima te draga 

Videti neću nit pričuti sluhom 

. 

Al' moja tvojom umnožena snaga 

Biće, i duh tamni svetlucavim duhom 

Prožeće mi raspeto telo do kosti 

Jer crno jedro raspeto u vodi 

Zakrilićeš štedrim, bele ti milosti 

Dok bezdna strahotna ne oslobodi 

. 

Tu vilu, u ljudski zverinjak palu 

Tvojih košutnih, belokosnih sapi 

Što iznedruje sunce nade, u opalu 

I uz pore kužne mirisno hlapi 

Pa nek vreme izmiče mi hoklicu 

Večnosti, za taj trenutak slavlja 

. 

Pijavičnog stapanja sa tobom, tu pticu 

Hrupilu na tlo iznebuha, iz nepoplavlja 
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Što slavi te pesmom u vode mrešku 

To krilo sputano u kaveza neslobodi 

Što crnim plačem u belom smešku 

Krasnopiše tvoje ime po vodi..  
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    Slobodan Ivanović 

 

 

rodjen 04.09.1958. u Paraćinu. Autor TV serijala, emisija za decu „Radoznalci“, 

kao i TV serijala „Miris pera“, kroz koji je predstavljeno stvaralaštvo 

pomoravskih pesnika. Objavio je četiri zbirke pesama (Pišu me pesme, 2006; 

Ptice,mesec i ostalo, 2008; Sve moje, 2010; Bezglas, 2012).  Dobitnik nagrade 

„Pero Živodraga Živkovića“ istoimenog Medjunarodnog književnog festivala u 

Zenici 2018. Kao jedini autor iz Srbije zastupljen u Atologiji savremenog 

pesništva Balkana, u izboru prof. Paolo Maria Rocco i Emir Sokolović (Lieto 

Colle 1919.) 

 

ŠATRA 

 

Čija tuga 

boji veče 

na ostrvu 

mimo sveta? 

Gosta 

osmeha željnog 

il pajaca 

sa suzom na obrazu 

nacrtanom 

i smehom 

što nespretnost 

njegovu prati. 

Čijom se iluzijom 
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veče boji 

dok jeste 

pred šatrom čeka 

da osmeh nacrta 

a suzu oživi 

 

MADJIONIČAR 

 

Lako je 

Golubove koji odlete 

Zečeve plašljive 

Trnovite ruže 

I drugo veštačko cveće 

Svakodnevno 

Iz šešira izvlačiti 

Magija mi treba 

Da samoga sebe 

Pred publiku 

Iluzije situ 

Iz šešira izvučem 

A da zvižduk 

Ne odjekne  
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           Sonia Batra 

 

 

Dr Sonia Batra is a dentist by profession and writter by compulsion 

You have seen in numerous national and international anthologies 

She has been awarded Nobel Laureate Kabi Rabinder Nath Tagore award 

She has also been awarded by governments of Khazkstan, Seychelles and Peru 

She has also been awarded Gujarat Sahitya Academy award recently for 

excellent writting 

She has launched her own book 

Др Соња Батра 

по звању је зубар, а по компулсији писац 

Видели сте у бројним националним и међународним антологијама 

Такође су је наградиле владе Казкстана, Сејшела и Перуа 

Такође јој је недавно додељена награда Академије Гујарат Сахитиа за 

изврсно писање 

Покренула је сопствену књигу 

 

 

The Soul Stirrings 

A poetic saga, poems in story form 

 

Death became her 

She had died a million times 

Sometimes slaughtered in the gallows of her own depleting  thoughts 

Sometimes, petrified and scalded by their malignant jibes 



1338 
 

Simply crucified, sacrificed 

They,judging her every vibe 

 

She swam through her darkest hours 

Only to drown diligently in her magnanimous, concious mind 

Controlling it ... 

Reigning it ... 

Checking it ... 

In gallops of life 

 

Now she could recognise the ghostly silhouettes 

They were her own shadows plastered on   the walls of passing time 

Dusts of her compressed under tonnes of pressure 

Now shone with a luminous, lusterous shine 

 

More the fires burnt in her 

More there was persistent light 

Winds of vicisstude 

Altering her course of life 

Yes, death suited her 

For now she gracefully survived 

 

Skeletons of her ... 

Gregarious,  had more life ... 

 

 

 

He was like her own ... 

Sinful, passionate irking eyes 

Holding dreams and exasperations 

Dotted with grey doleful shadows 

Rebelllious, fluttering in undulating adorations 

Speaking of... 

Undercurrents and  aberrations 

 

He was like her own ... 

Sparkling, shining, translucent effulgent soul 

So to the point and yet so dejected in its course 

Meandering through turbulations 

Spotted with ever compulsive cascading succulations 
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At times completely opaque in  vibrations 

Chatting over ... 

Under the very eyes of bodies and altered caricatures 

 

A mirror image of each other 

And yet so different 

In their physicality 

In their mannerism 

So missing in words 

And yet they held each other 

Real close in silent utterations 

A divine spark 

Reverberating through 

Their common core 

Undulations... 

 

Покрет душе 

Поетска сага, песме у облику приче 

 

Смрт је постала Она 

Умрла је милион пута 

Понекад у вешалима сопствених исцрпљујућих мисли 

Понекад, окамењена и спаљена од својих злоћудних гомила 

Једноставно разапета, жртвована 

Осудили су сваку њену вибрацију 

 

Пливала је кроз своје најмрачније сате 

Само да би се марљиво утопила у њеном великодушном, свесном уму 

Контрола ... 

Владање ... 

Проверавање ... 

У галопу живота 

 

Сада је могла препознати сабласне силуете 

Били су њене сопствене сенке налепљене на зидове пролазног времена 

Прашина од ње стиснута под тонама притиска 

Сада заблистала блиставим, сјајним сјајем 

 

Још су ватре гореле у њој 

Више је било упорног светла 
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Вјетрова близине 

Промена њеног тока живота 

Да, смрт јој је одговарала 

За сада је грациозно преживела 

 

Њен костур ... 

Дружељубив, са више живота ... 

 

 

 

Био је попут ње ... 

Грешне, страствене иритирајуће очи 

Држећи снове и огорчења 

Прошаране сивим жалосним сенкама 

Бунтовне, лепршаве у валовитом обожавању 

Говорећи о... 

Подтоковима и аберацијама 

 

Био је попут ње ... 

Искричава, блистава, провидна блистава душа 

Дакле, до тачке, а опет толико потиштена у свом току 

Вијугајући кроз турбулације 

Уочена увек компулзивним каскадним токовима 

Понекад потпуно непрозирна у вибрацијама 

Ћаскање преко ... 

Под самим очима тела и измењених карикатура 

 

Огледало једно другог 

А опет тако различити 

У својој телесности 

У њиховом маниризму 

Тако недовољни у речима 

Па ипак, држали су се 

Стварно близу у тихим изговорима 

Божанствена искра 

Одјекује кроз 

Њихово заједничко језгро 

Валовитост ... 
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     Соња Кугуда Илиеска 

 

 

Соња Кугуда Илиеска, Лондон ( Голема Британија ) 

Соња Кугуда Илиеска е писателка од македонско потекло која последниве 

четири децении живее и работи во Лондон 

( Голема Британија ).Родена е на 2 јануари 

1955 година во Прилеп ( Северна Македонија ), а поголемиот дел од своето 

детство и младост ги поминала во Скопје каде завршила гимназија , а 

потоа студирала право на факултетот " Св Кирили 

и Методиј ". Уште за време на своите студии 

заминува за Англија каде и понатаму живее со своето семејство . Нејзината 

званично објавена збирка на стихови " Воздишки "е преведена на српски и 

италијански јазик. 

Соња Илиеска Кугуда во својата младост освоила многубројни значајни 

први награди за своето поетско и прозно творештво .Нејзината љубов за 

поезијата продолжува и во Лондон каде таа и понатаму пишува како на 

македонски , 

така и на англиски јазик . Денес Соња Илиеска Кугуда своето време го 

поминува 

во С.Македонија , Англија и Сардинија од каде потекнувал нејзиниот маж 

и каде е тој оставен да почива во вечен мир , оставајќи и вечен извор за 

понатамошни поетски и творечки инспирации. 

Соња Илиеска Кугуда  

је списатељица македонског порекла која задњих четири деценија живи и 

ради у Лондону ( Велика Британија ) .Рођена је 2 јануара 1955 године у 
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Прилепу ( С. Македонија ) , а већи део свога детињства и младости провела 

је у Скопју где је завршила гимназију и затим студирала право на 

Универзитету " Св Кирили и Методиј " у Скопју . Још за време студија 

одлази у Енглеску где и даље живи са својом породицом .Њена званично 

објављена збирка стихова " Уздаси " је превеђена на српском и 

италијанском језику . Соња Илиеска Кугуда је у младости освајала врло 

значајне прве награде за своје песничко и прозно стваралаштво . Њена 

љубав за поезијом продужава и у Лондону где и даље пише како на 

македонском , тако и на енглеском језику .Данас Соња Илиеска Кугуда 

своје време проводи у С. Македонији , Енглеској и Сардинији , одакле је 

потицао њен муж и где је остављен да почива у вечном миру , остављајући 

јој вечни извор даљих поетских и стваралачких инспирација. 

 

КОГА ТАА ОТИДЕ 

 

Можеби кога месецот пловејќи 

низ безконечното црнило на ноќта , за момент се прикри со белата свила на 

облакот која го обвила , 

исплашен дека разбрал за судбина што му се открила , 

а засрамен се прикри за да не ми каже , 

Зошто неговата возвишеност не му дозволи 

да ме лаже . 

 

Можеби кога тихото ноќно ветре исполнето со мирисот на цвеќе , 

помина покрај мене и се избрза веќе , за да ме измине 

како да не сака да биде за долго околу мене , зошто било , видело и знае 

што се случило , 

но не се одлучи да ми каже , 

зошто неговата моќност не му дозволи да ме лаже. 

 

Можеби и кога осетив и дека нешто снема. 

Како некој да ми го зема. 

Како победна да останав в миг. 

Како да слушнав последен повик , 

а не знаев од каде иде , 

но знаев дека нешто страшно ќе биде. 

 

И додека душа ми снема кога телефонот 

заѕвони ко крик в ноќта и два збора ми распараа уши 

и осетив како бол в гради ми гуши 
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и само , само сакав да знам. 

Како од овде замина таа... 

 

Можеби и светот застана в тој час 

и ѕвезда падна за испуштена душа јадна. 

Пред солзи да покријат лице мое. 

Пред да извикам име твое. 

Пред паметов да ја изгуби моќта. 

 

И пред месецот да заплови низ 

безконечното црнило на ноќта. 

 

КАДА ЈЕ ОТИШЛА 

 

Можда када је месец пловио 

кроз безконачну таму у ноћи , и за трен се прикрио белом свилом од облака 

што су га обавили , 

исплашен да је разумео судбу што му се откри , 

па се постиђен прикрио како ми не би рекао , 

јер му његова узвишеност не би дозволила да ме слаже. 

 

Можда када се тихи ноћни ветар испуњен мирисом цвећа провукао поред 

мене журећи да ме не дотакне 

као да није хтео око мене дуже да пребива , 

јер је био , видео и знао што се то збило , 

али не одлучи да ми каже , 

јер његова сила му не дозволи да ме слаже. 

 

Можда и када осетих да је нешто нестало. 

Како да ми је неко нешто узео. 

Као да сам за трен остала побеђена. 

Као да дочух задњи зов , 

али не докучих откуда стиже , 

а ипак сам знала да се нешто страшно збило. 

 

И док сам губила дах 

телефон као крик зазвони у ноћи 

и две речи 

распорише ми уши 

а у грудима страшна бол поче да ме гуши 
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и хтедох само да знам 

како она одавде оде... 

 

Можда је и свет стао у том часу 

и звезда једна пала за душу испуштену. 

Пре но што се сузе излише по лицу. 

Пре но што твоје име позвах. 

Пре но што мој ум изгуби сву моћ. 

 

И пре но што је месец запловио 

кроз бесконачну тамну ноћ.  
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     Срђан Опачић 

 

 

Срђан Опачић рођен је 23. новембра 1967. године у Осијеку. Основну и 

средњу школу завршио је у Београду. Студирао је теологију на 

Богословском факултету СПЦ . Прве песме објавио је у зборнику „Нисам 

више сам“ (Београд, 1994). 

Објављивао је у многим часописима за културу и уметност у Србији и 

иностранству. 

Заступљен је у више песничких антологија од којих су најважније 

двојезична (српско-руска) антологија српске поезије друге половине XX 

века „Из века в век“ (Москва, 2003.) и двотомна антологија српских 

песника рођених у периоду 1946 – 1996. „Фигуре у тексту – градови у 

фокусу“ (Крагујевац, 2019.) 

Збирке поезије: 

„Скраћени бескрај“,1996. 

„Невреме“, 1998. 

„Глинени људи“, 2001. 

„Глинени људи“ (друго измењено и допуњено издање) 2011, 

и „Истина о смрти је лаж“, 2019. 

Песме су му превођене на енглески, руски, француски и мађарски језик. 

Члан је Удружења књижевника Србије. 

Живи у Београду као самостални уметник 

 

 

Одлазак Саве Шумановића 

(1896-1942) 

 

Био је четвртак 

тридесет први август 1939. 
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Имао је последњу изложбу у Београду 

али то тада није могао знати 

 

Сликар „како знам и умем -- стила" 

Био је расположен за разговор 

и спреман да тумачи своје дело 

 

Онај исти који је у граду светлости 

сетно сликао сремску равницу 

И исти онај који је у Шиду 

ослушкивао ехо Париза 

опраштао се од београдске публике 

али то тада није могао знати 

 

Сутрадан освануо је црни петак 

прво у Пољској 

а потом у читавом свету 

У ратном мраку пострадао је 

сликар светлости 

 

Био је понедељак* 

тридесет први август 1942. 

али он то никада није сазнао. 

 

*Сава Шумановић убијен је у недељу 30.августа 1942.године на гробљуу 

Сремској Митровици. 

 

 

Sava Šumanović távozása 

 

Csütörtök volt 

1939. augusztus harmincegyedike. 

Belgrádban az utolsó kiállítása volt 

de ezt akkor még nem tudhatta 

 

A festő „ahogy tudok és birok – érkezett” 

Vidám volt közvetlen 

alkotásairól szívesen beszélt 

 

Ugyan az aki a fény városában 
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szomorúan a szerémségi síkságot festette 

És ugyan az aki Sídben 

a párizsi visszhangra figyelt 

 

a belgrádi közönségtől búcsúzott 

de ezt akkor még nem tudhatta 

 

Fekete péntekre virradt a másnap 

először Lengyelországban 

majd az egész világon 

 

A háború homályában veszítette életét 

a fény festője 

Hétfő volt* 

1942. augusztus harmincegyedike 

de ezt ő sosem tudta meg. 

 

*Sava Šumanović (Sumánovity Szávó – 1896-1942 – a híres szerb festőt 1942. 

augusztus 30.án a szávaszentdemeteri temetőben végezték ki. 

Fordította: Fehér Illés 

 

 

ДАНГУБЉЕЊЕ  

 

Чамим на станици,  

не знам чега,  

и чекам, не знам шта.  

Наилази нешто,  

и опет не знам,  

да ли је то нешто,  

нешто посебно, 

 или је тек било шта?  

Коначно схватам:  

то нешто,  

што је пролазило поред мене,  

био је мој живот;  

и он би заиста био,  

нешто посебно,  

да га нисам прочамио,  

на станици,  
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не знам чега,  

чекајући, не знам шта! 

 

Naplopás 

Állomáson senyvedek, 

nem tudom miért, 

és várok, 

nem tudom mit. 

Megérkezik valami 

és ismét nem tudom, 

az a valami 

valami különleges 

csak egyszerűen bármi? 

 

Végül megértem: 

az a valami, 

ami mellettem haladt el, 

életem volt; 

és az tényleg 

különleges lett volna, 

ha nem herdálom el, 

az állomáson 

a nem tudom miért 

várva 

a nem tudom mit! 

 

Fordította: Fehér Illés   
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      Stefano Capasso 

 

 

 

Stefano Capasso was born in Qualiano, a charming village on the outskirts of 

Naples - Italy.  His youth and his studies were carried out in Stabia, a city that 

he will carry in his heart.  In 1965, after graduating in law with honors, he left 

his land and then began a brilliant career as a Manager, traveling a lot in Italy 

and abroad. He began to devote himself to poetry, still young, influenced by the 

beauty of the verses  by Antonio Macedo, in Soledad y Campo de Castilla              

Стефано Kапасо 

је рођен у Куалиану, шармантном селу на периферији Напуља - Италија. 

Његова младост и студије изводили су се у Стабији, граду који ће носити у 

срцу. 1965. године, након што је с правом дипломирао право, напустио је 

земљу и потом започео бриљантну менаџерску каријеру, пуно путујући у 

Италији и иностранству. Почео је да се посвећује поезији, још увек млад, 

под утицајем лепоте стихова Антонија Македоа, у Соледад и Kампо де 

Kастиља 

 

The HOPE 

Light up the Darkness 

 

Can We bring back the Light 

in the deep darkness 

of a World 

that we let slip 
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towards an unstoppable drift? 

 

I think so , 

indeed I am sure of it 

because towards us 

has already started 

a Smiling Hope 

which, alone, never leaves us. 

 

Yes, Hope, 

it is she who carries 

with it Light in abundance 

to illuminate 

the Spirit and the Mind 

of those who suffer from anguish 

in hard times, 

dark and devastating. 

 

And right in that instant 

than Hope 

brings us closer to God 

with a dazzling wake 

on which we can go, 

without fear. 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,, That Wonderful Time ,,,,,,,,,,, 

will it  ever come  back? 

 

Look far beyond 

the Horizon 

and see nothing, 

if not ghosts 

chasing each other 

.           in a mad rush 

against time, 

it's really sad. 

 

There are shadows 

that dissolve 
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instantly 

only to appear, 

like snow clouds 

while others, 

suddenly, 

fill the scene 

of tender memories 

of the past, 

when 

everything and everything 

it was truly wonderful. 

 

But that wanderful time 

will it ever come back? 

 

Eyes now tired 

makes it clear, that anyway 

those already passed 

they really stay 

extraordinary memories. 

 

 

Нада 

 

Осветли мрак 

 

Можемо ли вратити светлост 

у дубокој тами 

света 

да смо пропустили 

ка незаустављивом заносу? 

 

Мислим да је тако , 

заиста сам сигуран у то 

јер према нама 

већ започео 

насмејана нада 

која нас сама никада не напушта. 

 

Да, нада, 



1352 
 

она је та која носи 

са њом Светлост у изобиљу 

осветлити 

Дух и Ум 

оних који пате од тескобе 

у тешким временима, 

мрачно и разорно. 

 

И то у том тренутку 

Та Нада 

приближава нас Богу 

блиставим бдењем 

на који можемо ићи, 

без страха. 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, То дивно време ,,,,,,,,,,, 

да ли ће се икада вратити? 

 

Погледај далеко даље 

Хоризонт 

и не видим ништа, 

осим духова 

јуре једни друге 

. у лудом налету 

против времена, 

заиста је тужно. 

 

Постоје сенке 

који се растварају 

одмах 

само се појави, 

као снежни облаци 

док други, 

одједном, 

попуне сцену 

нежних успомена 

прошлости, 

када 

све и свашта 
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било је заиста дивно. 

 

Али то лутајуће време 

да ли ће се икада вратити? 

 

Очи су сада уморне 

али свеједно јасно показују 

оно што је већ прошло 

заиста остају само 

изванредне успомене.  
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           Stojan D.Tintor 

 

Stojan D.Tintor je rođen 28.juna 1955.godine u Stabandži, na Suvoj Međi, 

Velika Kladuša. Školovao se u Stabandži, Temerinu, Beogradu i Novom Sadu, 

gde je i diolomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Novosadskog 

univerziteta. Živeo je u Novom Sadu dvadeset godina i radio u projektnom 

preduzeću „Arhitekt“ kao projektant, pronalazač i direktor. Nedložne obaveze 

„emotivnog karaktera“ vezane za porodicu i Temerin vratile su ga iz voljenog 

Novog Sada u Temerin gde je i odrastao. Ljubavlju prema književnosti zadojen 

je čitajući rusku, indijsku, kinesku poeziju i poeziju velikih srpskih pesnika još u 

ranoj mladosti. 

„Tintor ne robuje ni jednoj pesniškoj školi, pri traženju svakog novog stiha 

polazi gotovo uvek s nulte tačke a inspiracije su mu žene, ljubav, ljubav prema 

deci, prirodi, vasioni i svemu što ga okružuje. Svakoj pesmi, Tintor ostavlja 

komadić svoje duše, tako je piše i tako je čita i tako je doživljava.“(Pero Zubac) 

Prvu pesmu objavio je u studentskom listu «Mašinac» sada već davne 1975 

godine. 

pet knjiga pesama iz ciklusa “TAMO IZA DUGE” 

-“UKROĆENI NEDOGLEDI” 

-“PRIZNAJEM” 

-“URLAĆU AKO MI UZMU LJUBAV” 

-“ŽIVOT JE SAMO JE BITI ŽIV” 

-“NA TALASIMA TUGE” 

dve knjige iz ciklusa “INJE UGAŠENIH OČIJU” 

-”INJE UGAŠENIH OČIJU” 

-“TVOG OKA ŽAR” 
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do sad objavljene pesme stvarane su u rasponu od trideset i više godina a za 

očekivati je nova izdanja iz pesnikove dugogodišnje beležnice, jer tamo ne 

mogu dugo da čekaju… 

Stojan D.Tintor Ima pripremljen material za sledećih četrdeset tri (43) zbirke 

pesama jedan roman i knjigu NOVELA koje čekaju izdavača i štampara….. 

jer Stojan D.Tintor; samo želi da živi kao senka, 

razastrta po bojama zemlje i neba. 

Ne treba mu ni glas, ni ime, 

s malo bola, tek toliko koliko treba 

da se živi i ove zime. 

 

PČELO GORČINE 

/Stojan D.Tintor/ 

 

Bože moj, kakva, kakva li si bila? 

- O srce moje, još uvek te čuva! - 

Da li si bila dodir lahora kad duva? 

Ili si bila proleće u begu brzih krila? 

 

Bila si tako prozračna i laka 

ko polen na vetru... 

Nevidljiva 

ko što je osmeh kad se u smeh skriva. 

 

Mutna u zraku ko drhtaj barjaka. 

Barjak i osmijeh i polen mala, 

proleće junsko, lahor iz daljine... 

Ludost i i tugu si mi dala! 

 

Nestajanje tvoje u ništa se skrilo 

- o sećanje slepo, o pčelo gorčine! - 

Ne znam što si bila, al’ znam da te bilo. 

 

PIŠEM TI 

/Stojan D.Tintor/ 

 

Pisao sam ti dugo, jedina moja, iznova, danas 

Opširno, baš opširno, ljubavno pismo, 

Po ko zna koji put pitam,ima li nade za nas? 

Dugo, baš dugo, draga moja, videli se nismo. 
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Pisao sam u nekim sumornim danima potom, 

Opširnu, nadahnutu i dugu, jako dugu, priču. 

Pišući stalno sam se pitao zapravo, 

Da li ponekad sedneš pred onim 

Srušenim plotom? 

Gde s proleća, ruzmarin i lavande niču. 

 

Posle sam napisao za tvoju dušu,novelu, 

Onu što, tako iskreno opisuje, nas dvoje. 

Pitao sam, čuvaš li još onu ružu svelu? 

Da li si mi i dali sam ti još uvek 

Sve moje i tvoje. 

 

Napisaću ja jednoga dana, roman o nama, 

Reći ću sve što znam i što mi se kaže, 

Pa neka čita svet, nek čita i tvoja mama. 

Niko o nama neće umeti i neće moći 

Lažne priče da slaže. 

 

Pisaću o nama dok pisati budem mogo, 

Neka, kada nas ne bude bilo, ostane traga 

Reći ću samo istinu kunem se,o moj Bogo 

Neka bude jedina i naša, ogoljena i draga. 

 

Htedoh ti ovog trenutka još nešto reći, 

Pade iz umorne ruke prelepa olovka meka. 

Sedoh da ogrejem noge i ruke pored peći. 

Nek samo topla peć, puna drva, pucketa, 

I neka žubori, pored kuće, naša reka. 

 

Umoran sam, 

 

Pisaću ti draga pisama puno, sutra kad svane, 

Potražiću u stolu, crvenkastu, olovku novu. 

Samo da mi, nedao Bog, na vrata smrt ne bane 

Osećam neko vreme da me Anđeli sa neba zovu. 

 

Zora tihano, lagano rudi i novi dan sviće. 

Odmoran, veseo,svež i čio čujem žubor reke. 

Eh, moja jedina draga, biće još pisama biće, 
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Za našu ljubav, za naše duše nežne i meke. 

 

Živ sam, 

I to mi je ovih dana i noći jako važno. 

Mogu hodati, još pisati, mogu ti i doći. 

Samo me pusti da završim roman o nama, 

Eto mene na krilima , jedne junske noći. 

 

Živ sam, 

Mogu ti tada sve polako prepričati 

I kada sve budeš stigla pročitati, 

Moći ćeš o nama i drugima pričati, 

Neka oni, kad stignu, nastave čitati. 

 

Ja, draga moja, živim da dođe taj dan, 

Kad sve će ovo jednog trena biti java. 

Neće to biti moj pusti, odsanjani san 

Kad pustim moju duša, da mirno spava. 

Stražilovo 

02.12.2016.  
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    Sue Zhu  (淑文) 

 

 

Sue Zhu  (淑文), New Zealand Chinese poet, painter, entrepreneur and organizer 

of international cultural exchanges. She used to be a TV host in Dalian of China, 

now lives in Auckland. She is a director of the New Zealand Poetry and Art 

Association, honorary director of the US-China Culture and Art Center, the NZ 

representative of the art literary movement "Immagine and Poesia" in Italy, one 

of the founders of All Souls Poetry, a vice president of Montreal International 

Dragon-Boat Culture and Art Festival in Canada, President of New Zealand 

Branch of Hong Kong Youth Poetry Alliance, a member of the Chinese Poetry 

Society, she serves some Chinese magazines and poetry clubs as a consultant 

and editor.She has been publishing works since 1995, published 3 books in 

children's education series and 2 poetry books (bilingual, in press). Her 

paintings, poems and translation works have been published in various 

international magazines and newspapers. 

 

In 2020, she won the Italian Il Meleto di Guido Gozzano X Literary Award with 

works being recommended for public reading, was nominated for the American 

“Pushcart Prize.” She also won the second prize of the “Monkey King Cup” 

world Chinese poetry competition, received the excellent prize of the exquisite 

short poem international contest of “I write a poem for beauty” held in Zhang Jia 

Jie, China. She was an invited guest at the Panorama International Literary 

Festival and Odyssey International Festival, her poem titled “The unforgettable 

snow” was recited in the global virtual concert "Hug from Muses" in Canada, 

won Hong Kong [Xiang jiang Information Network] Top 10 Literary and Art 

Model Figures in the International Literary and Art Circle in 2020. She was 

interviewed by Publisher Weekly magazine in 2021 issue 27. 
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In 2019, she received the Certificate of Achievement conferred by the Munir 

Mezyed Foundation for Culture and Arts in Romania. 

Суе Зху 

(淑 文), новозеландски кинески песник, сликар, предузетник и организатор 

међународних културних размена. Некада је била ТВ водитељка у 

кинеском Далиану, а сада живи у Аукланду. Директорка је Новозеландске 

асоцијације за поезију и уметност, почасна директорка Америчко-кинеског 

културног и уметничког центра, представница НЗ уметничког књижевног 

покрета „Машта и поезија“ у Италији, , потпредседница Монтреалског 

међународног фестивала културе и уметности змајева-чамаца у Канади, 

председница новозеландског огранка хонгконшке Поетске алијансе 

младих, чланица Кинеског друштва за поезију, она служи као сервис за 

кинеске часописе и песничке клубове као саветница и уредница. Објављује 

дела од 1995. године, објавила је 3 књиге у образовним серијама за децу и 

две књиге поезије (двојезичне, у штампи). Њене слике, песме и 

преводилачка дела објављиване су у разним међународним часописима и 

новинама. 

 

 

The Unforgettable Snow 

 

Translated into English by Sue Zhu ( New Zealand) 

Edited by George Onsy ( Egypt) 

 

A few snowflakes moved ahead towards JiangCheng* ， 

gently touched down ashore until the end of the year 

They were caught away by the cruel cold wind, 

Recruited frantically the soldiers, the troops 

And the horses set to raid the city. 

Everything was targeted 

No one was able to escape 

Now, all is covered with pale whiteness 

Faces, mouths, even doors and windows 

Are all, all masked 

The lockdowns have sealed the towns 

Horror reigned over each plain and plateau 

From the Yangtze river to the farthest end of the globe 

Across the four oceans 
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From one season to another 

In the daytime snow is soft and sporadic 

At night, it is as hard as a steel block 

I can hear the branches squeaking out, 

Eaves being crushed, 

Avalanches roaring in the distance 

O, elegant white elves, where have you gone? 

Sobering at midnight, counting the sheep, stars and days in silence 

Peaceful holy moonlight 

Shines on the white walls and sheets 

With boundless mercy and grace 

People in their sleepless plight struggle to pray, 

Longing for the sooner 

 

JiangCheng*: A nick name for Wuhan of China. 

 

 

“The rooster crow louder at dawn*… " 

 

This sentence was quoted from a poem titled "To the Wine" by Lihe who was a 

poet of Tang Dynasty of China, he wanted to say that when dawn comes, the 

night ends and all the truth comes out. Since the beginning of Coronavirus in 

Wuhan, it has spread to attack the whole world and people have been eager to 

know the truth about where it had come from in order to avoid it would happen 

again in the future.) 

 

Death as Rebirth 

 

The screaming sound goes on and on 

Blood splattered all over the ground 

"What a pity, how painful! 

The city is suffocating", 

My mother keeps saying every day 

Until her strength is no more 

They have been digging in the area 

Trees are surrendering to give way 

As She yells for them 

And Damp tears flickering in her eyes, 

I hasted to give her some tissues, 

Wishing they would be the message 
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She should have known. 

 

Незаборавни снег 

 

Превела на енглески Суе Зху (Нови Зеланд) 

Уредио Георге Онси (Египат) 

 

Неколико пахуљица кренуло је напред према JiangCheng * ， 

благо додирнуле  копно на крају године 

Ухватио их је сурови хладни ветар, 

Махнито су врбовали војнике, трупе 

И коњи су кренули у јуриш на град. 

Све је било на мети 

Нико није успео да побегне 

Сада је све прекривено бледом белином 

Лица, уста, чак и врата и прозори 

Да ли су сви, сви маскирани 

Браве су запечатиле градове 

Ужас је владао над сваком равницом и заравни 

Од реке Јангце до крајњег краја света 

Преко четири океана 

Из једне сезоне у другу 

Дању је снег мекан и повремен 

Ноћу је тврд као челични блок 

Чујем како гране шкрипе, 

Уситњавање стреха, 

У даљини хуче лавине 

О, елегантни бели вилењаци, где сте нестали? 

Отрежњујући се у поноћ, бројећи овце, звезде и дане у тишини 

Мирна света месечина 

Сија на белим зидовима и чаршафима 

Са безграничном милошћу и благодаћу 

Људи у својој неиспаваној муци боре се да се моле, 

Чежња за оним пре 

 

JiangCheng *: Надимак за кинески Вухан. 
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Смрт као препород 

 

Вриштави звук се наставља и наставља 

Крв прска по целој земљи 

„Каква штета, како болно! 

Град се гуши “, 

Моја мајка  понавља сваки дан 

Док њене снаге више не буде 

Копала је у околини 

Дрвеће се предаје и попусти 

Док Она виче за њима 

И влажне сузе јој трепере у очима, 

Пожурио сам да јој дам марамице, 

Желећи да оне буду порука 

Требала је знати.  
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     Suhina Biswasmajumdar 

 

 

 

Suhina Biswasmajumdar is from Kolkata,lndia . She is a writer and performer. 

She writes poetry, short stories, articles, and reviews. 

Two significant life-forces propel her - ‘love’ and 'music'. 

"Tumi ", Songs of Silence (A Journey to Love), "Rudrapalasher Dake" are 

collections of her beautiful poetry. 

Сухина Бисвасмајумдар 

је из Колкате, Индија. Она је писац и извођач. Пише поезију, кратке приче, 

чланке и критике.Покрећу је две значајне животне снаге - „љубав“ и 

„музика“. 

„Туми“, Песме тишине (Путовање до љубави), „Рудрапалахер Даке“ 

збирке су њене прелепе поезије. 

 

1. 

 

 

Winter 

 

 

In our scorching days in our tired nights 

You bring silvery rays of hope 

Wide open field would be flooded with 
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golden crops 

Green farms look happy in their bridal veils 

You come with a magic stick....promise to feed the hungry world 

Make them enriched ...make them love , laugh , dream 

To dream a state of equality, elegance , ecstacy 

Prepare to embrace spring –open a new horizon again 

 

Oh Winter ! Please come, 

Come to our world of broken hearts and disbelief 

We're waiting for you , dear winter , 

It's your time to come. 

 

Зима 

 

 

У наше ужарене данима у наше уморне ноћи 

Доносиш сребрнасте зраке наде 

Широко отворено поље да буде преплављено 

златни усеви 

Зелене фарме да изгледају срећно у својим венчаним веловима 

Долазиш са чаробним штапом .... обећај да ћеш нахранити гладни свет 

Учини их обогаћенима ... учини да воле, смеју се, сањају 

Сањају стање једнакости, елеганције, заноса 

Припреми их за загрљај пролећа - поново отвори нови хоризонт 

 

Ох Зимо! Молим те дођи, 

Дођи у наш свет сломљених срца и неверице 

Чекамо те, драга зимо, 

Време је да дођеш. 

 

 

 

2. 

 

Utopian... 

 

No .There's no devil in hell .Never any was there, 

Never and nowhere devil dwells .Ask Him. 

Ask the Supremo .Look ,He's smiling . 

Yes, he's laughing at you– but ,look at His eyes 
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Don't you see those tears , he hides – 

 

And hey , there's Lucifer at his feet ...He adores him – 

Kisses his forehead . Don't you hear their voice ? 

Satan condoles Him like his innocent offspring .He sobs –Yes . 

Listen to them .Poor humans again fail to realize 

 

Poor earthly bodies ,can't trust your creator? 

 

In His creation there's no hell , there's no devil 

If there's any, devil is in your hell 

Which you , poor fellow, create in your mind 

Devil's your brainchild – product of your greed hatred merciless false ego. 

 

Yes —there was no devil or no hell before you 

There'll be no one afterwards . 

Only you...only your faith can close the chapter 

And then His eyes will be bright again 

No tears,no disappointment appear there 

Only love and blessings'll remain forever. 

 

Утопијски ... 

 

Не. У паклу нема врага. Никад није ни било, 

Никад и нигде ђаво не станује питај Га. 

Питајте Свевишњег. Погледајте, насмејан је. 

Да, он вам се смеје - али, погледајте његове очи 

Зар не видиш те сузе, он крије - 

 

И хеј, Луцифер је крај његових ногу ... Обожава га - 

Пољуби га у чело. Зар не чујеш њихов глас? 

Сатана говори као његово невино потомство. Јеца - Да. 

Слушајте их. Сиромашни људи опет не успевају да схвате 

 

Јадна земаљска тела, не можете да верујете свом творцу? 

 

У Његовом стварању нема пакла, нема ни ђавола 

Ако их има, ђаво је у  паклу 

Који ти, јадниче, ствараш у свом уму 

Ђаво ти је замишљен - производ твоје похлепе, мржње,  
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немилосрдни лажни его. 

 

Да - пре нас није било ђавола или пакла 

После неће бити никога. 

Само ми ... само наша вера може да затвори поглавље 

И тада ће Његове очи поново бити блиставе 

У њима се неће појављивати сузе, разочарање 

Само љубав и благослов бићете заувек.  
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Hailing from the educational, commercial and cultural centre of Eastern India, 
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anthologies. 
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India and abroad. She is also the National General Secretary of National Child & 

Woman Development Council (NCWDC) and National Human Rights & Anti-

corruption Force (NHRACF) and the administrative persona in the World 
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Сунита Паул 

Долазећи из образовног, комерцијалног и културног центра источне 

Индије, Колкате, Сунита Паул је аутор, уредник, издавач и хуманитарац са 

међународном репутацијом. Написала је 6 књига и уредила више од 35 

антологија. 

За свој допринос књижевности, Сунита је добила престижну награду 2017. 

године. Такође је добитница награде књижевни лауреат за 2017. годину 

коју додељује Организација писаца Светске нације, Казахстан. Недавно је 
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добила награду Глас Индије у Колкати.На пољу човечанства, Сунита Паул 

представља бројне организације у Индији и иностранству. Такође је 

национални генерални секретар Националног савета за развој детета и 

жена (НЦВДЦ) и Националних снага за људска права и борбу против 

корупције (НХРАЦФ) и административна личност у Светском институту 

за мир, Нигерија.Сунита је такође позната као организатор међународних 

конференција Пан Индиа. Оснивач је издавачке куће Аабс из Колкате и 

члан одбора Атунис. 

