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Uz 110. godišnjicu rođenja Radovana Zogovića i 80. godišnjicu 
objavljivanja poeme Došljaci – pjesme Ali Binaka

ok je pisao nezaboravnu i uvijek iznova potresnu poemu Došljaci 
– pjesme Ali Binaka, Radovan Zogović se na različite načine suoča-
vao sa sopstvenim mučeništvom. Ovistihovi su morali biti stvoreni 
kao lozinka, a postali su ključ za razumijevanje jedne golgote.

Dopisivao je Zogović, u više navrata, Došljake – od objavljivanja u 
Našoj stvarnosti, odnosno, zabranjenjoj knjizi Plameni golubovi, 
1937. godine, pa do konačnog uobličenja1958. godine, što svjedoči 
o temeljitom interesovanju pjesnika za bolnu temu stradanjaple-
mena Ali Binakovog.

Zogović je, danas, ne samo estetski, nego i etički stub crnogorske 
književnosti. Jedan od najrječitijih simbola te postojanosti jesu 
strofe posvećene proživljavanju drame albanskognaroda na Koso-
vu, čije su se muke otisnule u uvjerljive i teške pjesnikove riječikoje 
još odzvanjaju čvrstinom pjesničkog i ljudskog saosjećanja.

Nigdje kao u ovim pjesmama Zogović se ne iskazuje kao pjesnik 
nepristajanja i pobune.

Pjesme Ali Binaka sadrže sve ključne pojmove i značenja poetike 
autora Prkosnih strofa: solidarnost i snagu izraza, energiju (iz) ina-
ta i rijetku istrajnost, osjećaj za univerzalnostpatnje i duboko sau-
čestvovanje sa tragikom koja se događa oko nas. Poezija jeta koja, 
uprkos svemu, zbližava ljude, koja podsjeća i spašava.

Zogović je, i u ovoj knjizi odbranio pravo na riječ i pravo na san. 
Pri tome je ukazao nacikličnu pojavu istorije i u središte pjevanja 
i mišljenja postavio čovjeka – ugnjetavanogalbanskog čovjeka s či-

Pavle Goranović 

SVEVREMENI ALI BINAK I 
PJESME OPRAVDANJA
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jom se mukom saživio i ostavio trajan pečat, ne samo na vanred-
nupoetsku empatiju, već i na usude i odnose dva naroda. Pravo 
na čovjekov izraz nerazdvojnoje od prava na slobodu ‒ nije uzalud 
govorio. Da, „ sloboda – da bude – liri“!

Ovim izdanjem podsjećamo i crnogorskog i albanskog čitaoca na 
istinsku snagu pjesničke riječi koja traje i sve nadilazi. Eto zašto je 
onda, po Bodleru, pjesnik kolektivnaduša što postavlja pitanja, što 
plače, cvili, nada se i pogađa kadikad.

Svevremena je ovo poema, čiji junaci pate i osluškuju misli Ali Bi-
naka, namučenog mudraca jednog doba. Poema bez koje ne mo-
žemo zamisliti crnogorsko književno iskustvo i njegove težnje ka 
univerzalnom izrazu.

Radovan Zogović pažljivo tretira Drugost i piše: U meni teče puls 
drugi u biću. Pjesnikse jednostavno nije mogao pomiriti s ne-
pravdama koje su drugi proživljavali. Srodio sesa bolom izmuče-
nog svijeta i to osjećanje je u temelju njegove poezije. Nije li to u 
osnoviključne filozofske misli: briga za Drugog i saučesništvo. To 
su oznake Zogovićevogpjevanja koji se u ovim poetskim cjelinama 
brižno i s velikim pjesničkim umijećem umješnostavljao u poziciju 
Drugih, koji su uvijek - bližnji.

Radovan Zogović se zbližava sa bolom, umije da prigrli nevolju 
drugih i na taj način definiše svoje postojanje. Tako objašnjava 
odnos prema autobiografskom: Autobiografsko, bar po mome 
mišljenju i iskustvu, postaje sve što se, ljudski značajno, dešavau 
svijetu oko pisca i snažno obuzme njegovo srce, savjest i misao, 
zauvijek se ili za vrlodugo, smjesti u njegovu sjećanju. Preciznost 
koja definiše objedinjen odnos prema Ja I Drugom. Zato je u nje-
gov krvotok ušla dramatična sudbina koju progovara ukorijenjeno 
korijenje koje hoda.

Dirljivi su ti dramski monolozi ‒ ispovijesti drugih (i u ime drugih, 
u naše ime) bilo da se nalaze u nasjporijem svitanju Augusta Cesar-
ca, u Knjažeskoj kancelariji, u mračnomoknu rudarskom ili tvrdoj 
i beskonačnoj noći plemena Ali Binakovog. Interesantno, prigrad-
nji lika Ali Binaka koji je i rod i individua, Zogović se poziva na 
Meringa. U njemuje bilo onoga što je mojoj zamisli ‒ kontekstu 
najneophodnije: i nečega patrijarhalnosvečanog, i prizvuka lične 
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izuzetnosti, i gorčine i tihe nadmoćnosti iskusnih ljudi, umnihi 
jednostavno hrabrih. Onda se i cjelokupno pjesništvo Zogovićevo 
ispisuje u ime togzlosrećnog roda i individue.

A kud bi Zogović nego na stranu potlačenih, pobunjenih, manjina, 
jer je i pjesništvo, u krajnjem, ‒ manjinsko djelovanje. Ovo je poe-
ma koju Crna Gora ne smije zaboraviti,pjesma koja je opravdava. 
Ovom pjesmom je našao zbirno ime bola, kao trajnuopomenu i 
(po)etički testament. Zogović, naš rod i individua.
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Në 110-vjetorin e lindjes së Radovan Zogoviqit dhe 80-vjeto-
rit të botimit të poemës Ardhësit – këngët e Ali Binakut

dërsa shkruante poemën e paharruar dhe gjithmonë tronditëse 
Ardhësit – Këngët e Ali Binakut, Radovan Zogoviqi është përball-
ur në mënyra të ndryshme me vuajtjet e veta. Këto vargje është 
dashur të ishin krijuar si devizë, moto, ndërsa janë bërë çelësi për 
kuptimin e një golgote.

Zogoviqi i ka plotësuar herë pas here Ardhësit – që nga botimi 
në Našoj stvarnosti (Realiteti ynë), gjegjësisht në librin Plame-
ni golubovi në vitin 1937 (Pëllumbat e flaktë)dhe deri te trajta 
përfundimtare në vitin 1958, çfarë dëshmon për interesimin e 
bazuartë poetit për temën e dhimbshme të vuajtjeve të fisit të Ali 
Binakut.

Zogoviqi është sot një nga shtyllat jo vetëm estetike, por edhe 
etike të letërsisë malazeze.

Një nga simbolet më elokuente të kësaj ekzistence janë strofat 
kushtuar përjetimit të dramës së popullit shqiptar në Kosovë, 
vuajtjet e të cilit janë futur në fjalët e besueshme dhe të rënda të 
poetit, të cilat ende kumbojnë me forcën e emocionit poetik dhe 
njerëzor.

Askund si në këto këngë Zogoviqi nuk shquhet si poeti i mo-
spajtimit dhe i rebelimit.

Këngët e Ali Binakut përmbajnë të gjitha nocionet kyçe dhe 
kuptimet e poetikës së autorit të Prkosnih strofa (Strofave kre-
nare): solidariteti dhe fuqia e shprehjes, energjia (nga) inati dhe 
këmbëngulja e rrallë, ndjenja ndaj universalizimit të vuajtjes dhe 
ngushëllimi për tragjiken që ndodh rreth nesh. Poezia është ajo, 

N

Pavle Goranoviq

ALI BINAKU I PËRHERSHËM 
DHE KËNGËT E ARSYETIMIT
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që përkundër të gjithave, afron njerëzit, ajo që përkujton dhe 
shpëton.

Zogoviqi në këtë libër mbron të drejtën e fjalës dhe të drejtën për 
të ënderruar.

Në të ka treguar fenomenin ciklik të historisë dhe në qendër të 
të kënduarit dhe të menduarit ka vendosur njeriun – njeriun sh-
qiptar, të shtypur me mundimet e të cilit është familjarizuar dhe 
ato i kanë lënë gjurmë jo vetëm në empatinë poetike, por edhe në 
gjykimet dhe marrëdhëniet e dy popujve. E drejta në të shprehu-
rit e njeriut është e pandarë nga e drejta për liri. – Nuk ka thënë më 
kot: Që sloboda – të jetë! – liri.