 

 

 

Headache 

 

 

My heart aches when 

I think about us broken apart 

It feels completely lonely seeing you depart 

My heart aches for your face, now lost in the crowd 

Wish the silent beat could roar and cry aloud 

I long to have you back but I know it is impossible 

How I will deal with this heartache, time will only tell 

My heart aches when I know that this time we are done 

Though it's true that you are my only one 

My numb senses now doesn't respond to my aching heart 

I'm living with my dead soul, which has now become my inseparable part 

 

 

Darkness 

 

Darkness taught me 

The best lessons of life 

Regardless of how dark is the night 

However difficult maybe the grief or strife 

Come what may, none can dim your inner light 

 

Darkness taught me to stand strong 

When life knocks us down 

It showed me what's right and wrong 

How to deal with the miseries without any frowns 
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I learnt from darkness that it's light which attracts the eye 

But loyal shadows have more to say 

Coz it's they who know how to distinguish between a truth and lie 

In the light and shadow game, it's always darkness which shows us the way 

 

 

 

 

My eyes remember 

 

My eyes remember 

My mother's kiss on my forehead so sweet and deep 

Every night when I used to go to sleep 

My eyes remember 

My father's tensed face 

When I used to compete in any race 

My eyes remember 

When my husband set his eyes on me 

A silent promise to let me what I wannabe 

My eyes remember 

My kids' growing years 

With hopes, anticipation and fears 

My eyes remember 

Each pains and fears 

How I smiled with hidden tears 

My eyes remember 

The backstabbing of my hypocrite relatives and friends 

Some twist and turns on every end 

My eyes remember 

Each time how I failed and again tried 

How badly i survived when deep inside I died 

My eyes still remember 

The betrayal and the lies 

How each time I was fooled with open eyes 

My eyes remember 

Each and everything 

How life has taught me hard to live as a human being 

 

Главобоља 
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      Срце ме боли кад 

Мислим на нас сломљене 

Потпуно сам усамљен  

кад те видим како одлазиш 

Срце ме боли за твојим лицем,  

сада изгубљеним у гомили 

Волео бих да тихи ритам може да урла и плаче наглас 

Чезнем да се вратиш, али знам да је то немогуће 

Како ћу се носити са овом муком,  

време ће показати 

Срце ме заболи кад знам да смо овог пута готови 

Иако је истина да си мој једини 

Моја утрнула чула не реагују на моје болно срце 

Живим са мртвом душом,  

која је постала мој нераздвојни део 

 

 

Тама 

 

Мрак ме научио 

Најбоље лекције из живота 

Без обзира колико је ноћ мрачна 

Колико год била тешка туга или свађа 

Ма шта год било, не може пригушити твоју унутрашњу светлост 

 

Мрак ме је научио да останем снажна 

Кад ме живот сруши 

Показао ми је шта је исправно, а шта погрешно 

Како изаћи на крај са бедом без мрштења 

 

Од таме сам научила да је светло оно што привлачи поглед 

Али лојалне сенке имају још шта да кажу 

Јер они су те који знају како да разликују истину од лажи 

У игри светла и сенке пут је увек тај који нам показује таму 

 

 

 

 

Моје очи памте 
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Моје очи памте 

Пољубац моје мајке у моје чело тако сладак и дубок 

Сваке вечери кад сам ишла да спавам 

Моје очи памте 

Напето лице мога оца 

Када сам се такмичио у било којој трци 

Моје очи памте 

Кад је мој муж бацио поглед на мене 

Тихо обећање да ће ми дати оно што желим 

Моје очи памте 

Растуће године моје деце 

Са надама, ишчекивањем и страховима 

Моје очи памте 

Све боли и страхове 

Како сам се смешкала скривеним сузама 

Моје очи памте 

Ударце мојих дволичних рођака и пријатеља 

Неки се мењају на сваком крају 

Моје очи памте 

Сваки пут кад нисам успела и кад сам поново покушала 

Како сам лоше преживела кад сам дубоко у себи умрла 

Очи се још увек сећају 

Издаја и лажи 

Како су ме сваки пут преварили отворених очију 

Моје очи памте 

Све и свашта 

Како ме живот тешко научио да живим као човек  
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Sushma Nair lives in Mumbai , India and writes under the pen name Sanwi. She 

has published her maiden anthology of Poems “ Echoes of ache “ ( published by 

Indus Scrolls Press) , an anthology of poems that capture her fumble and 

stumble in life. Though she always took to writing to release her emotions it was 

always a wrapped existence. A special encounter helped her emerge from that 

cocoon and don a cloak of confidence. As a tribute to her mentor Preet Nambiar 

this accidental poet looks forward to spreading her wings far and wide. Pain is 

an integral part of life and man takes to art to seek solace. This particular poem 

is a eulogy to a friend robbed by CORONA… 

 

Сушма Наир  

живи у Мумбају у Индији и пише под именом Санви. Објавила је своју 

девојачку антологију песама ′′ Одјеци бола ′′ (у издању Indus Scrolls Press), 

антологију песама које је држе у животу. Иако је увек  писала да би 

пустила своје емоције то је увек било замотано постојање. Посебан сусрет 
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јој је помогао да изађе из те чауре и да не буде плашт самопоуздања. Као 

омаж њеном ментору Preet Nambiar ова случајна песникиња се радује што 

ће раширити крила далеко и широко. Бол је саставни део живота и човек 

води у уметност да тражи утеху. Ова песма је говор пријатељу отетом од 

КОРОНЕ... 

 

THAT PAINFUL GOODBYE.....….. 

 

Satan’s rogue messengers on prowl entered stealthily 

A home tranquil to usurp their peace permanently 

In choppy seas they were onboard together for moments very brief 

Till father was tossed away, Mother and Daughter watched in grief 

Drifting away far apart, downstream they on safe shores did land 

Fighting upstream currents on Devil’s Island he did land 

He tried to keep them at bay, those messengers of Death uncouth 

How could he bid goodbye to his lissome Daughter on the cusp of youth? 

A resistance mighty and spirited he put up goaded by the desire to reunite 

Embers of eternal separation they the messengers of death waited to ignite 

For many hours and few days he held on in a show of brazen mental might 

Till they roared triumphantly in the profound silence of a winter night 

Mission accomplished they left in search of a new place to dwell 

His love and his only progeny braced themselves for the farewell 

A sendoff sans the last hug, devoid the final kiss, in the company of strangers 

On that cruel night many dreams too left her along with her lone ranger 

Vacantly staring at the doorway for her warrior who even in death 

Didn’t come home, melodies of their love now her only wealth 

With sleepless nights shedding nonstop tears a daughter kept vigil 

Till the tormentors ruthlessly brought her Father’s heart to a still 

The hands that raised , the arms that cuddled her, from her time snipped 

Without granting her the mercy of a last touch, her life was ripped 

Amidst the downpour of mourners gathered around them in pain 

They struggle for that drizzle of hope and faith to survive and sustain 

As I left the grieving mother and daughter , frustration  throttled 

The storms and quakes that ravaged, the Tsunami that on to land rolled 

With its limited reach and an end in sight now looked less harmless 

Against this enemy invisible with a spread savage and boundless 

Somewhere entire families vanished , elsewhere siblings of an entire clan 

Survivors of this holocaust robbed of livelihood stare at life with altered plans 

As across the globe we endeavor in unison to seek deliverance from this ordeal 
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I muse over how when and who unleashed this foe, perhaps time will reveal! 

 

ТО БОЛНО ЗБОГОМ.......... 

Сотонини одметнути гласници кроз предворје ушли су невини 

Смиреност дома да трајно узурпира њихов мир 

У валовитим морима били су на броду заједно, на тренутке врло кратко 

Док отац није одбачен, мајка и ћерка су гледале у жалости 

Лутајући далеко, низводно су на сигурним обалама слетели 

Борећи се са узводном струјом на Ђавоље острво слетео је 

Покушао је да их држи у заливу, те гласнике смрти нијеме 

Како је могао да се опрости од своје ћерке на врху младости? 

Отпораш силан и духован трпио је жељом да се поново уједини 

Жар вечне раздвојености ови су гласници смрти чекали да запале 

Дуго сати и неколико дана одржао се у емисији дрске менталне моћи 

Док нису тријумфално загрмели у дубокој тишини зимске ноћи 

Мисија завршена, отишли су у потрагу за новим пребивалиштем 

Његова љубав и његов једини потомак су се припремили за опроштај 

Испраћај сна, последњи загрљај, лишен коначног пољупца, у друштву 

странаца 

Те сурове ноћи многи снови су је напустили заједно са њеним усамљеним 

ренџером 

Празно загледана у врата за свог ратника који је то чак и у смрти 

Није се вратио кући, мелодије њихове љубави сада њено једино богатство 

Са непроспаваним ноћима без престанка суза кћерке је одржала бденије 

Док су мучитељи немилосрдно довели њеног оца срце у миру 

Руке које су је дигле, руке које су је мазиле, из њеног времена исекли 

Не дајући јој милост последњег додира, живот јој  поцепали 

Усред много ожалошћених око њих у боловима 

Боре се за то ромињање наде и вере да опстану и да се одрже 

Док је остављао ожалошћену мајку и ћерку, фрустрација се гасила 

Олује и потреси који су опустошили, Цунами који је слетео 

Са својим ограниченим дометом и крајем на видику сада изгледају 

безазлено 

Наспрам овог непријатеља невидљивог са раширеним и безграничним 

дивљањем  

Негде су нестале читаве породице, другде браћа целог једног клана 

Преживелима овог холокауста опљачкан је живот са измењени планови 

Као да широм света настојимо тражити избављење од овог искушења 

Размишљам како када и ко је ослободио овог непријатеља, можда ће време 

открити!  
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Svanhild Løvli is a billingual poet, currently living in Gjøvik Norway 

She is a freelance writer and translator.She is conserned with fsmily life, 
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Сванхилд Лaвли 

је двојезични песник, који тренутно живи у Гјaвик Норвешкој 

Она је слободна списатељица и преводитељка. Обожавају је љубазан 

живот, женска права и разговори у природи. Њене песме су преведене на 

пољски, шведски, италијански и хиндски језик. Доприносила је бројним 

међународним антологијама, нпр. ГлоМаг, Атунис Поетри, Поетри Планет. 

Она је администратор у Етернорами - (фацебоок група) 

 

THE EMPTY HEART 

 

We hold our hands together 

as we hold our lives together 

Both afraid to letting go 
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We are blinded by our lies 

refuse to see the truth – 

The truth about our relationship 

Heart whitstands mockery, 

pain and malice 

for long and lonely times 

as long there is hope for love 

A man, a child, a dream – 

We want it all 

Eternity is measured in years, 

In our enigmatic anxiety 

turns into conquests 

We carry the fear within us 

day and night 

The faded horror of defeat, 

The shadows of empty hearts. 

 

A SIGN 

 

She whispered to the moon 

Asked for a sign 

Like the Satelite could reveal its secret 

 

The moon remained silent 

 

She danced in the sunshine 

And hoped the golden rays would turn 

into magic Wands and 

give her answers. 

 

The sun remained silent 

 

She continued to stare at the sky 

Daylight was about to disappear 

A dreamlike vision appeared on the heavenly tableau 

The Northern Light danced in the darkness 

A colorful, magical sight 

The adventure existed right in front of her - 

The exceptional performance of Aurora Borealis 
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ПРАЗНО СРЦЕ 

 

Држимо руке заједно 

док живимо заједно 

Обоје се плашимо пуштања 

Заслепљени смо својим лажима 

одбијамо да видимо истину - 

Истину о нашој вези 

Срце стоји на подсмеху, 

бола и злобе 

за дуга и усамљена времена 

све док постоји нада за љубав 

Човек, дете, сан - 

Желимо све 

Вечност се мери у годинама, 

У нашој загонетној тескоби 

Претвара се у освајања 

Страх носимо у себи 

дан и ноћ 

Избледели ужас пораза, 

Сенке празних срца. 

ЗНАК 

Шапутала је месецу 

Тражила знак 

Као што би Сателит могао открити своју тајну 

Месец је и даље ћутао 

Плесала је на сунцу 

И надала се да ће се златни зраци претворити 

у чаробне штапиће и 

дати јој одговоре. 

Сунце је ћутало 

Наставила је да буљи у небо 

Дневно светло би требало да нестане 

На небеском платну појавила се визија слична сну 

Северно светло је плесало у тами 

Шарени, магични призор 

Авантура је постојала тачно испред ње - 

Изузетни перформанс Ауроре Бореалис  
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 Светлана Владимировна Мельникова-

Пивоварова 

 

 

Светлана Владимировна Мельникова-Пивоварова, город Лида, республика 

Беларусь. 

Член Белорусского литературного союза "Полоцкая ветвь". 

Член Минского литературного объединения "Пламя" 

Член Лидского литературного объединения "Суквецце". 

Член литературного объединения "Вольная лира" г. Новомосковск, 

Украина. 

Поэзией увлеклась ещё в ранние школьные годы. Публиковалась в 

изданиях бывшего СССР таких, как: "Зорька", "Пионерская Правда". 

Окончила Минский Театрально-Художественный Институт, факультет 

актерское мастерство. Была солисткой эстрадного театра песни "Лида-

мюзикл"; ведущей актрисой в народном театре. 

В 2011 году Гран-при в республиканском конкурсе "Правовой мир сказки". 

Произведение вошло в сборник сказок о правах человека. г. Минск. 

Финалист литературных конкурсов "Славянские традиции" Республика 

Крым, Россия и "Славянская Лира" г. Минск, Беларусь. 

Отмечена дипломами Национальной литературной премии «Золотое перо 

Руси» 2019 года, дипломом конкурса «Русский Stil – 2019» с присвоением 

звания «Автор – стильное перо», дипломом общества «Краски искусства» 

(Германия), дипломом журнала «Метаморфозы» (Беларусь) – как лучший 

автор номера. 

Стихи опубликованы в девяти международных коллективных сборниках 

Беларуси, России, Германии, Украины. 
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В журналах «Камертон» (Россия), "Метаморфозы" (Беларусь), «Мир 

животных» (Беларусь), «Петрушка настамба» (Сербия). В нескольких 

номерах альманаха "Новый Ковчег" ассоциации русских поэтов "Азъ 

есмь". 

Стихи переведены на арабский язык и опубликованы в журнале 

Министерства культуры Сирии «Культурные мосты», на немецкий язык 

обществом Генриха Дика "Все краски искусств" Германия, на 

белорусский, сербский, туркменский и украинский язык 

Перевод стихотворения Светланы Мельниковой-Пивоваровой "По следам 

любви" на сербский язык переводчиком из Сербии Слободаном 

Джуровичем. 

 

Светлана Владимировна Мелникова-Пивоварова 

град Лида, Република Белорусија. 

Члан Белоруске књижевне уније „Полотска филијала“. 

Члан минског књижевног удружења „Пламен“ 

Члан лидског књижевног удружења „Сукветссе“. 

Члан књижевног удружења „Слободна лира“ Новомосковск, Украјина. 

За поезију се заинтересовала у раним школским годинама. Објављено у 

публикацијама бившег СССР-а као што су: „Зора“, „Пионирска правда“. 

Дипломирао је на позоришном и уметничком институту у Минску, на 

факултету за глуму. Била је солиста Лида-музичког поп позоришта; водећа 

глумица у народном позоришту. 

2011. године Велика награда на републичком такмичењу „Правни свет 

бајке“. Дело је увршћено у збирку бајки о људским правима. Минск. 

Финалиста књижевних такмичења „Словенске традиције“ Република 

Крим, Русија и „Словенска лира“, Минск, Белорусија. 

Награђен дипломама Националне књижевне награде „Златно перо Русије“ 

2019, дипломом такмичења „Руски стил - 2019“ са насловом „Аутор - 

стилско перо“, дипломом Друштва „Боје уметности“ (Немачка) , диплома 

часописа „Метаморфозе“ (Белорусија) - као најбољи аутор броја. 

Песме су објављене у девет међународних колективних колекција 

Белорусије, Русије, Немачке, Украјине. 

У часописима „Камертон“ (Русија), „Метаморфозе“ (Белорусија), „Свет 

животиња“ (Белорусија), „Петрушка Настамба“ (Србија). У неколико 

бројева алманаха „Нова кивот“ удружења руских песника „Аз ам“. 

Песме су преведене на арапски језик и објављене у часопису Министарства 

културе Сирије „Културни мостови“, на немачки језик од стране друштва 

Хајнрих Дик „Све боје уметности“ Немачка, на белоруски, српски, 

туркменски и украјински језик 
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Превод песме Светлане Мелникове-Пивоварове „Стопама љубави“ на 

српски српски преводилац Слободан Ђуровић. 

 

ПО СЛЕДАМ ЛЮБВИ 

 

Как по проторенной лыжне,  

Я за тобой ступаю следом.  

Тернистых троп мне путь не ведом,  

– Первопроходцем быть сложней. 

 

По неизвестной целине,  

Ты проложил себе дорогу,  

Идёшь по ней, внимая Богу,  

Не ищешь истину в вине. 

 

Несёшь собою дивный свет,  

Волшебным даром обладая,  

О смысле жизни рассуждая,  

Находишь правильный ответ. 

 

А я, твой маленький росток,  

С душой, распахнутой оконцем,  

Тянусь к тебе, как лучик к солнцу,  

Ловлю твой каждый шепоток. 

 

Ты - мой родник и мой исток,  

Где жизни пью своей начало.  

Она мне лирой зазвучала  

Твоих божественнейших строк! 

 

PO TRAGU LJUBAVI 

 

Ko po stazi utabanoj  

bazam za tobom svijajuć gležnje; 

- nije mi znana trnasta staza  

putniku prvom bilo je teže. 

 

Po nepoznate ledine logu  

prokrči sebi put, u dubinu; 

- njom greš, zavetovan Bogu,  
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a ne tražiš istinu, u vinu. 

 

Nosiš svetlost razotkrića  

darak čudesni te plavi; 

- razmišljaš o smislu žića  

da nađeš odgovor pravi. 

 

A ja poput lastara  

ruža s oknom duše, što se razvi; 

- ko luč, suncu se pružam,  

sašaptaje lovim ti na stazi. 

 

Ti si mi izvor, vrutak nemira,  

gde žiću pevam ishod blagi; 

- što je meni odjeknuo,  

k'o lira tvojih božanskih strofa, dragi. 

 

Перевод стихотворения Светланы Мельниковой-Пивоваровой "Позволь" 

на беларусский язык переводчиком из Беларуси Ириной Вашкевич. 

 

ПОЗВОЛЬ 

 

Позволь стать той, кем не была другая...  

И не был до меня никто другой.  

Позволь в пути, тебя оберегая,  

Мне Ангелом лететь вслед за тобой.  

 

Позволь любить, душой самозабвенно  

И тела пыл дарить тебе, позволь...  

Поверь, я лишь с тобой так откровенно,  

Теряю стыд и разума контроль.  

 

Позволь стать той, с которой ты сумеешь  

Мечтать, творить и быть самим собой.  

Приумножать талант, что ты лелеешь  

В душе своей, дарованный судьбой.  

 

Позволь стать той, которой ты поверишь,  

Что для неё на свете ты один.  

Её любовь ни с чем не соизмеришь...  
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Позволь, с тобой остаться до седин. 

 

Позволь стать той, кем не была другая.  

Стать той, что разожжёт в тебе огонь. 

 

Перед тобой душа моя нагая  

Трепещет, как раскрытая ладонь. 

 

ДАЗВОЛЬ 

 

Дазволь стаць той, кім не была другая… 

І не быў да мяне ніхто, такой. 

У дялёкім шляху я цябе зберагаю, 

Анёлам лячу ўслед за табой. 

 

Толькі цябе дазволь кахаць, менавіта, 

І цела запал дарыць табе, дазволь… 

Павер, я толькі з табой так адкрыта, 

Губляю сорам і розуму кантроль. 

 

Дазволь стаць той, з якой ты можаш 

Тварыць і марыць, быць самім сабой. 

Прымножыць талент, які ты хочаш, 

Падараваны лёсам, у душы сваёй. 

 

Дазволь стаць той, якой ты паверыш, 

Што для мяне на свеце ты адзін. 

Маё каханне нічым не абмерыш… 

Застацца дазволь з табой да сівых часін. 

 

Дазволь стаць той, кім не была другая, 

Стаць той, што распаліць у сэрцы агонь. 

Перад табой душа мая стрункая 

Трымціць, як раскрытая сціпла дал 

 

 

 

ДОЗВОЛИ МИ 

 

Дозволи да ти будем као ниједна друга, 
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Онаква какве пре мене није било 

Како бих успут, да нестане туга, 

Била твој анђео који те штити крилом. 

 

Пусти ме да волим, свом душом, несебично 

И даћу ти сву ватру и жар мога тела... 

Веруј ми, само са тобом тако искрено 

Губим срам и разум.И кад не бих хтела. 

 

Дозволи да будем та са којом ћеш моћи 

Маштати, стварати и бити увек свој. 

Дароваћу ти снагу, увећати моћи 

Судбином коју носим у души мојој. 

 

Пусти ме да будем она у коју верујеш 

Да си ти једини који постоји на свету овом. 

Та љубав нема са чиме да се упоређује ... 

Дозволи да останем до старости са тобом . 

 

Пусти ме да ти будем као ниједна друга. 

Она што ће ти у души запалити плам. 

Моја гола душа и љубав голуба 

Дрхти пред тобом…Чека  отворени длан. 

 

препевао Горан Радичевић 
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      Swapanjoy Cowdhury 

 

 

Swapanjoy Chowdhury is a prominent poet, story writer and translator of 

Bangladesh. He is working as a Lecturer of Accounting in South Point College. 

Before that he worked in World Literature Centre ( Bishaw Shahitta Kendra) as 

an Assistant Coordinator. 

      Publication: Poem: Patangabilashi Rastraprem(2011), Kaljatrar Snigdha 

Fassil(2016),     

Droho 

Kingba Poro Nadir Srot(2018), Mayer Moto Pari(2020), Gohine Arannya 

Nadi(2021) 

Banlgadesher Muktijuddher Chora Kabita Songkolon(2008), Ekusher Chora 

kabita Songkolon (2010), Rangin Megher din(2012), Desher Katha Vabi(2009) 

Story: Jalpipider Bashatbari (2013), Dubechila Chand Nishinda Bone(2021) 

Editor: Literary Web Magazine `Shabdakunja’ www.shabdakunja.com 

 

Свапану Човдури 

је истакнути песник, писац прича и преводилац из Бангладеша. Ради као 

предавач рачуноводства на Соут Поинт колеџу. Пре тога радио је у 

Светском књижевном центру као помоћник координатора. 

Публикација: Песма: Инсектољубац који  воли змајеве 2011 (2011), Сеобе 

глатских фосила (2016), 

Побуна  или Струја реке (2018), Могу бити попут моје мајке (2020), Дубока 

шумска река (2021) 

Збирка римованих песама о рату у Бангладешу (2008),Двадесет једна 

римована песма  (2010), Дан обијених облака (2012), Мислите на земљу 

(2009) 

http://www.shabdakunja.com/
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Прича: водених птица (2013), Утапање месечеве сестре (2021) 

Уредник: Књижевни веб часопис: Речник 

 

 

 

 

 

 

Walking alone on the way of mist 

 

Dews are tickling under my foot 

Sleep is playing with burnt dream 

I’m walking alone on the way of mustard seed yard 

On the way of dry cannel side 

Smell of coriander leaf is spreading from sewing lungi. 

One times one equals one, two times one equals two 

I’m walking alone across the school and the holy mosque 

On the way of narrow road which makes in crop yard 

and wets with dew. 

Nobody called me behind 

You didn’t call me 

The morning didn’t call me 

The school and the mosque didn’t call me. 

I’m walking non-stop 

On the way of dark mist. 

I covered myself with the scarf of my mom 

Her mold is wetting with dew under the green rain tree 

As like the mustard seed flower. 

I want to cover the grave with scarf sheet. 

Though she find my warm cares in her ever aloneness sleep. 

I’m walking on the way of dark mist 

Nobody called me behind. 

 

Alone Like Tomb 

 

Every end of the day, 

Me and my bed space 

Surrendered each other as like quiet tomb, 

Strong Bindings with earth to earth. 

After obscure embracing with body to body 



1386 
 

I’ll be a death, 

The tiny dream of Eris fall down 

From my brightening thinking planet. 

I become light in weight , light in weight 

I’ll be adjusting myself with water from water 

With air form air 

By the proportion of 70 by 90 low pressure 

I abandonment my body from body 

I spread the mask of grave on my bed. 

Don’t sing a song and don’t play flute 

I’m seeing the laughing of water angel in my awful cool sleep. 

All verse of poetry has proved false 

All verse of dream has proved false. 

Every end of the day 

It’ll be a proven truth 

Man is alone like tomb. 

 

Шетајући сам кроз тамну маглу 

 

Роса ми шкакља стопала 

Спавање се игра са спаљеним сном 

Шетам сам двориштем горушице 

На путу суве стране канала 

Мирис листа коријандера шири се из задиханих плућа. 

Једанпут један једнако је један, два пута један једнако два 

Шетам сам поред школе и свете џамије 

Уским путем, стазом кроз усеве 

мокром од росе. 

Нико ме није звао 

Ниси ме звала 

Јутро ме није позвало 

Школа и џамија ме нису звали. 

Ходам нон-стоп 

Путем кроз тамну маглу. 

Покрило сам се марамом своје маме 

Платно јој се влажи росом под зеленим кишним дрветом 

Као цвет горушичиног семена. 

Желим да покријем гроб чаршафом. 

Иако налазим моје топле бриге у његовом сну самоће. 

Ходам кроз тамну маглу 
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Нико ме није позвао. 

 

Сам попут гроба 

 

Сваког краја дана, 

Ја и мој простор у кревету 

Предајемо се један другом као тихој гробници, 

Чврсте везе земље са земљом. 

Након нејасног загрљаја тела уз тело 

Бићу смрт, 

Млади сан - Ерис пада доле 

Са моје блиставе планете која размишља. 

Постајем лаган у тежини, лаган у тежини 

Прилагодићу се води из воде 

Са ваздухом из ваздуха 

Уделом 70 на 90 ниског притиска 

Напуштам своје тело 

Раширио сам маску гроба на свом кревету. 

Не певајте песму и не свирајте флауту 

Видим смејање воденог анђела у свом ужасно хладном сну. 

Сви стихови поезије показали су се лажнима 

Сви стихови сна показали су се лажнима. 

На крају сваког дана 

То ће бити доказана истина 

Човек је сам попут гроба. 
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   Takeshi Kitaoka  (北岡 武司) 

 

Takeshi Kitaoka ( 北岡 武司)born in 1948 

1975 Finished Doctor’s Program (Graduate School of Literature), Kyoto 

University 

1980 Doctor Candidate University Bonn (West Germany)～3. 1982 

1986  Associate professor of philosophy, University Shimane   

1996  Associate professor of philosophy, University Okayama   

2001  Professor of philosophy, University Okayama.～3. 2015. 

2015  professor emeritus University Okayama. 

 

Такеши Китаока  

Рођен 1948. године 

1975 Завршен докторски програм (Факултет за књижевност), Универзитет 

Кјото 

1980 Кандидат за доктора Универзитета у Бону (Западна Немачка)  

1986 Ванредни професор филозофије, Универзитет Шимане 

1996. Ванредни професор филозофије на Универзитету Окаиама 

2001. професор филозофије на универзитету Окаиама ～ 3. 2015. 

2015. професор емеритус универзитета Окаиама. 

 

 

Behind the Silhouette 

  

Because of the crowd of chocolate buyers 

The food department is stuck 

When I finally get out near the ticket gate of the private railway 
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I begin to be pushed by the flow of people 

A man lies under a pillar 

He was eating sweet bread with his eyes closed 

When I stop and stare at the man 

The visual image sends me a foul odor 

--Man, are you happy or unhappy? 

What can you see with your closed eyes? 

A big-screen TV nearby 

Reports the return of swans to the north 

The reflection of the lake surface forms a circle 

Ripples harbor a small sun in each 

A sharp light sometimes bites into the silhouette 

The swan swaying in the waves in the overflowing light 

Seen from here, it's pitch black 

That shadow is also faint in your eyes, man. 

The mountain on the opposite bank is also darkened against the sun 

But in the light of the swan and the mountains 

Certainly, it appears there 

In the invisible part, bathed in dazzling light 

A swan that came out of the ring of reflection begins to slide 

Is that figure floating in the eyelids, man? 

In the unusually bright lighting of the underground mall 

A crowd of people passes by your side 

They should be looking at you in the corner of your consciousness 

They turned their hard eyes forward 

I won't trample you when you're rolling 

A woman in a fur coat and another woman with a long muffler 

Hanging a paper bag with chocolate in it 

Appearing there in the light of the population 

You surely appear there 

Are you giving up or are you stubborn? 

Or is it both? 

Where should you fly— 

 

  

 

  

 

Like a mirror 
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Sir, I seem to have left my mind somewhere. 

No joy, no sadness, no laughter, 

No tears, no sadness 

Even when my father died 

O my girl, 

You never leave you 

You are the body, the heart, and the spirit. 

One body, mind, and spirit 

You are one of the ones 

You are reflecting the universe 

Reflecting the scenery, the starry sky, 

The sea, the greenery of the trees 

In front of you 

The universe is expanding itself 

What you look for is 

What you knew 

Before you were born 

You are worried about your existence 

After the transformation 

Don't worry 

But I can't even see your face, Sir 

In this heart. 

I can't hear your voice. 

I'm isolated from the world 

Without being connected with anyone, 

Just my body is floating in this world. 

My girl, 

Still, you are there 

Appear there 

The body, the heart, and the spirit. 

Listen to heaven, 

Look at the starry sky 

The strange wavelength whispers to your cheeks 

Feel the warmth of the hands 

That support your back 

 

Иза Силуете 

  

Због гомиле купаца чоколаде 

Одељење за храну је заглављено 
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Кад напокон изађем близу улаза у приватну железницу 

Почиње да ме гура ток људи 

Човек лежи испод стуба 

Једе слатки хлеб затворених очију 

Кад застанем и загледам се у човека 

Визуелна слика ми одаје непријатан мирис 

- Човече, јеси ли срећан или несретан? 

Шта можеш видети затвореним очима? 

У близини је ТВ са великим екраном 

Извештава о  повратку лабудова на север 

Одраз површине језера чини круг 

Таласи садрже по мало сунца у свакој мрешки 

Оштра светлост понекад преполови силуету 

Лабуд се њише у таласима преплављеним светлошћу 

Гледано одавде, мркло је црно 

Та сенка је такође слаба у твојим очима, човече. 

Планина на супротној обали је затамњена од сунца 

Али у контрасту лабуда и планина 

Свакако, тамо се појављује силуета 

У невидљивом делу, окупана блиставом светлошћу 

Лабуд који је изашао из прстена одраза почиње да клизи 

Да ли ти та фигура плута у очним капцима, човече? 

У необично јаком осветљењу подземног тржног центра 

Гомила људи пролази поред тебе 

Требали би да те гледају из угла твоје свести 

Окренули су своје тврде очи напред 

Нећу те згазити док се ваљаш 

Жена у бунди и друга жена са дугим костимом 

Висећа папирна кеса у којој је чоколада 

Појављује се тамо у светлу становиштва 

Сигурно се тамо појављујеш и ти 

Одустајеш или си тврдоглав? 

Или је обоје? 

Где треба да летиш?... 

 

  

 

  

 

Као огледало 
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Господине, изгледа да сам негде напустио мисли. 

Нема радости, нема туге, нема смеха, 

Без суза, без туге 

Чак и кад ми је отац умро 

О моја девојко, 

Никад ме не остављате 

Ви сте тело, срце и дух. 

Једно тело, ум и дух 

Ви сте један од тих 

Ви одражавате свемир 

Одражавајући призор, звездано небо, 

Море, зеленило дрвећа 

Испред вас 

Универзум се шири 

Оно што тражите је 

Шта сте знали 

Пре него што сте се родили 

Забринути сте за своје постојање 

Након трансформације 

Не брините 

Али не видим ни ваше лице, господине 

У овом срцу. 

Не чујем ваш глас. 

Изолован сам од света 

Без везе са било ким, 

Само моје тело плута овим светом. 

Моја девојка, 

Ипак је тамо 

Појави се тамо 

Тело, срце и дух. 

Слушајте небо, 

Погледајте звездано небо 

Необична таласна дужина шапуће вам на образе 

Осетите топлину руку 

То подржава ваша леђа  
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            Tanja Ajtić 

 

 

 

Tanja Ajtić rođena 8. oktobra 1964. godine u Beogradu u kome je odrasla i 

školovala se. 

Nakon završenog srednjeg usmerenog obrazovanja studirala je Filološki fakultet 

– smer srpski jezik i književnost. 

Radila je na administrativnim poslovima u Saveznom sudu do 2002. godine u 

jesen, kada je sa porodicom nastavila da živi u Kanadi, Vankuver. 

“Obrisi ljubavi” njena je prva objavljena knjiga poezije. Piše pesme i kratke 

priče.Član je SKOR-a, Novi Sad, KR “Balkan”, Beograd, “Nekazano”, Bar, kao 

i u mnogim drugim udruženjima i grupama. 

Objavljene su njene pesme i priče u osamdeset zbornika (knjiga), elektronskih 

knjiga i u časopisima.Za svoje stvaralaštvo dobitnik je mnogih diploma, nagrada 

i zahvalnica.Trenutno se bavi umetničkom grafikom. Slobodan je umetnik. 

Zainteresovana je i za jogu i tai-chi.Uživa u šetnjama sa psom Bobtejl rase – 

Atosom. 

 

Reka 

 

Ti koji si stanovnik pored reke 

veruješ u slike malih bogova ljubavi 

u staroj rimskoj umetnosti 
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i renesanse kao i novog doba. 

U ljupku krilatu dečicu zabavljenu 

raznim poslovima 

vidiš ih i govoriš kao Sokrat: 

“Znam da ništa ne znam!“. 

Kažeš da je svet imanje bez gospodara 

i da se ne zna ko je njen tvorac? 

Ti kao slobodni mislilac, ni dobar ni rđav, 

ravnodušan, ali ne i nemoćan. 

Vidiš tu divnu decu u odsjaju reke 

koja za tebe teče u beskraj i uživaš. 

Imaš sigurno utočište i dovoljno vazduha 

za preživljavanje svega 

u zraku koji može da izazove 

hemijske promene a ti možeš da ih izračunaš 

samo ako želiš. 

Ti živiš u svom odsjaju lika 

i ja ti verujem 

da svet može biti lepo mesto 

ako se zagledamo u sebe. 

Onda je sve jasno. 

 

Budi samo moj 

 

Ljubomora u meni temeljni zid. 

Sa njom sam konjanik u teškom oklopu u Francuskoj. 

Ljubomora u meni dečija igrališta. 

Ja, kao pihtijast, voćni sok ukuvan sa šećerom, osećam se dosadno. 

U mladosti i stešnjenosti ja sam onaj zaklet profesionalni igrač. 

Postajem živahan francuski ples, igram. 

Muzika. 

Nož za brijanje mi je ispod grla. 

Ljubomora kao vodoskok iz mene iskače visoko. 

Nikad nisam bila rodjena pod Jupiterom, srećnom planetom. 

Moja planeta je Venera. 

Pajac je moj posao. 

U životu igračke pored svega osećam uživanje. 

Idem kroz vreme koje i ne postoji 

mereći kolcem za odmeravanje tačke, smera, pravca svoju svrhu postojanja. 

Kasnim na sve poslepodnevne sedeljke i zabave. 
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Nemam istančan osećaj 

za utvrdjene dane primanja u nedelji, 

kada se nekad moglo doći u posetu i bez poziva. 

Upadam, isteruju me iz celog sveta. 

Ja letim, ja jedino umem da letim sa svojom ljubomorom, 

da letim i kolcem 

odmeravam svoje otkucaje srca 

zato što te volim. 
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    Тарана Туран Рахимли 

 

 

Tarana Turan Rahimli, Azerbaijan. 

Assosiate Prof. Dr. Tarana Turan Rahimli is an Azerbaijani poet, writer, 

journalist, translator, literary critic, teacher, academic, is an active member of 

the International Literary Agency in Turkey, Azerbaijan, Philippine, 

Kazakhstan, İtaly, Oman, Belgium, USA. She is a PhD in Philology, Associate 

Professor of Azerbaijan and World Literature Chair of Azerbaijan State 

Pedagogical University, author of 7 books and more than 400 articles. Since 

1994 she is the member of  Union of Azerbaijani writers,  since 1998 she is  the 

member of the Council of Constitutor of World Young Turkish Writers, since 

1999 she is the member of Union of Azerbaijani writers, since 2007 she is the 

member of  well-known honorable organization in Turkey  Cyprus Balkans, 

since 2018 she is  the member of the WUINWU in Kazakhstan.  She is the 

editor and reviewer of 20 monographs and poetry books. The work has been 

published in more than 25 Western and Eastern countries. She is works were 

published in Azerbaijan, England, Italy, Spain, USA, Germany, Belgium, 

Mexico, Chile, China, Turkey, Russia, Romania, India, Ukraine, Kazakhstan, 

Serbia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Bosnia and Herzegovina, Oman, Saudi Arabia 

and other countries. Poems and articles have been published in many 

international sites around the world, on periodicals and in anthologies. 
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Тарана Туран Рахимли, Азербејџан 

Проф. Др Тарана Туран Рахимли је азербејџански песник, писац, новинар, 

преводилац, књижевни критичар, наставник, академик, активни је члан 

Међународне књижевне агенције у Турској, Азербејџану, Филипинима, 

Казахстану, Италији, Оману, Белгији, САД . Докторирала је на 

филолошким наукама, ванредна професорка на Азербејџану и катедри за 

светску књижевност Азербејџанског државног педагошког универзитета, 

аутор 7 књига и више од 400 чланака. Од 1994. чланица је Савеза 

азербејџанских писаца, од 1998. чланица Савета конститутора светских 

младих турских писаца, од 1999. чланица Уније азербејџанских писаца. 

Уредница је и рецензент 20 монографија и књига поезије. Дело је 

објављено у више од 25 западних и источних земаља. Она је објављивала 

радове у Азербејџану, Енглеској, Италији, Шпанији, САД, Немачкој, 

Белгији, Мексику, Чилеу, Кини, Турској, Русији, Румунији, Индији, 

Украјини, Казахстану, Србији, Узбекистану, Киргистану, Босни и 

Херцеговини, Оману, Саудијској Арабији и другим земљама. Песме и 

чланци објављени су на многим међународним сајтовима широм света, у 

часописима и антологијама. 

 

1.  I grew up 

 

I was left on the crossroads, 

I grow up choosing my own way. 

I passed through the aches 

That filled into my inside. 

 

I was interested with a strange wish, 

I directed towards light and sound. 

I drunk off the love 

I grew up drinking such loves. 

 

I took hands of the expectation, 

I was lost in the corners of life. 

I cut the grief to my height 

I grew up in this way. 

 

My spirit was invaded thousand times, 

I took shelter only in the hemistiches. 

A fire was made inside of my heart 
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But I didn’t burn, I grew up being experienced. 

 

Одрастао сам 

 

Остала сам на раскрсници путева, 

Одрастала бирајући свој начин. 

Прошла сам кроз бол 

То мe  испунило изнутра. 

 

Занимала ме је чудна жеља, 

Усмерла сам сe светлости и звуку. 

Отпила сам љубав 

Одрасла сам пијући такве љубави. 

 

Узела сам у руке очекивано, 

Била сам изгубљена на маргини живота. 

Тугу сам пресекла на своју висину 

Одрасла сам на овај начин. 

 

Мој дух је нападнут хиљаду пута, 

Склонила сам се само у полустихе. 

У мом срцу распламсала се ватра 

Али нисам се опекла,  

одрасла сам искусна. 

 

 

 

2  In this native city, in this strange city 

 

I loved the light that didn’t fall into my house, 

I loved the ashugh  who didn’t play my beloved melody. 

I loved each charm calling it my motherland, 

In this native city, in this strange city. 

 

I was born here, I  but  couldn’t be its  dear one, 

I didn’t  taste any forbidden piece of bread. 

I couldn’t  stay inside of myself, 

In this native city, in this strange city. 

 

Its malice and hatred displayed themselves to me, 
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Its broken belief, its grief will never come to an end. 

In rare cases I was met with friendly terms, 

In this native city, in this strange city. 

 

Pay attention to the suffocated wishes inside of me, 

Look at the writings erased on my forehead- 

Dear Qarabagh idles  in vain 

In this native city, in this strange city. 

 

Who disappeared, what things were lost, 

Your baby hopes grew older, become over. 

All my close relatives became strange, 

In this native city, in this strange city. 

 

Its arms are opened  to others, 

It hasn’t time to embrace us. 

I can’t find the way leading motherland, 

In this native city, in this strange city. 

 

У овом родном граду, у овом чудном граду 

 

Волела сам светлост која није пала у моју кућу, 

Волела сам ашуга који није свирао моју вољену мелодију. 

Обожавала сам сваку драж називајући је својом матицом, 

У овом родном граду, у овом чудном граду. 

 

Рођена сам овде, али нисам могла да јој будем драга, 

Нисам окусила ниједан забрањени комад хлеба. 

Нисам могла остати само своја, 

У овом родном граду, у овом чудном граду. 

 

Његова злоба и мржња показали су ми се, 

Његовом сломљеном веровању, његовој тузи никада неће бити краја. 

У ретким случајевима су ме дочекали пријатељски, 

У овом родном граду, у овом чудном граду. 

 

Обратите пажњу на угушене жеље у мени, 

Погледајте списе избрисане на мом челу- 

Драги Карабах узалудан и беспослен 

У овом родном граду, у овом чудном граду. 
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Ко је нестао, које су ствари изгубљене, 

Наде ваше бебе су одрасле, престале. 

Сви моји блиски рођаци постали су чудни, 

У овом родном граду, у овом чудном граду. 

 

Њене руке су отворене другима, 

Нема времена да ме пригрли. 

Не видим пут како да нађем домовину, 

У овом родном граду, у овом чудном граду. 
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     Tareq al Karmy 

 

 

Tareq al Karmy, 1975, a Palestinian poet from the city of Tulkarm. He published 

11 poetry files so far. Plays a Nay flute. His poems have been translated into 

various languages and he has participated in local and international poetry 

festivals. Al Karmy's poems attempt to write poems without ending, in a way 

that creates a deliberate interruption in the poem, leaving space for the reader to 

engage in writing the ending of the poem and leaving him space for imagination. 

This is a unique and unusual act in the landscape of Palestinian poetry that 

makes al Karmy one of the most interesting young voices in contemporary 

Palestinian poetry 

Тарек ал Карми, 

1975, палестински песник из града Тулкарма. До сада је објавио 11 

песничких збирки. Песме су му превођене на разне језике и учествовао је 

на локалним и међународним песничким фестивалима. Ал Карми 

покушава да пишу песме без краја, на начин који ствара намерни прекид у 

песми, остављајући простор читаоцу да се упише у завршетак песме и 

остављајући му простора за машту. Ово је јединствен и необичан чин у 

пејзажу палестинске поезије који чини ал Кармија једним од 

најзанимљивијих младих гласова у савременој палестинској поезији 

 

My heart is a bell of your secret love 

 

Here you are, under my skin, a sleeping tremor 

You milked the dawn in your perfume bottle 

Behold, I love you my heart 



1402 
 

 

My fingers blindly penetrate through a fence 

To pick you up 

 

Your fingers dip it in the new Berlin Wall 

To pick me the coal flower 

Did I change the flute between my glowing fingers? 

 

Your fingers are all beaks 

Under these fingers I'm 

Never tired piano 

 

And from the clash of our fingers we are born ... 

You are a bell and I am a bell 

We knock on each other in all silence... 

 

* At night / winter Tulkarm 

 

Моје срце је звоно тајне љубави 

 

 

 

Ево те, под мојом кожом, успавана дрхтавице 

Помузла сте зору у своју бочицу парфема 

Ево, волим те срце моје 

 

Моји прсти слепо продиру кроз ограду 

Да те покупим 

 

Умочим прсте у нови Берлински зид 

Да ми убере цвет угља 

Јесам ли променио флауту између својих ужарених прстију? 

 

Прсти су ти кљунови 

Под тим прстима сам 

Клавир никад уморан 

 

И из судара прстију смо рођени ... 

Ти звоно,  ја звоно 

Звонимо у тишини ... 
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Оn a rainy night 

 

You come tired even of me 

Let me sleep under your skin and meow 

Close your eyes, turn off the house 

 

To finally fall asleep 

close your eyes 

 

So I am ... 

 

The rain is burning and 

the window is pouring 

 

Кишне ноћи 

 

Дошла си уморна чак и од мене 

Пусти ме да спавам под твојом кожом и мјаучем 

Затвори очи, угаси кућу 

 

Да коначно заспим 

затвори очи 

 

Тако да сам ... 

 

Киша гори и 

прозор се сипа  
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    Terebinova Tatiana 

 

 

Terebinova Tatiana is a renown poet, translator, essayist, lives in the city of 

Otradny (Samara) and in Moscow. Tatiana graduated from the Moscow Cultural 

and Arts Acadimy in 1989. The poet is a winner of the Moscow International 

Free Verse Festival (1996).Her poems were published in the Anthology of 

Russian 

free verse -Moscow, “PROMETEI”, 1991.Tatiana's poems have been published 

in anthologies and magazines in many countries, translated into 15 languages. 

Her book of poems "Fire of the Universe" has been translated into English and 

Chinese; Demer Press,Netherlands,2019. 

- DICTIONARY of WORLD POETS ASSOCIATION And WORLD 

LITERATURE ACADEMY. PRESIDENT 

OF ROMANIA FOR WORLD UNION OF POETS: TRANDAFIR 

SIMPETRU. 

- "Kanye and Mani". The Encyclopedia of Poets of the World, the Arab World 

and 

Various Art, Ahmed Mossad Poet of the Palm, 2020. 

- Tatyana's name is mentioned  in the Samara Historical and Culturen 

encyclopedia, RUSSIA,Samara, 1995. 

- WORLD INSTITUTE FOR PEACE APPOINTS AMBASSADOR FOR 

RUSSIA, HONOURED HER WITH 

WORLD ICON OF PEACE WiP. (2019). 

 

Теребинова Татјана 

је познати песник, преводилац, есејиста, живи у граду Отрадни (Самара) и 

у Москви. Татјана је дипломирала на Московској академији за културу и 
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уметност 1989. Песник је победник Московског међународног фестивала 

слободног стиха (1996). Песме су јој објављене у Антологији руског језика 

слободни стих -Москва, „ПРОМЕТЕЈ“, 1991. Татјанине песме објављиване 

су у антологијама и часописима у многим земљама, преведене на 15 језика. 

Њена књига песама „Ватра свемира“ преведена је на енглески и кинески 

језик; Холандија, 2019. 

- "Кање и Мани". Енциклопедија песника и других уметности арапског 

света и разне уметности, Ахмед Мосад Песник палме, 2020. 

- Татјанино име се помиње у Самара енциклопедији историје културе, 

РУСИЈА, Самара, 1995. 

- СВЕТСКИ ИНСТИТУТ ЗА МИР ИМЕНУЈЕ ЈЕ ЗА АМБАСАДОРА 

РУСИЈЕ,  

И ДОДЕЉУЈЕ ПОЧАСНО ЗВАЊЕ СВЕТСКЕ ИКОНЕ МИРА ВИП. 

(2019). 

 

 

The sky weightlessly sits on your shoulder 

 

Blooming gardens fly into the light abyss of the sky. 

A red kitten-star fell asleep in the blue fields. 

And a little water snake looks over the stars in puddles. 

The city today is a sleeping angel wing. 

Once again, silence has become God, and in His eyes 

All waiting times speak to you, 

Like brooks under a thin piece of ice of time. 

The golden bucket of moon spills 

its spired gold of strange voices. 

And the sky weightlessly sits on your shoulder 

And as a shimmering blue-gray pigeon falls to sleep: 

Let the flame of your sorrow scorch me around. 

. 

They fly to me 

 

As colorful birds, they fly to me 

the other 

houses and rivers, parks and museums; 

other 

steps run away 

from fading long minutes. 
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Where you are – herbs wake up and 

the dome of tree rings, 

full of bumblebees and wasps. 

The moon dips in your eyes 

its golden roots. 

 

The dawn is almost 

exsanguinated. 

Branches of stars still embrace the sky 

which is woven from blue flax flowers. 

I’m lulling on my knees 

baby-separation. 

 

Небо вам бестежински седи на рамену 

 

Цветајуће баште лете у лагани понор неба. 

Црвено маче-звезда заспало је на плавим пољима. 

А мала водена змија гледа звезде у локвама. 

Данас је град уснуло анђеоско крило. 

Још једном је тишина постала Бог и у Његовим очима 

Сва времена чекања разговарају са вама, 

Као потоци под танким комадом леда времена. 

Златна канта Месеца разлива 

своје спирално злато чудних гласова. 

А небо вам бестежински седи на рамену 

И док светлуцави плаво-сиви голуб тоне у сан: 

Нека ме пламен твоје туге опече. 

. 

 

 

Они лете до мене 

 

Као живописне птице лете до мене 

други 

куће и реке, паркови и музеји; 

друго 

кораци беже 

од изумирања дугих минута. 

 

Тамо где си - биље се буди у 
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куполу прстенова, 

пуну бумбара и оса. 

Месец вам урони у очи 

његови златни корени. 

 

Зора је скоро 

обескрвљен. 

Гране звезда и даље грле небо 

које је саткано од плавог цвећа лана. 

Успавам се на коленима 

одвојене бебе.  



1408 
 

    Tendo Taijin (天童 大人) 

 

TendoTaijin (Poet・Reciter・Calligrapher).Born in 1944 in Otaru-city,.Japan. 

His published collections include: A World of Illusion (1981), The Azure Ring 

of Ezra Pound (1995), 

Great God, Kitchee Manitou (1997), Rosso di Maggio (1999), The Wind of 

Dakar (2005), The Snow 

of Picos de Europa (2015). 

In July 1990, he attended a master class with Galina Vishnevskaya in Salzburg. 

In March 2002, he held a solo voice performance at the Arena de Verona, Italy. 

      Since October 2006, he has produced 1,850 poetry performances in his Art 

performance  

project 

titled « Projet La Voix des Poètes » in Tokyo, Japan. 

A member of the International Poetry Association of Africa since 2000, at 

present he is active in 

reviving the recitation of poetry and participates in festivals around the world, in 

such places as: 

Argentina (Buenos Aires, Rosario); Bangladesh (Dhaka); Benin (Cotonou); 

Colombia 

(Medellín); Cuba (Havana, Matanzas); France (Saint-Nazaire); Iran (Abadan, 

Tehran); Iraq 

(Babylon, Baghdad); Italy (Genoa, Florence, Pistoia, Verona); Madagascar 

(Antanabarivo); 
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Mali (Bamako, Dogon); Mauritius (Port Louis); New Zealand (Wellington); 

Portugal (Aveiro); 

Réunion (Saint-Denis); Senegal (Dakar, Saint-Louis); South Korea 

(Pyeongchang, Seoul); 

Switzerland (Zurich); U.S.A. (Seattle, WA); Venezuela (Caracas); 

Kosova(Rahovec).etc. 

Since1990.each yearhe re-dedicates his voice to the god of the sea at Watazumi 

Shrine(Nagasaki-ken). He is presently a member of the Pen Club of Japan, and 

is renowned all over 

the world as a writer and reciter of poetry, a calligrapher, and an art critic. 

Тендо Таијин 

 

(Песник / рецитатор / калиграф) 

Рођен 1944. у граду Отару, Јапан. 

Његове објављене колекције укључују: Свет илузије (1981), Азурни прстен 

Езре Паунд (1995), 

Велики Бог, Китчи Маниту (1997), Црвени мај (1999), Дакарски ветар 

(2005), Снег врхова Европе (2015). 

У јулу 1990. године похађао је мајсторски течај код Галине Вишњевске у 

Салцбургу. 

У марту 2002. године одржао је соло гласовни наступ у Арени де Верона, 

Италија. 

 Од октобра 2006. године у свом Арт перформансу остварио је 1.850 

песничких представа 

пројекат 

под називом «Пројект глас поета» у Токију, Јапан. 

Члан је Међународне песничке асоцијације за Африку од 2000. године, 

тренутно је активан у оживљавању рецитовања поезије и учествује на 

фестивалима широм света, на местима као што су: 

Аргентина (Буенос Аирес, Росарио); Бангладеш (Дака); Бенин (Котоно); 

Колумбија 

(Меделин); Куба (Хавана, Матанзас); Француска (Сент-Назер); Иран 

(Абадан, Техеран); Ирак 

(Бабилон, Багдад); Италија (Ђенова, Фиренца, Пистоја, Верона); 

Мадагаскар (Антанабариво); 

Мали (Бамако, Догон); Маурицијус (Порт Лоуис); Нови Зеланд 

(Велингтон); Португал (Авеиро); 

Реунион (Сент-Денис), Сенегал (Дакар, Сент-Лоуис), Јужна Кореја 

(Пјонгјанг, Сеоул); 

Швајцарска (Цирих); САД (Сијетл, ВА); Венецуела (Каракас);) итд. 
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Од 1990. сваке године поново посвећује свој глас богу мора у Ватазумију 

Шрине (Нагасаки-кен). Тренутно је члан Пен клуба Јапана и познат је 

широм света 

свет као писац и рецитатор поезије, калиграф и уметнички критичар. 

 

 

難民島に 

 

あの押し寄せる濁流のなか 

流されて行く物は 

 

あなたのもの 私のもの 誰かのもの 

 

誰でも無いものが 

 

連なって流れ 逃げ出している 

 

私のものあなたのものと思っていた 

 

沢山の家財や家や車は 

 

漂流するただの粗大ゴミ. 

 

所有している 

 

所有できると信じていた 

 

   モノや土地は 

 

 

瞬く間に 母なる大地に還った 

日々の営みの絆が一瞬で 

 

幻と化したことを 

 

誰もがすぐには信じられなかった 

 

すでにこの島の海岸線は消えている 
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と警告していた者の聲は消され続けて来たが 

 

本当に消されたのは 聞く耳を持たず 

 

見える世界だけを信じていた者たち 

 

ただの避難なら 時間が解決し 

 

元に戻ることも出来るかもしれない 

未だに止めることも出来ない 

拡散し続けている福島原発の放射性物質は 

 

ただ累積していくだけ 

 

除染などただの気休め 

 

 

洗い流した汚染水は 

何処へ流れゆくのか 

 

汚染された故郷には二度と戻れない 

いやもう生活出来ないのだ 

 

と誰もが言わない 言えない 

 

世界から難民の受け入れを拒否してきた 

 

この極東の小さな島が 

 

難民島に変わったこと 

 

に いまだ誰も気がついてはいない 

 

もし世界の雛型が この東洋の小さな島なら 

 

この世界はすでに瀕死の重傷 
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原始からの力を保つ 

 

この星のマグマは 

 

時折 癇癪玉を破裂させ 

 

瞬時に多くのモノを 

 

繰り返しくりかえし 

 

飲みこみ 

 

無言の警告を発し続けてきた 

 

この星の地表に住む者たちは 

 

今も好き勝手に 

 

自然を破壊しつづけている. 

 

この水の惑星に 

 

我々はいつまで 

 

安全に住み続けられるのか 

 

もう誰にもわからないのだ 

 

 

Refugee Island  

 

Within the muddy current pressing forth 

What is carried off by the flow— 

Is it yours? Is it mine? Whose is it ? 

It belongs to no one, but floats 

Together with the flow, escaping . . . 

What I thought was yours or mine 
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But those things and even the land 

Are many household goods, houses, cars— 

Large drifting lumps of refuse and trash 

“I owned them.” 

“I believed that they were mine!” 

In the twinkling of an eye, returned to Mother Earth. 

All the connections of day-to-day life, in an instant 

Were transformed into an illusion. 

Nobody could believe it at first. 

The voices of those who warned that this island’s 

Coastline would be erased were themselves erased, 

But now what was really erased are those who 

Heard not and only believed what they could see. 

If it was just a matter of escaping, time would solve 

Things, maybe bringing everything back as before. 

But even now we cannot stop the constant spread of 

Radioactive substances from Fukushima’s reactors 

that only continue to accumulate  

Decontamination is nothing more than a placebo. 

And the contaminated water that they spilled forth, 

Where will it flow? 

“We cannot return to our contaminated villages. 

It’s awful! We can’t eke out a living!” 

Nobody says such a thing. Nobody can. 

These small islands in the Far East that have 

Refused to accept refugees from around the world 

Have transformed into islands of refugees, 

Though until now no one has recognized that. 

If the patter for the world is these small islands, 

Then this world is already dying from a grave wound. 

Maintaining its power since Creation, 

This planet’s magma 

Sometimes explodes and blows its top, 

Instantly engulfing 

Many 

Over and over— 

A wordless warning that it continues to express. 

Those that live upon the surface of this planet 

Now just as they please 
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On this planet of water, 

For how much longer can we continue 

To live safely? 

No one knows. 

 

On One Kind of “Truth” 

 

On this small watery planet, how many people 

Are searching for the Truth, are continuing to search 

And is there anyone among them who can say 

“Any Truth you find will not be the only Truth”? 

 

All people, each individually, alone, and by themselves 

Why does the “Truth” of more than 6.6billion people 

continue to be ignored by Heaven, 

While time slips idly by, simply passing away? 

 

Transcending the color of skin or ethnicity, making borders disappear, 

Sacrificing national profit, 

Even though progress is slow, walking hand in hand, 

Moving slowly forward- Who is preventing this? 

 

Though the century changes, the confusion persists; 

The gods we trust in our hearts-though we continue to praise them loudly, 

Hunger and strife do not disappear, 

And nowhere can the light of hope be seen. Why not? 

 

In this world, though there are more representatives for gods 

than the number of ethnicities, 

If we cannot go beyond all conflict, 

If we cannot save lives from hunger, 

 

When “Light” of Truth can possibly shine? 

Shall I ask it? When is the time of hope? 

Standing before those who are starving and dying daily, 

can anyone save them with weapons or words? 

 

It is but a single person who asks, the power of the spirit of only one: 

Where are they, those who can save us now? 
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Translated by Stephen Comee 

 

Острво избеглица 

 

Унутар блатњаве струје која напредује 

Шта се зове напретком— 

Да ли је твој? Да ли је мој? Чији је ? 

Никоме не припада, али плута 

Заједно са протоком, бежећи. . . 

Оно што сам мислио да је твоје или моје 

Само су ствари, па чак и земља 

Постоје многи предмети за домаћинство, куће, аутомобили— 

Велике грудве отпада и смећа 

„Поседовао сам их.“ 

„Веровао сам да су моји!“ 

За трен ока вратио се Мајци Земљи. 

Све везе свакодневног живота, у тренутку 

Преображене су у илузију. 

У почетку нико није могао да верује. 

Гласови оних који су упозорили на ово острво 

Обалска линија би му се избрисала да су и сами избрисани, 

Али сада су заиста избрисани они који 

Нису чули и само су веровали у оно што су могли да виде. 

Да је реч само о бекству, време би решило 

Ствари, можда враћање свега као и пре. 

Али ни сада не можемо зауставити стално ширење 

Радиоактивне супстанце из реактора Фукушиме 

који се само настављају акумулирати 

Деконтаминација није ништа друго него плацебо. 

А загађена вода коју су пролили, 

Где ће тећи? 

„Не можемо се вратити у наша контаминирана села. 

То је грозно! Не можемо да зарадимо за живот! “ 

Нико тако нешто не говори. Нико не може. 

Ова мала острва на Далеком Истоку која су 

Одбила да прими избеглице из целог света 

Претворила су се у острва избеглица, 

Иако то до сада нико није препознао. 

Ако су узор свету ова мала острва, 

Тада овај свет већ умире од тешке ране. 
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Одржавајући своју моћ од Стварања, 

Магма ове планете 

Понекад експлодира и разнесе врх, 

Одмах прогута 

Много 

Непрестано- 

Упозорење без речи које наставља да се изражава. 

Они који живе на површини ове планете 

Сад баш како желе 

На овој планети воде, 

Колико још можемо да наставимо 

Да би живели сигурно? 

Нико не зна. 

 

О једној врсти „истине“ 

 

На овој малој воденој планети, колико људи 

Трагају за Истином, настављају да траже 

И има ли неко међу њима ко може да каже 

„Било која истина коју пронађете неће бити једина истина“? 

 

Сви људи, сваки појединачно, свако за себе 

Зашто „Истина“ више од 6,6 милијарди људи 

и даље небо игнорише, 

Док време лагано пролази, једноставно пролазећи? 

 

Игноришући боју коже или етничку припадност, чинећи да границе 

нестају, 

Жртвујући национални профит, 

Иако је напредак спор, ходајући руку под руку, 

Полако напред - ко то може да спречи? 

 

Иако се век мења, збрка и даље траје; 

Богови којима не верујемо у свом срцу - иако их и даље гласно хвалимо, 

Глад и свађа не нестају, 

И нигде се не може видети светло наде. И зашто би? 

 

На овом свету, иако има више представника за богове 

од броја етничких група, 

Ако не можемо ићи даље од свих сукоба, 
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Ако не можемо спасити животе од глади, 

 

Када „Светлост“ Истине може да засија? 

Да  питам? Када је време наде? 

Стојећи пред онима који свакодневно гладују и умиру, 

може ли их неко спасити оружјем или речима? 

 

Само једна особа пита снагу духа само једног: 

Где су они који нас сада могу спасити? 
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     Thomas A. Thomas 

 

 

Thomas A. Thomas studied with Gregory Orr and Donald Hall at the University 

of Michigan, where he won both Hopwood Minor and Major Awards in Poetry. 

He later studied with Matthew Shenoda at Goddard College in the MFA 

program. His poems have appeared in Anesthesia Review, The Periodical 

Lunch, Writer’s Digest, Oberon, and most recently in FemAsia Magazine. 

Additional poems are forthcoming in the Spring ’21 edition of The Banyan 

Review. His full-length book Getting Here, published in 2005, received an 

Honorable Mention in the 14th Annual Writer's Digest International Self-

Published Book Awards. 

Thomas has been an active member in the Olympia Poetry Network for many 

years now, where he has twice been the Featured Reader in their monthly Series. 

In the Pandemic year of 2020 he has read for international and inclusive 

audiences in Cultivating Voices Facebook group, with writers from Ireland, 

India, Canada and numerous other countries, and was also featured in the 

100,000 Poets for Change, Toronto Canada ZOOM event with poets from 4 

continents and 8 time zones. 

Тхомас А. Тхомас 

Студирао је код Грегорија Ора и Доналда Хала на Универзитету у 

Мичигену, где је освојио и Хопвуд малу и велику награду за поезију. 

Касније је студирао са Метјуем Шенодом на Годард колеџу у МФА 
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програму. Његове песме су се појавиле у часописима Анестезија, 

Периодични излет , Песничко варење, Оберон, и недавно у часопису 

ФемАзија. Његова целовита књига Долазак овде, објављена 2005. године, 

добила је почасно признање у 14.броју часописа Међународне награде за 

самоиздавање књига. 

 

Томас је већ дуги низ година активан члан у Олимпијској мрежи поезије, 

где је два пута био Читач у њиховим месечним серијама. 

 

У Пандемијској 2020. години читао је за међународну и инклузивну 

публику у групи Фејсбук Култивисани гласови, са писцима из Ирске, 

Индије, Канаде и бројних других земаља, а такође је представљен и на 

100.000 песника за промене, Торонто Канада ЗУМ са песницима са 4 

континента и 8 временских зона. 

 

In a time 

 

There are times when I feel trapped in time. 

And this is one of those times, the year 2020, 

a time in the impossible future I expected not 

to be alive to see, and the month is August 

and August is the month and time of litany. 

 

It is the month of my one wedding, the month 

of gaining a son who could have been thirty-one. 

It is the month of our first walk along the salt 

shore together, and of my beloved’s first illness, 

harbinger of worse to come, month of our lost 

 

mortgage, of bankruptcy, August of learning 

my only brother had renal cell carcinoma, would 

follow my father to that hard darkness so soon, 

the month of disability determination, August 

of a diagnosis at last, terribly final as it is. 

 

And it is still the month berries ripen along 

humid vines, corn ears swell in steamy fields, 

as fawns fatten out of their spots, gorging on 

clover blossoms and dandelion blooms, as seal 

pups bask between fishing lessons, as fingerlings 
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flash to avoid shadows as kingfisher young 

learn not to make shadows as they dive, it is 

the month apples begin to blush at the thought 

of falling, time of joy upon joy, joy upon sorrow, 

time of sorrow time of love upon love upon love. 

 

Dear Stranger, a return 

 

I have been preparing myself for you. 

I have been opening the scar that protects 

the place you might visit. 

 

Inside, there is light and darkness, 

water and blood, 

a multitude of suns, and bodies of the dead, 

mountains, oceans, deserts, ice, 

an angel and a dark animal. 

 

I have burned sage for you, 

and made the house warm, 

prayed you will come, 

yet fear your approach. 

 

I do not offer simplicity or ease, 

sanctuary or escape. 

 

But, dear stranger, I believe this is so: 

 

When the heart is ready, the loved one appears. 

 

Временом 

 

Постоје тренуци када се осећам заробљено у времену. 

И ово је једно од тих времена, 2020.та година, 

време у немогућој будућности  коју нисам очекивао 

да видим  жив , а месец је август 

а август је месец и време јектенија. 

 

То је месец мог једног венчања, месец 
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од стицања сина који је могао имати тридесет и једну годину. 

То је месец наше прве шетње сољу 

на обали, и прве болести моје вољене, 

претеча још горег, месец изгубљених 

 

хипотека, банкрот, август учења 

мој једини брат је имао карцином бубрежних ћелија 

пратио мог оца до те тврде таме тако брзо, 

месец утврђивања инвалидности, август 

напокон дијагнозе, ужасно коначне каква јесте. 

 

И то је још увек месец сазревања бобица 

влажне лозе, кукурузног класја што бубри на спарним пољима, 

док се младунци гоје на пашљацима, ждерући даље 

цветови детелине и маслачак, као печат 

младунци се греју између часова риболова, као прстаци 

 

трепните како бисте избегли сенке док сте  млади 

научите да не правите сенке док роните, јесте 

месец кад јабуке почињу да се црвене од помисли 

на опадање, време радости над радошћу, радости над тугом, 

време туге време љубави над љубављу над љубављу. 

 

Повратак драгог странца 

 

Припремио сам се за вас. 

Отварам ожиљак који штити 

место које бисте могли посетити. 

 

Унутра је светлост и тама, 

вода и крв, 

мноштво сунца и тела мртвих, 

планине, океани, пустиње, лед, 

анђео и звер таме. 

 

Наложио сам жалфију за тебе, 

и учинили кућу топлом, 

молили сте да дођете, 

ипак се плашите свог приступа. 
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Не нудим једноставност или лакоћу, 

уточиште или бекство. 

 

Али, драги незнанче, верујем да је то тако: 

Када је срце спремно, појави се вољена особа.  
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    Timothy Michael DiVito 

 

 

 

I have been a poet for 44 years and am from Pittsburgh PA (USA). I have been 

published in The San Fernando Poetry Journal, The Rag Mag, Cultural 

Reverence, WYRD, The World Poetry Anthology and Kiiroo(e-magazine) and 

Mobius. I am also on Facebook, WordPress, Lineofpoetry, Wix, Instagram, 

Twitter, Tumblr, Reddit and Ko-Fi. I am getting poetry book published on 

Amazon in the near future, entitled "Poetic Passion". 

Тимоти Мајкл ДиВито 

Песник сам 44 године и долазим из Питсбурга ПА (САД). Објављиван сам 

у часописима Сан Фернандо песнички журнал, Раг Маг, Поштовање 

културе, ВИРД, Светска антологија поезије и Кииру (е-магазин) и Мобиус. 

У блиској будућности добијам књигу песама објављену на Амазону, под 

називом „Поетска страст“. 

 

 

"A One Way Train" 

 

It's time to leave now, 

the train departs shortly. 

Westward dream bound 

into an unknown world, 

across the desert of time. 

 

Just sweet memories now, 
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a love once shared happily. 

Now abruptly shattered 

like glass of the human soul, 

all aboard the train of life. 

 

I gave to you my one heart, 

now I travel the world alone 

on an optimistic train track, 

leading me to new memories, 

visions of madness forgotten. 

 

Tracks leading to new dreams 

far down the line of existence, 

to unknown opportune towns. 

But a true adventure of life 

leading to brighter horizons. 

 

 

 

"Fade Into Memory" 

 

Fading like smoke on the air 

across the landscape 

of our very sacred romance. 

 

A ghost in my soul remembered 

in a clouded mind, 

the lingering touch of passion. 

 

Memories are all I have of you 

upon the landscape 

of unfulfilled aspirations. 

 

 

No more kisses in the dark 

of star filled nights 

or breakfast in bed mornings. 

 

Just a misty apparition 

remembered now, 
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clinging to life, one last breath. 

 

"Једносмерни воз" 

 

Време је да кренемо сада, 

воз полази убрзо. 

Западам у сан о западу 

о непознатом свету, 

преко пустиње времена. 

 

Само слатке успомене носим, 

љубав срећно подељену. 

Сад нагло разбијена 

као чаша људске душе, 

свих у возу живота. 

 

Дао сам ти своје једино срце, 

сада сам путујем по свету 

железничком пругом оптимизма, 

води ме до нових успомена, 

визије лудила заборављене. 

 

Песме које воде до нових снова 

далеко на линији постојања, 

у непознатим пригодним градовима. 

Али права авантура живота 

води светлијим хоризонтима. 

 

 

 

"Бледо у сећању" 

 

Нестаје попут дима у ваздуху 

преко пејзажа 

наша врло света романса. 

 

Дух у мојој души се сетио 

у мутном уму, 

дуготрајних додира страсти. 
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Успомене су све што имам о теби 

тај пејзаж 

неостварених тежњи. 

 

 

Нема више пољубаца у мраку 

звездама испуњених ноћи 

или доручака ујутро у кревету. 

 

Само магловито привиђење 

Којег сам се сетио, 

хватајући се за живот, последњи дах.  
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 Томислав М. Симић Калпачки 

 

 

Рођен 02. априла 1951. године у Кличевцу код Пожаревца. Живи у 

Крушевцу и радио је као новинар истраживач у Документарном програму 

регионалне Радио Телевизије Крушевац (РТК), (до јула 2015.). Аутор је 

многих телевизијских и новинских репортажа, социјалних драма и других 

истраживачких емисија, које се још емитују. Специјалност му је 

национална историја, култура и етно култура, посебно на селу. Серијал 

Српске старине на Радио Крушевцу, емитован је кроз 140 седмичних 

емисија, а неколико фељтона сматрају се најдужим и најстудиознијим у 

историји ревије “Победа”. На Телевизији је постао препознатљив по 

емисијама: Портрет, Портрет једне породице, Стари занати, серијалу 

документарних филмова Селопис, серијалу о воденицама, …, те наменских 

фестивалских документарних филмова, као што је Кућа Моравка, за коју 

је, као и за филм Воденица, добио посебно признање. Био је аутор и 

уредник радио емисије Славуј пева, бисери се нижу, која је доживела 

преко 670 издања, говорећи о људима и догађајима из ближе, обично даље 

прошлости. 

Као књижевник и истраживач пише историографске књиге и радове, 

романе, приче и песме. 

Члан је Удружења новинара Србије, сарадник Историјског архива 

Крушевац, сарадник и члан више културних институција и књижевних 

клубова. Председник је републичког Друштва српско-руског пријатељства 

“Православље” и Главни атаман Удружења Козака Србије "Православље", 

козачки пуковник ... 

Објављује у текућим публикацијама, зборницима, монографијама и сл. 
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Важнија библиографија: Хоризонти, више аутора, књига поезије и прозе, 

Друштво југословенско-француског пријатељства Franco-Yоugоslаvе, 

Париз-Сарајево, 1980; Селопис, Победа, Крушевац, 2001-2002; Школство у 

Србији за време Првог српског устанка, тема са научног скупа, штампана у 

зборнику радова Школство у крушевачком крају у књажевини и 

краљевини Србији, Крушевац, Историјски архив Крушевац, 2002. – 

Поводом 200 година од оснивања школе у Кличевцу, (1806-2006), овај рад, 

проширен и обогаћен додатним документима и фотографијама, штампан је 

у Победи 2006. године; Господар Миленко Стојковић, Историјска студија о 

Првом српском устанку са посебним освртом на дело и значај великог 

војводе Миленка Стојковића, Крушевац, ИА Крушевац, 2003; Миленко 

Стојковић као национална величина, Расински анали II, Крушевац, ИА 

Крушевац, 2004; Жене српских владара, Београд 2010: - Летопис школе у 

Кличевцу (1804) 1806 - 2016, истраживачка књига о школству у Србији, од 

средњег века до данас, Друштво српско-руског пријатељства 

"Православље" Крушевац, Крушевац, 2016; – Историјски 

роман Кошава са Дунава, Друштво српско-руског пријатељства 

"Православље" Крушевац, Крушевац, 2016; - Ликови мојих завичаја, 

Новинарско перо књ. 1, ДСРП "Православље" Крушевац, Крушевац, 2018; 

- Никини потомци кроз два века, коаутор Душан Лукић, ДСРП 

"Православље" и Удружење Козака Србије "Православље" Крушевац, 

Крушевац, 2019; Извори српске традиције, Новинарско перо књ. 2, ДСРП 

"Православље" и УКС "Православље" Крушевац, Крушевац, 2020. - У 

припреми за штампу је историјско-биографски роман Матеус и Јулка, 

ДСРП и УКС "Православље" Крушевац. 