Me këtë botim i kujtojmë lexuesit malazez dhe atij shqiptar fuqinë 
e vërtetë të fjalës poetike, e cila vazhdon dhe i tejkalon të gjitha. Ja 
përse poeti është atëherë, sipas Bodlerit, shpirti kolektiv që ven-
dos çështjet, që qan, që rënkon, që shpreson dhe godet kohë pas 
kohe.Kjo është një poemë e përhershme, heronjtë e së cilës vuajnë 
dhe përgjojnëmendimet e Ali Binakut, urtakut të munduar të një 
kohe. Poema pa të cilën nukmund të mendojmë përvojën letrare 
malazeze dhe synimet e saj drejt të shprehurit universal.

Radovan Zogoviq trajton me kujdes Të tjerët dhe shkruan: Tek 
unë rrjedh një puls tjetër në qenie. Poeti, thjesht, nuk ka mundur 
të pajtohet me padrejtësitë që kanë përjetuartë tjerët. Është fa-
miljarizuar me dhimbjen e botës së martirizuar dhe kjo ndjesiës-
htë në themel të poezisë së tij. A nuk është kjo në bazën e mendi-
mit themelor filozofik:shqetësimi për Tjetrin dhe bashkëpunimi 
me të. Këto janë shenjat e poezisë së Zogoviqit, të cilat në këto 
tërësi poetike, me shqetësim dhe mjeshtëri të madhe poetike dhe 
ashtu si duhet i ka vënë në pozitën e Të tjerëve, të cilët janë gjith-
monë – më të afërtit.

Radovan Zogoviqi afrohet me dhimbjen, di të përqafojë nevojën 
e të tjerëve dhe në atë mënyrë përcakton ekzistencën e vet. Kështu 
shpjegon raportin ndaj asaj që është autobiografike: Autobiogra-
fike, së paku sipas mendimit dhe përvojës sime, bëhet gjithçka, 
shoqërisht e rëndësishme, që ndodh në botën rreth shkrimtarit 
dhe pushton fuqishëm zemrën e tij, vetëdijen dhe mendimin, 
përgjithmonë ose shumë gjatë zë vend në kujtimet e tij. Saktësia 
që përcakton raportin unik ndaj Unit dhe Tjetrit.
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Prandaj në qarkullimin e gjakut të tij ka hyrë fati dramatik, të 
cilin e tregon rrënja e rrënjëzuar që ecën.

Monologët dramatikë janë ngacmues – rrëfimet e të tjerëve (dhe 
në emër të të tjerëve, në emrin tonë) qoftë të gjendura në agimin 
më të ngadaltë të August Cesaresit, në Zyrën e Princit, në dritaren 
e errët metalike ose në natën e rëndë dhe të pafund të fisit të Ali 
Binakut. Interesante, gjatë ndërtimit të figurës së Ali Binakut që 
është edhe fis, gjini edhe individ, Zogoviqi mbështetet tek Me-
ringa. Në të ka pasur nga ajo çfarë mendimit tim – kontekstit më 
të domosdoshmen dhe diçka solemne patriarkale, e të njëtheksi 
të karakterit të jashtëzakonshëm personal, dhe të një trishtimi e 
mbifuqie të qetëtë njerëzve me përvojë, të zgjuar dhe thjesht gu-
ximtarë... Atëherë edhe e gjithë poeziae Zogoviqit përshkruhet në 
emër të atij fisi e individi fatkeq.

E ku do të shkonte Zogoviqi veç në anën e të munduarve, të rre-
beluarëve, pakicës, sepse edhe poezia, në fund të fundit, është 
veprimtari e pakicës. Kjo është poema që Mali i Zi nuk duhet 
ta harrojë, është kënga që e justifikon. Me këtë këngë ka gjetur 
emrin e përbashkët të dhimbjes, si vërejtje të përhershme dhe si 
testament po(etik).

Zogoviqi, gjinia dhe individualiteti ynë.
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N i jedna kuća u devet sehilovskih sela, a bilo ih je tačno sto i jeda-
naest (računajući i kuću Mejreminu, u kojoj ona godinama sama, 
niti živi niti mre) – nije imala bolju snahu od kuće Zufera Rizva-
novića. Nije bila nekakve đovde, ali jeste imala širok osmijeh i 
toplo srce. Imala je i nekoliko sitnih pjegica iznad okrugličastih 
obraza, kao zvjezdice. I smio bih se zakleti da su te pjegice ispod 
njenih očiju noću svjetlucale.

Zvala se Nizama Slavujica. Eto, tako se zvala snaha Zuferova, 
naša snaha. I svi smo je voljeli kao nešto naše najmilije, odnekud 
došlo i kod nas ostalo. Prezime Slavujica otpalo je od nje onoga 
dana u mjesnoj kancelariji Sehilovo kad je, ispred matičara Miluna 
Kosijera i vjenčanog svjedoka Haćima Hladivode, pristala da svoje 
djevojačko prezime zamijeni prezimenom njenog muža Saliha. Od 
toga dana zvala se Nizama Rizvanović i bila je žena Salihova.

A imati dobru snahu, u Sehilovu i cijelom hafljanskom srezu 
isto je što imati i dobru majku, sestru, kćerku, vodu, dobar gaj… 
Dobra snaha može svakakva dobra da donese u kuću, a zla i ono 
posljednje da istjera.

– Sačuvaj, Bože, poštenu kuću zle snahe; to je ko da je grom 
usred noći sastavi u sami šiljak – tako se govorilo u Sehilovu, a 
bogami i u cijelom hafljanskom srezu…

E sada će biti i onih koji će se upitati: pa može li biti majka a 
da ne bude dobra? Može, itekako. Mnogo je majki, kao što bje-
še majka Fadilova, koje su ostavile svoju djecu i otišle; mnogo je 
očeva, kao Zećir Mandal, koji su ostavili djecu i krenuli za svojom 
mahnitom pameću…

I kada je došo pameti – bilo kasno: žena mu Ismihana bješe 
se slaznula sa prodavcem Muharemom pa, ko skrenula s pameti, 
svaki čas pogledivaše prema vratima njegovog dućana, gdje bi on, 
kad mu ne bi bilo mušterija, izašao te stajao na prvoj stepenici 
stubišta i gledao prema Ismihaninoj kući. Gledali se oni tako, a 
narod naslućivao šta misle…

Faiz Softić

SNAHA NIZAMA
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*** 

No, ovo je priča o Nizami Rizvanović, ženi Salihovoj, rođenoj Slavujica, 
našoj dobroj snahi. Umrla je prije desetak godina, premlada za zemljice crne 
ali – Božjoj pogovora nema. Ako iko na svijetu može umrijeti od dobrote – ona 
je umrla od toga.

Rođena bješe u Rasnom Selu, na samoj obali Lima, desetak metara od vi-
sokog grebena ispod kojeg odvajkada teče plahovita rijeka. Tu, na tom grebe-
nu, i dan-danas, za vrijeme toplih predvečerja, sakupljaju se djevojke i pjevaju. 
Vesele titraje njihovih bijelih grla odnose valovi Lima. Sa visokih vrhova Lise 
sunce, prije samog zalaska, svojim crvenim zalazećim zrakama razliva rumen 
po površini vode, pa kao da je cijela vodena plahta popločana crvenim ogle-
dalcima. Voda se rumeni, a djevojke pjevaju…

Jednog septembarskog predvečerja pored grupe djevojaka koje su pjevale 
na uzvišici iznad rijeke, prošao je i Salih Rizvanović. Vraćao se iz vojske, iz 
Benkovca. Preko Lima ga je, zajedno sa još jednim čovjekom i dvije žene, pre-
vezao Hasan Brčivoda, lađar. Godinama Hasan bi, kao stari mačak, drijemao 
u svojoj lađi koja se gipkala uz desnu obalu, sve dok ne bi neko zastao pored 
njega sa ove ili neko podigao ruku sa one strane rijeke i viknuo:

 – Eeeee…!
Lađa je lagano klizila rijekom, talasi udarali u njenu oblinu, pravili pjenu-

šav poluprsten na ovoj strani lađe u koju su udarali, a lađar se okrenu Salihu 
pa iako nije bio pričljiv – dosadi godinama nadvikivati se sa hukovima Lima 
– upita ga čiji je i kako mu je ime, te mu Salih reče ime i prezime, i očevo ime 
mu kaza, pa i to da se vraća iz vojske, iz Benkovca, a ovaj dodade kako davno 
tako silan momak nije zakoračio na njegovu lađu, pa poteže za dugačko uže 
upirući nogama o čelo lađe.