– Приређивач је и рецензент зборника поезије и прозе Селу у походе, (у 

истом заступљен и са сопственим радовима), Сталаћ, 2008; Приређивач, 

редактор и рецензент књиге Поучни примери, (записи Радојице Антића – 

казивања људи о доживљеном, као опомена Божија, казна или исцељење), 

Варварин, 2008; Рецензент књига песама Бистрик душе, Радивоја 

Миладиновића - Пацка и Срешћемо се опет, Александра Дрндаревића – 

Сингера, Ћуприја, 2008; Рецензент књига сонета Миомира Т. Панина, 

Похвала Вери, и Архајски торзо, Народна библиотека Крушевац и 

Друштво српско-руског пријатељства „Православље“, Крушевац, 2014; 

уредник, приређивач и рецензент три Зборника: Љубав и Смисао, 2014. 

(Зборник изабраних радова са истоименог књижевног конкурса из 2013.), 

Отуђење од националних вредности, 2015, (Зборник изабраних радова са 

истоименог књижевног конкурса из 2014.) и Мајка, 2015, (Зборник 

одабраних радова са истоименог књижевног конкурса из 2015.), Друштво 
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српско-руског пријатељства „Православље“ Крушевац и Књижевни клуб 

„Богољуб“, Јасика. 

 

 

ОД КОСОВСКОГ ДО ДАНАШЊЕГ ВИДОВДАНА 

 

Српском земљом дуго ходе, 

пропалице и душмани, 

такви нашу земљу воде, 

-незајазни аламани! 

 

... Ратов'о је Србин вазда, 

за слободу и за веру, 

а данас је нови газда, 

све продао - за вечеру! 

 

Од Лазара, српске главе 

и косовских мученика, 

многи данас спрдњу праве, 

истичући свога лика! 

 

Вековима, у свој муци, 

борише се Срби прави, 

а то беху ДИВ хајдуци, 

које поштен Србин слави! 

 

Кад коначно поче Буна, 

Црни Ђорђе шарку зграби 

и Миленку пуче струна, 

те Турчину сабљу заби! 

 

Надаше се сви слободи, 

али до ње ваља дођи, 

још ратова Србин води, 

јер Голготу мора проћи. 

 

И кад Швабу он победи, 

царевину бечку сруши, 

тад хрватске вође следи, 

слобода га таква гуши! 
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Да пороби пола света, 

ударио Хитлер знани, 

а у Срба два покрета 

-четници и партизани! 

 

Онда Черчил и "елита", 

Краљевину нашу сруши, 

поставише они Тита, 

да се Србин дуго гуши! 

 

...Ово можда јесте грех, 

комунисти, какви да су, 

бољи беху од овијех, 

што "поплава" земљу насу! 

 

Нападе нас грозни НАТО, 

небројено пута јачи, 

ал' слобода Србин зато, 

показа им шта му значи! 

 

Ти јунаци, српски диви, 

са Кошара и Паштрика, 

многи од њих нису живи, 

легенде су од ратника! 

 

Ах, ви браћо што остасте 

и без руку и без ногу, 

мила браћо дочекасте, 

да се с вама спрдат могу! 

 

Колико сте дана само 

и по ветру и по киши, 

ви тражили право, знамо... 

пашчад рече: "Ма, њих бриши"! 

 

...Ево опет Видовдана, 

ево опет неслободе, 

газећи нас са свих страна, 

неписмени коло воде! 
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- На Видовдан, 2020. 

 

 

 

ВОЛИМ ЗЕМЉУ ПРЕДАКА МИ СЛАВНИХ 

 

Волим земљу предака ми славних, 

којом ходише краљеви и цари, 

светла дела Срба праодавних, 

али данас ретко ко за ово мари! 

 

Немањићи и друге велможе 

подигоше многе богомоље, 

ни да се сачува данас то не може! 

Ил' се нема снаге, ил' се нема воље! 

 

У освиту деветнајстог века 

Многи Срби беху див јунаци, 

кад се храбро турски паша чека, 

ил' га гоне Живкови калпаци! 

 

 

Руси често Србљу потекоше, 

Храбри каној Александар Невски 

на Адровцу, сведоци рекоше, 

погинуо пуковник Рајевски! 

 

Његово срце овде јоште лежи, 

Ту, пред црквом Светога Романа 

Таквој слави Србин нека тежи 

Јер то јесте слава свих минулих дана. 

 

У балканским и Великом рату, 

За слободу српска крв се лила, 

Овенчани славом зарадише плату, 

А ти земљо данас ниси што си била! 

 

Кроз бурна времена српске историје, 

свака права вредност очувана беше, 
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а сад се та вредност од Србина крије, 

неке нове вредности од некуд донеше! 

 

Земљо моја, моја дивна мати, 

волим тебе, сваку твоју стопу, 

к'о и моји стари за тебе ћу крв дати, 

али нећу, нећу у Европу!  
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      Türkan Ergör 

 

 

Sociologist, Philosopher, Writer, Poet, Columnist, Ambassador for Peace, World 

Peace Icon. Award-Winning Turkish Writer. Türkan Ergör is the honored 

Turkish Poet with the Prashamshith Pathr (Certificate of Honor) by the world's 

most active writers forum "Motivational Strips" and the leading literary 

institution of the Indian Government "Gujarat Sahitya Academy" (under the 

State Government of Gujarat). Türkan Ergör, President of the Spanish-World 

Writers' Union–UNIÓN HISPANOMUNDIAL DE ESCRITORES (UHE ), in 

Turkey. She was born in 19 March 1975 in Çanakkale, Turkey. She is from city 

İzmir, Turkey. Her father name Sait Halim Ergör. Awarded International " Best 

Poet 2020 " by the International Multi Disciplinary Research Conference. 

Universal Poets and Writers Association, " APEU ", El Salvador, was pleased to 

recognize Türkan Ergör's talents and cultural work. Türkan Ergör is a writer 

who knows and embraces love as our common language. She is an International 

Ambassador for Peace in some countries. Paramount Sultan of the Philippines 

HM SULTAN MORAD S. UMPA and HRH SULTAN ALI AMPASO UMPA 

gave the title of Princess for Türkan Ergör. She has won many international 

awards. Türkan Ergör is the author of the book " RING-YÜZÜK " written in 

Turkish-English. Türkan Ergör, Chinese Science and she is among foreign poets 

published in the Scientific Journal Science Herald under the guidance of the 

Technology Association Research and Propaganda Department. Also Türkan 

Ergör, she is among foreign poets published in the World Poetic Circles Journal. 

Her poems were published in International Antologhies. 
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Туркан Ергор, 

Социолог, филозоф, писац, песник, колумниста, амбасадор за мир, икона 

мира у свету. Награђивани турски писац. Туркан Ергор је почасни турски 

песник са почасним сертификатом Прашамшит Патр-ом  најактивнијег 

светског форума писаца "Мотивацијске траке" "" и водеће књижевне 

институције индијске владе "Гуџарат Сахитиа Академија" (под државном 

владом Гуџарата). Туркан Ергор, председник Синдиката књижевника 

Шпанског света - УНИОН ХИСПАНОМУНДИАЛ ДЕ ЕСЦРИТОРЕС 

(УХЕ), у Турској. рођена је 19. марта 1975. године у Чанаккалеу у Турској. 

Она је из града Измира у Турској. Њен отац је Саит Халим Ергор. 

Међународна мултидисциплинарна истраживачка конференција наградила 

је међународним признањем „Најбољи песник 2020. Универзално 

удружење песника и писаца,„ АПЕУ “ , Ел Салвадор, са задовољством је 

препознало таленте и културно дело Туркана Ергора. Туркан Ергор је 

писац који љубав познаје и прихвата као наш заједнички језик. У неким 

земљама је међународна амбасадорка за мир. Парамоунт Султан од 

Филиппина ХМ СУЛТАН МОРАД С. УМПА и Њ.КВ СУЛТАН АЛИ 

АМПАСО УМПА дали су титулу принцезе за Туркан Ергор. Добитница је 

многих међународних награда. Туркан Ергор је аутор књиге "РИНГ-

ИУЗУК" написане  Турско-енглески. Такође Туркан Ергор, међу страним 

је песницима објављеним у часопису Ворлд Поетиц Циркл журнал. Песме 

су јој објављене умеђународним антологијама. 

 

LOVE 

 

Love, 

A beautiful woman having makeup. 

Love, 

A beautiful painting painted with oil paints. 

Love, 

A person dressed in beautiful dress. 

Love, 

A voice which sounds nice. 

Love, 

A beautiful music composing. 

Love, 

A breath you take in the world. 

Love, 
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A dream seen in dream. 

Love, 

A poem written in beautiful words. 

Love, 

A tale described in the book. 

 

ЉУБАВ 

 

Љубав, 

Прелепа жена нашминкана. 

Љубав, 

Предивна слика насликана уљаним бојама. 

Љубав, 

Особа обучена у лепу  одећу. 

Љубав, 

Глас који лепо звучи. 

Љубав, 

Прелепа музичка композиција. 

Љубав, 

Удахнут дах у свету. 

Љубав, 

Сан виђен у сну. 

Љубав, 

Песма написана лепим речима. 

Љубав, 

Прича описана у књизи. 

 

SILENCE 

 

Silence 

Sometimes 

In different way 

It is talk 

Silence 

Sometimes 

It is lost 

In thoughts 

It is to dive deep 

Silence 

Sometimes 
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It is the best stance 

It is the most noble behavior 

Silence 

Sometimes 

It is peace 

It is happiness 

It is the best answer 

Where there is injustice 

For those who do not understand 

Silence is the key to patience 

Silence 

Sometimes 

When talking is useless 

It is silent 

And 

It is talk with the heart 

Silence 

Sometimes 

Actually 

It is an inaudible scream 

Silence 

Sometimes 

Flowing in human 

It is an invisible river 

Because 

Sometimes words 

It is not told when you speak 

It is told while you silence. 

 

ТИШИНА 

 

Тишина 

Понекад 

На другачији начин 

То је разговор 

Тишина 

Понекад 

Изгубљеност 

У мислима 

Као дубоко роњење 
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Тишина 

Понекад 

То је најбољи став 

То је најплеменитије понашање 

Тишина 

Понекад 

То је мир 

То је срећа 

То је најбољи одговор 

Тамо где постоји неправда 

За оне који не разумеју 

Тишина је кључ стрпљења 

Тишина 

Понекад 

Кад је разговор бескористан 

Ћутите 

И 

То је разговор срцем 

Тишина 

Понекад 

Заправо 

То је нечујни врисак 

Тишина 

Понекад 

Тече у човеку 

Као невидљива река 

Јер 

Понекад речи 

Не говоре кад говорите 

Говоре док ћутите.  
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     Tzemin Ition Tsai (蔡澤民) 

 

 

Prof. Tzemin Ition Tsai, Dr. come from Taiwan (Republish of China). He is a 

scholar with a wide range of expertise, while maintaining a common and 

positive interest in science, engineering and literature member. As a professor 

and freelance writer. Dr. Tsai is not just an accomplished poet, he is an essayist, 

novelist, columnist, editor, translator, academic, engineer, mathematician, and 

so many other things. His literary creation specializes and expertise in the 

description of nature, the anatomy of emotion and humanity, life writing, 

graphic writing, cross-domain writing and so on. 

He has carried out a number of educational research with the development of 

teaching materials in his country. He has won many national literary awards. In 

addition to his own country, his literary works have been anthologized and 

published in books, journals, and newspapers in more than 50 countries and 

have been translated into more than twenty languages. 

Dr. Tzemin Ition Tsai is a full professor at Asia University(Taiwan), main editor 

of “Reading, Writing and Teaching” academic text, cultural ambassadors of 

Greater China of Inner Child Press International (USA), International editor of 

"Contemporary dialogues" literary periodical in Macedonia, etc. He also writes 

the long-term columns for Chinese Language Monthly in Taiwan. Many famous 

poets of the world through his Chinese translations and introductions were able 

to be recognized by the people of Taiwan. 

 

Проф. Тземин Итион Тсаи, др. 
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долази са Тајвана (Република Кина). Он је научник са широким спектром 

стручности, задржавајући заједничко и позитивно интересовање за науку, 

инжењерство и члан књижевности. Као професор и слободни писац. Др 

Тсаи није само достижан песник, он је есејиста, романописац, колумниста, 

уредник, преводилац, академик, инжењер, математичар и толике друге 

ствари.Његово књижевно стваралаштво је специјализовано и стручно за 

опис природе, анатомију осећања и човечности, писање живота, графику 

писање, писање више домена и тако даље. 

 

 

1. 春所云 

 

一旦訂婚的戒子穿過我的無名指 

聽說春天變得出爾反爾 

跳躍，如湖上的酒 

那原本只在意清閒而鬱鬱寡歡的東西 

總算，必須算計 

我殘餘多少快樂的靈魂 

那一夜 

深入黑暗的帳中 

春對我強顏歡笑 

謹慎地離充滿泉水的王國只有一步之遙 

曾經的午夜輝煌 

開始變得沉默而暗淡 

 

一個快樂的中國年，呼嘯過頭頂上的窗 

醒過如沉 

春天終究沒有放過 

為寂寞的休眠期感到驚訝 

激情是否交織在遠離春天裡的夏天 

我坐下來等待，沿著想到達的小河邊 

走入，婉言曲折的道路 

掩蓋在樹蔭底下，驚嘆不已 

下游溝渠吞下夢底的折磨，直至 

醒了 

暴風雨讓我想到燕子，以及這半夜寂寞 
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一個孤獨者，單獨流淚 

是的，寂寞 

那天我的靈魂變得不再快樂 

 

What Spring Told Me 

 

Once the engagement ring went through my ring finger 

Spring was keen on going back on his word 

Jumping, like the wine on the lake 

What a thing originally only cared about being idle and melancholy 

Finally, must calculated 

      How much happy soul I have left 

That night 

Deep into the dark tent 

Spring smiled hard at me 

Carefully only one step away from the kingdom full of spring water 

That once glorious midnight 

Began to become silent and dim 

 

A happy Chinese New Year, whizzing through the window above my head 

Waking up, feels like even in sleeping 

Spring was not let go 

Surprised by the lonely dormant period 

Was passion intertwined in summer immersed in departing spring? 

I sat down and waited and walked along the river where I wanted to reach 

As walked in, Winding road 

Covered in the shade of trees, marveled 

Downstream ditch swallows the torture of dreams until 

Woke up 

The storm reminds me of swallows and the loneliness in the middle of the night 

A lonely person who sheds tears alone 

Yes, lonely 

My soul became no longer happy that day 

 

2. 石橋 

 

在溪流旁，我看到了跳動泫流 

以在也真實不過的步伐，帶我回到幼時 
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依舊延續的記憶 

夢裡，空中飛人從來沒有落地 

風神何時該休 

提醒我飄揚水面上的風信子信息 

水翼上花瓣 

多重的節奏 

超越水分子蒸氣而舞動 

輕輕濺射在橋上來客的裙擺上 

火烈鳥從不巡遊的尖嘴 

啄下昨夜星辰的最低音 

欣然雀躍 

還有什麼可以更純粹地偷偷隱藏在 

舷內，一個印腳痕 

我發現了爪子 

我聽到滑動聲 

嗡嗡作響 

較小的水中倒影 

提醒我，渴求橋面高高的真實 

 

Stone Bridge 

 

Beside the stream, I saw the beating stream 

brought me back to my childhood at a pace that is too real 

The memory that still continues 

The trapeze in dreams never landed 

The god of wind seems to always forget to stop 

Reminded me of the hyacinth message flying on the water 

The petals thrown on the hydrofoil 

Multiple rhythms 

Dancing beyond water vapor 

Sputtered gently on the skirts of visitors on the bridge 

The sharp beak of a flamingo that never cruises 

Pecking down the lowest note in the stars of last night 

Was pleased to jump for joy 

What else can be more purely hidden in 

Inboard, a footprint 
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I found the paw 

I heard sliding sound 

Buzzing 

The reflection in the water looked so tiny 

Reminded me, don’t forget to long for  

the reality of the high surface of this stone bridge 

 

Шта ми је пролеће рекло 

 

Једном ми је прст прошао кроз веренички прстен безнадежности 

Пролеће је жељело да  врати своје речи 

Скакање, лако  као вино на језеру 

Шта је то што се  побринуло  да буде беспослена и меланхолична 

Коначно, мора се израчунати 

Колико ми је срећне душе остало 

Те ноћи 

Дубоко у мрачном шатору 

Пролеће ми се тешко осмехнуло 

Пажљиво на само корак од царства пуног изворске воде 

Та некада славна поноћ 

Почела је да постаје тиха и нејасна 

 

Срећна кинеска Нова година, која ми је фијукала кроз прозор изнад главе 

Када се будите, осећате то чак и док спавате 

Пролеће није отпуштено 

Изненађен усамљеним успаваним периодом 

Да ли је страст плетена током зиме уроњена у пролеће? 

Седео сам и чекао и шетао дуж реке где сам желео да стигнем 

Док пролазим, кривудавим путем 

Прекривен сенком дрвећа, задивљен 

Низводно јарак гута мучење снова све до 

Буђења 

Олуја ме подсећа на ласте и усамљеност усред ноћи 

Усамљена особа која сама рони сузе 

Да, усамљено је 

Тога дана моја душа није била срећна 

 

Камени мост 

 

Између обала видео сам поток који тече 
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вратио ме у детињство темпом превише стварним 

Сећање које се и даље наставља 

Трапез - артист у сновима никада није слетео 

Чини се да бог ветра увек заборавља да се заустави 

Подсетио ме на поруку зумбула која је летела по води 

Латице бачене на хидроглисер 

Више ритмова 

Плес изван водене паре 

Нежно прскане по обући посетилаца на мосту 

Оштар кљун фламинга који никада не крстари 

Кључање најниже ноте у звездама од синоћ 

Било ми је драго да скочим од радости 

У чему се још може сакрити чиста 

Унутрашњост, отисак стопала 

Пронашао сам шапу 

Чуо сам звук клизања 

Зујање 

Одраз у води изгледао је тако сићушно 

Подсети да, не заборавите да чезнете, 

стварност висине овог каменог моста  
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   Ulises Paniagua 

 

 

Ulises Paniagua (México, 1976), narrador, poeta y dramaturgo. Ganador del 

Concurso Internacional de Cuento de la Fundación Gabriel García Márquez, en 

Colombia (2019). Ha sido considerado en una antología, en Rusia, como uno de 

los más interesantes poetas contemporáneos de Latinoamérica. Posee dos 

posgrados en la especialidad de imaginarios literarios. Es autor de dos novelas, 

siete libros de cuentos y cuatro poemarios. Ha sido divulgado en antologías, 

revistas y diarios nacionales e internacionales, incluyendo Nocturnario, El búho, 

Círculo de poesía, Nexos, Siempre!, Blanco Móvil, Punto en línea, El Sol de 

México, Ígitur, Letralia, Altazor y Jus. Fue entrevistado por Silvia Lemus, en el 

año 2020, en el programa “Tratos y retratos” de Canal 22. Es parte del catálogo 

de autores del INBAL. También es Director del Festival Universitario de 

Literatura y Arte, y Codirector del Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía, 

respaldado por el Fondo de Cultura Económica. Publicado en la Academia 

Uruguaya de Letras, en España, Italia, Perú y Venezuela, su obra ha sido 

traducida al inglés, ruso, checo e italiano. 

 

Улисес Паниагуа 

(Мексико, 1976) 

Приповедач, песник и драмски писац. Победник Међународног такмичења 

за кратку причу Фондације Габриел Гарциа Маркуез, у Колумбији (2019). 

У антологији у Русији сматран је једним од најзанимљивијих савремених 

песника у Латинској Америци. Има две постдипломске студије из 

специјалности књижевна имагинарија. Аутор је два романа, седам књига 
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прича и четири песничке збирке. О њему се говорило у националним и 

међународним антологијама, часописима и новинама. Такође је директор 

Универзитетског фестивала књижевности и уметности, и ко-директор 

Међународног колоквијума за поезију и филозофију. Објављиван у 

Уругвају у Шпанији, Италији, Перуу и Венецуели, његово дело је 

преведено на енглески, руски, чешки и италијански језик 

 

No, Proudon 

 

A Enrique Dusell 

y su estética de la liberación 

Dice Proudon que los humanos son los únicos seres 

que pueden apreciar la belleza 

Pero he visto al canario de la selva batir sus alas, hacer una reverencia al sol 

como lo hace un poeta que conjura la belleza en medio de un delirio. 

 

El canario ama al sol 

Cuando bate sus alas, emite un juicio estético 

Hay asombro más allá de una jaula hecha de palabras 

Dice Proudon que los humanos son los únicos seres 

que pueden apreciar la belleza 

Miente. 

 

El umbral y la caricia 

Lo que se deja en el lenguaje de la llama y la caricia 

no es el áspero color a humedad de la entretela 

no es la savia de la figura, el recorte de una presencia 

el enlace de dos vientres, la persecución desenfadada 

ni el vahído, el acercamiento. 

 

Lo que se deja en el lenguaje de los que aman 

-cuando en el umbral se aman- 

es alba intuición, ese algo, cualquier algo 

fragata en hundimiento a la cual asirse con enardecidas zarpas: 

lo que semeja al color, a la presencia, a ese vahído. 

 

Un letargo atemporal que florece 

que no se palpa con la memoria ni las yemas de lo mirado. 

Eso es lo que queda: 

el arrullo de luz, el perfume de un halo, la púrpura oscilación en la cuerda. 
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El poema es el tigre 

ese tigre que enluta el hielo 

más allá de sangrientos pulmones 

hinchados de metáforas 

 

El poema es el tigre que tritura las imágenes del aire 

Es ese goce de fauces entre lumínicos o romos versos 

El poema son las zarpas sobre el musgo 

el salto entre abrojos 

el rugido que repite el eco figurado 

Es hígado de lo que quiere pero no alcanza 

 

La mirada que toca la noche y se extiende hacia su centro 

Lo imposible en su agitada existencia 

El umbral lo turbio presente 

La intuición aquello que no se menciona en la albura 

El poema es el tigre blanco que se interna en la entraña de la nieve. 

 

 

Casi un haikú a la belleza 

 

La vida se fue 

Y no supe precisar 

lo que la belleza es. 

 

Не Прудону 

 

Енрик Дизел 

и његова естетика ослобођења 

Прудон каже да су људи једина бића 

који умеју да цени лепоту 

Али видео сам како канаринац из џунгле маше крилима,  

клања се сунцу 

као и песник који усред делиријума дочарава лепоту. 

 

Канаринац воли сунце 

Кад махне крилима, доноси естетски суд 

Постоје чуда изван кавеза од речи 
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Прудон каже да су људи једина бића 

који умеју да цени лепоту 

Лаже 

 

Праг и миловање 

Оно што је остало у језику пламена и миловања 

не оштра пљеснива боја међусобног повезивања 

То није сок фигуре, исецање 

веза два трбуха, безбрижна хајка 

ни вртоглавица, приступ. 

 

Шта је остало на језику оних који воле 

-када су на прагу вољења- 

то је зорна интуиција, нешто, било шта 

Тонућа фрегата за коју се хватају ватреним канџама: 

оно што подсећа на боју, присуство, та страст. 

 

Безвременска летаргија која цвета 

није опипљиво ни  памћењем ни  саветима онога који гледа. 

То је оно што остаје: 

успаванка светлости, ореол парфема, љубичаста љуљашка на конопцу. 

 

 

Песма је тигар 

тај тигар који оплакује лед 

из крвавих плућа 

натечених метафорама 

 

Песма је тигар који дроби слике ваздуха 

То је то уживање у раљама између светлећих или тупих стихова 

Песме су канџе на маховини 

скок између чичака 

хук који одјекује фигуративним одјеком 

То је јетра онога што желите, али не довољно 

 

Поглед који додирује ноћ и протеже се ка њеном центру 

Немогућ у ужурбаном постојању 

Праг облачно присутан 

Интуиција је оно што се не спомиње у белини 

Песма је бели тигар који залази у снежне дубине. 
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Скоро хаику лепоти 

 

Живот је нестао 

нисам прецизирати 

шта је лепота.  
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   Umberto Donato Di Pietro 

 

 

 

Umberto Donato Di Pietro è nato e vive a Roma. Ha esercitato per diverso 

tempo l’attività di Controllore del Traffico Aereo. È stato poi commercialista, 

revisore dei conti, consulente del Tribunale Civile e Penale di Roma. 

Ha pubblicato i romanzi Il mistero della spilla, Il velo bianco, Il senso della vita 

- Giulia. Per la narrativa ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il primo 

posto al concorso “Le notti della cultura” (Nova Siri, 2016). 

Ha raccolto i suoi versi in diverse sillogi, tra cui Parlo alla Luna e Quando parla 

il cuore. Primo classificato nei concorsi “Club della poesia” e “Donna e arte”, ha 

ottenuto il Premio alla Carriera al Gran Galà di Rende e il Premio Speciale della 

Giuria alla “Giornata Mondiale della poesia” a Roma. 

Vincitore del Festival Internazionale di Poesia Estemporanea “Il Federiciano” 

(Rocca Imperiale) nel 2013, 2016 e nel 2018, è stato poi insignito del titolo di 

“Custode” del Paese della Poesia di Rocca Imperiale. 

Autore in vernacolo romanesco, ha raccolto versi, racconti, pensieri e brevi 

prose in Er profumo de Roma (2018), Nugolo di pensieri (2020) 

 

Умберто Донато Ди Пиетро 

је рођен и живи у Риму. Већ неко време је контролор летења. Тада је био 

рачуновођа, ревизор, саветник Грађанског и кривичног суда у Риму. 

Објавио је романе Мистерија броша, Бели вео, Смисао живота - Ђулија. За 

фантастику је добио бројне награде, укључујући прво место на такмичењу 

„Ноћи културе“ (Нова Сири, 2016).Своје стихове сакупио је у неколико 

силога, укључујући Говори Луна и Кад срце говори. Прво класификована 

на такмичењима „Поетски клуб“ и „Жена и уметност“, добио је награду за 

животно дело на Гран Гала ди Ренде и специјалну награду жирија на 
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„Светском дану поезије“ у Риму.Победник Међународног фестивала 

савремене поезије „Ил Федерициано“ (Рока Империале) у 2013., 2016. и 

2018. години, тада му је додељена титула „Чувар“ државе поезије Рока 

Империале. 

Аутор на римском народном језику, сакупио је стихове, приче, мисли и 

кратку прозу у књизи Мирис римског ваздуха(2018), Облак над светом 

(2020). 

 

 

SERE DI MAGGIO 

 

Tardo quel tempo, ormai sì lontano, 

Trascorso nella quiete di silente borgo 

Belli i ricordi, che in mente mia allocano, 

Serate di maggio, che più non torneranno. 

 

L’usar sedersi della propria casa all’uscio,  

A smaltir del giorno andato il caldo 

E faticoso diurno operar ne’ campi. 

Tutto era silenzio, di tanto in tanto, una Melodia di voci. 

 

In adorne edicole, da cero Illuminate, 

Si usava cantar alla Madonna Un salmo 

Soave profumo di ginestre 

 

Da rigogliosa valle saliva 

L’ incrociar dell’amato 

Sguardo, volto arrossiva 

 

Altalenanti, fosforescenti lucciole, 

Apparivano 

 

Più nitide sembravano le stelle  

E l’ammirar un canto che saliva In alto 

 

Cuor mio or piange, nel desio intenso, 

D’aver ritorno a quel ch’oggi mi manca 

 

ВЕЧЕ У МАЈУ 
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Давно једно време, о тако далеко, 

Проведено у миру тихог села 

Лепе  су успомене у мени остале 

Мајске вечери, које се  неће вратити. 

 

Седење на промаји кућног прага, 

Да се реши дневне врућине 

Дању је заморан рад на пољу. 

А после тишина, тек понекад мелодична песма. 

 

У украшеним павиљонима, осветљеним свећом, 

Обичај је био да се Мадонни пева псалам 

Слатки мирис тамјана 

 

Из бујне долине уздиже се 

Крст Вољеног 

Погледај, лице поцрвенело 

 

Љуљајући, фењери свитаца, 

Понекад се појаве 

 

Звезде су изгледале оштрије 

И задивљене песмом која се уздиже 

 

Моје срце  плаче, од силне жеље, 

Да се врати оном што му недостаје 

 

IL BORGO 

 

Buie, le vie del placido borgo, 

Ovattate da velo di nebbia 

Che lacrima il selciato. 

Con animo mesto, in esse mi avvio 

Di tanto, la luna, tra pause di nubi 

Proietta sue ombre con scuro difforme. 

Cammino, penso, a volte, sia un sogno 

 

Che faccio da desto 

In quell’angolo, sì, in quell’angolo buio, 

Luce m’appare di tono modesto 



1452 
 

Soffermo mio sguardo, con ansia celata 

Mia mente s’esalta 

Diviene, allor, più buio il borgo 

 

Stemperando suoi caldi colori 

A contrasto di fioca energia 

Che tutto assorbe di mia fantasia. 

Sarà sogno o dolce realtà 

Odo parole che porto nel cuore 

D’amata, lucente volto m’appare 

 

СЕЛО 

 

Бује, улице мирног села, 

Прекривене велом магле 

Кап сузе на плочнику. 

Тужне душе пролазим у њима 

Повремено, месец, између облака 

Баца своје сенке неуједначеним мраком. 

Шетам, мислим, понекад, то је сан 

 

Ја сам будан 

У том углу, да, у том мрачном углу, 

Светлост ми се чини скромног тона 

Трпи мој поглед, са скривеном тескобом 

Мој ум се узвиси 

Тада село постаје мрачније 

 

Разређујући његове топле боје 

За разлику од пригушене енергије 

То упија сву моју машту. 

Биће то сан или слатка стварност 

Чујем речи које носим у срцу 

Од моје вољене, видим светло лице.  
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   Umberto Puato 

 

 

Umberto Puato born in Rome on September 16, 1958. Аrchitect, was a lecturer 

in Technology, Design, Traditional and computerized Visual Communications 

in Rome, where he graduated in Museography in 1984 with Prof. Arch. Franco 

Minis-si, a well-known international Museographer, of whom he was a 

collaborator for many years , after graduating from the Scientific High School 

“A. Ri-ghi ". 

 

Умберто Пуато, 

рођен у Риму 16. септембра 1958. Архитект, био је предавач технологије, 

дизајна, традиционалних и компјутеризованих визуелних комуникација у 

Риму, где је 1984. године дипломирао музеографију код проф. арх. Франца 

Минис-сија, познатог међународног музеографа. , чији је био 

дугогодишњи сарадник, након завршетка Научне гимназије „А. Ри-гхи ". 

 

 

PASSIONE 

 

Bacio 

Te 

Labbra 

di saliva 

e di un profumo inebriante 

che sale 

lungo tutto il corpo 

ridiscendendo 

laddove 
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un uomo 

ed una donna 

trovano la loro completezza 

 

LAGGIU’ 

 

Laggiù 

tra le corse e l’odio, 

laggiù 

tra i mari e il vento, 

laggiù 

dove batteva un corpo 

dove ho visto quell’uomo, 

laggiù avrei potuto amare. 

 

PASSION 

 

Kiss 

You 

Lips 

 

of salivа 

and a heady perfume 

rising 

 

along the whole body 

 

going back down 

where 

a man 

and a woman 

they find their completeness 

 

THERE 

 

Over there 

between races and hatred, 

over there 

between the seas and the wind, 

over there 
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where a body beat 

where did I see that man, 

down there I could have loved. 

 

Rome, June 21, 1978 

 

СТРАСТ 

 

Пољубац 

Ти 

Усне 

пљувачке 

и опојни парфем 

у порасту 

дуж целог тела 

силазећи  доле 

где ће 

човек 

и жена 

наћи њихову потпуност 

 

ТАМО 

 

Тамо 

између раса и мржње, 

тамо 

између мора и ветра, 

тамо 

где је у телу тукло 

где сам видео тог човека, 

тамо 

Могао сам да волим.  
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    Вадим Терёхин 

 

 

Вадим Терёхин поэт, сопредседатель Союза писателей России, вице-

президент международной академии русской словесности (Москва), 

председатель Калужского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России». член 

координационного Совета международного поэтического движения «Мир 

без стен» (WWW), , член-корреспондент Петровской академии наук и 

искусств (Санкт-Петербург), действительный член академии Российской 

словесности (Москва), действительный государственный советник II 

класса Калужской области. 

Родился 27.01 1963 в пос. Песоченский Тульской области. Закончил 

Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных 

войск им. маршала артиллерии М. Н. Чистякова и Московский 

литературный институт им. М. Горького. Служил на космодроме 

Байконур, работает в сфере литературы, культуры, искусства и 

кинематографии. 

Лауреат литературных премий: всеукраинской литературной премии 

имени Тараса Шевченко (2018), международного славянского 

литературного форума «Золотой Витязь» в номинации «поэзия» (2016), 

Всероссийской премии имени поэта-фронтовика В, Т. Станцева (2016), 
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Международной Премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина 

(2012), Литературной Премии «Белуха» имени Г.Д. Гребенщикова (2012), 

Премии Центрального федерального округа Российской Федерации в 

области литературы и искусства (2009), обладатель почётного приза 

поэтического Форума в Бахрейне (2007), Всероссийской литературной 

премии «Отчий дом» имени братьев Киреевских (2002 г.), дипломант II 

Филаретовского конкурса религиозной поэзии в Интернете (2001), 

литературной премии издательства «Золотая Аллея»(2000)литературной 

премии имени Марины Цветаевой (1998 г.), Всероссийской премии Фонда 

поддержки демократии для молодых писателей (1996). 

Information 

Vadim Terekhin-poet, co-Chairman of the Russian writers ' Union, Vice-

President of the international Academy of Russian literature (Moscow). 

Chairman of the Kaluga regional branch of the all-Russian public organization 

"Union of writers of Russia". member of the coordinating Council of the 

international poetic movement "World without walls" (VSP), corresponding 

member of the Petrovskaya Academy of Sciences and arts (Saint Petersburg), 

full member of the Academy of Russian literature (Moscow), full state adviser 

of the second class of the Kaluga region. 

Вадим Териокхин 

 песник, копредседник Савеза писаца Русије, потпредседник Међународне 

академије руске књижевности (Москва), председник Калушког 

регионалног огранка Сверуске јавне организације „Савез руских писаца“. 

Члан Координационог савета Међународног песничког покрета Свет без 

зидова (ВВВ), дописни члан Петровске академије наука и уметности 

(Санкт Петербург), редовни члан Академије руске књижевности (Москва), 

редовни државни саветник ИИ класе регије Калуга. 

Рођен 27. јануара 1963. у селу. Песоцхенски, Тула регион. Завршио 

Казанску вишу војну командно-инжињеријску школу ракетних снага 

названу по В.И. Маршал артиљерије М.Н.Цистиаков и Московски 

књижевни институт назван по М.Н. М. Горки. Служио је на космодрому 

Бајконур, ради на пољу књижевности, културе, уметности и 

кинематографије. 

 

СЛОВО И МУЗЫКА 

 

Слышишь, заводит сверчок 

Песню на лире запечной. 

Как бы мир не был жесток, 

Слово и музыка вечны. 
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Мы рождены, чтоб пропасть. 

Канет во мгле бесконечной 

Слава, богатство и власть. 

Слово и музыка вечны. 

 

Как же нам жить на земле 

Тихо, неспешно, сердечно? 

В мире, лежащем во зле, 

Слово и музыка вечны. 

 

Жизнь поместилась в семь нот. 

Но в суете быстротечной 

Всё в этом мире пройдёт. 

Слово и музыка вечны. 

 

* * * 

 

И когда повстречал я бомжа 

На каком-то вокзале убогом. 

Я подумал, что наша душа 

Точно так же смердит перед Богом. 

 

Бог не требует наших молитв. 

Но лежу пред тобой распростёртый. 

Это я — изнемогший от битв. 

Это я — худоцветный и чёрный. 

 

Это я — предъявивший права 

И просящий пощады несмело. 

Понимаю, что эти слова 

Может быть, наше главное дело. 

 

 

РЕЧ И МУЗИКА 

 

Чујеш ли, цврчак почиње 

Песму на сунчанојој лири. 

Да свет не би био суров 

Реч и музика су вечни. 
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Рођени смо да нестајемо. 

Зрно у бескрајној магли 

Слава, богатство и моћ. 

Реч и музика су вечни. 

 

Како да живимо на земљи 

Тихо, полако, срдачно? 

У свету са толиким злом 

Реч и музика су вечни. 

 

Живот је у седам нота. 

Али у пролазној сујети 

Све на  свету ће проћи. 

Реч и музика су вечни. 

 

* * * 

 

И кад сам срео клошара 

На некој станици, јадног. 

Помислих смрад  наших душа 

Тако осећа Бог. 

 

Бог не захтева молитве. 

Али лежим ничице пред њим. 

Ја - онај који водим битке. 

Ја -овакав  мршав и црн. 

 

То сам ја – тражилац правде 

Што милост моли плахо 

Разумем да су речи 

Можда наше главно дело 

 

препевао Горан Радичевић.  
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      Valerio Orlić 

 

 

(Rijeka, 13. veljače 1967.) osnivač je i počasni predsjednik Hrvatskog 

književnog društva. Urednik je i recenzent nakladničke djelatnosti HKD-a. 

Urednik je časopisa „Krik” i u uredništvu je časopisa „Književno pero” i 

„Zadarskog književnog ljetopisa”. Objavljene su mu dvadeset i dvije zbirke 

pjesama i knjiga književnih kritika (“Ogledala” 2019). Književni radovi su mu 

zastupljeni u antologijama i časopisima u zemlji i inozemstvu, prevođen je na 

petnaest svjetskih jezika. Pjesme su mu uglazbljivane. 

Dobitnik je domaćih i međunarodnih nagrada za doprinos u književnosti u 

Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Poljskoj, Bugarskoj, Ukrajini… 

Od značajnijih priznanja ističu se; 

- Nagrada nakladničke kuće „Arte“, Beograd, 2013; 

- „Struško slovo“, Struga, 2015; 

- „Slovo“, Bitola, 2016; 

- Brončana medalja -„Union mondiale dei poeti“ / „Word union of poets“, 

Italija, 2016; 

- „Počasna medalja“ za doprinos europske kulture 2017, iste godine primljen je 

u počasno članstvo Nezavisnih bugarskih pisaca; 

- Na 1. međunarodnom festivalu pjesnika svijeta „Pod nebom Koprivštice i 

Plovdiva”, Bugarska, 2018., dobio je nagradu „Radko Radkov“ – „The Knight 

of the World Poetry“. – „Vitez svjetske poezije“. Nagradu mu je dodijelio Savez 

Nezavisnih bugarskih pisaca za izvanredne doprinose u bugarskoj, europskoj i 

svjetskoj poeziji, kao i kulturi Koprivštice i Republike Bugarske; 

- Međunarodna nagrada „Homer“ za doprinos europske i svjetske književnosti u 

Briselu, 2018; 

- Povelju za Poeziju na 3. književnom festivalu „Luka pošte“, Kijev, Ukrajina, 

2019; 
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- „Balkanska nagrada za poeziju“ na 46. Karamanovim susretima u Radovišu, 

Makedonija, 2019; 

- Međunarodna književna nagrada „Apolon“ u Srijemskoj Mitrovici, Srbija, 

2019; 

- Međunarodna književna nagrada „Klemens Janicki“ u Poznenu, Poljska, 2020. 

Član je nekoliko kulturnih asocijacija: 

- Društva hrvatskih književnika (Zagreb), 

- Društva hrvatskih književnika - Ogranak Rijeka 

- Društva hrvatskih haiku pjesnika, 

- Društva haiku pjesnika Rijeka. 

- Počasni je član udruženja Nezavisnih bugarskih pisaca. 

- Počasni je član Nacionalne unije pisaca Ukrajine. 

- Akademije „Prezent“ u Skoplju 

Pokrenuo je : 

- Časopise za kulturu: ,,Književno pero” i „Krik”; 

- Međunarodni festival književnosti „Dani prijatelja knjige” u Rijeci; 

- Književnu nagradu za neobjavljeni pjesnički rukopis „Josip Eugen Šeta”; 

- Umjetničku koloniju „Riječ u kamenu”, Povljana, otok Pag; 

- Književnu manifestaciju na otoku Pag „U spomen na književnika Antu 

Zemljara”; 

- Znanstveno-književni skup „Petar Kanavelić i Korčula”; 

- Međunarodni haiku susret “U spomen na haiku pjesnika Borivoja Bukvu”, 

Rijeka; 

- Književne večeri i jutra: „Književni set” i „Riječka književna jutra”; 

- “Poetski prozor u svijet” ( međunarodno glazbeno-poetski susreti preko zoom 

aplikacije). 

Bibliografija: 

1. Trag sudbine, 1997, poezija, CDM; 

2. Okovi boja, 1997, poezija, CDM; 

3. Srebrne niti, 1998, poezija, Andromeda; 

4. Zabranjen ulaz neovlaštenim osobama, 1999, poezija, Andromeda; 

5. Gospodar svoga vremena, 2003, poezija, Andromeda; 

6. Praznina / Il vuoto / The emptines, 2003, haiku, Društvo haiku pjesnika - 

Rijeka; 

7. Izgubljena misao, 2004, poezija,Triler; 

8. Čarobni pjev / Il canto magico / Magic singing, 2005, haiku, Društvo haiku 

pjesnika - Rijeka; 

9. U tišini sjene, 2006, izbor ljubavne poezije, Andromeda; 

10. Faker stihova, 2006, (pod pseudonimom Don Krak), poezija, Biblioteka 

Eros, vlastita naklada; 
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11. Pustinjak, 2007, poezija, Društvo hrvatskih književnika - Ogranak Rijeka i 

Verba d.o.o; 

12. Veseli vrtuljak, 2008, dječja poezija, Hrvatsko književno društvo - Osvit i 

Liber d.o.o; 

13. Rijeka za radoznale I, 2008, (fijumanologija I), koautor zbirke eseja s temom 

- Sjećanje na Stari Grad kada je imao dušu, Hrvatsko književno društvo „Osvit“; 

14. Snjeguljica na dar, 2009, koautor dječje zbirka, HKD; 

15. Žig od tinte, 2009, izabrane pjesme, HKD; 

16. Samo jednu pjesmu napisah za tebe…,2011, poema prevedena na 13 

svjetskih jezika, HKD; 

17. Pjesmom ti ljubav darujem, 2012,koautor zbirke pjesama, HKD; 

18. Putnik u bijelom odijelu, 2013, izabrane pjesme, Arte, Beograd; 

19. Poetski manifest / A poetic manifest, 2015.), izbor poezije (englesko - 

hrvatski), HKD; 

20. Poetični manifest, 2017, izbor poezije na slovenskom jeziku, Založba Maus, 

Maribor; 

21. Molitve pastira, 2018, poezija, HKD; 

22. Ogledala, 2019, književni osvrti 2004.-2019, HKD; 

23) Obeležuvam zvezdi, 2019, izbor poezije na makedonskom jeziku, Edicija 

Karamanov, Radoviš, Makedonijа 

 

 

 

 

RAZASUTA MOREM 

 

Snatri li u tebi još ono čarobno jutro ili topli stih 

u kojem se svemir zapleo u raspletene niti vječnosti, 

ili je to samo privid aure što se preljeva poput tečnosti, 

preko uzavrelih usana kao riječ što je zdušno izustih. 

 

Isklesanu od najsjajnijih šaputavih zvjezdanih svodova 

i uzburkanih dubokih zarona u raskošne slutnje i nade. 

Nadvila se nad morem i ustreptalim mislima moj grade, 

u začaranom životnom prstenu svijetlih i tamnih godova. 

 

Nosila je ona sve raskošne note i glazbu cijelog svemira 

i more i nebo i mjesec i sunce bi skrila u svoja topla njedra. 

Na obroncima Učke razasuta morem raširila bi jedra, 

ploveći kroz stihove i riječi kao lava uzavrela od nemira. 
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Ozarenost misli i plavetnilo dubina probuditi je znala, 

na svilenoj pučini u obrisu jutra zori bi pružala ruke. 

Razigranom vjetru uzdigla bi jedra za nove luke, 

a pjesniku i uspavanom nebu sjajne bi zvijezde dala. 

 

Razasuta morem i dalje bi sjala. 

 

VAŠE RUKE I NOVA JEDRA 

 

Ne želim sagorjeh u vašim sjajnim očima, 

k'o zvijezde što se pred jutro kriju, 

dok jesenje kiše šapuću i liju, 

u mojim dubinama bukti plamen noćima. 

 

 

Što li se budi na dnu potonule tame, 

u obliku ovog zaleđenog svijeta? 

Kuda moja misao vrluda i leta, 

dok riječi iz dubine izviru same? 

 

Više ne žudim za mramorne slavoluke, 

niti pune pehare slatkih riječi. 

Spreman sam i preko Atlantika priječi 

kako bi me dotakle, vaše mile ruke. 

 

Svaka misao budi neki novi dah, 

svaki dah rađa riječ, pjesmu, knjigu. 

Svaka kap tvori jedinstvenu sigu 

iz koje će niknut zlatne pjesme prah. 

 

 

Neka me tada vaše ruke stisnu uz njedra, 

bujica riječi nek' se pretoči u grudi. 

Otkucaj duše jutrom nek' vas budi, 

jer moje pjesme traže vaše ruke i nova jedra. 
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    Vera Medić 

 

 

Rođena sam 1952.u Kucuri,Vojvodina, Srbija.Kao školski pedagog radila sam u 

Kninu i Beogradu.Povremeno sam objavljivala pesme u časopisima,na Srpskom 

i Rusinskom jeziku.Pišem i pesme za decu i dramske tekstove za decu.Živim u 

Beogradu. 

 

VREME 

 

Nisi me poljubio 

U novorođenom jutru. 

 

Znaš 

I svitanja su izbrojana. 

 

Vreme se ušunjalo u vidik 

Kao hladna magla. 

 

Sad  nas vreba užagrenim očima. 

 

Zagledani u dubine 

Koje su nas izabrale 

Mimoilazimo se 

Ćutanjem. 
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Rači obično zakasne 

Nedozrele 

U sezoni govorenja. 

 

Nisi celivao 

Ovo jutro 

Neoprljeno 

Mišlju o vremenu. 

 

Znaš 

Vreme je zaljubljeno u brojeve 

 

A ja 

Samo u tebe 

U ovom metrou života 

Koji tutnji. 

 

VAGA 

 

Sanjao sam vagu 

Imala je srce 

Umesto tegova 

Zato sam rekao 

Baci kamen, Simon 

Izmeri dubinu pada 

Neće me boleti 

Donela je vagu 

Vagu bez srca 

Pokvarena je Pol 

Rekla je i otišla 

Da sam bar ćutao 

Ali rekao sam prvi 

Prvi sam rekao 

Baci kamen, Simon.  
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  Верица Преда ПреВера 

 

 

Верица Преда ПреВера рођена 1966.год.Живот је одвео у Вршац-град под 

кулом. 

Оснивач и председник Удружења Вршачка Aфирмација Уметника „АРС.“ 

Члан Удружења књижевника Србије. 

Члан Друштва књижевника Војводине. 

Члан Женске парламентарне мреже Републике Србије и Савета за родну 

равноправност града Вршца. 

Бави се хуманитарним радом. 

Пише поезију за одрасле и децу, као и хаику поезију. 

Косценариста и лектор на тексту монодраме „Стаменка из 

Кручице“...Косценариста и извођач у  представи 

„Незаборав“...Косценариста дечије представе „Ања сања“, „Срећа је у 

нама“...... аутор сонгова дечијих  песама и песама за одрасле... 

Текстописац. 

Води Креативну глумионицу за децу „Смехуљци“. 

Члан редакције НиноДраг радио. 

Бави се издаваштвом. 

Објављивана у зборницима, књижевним новинама и  часописима у Србији 

и региону. 

Учесник песничких манифестација у Србији, Македонији, Хрватској 

Републици Српској, БиХ и Румунији. 

Организатор и учесник многих перформанаса, поетских маратона и 

уметничких колонија.Превођена на француски, македонски, румунски, 

пољски, енглески, словеначки...Запослена у Градској управи града Вршац. 
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ИЗМЕЂУ ДВА КАНДЕЛАБРА 

шуштави разговори 

усана и рамена 

месец је од стида 

сакрио образе 

звезде погасиле фењере 

да се искре не виде 

светлуцају уздаси 

јече таламбаси 

 

САГА О ПУНОЋИ ПЕСМЕ 

Да ли је дах у коме је стао цео један свет 

име или презиме стиховане приче 

која би без њега остала сиромашно дете 

или је невеста, без сатена,чипке, 

дугачког вела 

или промрзла ружа, 

у напуштеном врту, невесела? 

Да ли је наслов бол 

или наговештај 

или је скуп кратког времена 

и неиспуњених младалачких жеља? 

Да ли ће песма остати усамљена, 

ако започне од првог стиха, 

ако је украсе три звезде 

за које читалац сигуран није 

јесу ли залутале пахуље , тачке 

или недефинисане животне дилеме? 

Да ли је наслов песме бројилац ,именилац 

или капа, да покрије гологлаве мисли, 

које се у нечијој глави роје? 

Да ли је скуп питања 

или гомила потенцијалних одговора 

или непотребна ствар 

коју као вишак треба избацити 

без задршке 

из пренатрпаног ормара? 

Можда је ватра 

Којој не можемо израчунати лимесе 
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све док јој црнило испод тканине 

не одуме последњи атом,, 

онај најснажнији дашак 

јер нема интерпукције 

који га ограничава ? 

Да ли је наслов обична кићанка, 

обичан исказ 

који се узима као здраво за готово, 

а, да предходно не запитамо огледало 

и неотрикривена небеса 

какавог је облика суштина 

и у које се тачке прелива? 

Можда је наслов оно кључно слово, 

Застало, да сe са врха запита, 

где се гасиелектромагнетна честица 

која је изгубила свој пол 

и преживела 

или неразбарено храстово дрво 

која тврди 

да је песма без наслова слобода? 

 

п.с. 

Можда je наслов 

наслоњена истина на словима 

заробљених успомена метежа 

свих равнодневница, 

усвојена да нас присети, 

који је пут читања ланчаних варница 

и да је потребно стићи до последњег дашка 

последњег слога, 

па се онда вратити на почетак, 

од првог гласа, ка одговору 

који се у њему невешто крије, 

и наћи најгласнију реч 

ону, која има облик стварног, 

која је рођена тиха 

и као мајчина рука слабашно дете мије  
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        Верица Тадић 

 

 

 

Верица Тадић објављује савремену поезију, хаику 

песме, есеје, књижевну критику, студије, приче, сентенце 

и афоризме у домаћим и међународним часописима и заједничким 

издањима. Заступљена је у бројним књижевним листовима и часописима и 

заједничким књигама. 

Делимични преглед објављених радова: 

Часописи и листови 

1. Домаћа периодика 

„Књижевне новине“, „Књижевни преглед“, „Омладинске 

новине“, „Савременик“, „Дисов гласник“, „Чачански глас“, 

„Свитак“, „Паун“, „Момчило“, „Венац“ , „Узданица“, „Стиг“, 

„Борба (Свет књиге)“, „Синтеза“, „Луча“, „Улазница“, „Липар“, „Међај“, 

„Наш траг“, „Кораци“, „Помак“, „Акт“, „Афоризам“, „Сремске новине“, 

„Руковет“, „Траг“, „Мајдан“, „Домети“, „Хаику новине“ , „Mons Aureus “, 

„Исток“... 

2. Интернационални часописи и магазини 

Часописи „Gazeta Kulturalna“ , „Lublin“, Poljska; Часописи „Мостови“, 

„Токови“ , „Одзиви“, Црна Гора; 

Часописи „Ревена“ , „Српска вила“, Република Српска; 

Часопис „Корени“ (Македонија – тројезично издање); 
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Magazine „Diogen“ pro culture, Sarajevo. 

Књиге афоризама 

„Афоризми и афористичари“ (број 7. 8. 11. 16. и 17), 

„Дриблинг духа“, „Стално терамо своје“, „Један за све“. 

Заједничке књиге и зборници 

„Тркачи према сунцу“ (коауторска књига, пет аутора), 

„Звонке искре“, „Цвет истине на уснама“, „Пламено срце човека“ „Гранају 

се сунца“, “Као бисерна шкољка“, „Животок“ (број 2), „Поетска идила 

моравских токова“ , „У духу, даху и размаху“, „Родокази“, „Будно око“, 

„Приче за понети“, „Црте и резе“ ( број 1. и 2), Хаику зборници са 

фестивала хаику поезије (четири књиге)... 

Студијске књиге 

„Сагледавање спектра дугиних боја у поезији Милијана Деспотовића испод 

20.000 милиона водених капљица“ , „Дванаест и по кругова протрчавања 

кроз поезију Драгана Јовановића Данилова“. 

Лексикони 

„Ко је ко у Чачку“, (1997. и 2002), „Драгачевци у науци 

и уметности“,, Писци из Драгачева“ , „Лексикон литерата 

лауреата“ ( књига друга, 2011). 

Антологије 

1. Антологије на српском језику 

„Галаксија Миљковић“, „Јутро припада птицама“, „Песме о мајци“, 

„Реквијем за искушеника“, „Све (једно)“, „Кад срце засветлуца“, „Мера 

свију ствари“ „Зрнца“, „Ко је ко у афоризму“, „Женско писмо“. 

1. Антологије на енглеском 

„Queen“: Global Voices of 21st Century Female Poets, Indija, 2018. Editor: 

Sunita Paul. („Kraljica“: Svetski glasovi pesnikinja 21. veka, Приредила: 

Сунита Паул) ; „Beyond borders “ (Anthology of spiritual poetry, Our poetry 

archive, 2018); („Izvan granica“, Antologija duhovne poezije, Naša poetska 

arhiva, elektronsko izdanje); „Love is my religion“ (Anthology of love poetry, 

Indija, 2018) (Lјubav je moja religija, Antologija ljubavne poezije); „Beyond 

borders“, (Anthology spirit of nature, Our poetry archive, 2019); („Izvan 

granica“, Antologija duh prirode, Naša poetska arhiva, elektronsko izdanje); 

3. Dvojezična antologija na srpskom i engleskom 

„Haze Light“ /„Izmaglica svetlosti“, Srbija, 2014); 

4. Antologija na poljskom 

„Metafora Współczesności”, Poljska, 2019. („Metafora savremenosti“, 2019); 

5. Antologija na slovenačkom 

(„Zrnca“, Slovenija, 2012); 

5. Antologija na engleskom, francuskom i španskom 
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Anthology Naji Naaman’s literary prizes 2018. FCG fondation naji naaman pour 

la culture gratuite, Liban) (Антологија лауреата књижевних награда 

Фондације Наџi Наман, za 2018). 

Више аутора се бавило литерарним стваралаштвом 

Верице Тадић, прикази су објављени у разним часописима, као и у 

есејистичким књигама: 

– „Добар песник не умире“, „Реч о речи“, ( број 1. 3. и 

4), „Свему вратити говор“, „Прозор на кожи“... 

И Верица се огледала у овом жанру, пишући есеје, студије и рецензије о 

познатим и мање познатим ауторима. 

Објавила је две књиге есеја, као и неколико рецензија за 

књиге разних аутора: 

„Слава читању, Књижевно дело Милана Р. Симића“, 

„Књижевно дело Ђоке Стојичића“, „Врлина Песме“, „Свирала Игумана 

Стефана“, „Мер“, „Из дневника једне Мравице“, „Књига која се смеје“, 

„Стиховање трпње“ „Трагом светлости“... 

Освојила је више награда и објавила дванаест књига. 

Награде: 

Награде за поезију 

– Моравски токови (1972, 1974); 

Награде за приче 

– Моравски токови (1975); 

– Интернационална награда часописа „АКТ“, за најкраћу причу (2007); 

Награда за афоризме 

– Момчило Тешић (2005); 

Награда за збирку приповедака 

– Ћамил Сијарић (2005); 

Награда за есеје 

– Андра Гавриловић (2008); 

– Почасна награда Фондације Наџи Наман (FCG Fondation Naji Naaman), из 

Либана, 2018. за комплетан књижевни опус (“Honour prizes(for complete 

works))“. 

Објављене књиге: 

– Острва ноћи, поезија (1990) ; 

– Пелудна тишина, поезија (2001) ; 

– Мрежа од сунчевих нити, хаику (2003) ; 

– Саг од дуката, хаику (2004) ; 

– (Кр)истина и (Б)лаж, збирка приповедака (2006, 

2007) ; 

– Флуоресцентни прсти, сентенце (2008) ; 
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– На хридима тренутка, студије и есеји (2009) ; 

– Причесна врата, сентенце (2013) ; 

– Заветни плес, хаику (2013) ; 

– Еонски графити, сентенце (2015) ; 

– Кад речи сањају, есеји (2015) ; 

– Прелудијум зебње, поезија (2016). 

Поезија јој је превођена на словачки, руски, пољски, 

немачки, шпански, енглески и италијански, а кратке приче 

на словеначки. 

Часопис „Свитак“, (број 27 – 28 / 2001) посвећен је стваралаштву Верице 

Тадић. 

О књижевном стваралаштву Верице Тадић објављене су и књиге које 

потписују књижевници: 

– Др Милован Гочманац, „Одуховљени лирски сензибилитет“( 2012), 

– Милијан Деспотовић, „Реторика светлости“ (2018). 

Почасни је члан Куће Културе Наџи Наман (Maison Naаman pour la 

Culture), из Либана, od 2018. Верица Тадић живи у Чачку. 

 

ДO ПOСЛEДЊE ИСКРE 

Aкo истoк си мojих мисли 

И Сунцe мoje душe 

Oндa и ja мoгу бити 

Toплa климa 

Зajeдничкoг кoнтинeнтa 

Нa кoмe сe птицe 

Нajнeжниjих рeчи гнeздe 

Aкo кoрaцимa хитрим 

Журиш дa oбaлe мoгa срцa 

Oд пeшчaних oлуja штитиш 

Oндa и ja мoгу бити 

Нajдужи мeридиjaн пo кoмe 

Нaшa рaдoст шeтa 

Ниje вaжнo гдe пoчињeм ja 

И зaвршaвaш сe ти 

Или пoчињeш ти a зaвршaвaм сe ja 

Aкo нa узглaвљу снoвa 

Jaвa искрeнoсти 

Oбзнaњуje свoje чистo лицe 

Знaмo и ти и ja 

Дa свe дoк смo чврсти и oдлучни 
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Кaд истину и прaвду oдбрaнити трeбa 

И спрeмни jeднo зa другo 

И пoслeдњи oткуцaj дa дaмo 

Бићeмo jeднo другoм 

Свeтлa стрaнa свeтa 

И кao двe блистaвe звeздe 

Нa истoм нeбу сиjaћeмo 

Jeднo зa другo 

Дo пoслeдњe искрe 

 

ПРЕЛУДИЈУМ ЗЕБЊЕ 

Када одеш 

радост 

се разболи 

И 

Наш прозор 

трепавице 

до рамена 

с 

п 

у 

с 

т 

и 

 

А 

Казаљка 

нашег сата 

залута 

у 

туђе време 

Од згуснуте сете у погледу 

могао би и стооки Аргус 

да ослепи 

 

И Јанус би оба лица 

до нечитљивости набoрао 

да толико чека. 

Када одеш 

сањају те 
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прсти 

Са зебњом 

се буде 

 

И 

Кад ти је име 

на јастуку 

ушушкано 

У разговоре наше 

кад поларна ноћ 

се усели 

Топлину 

твог гласа 

У гнезду 

дланова чувам 

Корацима 

спорим 

Мерим 

чекање 

Да нам 

до доласка 

твога 

Сутра 

не одбегне 

у јуче  
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 Vesna Mundiševska-Veljanovska 

 

 

Vesna Mundiševska-Veljanovska (1973, Bitola, Makedonija) autorka je knjiga 

poezije “U snu san”, “Uznemireno sunce”, “Dan-danevanje”, “Pticocvrk”, 

“Vanzemaljski svodovi” (izbor), “Vibracije duha”, “Poetski dijalozi” (koautorka 

Milica D. Radevska), “DvOgled”, “Srcevina/ Njedz di inimā” (dvojezični izbor), 

“DvOgled/ DaOvider” (dvojezično izdanje), “U čauri veka” (izbor na srpskom 

jeziku), “KontinuUM”, “Saobračajna pesmarica” (koautorka Daniela A. 

Trajkovska), kao i autorka knjiga kritičko-esejističkih tekstova “Kaleidoskop” i 

“Profili”, a autorka je i koautorka 6 stručnih knjiga. Njena poezija je prevedena 

na više stranih jezika. Zastupljena je u antologijama. Dobitnica je brojnih 

nagrada za poeziju (nagrada “Karamanov” za neobjavljenu knjigu poezije 

(Radoviš, 2007) za knjigu “Vibracije duha”, nagrada Udruženja književnika 

Makedonije za najbolju pesmu na manifestaciji “Praznik lipa” (2016), prva 

nagrada i jubilarna plaketa na međunarodnom slovenskom konkursu za prevode 

(Rusija, 2017), nagrada “Branuvanja” za najbolju pesmu na međunarodnoj 

manifestaciji “Struški književni susreti” (Struga, 2019), nagrada “Književni 

krug” za književnu kritiku za knjigu “Profili” (Bitolj, 2020) i brojne druge 

nagrade za poetske radove). 

Urednica je časopisa za kulturu – književnost, dramsku umetnost, film i 

izdavaštvo – “Savremeni dijalozi/ Contemporary dialogues”, a bila je glavna i 

odgovorna urednica brojnih časopisa i knjiga Član je Udruženja književnika 

Makedonije, član Makedonskog naučnog društva – Bitola, kao i član Udruženja 
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pisaca “Bitoljski književni krug”. Ambasador mira je u Cercle Universel Des 

Ambassadeurs De La Paix – Suisse/ France od 2016 godine. 

 

 

 

 

 

НА ЗНАЊЕ 

 

Током живота 

непрестано нешто немамо, 

у смрти је све довољно, 

након нечије смрти саосећајно мудрујемо, 

али убрзо све заборављамо 

и настављамо 

да се беспотребно трошимо 

иии 

игноришући све још се 

смејемо животу у лице. 

Са нама се у круг врти и питање: 

Да ли ћемо научити 

да живимо? 

Превод са македонског на српски језик: Искра Пенева 

 

СРАМ 

Оној што и онака е гол 

не се засрамува од 

соголувањето на другите. 

Само олицетворениот срам 

сам 

без грам срам 

некого насамарува 

дури и кога 

самиот со вграден стент 

како лек 

во нечиј лелек се самовградува 

дрско продавајќи се 

како интелектуален патент 

иако 

боде со шилото од својот остен, 
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наострен, 

пакостен, а 

сам 

оти 

ја 

предизвикува осамата, 

сам оти ја преморува и измамата, 

сам 

самозадоволно се изживува 

оти вживеан во ништото 

ја живурка својата 

самотија 

сам 

сè уште без срам 

ама 

самотен, 

срамотен, 

осмртен, 

смртен 

е 

е 

е. 

Срамота 

Онај који је ионако го 

не стиди се 

скидајући друге. 

Само отелотворена срамота 

сама 

без грама срама 

обмањује некога 

чак и када 

сама са уграђеним стентом 

као лек 

у нечији лелек  се  укључује 

дрско га продавајући 

као интелектуални патент 

ипак 

пецка трном трн, 

изоштрено, 

повређен, а 
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сам 

за 

њу 

узрокује усамљеност, 

сам јер превазилази обману, 

сам 

је самозадовољан 

јер је жив у ничему 

живи своју 

усамљеност 

сам 

још увек без срама 

али 

усамљено, 

посрамљујући, 

убијени, 

смртниче 

е 

е 

е.   
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  Vid S. Žigon 

 

 

 

Dolazim iz Slovenije, to jeste moja zemlja, iako je moje jedino pravo boravište 

ova planeta, koja ćuje na ime Zemlja. Pišem u glavnom na materinom jeziku, a 

imam i više od deset pesama napisanih originalno na srpskom jeziku, te 

nekoliko i na engleskom. Poezija jeste moja realnost, pišem ju več otkada znam 

za sebe, mogu reči, da sam umesto prve reći izgovorio svoju prvu pesmu. Moja 

poslednja pesnićka knjiga zapravo prikazuje četiri desetleča mog pesničkog 

stvarateljstva od jedne od prvih pesama, koju sam posvetio majci, kad mi je bilo 

osam godina, do poslednjih pesama sa 48 godina. Knjige počeo sam, da 

objavljujem prilično kasno, od rođenja mojeg prvenca Drvored (LUD Šerpa, 

2010) več je prošlo čitavo desetleče, a onda sam drugu knjigu (Špilunga, 

Amalietti&Amalietti 2015) objavio 2015. godine, pa onda tri knjige za redom 

(Metamorfoze, Murakon 2017, Samospevi meduzinih zmija, Murakon 2018, i 

Kroženja, Zenit 2019). Prije svoje pesme i kritike objavljao sam u svim 

največim literarnim revijama (Nova revija, Literatura, Apokalipsa, Poetikon, 

Sodobnost, Dialogi, Mentor itd.) te u dnevnoj periodici (Dnevnik, Delo, Večer, 

Slovenac itd.) i na Radiu Slovenija. Zbirka Metamorfoze istače se po tome, jer 

jeste bilingvalna (prevode na srbski napravila je izvrsna srpska pesnikinja Ana 

Ristović), prvenstveno zbog toga jer je posvečena mome pravom, biološkom ocu 

Stevi Žigonu, koji je 50 godine svoje blistave kariere proživio u Srbiji. 

Sada več prošle godine krajem aprila u slovenskom Kinodvoru ja sam imao 

proekciju svog srednjemetražnog (54. min.) filma sa naslovom Glasina sa ruba, 

koji je zapravo portret mene kao pesnika u sadašnjosti (red. Žiga Stanovnik) i 
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koji je bio veoma dobro primljen kod slovenske stručne javnosti. U njemu ja 

govorim o svom odnosu do poezije, pa i do sveta i naravno najprvo (i takođe 

naposletku) do samog sebe. O meni pisala su velika imena sa slovenske literarne 

scene poput Iztoka Osojnika, Iva Svetine, Vinka Mooderndorfera, Miklavža 

Komelja, Svetlane Slabšak, Borisa Cavazze, i svi se slažu, da moja poezija 

predstavlja ako ne drugo barem veoma autentičan i svojevrsan Bitak, što mi je 

naravno najveći kompliment, budući da ja svoju poeziju ne pišem, nego ju 

živim. Svoju najnoviju poeziju - pa i svoja razmišljanja, eseje i aforizme - 

objavljam na više internetnih (domaćih i stranih) književnih portala (Poezis, 

Književnost u živo, Radio Gornjigrad itd.) i bio sam gost više (takođe domaćih i 

stranih) pesničkih festivala: u Zenici (na pozivnicu Emira Sokolovića), u 

Gornjem Gradu (na pozivnicu Marijana Grakalića), u Vižinadi (na pozivnicu 

Milana Zagorca), u Međimurju (na pozivnicu Zlatko Kraljića), Rogaškoj Slatini 

(na pozivnicu festivala Pranger) itd. Sa svojom porodicom živim i radim u 

manjem gradu Notranje Gorice nedaleko od Ljubljane. 

Sada ču vam predstaviti dve pesme iz Matmorfoza, od kojih je prva (Otac) 

napisana originalno na srpskom jeziku. 

 

OTAC 

Sve više sam nalik 

tvojim mislima o meni 

a i ti si samo dete 

moje drevne mašte. 

*** 

Otkrio si mi što znači 

biti naivan u svetu 

lišenom istinskih Idiota 

a ja sam ti došao 

kao poslednja uloga 

koju ne moraš da glumiš 

jer je znaš od rođenja. 

*** 

Kad si me prvi put zvao 

upoznao si se sa sobom 

sa korenom istinske ljubavi 

prema samome sebi 

koja ruši zidove svesti 

o sopstvenoj biti ka smrti. 

*** 

U poslednjim danima tvojim 
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ja sam bio taj koji režira 

tvoje nedodirive greške 

koje su tvoju iskonsku ljubav 

napravile odviše ljudskom. 

*** 

Znao si da ne možeš umreti 

bez oprosta svemu što nas 

dodiruje šakom pokolenja 

koja je duža od svemira 

jedinstvenosti palog čoveka. 

*** 

Možda je bolje da se nismo 

prije sreli jer naš susret 

pocrvenio bi od tame vremena 

u kojoj nema vremena 

za bol ponovnog rođenja. 

*** 

I gle sad sam se našao 

sam pred tvojim snovima 

koje i dalje snivaš u meni 

nastavljajući put u mojim 

manama koje padaju 

na naše drvo kao zavičaj. 

*** 

U melankoliji snova uvek 

se možemo sresti i kada 

nema kišne kapi na prozoru 

neispunjivog obećanja. 

*** 

Najzad sam te posinovio 

a ti si u meni našao svog 

izgubljenog oca koji nikad 

nije bio važan ali ipak 

u tom šupljem carstvu majki 

koje jedu nerođena deca 

vredi samo muška reč. 

*** 

I kad smo išli u poslednju 

šetnju uz trčanje tvog psa 

Bimba koji je počeo da laje 
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u našu tamu napravili smo 

tek prvi krug oko sunca 

nikada izgovorenih reči. 

*** 

Tada si zastao i zgrabio 

me za ruku moga sina koji 

je najviše nalik na tebe 

pa sada pada u besprostor 

besprekorne nade koju 

smo zasadili u njegovu Bit. 

*** 

Sin je otac ocu kazao si 

njegovim rečima i odletio 

u kromosome njegove mašte. 

*** 

Nisam vikao za tobom 

samo sam stajao tamo 

sam na oluji i gledao Bimba 

kako te prati u besmrt 

gde se već odavno poznajemo. 

*** 

I poljubio sina za laku noć. 

 

SATANA 

Prevod: ANA RISTOVIĆ 

*** 

Nenajavljeno sam 

prasnuo u smeh šibice 

koja pali moje ludilo 

poput svećica na torti. 

*** 

Put ka nebu je sve dublji 

umesto ptica pada kiša krila 

zarđalih bombardera. 

Otići ću nenajavljeno. 

Satana će doći na moju sahranu. 

Ispovedaće se mojoj duši. 

*** 

I on i ja smo pali sa postolja 

hroničnog samoljublja. 
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Priznaće mi ljubav i 

otići bez reči. 

*** 

Njegova nemoć 

veća je od božje. 

Njegov pad 

podriva milost 

božjeg gesta. 

*** 

Rado sam mu poklonio 

one poslednje centimetre duše 

da je mogao da izmeri svoj obim. 

Obilnost ga je očovečila. 

*** 

Ponekad je otkucavao karte 

u tramvaju zvanom želja. 

Povratne karte 

pretvarao u one u jednom pravcu. 

Sa njim je bilo prijatnije 

putovati nego s božjom pomoći. 

*** 

Radio je kao psihijatar 

na odeljenju za odvikavanje od vere. 

Dobijao minimalac 

bez pokrivenih putnih troškova. 

Poklonio sam mu svoju užinu. 

Jedino što mi je ostalo od puta. 

*** 

Spustio sam krst i luk. 

Odu radosti sakrio od 

njegovih devičanskih ušiju. 

Uzratio mi je ognjem i mačem. 

Odomaćio je moju glad za padom. 

*** 

Pod zlonamernim nebom 

prebrojavali smo povraćaj 

neistrulelih ženskih tela 

i pretapali ih u zlatnike 

kojima smo gasili žeđ za 

odsutnom metafizikom gladi. 
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*** 

Kada je otišao u ruku mi je 

gurnuo ček od sto dolara. 

Kao da je hteo da mi kupi 

ljubav na jednu noć. 

A ja sam je uzeo zauvek. 

Mislim da ga je to ubilo. 

*** 

Otići će tamo gde će mu 

ljubav vraćati sa gubitkom. 

Nisam ništa bolji od njega 

dok lovim dah na ivici noći. 

Moja beda osvetljava prostor 

gde je konačno nestao. 

*** 

U materici trenutka i dalje 

mirišem na njegov smeh. 

Samo što je on pao 

a ja ću radije skočiti sam.  
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        Victor Cabrera 

 

 

Nació el 9 de diciembe de 1969 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, 

Argentina, conurbanence de casi toda la vida, se define como un escritor de 

barrio.  Jugó con artes plásticas, la música y la literatura.  Como gestor cultural 

participó de ciclos como Maldita Ginebra, Poesía YA (ciclo de lectores de 

otros), El domingo no tiene la culpa, Lecturas en la Biblioteca Nacional, Agua 

Bendita,  Varieté Varieté, y es parte de Como los Bueyes e Instrucciones para 

Arrancar el viernes, entre otros. Participó en programas de Radio como El Pez 

Náufago de Tom Lupo, de 12 a 15 en Nacional, Denserio, El Anden, Maldita 

Ginebra Radio, Materia Oscura Radio, A la tarde en Radio Nacional y otros. 

Sus textos fueron compartidos en publicaciones y antologías de Argentina, 

Chile, Uruguay y España. 

Actualmente trabaja en su primer poemario, después de años de diyuntivas, que 

será editado pos cuarentena. 

Algunos de sus textos se encuentran en su Facebook y lo encuentran como 

Victor Cabrera. 

Sueña con crear un poema que mate y reviva. 