 Salih se pridržavao za drvenu prečku i smješkao. Godilo mu je. A kako i 
ne bi – pred njim se otvarao život.

*** 

 Među djevojkama koje su pjevale iznad rijeke bila je i Nizama. Salih je 
prošao pored njih, pogledao Nizamu jednom, drugi put, a onda, pošto je po-
odmakao – okrenuo se još jednom. I Nizama je gledala za njim.

 Zanoćio je kod tetke Fate na Bogazu, pa se sutradan vratio Limu. Nizamu 
je zatekao nedaleko od lađe kako ispira haljinke. Cijedila ih je i slagala na ka-
menu ploču…

 Salih joj priđe.
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***
 

 Ne prođe dugo, a po nju, jedne večeri, dođoše svatovi. Ona ostavi Lim i po-
limsku ravnicu, ostavi onu uzvišicu na kojoj i dan-danas pjevaju djevojke, pa 
okrenu put sehilovskih brda. Kod groblja, ukraj sela, susrete svatove Nizamin 
rođak Kemica, prepozna Nizamu, pa koliko ga noge nose poletje prema kući 
njenoga oca Ibrahima i, samo što vrata otvori, dreknu kao s pameti skrenuo:

– Pobježe Nizama! Odvedoše je!…
Krenuše za njom, znajući s kim je ona zadnjih dana razgovarala… 

Trčali su prestižući jedni druge. Neće je pustiti da ide gore, ne… To su brđani koji 
samo subotom silaze u varoš, sa sobom donoseći miris tora i ovaca, a Nizama je 
gospoče sa ruba grada. Što ne ide – ne ide. Žurili su kao da su od smrti bježali…

Ali su i svatovi hitali.

***

 – Kud ćeš u brda sehilovska, gdje samo ovas rađa, nesretnice?! – ciktalo je 
iz jesenje mjesečine u Boljhanskoj rijeci, na kojoj ih pristigoše.

 Sehilovci se nisu dali. – Glava može da ode, ali djevojku ne puštamo!
– Od onoga trenutka kad je prsten iz Salihove ruke prešao u njenu – ona je 

naša i Božja – derao se Hakija poskakujući na tvrdom putu kao da se sprema 
da poleti. Na obližnjim kućama stadoše se otvarati prozori. Sve je drugo bilo 
zanijemilo… Zanijemio kreket žaba i ona noćna cijukanja iz potoka koji se 
proteže pokraj puta; poneki pas stidljivo lane, pa i on zaćuti.

 – Nisi ti za brda, umrijet ćeš na ječmenici, o Nizama! Vrati se… – Bio je to 
glas njene majke Ume, koja je iz sveg glasa vrištala, kao raspamećena.

– Naše su pašinke ko vaše tikve! – vrisnu Muno i repetira krivenu sedmicu, 
koju još nikada dosad nije potegao.

E, ovo je sad bila ozbiljna stvar, i, kad su počeli zveckati «šanžeri» – potjera 
ustuknu.

 
***

 Dovedoše je negdje iza ponoći. Rana je jesen. Svira se, pjeva, igra, a ja, iako 
dječačić, iz prikrajka uhvatih neželjen izraz koji je titrao oko usana onih što su 
doveli mladu. I, dok je Šele razvlačio svoju dugmetaru, prišao sam Harunu…

– Šta je bilo? – prošaptah mu na uho.
– Ne pitaj – veli mi, pa zavrtje glavom i krajem usana usrknu svjež noćnik 

koji je izmuzala jesenja mjesečina. – Umalo glave odoše, dijete moje…
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 – Vratit i samo vratit – Harun je i dalje vrtio glavom.

*** 

Stidljivo gledam u nevjestu koja, iako samo nekoliko godina starija od 
mene, stoji kao međaš između dva svijeta: onog dolje župljanskog i ovog našeg 
sehilovskog; stoji između predrasuda i ljubavi, između onoga i ovoga… Izme-
đu žara mladosti i logike onih koji su u brda gledali jedino kad su otpočinjale 
zime i snjegovi, i pazarnim danom kad bi odozgor, umorni i znojavi, na bjelo-
poljsku pijacu dogonili telad, sir i jerebasme.

Tamo pod kruškom stoji naša snaha; kosa joj prekrila dio lica, a svilene di-
mije padaju na porošenu jesenju travu. Jenđa Afija presvukla je u šumi na Voj-
nom grabu – skinula joj ono njeno, a iz zavežljaja izvadila sve što je Salih poku-
povao onoga dana kad su se krišom sastali u gradu i prošetali, pa onda svratili 
u prodavnicu kod Saliha Mehovića. Kad je razgolitila – pred njom se ukazalo 
nevino dječje tijelo, i Afija, sjetivši se dana kad su nju vodili na Orahovo, zaplaka.

 
*** 
 

Krenu i boca, a Mujo se odvoji kod dunje pa izvadi pištolj. Prvo rafalno, a 
onda i nekoliko puta pojedinačno. Iz oraha čije grane dodiruje krov Zuferove 
kuće izletje nekoliko ptica i zamakoše u noć.

Na svaki pucanj – trehnu se Nizamine svilene dimije kao da ih neka nevid-
ljiva ruka povuče odozdo iz one trave na koju padaju. Jesen je i mjesečina je 
bistra – jesenja. Vidim kako niz čedno lice naše snahe kreće suza. Ko zna čega 
se prisjetila u ovom trenutku.

– Plače li ono ona? – šapće jedna iz grupice žena nedaleko od mene, a onda 
kaže kako je ona, vala, za našega Saliha mala.

– Mala i tačka – dodaje druga.
– Vala će mu đeca bit na nju, sićuhna – govori treća. – Adžamija ko adža-

mija – veli četvrta, pa raspusti šamiju i ponovo je zaveza.
– Ada, grešno dijete – veli peta, pa se posagnu, ubra travku i stavi je u usta. 

Sada ona travka iz njenih usta štrči kao iznikla.
Musa pjeva: – Haaaj dvije su se vode zavadile…
Pripomažu mu, a tamo okolo čardaka ne prestaje kolo: tupa-tup, tupa-tup, 

tupa-tup…
 Dijete sam i dopušteno mi je da gledam do mile volje. A noć je i ništa mi 

se ne može zapovijediti. Mjesečina pada na dvorište i okolo kuća. Zaboravismo 
da je noć.
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Mujo se ponovo izmiče do dunje i vadi pištolj.
– Šta li sad radi njena majka? – ču se iz one grupice žena sa strane, koja oči 

ne skida s nevjeste.
I mladoženja Salih, nasmijan, ulazi u kolo. Igra. Niz čelo mu pada dug plavi 

pramen kojeg, po samom vrhu, zlati mjesečina, kao što sunce na zalasku, gore 
iznad naših kuća, zlati vrhove mladih hrastova. Fatka donese nevjesti šamiju sa 
ojicom, namješta joj je, a ona stoji i ničim ne miče, kao okamenjena i posađena 
tu, da je gledamo; samo mi i mjesec s neba – niko više. Sada se niz njeno lice 
svitkaju ojice.

*** 

Zaspao sam na sjećiji u čardaku i probudio se prije sunca. Snaha je već 
brezovom metlom brisala ledinu ispred kuće.

Sva nasmijana, priđe mi ruci. – Ti si sada, rado, moj đever.
O, Bože, kako sam bio sretan. Imali smo još jedno novo čeljade u našoj 

blizini, i to čeljade koje se smije. Bila je to naša snaha Nizama iz Rasnog Sela, 
a to je do samoga grada.

*** 

Prošla je zima, a onda, sredinom marta, ojuži. Naiđoše sunčani dani, i u 
prisojnim stranama Sehilova prokopnje. Iz sata u sat širile su se crne zakrpe, 
a iz plotova se stade javkati jagorčevina, svjetlucajući svojim žutilom kao ojice 
krajem obraza naše snahe Nizame.

Salih bješe otišao da vozi demper na pruzi kod Kolašina, a Nizama, iz na-
vike, često pogledivaše u put kojim nam se dolazilo.

Zufer, brat Salihovog oca, davno stradalog od groma u Ponorcima, bješe 
najstariji u porodici, a Salih mu bijaše očinji vid. Još od ranog djetinjstva uzi-
mao ga uza se; čak i onda kad je probijao duboke namete snijega ne bi li se 
dokopao kotara u planini, odakle su dogonili sijeno.