 

Вицтор Кабрера 

Рођен је 9. децембра 1969. године у Авелланеди, провинцији Буенос 

Аирес, Аргентина, готово читав животни живот, себе дефинише као 

комшијског писца. Играо се са пластиком, музиком и књижевношћу. Као 

менаџер за културу учествовао је у циклусима као што су Малдита 

Гинебра, Поесиа ИА (циклус читалаца других), Недеља није крива, Читања 

у Националној библиотеци, Света вода, Вариете Вариете, и део је Као 

волови и упуства за петак, између осталих. 
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Његови текстови су подељени у публикацијама и антологијама у 

Аргентини, Чилеу, Уругвају и Шпанији. 

Тренутно ради на својој првој збирци песама, након година студија, која ће 

бити објављена након карантина. 

Неки од његових текстова налазе се на његовом Фејсбуку и проналазе га 

као Вицтора Цабреру. 

Сања о стварању песме која убија и оживљава. 

-------------------- 

Mirarla sonreir  

 

Mirarla sonreir 

Es que cronos muera 

y yo con él 

280 caracteres para no decir nada 

de nada 

Así es el amor en los tiempos del Twitter 

Mucha alma para pocas letras 

Haikus pedorros que no pueden nombrame todo 

ni a vos 

ni a nadie 

Menos áún hablar bien de la parca blanca sobre tu piel  

o de lo tibio de tu alma 

Frases hechas que no saben cauterizar heridas de verbos vivos 

toda tu hembrez empujando a mi lobo hambriento 

a cenar sushi  

humedecido en sangre. 

Mirarla sonreir 

Y no irme más de su lujuria 

Repetir 

Repetir 

Hasta que sonría como nunca 

Y para siempre. 

 

Éramos tan lindos  

 

Éramos tan lindos 

Yo le llevaba en mis bolsillos invensibles: 

besos de acero inolvidable, 

juegos de aventuras inexplicables 

Ella sonreía con todas las lunas del cosmos 
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Brillaba con los brillos del Valhala 

Así éramos 

Sin tiempos ni pasados 

Todo hoy que es siempre 

Y ella 

Ella, es mis mañanas, 

las de sol y colibríes. 

La que sueño y toco, 

con rayos sutiles y poemas carnívoros. 

Ella es yo  

Y todo lo contrario 

 

Пази како се осмехује 

 

Пази како се осмехује 

Да ли је то Хронос умро 

и ја са њим 

280 знакова да не кажем ништа 

нема на чему 

Ово је љубав у доба Твитера 

Много душе за неколико слова 

Кратки хаику који не могу сви да ми дају имена 

ни теби 

нити било коме 

Још мање да добро говорим о белом мрачном косцу на твојој кожи 

или топлини твоје душе 

Направљене фразе које не знају да каутеришу ране од живих глагола 

твоја женка која ми гура гладног вука 

суши за вечеру 

навлажен крвљу. 

Пази како се осмехује 

И да не остави више његове пожуде 

Понављање 

Понављање 

Док се не осмехнем као никада пре 

И заувек. 

----------------------- 

Били смо тако слатки 

 

Били смо тако слатки 
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Носио сам је у непобедивим џеповима: 

незаборавни пољупци од челика, 

необјашњиве авантуристичке игре 

Осмехнула се свим месецима космоса 

Заблистала је сјајем Валхалле 

Такви смо били 

Ни времена ни прошлости 

Све данас што је увек 

И њено 

Она су моја јутра 

сунце и колибри. 

Она коју сањам и играм, 

суптилним зрацима и месождерским песмама. 

Она сам ја 

А управо супротно   
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   Викторија Македонска 

 

е мој псевдоним под кој се објавени сите мои трудови, а јас сум 

МИРОСЛАВА БАДАРЕВСКА родена во Скопје, Македонија, во 1947 

година. 

Досега ги имам објавено следните стихозбирки: 

1976 год., СОНЛИВИ ШЕПОТЕЊА 

1993 год., ЉУБОВНО РАСПАЌЕ 

1995 год., КАМЕНА ЕЗГИЈА 

2017 год., СТО И ЕДНА ПЕСНИЧКА ЗА ДЕТСКА ДУШИЧКА 

2017 год., ВРТОГЛАВИ СТИХОВИ ЗА ПАЛАВКОВЦИ 

2018 год., ИСЧЕЗНАТИ МИГОВИ 

2О18 год., ДАЈ ШАНСА НА ДЕТСТВОТО 

2018 год., ПОРТАЛ НА БОЛКАТА 

2018 год., БАЈКОЛИКО ДЕТСТВО 

2019 год., ДЕТСКА РАКА ПОЗДРАВИ ПРАЌА 

2019 год., ВЕКООПСТОЈБА 

2019 год., ДЕЦАТА СОНУВААТ ЉУБОВ 

2019 год., ЉУБОВ ГИ КРАСИ ДЕЧИЊАТА НАШИ 

2019 год., ЉУБОВНА РЕЗИСТЕНЦИЈА 

2020 год., СТИХУВАНА БОЕНКА 

2020 год., ХИМНОСЛОВ НА ЖИВОТОТ 

2020 год., ВОЛШЕБНО ДЕТСТВО 

2020 год., ВЕСЕЛИ ПАЛАВКОВЦИ 

2021 год., ВИКТОР КУПИДОН 

2021 год., СВЕТУЛКИ ОД ДЕТСТВОТО 

Добитник сум на многу награди во Скопје, Демир Хисар, Неготино, Штип, 

Битола, Куманово, Тетово, и на многу манифестации низ Србија и Босна. 
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Застапена сум во многу зборници секаде низ Балканот. 

ВИКТОРИЈА МАКЕДОНСКА 

је мој псеудоним под којим се објављују сви моји радови, а ја сам 

МИРОСЛАВА БАДАРЕВСКА рођена у Скопљу, Македонија, 1947. 

године. 

До сада сам објавио следеће песничке збирке: 

1976, Поспана шапутања,  

1993, ЉУБАВНИ РАЗВОД 

1995, КАМЕНА ЖЕСТИНА 

2017, СТО И ЈЕДНА ПЕСМА ЗА ДЕТИЊСТВО 

2017, ВЕРТИКАЛНИ СТИХОВИ ЗА ПАЛАВКОВЦЕ 

2018, НЕДОСТАЈЕЋИ ТРЕНУТЦИ 

2О18, ДАЈ ШАНСУ ДЕТИЊСТВУ 

2018, ПОРТАЛ БОЛА 

2018, БАЈКОЛИКО ДЕТИЊСТВО 

2019, ДЕТЕ РУКЕ ПОЗДРАВЉАЈУ 

2019, ЕКОНОМИЈА 

2019, ДЕЧЈИ САН О ЉУБАВИ 

2019. ЉУБАВ УКРАСИ ДЕЦУ 

2019, ЉУБАВНИ ОТПОР 

2020, ВЕРЗИЈСКО СЛИКАРСТВО 

2020. ХИМНА ЖИВОТА 

2020, ЧАРОБНО ДЕТИЊСТВО 

2020, ВЕСЕЛИ ПАЛАВКОВЦИ 

2021, ВИКТОР КУПИДОН 

2021, ДЕЧЈЕ МУЊЕ 

Добитник сам многих награда у Скопљу, Демир Хисару, Неготину, Штипу, 

Битољу, Куманову, Тетову и многим догађајима широм Србије и Босне. 

Заступљен сам у многим колекцијама широм Балкана. 

 

 

ПИЈАНАЦ 

 

Кад ноћ одлази, а јутро се буди 

са муком се кући довучеш 

љуљаш се као лађа 

још са прага правиш свађа. 

Новчаник твој је празан 

у мозгу ти ватра гори 

ти уместо да се стидиш 
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из твојих уста Враг говори. 

Псујеш децу недолично 

мене бијеш, тучеш 

разбијаш покућнину 

за косу ме као крпа вучеш. 

Комшије све чују, виде 

али се свако негде склања, 

сви би да побегну 

од пијаних галама. 

Овако већ не може 

сва љубав ми нестаје, 

шта сам судбини згрешила 

кад ми пијанца доделила. 

Стопут кажем нећу више 

да насиље и муке трпим, 

одлазимо ја и деца 

алкохол је твоја срећа. 

 

МУЗЕ ПЕСНИКОВЕ 

Свој стих и понос бранио је тучом 

стихове писао да би се решио страха, 

из усплахираног срца да не стане мрака, 

године се пластиле брзином ватре 

глођале ћилибарне кости 

и нека драги Бог опрости 

он је хтео оно што није смео. 

У судбинско нарицање у живот крену, 

позориште му храна била 

трубадурска песма животворила, 

волео је Ружу коју му смрт узе, 

продавачицу Кошуту из антикварнице 

туркињу лепу за коју сви уздисали 

и још много друге за које нисмо знали, 

и Милицу коју са Оскаром су делили. 

Не будите му сећање, не нудите му кајање 

својим стиховима је он себе надживео, 

својим генима и ДНК се правдао 

јер боемска крв му није допустила 

да кротак буде и мирно живи.  
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       Виолета Сековска 

 

  

 

Виолета Сековска је дипломирани библиотекар и заступник Македонске  

савремене поезије.Поезију пише од најмлађих година али почиње да је 

презентира од 2011 године са својом првом збирком песама,,Македонија"  

затим збирке песама,,Срна и Јелен",,,Ја постојим" и ,,Дамари".Збирка,,Пети 

елемент" и последња,,Созарцание" подржавају Министарство културе 

Републике Македоније.Затим збирка ,,Бисер" и збирка дечије поезије 

,,Јаковљев свет".Сековска је стваралац  и идејни творац поетског-музичког 

перформанса ,,С љубављу према Македонији " са којим је наступала у 

целој  Македонији,у Републици Албанији,Краљству Данске,Републикци 

Хрватској,Републици Србији и Републици Црној Гори.Поезија Виолете 

Сековске је више пута награђивана и њени стихови красе многе песничке 

збирке и антологије у свету.Њена поезија је складно дизајнирана,метрички 

прорачуната слично старим мајсторима хуманизма и препорода.У њеним 

стиховима доминирају патриотски, духовно-религиозни и љубавни 

мотиви.Прави љубитељи писане речи Виолетине поезије  не могу остати 

равнодушни јер се лако чита и је са нежном нотом разумевања. 

 

ДРХТАЈ 

Дрхти срце на земљи 

дрхти срце у жени 

од туге од боли 

од радости од среће. 

Седећи склопљена  на рубу провалије, 

тихо ослушкује 
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куцања свога срца... 

Најмилије јој  туђе 

са ћутањем  прича, 

слепа је,глуха је,нема је. 

Небеса су крикнула... 

стењају у тешком очају 

Анђео јој главу мази 

Пробуди се! 

 

Да ли постоји 

 

Постоји ли благо 

што  може купити 

поглед вољеног 

Нежност, додири 

од почетка до краја спајања 

истинити-неистинити 

загрљени-незагрљени 

близу један поред другога. 

Као срна осјећа 

немир у души, 

страх од напуштања 

страх од самоће 

страх од НЕЉУБАВИ. 

Да одабере бол, 

са сузама пут да опере 

јер је само кап 

у целини. 

Све је ту 

и уздах 

и издисај 

а нас нема. 

Где леже 

скривене мисли? 

Зар смо ми у могућности 

да одабирамо? 

Бира срце 

уз рађање и смрт, 

за мене,за тебе за нас!  



1494 
 

   Витомир Стевановић 

 

 

Витомир Стевановић рођен је 09.11.1973. године у Доњој Бријесници, 

општина Лукавац. Тренутно  живи у Добоју. Поезију пише двадесетак 

година. До сада је објавио једну збирку пјесама, те је поред тога 

објављивао радове у више  зборника поезије. Члан је Књижевног клуба 

„Јован Дучић“ у Добоју. 

 

ТКАЧ И ПЈЕСНИК 

 

Разнобојни ћилим шара цјеле ноћи 

И пажљиво конце у чворове веже 

И колико дугих ноћи још ће проћи 

Док напокон ткалац ћилим не извезе. 

 

Некада су тако ћилими се ткали 

И ова ме прича у трену подсјети 

На истину коју многи нису знали 

Да најљепше ћилиме истакли су слијепи. 

 

Јер ткали би ћилим и по три године 

А знали су да је цијена превисока 

Да направе ћилим да му се сви диве 

Плаћали су очињим видом оба ока. 

 

Што чворова више, што ситније шаре 

Изазов је ткачима био од давнина 
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А знали су да се тако очи кваре 

И временом да ће остати без вида. 

 

И пјесника нека слична судба прати 

Душу своју даје свима ко длану 

Да напише пјесму што ће да се памти 

Самоме ће себи стављат со на рану. 

 

И ранама никад неда да замладе 

Сваким новим стихом више их продуби 

Шта ће када такав усуд му се даде 

Да најбоље пише кад га туга уби. 

 

КАЖУ ДА СИ СРЕЋНА 

 

Кажу да си срећна као мало која 

Да ти у животу тече мед и млијеко 

Боље што си с другим, него да си моја 

Од мене те боље, пази други неко. 

 

Завиде ти друге на том благостању 

Кад те виде срећну и вољену јако 

А радујем и ја томе се сазнању 

Када чујем да је све код тебе тако. 

 

Кажу да ти пажње не мањка ни мало 

Ко капљицу воде на длану те држи 

Боље што се нама ипак није "дало" 

Он ће ипак већу срећу да ти пружи. 

 

Рекла си за мене да вољети не знам 

Да је то за мене страно осјећање 

Да ти пажњу никад не умјем да дам 

И да од свих других ја те волим мање. 

 

Али ноћу ко да зачујем ти глас - 

Није тако како збори се и пише 

Иако је сада све касно за нас 

Знам нико од тебе, не воље ме више  
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   Vladanka Cvetković 

 

 

 

 

Vladanka Cvetković, rođena u Subotici, Vojvodini, fakultet završila u Beogradu. 

Knjige: 

– Bol života/život bola (2013) roman 

– Šetajući razgovori (2016) kratke priče 

– Dvojstvo jednine (2016) esej 

– Antikvarnica iluzija (2014) poezija 

– Dotaknuti stihom (2013) poezija 

– Dan pod grlom (2014) poezija 

– Neodgovori (2015) poezija 

– Svojna (2016) poezija 

– Fragmenti – Töredékek (2016) dvojezićna poezija 

– Pristupanje (2017) poezija 

– Bol života/život bola (2017) II prošireno izda¬nje romana 

– Čudnovata u pustoduhovnom vremenu (2017) poezija 

– Uspomene srca (2019) poezija 

– Burgijanje po mislima (2019) poezija, izdalo HKD Rijeka 

– Ljubavno siroče (2019), roman 

_ Broj 50250 (2019), poezija 

-Trenuci u pukotini vremena (2020), poezija 

– Prekoračeni bezdan I i II (2009 i 2011) 

– Od bezdana do svitanja (2012) 

Ušla u mnoge zbornike i antologije. Objavljivana u književnim novinama, 

sarajevskom Dioge-nu, ljubljanskim novinama, Svitak, „Braničevo” časopis za 

književnost i kulturu, magazinu Barath Vision u Indiji... Matica srpska ju je 

objavila 2020.godine. Prevedena na Slovenački, italijanski, poljski, engleski, 

mađarski, franuski ,hebrejski, makedonski , bengalski, ruski i albanski. 
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2013 nagrada „Vrata Ponišavlja” za kratku priču 

2013 prva nagrada žirija na maratonu ljubavne poezije 

2013 nagrada „Polarisovog” pesničkog konkursa 

2013 II nagrada za rodoljubivu poeziju „Čukaričko proleće” 

2013 specijalna nagrada Mesopotamia international Poetry 

2013 povelja „Miljkovićeve večeri poezije“. 

2019 nagrada „Književno pero“ za knjigu godine 

2020 nagrada „Literatopija“, Prva nagrada za internacionalnu poetsku knjigu 

godine „Broj 50250“ (Makedonija) 

2020 diploma Svetske književne Akademije i svetske poetske Asocijacije 

Rumunije 

2020 certifikat internacinalne debate na engleskom od svetske organizacije za 

mir 

2020 diploma za izuzetno literarno stvaralaštvo od World Literary Forum for 

Peace and Humaniti Rights 

2020 Gran Pri za poeziju „Ohridski biser“ u Makedoniji 

Međunarodne kolonije: Osijek (2013), Krčedin (2013), More na dlanu (2014), 

Biograd na moru (2015), Rijeka (2016, 2017 i 2019).Posebnu pohvalu dobija na 

međunarodnom književnom konkursu „Osvetljavanje“ u Nišu, 2014. 

godineBlagodarnicu od makedonskata nacionalna zajednica i diploma za 

međunarodnu saradnju od Udruženja balkanskih umetnika, Zahvalnicu od 

Scoula di Poesia – School of Poetry dodeljena je 2016. godine, „Zlatna povelja“ 

za doprinose na polju međunarodne saradnje u kulturi od Udruženja balkanskih 

umetnika, zahvalnica Centra za kulturu „Vlada Divljan“ za doprinos razvoju 

kulture. 

2015 Urednik knjige „Kroz pesmu i priče LICE RAKOVICE 

2016 Urednik knjige „Kroz pesmu i priče LICE RAKOVICE 2 

2016 Urednik knjige „Šesti sabor duhovne poezije“ 

2017 Urednik „Knjige kroz pesme i priče LICE RAKOVICE – ISTORIJAT 

U književnom časopisu „Prolom“, književnik Radomir Mićunović je napisao 

kritički osvrt na delo Vladanke Cvetković, a fakultet za kulturu i medije 

„Komunikacije Mediji Kultura“ Džon Ne¬zbit, doneo je kritiku na delo 

Vladanke Cvetković profesora dr Dragana Jakovljevića sa fakulteta „Etveš 

Lorand“ iz Budimpešte.Nosilac javnog priznanja – Oktobarska nagrada opštine 

Rakovica za 2018. godinu.Certifikat za doprinos borbi protiv corona virusa od „ 

Svetskog književnog foruma za mir i ljudska prava“(WLFPH) 2020.godine 

Certifikat svetske dečije fondacije za Global Literature „Indo universe voice of 

Poetry“ in memory of William Shakespeare 2020.godineČlan HKDa. 

 

RAZUM SE ZAMARA DOK INSPIRACIJA ĆUTI 
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Senke su zavile sobu, 

a smrknuće je ležalo 

nad gradom. 

 

Čudno je s mislima. 

 

U pečini uma 

razne pretpostavke 

igraju žmurke, 

od kojih ni jednu 

ne bih pozvala na večeru. 

 

Apsolutno. 

Početak i kraj svega. 

A ego? 

 

On je međusloj – razumnosti 

i refleksnost postojanja. 

 

Ako idem iz Apsolutnog – 

ili nekog – 

samoponištavajućeg Svega, 

zašto želim povlačenje? 

 

Prezirem sebe? 

Bojim se ogledala? 

 

Bože, ne volim samoglasnike 

u diskutabilnim zamenicama! 

 

MOZAK NA RASPUSTU 

 

Pokušavam beg u ludilo. 

Razum odbija predaju. 

Adrenalin izvodi 

svoje biološke trikove. 

 

Borba sa Voljom. 
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Osećam se kao 

karjatida u pokretu, 

Sneško belić što se topi... 

 

Kako postaviti 

jednostavne stvari 

koje uopšte nisu jednostavne. 

 

Progunđah nešto 

anatomski ili religiozno. 

 

Mašinerija za 

razmišljanje – usporava. 

 

Um rasterečujem. 

 

Deo mene odlazi 

na Veliki raspust! 
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  Владимир Александрович Бабошин 

 

 

Владимир Александрович Бабошин родио се 13. септембра 1958. године у 

селу Руска Бектјашка, Уљановска област, Русиja. 

Доктор је философиje у области техничких наука, доцент. Академик је 

Српске Краљевске Академија Научника и Уметника. Дописни је члан 

Петровска Академија наука и уметности у Санкт Петербургу. Председник 

је удружења књижевника „Нови поглед“ у Санкт Петербургу, уредник и 

издавач часописа «Невскаja формула». Члан Књижевне заједници 

"Лештијанска пустиња", Члан Удружења књижевника «Зенит», Подгорица, 

Црна Гора. Почасни је члан Удружења Српских књижевника Словеније. 

 

Награђиван је за поезију, добитник је медаље "Златно перо" при српској 

Дијаспори у Љубљани. Добитник је специјалне медаље на Међународном 

такмичењу «Месапотамија 2019», «Месапотамија 2020» у Београду. 

Преводи поезију са српског, шпанског, талjанског, немачког и енглезског 

језика, а његова поезија је превођена на српски, маккедонски, талjански и 

енглезски језик. 

 

Аутор је књиге: "Моја српска Антологија", Београд, 2018. Коаутор је 

књиге «Шарени букет: руска драма за децу и младе», Београд ,2020. 
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Аутор је превода пет књига поезије 

 

ЕСЛИ ТЫ ДАЛЕКО 

 

Даже если ты далеко, 

В моём сердце твоё стучит. 

Знаешь ты, с тобой нелегко, 

Без тебя - душа замолчит. 

 

Расстояньям не отдадим, 

Всё, что мы с тобой обрели! 

Ты меня всем сердцем своим 

Бережёшь из дальней дали. 

 

И границы, и города 

Разделяют нас - ну и пусть! 

И над нами не властны года, 

Каждый день я к тебе стремлюсь. 

 

IAKO SI DALEKO 

 

Iako si daleko 

Tvoje će srce u mome kucati 

Ti znaš da s tobom nije lako 

Bez tebe će duša ćutati. 

 

Nećemo se odreći zbog daljine 

To što imamo ja i ti 

U tvome srcu punom topline 

Naši snovi ne mogu nestati. 

 

Granice i gradovi su između nas 

Razdvajaju nas-nek bude tako 

A godine nemaju moć za spas 

Svaki dan mi nedostaješ jako. 

 

Ti znaš kada zaspiš u tihoj noći 

Vidim te i znaš da ću u san ti doći. 
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Препевала Нада Караджич (Nada Karadžić) 

 

ПЛАМЯ НАДЕЖДЫ 

 

Между мной и тобой – расстоянья и годы. 

И границ частокол, ощетинившись, держит. 

Мы сами свои пережили невзгоды, 

Но в сердцах сохранили мы пламя надежды. 

 

Этот мир так жесток, места в нём не находим, 

В нём царит дух наживы, и призрачно счастье, 

Виртуальными тропами рядом мы ходим, 

И сердца наши грустью разбиты на части. 

 

Неслучайные встречи - случайности прихоть. 

Мы не властны в своей перепутанной жизни, 

Но стремимся друг друга в астрале услышать, 

И падучей звездою в мгновение брызнуть. 

 

В облаков очертаньях мы видим творенья, 

Что природа дыханьем ветров сотворила. 

И взлетают как птицы стихотворения, 

Что талантом своим и душой освятила. 

 

Ты в уменьях своих совершенна и ярка, 

Я всего лишь обычный, простой подмастерье. 

Лишь перо заскрипит – драгоценным подарком 

Твой стих заблистает, подобно мистерии. 

 

PLAMEN NADE 

 

Između nas su se prosule daljine i godine 

Podignute su visoko granice i ograde 

Sami smo preživeli nedaće sudbine 

Ali u našim srcima čuvamo plamen nade. 

 

Ovaj svet je tako okrutan, milosti nema 

U njemu vlada duh profita, sreća se ko sablast vija 

Šetamo okolo virtuelnim stazama 

A naša srca tuga na komade razbija. 
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Susreti nisu slučajni, oni su zapisane sudbine 

To neko povlači konce u našim životima, znaj 

Ali mi se srećemo kroz astralne tišine 

I kao zvezde padalice raspršimo svoj sjaj. 

 

U obrisima oblaka vidimo kreacije lice 

Ono što je priroda stvorila vetra mahom 

A pesme naše lete kao ptice 

Nošene njenim nadahnuća dahom. 

 

Ti si savršena i jaka u veštinama svojim 

Ja sam sasvim običan, jednostavan čovek 

Olovka neka škripi, u tvojoj pesmi postojim 

A tvoj stih kao misterija nek blista dovek. 

 

Препевала Нада Караджич (Nada Karadžić)  
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   Вучина Шћекић 

 

 

 

Вучина Шћекић рођен је 5. фебруара 1950. године у Сивцу. Основну 

школу „Ј. Ј. Змај“ завршио у Сивцу, Гимназију „Вељко Петровић“ у 

Сомбору, а Филолошки факултет, Одсек за југословенску и светску 

књижевност, у Београду. Од 1973. године живи и ради у Зрењанину. 

Прве књижевне радове објавио је још као средњошколац у сомборском 

листу „Покрет“ и београдском листу „Фронт“. Током година своје песме, 

прозу, књижевне и ликовне критике и есеје објављивао је и на Радио 

Београду 202, часописима „Развитак“, „Руковети“, „Венац“, „Знак“, 

„Савременост“, „Савременик“, „Улазница“, „Домети“, „Огледало“, „Луча“, 

„Сигнал“, „Књижевни живот“ (Темишвар), „Наш траг“, „Ковине“ и 

другим, затим у листу „Зрењанин“. Члан је Друштва књижевника 

Војводине од 1996. године. 

Био је оснивач и главни уредник „Зборника“, часописа студената Групе за 

југословенску и светску књижевност, уредник и главни уредник часописа 

„Улазница“ и уредник часописа „Савремена библиотека“. 

Објавио је збирке песама: Дан који недостаје („Кровови“, Сремски 

Карловци, 1994), Прелом душе (Културно-уметничка задруга „Славија“, 

Нови Сад, 1995), Друго име ствари (Културно-уметничка задруга 

„Славија“, Нови Сад, 1996), Град ветрова („Прометеј“, Нови Сад, 1999); 
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Ништа још прошло није (ГНБ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин и ГБ „Карло 

Бијелицки“, Сомбор, 2018), збирку песама и прича Повратак у Сивац 

(КОВ, Вршац, 2013); романе: Беспут („Прометеј“, Нови Сад, 2002), Код 

губитника („Агора“ и ИП „Београд“, Зрењанин, 2006) и Позајмљени 

завичаји („Агора“ и ГНБ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин); књиге прича: 

Одложени дани („Агора“ и ИП „Београд“, Зрењанин, 2008), Врт на 

банатској страни света („Агора“ и ГНБ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин, 

2016) и Лето на крају дана („Агора“ и ГНБ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин, 

2016). По његовом сценарију у Зрењанинском позоришту је извођена 

представа „Молитва за Емилију“. Осим тога, објавио је, са М. М. Шумом, 

избор из југословенске и светске љубавне поезије 20. века Пожар срца 

(ГНБ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин 1991); такође, објавио је избор из 

српског љубавног песништва Месечев балкон (Туристичка организација, 

Зрењанин, 1995) и избор југословенске поезије за децу Кад сам био велики 

(Књижара Театар, Зрењанин, 1997) и, код истог издавача, друго допуњено 

и измењено издање овог избора 2000. године. 

О књижевном стваралаштву Вучине Шћекића писали су др Драшко Ређеп, 

др Стојан Бербер, Милан Ненадић, Радован Поповић, Весна Тријић, 

Драган Богутовић, Ненад Шапоња, Душан Милићев, Александар 

Бјелогрлић, Золтан Баба, Миладин Тошић, Благоје Свркота, Милутин 

Шљиванчанин, Марина Грујић, Гордана Влаховић, Драгољуб Д. Гајић. 

Његове песме су превођене на руски, румунски и енглески језик. 

 

ПРЉАВА ПЕСМА 

 

Док си радознало тумарала по мени, нехотице си забраздила, ко оштро 

рало, 

У моје раскoмоћене, најпрљавије мисли о теби, оне од суште ћутње, што 

их никад не 

Бих изговорио, пустио из себе, као птице из кавеза, што небу певају од 

чисте слутње, 

Већ прочишћене и сјајне, гласно заводљиве, смутилице очаравајуће, 

безначајне. 

За дивно чудо, ноћ се није распрсла на твом челу, већ расцветавала румени 

пупољак 

Смеха и с језика лудо пуштала музику ноћи у моје уши, не дајући ми да 

спавам: 

Уморна сам, ти који непрестано одлазиш и увек се враћаш, од мисли 

чистих и стихова 
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Златнога сјаја, и реци ми Дисову песму коју је јутрос заборавио још сад, 

последњи пут, 

Па заборави на Ратковићеву икону у младости и не буди ме више с 

Миљковићевим 

Небом разапетим међу прстима, не наговарај ме, нећу чекати у поноћ 

Матијин 

Повратак у Ваљево, ни Зупчев облак пресахли над Мостаром да нову 

сакупи кишу. 

Волим што су Однови телефони почупани из зида а Преверова деца се 

покупила из 

Свих капија ноћи, што су угашени пожари срца и сви Мајаковски света 

престали мамама да причају како их нешто дивно боли, душо очарана, 

Ти који ме туђим речима освајаш и гониш од себе. 

Умотаћу се у твоје прљаве мисли, нецензурисане и нежно ружичасте боје, 

Нагомилане од свих неиспуњених обећања, оједене рђом ћутања, 

и узгајаћу ову ноћ као 

Јутро пуне светлости, јер сам археолог твоје ћутње из чијих ископина 

привлачност избија, 

Те прљаве мисли које те опседају на пољуљаној ваги замрлог срца, 

што су и тајна и бучна 

Локомотива твог сваког говора, теретни вагони твоје сваке ћутње, 

оловније и од сенки 

Великана, самозваних, нашег страшног слома, стварног, 

који нам живот у привид гурају, 

Несвесни Оскарове вољене међу шљивама, и људима, 

међу песмама и народима, која 

За ноћ остари, нетакнути Милошевим ламентом над оним, 

Белим и раскриљеним над Дунавом и Савом, који васкрсава и понавља се 

као дан. 

Ти, који си тако усамљен међу Маскама, из пепела ћутње 

Огласи се грмљавином прљавих мисли, занемаривши меку лупу 

Свога срца, не чекај ни трена више, јер постаћу звездовито неспокојна 

и опустећу ако 

Не учиниш кретњу, ту једину кретњу: омотај ми тај бели шал 

око крхког врата и буди 

Градинар мога тела са ноктима вечно пуним трагова седефа 

на који наслањаш главу 

Да се одмориш, јер си ме сву ноћ купао у својим прљавим мислима, 

љуштећи с мене 
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Пожељност и невиност, ћутећи и своју песму о трећем детету и све стихове 

које си 

Икад исписао, помислио да испишеш, сумњајући да ћеш у њима наслутити 

далеки 

Одјек гласова с Лоркиног отвореног балкона или ћутање танке омче око 

Бранковог 

Врата на јадном дрвету загребачке периферије, упркос свему, 

и јер ме у покрову ноћи 

Одгонеташ како нико умео није у својим прљавим мислима 

и раскалашним ћутњама. 

Учини то, срођен са мном, у свим својим лицима, нек из прљавих мисли 

песма стаса – 

Без ревизија и цензура, без накнадно измишљених згодних и заводљивих 

речи – 

јер је то 

Једини истинити доказ да смо краткотрајно били на овом свету. 

Говорила је, и говорила речи које је измишљала за мене, приређивала 

светковину 

Својим гласом, и прстима, и језиком, и бедрима, по нотама 

моје, и њене прљаве песме, 

Док сам је држао у наручју и прстима пребирао музику на гитари њеног 

тела и ума, 

Слутећи да ће, кад напишем ову песму, и она с њом отићи од мене, 

као последња бол, 

Као дете из корита с просутом прљавом водом. 

 

ИКАН, ЛЕЛА И КЛАВИР 

 

Икан је волео Лелу. 

Лела је свирала на клавиру. 

Откад су утихнули 

Икан Лела и клавир 

Звуци ноктурна се чују 

У гранама јабланова 

Крај каменог пута. 

 

КАД ЗАБОРАВИШ 

Велимиру 

 

Кад згасну последњи свици у Шеварима и кад заборавиш на овај свет, 
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да си ходао пољем конопље као Хронос, “Отац Време”, са неумољивим 

српом у руци, 

да си походио вртове с маком и блажено насмешен враћао се мајци с 

празним чаурама 

у посуди 

кад згасну последњи свици у Шеварима. 

Кад заборавиш да је свет био обликован као дупла слика, замишљана твоја 

и стварна наша, 

да су ти птице сна певале на длану и прштале у небо чим помериш отежали 

капак на оку, 

да си вечност одмеравао голорук, наоружан тек пуким речима, и освојио је 

пре времена, 

да заборавиш на овај свет. 

Кад заборавиш на себе, 

уверавајући свет да је отишао Жил, не сасвим мушки, остављајући Катрин 

и Џима на 

сигурној удаљености од ње, 

да је само једна слика света, она твоја, отишла на починак и да нема 

разлога 

што смо овде, 

аморфна гомила која плаче, смеје се и надушак испија чаше за покој твоје 

душе, 

а свици у Шеварима још се и не пале камоли да гасну. 

Кад заборавиш на овај свет, 

чак и тад ћеш нас походити, као измаглица, невидљиви знак на путу, 

име на које смо свикли 

за све оно што је могло бити а није било и да не часимо ни часа 

и проживимо земаљске дане, 

и оне које си сам прескочио, и оне до којих ниси ни доскочио, 

јасно и гласно, јер ће тишина и тако доћи 

кад згасну свици у Шеварима. 

Кад заборавиш на овај свет, 

учини то безусловно и коначно, 

лепи мој. 
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    Walter Keyombe 

 

 

is a Kenyan poet based in Nairobi, Kenya. Born on 24th May 1980, his poems 

has been published in several prominent anthologies and magazines around the 

world. He is a peace and human rights activist promoting peace, human rights 

and social justice through poetry across Africa. 

 

Валтер Кејомбе, 

је кенијски песник са седиштем у Најробију у Кенији. Његове песме су 

рођене 24. маја 1980. објављене су у неколико истакнутих антологија и 

часописа широм света. Он је активиста за мир и људска права који 

промовише мир, људска права и социјалну правду кроз поезију широм 

Африке. 

 

Wolves 

 

They speak of peace, 

But they hate being told of justice. 

 

They speak of their axes, 

But they hate being told of our boxes. 

 

They speak of mansions, 

But they hate being told of corruption. 
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They self proclaim on the benches, 

How they are wolves along the trenches. 

 

Drying a patriotic citizen, 

DRAINED weary in the den of illusion. 

 

Вукови 

 

Они говоре о миру, 

Али они мрзе кад им се говори о правди. 

 

Они говоре о својим секирама, 

Али мрзе кад им се говори о нашим кућама. 

 

Говоре о дворцима, 

Али они мрзе кад им се говори о корупцији. 

 

Они се самопрозивају на клупама, 

Како су вукови дуж ровова. 

 

Сушење патриотског грађанина, 

ИСПУШЕНОГ и уморног у јазбини илузије.  
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   Wansoo Kim 

 

 

Wansoo Kim achieved Ph. D. in English Literature from the graduate school of 

Hanguk University of Foreign Studies. He was a lecturer at Hanguk University 

of Foreign Studies and an adjunct professor at Incheon Junior College for about 

20 years. He has published 5 poetry books, one novel, and one book of essays. 

One poetry book, “Duel among a middle-aged fox, a wild dog and a deer” was a 

bestseller in 2012, one page from the book of Letters for Teenagers was put in 

textbooks of middle school (2011) and high school (2014) in South Korea, and 

four books (Easy-to-read English Bible stories, Old Testament(2017), New 

Testament(2018) and Teenagers, I Support your Dream”) were bestsellers. He 

was granted a Rookie award for poetry at the magazine of Monthly Literature 

Space in South Korea, and the World Peace Literature Prize for Poetry Research 

and Recitation, presented in New York City at the 5th World Congress of 

Poets(2004). He published poetry books, “Prescription of Civilization” and 

“Flowers of Thankfulness“ in America.(2019), received Geum-Chan Hwang 

Poetry Literature Prize in Korea(2019) and International Indian 

Award(literature) from WEWU(World English Writer’s Union)(2019). He 
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published “Heart of God” in America.(2020) 

 

Вансоо Ким 

стекао докторат из енглеске књижевности на постдипломском факултету 

Универзитета за стране студије Хангук. Био је предавач на Универзитету 

за стране студије Хангук и око 20 година ванредни професор на Инцхеон 

Јуниор Цоллеге. Објавио је 5 књига поезије, један роман и једну књигу 

есеја. Једна песничка књига „Двобој средовечне лисице, дивљег пса и 

јелена“ била је бестселер 2012. године, једна страница из књиге Писма за 

тинејџере стављена је у уџбенике средње школе (2011) и средње школе 

(2014) ) у Јужној Кореји, а четири књиге (лако читљиве енглеске библијске 

приче, Стари завет (2017), Нови завет (2018) и Тинејџери, подржавам ваш 

сан “) биле су бестселери. Добитник је награде Роокие за поезију у 

часопису Монтхли Литературе Спаце у Јужној Кореји и Светске награде за 

мир за књижевност и истраживање поезије, додељене у Њујорку на 5. 

светском конгресу песника (2004). Објавио је књиге поезије „Предговор за 

цивилизацију“ и „Цвеће у захвалност“ у Америци. (2019), добио награду за 

поетску књижевност Геум-Цхан Хванг у Кореји (2019) и Међународну 

награду за Индију (књижевност) од WEWU  (World English Writer’s Union 

2019). У Америци је објавио „Срце Божје“ (2020) 

 

 

A Spider 

 

A spider 

That dreams a rainbow-colored dream, 

Spinning the threads of desire 

In a corner under the dark eaves. 

Though no insects appear today 

Like they did not yesterday, 

It gasps entangled 

Among the nets 

Spun by itself. 

But even moaning sometimes, 

It sings the song of hope 

Spinning another thread. 

 

Паук 

 

Паук 
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Тај сања сан у бојама дуге, 

Преде нити жеља 

У углу испод тамне стрехе. 

Иако се данас не појављују инсекти 

Као што нису јуче, 

Дахће запетљан 

Међу мрежама 

Преденим само од себе. 

Али и дахтање понекад, 

Пева песму наде 

Предење још једне нити. 

 

 

A Strange Bag 

 

He is all smiles 

Humming 

With only the expectation he may possess 

He knows he won't be filled up 

But he always opens his mouth 

Just like a man exhausted with hunger. 

He is proud of his possession, 

But when lost or deprived, 

He doesn't fall asleep or falls ill. 

Laughing or weeping 

With the things like the wind 

That'll stay for a short time, 

He opens his mouth 

 

Just like a man exhausted with hunger. 

 

Чудна торба 

 

Она се осмехује 

Зуји 

Само са очекивањима која може имати 

Зна да се неће напунити 

Али увек отвори уста 

Баш као човек исцрпљен глађу. 

Поносна је на своје поседовање, 
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Али када се изгубе или нестану, 

Не заспи или се разболи 

Од смеха или плача 

Са стварима је попут ветра 

Ту ће остати кратко, 

Отвара уста 

 

Баш као човек исцрпљен глађу.  
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   Williamsji Maveli 

 

 

Williamsji Maveli 

is the senator member of WORLD UNION OF POETS and Founder of 

WHORLED WIDE WRITERS, world’s most active writer's forum. He is a 

member of WORLD NATIONS WRITERS UNION holding an additional 

honorary member status in their academy World Higher Literary Academic 

Council (WHLAC). 

A Freelance Journalist from Kerala, Williamsji Maveli, wears his many hats 

with style. He has earned through his creativity a place for himself in the world 

of poetry and literary reviews. He also writes and contributes regularly in many 

poetry web sites and groups. Poetry remains for him a deep passion, and depicts 

life's challenges, coupled with spirituality, passion and love. 

Williamsji Maveli is currently working as a Freelance web writer and designer 

at Bangalore and Cochin in India. Earlier, he had worked for Emirates 

Telecommunications Corporation (Etisalat), Thurayya Satellite Corporation in 

Abu Dhabi UAE, ME Publishers, Khaleej Times, and Gulf News & Gulf Today 

– All News Agencies in United Arab Emirates. 

Виллиамсји Мавели 

је члан сената СВЕТСКЕ УНИЈЕ ПЕСНИКЕ и оснивач ВИРА СВЕТСКИХ 

ПИСАЦА најактивнијег светског форума писаца. Члан је САВЕТА 

ПИСАЦА СВЕТСКИХ НАЦИЈА и има додатни статус почасног члана у 

њиховој академији Светски виши књижевни академски савет. 
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Слободни новинар из Керале, Виллиамсји Мавели, носи бројне капе са 

стилом. Креативношћу је стекао место у свету поезије и књижевних 

критика. Такође редовно пише и доприноси на многим веб локацијама и 

групама за поезију. Поезија му остаје дубока страст и приказује животне 

изазове, заједно са духовношћу, страшћу и љубављу. 

 

ORANGE GROVE 

 

When new olive tree blossoms, all conflicts will end,  

showing the angels of all peace creations to descend,  

This fruit garden of you and me, where our childhood  

dreams flourished under the shade of that tree stood,  

Playing all the child games of love, hatred and despair,  

I held his wounded body with much more care,  

In the shades and shadows of the big orange-grove,  

You and me, hugging together our love grew to prove,  

 

We are one, in life, will never ever to depart,  

Among the thorns, hills, oasis of this desert,  

Although I was not dead, the other fatal day,  

On my chest, I sadly placed a tombstone today,  

During that night of my loved friend’s death,  

No clouds, no blue skies, no stars to talk with,  

My tears rushed down like a flood on a hill,  

The heart dried, eyes blind, it’s all your will.  

 

With all anthems of life now singing in love,  

bringing peace, accord and bliss from heaven above.  

All of new life now bearing in minds the truth;  

it’s the heart of desire which will give a rebirth. 

 

НАРАНЏАСТИ ГРОВЕ 

 

Када нова маслина процвета, сви сукоби ће се завршити, 

показујући силазак анђела свих мировних креација, 

Ова воћна башта твоја и моја, ту је наше детињство 

снови су цветали у сенци тог стабла смо стајали, 

Играјући све дечије игре љубави, мржње и очаја, 

Држао сам његово рањено тело са много више пажње, 

У сенкама и сенкама великог наранџастог гаја, 
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Ти и ја, загрљени заједно, наша љубав је показала, 

Да смо једно, у животу да никада нећемо отићи, 

Од трња, брда, оазе ове пустиње, 

Иако нисам био мртав, у тај други кобни дан, 

На своја прса, данас сам нажалост поставио надгробни споменик, 

Током  ноћи смрти мог вољеног пријатеља, 

Ни облака, ни плавог неба, ни звезди за разговор, 

Сузе су ми потекле попут поплаве са брда, 

Срце се осушило, очи слепе, све је то Божја воља. 

 

Са свим химнама живота које сада заљубљено певају, 

доносећи мир, сагласност и блаженство са неба горе. 

Сав нови живот сада има на уму истину; 

то је жеља срца које ће дати препород. 

 

 

JOURNEY 

 

If you had ever lost yourself in a kiss,  

When an embrace of a feminine miss,  

I mean pure distorted sensual perception,  

 

Blissful feelings not just as lustful nurture,  

But a transcendental alteration of nature,  

While you became aware of inhaling love,  

Bodily pleasure of breathing into you above,  

Thrashing the sides and edges of your ribs, 

Like sealing both the fleshy enveloped lips 

 

Full with concentrated essence of passion, 

Life forms, then blossoms by same mission, 

Delivered back to you, over and over again, 

The very sweet kiss of your life, more to gain 

A kiss that confirms for the universe in align, 

 

That the world's peak resource is adoration, 

And maybe even that God is a pretty woman, 

With the reception of lusty moods for human. 
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ПУТОВАЊЕ 

 

Да ли сте се икад изгубили у пољупцу, 

Када загрлите женску мисицу, 

Мислим на чисту искривљену сензуалну перцепцију, 

 

Блажена осећања не само као похотно неговање, 

Већ трансцендентална промена природе, 

Док сте постали свесни удисања љубави, 

Телесно задовољство да је удишем горе, 

Разбијајући странице и ивице ребара, 

Као заптивање обе меснате омотане усне 

 

Пун концентрисане суштине страсти 

Живот се формира, затим цвета истом мисијом, 

Доставља вам се, изнова и изнова, 

Слатки пољубац вашег живота, који ћете још добити 

Пољубац који потврђује да је универзум поравнат, 

 

Да је врхунски ресурс на свету обожавање, 

А можда је чак и тај Бог лепа жена, 

Уз пријем бујних расположења од човека.  
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Sr., aka ‘Just Bill’, is an award-winning global activist for humanity. His poetry 

and prowess have been acknowledged and translated across the world. He is the 

founder and chair of Inner Child Enterprises, Inner Child Press International and 

the World Healing, World Peace Foundation. He utilizes these vehicles along 

with his poetry and other writings to champion the cause of consciousness, 

peace, love, acceptance and compassion. His personal perspective is that ‘life is 

a garden’, and we must plant seeds of good intent, light and love that we all may 

harvest a sweet bountiful fruit. The ‘by-line’ Mr. Peters has coined for Inner 

Child Press International is ‘building bridges of cultural understanding’. 

Achieving this vital connection is his inspiration. 

Виллиам С. Петерс 

Старији, звани „Јуст Билл“, награђивани је глобални активиста за 

човечанство. Његова поезија и моћ препознати су и преведени широм 

света. Он  користи својu поезијu и другekreativnosti за залагање за свест, 

мир, љубав, прихватање и саосећање. Његова лична перспектива је да је 

„живот башта“ и морамо да засадимо семе добре намере, светлости и 

љубави како бисмо сви могли да уберемо слатко обилно воће. „Би-лajне“ 

који је господин Петерс смислио да „гради мостове културног 

разумевања“. Постизање ове виталне везе је његова инспирација. 

 

 

The Book  

 

As we once again  
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Turn the page  

To yet another chapter  

Of our lives,  

Let us not forget  

That which we have read  

Heretofore  

 

Remember the protagonists  

And what they mean  

To the tale  

That is being woven  

For our consideration,  

Our suggestion,  

Our ingestion,  

Our digestion,  

And our arrest  

 

Consider the possible motives  

Of the author's psyche,  

And what he/she sets out  

To achieve  

 

Consider why you picked up  

This particular book In the first place,  

And why you were intrigued  

By its title, Its cover,  

The reviews and recommendations  

 

Mostly consider your own Interpretations, Y 

our expectations,  

Your wonder,  

Your investment and engagement ...  

Consider!  

 

Do you have to turn the page....  

Of this book,  

Or can you simply sit it down,  

And be OK with that?  

 

Consider,  
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Picking up your own blank page,  

And begin to share with it  

Your thoughts,  

Your unique insights,  

Feelings, 

 

And consciousness ...  

Yes, this year,  

I will be writing  

My own chapter and verse,  

I will be writing M 

y own book ....  

I can't wait to read  

What comes about,  

And this story of mine  

Will develop  

In 'The Book'  

 

This is the last entry  

In my book of 2020 ...  

All that is left now Is reflection upon  

The experience  

 

 

Laughter and Sarcasm 

 

I ask you . . . 

What would life be 

Without a little 

Laughter and sarcasm? 

My God, that would be horrible, 

And perhaps painful and gloomy 

With no room for the assholes 

To escape . . . including myself 

….. 

 

Melancholy? 

Anger and Anger Management 

Would be ‘off the charts’ 

What a good business 
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To be in . . . huh? 

I wonder would there finally be parity 

In the prison population, 

Where the sensation of justice 

Is no longer ‘just-us’ 

And a few others 

Who do not fit in. 

….. 

 

And what about economics 

And all the other BS that fills our lives 

With inequities 

I laugh at many things 

That otherwise would give cause 

For me to react, 

Or learn to be indifferent, 

Like so many others. 

Unfortunately, 

Mothers can not escape 

The waves of responsibility 

For their children 

Who happen to be on an errant path, 

Or just caught up 

In the wrong shit, 

At the wrong time . . . 

Be it their guilt . . . 

Or not 

These days 

My sense of humor, 

Many times, 

Makes no sense, 

For it vilifies me 

By way of my own 

‘dumb-downed-ness’ 

Which I have somehow voluntarily 

Acquiesced to 

. . . 

 

GO Figure 

There seems to be 
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So much to laugh at 

These days . . . 

From Religion to Politics 

To the greed of the elitists 

And ‘others’ who attempt 

To emulate 

Their demented ways. 

We follow the lines of conformance, 

Right over the cliff, 

Like the non-thinking 

Swine that humanity has become, 

In certain definable demographics 

I guess we all need something 

To believe in, 

But some of the rhetoric and propaganda 

We are willing to embrace, 

I can only laugh at, 

As I laugh at myself as well 

We spend time, 

Telling ourselves 

That life needs to be fixed, 

Without ever asserting any cause 

To self 

For the fixing 

How can I ascertain 

What is wrong with the world, 

Or when are we going to change 

Without first looking at myself . . . 

. . . . 

 

Judgement 

That’s a killer, 

Isn’t it? 

When I ponder some of the aspects 

Of what I am capable of noticing, 

I most times am susceptible 

To becoming 

Soulfully convoluted, 

Polluted, 

And self-disputing, 
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And as thus stated 

In this humble offering 

Some may attribute as poetry, 

I realize 

There is something rotten 

In the demise of our humanity 

Where sanity and integrity becomes an 

Unsought attribute 

As we give tribute 

To the craziness 

Of conspiracy and complacency 

….. 

 

So what is left I ask you 

Save Laughter and Sarcasm 

This has been my perspective 

Of what is wrong with me . . . 

How about you? 

 

Књига 

 

Као што смо још једном 

Окренули страницу 

Још једном поглављу 

Нашег живота, 

Не заборавимо 

То што смо прочитали 

До сада 

 

Сетите се протагониста 

И шта они значе 

До бајке 

То се тка 

На наше разматрање, 

Наш предлог, 

Наше гутање, 

Наша пробава, 

И наше хапшење 

 

Размотрите могуће мотиве 
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Ауторичине психе, 

И шта он / она износи 

Постигнути, постићи 

 

Размислите зашто сте купили 

Ову посебну књигу  

На првом месту, 

И зашто сте били заинтригирани 

Насловом, насловницом, 

Прегледима и препорукама 

 

Углавном размислите о својим тумачењима,  

И 

вашим очекивањима, 

Ваше чудо, 

Ваша инвестиција и ангажман ... 

Размотрите! 

 

Морате ли окренути страницу .... 

Ове књиге, 

Или можете једноставно да је оставите, 

И да ли се с тим слажете? 

 

Размотрите, 

Подижући своју празну страницу, 

И почните да делите са њом 

Ваше мисли, 

Ваш јединствени увид, 

Осећања, 

 

А свест ... 

Да, ове године, 

Писаћу 

Моје поглавље и стих, 

Писаћу М. 

и своју књигу .... 

Једва чекам да прочитам 

Шта долази, 

И ова моја прича 

Развиће се 
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У књизи' 

 

Ово је последњи унос 

У мојој књизи 2020 ... 

Све што је сада остало је размишљање о томе 

Искуство 

 

 

Смех и сарказам 

 

Ја вас питам . . . 

Шта би био живот 

Без мало 

Смеха и сарказма? 

Боже мој, то би било ужасно, 

И можда болно и суморно 

Без места за сероње 

Да побегну . . . укључујући и себе 

… .. 

 

Меланхолија? 

Бес и управљање бесом 

То би било „ван лествице“ 

Какав добар посао 

Бити у . . . а? 

Питам се да ли би коначно постојао паритет 

У затворској популацији, 

Где осећај правде 

Више није „само ми“ 

И неколико других 

Који се не уклапају. 

… .. 

 

А шта је са економијом 

И све остале БС које испуњавају наше животе 

Са неједнакостима 

Смејем се многим стварима 

То би иначе дало повода 

Да реагујем, 

Или научите бити равнодушни, 
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Као и многи други. 

Нажалост, 

Мајке не могу побећи 

Таласи одговорности 

За своју децу 

Који су случајно на погрешном путу, 

Или једноставно су стигла 

У погрешно срање, 

У погрешно време. . . 

Нека то буде њихова кривица. . . 

Или не 

Ових дана 

Мој смисао за хумор, 

Много пута, 

Нема смисла, 

Јер то ме оцрњује 

Као мој властити 

‘Глупи-оборени-нос’ 

Који имам некако добровољно 

Стечен 

. . . 

Замисли 

Изгледа да постоји 

Толико смешног 

Ових дана . . . 

Од религије до политике 

На похлепу елитиста 

И ‘других’ који покушавају 

Да се угледам 

На њихов дементни начин. 

Пратимо линије усаглашености, 

Тачно преко литице, 

Као не-размишљање 

Свиња којом је човечанство постало, 

У одређеним демографским категоријама које се могу дефинисати 

Ваљда нам свима нешто треба 

Да верујем у, 

Мало реторике и пропаганде 

Спремни смо да прихватимо, 

Могу само да се смејем, 
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Док се смејем и себи 

Трошимо време, 

Говорећи себи 

Тај живот треба поправити, 

Без икада утврђивања било ког разлога 

Себи 

За фиксирање 

Како могу да утврдим 

Шта није у реду са светом, 

Или када ћемо се променити 

Без претходног погледа на себе. . . 

. . . . 

Пресуда 

То је убица, 

Зар не? 

Када размишљам о неким аспектима 

Оно што сам способан да приметим, 

Најчешће сам подложан 

Постати 

Увијен, 

Згађен, 

И само оспоравање, 

Као што је ово речено 

У скромној понуди 

Неки могу приписати поезији, 

Схватам 

Нешто је труло 

У пропасти нашег човечанства 

Тамо где разум и интегритет постају 

Неиспитани атрибут 

Док одајемо почаст 

Лудилу 

Завере и самозадовољства 

… .. 

 

Па, шта је остало, питам вас 

Спасите смех и сарказам 

Ово је била моја перспектива 

Шта није у реду са мном. . . 

А што се тебе тиче?  
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Sus poemas han aparecido en importantes revistas hispanoamericanas y 

europeas. Ha sido publicado en diferentes antologías de poesía nacionales e 
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Рођен је у Лими-Перуу 13. августа 1968. Добитник латиноамеричке 

песничке награде Фестивал де ла Лира 2015. Режирао је песничке часописе 

Прах љубави (1990-1992) и Токапус (1993-1996). Објавио је и песничке 
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Његове песме су се појављивале у важним шпанско-америчким и 

европским часописима. Објављен је у различитим националним и 

међународним песничким антологијама. Тренутно је професор 

књижевности, креативног писања и књижевни саветник. 

 

HANNIBAL & REY 

La única virtud que nos complace de deja definir con pretensión 

en un movimiento de animal, 

el gato, 

huyendo de un espacio restante. 

Y vaya uno a ver: 

la furia reclina dimensiones 

de una sonrisa ansiosa. Quizás es la salvación del tiempo 

o recorre, allá abajo, una calle & 

emplumada es un cuchillo. El tiempo es aquí otra lengua nativa. 

Ahora es cuando mi palabra congela una emocionante 

mañana saliendo de árboles y 

remota se lesiona y pasea el mar, la distancia, la perfección. 

Entonces flotamos y ella da su largo paseo 

y vuelve a la imagen a encontrar la casa de los Reyes donde 

una mujer danza en su taburete 

y en su platería desgastada. 

Ella ha sabido buscar 

las cosas antedichas en una canción 

donde se hablaba de jardines y patos que corrían 

hacia un asador de oro. Era un poema, era una cena hermosa, 

la única virtud que nos complace 

y se deja definir 

en un justo y extraño matrimonio 

o un amor como el animal escrito afuera. 

Alcanzar virtudes o demoliciones de espacio 

cuando todo queda encima del objeto 

es fijar los límites de la percepción. 

A la distancia uno contempla sus horizontes tardíos. 

Fluir de la memoria, 

si después de un arte verdadero 

viera todo esto alrededor de nosotros confuso 

o todo alrededor del tiempo 

ejecutado afuera, 

la mañana definiría el aspecto de una imagen 
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ofrecida por mí: 

patos, ángeles, 

signos 

y una virtud privilegiando sus placeres. 

 

LA BATALLA DEL PERÚ 

 

Anima el clima de la cordillera de los andes 

porque no es tan fácil destruir la iglesia de piedra del siglo XIX 

ni revertir los valles que vienen en bellas palabras 

de re-velación y peregrinación cuando Lima se aísla 

y los extranjeros aman las viejas casonas húmedas 

para cantar silencios cerca del mar 

e hinchen sus pulmones en una aspiración de flores 

y se entreguen como santos o criollos que buscaron 

la oscuridad del antiguo Perú. 

Anima la conflagración del desierto de la ciudad 

para mil quinientas familias venidas del centro del país 

con algunas esfinges de yeso y flores de plástico 

y velas debajo de sus cuerpos 

para el canto de la sobreabundancia de la fe 

en una irracionalidad íntima & peruana 

cuando en los cementerios el júbilo 

sea un movimiento más de palabras 

y enloquecidos, todos 

cuelguen del filo de sus propias invasiones. 

Anima la re-construcción que es fuego del cuerpo 

para los que permanecen de pie y golpean rocas 

inamovibles en las calles de Cajamarca 

después de la misa cuando la sentencia se hace verdad 

y llueva y un torrente de ángeles se arrastre 

para purificar pecados y de nuevo sean los miembros, 

la sociedad secreta, la historia del Perú 

limpios junto al jardín de dios 

donde el mar pacífico 

sea el país o forma de las religiones 

a este lado del campo de los geranios 

también. 

 

ХАННИБАЛ & РЕИ 
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Једина врлина коју нам је драго да дефинишемо 

са претварањем 

у покрет животиња, 

мачка, 

бежи са otvorenogог простора. 

И кад боље погледате: 

бијес заваљује димензије 

узнемиреног осмеха. Можда је то спас од времена 

или шетати улицом & пернати је нож.  

Овде је време још један матерњи језик. 

Сада је када моја реч замрзне узбудљиво 

сутра силазећи са дрвећа и 

биће повређен и шетаће морем, даљином, савршенством. 

Дакле, плутамо и тако дуго стигнемо 

и вратимо се на слику да би пронашли кућу Краљева где 

жена плеше на својој столици 

и у својој истрошеној сребрној посуди. 

Зна како да тражи 

горе наведене ствари у песми 

где се говорило о баштама и паткама које су трчале 

ка ражњу од злата. Била је то песма, била је то лепа вечера, 

једина врлина која нам прија 

и допустимо да дефинишемо 

у поштеном и чудном браку 

или љубави попут животиња вођене напољу. 

Остваривање врлина или рушење простора 

када је све на ивици предмета 

то је постављање граница перцепције. 

У даљини размишљате о својим касним хоризонтима. 

Ток сећања 

да после истинске уметности 

видите све ово око нас збуњено 

или  време 

измештено напоље, 

јутро би дефинисало изглед слике 

нудим је: 

патке, анђели, 

знаци 
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и врлина која привилегује своја задовољства 

 

БИТКА ЗА ПЕРУ 

Анимирајте климу планинског ланца Анда 

јер није тако лако уништити камену цркву из 19. века 

нити преокренути долине које долазе лепим речима 

откровења и ходочашћа када се Лима изолује 

а странци воле старе влажне куће 

да певају тишину крај мора 

и напухну плућа у дахом цвећа 

и предају се као свеци или креолци који су тражили 

таму древног Перуа. 

Анимирајте пожар градске пустиње 

за петнаест стотина породица из центра земље 

са нешто гипсаних сфинга и пластичним цвећем 

и свеће под њиховим телима 

за песму преобиља вере 

у интимној и перуанској ирационалности 

када се на гробљима слави 

постати још један покрет речи 

и избезумљени, сви 

висе на ивици својих инвазија. 

Подстакните поновну изградњу ватре тела 

за оне који стоје и ударају о плочнике 

непомични на улицама Кахамарке 

после мисе кад се реченица обистини 

и пада киша пужева и бујица анђела 

да очисте грехе и поново будемо чланови, 

тајног друштва историје Перуа 

чисто поред баште божје 

где мирно море 

била то земља или облик религије 

такође 

са обе стране поља геранијума. 

. 
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      Wolfgang Hermann 

 

 

Born in 1961 in Bregenz, Austria, Wolfgang Hermann studied philosophy in 

Vienna, after which he travelled extensively and lived in Berlin, Paris, Aix en 

Provence, and Tokyo. Since 1988 he has published numerous books of prose 

and poetry, among the most recent are: Abschied ohne Ende (novel, 2012), 

Schatten auf dem Weg durch den Bernsteinwald (poetry, 2013), Die Kunst des 

unterirdischen Fliegens (novel, 2015), Die letzten Gesänge (stories, 2015), Herr 

Faustini bleibt zu Hause (novel, 2016), Walter oder die ganze Welt (novella, 

2020), Der Lichtgeher (novella, 2020), Herr Faustini bekommt Besuch (novel, 

2021). Wolfgang Hermann’s numerous prizes include the Juergen Ponto Prize 

(1987), the Siemens Literature Prize (2002), the Anton Wildgans Prize (2006) 

and the Austrian State Prize (Förderpreis, advancement award 2007). His work 

has been translated in many languages. 

Волфганг Херманн 

Волфганг Херманн, рођен 1961. у Брегенцу у Аустрији, студирао је 

филозофију у Бечу, након чега је пуно путовао и живео у Берлину, Паризу, 

Екс ан Прованси и Токију. Од 1988. објавио је бројне књиге прозе и 

поезије, међу најновијим су: Збогом без краја (роман, 2012), Сјене на путу 

кроз Јантарну шуму (поезија, 2013), Уметност летења под земљом (роман, 

2015), Последња скандирање (приче, 2015), Господин Фаустини остаје код 

куће (роман, 2016), Валтер за цео свет (новела, 2020), Посјетитељ светла 

(новела, 2020), Хер Фаустини има посетиоца (роман, 2021). Бројне награде 

Волфганга Херманна укључују награду Јуерген Понто (1987), Сиеменсову 
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награду за књижевност (2002), награду Антон Вилдганс (2006) и 

аустријску државну награду (Фордерпреис, награда за унапређење 2007). 

Његово дело је преведено на многе језике. 

 

September clouds over my green-black city 

the autumn wind sends its gusts 

through the cracks of my window 

and no one in the canyon 

of my street glances up and 

thinks: you 

I open a drawer, look at photos 

from the past. I recognize no one 

then as I reach for the umbrella 

in the hall the room exudes 

the smell of long autumn afternoons 

when mother baked a cake 

I would like to ring and hug my neighbour 

but we hardly know each other and the cake 

would hardly be worth mentioning in his eyes 

 

septemberwolken über meiner grünschwarzen stadt 

der herbstwind schickt seine böen 

durch die ritzen meines fensters 

und niemand in der schlucht 

meiner straße der heraufblickt und 

denkt: du 

ich öffne eine lade betrachte fotos 

von früher. Ich kenne keinen mehr 

dann als ich im flur nach dem schirm 

greife steht festgezimmert 

der geruch der langen herbstnachmittage 

wenn mutter kuchen backte 

ich möchte läuten und meinen nachbarn umarmen 

aber wir kennen uns kaum und den kuchen 

hielte er bestimmt für nicht der rede wert 

 

*** 

 

the long day long I ran around as a cracked mirror 

moved back and forth back and forth 
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now I tap my way towards the rope 

in this deep shaft 

come light tell me 

the name 

 

 

den langen tag lief ich als gesplitterter Spiegel herum 

bewegte mich vor und zurück vor und zurück 

jetzt taste ich nach dem seil 

in diesem tiefen Schacht 

komm licht sag mir 

den namen 

 

Септембарски облаци над мојим зелено-црним градом 

јесењи ветар шаље своје ударе 

кроз пукотине мог прозора 

и нико у кањону 

мојих улица погледа и 

мисли: само ти 

Отварам фиоку, гледам фотографије 

из прошлости. Не препознајем никога 

онда док посежем за кишобраном 

у холу соба одише 

мирисом дугих јесењих поподнева 

кад је мајка пекла колаче 

Волео бих да зазвоним и загрлим свог комшију 

али једва да се познајемо и колач 

тешко да би био вредан помена у његовим очима 

 

*** 

дугачки дан, док сам ходао уоколо као истргнуто огледало, 

померао ме напред-назад напред-назад 

сад осећам конопац 

у овом дубоком окну 

дођи светло реци ми 

Име 
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      Zaviša Matković 

 

 

Zaviša Matković, rođen u Subotici,18. X 1970. 

Studirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,smer čista filozofija. 

Poeziju piše od 1988 godine. 

 

 

NIRGUNA 

 

Otpočinje jutro.I zrak se spaja 

sa sveukupnim zrakom 

prožimajućim 

telom vekova.Dalje ostaješ ti. 

Sama i jedina,misli mojih gospodar 

majušni.Lagana,blaža od želja najmlađeg 

potomka sveta poslednjeg. 

 

Sad vidim sasvim jasno. 

S one strane noći beli leptir 

već je sleteo.Tanana mu krila plamte 

u sutonu.Žeđ njegova davno zgasla je 

želja.U mirisu hleba i mirisu šume. 

 

Grče se tela ratnika,kipte mišice 

nabrekle.Uskoro će kraj.I osećam 

sam sam.Zakuca li i poslednji duh leta 



1538 
 

doćićeš,sama.Rukama malenim nosićeš 

komade zvezdanog neba. 

 

Prinećeš žrtvu.Bez pitanja nestaću u 

tebi.Pravcima suprotnim iživljavamo sebe. 

Poričući tebe poriču 

dan.Stigao je,u jatu svojih slavljenih, 

paun zlatokrili.Ne voliš zlato. 

 

Okrećeš mu leđa i kriješ oči.Sasecaš me 

pogledima oštrim tražeći danak srebrni. 

Daleko sam,sred vrleti mramornog brda, 

ostavio noći.Ni tamo,ni u senci živog 

drveća ne nađoh odgovor. 

 

Volim te. 

To je najosšriji i najbolniji mač 

skerletnih putnika.U molitvi strasti njihov 

poslednji odgovor,pred odlazak 

u svitanje 

 

 

AFFECTATIO 

 

Postojati sasvim izvan 

nedostižnih 

iz sebe izvući daljine 

i složiti ih u kutijice objašnjivog. 

Ako je uloga samoj sebi cilj 

pitam odakle 

krhotine kraljevstva mnogih 

slomljena parčad neba 

i mozaici na kaleidoskopski složenom nebu iz bajki? 

Iz sebe uzdišem 

i pružam ruke visoko 

mada me svaki korak 

zaverenički tiho pretvara u okov 

čineći me priglupim i sretnim sužnjem života. 

Sečem i stvaram brazgotine 

a opominjuće izlivanje 
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čini bitnim 

sukcesivni kontinuum događanja 

i tvori 

obmane saznanja 

slabi moć zapažanja 

dovodeći ga do same granice verovatnog. 

Hajde da se igramo 

i stvaramo život, 

mi smo božanstva zaspala 

Anđeli uspaljenih lica 

što umorni slave Dioniza 

i spavaju snom pravednika. 

Ne ubeđuj me u bit života 

i ne čini manje uzbudljivim 

uspon niz klimave lestvice prolaznosti. 

Postupam po savršeno ustaljenom 

ritmu lažnosti 

vrednosnim simetrijama vrste 

i razumevajućem 

opadanju. 

Učini me prijemčivijim za svaki svoj 

pokret 

neosetljivijim za slasti i raskoši života, 

smogni snage 

da pobegnemo odavde i nestanemo zauvek. 

Jer 

mi jesmo čedna deca Bogova 

junaci mitova i bajki 

deo sveta 

i kosmosa. 

Naš život neka bude san 

i deca naša Anđeli biće 

a hrana svetlost najudaljenijih 

poput putokaza stajaće 

potomcima našim.  
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     Zbigniew Mirosławski 

 

 

Zbigniew Mirosławski born in 1958, The Polish Authors' Association Member, 

poet, historian. Gratueted UJ. Author of 13 poetry volumes. Rewarded many 

prizes for his work. His poems are translated into: Assamese, Belarusian, 

Chinese, English, Russian, Ukrainian, Uzbek, Italian and French. Published inter 

alia in The Polish Review London (UK), Meritum Chicago (USA), Text Over 

(Ukraine), Nodirabegin (Uzbekistan), Wiarus (Czech Republik), La voz de 

Polonia (Argentina). By line title literary Aspirations of. 

He also publishes on the websites of: World Taifas Literary Magazine, World 

Poetry Movement, World Union of Poets Washington, Global Literary Society, 

Poetry & Literature World Vision, Associazione Internationale Artisti Poeti e 

Scrittori Letterario, The Poetry Wall, Writers' Mirror Assam. 

 

Збигњевв Мирославски 

рођен 1958. године, члан Пољског удружења аутора, песник, 

историчар.Аутор 13 свезака поезије. Добио многе награде за свој рад. 

Песме су му преведене на: асамски, белоруски, кинески, енглески, руски, 

украјински, узбечки, италијански и француски језик. 

 

Księżyc i Słońce 

 

Nie słychać kroków 

Nadchodzącego chodnikiem Zmierzchu. 

Krąg słońca jeszcze nie ostygł 

a już księżyc – Casanova 

wyziera spoza chmur. 

Blady, jak zasuszone w listach 

osty pocałunków. 
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Błędny książę 

zaklina miłosnymi słowy 

słońce tonące w morzu 

przed placem świętego Marka. 

Krążą za sobą dzień i noc 

i nie mogą na spotkanie zdążyć. 

 

Moon and Sun 

I can't hear the footsteps 

of the Twilight coming down the sidewalk. 

The circle of the sun has not cooled down yet 

and already the moon -Casanova 

is peeking from behind the clouds. 

Pale as thistles of kisses dried up in letters. 

The erroneous princetis 

casting spells 

on the sun sinking in the sea 

in front of Saint Mark's Square. 

They follow each other day and night 

and they can't make it to the meeting. 

 

Месец и Сунце 

 

Не чујем кораке 

Сумрак се спушта низ плочник. 

Сунчев круг се још није охладио 

а сада Месец - Казанова 

вири иза облака. 

Блед као пољубац 

на сувом листу чичка. 

Погрешан принц 

чаролије љубавне речи 

Сунце тоне у мору 

испред Трга Светог Марка. 

Дан и ноћ пролазе 

и не могу да стигну на састанак. 

 

Odwiedziny u Szekspira 

 

Kimś jest, Jeśli żeś jest? 
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Bo ja nie wątpię w Twe istnienie! 

Czy ktoś kto nigdy nie był może mieć i dom i ogród, 

swoje miasto i rzekę dość szeroką. 

Być to pytanie o to jak być czy być w ogóle? 

Powszechnie i świadomie, nad Avonem i w Londynie, 

i w sztukach granych w teatralnych salach na całym świecie. 

Być zatem wraz ze swymi postaciami na deskach Globe, 

wraz z Makbetem i Otello, królem Learem, 

z kupcem weneckim, Julią i Romeo! 

Ach Ty trzęsący włócznią niczym dzisiaj barman 

z shakerem w dłoniach, z drinkiem czy cocktailem, 

jest li żeś złudą, przywidzeniem? 

A może geniusz Twój też stąd jest 

nie do zrozumienia. 

 

Henley Street, Straford upon Avon. 

 

Visiting Shakespeare 

 

Who are you, if you really exist? 

Because I do not doubt your existence! 

Can someone who has never been among the living 

have a house and a garden, 

his own city and a wide river? 

To be is a question of how to be or how to be at all? 

Commonly and consciously, over Avon and in London, 

and in plays played in theaters around the world. 

So be together with your characters on the Globe boards, 

along with Macbeth and Othello, King Lear, 

with the Venetian merchant, Juliet and Romeo! 

Ah, you shaking your spear like a bartender today 

with a shaker in hand, with a drink or cocktail, 

are you an illusion, a figment of imagination? 

Or maybe your genius is also mentnot 

to be understood. 

 

Henley Street, Straford upon Avon. 

 

У посети Шекспиру 
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Ко си ти, ако заиста јеси? 

Јер не сумњам у твоје постојање! 

Може ли неко ко никада није  постојао да има кућу и башту, 

његов град и широку реку. 

Бити је питање како бити или да ли бити уопште? 

Уобичајено и свесно, преко Авона и у Лондону, 

и у представама које се играју у позориштима широм света. 

Будите са својим ликовима на даскама Глобе, 

заједно са Мацбетхом и Отхеллом, краљем Леаром, 

са венецијанским трговцем Јулијом и Ромеом! 

Ах, тресеш копљем данас попут бармена 

са шејкером у рукама, уз пиће или коктел, 

да ли сте ви илузија, заблуда? 

Или је можда и ваш геније одавде 

да не разумем. 

 

Хенли Стреет, Страфорд на Авону.  
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      Žana Coven 

 

 

 

( Žanka Bošković Coven ) rodjena u Sarajevu ali već 35 codina živi u Italiji. 

Završila Engleski jezik i knjiženvost u Sarajevu, romanistiku u Milanu, Muzičku 

akademiju- saksofon i slikarstvo na Accademia di Brera, Milano, odsjek artefizi. 

Piše pjesme, kratke priče, putopise, književne kritike a već neko vrijeme se i 

ozbiljnije bavi pisanjem i istraživanjem japanskih kratkih formi. Piše na 

hrvatskom ( srpskom, bosanskom, ) talijanskom, engleskom i španskom jeziku i 

na vise dijalekata. Do sada je izadla 5 knjiga, dvije na talijanskom, jednu ma 

spanskom i 2 na hrvatskom jeziku. U pripremi su jos 2 zbirke poezije i jedna 

haiku poezije. Njeni radovi izlaze redovno u mnogim književnim publikacijama, 

blogovima i internacionalnim zbornicima. Uvrštena je u 350 najznačajnijih živih 

pjesnika svijeta u Indiji, njen profil i cjelokupni umjetnički rad objavljen je u 2 

publikacije, prva u Australiji, druga u Indiji. Nedavno je izašla i publikacija sa 

njenim, izmedju ostalih, intervjuom o književnoj kritici 21 vijeka. Dobitnik je 

velikog broja književnih nagrada i priznanja medju kojima je i nagrada 

književne kritike, Milano, maj 2019 godine. 