 
***

Toga dana, još ranom zorom, Zufer uzjaha vranca i okrenu niz put. Sakib 
Polica iz Ivanja dugovaše mu pare, pa ode da ga podsjeti. 

Pošto se podobro objutri, njih dvije – svekrva Nizamina, Umihana, a strina 
Salihova i žena Zuferova, Hajrija, zasjele nasred sobe u kući Salihovoj, pletu ča-
rape, pripijevaju kafu koju im bješe Nizama saldisala i spustila na stočić ispred 
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njih i, dok ona dva bijela klupčeta skakuću oko njih kao vjeverice, vijećaju. 
Pripomaže im i Salihova sestra Kumrija.

– Vala – veli strina Hajrija – moram ti reći nešto što me odavno pilji…
Umihana se okrenu i zagleda u njeno lice; umiriše se duge igle u njenim ru-
kama.

– Nije, sestro moja, Nizama za našega Saliha – veli Hajrija. – Mala je, a 
gledam je jučer, e groba mi – prevrljužila one nožice ispred šporeta, ko dvije 
prase – preturi kažiprste i tako pokaza kako su to izgledale noge naše snahe 
dok je sjedjela pred šporetom i grijala ih.

Kumrija se nadoveza istoga časa i reče kako bi Salih mogao i bolju i kru-
pniju naći.

Umihana se zagleda u patos i ništa ne progovori, a tamo na hodniku, ispred 
vrata sobe, Nizami ispade čaša iz ruke i ciknu staklo.

 – Hah – rekoše sve tri uglas, kao da ta čaša koja ispade iz zadrhtalih sna-
hinih ruku, kaza:

 – Gotovo je! U pravu ste, ona nije sprem Saliha!
Ubrzo, blijeda kao mejt, Nizama uđe u sobu.
– Eto, Nizama – sada su je oslovile imenom – najbolje bi bilo da se spremiš 

i ideš svojima, pa traži prema sebi. A Saliha da ostaviš da i on sebi nađe ženu 
kakvu zaslužuje, eto…

Nizama premrije na nogama – nije znala iz čijih su usta tada, od njih tri, izaš-
le riječi koje je pokosiše kao rafal. Zaplaka i prevuče podlakticom preko očiju. 
 – Hajde, hajde, ništa tu ne cmizdri već se oblači i put pod noge. Žao nam je, ali 
je naš Salih mnogo bolji i puno je viši – reče jedna od njih tri, a druga dodade:

– Pa drugi put dobro otvori oči i traži prema sebi.
Snahi Nizami ne bi druge – u maloj spavaćoj sobi izvuče iz sehare ono što 

je štedjela za islaska u narod i poče oblačiti…
U dugom zelenom kaputu, koji dodirivaše tek izniklu travu, Nizama od-

mače niz put uz koji je danima iščekivala svog Saliha. Dva puta se okrenula 
dok je zavrtala ispod gumna, nadajući se da će je zovnuti natrag…

Od šumarka u koji je zamicao put, začuše se konjske kopite. Na udržanom 
vrancu, vraćajući se iz Ivanja, Zufer je jahao razgledajući ispod pospuštene 
kape.

Rano bješe završio ono zbog čega je otišao i – požurio natrag; valja mal 
namirivati.

– Ene, a kud ćeš to, sine? – začuđeno upita snahu Nizamu.
– Istjeraše me – kroz suze jedva progovori.
– Ko? – Zufer zaustavi konja.
– One… – snaha Nizama glavom pokaza gore prema kućama.
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– Dodaj mi to drvo – Zufer ponišani ljeskov štap kraj puta. Kao da ga Bog 
bješe, slava Njegovoj milosti, postavio tu na dohvat.

– I hajde za mnom – ljutito zapovjedi Zufer uhvativši drvo iz njene ruke, 
pa ošinu vranca i požuriše kući u kojoj su njih tri, u vrućoj sobi, likovale i ra-
dovale se što će njihov Salih naći nevjestu koju će s ponosom voditi na svadbe 
i pokazivati narodu, a narod govoriti: „E vala mu je ova bolja, ova je prema 
njemu…“

Stigoše pred kuću. Zufer je natjerao vranca do samog ulaza, umalo pa da 
na hajat ukorači, i baš u tom trenutku otud izađe Kumrija, kao naručena. Sret-
no pjevuši, a kad ugleda Zufera na samo metar od sebe i onaj komad drveta u 
njegovoj ruci – zinu i ukoči se kao preparirana.

Zufer nije časio – zamahnu, i tako je slatko šinu preko podignutih ramena 
da se štap savi do same zadnjice. Ču se fijuk, a ču se i njen vrisak. I konj je bio 
na strani Nizaminoj – Zufer još jednom zamahnu, a on se i ne pomjeri.

Treći put je nije stigao, navrat-nanos pobježe u sobicu, tamo gdje se Niza-
ma presvlačila, i zaključa vrata. A krene li Zufer vratima – iskočiće kroz pro-
zor… Kasnije se zavukla pod krevet i tako ostala ležeći na leđima sve dok Zufer 
ne izađe i pređe u svoju kuću, samo nekoliko metara udaljenu od njihove.

U onom trenutku kad je prut fijuknuo i Kumrija vrisnula – Hajrija stade 
povraćati, a Umihana, o Bože svemogući, prodrije kroz prozor kroz koji bi se i 
dijete jedva provuklo… Bi povisoko, trehnu tijelom o zemlju, pa u samim čara-
pama ubi ispod kuće Zuferove. Hajrija je, onako snemogla, čekala da Zufer na-
hrupi na vrata, pa šta joj Bog da. Zufer zaveza konja za dud, pa uskoči unutra…

Sutradan, zaklali su dvisku i posolili kožu… Hajrija je ležala na drvenom 
krevetu do prozora. Sirova i posoljena koža dobra je za one koji nose debele 
masnice – izvlači uboj.

*** 

 Tačno kada se navršila hefta otkako je iskočila kroz prozor – Umihana se 
vrati od sestre Binase, iz Crlijenke. Tamo bješe i propušila.

Izbila je ispod gaja, pa zamakla u Livadak i ponovo se pomolila na Glavicu. 
Bješe se smanjila i umršala. Koračala je kao mačka i svaki put kao da nogu u 
vatru spušta.
Zufer, pred svojom kućom, opremaše volujska kola.

– Umorio?… – jedva procijedi Umihana nailazeći pokraj avlije.
Zufer je pogleda, a kao da je – niti vidje, niti ču.

– Ja te pitah – umori li? – ponovi Umihana drhtavim glasom i on tada spu-
sti sjekiricu kojom je uglavljivao zavornje.
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– Nijesam, snaho. Umori li ti?
– Pomalo. Selam su ti iz Crlijenke.
Zufer prihavati selam, pa sjede na kraj klade i stade se pipati, tražeći kutiju 

sa duhanom. Nije žurio. I taman kada krenu da vrhom jezika ovlaži papir – 
Umihana se pojavi blizu njega. Na šarenoj tablji nosila je dva fildžana iz kojih 
se pušilo; pokraj njih poigravale su dvije cigare lovćena.
Sjede na drugu stranu klade, i spusti tablju između njih dvoje.

– Hajde, uzmi dok je vruća – nutkala ga je i on se pruži za fildžan. Bio je to 
znak da je sve zaboravljeno i Umihani zaigra srce. Rano proljećno sunce pri-
micalo se zapadu i ubrzo je potonulo iza bjelasičkih vrhova, koji su se bijeljeli 
u daljini.

*** 

Od toga dana kad se Umihana vratila iz Crlijenke pa sve do Nizamine smr-
ti, pričalo se da u devet sehilovskih sela nije dolazila bolja snaha od snahe Zu-
fera Rizvanovića – Nizame Slavujice. Izrodila je i dobru djecu, pa ih poženila 
i poudavala.

Kumrija se odavno udala i otišla u daleki svijet. Priča se da je tamo na ve-
likoj roti i da je mahniti Eco često protura kroz ruke, pa je Nizama preklinjala:

– Uzmite je!

*** 

 Negdje druge ili treće godine po dolasku snahe Nizame stasah za srednju 
školu i otac me upisa u grad. Želio je da se što prije dohvatim hljeba, da iza-
đem na put, budem čovjek koji će svakog mjeseca primati platu, a on računati 
vrijeme – od plate do plate…

Jedne jeseni… Još smo bili na planini, dva sata hoda od Sehilova. Salih i 
njegova braća, majka im Umihana, pa ni Nizama, nisu izlazili ljeti na planinu. 
Preko cijele godine ostajali su u selu. Njihovu planinu bjehu zamijenile plate: 
Salihova, i Rahmanova koji već učiteljevaše u obližnjem selu.

Bješe nedjeljno poslijepodne. Vraćao sam se sa dvodnevnog odmora u 
grad, u školu. Majka me isprati, ali me, ne znam zašto, ne upita kako ću do 
grada. Otac pod kućom kosi ječam i pjevuši – radi on tako kad je brižan, kad 
se u njegovim mislima sudaraju nada i beznađe. Pomilova me po kosi, poželje 
mi sretan put, ali se ne uhvati za džep.

 Kada bi se god tako desilo, a dešavalo se, imao sam neodoljivu potrebu da 
zaplačem – vjerovao sam da nema i to me boljelo.
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Tako je bilo i toga dana. Okrenuo sam pokošenom livadom, prošao luku, 
pa se planinskim vrletima dohvatih puta prema Sehilovu. Sunce bješe pri zala-
sku kad se nađoh pred Salihovom kućom. Nizama je na hajatu isticala veš na 
konopljani kanap koji se protezaše s grede na gredu, zavezan za dva jaka eksera.
Srete me njen osmijeh, i ne popričasmo puno a ona će:

– Ismaile, imaš li para za kartu?
Ugnuh ramenima.
 – Nemam ni ja, života mi Suadova. Nego, znaš kako ćemo… – veli mi ona. 

Ah, dobra naša snaha Nizama – uvijek je imala rješenje za našu muku. Rah-
man je na ravni dole pod kućom kosio otavu.

– Idi – veli mi – sad naniže i kada budeš pokraj Rahmana, ja ću te zovnuti 
i pitaću imaš li para, a ti kaži imaš li.

Stigoh do Rahmana. On zabode držalo kose između dva debela otkosa i 
pruži mi ruku – meku i milu, učiteljsku… Očevi su nam braća, majke sestre, 
jedna smo kuća sa dva krova, ali – svaka kuća ima svoju kesu.

– Ismaile… – po dogovoru zovnu Nizama.
 – Eeeh – tako joj se odazvah, znajući zašto me doziva.
 – A imaš li za kartu?

Osjećao sam se krivim što nemam i ne rekoh istinu.
– Imam – odgovorih joj.
Ne očekujući ovakav odgovor, Nizama pogleda ispred sebe – valjalo je u 

isti čas naći novo rješenje. Znam – neće pustiti da me kondukter, kao prije pola 
godine, na po puta prema gradu izbaci iz autobusa i tu, pored ceste kojom, ve-
likom brzinom promiču automobili, ostavi. Niko se iz tih brzih automobila ne 
obazire na jedno golobrado đače što čami pored puta i tuguje, ne znajući kako 
da se prebaci do grada.

– Čekaj… – ponovo će Nizama odozgor sa hajata – imaš li ili nemaš?! – 
Gledala je prema nama dvojici.

E, sada sam ja gledao u zemlju. Zemlju hraniteljicu, zemlju paćenicu… Ze-
mlju koja nas je držala za sebe da bi nas gladne, gole i bose ispraćala u bijeli svijet. 
Rahmanu – o smiluj mu se, Svemogući – nije trebalo puno da razabere o 
čemu se radi.

– Snaho – okrenu se prema njoj – podaj mu hiljadarku iz one moje bijele 
košulje.

Vratio sam se gore, a ona mi iz svoje positne šačice pruži čitavo bogatstvo 
i još me tapnu po ramenu.

 – Hajde – veli mi. – I ako vidiš moje – pozdravi ih.
Čim sam izašao iz autobusa odoh u buregdžinicu kod Doma zdravlja i 

naručih dva bureka.
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– Sa čime ćeš? – upita buregdžija.
– Jedan sa sirom, a drugi s mesom. – Osjećao sam se bogatim i sretnim.
 I jesam bio. Pred mene su došla dva vrela rumena bureka, blago potam-

njela krajem. 
Izašao sam iz buregdžinice, a u džepu su još uvijek zveckale sitne metalne 

novčanice. Bilo je dovoljno za kesu karamela s lješnikom koje bih ponekad 
kupovao nadno Pruške, u samoposluzi «Bjelasica», jedinoj u tom dijelu grada 
koja je radila i nedjeljom po podne. Nekoliko prodavačica u crvenim mantili-
ma hodalo je između prepunih rafova; sretale su i ispraćale mušterije.

*** 

 Kada poslije dugogodišnjeg pobolijevanja umrije Zufer Rizvanović, u 
kuću njegovu navali veliki svijet. A snaha Nizama, žena njegovog bratanca Sa-
liha, i jetrva joj Ramija, zamoliše Kumriju i kćeri Zuferove, i žene Zuferovih 
sinova, njih pet, i sve koje se spremahu da pomognu, nijedna da ruku ne po-
diže – same njih dvije hoće da ga isprate na onaj svijet. Trčale su oko gostiju, 
spremale ručak, usluživale…

Kada je mejt krenuo iz kuće – vrisnule su, obje! Baš kao ono Kumrija, se-
stra Salihova, kad se poodavno na izlazu susrete sa Zuferom.

Umrle su i njih dvije sestre – Hajrija i Umihana. A onda, jedne jeseni, stiže 
vijest da je Nizama oboljela od neprebolne. Liječili smo je i Boga molili da joj 
se smiluje, ali…
Jedne noći pred jutro – bilo je tačno tri sata i deset minuta – u mojoj kući zazvoni 
telefon. 
Znao sam da u ta doba niko ne javlja radosne vijesti i potrčah da što prije do-
hvatim slušalicu.

– Majka se odmorila – ču se sa druge strane, daleko dvije hiljade kilometa-
ra. Bio je to Nizamin sin Aladin.

U prvi mah ništa mu nisam odgovorio. Nisam ni mogao…
– Umrla? – priupitah pošto se pribrah onako sanjiv.
– Umrla – ponovio je za mnom. – Evo maločas.

Saslušao sam ga i, prije nego mi se glas isprekidao u kratke drhtaje, odgovorio:
– Neka joj Veliki Bog podari ono što je zaslužila.

***

 I dan-danas često se sjetim onih kojih nema, a bili su moji.
Pred oči mi doplove i slike kad Nizama Slavujica sa djevojkama, blizu nje-
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ne rodne kuće u Rasnom Selu, pjeva na onom grebenu iznad plahovite rijeke 
čija se površ svjetluca pod zracima zalazećeg sunca, pa do one kad u sobi na 
donjem spratu svoje kuće, nemoćna i bolesna, leži na leđima zagledana u pla-
fon kao u otvorenu bijelu knjigu iz koje čita nenapisane riječi, i nada se da će 
ozdraviti.
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Čega se Radovan Zogović dohvatio sve je postalo pjesma; što god 
da joj je bio povod - od slika zavičajnih pejzaža, pogleda kroz 
prozor sobice u kojoj je bio16godinakonfiniran, od sjećanja na 
Radovana Vukovića do susreta sa Mirkinom vjevericom – Zo-
gović je pokazivao da je veliki pjesnik. Naš najveći!

Sva mu je poezijaod dinamita i dinamičnih efekata, od ekspre-
sivnih elementa i energije neslućene snage, od erupcije i tekton-
ike, proključalih metafora. Od veoma zahtjevnih etičkih stavova 
ali i visokih estetskih uzleta. 

Etika u funkciji estetike, estetika u funkciji etike. Sva Zogovićeva 
poezija je od imperativno-eksklamativnih stihova, rudača i oksi-
da, osobene sintakse, bogate leksike koja otkriva nenadmašnog 
poznavaoca narodnog jezika. On može i da uvede neologizme i 
arhaizme, i lokalne dijalekatske elemente i neobične sintagme, i 
da gradi i da razvaljuje. Originalan mu je i ritam, usklađen sa sa-
držajem, sa formom koja ima posebnu semiotsku funkciju.

 Pred njegovom poezijom kritičari se osjećaju kao smrtnici 
pred Nijagarinim vodopadima, zadivljeni njihovom snagom alii 
svjesni svoje uzdrhtalosti i manjkavosti, gotovi da ustuknu. To što 
nijesu posvećivali primjerenu pažnju njegovoj poeziji nije zbog 
biografije i izopštenosti koliko zbog sopstvene malenkosti pred 
književnim velikanom.Jer od šesnaestogodišnje pjesnikove izolo-
vanosti i skidanja anateme proteklo je dosta vode i objavljeno više 
njegovih knjiga, moglo se bez bojazni od ideološko-političkih 
uskosti pisati o njimu.