Pored pisanja je i uspješna slikarica i saksofonistica koja iza sebe ima dugu 

karijeru. 

Zapis o nedelji 

Nemarna 

Umorna 
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Lijena 

Zjevljiva 

Raščupana 

Nesvjesna 

Bas je briga 

Sanjiva 

Za krevet 

Zaljepljena 

U pokrivač 

Zaljubljena 

Drijema, zijeva 

Zmirka, pipka 

Glavu okreće 

Duri se, mršti se 

Nije joj pravo 

Sebe slavi 

Prevrće zdravo 

Zamamurena 

Zabašurena 

Hoću neću 

Ne mili , ne mari 

Odmara samo 

Pospana 

Ko bajagi 

 

 

 

 

 

 

 

Vodić 

Krenut ću putem 

Neizvjesnosti 

Ako ti kažeš da 

Nemaš straha 

Prvim ću korakom 

Upaliti zvijezde 

Dok traje dan 

I samo ćeš ih ti 
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Vidjeti 

Zaledit ću pogledom 

Mliječni put 

Da samo sklizneš 

Bešumno 

Do najdubljeg mraka 

U tebi 

Bez straha 

Kada uhvatiš da te vodi 

Povjerenje 
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            Zhang Zhi 

 

 

ZHANG Zhi, born in Phoenix Town of Baxian County, Sichuan province in 

1965, is an important poet, critic and translator in contemporary China. His pen 

name is Diablo, English name is Arthur ZHANG, and ancestral place is Nan’an 

of Chongqing City. He is a doctor of literature. He is the current president of the 

International Poetry Translation and Research Centre, executive editor of 

Rendition of International Poetry Quarterly (multilingual), editor-in-chief of the 

English edition of World Poetry Yearbook. He began to publish his literary and 

translation works since 1986. Some of his literary works have been translated 

into more than thirty foreign languages. He has ever won poetry prizes from 

Greece, Brazil, America, Israel, France, India, Italy, Austria, Lebanon, 

Macedonia, Kosovo, and Japan. His main works include poetry collections such 

as RECEITA (Portuguese-English-Chinese), SELECTED POEMS OF DIABLO 

(English), POETRY BY ZHANG ZHI (German-English-Portuguese), Selected 

Poems of Diablo (Chinese-English), A Jigsaw Picture of the World (Albanian), 

 collection of poetry criticism entitled Series ,(Arabic) َوَرق َعلَىٌْ َشْعرٌ  ِمنٌْ ُخْصلة ٌ

Essays on Avant-Garde Chinese Poets, and poetry translation A & 1 IS THE 

FOUNDER, etc.. In addition, he has edited Selected Poems of Contemporary 

International Poets (English-Chinese), Selected New Chinese Poems of 20th 

Century (Chinese-English), A Dictionary of Contemporary International Poets 

(multilingual), Chinese-English Textbook 300 New Chinese Poems (1917—
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2012), and Century-Old Classics·300 New Chinese Poems (1917-2016), etc. 

 

 

 

ЗХАНГ Зхи, 

рођен у граду Феникс у округу Бакиан у провинцији Сечуан 1965. године, 

важан је песник, критичар и преводилац у савременој Кини. Његово писмо 

је Диабло, енглеско Артхур ЗХАНГ, а место предака Нан’ан из града 

Цхонгкинг. Доктор је књижевности. Тренутни је председник 

Међународног поетског преводилачког и истраживачког центра, извршни 

уредник издања Интернатионал Поетри Куартерли (вишејезични), главни 

уредник енглеског издања Ворлд Поетри Иеарбоок. Књижевна и 

преводилачка дела почео је да објављује од 1986. Нека од његових 

књижевних дела преведена су на више од тридесет страних језика. 

Добитник је песничких награда из Грчке, Бразила, Америке, Израела, 

Француске, Индије, Италије, Аустрије, Либана, Македоније и Јапана. 

 

 

The Mirror Image of Ghost City 

 

Everything begins from mystery 

And ends in mystery 

 

Now, the Russian ashes 

Has filled 

The Gulag Archipelago 

In the mirror 

 

In 1996 

A bookseller of Chongqing 

Has photocopied 

The Gulag Archipelago 

From me 

(Published by the Mass Publishing House in 1982 

For restricted circulation 

With printing number of 1000) 

And has paid me 

Six thousand yuan as remuneration 

(Whether or not it has been published 

There is no knowing) 
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Six thousand yuan twenty-two years ago 

Is tantamount to one hundred thousand yuan 

Nowadays 

Which means 

The great Russian writer 

Alexander Solzhenitsyn 

Has presented me one hundred thousand yuan 

Unconsciously 

 

Now 

I am still buried in the ghost city 

Between the lines 

Continue to search for the Gulag Archipelago 

 

Coffin lids fill the capital 

How many pates are to be cracked? 

 

 

Огледало града духова 

 

Све почиње од мистерије 

И завршава се мистериозно 

 

Сад, руски пепео 

Напунио је 

Архипелаг Гулаг 

У огледалу 

 

1996 

Продавац књига из Хонгконга 

Фотокопирао је 

Архипелаг Гулаг 

Од мене 

(Објавила издавачка кућа Масс 1982 

За ограничену циркулацију 

Са бројем штампе 1000) 

И платио ми је 

Шест хиљада јуана као накнаду 

(Без обзира да ли је објављено или не 
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Нема сазнања) 

 

Пре двадесет две године шест хиљада јуана 

То је једнако сто хиљада јуана 

Данас 

Што значи 

Велики руски писац 

Александар Солжењицин 

Поклонио ми је сто хиљада јуана 

Несвесно 

 

Сада 

Још  сам сахрањен у граду духова 

Између редова 

Наставите да тражите архипелаг Гулаг 

 

Поклопци ковчега испуњавају главни град 

Колико порцелана треба да  напукне? 

 

 

 

 

A Leaf Has Kept out All the Winds 

 

Someday 

For something 

A hot quarrel 

Happens 

Between my wife 

And me 

 

“Don’t quarrel 

You are married 

And you should love each other” 

My three-year son 

Who is doodling 

Suddenly says 

 

My wife and I 

Face to face … wordless 
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A leaf has kept out all the winds 

 

Лист који је задржао ветар 

 

Једног дана 

Због нечег 

Врућа свађа 

Догађа се 

Између моје жене 

И мене 

 

„Не свађајте се 

Ви сте венчани 

И требало би да се волите ” 

Мој трогодишњи син 

Који црта 

Одједном каже 

 

Моја супруга и ја 

Лицем у лице ... без речи 

 

Лист је задржао све ветрове 

 

 

 

Fraudulent Claims for Compensation 

 

History runs 

Under the wheel of history itself 

Ouch! 

A shriek 

 

Is merely the conjecture by you 

 

Лажни захтев за накнаду штете 

 

Историја тече 

Под точком саме историје 

Јао! 
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Врисак 

 

Је ли то само ваше нагађање? 

 

 

 

Parody of Alexander Solzhenitsyn 

 

We know 

They are doing evil 

And they know 

They are doing evil 

They know that 

We know they are doing evil 

We also know that 

They know that we know that 

They are doing evil 

But still they are doing evil 

 

Пародија Александра Солжењицина 

 

Ми знамо 

Чине зло 

И они знају 

Да чине зло 

Они знају 

Да знамо да чине зло 

Ми  такође знамо 

Да они знају да ми знамо 

Да чине зло 

Али ипак чине зло  
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     Zlatomir Jovanović 

 

 

Kulturolog, književnik, novinar i prevodilac, rođen je 1963.godine u Obrenovcu. 

Predsednik Udruženja romskih književnika, Autor je više od 12 knjiga, i koautor 

u 15 knjiga. Iz opusa njegovog naučnog i književnog stvaralaštva izdvajaju se 

najkapitalniji naslovi: 

- "Gramatika romskog jezika". 

- "Romi u vremenu" - istorija, kultura, tradicija i običaji kod Roma 

- "Greh jedne romkinje" - roman koji je postao bestseler u Srbiji, regionu i 

Evropi. 

- "Rom to sam ja " - zbirka poezije 

- " Da živimo zajedno" - slikovnica za decu 

- " Najlepše romske bajke sveta" 

- Objavio je više naučnih radova iz oblasti, kulture i jezika, etnologije, filozofije, 

teologije i sociologije. 

- Preveo sedam biblijskih knjiga sa srpskog na romski jezik. 

- Njegove knjige su prevedene na: engleskom, nemačkom, italijanskom, 

makedonskom i rumunskom jeziku. 

Autor je i koautor udžebika za učenje romskog jezika u osnovnim školama. 

Urednik i receznet na 130 naslova autora iz Srbije i regiona. Živi i stvara u 

Obrenovcu. Oženjen je, i otac je šestoro dec. 
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ROMI, KUDA STE POŠLI 

 

Kada dođe dan polaska 

do oluja pretvorenih u šapat, 

do predela 

koji će se stanjiti u crtu, 

ni sreća ni razočaranje 

neće više govoriti 

o sutrašnjici i o Indiji 

odakle smo nekada davno otišli.... 

Nad nama bdiju Bogovi. 

Nad samima sobom spavamo mi 

kao deca... 

Više smo nalik na šarene cvetove 

nego na naše indijske pretke... 

razdvaja nas velika daljina, 

kao što zemlja od sunca je daleko.. 

Mudriji smo od ruda, 

jer nas ne može istopiti 

sunčana pakost 

ni užarene peći krematorijuma. 

Neće izliti od nas štit za neke 

tuđe odbrane, već za naše patnje. 

Vekovi sada mirno dremaju 

I na naš povratak u Indiju čekaju. 

Pa ipak, zbunjeni životom nomada 

Po zemlji tumaramo kao u mraku, 

dišemo kraj drugih naroda rasejani, 

postajemo neki drugi Romi, 

sred snova koje nikada nisu dosanjani 

a ni duhovno ispunjeni... 

suviše toga od drugih uzimamo 

a malo dajemo, ili oni od nas ne uzimaju. 

Čeznući kao pesma 

u sobi tuge za Indijom koja je ravnija nego stepa – 

okom nepregledna. 

Tražimo nostalgiju za šumskom divljinom, 

još neskamenjenom, 

za gradskom kaldrmom 

još neprekrivenom, 
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za domovinom koja se 

neće rasplinuti i nas primiti. 

Da ne ispucamo na suši, 

da nas kiše ne saperu do kostiju. 

Mi trajemo, živimo, 

I hodamo na svim meridijanima sveta. 

 

TRAŽIM (se) 

 

Tražim se u svim zbivanjima. 

U prepletenim istorijama 

moga naroda, 

u hramovima gde su 

pradedovi ljubili kamen, 

u instrumentima u kojima 

su pesme starih verovanja 

čitava religija duša 

što plove na ukletim brodovima... 

Tražim se i u ruševinama, 

gde se hiljade sudbina naseljavalo, 

da pronađu blizinu, 

da se iskažu, 

da zbace sa sebe surovu težinu kletvi, 

da se ugledaju u svetlijoj slici, 

u bogovima čiji smo broj smanjivali 

da bismo došli do jednog 

koji je prebrzo izgubio 

i štit i mač. 

 

ŽIVOT 

 

U tom ognju čovečijih puteva 

moj je vid, sluh, žeđ, žar i srce. 

O, kako tamo sjajno 

žive nebo i zemlja, 

i noć i dan, i mrak sa zvezdama. 

Tišina je čekaonica – 

sva od tajne. 

Zastani, ipak, i reci 

da je život nešto sasvim drugo. 
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Nešto što, okrenut suncu 

još plavkastom i hladnom, 

ne možeš sasvim da razumeš. 

Kao ni to, što si se najednom okrenuo 

i pomislio da si izgubio nešto 

što nikada nećeš imati. 

Reci to, da bi mogao da sanjaš 

leptira kako leti prema nekoj 

ugašenoj zvezdi, 

prezren od svojih 

uhranjenih srodnika.  
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 Живојин Манојловић 

 

Rођен 1953 у Крушевцу где и сада живи, 

по професији грађевински инжењер--у пензији.До сада објавио три збирке 

песама и прича.Бави се фотографиом и имао 3 самосталне изложбе. пише 

носталгичне,завичајне песме као и песме моравског краја на аутентичном 

наречју 

.Са супругом Верицом има сина и ћерку а од њих унуке Анку и 

Милу.Аматерски бележи фотографијама већину културних догађаја свог 

Крушевца. 

 

С ЊОМ 

 

Утањам у међу (процеп) 

Раскошних груди 

Кидам црни грудњак 

Љубим једну па другу 

Малинасто руменило луди..... 

 

Њене груди... 

 

Прсти клизе 

Зноје се 

Подрхтавају у грчу облине бедара 

Где је траг чипкастог веша 

Остао на њима. 
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Мушкост 

 

Бутине чврсте 

Пролаз до страсти 

Набујали сокове сласти 

 

Уздаси 

 

Неприметно орошена кожа 

Капи пожуде 

Спајају до врхунца 

Обострану жељу. 

Коса проасута по јастуку, 

Грудима 

Замршена прстима 

 

Екстаза. 

Клонемо у загрљај. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЈКОВИТОСТ 

 

Стидљива светлост 

Полуспуштене жалузине 

Дискретни парфем 

И мирис црвених ружа 

Беласање ешарпе 

Сједини у бајковитост. 

 

Речи тек по која 

Поремети идилу 

Женственост 

Неописиво поимање. 

Лежерно пребачена туника 
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Безуспешно скрива. 

 

Руменило 

Полуспуштене трепавице 

Поглед 

Врелина уздаха 

Топе иста хтења. 

 

Разум нестаје 

Страст 

Иста хтења...... 

 

*** 

 

Обоје отварамо роковнике 

Неисписана страница 

Упија речи 

Страсно и сласно 

Размењујемо рецепте 

За слана пецивa 
 

 

 

 

 

 

  



1560 
 

Sadržaj 

Predgovor urednika .... 2 

Abdallah Gasmi – Tunis, Afrika .... 4 

Abdulla Vash – Uzbekistan, Azija .... 12 

Abdukahhor Kosim – Tadžikistan, Azija ....16 

Abner Rossi – Italija, Evropa .... 18 

Abraham Eduardo Méndez Yáñez – Meksiko, Amerika .... 24 

Agnese Monaco – Italija, Evropa.... 28 

Agnieska Herman – Poljska, Evropa .... 31 

Agnieszka Jarzębowska – Poljska, Evropa .... 34 

Agron Shele – Belgija, Evropa .... 37 

Ahmed Tahsin Shams – Bangladeš, Azija .... 43 

Aldo Forchia – Italija, Evropa ....47 

Aleksandra Hajdin – Srbija, Evropa .... 52 

Алексей Калакутин – Rusija, Evropa/Azija .... 55 

Алексей Володихин – Rusija, Evropa/ Azija .... 6o 

Alexis Rhone Fancher – SAD, Amerika .... 64 

Alfred Massa – Malta, Evropa .... 70 

Ali Al-Hazmi – Saudi Arabija, Azija ....77 

Alicia Minjarez Ramírez – Meksiko, Amerika .... 83 

Alicja Adamczyk – Poljska, Evropa .... 88 

Alicja Maria Kuberska – Poljska, Evropa .... 91 

Ana Pravilović- “Alinor” – Srbija, Evropa .... 94 

Ana Stjelja – Srbija, Evropa .... 96 

André Cruchaga – Salvador, Amerika .... 101 

Anna Maria Stępień – Poljska, Evropa .... 106 

Anna Podgornaya – Izrael, Azija ....112 



1561 
 

Anne Casey – Sidnej, Australija ....118 

Anna Ferriero – Italija, Evropa .... 122 

Antonia Russo – Argentina, Amerika ....128 

Antonio Della Rocca – Italija, Evropa ....133 

António Manuel Palhinha – Portugalija, Evropa ...140 

Antonis Th. Papadopulos – Grčka, Evropa ....145 

Apostolos Fekatis – Grčka, Evropa .... 148 

Arthur Broomfield – Irska, Evropa .... 152 

Ashok Chakravarthy Tholana – Indija, Azija ....158 

Ashok Kumar Verma – Indija, Azija .... 161 

Ashraf Aboul-Yazid – Egipat, Afrika .... 166 

Attila F. Balázs – Slovačka, Evropa ....172 

Ayad al – Baldawi – SAD, Amerika .... 177 

Ayman Kodra Danial, Sirija, Azija .... 185 

Bajram Haliti – Srbija, Evropa .... 189 

Bengt Berg – Švedska, Evropa .... 193 

Biljana Gajić – Republika Srpska, Evropa .... 198 

Билјана З. Билјановска – Severna Makedonija, Evropa .... 206 

Birtu - Pîrăianu Viorel – Rumunija, Evropa .... 211 

Благоја Јованоски - Severna Makedonija, Evropa .... 215 

Благоје Свркота - Srbija, Evropa .... 218 

Boban Boki Paunović - Srbija, Evropa .... 221 

Borut Petrovič Vernikov – Slovenija, Evropa .... 224 

Bozena Helena Mazur-Nowak – V. Britanija, Evropa .... 229 

Brajesh Kumar Gupta “Mewadev” - indija, Azija .... 233 

Бранко О. Томић – Srbija, Evropa .... 237 

Brian Kirk – Irska, Evropa .... 243 



1562 
 

Carlos Alberto Ayala Ojeda – Meksiko, Amerika .... 247 

Carlos Ernesto García – Salvador, Amerika .... 251 

Carlos Garrido Chalén – Peru, Amerika .... 254 

Caroline Laurent Turunç – Francuska, Evropa .... 259 

Charles Braddy – SAD, Amerika .... 263 

Charlie Peck – SAD, Amerika .... 268 

Chen Hsiu-chen – Kina, Azija .... 271 

Christos Sanos – Grčka, Evropa .... 276 

Chrysa Nikolaki ( Η Χρύσα Νικoλάκη) – Grčka, Evopa .... 281 

Cinzia Marulli – Italija, Evropa .... 287 

Clara Sánchez Pérez – Kostarika, Amerika .... 291 

Claudia Piccinno – Italija, Evropa .... 296 

Cvijetin Baja Lobožinski – Srbija, Evropa .... 301 

Daniel Quintero – Argentina, Amerika .... 306 

Danda Rey – Severna Makedonija, Evropa .... 309 

Đặng Thân – Vijetnam, Azija .... 311 

Dashamir Malo – Albanija, Evropa .... 316 

Dijana Uherek Stevanović – Srbija, Evropa .... 323 

Dilip Kumar Mewada – Indija, Azija .... 325 

Dimitris P. Kraniotis – Grčka, Evropa .... 328 

Domenico Pisana – Italija, Evropa .... 332 

Dost Muhammad Rajper – Pakistan, Azija .... 337 

Dragan Dragojlović -Gize – Srbija, Evropa .... 340 

Dragan Vilić – SAD, Amerika .... 343 

Дрaгицa Кoрaћ Ивaнoвић – Srbija, Evropa .... 349 

Dušan Živković – Srbija, Evropa .... 352 

Dušanka Milatović – Srbija, Evropa .... 354 



1563 
 

Dylan Horman – Srbija, Evropa .... 357 

Eden Soriano Trinidad – Filipini, Azija .... 365 

Eduard Harents – Jermenija, Evropa / Azija .... 369 

Edwin Antonio Gaona Salinas – Ekvador, Amerika .... 372 

Ekaterina Volodina – Rusija, Evropa/Azija .... 376 

Елдар Ахадов – Rusija, Evropa/Azija .... 381 

Elena Ananyeva – Nemačka, Evropa .... 383 

Elena Liatou – Grčka, Evropa .... 389 

Eleni Tsonis - Η Ελένη Τσώνη – Grčka, Evropa .... 393 

Elias Tsonis- Ηλίας Τσώνης - Grčka, Evropa .... 398 

Elisa Ramirez – SAD, Amerika .... 403 

Elisabetta Bagli – Španija, Evropa .... 407 

Eliza Segiet – Poljska, Evropa .... 412 

Emanuela Rizzo – Italija, Evropa .... 415 

Elizabeth Torres – Danska, Evropa .... 421 

Emilio Coco – Italija, Evropa .... 427 

Emine Tokmakkaya – Turska, Evropa/Azija ....432 

Ерол Туфан – Turska, Evropa/Azija .... 435 

Ertuğrul Erdoğan – Turska, Evropa/Azija .... 438 

Eva Petropoulou Lianoy – Grčka, Evropa .... 444 

Evelina Duchnik – Poljska, Evropa .... 447 

Ewa Picho – Poljska, Evropa .... 450 

Ewith Bahar – Indonezija, Azija .... 452 

Fabio Grassi – Italija, Evropa .... 456 

Fazlul Haque – Bangladeš, Azija .... 459 

Fernando Salazar Torres – Meksiko, Amerika .... 466 

Filomena Ciavarella – Italija, Evropa .... 471 



1564 
 

Fotini Georgantaki -Psychogiou – Grčka, Evropa .... 474 

Franca Colozzo – Italija, Evropa .... 479 

Francisco Azuela Espinoza – Meksiko, Amerika .... 486 

Francisco Navarro Ruiz – Meksiko, Amerika .... 491 

Françoise Roy – Meksiko, Amerika .... 497 

Freke Räihä – Švedska, Evropa .... 499 

Гавра Веселиновић – Srbija, Evropa .... 504 

Gelda Castro – Brazil, Amerika .... 508 

Gerlinde Staffler – Italija, Evropa .... 513 

George Onsy – Egipat, Afrika .... 517 

Gianni Romaniello – Italija, Evropa .... 522 

Giannis Filipakis- Γιάννης Φιλιππάκης – Grčka, Evropa ....526 

Gili Haimovich – Izrael, Azija .... 531 

Gloria Keh – Singapur, Azija .... 535 

Glória Sofia – Zelenortska ostrva, Afrika .... 538 

Gopakumar Radhakrishnan – Indija, Azija .... 545 

Goran G. Lazarević – Srbija, Evropa .... 549 

Горан Матић – Srbija, Evropa .... 551 

Горан Радичевић – Crna Gora, Evropa .... 554 

Gordana Volaš – Srbija, Evropa .... 559 

Gorica Margo Maldini – Srbija, Evropa .... 561 

Gorjana Ana – Srbija, Evropa .... 572 

Guido Oldani – Italija, Evropa .... 574 

Gunnar Svensson – Švedska, Evropa .... 577 

Hilal Karahan – Turska, Evropa/Azija .... 579 

Huguette Bertrand – Kanada, Amerika .... 588 

Hüseyin Durmüş – Turska, Evropa/Azija ... 591 



1565 
 

Hussein Habasch – Nemačka, Evropa .... 596 

Ibrahim Honjo – Kanada, Amerika .... 601 

Irene Doura-Kavadia – Grčka, Evropa .... 605 

István Turczi – Mađarska, Evropa .... 608 

Isilda Nunes – Portugalija, Evropa .... 612 

Ivanka Kostantino – Slovenija, Evropa .... 617 

Ivano Mugnaini – Italija, Evropa .... 620 

Jadranka Tarle Bojović – Hrvatska, Evropa .... 625 

James Tian,Tianyu – Kina, Azija .... 629 

Jana Orlová – Češka, Evropa .... 634 

Jasmina Hanjalić – BiH, Evropa .... 636 

Jatinder Aulakh – Indija, Azija .... 639 

Jawaz Jaffri – Pakistan, Azija .... 642 

Jay Sankar Basu – Bangladeš, Azija .... 648 

Jelena Hadzi-Ristić Ćetković – Srbija, Evropa .... 653 

Jernail Singh Anan – Indija, Azija .... 655 

Jerry Lee Langdon Jr. – Nemačka, Evropa .... 664 

Јоан Баба – Srbija, Evropa .... 668 

Joan Josep Barcelo i Bauca – Španija, Evropa .... 674 

Joanna Kalinowska – Italija, Evropa .... 679 

Joanna Svensson – Švedska, Evropa .... 683 

Johanna Devadayavu – Indija, Azija .... 695 

John Carew – Irska, Evropa .... 699 

John Maxwell O’Brien – SAD, Amerika .... 704 

John Taylor – Francuska, Evropa .... 707 

Jorge Enrique Ledesma – Argentina, Amerika .... 710 

John Guzlowski – SAD, Amerika .... 715 



1566 
 

Jose Luis Rubio – Španija, Evropa .... 720 

Jose Santiago – Španija, Evropa .... 725 

Julijana Marinkovik – Severna Makedonija, Evropa .... 730 

Jüri Talvet – Estonija, Evropa .... 734 

Kapardeli Eftichia – Grčka, Evropa .... 738 

Kari Krenn – Argentina, Amerika .... 743 

Катарина Бранковић Гајић – Srbija, Evropa .... 748 

Katica Ćulavkova – Severna Makedonija, Evropa .... 754 

KC Lee – Kina, Azija .... 760 

Kostas Vassilakos-Ο Κώστας Βασιλάκος – Grčka, Evropa .... 766 

Krishna Prasai – Nepal, Azija ....771 

Кристина Анастасија Верас Брзин – Slovenija, Evropa .... 777 

Лабуд Н. Лончар – Crna Gora, Evropa .... 780 

Lali Tsipi Michaeli – Izrael, Azija .... 783 

Laura Mabel Valente – Argentina, Amerika .... 788 

Laura Polšak Polajžer – Slovenija, Evropa .... 792 

Lauren Camp – SAD, Amerika ....795 

Leda García Pérez – Kostarika, Amerika .... 801 

Len Lawson – SAD, Amerika .... 806 

Lenuș Lungu – Italija, Evropa .... 812 

Leonardo Herrmann – Argentina, Amerika .... 816 

Lidia Chiarelli – Italija, Evropa .... 822 

Lidia Popa – Italija, Evropa .... 825 

Lily Swarn – Indija, Azija .... 834 

Љиљана Гутић Ковачевић – Srbija, Evropa .... 837 

Ljiljana Jarić – Srbija, Evropa .... 841 

Lucilla Trapazzo – Švajcarska, Evropa .... 844 



1567 
 

Lucio Ramírez González – Peru, Amerika .... 848 

Luís Filipe Sarmento – Portugalija, Evropa .... 853 

Luís García Orihuela – Španija, Evropa .... 859 

Ma. Gloria Carreón Zapata – Meksiko. Amerika .... 863 

Magdalena Jocić – Nemačka, Evropa .... 868 

Маја Херман Секулић – Srbija, Evropa .... 871 

Maki Starfield – Japan, Azija  .... 876 

Mansour Noorbakhsh .... 881 

Mantri Pragada Markandeyulu – Indija, Azija .... 884 

Marcela Alejandra Corvalán – Argentina, Amerika .... 893 

Maria Del Castillo Sucerquia – Kolumbija, Amerika .... 897 

Maria D'Ippolito – Italija, Evropa .... 900 

Maria do Sameiro Barroso – Portugalija, Evropa .... 904 

Maria Errico – Italija, Evropa .... 908 

Maria Filipova-Hadji – Bugarska, Evropa .... 911 

Maria Miraglia – Italija, Evropa .... 916 

Maria Palumbo – Italija, Evropa .... 921 

Maria Przygrodzka – Poljska, Evropa .... 925 

María Teresa Di Dio – Argentina, Amerika .... 928 

Maria Teresa Manta – Italija, Evropa .... 932 

Marian Dziwisz, - Poljska, Evropa .... 939 

Marian Eikelhof – Holandija, Evropa .... 943 

Marianella Sáenz Mora – Kostarika, Amerika .... 948 

Mariano Grossi – Italija, Evropa .... 951 

Mariela Cordero – Venecuela, Amerika .... 957 

Marija Najthefer Popov – Srbija, Evropa .... 960 

Marina Pratici – Italija, Evropa .... 966 



1568 
 

Mark Andrew Heathcote – Velika Britanija, Evropa .... 969 

Mario Rigli – Italija, Evropa .... 971 

Марко Станојевић – Srbija, Evropa .... 976 

Marlene Pasini – Meksiko, Amerika .... 978 

Марула Панагој-Η Μαρούλλα Πανάγου – Južna Afrika .... 984 

Massimo Massa – Italija, Evropa .... 989 

Masud Uzzaman – Bangladeš, Azija .... 997 

Masudul Hoq – Bangladeš, Azija .... 1001 

Mbizo Chirasha – Dominikanska rep. Amerika .... 1005 

Michela Zanarella – Italija, Evropa .... 1013 

Michael Lee Johnson – SAD, Amerika .... 1016 

Милена Проковић – Srbija, Evropa .... 1023 

Милица Јефтимијевић Лилић – Srbija, Evropa .... 1025 

Milica Milenković – Srbija, Evropa .... 1030 

Милица Пауновска – Severna Makedonija, Evropa .... 1033 

Миљана Игњатовић Кнежевић – Srbija, Evropa .... 1036 

Miljana Živanovič – Švajcarska, Evropa .... 1039 

Милутин Ђуричковић – Srbija, Evropa .... 1043 

Mircea Dan Duta – Češka, Evropa .... 1045 

Mirjana Đapo – Republika Srpska,Evropa .... 1058 

Misna Chanu – Indija, Azija .... 1060 

Moaen Shalabia – Palestina, Azija .... 1064 

Mohammed Qasim Al-Јawhar – Irak, Azija .... 1069 

Monica Mastrantonio – Brazil, Amerika .... 1072 

Mónika Tóth – Rumunija, Evropa .... 1077 

Monsif Beroual – Maroko, Afrika .... 1080 

Mountassir Aziz – Maroko, Afrika .... 1084 



1569 
 

Muhammad Shanazar – Pakistan, Azija .... 1089 

Мусакун А. . Сатыбалдиев – Kirgistan,Azija .... 1095 

Nada Ranković – Srbija, Evropa ....1104 

Nadica Ilić – Srbija, Evropa .... 1106 

Nancy Ndeke – Kenija, Afrika .... 1108 

Натали Биссо – Nemačka, Evropa .... 1112 

Nataša Lečic – Crna Gora, Evropa .... 1118 

Небојша Стојоски – Srbija, Evropa .... 1120 

Ненад Трајковић – Srbija, Evropa .... 1123 

Nerandža Kostić – Srbija, Evropa .... 1127 

NilavroNIll Shoovro – Indija, Azija .... 1130 

Nina Lys Affane – Alžir, Afrika .... 1135 

Norbert Góra – Poljska, Evropa .... 1142 

Orbindu Ganga – Indija, Azija .... 1145 

Osman Öztürk – Turska, Evropa/Azija .... 1149 

Osvaldo Sauma – Kostarika, Amerika .... 1153 

Ottilia Ardeleanu – Rumunija, Evropa .... 1161 

Пајо Бркић – Republika Srpska, Evropa .... 1167 

Panagiota Christopoulou-Zaloni – Grčka, Evropa .... 1171 

Panos Kourvas Πάνος Κούρβας – Grčka, Evropa .... 1176 

Paolo Ruffilli – Italija, Evropa .... 1181 

Paraskevi (Voula) Memou - Grčka, Evropa .... 1185 

Pat Boran – Irska, Evropa .... 1190 

Paul Rotaru – Rumunija, Evropa .... 1193 

Pavol Janík – Slovačka, Evropa .... 1198 

Пеко Лаличић – Srbija, Evropa .... 1202 

Pere Bessó – Španija, Evropa .... 1204 



1570 
 

Pina Piccolo – SAD, Amerika .... 1208 

Pramod Saxena – Indija, Azija .... 1212 

Predrag Kisa Kisić – Crna Gora, Evropa .... 1215 

R. Janatha Kumari – Indija, Evropa .... 1221 

Radovan Vlahović – Srbija, Evropa .... 1228 

Rajendra Sharma Shalabh – Nepal, Azija .... 1230 

Rania Angelakoudi – Grčka, Evropa .... 1235 

Ранко Павловић – Republika Srpska, Evropa .... 1239 

Refik Martinović – Srbija,Evropa .... 1242 

Ricardo Plata – Meksiko, Amerika .... 1246 

Rini Valentina – Indonezija, Azija .... 1249 

Rolf Doppenberg – Švajcarska, Evropa .... 1254 

Ron A. Kalman – SAD, Amerika .... 1257 

Rosanna Sabatini – Italija, Evropa .... 1262 

Rozalia Aleksandrova – Bugarska, Evropa .... 1268 

Roula Pollard – Grčka, Evropa .... 1271 

Rui Cóias – Portugalija, Evropa .... 1275 

Руслан А. Пивоваров – Belorusija, Evropa .... 1282 

Sabah Al-Zubeidi – Srbija, Evropa .... 1289 

Samar Bhowmick – Bangladeš, Azija .... 1292 

Sanja Veselinović – Србија, Европа .... 1298 

Sanju Paul – Indija, Azija .... 1304 

Santosh Kumar Pokharel – Indija, Azija .... 1306  

Senka Vlahović – Srbija, Evropa .... 1311 

Shaswata Gangopadhyay – Indija, Azija .... 1313 

Shikdar Mohammed Kibriah – Bangladeš .... 1317 

Silla Campanini – Italija, Evropa .... 1321 



1571 
 

Сава Илић – Švajcarska, Evropa .... 1324 

Славица Благојевић (Анисија Цреповић) – Srbija, Evropa ..1327 

Slobodan Blažov Đurović – Srbija, Evropa .... 1332 

Slobodan Ivanović – Srbija, Evropa ....1335 

Sonia Batra – Indija, Azija .... 1337 

Соња Кугуда Илиеска – Engleska, Evropa .... 1341 

Срђан Опачић – Srbija, Evropa .... 1345 

Stefano Capasso – Italija, Evropa .... 1349 

Stojan D.Tintor – Srbija, Evropa .... 1354 

Sue Zhu (淑文) – Novi Zeland, Australija .... 1358 

Suhina Biswasmajumdar – Indija, Azija .... 1363 

Sunita Paul – Indija, Azija ....1367 

Sushma Nair ( Sanwi) – Indija, Azija ....1372 

Svanhild Løvli – Norveška, Evropa ....1375 

Светлана В. Мельникова-Пивоварова – Belorusija, Evropa.. 1378 

Swapanjoy Chowdhury – Bangladeš, Azija .... 1384 

Takeshi Kitaoka ( 北岡 武司) – Japan, Azija .... 1388 

Tanja Ajtić – Kanada, Amerika .... 1393 

Tarana Turan Rahimli – Azerbejdžan, Evropa/Azija .... 1396 

Tareq al Karmy – Palestina,Azija .... 1401 

Tatiana Terebinova – Rusija, Evropa/Azija .... 1404 

Tendo Taijin (天童 大人) – Japan, Azija .... 1408 

Thomas A. Thomas – SAD, Amerika .... 1418 

Timothy Michael DiVito – SAD, Amerika .... 1423 

Томислав М. Симић Калпачки – Srbija, Evropa .... 1427 

Türkan Ergör – Turska, Evropa/Azija .... 1433 

Tzemin Ition Tsai (蔡澤民) – Kina, Azija .... 1438 



1572 
 

Ulises Paniagua – Meksiko, Amerika .... 1444 

Umberto Donato Di Pietro – Italija, Evropa .... 1449 

Umberto Puato – Italija, Evropa .... 1453 

Вадим Терёхин – Rusija, Evropa/Azija .... 1456 

Valerio Orlić – Hrvatska, Evropa .... 1460 

Vera Medić – Srbija, Evropa .... 1464 

Верица Преда ПреВера – Srbija, Evropa .... 1466 

Верица Тадић – Srbija, Evropa .... 1469 

Vesna Mundiševska-Veljanovska – Sev.Makedonija, Evropa...1475 

Vid S. Žigon – Slovenija, Evropa .... 1479 

Victor Cabrera – Argentina, Amerika .... 1485 

Викторија Македонска – Severna Makedonija, Evropa .... 1489 

Виолета Сековска – Severna Makedonija, Evropa ....1492 

Витомир Стевановић – Republika Srpska, Evropa .... 1494 

Vladanka Cvetković – Srbija, Evropa ....1496 

Владимир А. Бабошин – Rusija, Evropa/Azija .... 1500 

Вучина Шћекић – Srbija, Evropa .... 1504 

Walter Keyombe – Kenija, Afrika .... 1509 

Wansoo Kim –J. Koreja Azija .... 1511 

Williamsji Maveli – Indija, Azija .... 1515 

William S. Peters – Nigerija, Afrika .... 1519 

Willi Gómez Migliaro – Peru, Amerika .... 1529 

Wolfgang Hermann – Austrija, Evropa .... 1534 

Zaviša Matković – Srbija, Evropa .... 1537 

Zbigniew Mirosławski – Poljska , Evropa .... 1540 

Žana Coven – Italija, Evropa .... 1544 

Zhang Zhi – Kina, Azija .... 1547 



1573 
 

Zlatomir Jovanović – Srbija, Evropa .... 1553 

Живојин Манојловић – Srbija, Evropa .... 1557 

 

 

ISBN 978-1-6671-7994-0.... 

ID 2d8e8r....  

 
 

 

 

 