Umjesto da im raširi krila, njegova poezija im je sputavala ruke. 

Jednostavno, niko mu nije dorastao. Usamljen u sobici beo-
gradske sedmospratnice, usamljen u životu, usamljen i nana-
puštenom pravoslavnom groblju u Dečanima, usamljen je i na 

Zuvdija Hodžić

JEDAN I JEDINSTVENI 
ZOGOVIĆ
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najvišoj koti crnogorske poezije. Poezijom se branio, poezija ga je 
branila i odbranila, učinila svjetionikom koji “svijetli… svijetli … 
svijetli!Postoji dok svijetli”.

 Sve što su mu sudbina i ljudi oduzeli ona mu je višestruko 
vratila. 

Kakav je bio u životu takav je i u poeziji - kao onaj njegov “bršljan 
bijeli” koji “sam sebi i sam iz sebe pušta i diže končane ljestvice” 
kojima se penje. Bio je postojaniji, principijelniji i hrabriji nego 
njegov Galilejac koji tek na samrtnom odru priznaje da je prista-
jao na kompromise uvjeren da “viši mjestom više i znaju”,”pa i da 
mu precrtaju i gravitaciju”ali - kad je stiglo do onog čime sama 
svijest diše – što nije htio da bude – nije bio. Među ljude, u svijet 
je otišla poruka: “Ipak se kreće!”Niko kao Zogović nije znao “da 
vrijedi da se uspravno, prosto stoji” pa makar kao ona njegova 
maslina – “za cigla tri cvijeta, za tri kapljice ulja s opnom”, da se 
mora biti čovjek, borac kao Kapenaj suprotstavljen Zevsu,brantelj 
istine i slobode iz kojeg nikad “pokajanje ne iziđe”. 

Zogović ostaje Zogović, onaj koji piše:

“Ja se ne dam, ja volim, ja gorim, ja se bijem, 
Ja bacam u bitku sva čula, sve rezerve” – 
Zogović poistovjećen sa grabom, onim kojeg je osobio jer
“pitom nije, ni savitljiv kao vrba, ni lomljiv kao jovljake,
Već krut i kvrgav, ćoškast i čvorav, ljut i pogan,
Što gužvo ne daje, ni jarmove, ni taljige, ni toljage
Ni obluk samarni, ni kundak, ni klade.Samo oganj!”
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ZENON

U vrijeme kada je Zenon
Na ovom mjestu iznosio nauku
Kao jedinu robu sa kojom je raspolagao
Bijaše mnogo grnčara
I mnoštvo grnčarskih radnji
Čije je proizvode rado zagledivao
Često i komentarisao
Ne krijući da kaže kako je
Glina trajnija od čovjeka
U Kerameikosu kvartu grnčara
Nekada je mnoštvo naroda prolazilo
Svjetina šarenolika
Danas nakon što su 
Poslije toliko stoljeća
Otkrivene ulice
 Nema žive duše
Osim grobova i 
Zidova posutih divljim cvijećem
Koje podsjeća na život
Možda je tu negdje i Zenonov grob
Ako su Atinjani sproveli svoje namjere u djelo
A namjere su bile da mu sagrade grobnicu
U kvartu grnčara
Na mjestu gdje je govorio

Miraš Martinović

NEĆEMO OTIĆI U DOKLEU
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SARPEDON

Ja jesam
Jupiter
Gospodar bogova i ljudi
Ali ne mogu ništa učiniti
Da spasim sina
 Sarpedona
Koji mora umrijeti
Ima nešto iznad
Ljudi i bogova
Što upravlja
Bogovima i ljudima
Svaki moj napor je
Uzaludan
Već je odlučeno
Sarpodon 
Mora umrijeti
Baš u tom trenutku i
Baš pod Trojom

Trenutke ne biramo mi
Oni biraju nas
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MOLITVA ZEVSU

Ti si Vrhovni
Ti si Zevs
Bog nad bogovima
Ko može kao ti

Učini da prestanem
Da plačem
Da se kajem
Učini da budem čovjek
Obični mali
Čovjek
Sa malim brigama i
Malim radostima

Ne treba mi slava
Slava je kvarljiva
I sam si vidio da
Ništa ne znači

Rado bih se odrekao svega
I slave i hvale

Da me 
Niko ne pominje
Pa ni ona scenu sa Haktorovim ocem
Sve je užasno bilo
Preužasno i
I za bogove
I za bogove 
A kamo li za ljude

Najradije bih da sam
Neznatnan i
Nepoznat
Sve bih promijenio
Samo ime ne
Ostao bih Ahil
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Bez djela

Sada je to nemoguće
Kako uništiti Ilijadu
Otišla je među ljude
Sa njom priča o meni
Kako izrbisati
Pamćenje

Pamćenje se
Ne može izbrisati

A Homer je Homer
Tu sam nemoćan
Možda jedino tu
Iako sam Zevs
Iako svemogući

Da Zevse
Svo moje junaštvo
I djela
Ništavna su
Pred njim

Sve bi umrlo
Da nije njega bilo
On me je učinio besmrtnim 
Zahvaljujući njemu
Trajem

Kada bih mogao
Da me učini nepoznatim
Bio bih mu zahvalan
Sve bih dao
Svega se odrekao

To je nemoguće
To ni ja ne mogu
Iako sam Zevs
Možda jedino to
Sve drugo mi je moguće
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PRED POZORIŠTEM 
U ATINI

Noć uoči Sokrat će usniti
Kako u krilu drži
Velikog sivog labuda
Čije perje počinje
Da bijeli
Probudio se ali nije mogao 
Protumačiti značenje
Sjutradan je pred atinskim pozorištem
Srio mladića
Bio je to Platon
Išao je da prijavi
Tek napisanu dramu
Za takmičenje
Poslije ovog susreta
Nije više pisao drame
Posvetio se Sokratu
Kasnije su se znali zapitati uz smijeh
A ponekad ozbiljno
 Da li bi se sreli
 Da nije bilo sna
 Koji ih je zbližio
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TUKEDID

Prije nego što je otpočeo
Sa pisanjem Peloponeskog rata
Slavni istoričar je
Osjetio
Neodoljivu potrebu da se
Bavi tom temom
Nije mogao
Izbjeći
Zadatak je bio 
Utisnut duboko
U njegovoj duši 
Slijediti sile
Iz dubine
Koje je osjetio
U sebi
Nužnost
Koju mora slijediti
Ruka je krenula sama
Nije se dala zaustaviti
Stalno u strahu
Da može ponestati pergamenta

Kasnije se često pitao
Čija me je ruka vodila
I šta bi sa onim silama
Koje su bile sa mnom
Dok sam pisao istoriju

Šta bi
Kuda se djenuše
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HERAKLIT

Zalud me molite Efešani
Da vam napišem Zakone
Otišli ste predaleko
Nema zakona
Koji vas može
Privesti pravdi
Iako ih napišem
Biće zaludan posao
Vi ste protjerali Hermodora
Najboljeg čovjeka u gradu
I šta ja još imam
Da tražim ovdje
Kako zakone da pišem
Gdje je bezakonje i
Gdje reda nema

Otići ću iz grada
I nikada se neću vratiti
Družiću se s vjetrovima i olujama
Razgovaraću s cvijetom i dugom
Sa divljim zvijerima i pticama
Koje znaju za red i poštuju
Nepisane zakone

A vi Efešani
Davite se u svom kalu

Ako treba otići ću u Had
I najdublju tamu
Da bih Vam osvijetlio
Put
Da bih vam svijetlio

Znam da ćete me zbog ovoga
Prozvati mračnim
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Ali moram 
Zalud’ molite

Dike će prije ili
Kasnije stići
Kazniti ili nagraditi
Svakoga prema zasluzi
Za ono što radi
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NEĆEMO VIDJETI
NEĆEMO OTIĆI

Nećemo otići u Dokleu
Ni vidjeti kipove carske
Ni u Svač
Grad zagonetku
Nećemo gledati bedeme
Drvenog Olciniuma
Građene u vrijeme
Trojanskog rata

Prapratnu
Grad od koga ni kamena
Ne osta
Nećemo naći

Ti otišla a kako ću
Ja vidjeti

Ni tri grada 
Velike Dioklitije
Od kojih imena ostadoše
Gradac Novigrad Lontodokla

Dženet nerođena
U Raju
Slušam njen plač
Nikako da je utješim

Mnogo puta je rečeno
Otići ćemo 
A nigdje nijesmo otišli
Nigdje nećemo otići
U Skodru ni
U Dubrovnik
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Znao sam da se ono putovanje
Iz Sveske od maslinina lišća
Neće destiti u stvarnosti
Ali sam vjerovao Poeziji

I ona je meni vjerovala
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GLINENE PLOČICE

Nađene u Tebi
Pilu Mikeni i Knososu
I one u Ninivi
Asurbanipalovom gradu
I one u Lagašu
I one u Vavilonu

Sve je prošlo
Kraljevi i graditelji
Oni čija se moć
Činjaše neprolaznom

Prošli su jednako
Kao mali i neznatni

Ruke koje su ih pisale
I ruke koje su zidale

Ratnici što srušiše Troju
I druge gradove

Agamemnon i Menelaj
Vođe znane

Ljepotice koje
Šetahu gradovima
Ponos gradova i zemalja

Sve je prošlo
Samo pločice
Preživjele

I na njima slova
Koja govore



41

RAZGOVOR ČOVJEKA I KAMENA

Ti si tvrđi
Neka ovo ostane zapisano

Ti dugotrajniji zato
Ove znakove primi

Neće biti mene
Koji sam ih klesao

A biće tebe
Što si ih prigrlio

Ovo sunce će svijetliti
I poslije

Mjesec će nebom ići

Ti si jedina sigurnost
U ovom trošnom životu

Klešući ove znakove
Dajem ti sebe

Neka bar nešto ostane
Bar ovaj cvijet što ga
Kleše moja ruka

Kad moje ruke ne bude
Biće cvijet

Bićeš ti

Neka se moj glas
U tebe uđe

Možda jednom 
I ti progovoriš
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POMISLI

Klešući goluba
Klesar pomisli
Sada klešem dušu svoju

A krst klešući pomisli
Klešem život svoj

Čovjek nosi krst i sunce

A kada nestane
 Ostaju 
Krst i Sunce

MRTVI JEZICI

Prizivam mrtve jezike
Da mi odaju tajne
One što su zauvijek nestale
One što su se skamenile
Kao što su se jezici skamenili
U molitvi prizivam
Molim da progovore
Da izmame ono što je
Zamuklo zauvijek
Jezike kojima odavno niko ne govori
Kojima se nekada govorilo
A koji su umrli
Sa onima koji su njima govorili
Kao što mrtvi ne mogu da ožive
Tako ni jezici ne mogu da ožive
Kada jednom umru
Mrtvi su zauvijek
Pa ipak 
Iako mrtvi
Negdje šapuću
Negdje žive
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DAMA IZ URUKA

Dvije prazne rupe
Na mjestima gdje su
Bile oči
Na čelu duboki rez
Poput ptičjeg krila
U koji su
Bile umetnute obrve
Sada ih nema
Odavno ni perike
Koja je nekada
Pokrivala glavu
Vrh nosa razbijen
Uprkos tome i
Pedeset hiljada godina
Koje su prošle
Osmijeh na njenom licu
Jednako je upečatljiv
Zadivljujući
Iza praznih duplji
Bljesak životnosti a 
Iza čela uokvirenog
Glatkim kovrdžama
Živahni um treperi
Nema potrebe da joj se
Usne pomjere da bismo
Čuli šta govori
Njihova valovitost i
Namreškani obrazi
Oko njih
Njen lik se
Osmjehuje
Ljepoti se divimo
A gdje je
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Ruždija Rusa Sejdović

E DEVLESQI CÀXRA
O briśind savorri rǎt dinǎs pesqe.

Pero rromane càxre thaj e gras  sa kingile. Telal o baro briśind, 
balvalǎça ingǎrdi, ni e manuśa anda khera ni xakǎrènas pe` lać-
hes. Daravnes dikhènas avri andar e prenʒeràva  karing o mato 
del, thaj izravnes sigo cïrdènas e perdàva  p-e laqo than.

A e rromen na sàsas len ni khera ni felǎstrinǎ. Sàsas len càxre 
save sàsas lenqo kher. Telal lenqe càxre o paj  dèlas sa e rigenθar. 
A i balval, p-e lenqe càxre marèlas, pekènas thaj miśkonas pe`. 
Ni mukhènas o suno. Daravènas.

K-e càxre dènas vòrba e balvalença. 

O khandipe kinge patrenqo thaj o baśalipe e briśindesqo p-o 
veś na dur katar e inzarde càxre buxlòlas trujal. I phuv matòlas 
briśindesθar, a i ćar plivìla p-o śulavdo briśindesqo paj anda xo-
xoja  trujal e càxre. E xoxoja save e rroma hunavde trujal e càxre 
pherdònas paj savo dèlas telal e puśtika. A von pe` patave kidè-
nas pe vraśala, inklènas avri telal o baro kaś` thaj thovènas jag. 
Kothe tatònas thaj aźukerènas o kham. 

And-o pero e ćhave arakhlònas te na kingon. Maj śukar sàsas 
lenqe kana beśènas and-i bari kajvi. Te kana sàsas len puśtika 
telal, śaj sovènas penqe. Śaj avèlas; o paj ingǎrèlas e kajvi ʒi 
k-o veśorro kaj astardòlas pe varesavi bar vaj kaś`. Thaj palal o 
briśind lenqe dada rodènas len. E ćhaven thaj e kajve.

P-o paś e rǎtǎqo, kana i balval maj zorales phurdèlas rigaθar; i càx-
ra e Dejvidosqi dadesqi phukilas sar o balòno, thaj e kilorre jekh 
palal jekh sar fiśèkurǎ line te xuten andar i kingi phuv. O Dejvido, 
beśèlas and-i kajvi thaj dikhèlas and-o kalipe e devlesqo. Xakǎrè-
las o briśind p-e pe` ćhama, e kaśtera  dènas anda lesqe kana, anda 
jakha. Rodèlas pesqi càxra savi xurǎlas opre and-o del. Sar ćirikli 
ciknòlas, ʒi kaj ni xasajli and-o kalipe e briśindesqo.
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Thaj gïndisardǎs: “A so ka avel pe` i càxra te phanglas o dikhipe e Devles-
qe?!” A kodoja càxra na sàsas ni śulavdi, varinde sàsas makhli parne farbaça 
. Gova o Dejvido mangèlas te farbi` la, sar kaj keren e gaʒe pe` kherença, pe` 
zidorença. A so o Del te lias te xolavol, te lesqi càxra e gromença  pharravel, 
te ni iril la maj but? 

Gova, sathaj, ni avèlas laćhes. 

Gova ni kerel o Del.

Jekh drom o Dejvido anda khangeri dikhlas lolo plaśto  p-jekh baro astali . 
Katar kodova plaśto jèkhto śaj i Devlesqi càxra suvènas. Savi laćhi devlikani 
càxra avèlas gova! E memelěnça, sumnakutne truśuleça, sumnale pajorreça 
thaj sa kodola thule lilença anda la`. 

Dikhindos and-o del, thaj pindos e briśindesqo śil p-e pe` ćhama o Dejvido 
xakǎrdas sar lesqo ʒukelorro o Mulo ćhuvel pe` p-e lesqo brekh. Vov garuvel 
le` pe  vastença. Andar jekh drom i balval aćhili, o briśind linǎ te ciknol sa ʒi 
kaj ni kerdilas pe` and-o ćhordipe sar kana e isàja e luludǎ kingǎren. Thaj gova 
kerdas o Dejvido maj anglal duj-trin dǐves kana ćhorda paj e luludǎ and-o veś. 
Kerdas gova po lokhes pherdo kamipe te na ni jekh luludǐ bistrel. Gïndisardas, 
śaj o Del akana gova kerel e manuśença. 

“A te kamel ma` o Del kazom but, sosqe naśaldas mrni càxra?”- Gïndisardas 
thaj xutilo tar avri andar e kajvi.

“Les hi les kher, khangeri, bare thaj thule zidonença, lole plaśtoça, stubença  
katar o mermeri !

A man, so hi man akana?” 
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BOŽJA ČERGA

Kiša je lila cijele noći.
Par ciganskih čergi i par konja bijahu potpuno mokri. Pod jakom kišom, noše-
nom vjetrom, ne bi se ni ljudi u kućama prijatno osjećali. Pogledali bi zabri-
nuto kroz prozor ka nebu punom munja i grmljavina, a potom bi se naježili i 
brzo i zavjesu opet navukli na njeno mjesto. 
Ali čergari nijesu imali ni kuće ni prozore. Imali su zavjese koje su im bile i 
kamen i crijep. Pod njihovim zavesama vlaga bi prodirala sa svih strana. Uz 
vjetrić, te zavjese su vijorile, a uz jači vjetar lepetale bi i kloparale. Smetale bi 
spavanju. Unosile bi strah.
Te čergarske zavjese pričale bi sa vjetrom.
Vonj plesni okvašenog lišća uz prskanje kiše po šumarku nedaleko od razape-
tih čergi širio se okolinom. Zemlja bijaše napijena vodom, i trava je plivala, 
po čistoj kišnici u uvalicama oko čergi. Kanalići koje su cigani iskopali okolo 
bijahu prepunjeni vodom, pa bi se ponegde kišnica slivala preko i ulazila pod 
čerge. Tad bi čergari svoju robu skupljali na gomilu, izili napolje i ispod nekog 
drveta razgranate krošnje ložili bi vatre. Grijali se i čekali sunce.
U čergarsko Pero* deca su se snalazila na razne načine da ne pokisnu.
Najsigurnije im je bilo kada bi sjeli u neki poveći kotao. Još kada bi imali 
pustećiju pod sobom, mogli bi lako i da zaspe. Dešavalo se često; voda bi 
odnosila kotao do nekog šumarka gde bi se zaglavio na nekom kamenu ili o 
stabla drveća. Poslije kiše su ih tražili. Djecu i kotlove.
Oko ponoći kad je vjetar najžešće duhnuo sa boka, čerga Dejvidovog oca se 
nadula kao balon, a potom kočići jedan za drugim počeše kao meci da izlije-
ću iz razmekšanog i okvašenog tla. Dejvid, sejdeći u kotlu gledao je u crnilo 
nebesa. Osjećao je kišu po obrazima, kapi su mu ulazile u uši, u oči. Tražio je 
pogledom svoju čergu koja je letela u nebo. Kao ptica se smanjivala, dok se 
nije izgubila u magli crnine i kiše.
Pomislio je: “A šta ako njegova čerga zaklopi vidik Bogu?!” A ta čerga i nije 
bila baš čista, ponegdje bješe išarana bijelom bojom.
Zapravo, Dejvid je hteo da je okreči, isto kao što to rade ljudi sa svojim kuća-
ma, sa svojim zidovima. Šta ako se Bog naljuti, pa njegovu čergu gromovima 
pocijepa, i ne vrati mu je više?
To stvarno ne bi valjalo.
To Bog ne bi uradio.
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Jednom je Dejvid u crkvi vidio crveni plašt na jednom velikom stolu.
Od tog plašta samo bi Bogu mogli čergu da sašiju. Što bi to bila dobra božija 
čerga! Sa svijećama, sa zlatnim krstom, sa svetom vodicom i svim tim debe-
lim knjigama u njoj.
Gledajući prema nebesima, i upijajući hladnoću kiše na licu, Dejvid je osjetio 
kako ga pas Mulo gura i njuška oko njedara. On ga poklopi rukama. Odjed-
nom vejtar splasnu, kiša postade slabija dok se nije pretvorila u rominjanje 
koje je ličilo na zalivanje cvijeća. Dejvid je to i sam činio pre par dana kada 
je zalivao cveće po šumi. Činio je to brižno sa puno ljubavi i truda, nijedan 
cvijet da ne izostavi. On je pomislio, možda to i Bog sada čini. Zaliva njega, 
njegovog psa i cijelo Pero. Brižno, sa puno ljubavi i truda.
“Ako me Bog toliko voli i zaliva me, zašto mi je čergu oteo?”- pomisli i iskoči 
naglo iz kotla.
“On ima svoju kuću, svoju crkvu, visoku, debelih zidova, sa šarama na zido-
vima, sa crvenim plaštovima, mermernim stepenicama i uređenim fasadama!
A ja, šta ja sad imam?”

*Pero - romski naziv za pleme, družinu više čergarskih familija.
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alima Dervić bila je sitna žena, malehna rastom, pojavom 
upadljiva i grubog i hrapavog muškog glasa. 

Blago pogrbljena u ramenima, držeći ruke na leđima, išla bi sporo 
uz Bokovac prema kući u kojoj je stanovala. 

Halimina kuća bila je na samom vrhu Bokovca, poviše Dervića 
kuća, ispod Matukića kuće, zidova visokih oko metar i po, imala 
je šiljat krov pokriven šimlom od drveta.Na vrh krova bio je 
proskok, umjesto dimnjaka kroz koji je izlazio dim iz šporeta

Oko kuće bila je mala bašča i dosta livade. U zimu uz Haliminu 
kuću duvanjski bi vjetar savijao visoke smetove. Halima bi 
prokopala tunel u stvrdnutom snijegu da može izaći, ili bi se 
izvlačila kroz otvor na krovu sa južne strane.

Zimske bi noći bile duge. Smrkavalao bi se u tri i po. Drva nije 
falilo. U blizini je bila šuma, Kologaj, kako su ga Duvanjci zvali, 
a odmah uz Haliminu kuću počinjao je Vranića dolac pun sitnog 
drveta. Halima bi u ovim dugim noćima pravila kandilj od zejtina, 
žice, vode i malo fitilja. Fitilj je bio ili komadić krpe ili malo vune 
sa produžetkom u ulje a umotane oko žice. Sve se to stavljalo na 
galon i ljubomorno čuvalo. Do galona i nije bilo lahko doći. 

U uglu male sobe stajao je, nezamjenjiv šporet , fijaker, za grijanje 
i za kuhanje, spasitelj, kako ga je Halima zvala.

Halima nije imala muža. Kažu da je preselio rano, a ona je ostala 
sama, bez poroda. Nije se poslije udavala. To je inače običaj u 
duvanjskom kraju, da se udovice više ne udaju.

Znam za Haliminog muža iz jedne priče koju je često pričala 
moja nana Zejna - Fendinica...Halima je imala plaho krupan 
nos i uvečer kad su ona i njen čovik legli spavat’ probudi Halima 
čovika i ‘nako bunovnom, iza sna reče mu da je čula miša u 
sobi kako škrga i da bi ga tribalo ufatit. Pošto, osluškujući miša, 

H

Sead Redžepagić

HALIMA
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Halima zaspa, njen čovik vrebajući miša, uhvati nešto toplo i krupno pa poviče 
- Halima, Halima, ufatio sam miša. Halima poče da krklja i da se otima, pa kad 
se na kraju kutarisa, jedva došavši do zraka viknu - Ma jadan ne bio, kakav miš, 
otkinu mi nos. 

Obično su se svi smijali ovoj zgodi, a Halima bi usto pravila šale na račun svog 
nosa.

Ono po čemu je Halima bila poznata i zbog čega je često pozivana na sijela po 
Bokovcu bio je njen dar za lijepim pripovjedanjem.

 Trudila se ona i sama da smisli i zapamti što više priča, kako bi što duže pričala na 
sijelima, i tako šparala zejtin i vunu za svoj kandilj, drva za fijaker, a i kratila duge 
noći zimske osame u svom kućerku. Iako je, kažu, bila strašiva, najčešće priče 
koje je rado pričala i koje su najradije slušali okupljeni, bile su priče o prikazama. 

Prikaze su pričane u mraku zimskih noći uz blago svjetlo kandilja ili petrolejke. 
Slušatelji bi napregnuli uši, ufitiljili oči u Halimu, a ona bi tiho vukući dimove 
iz, uz ćat savijene škije, pričala scenu po scenu...“Jedne ti noći krenu čovik i 
žena sa sila na Blažuju, pa će proći pored Selimovića gradine. Išli oni tako, 
kad odjednom ti pred njih iskoči nešto. Žena krisne , a čovik joj se pripane da 
pobudali. U tom strahu brže – bolje poleti, biži i na ženu od straha zaboravi. 
U neko doba skonta ti on da mu žene nejma. Dođe do prve kuće, zahlupa na 
vrata, pa kad ne otvoriše pane, ni živ ni mrtav , preko praga. Unesoše ga u kuću, 
a kad otvori oči, „Šta ti bi?“ - upita ga onaj što otvori. On ni mrtav ni živ koluta 
očima. - Bogme se od nečeg pripo, reče neko. Dadnu mu oni vode i , ako su 
imali, šećera, kod Halime, u priči ga je vazda bilo, i on dođe sebi. „Šta ti bi, jadan 
ne bio?“ upitaju ga ponovo, a on će „Prikaza nas napade na Selimovića gradini“. 

„A kakva jadan prikaza, jadna nam majka ne bila“ - zakukaše žene i pođoše 
učiti, Euzu i dove.

Onda onaj ugleda da mu nejma žene pa zavika i zakuka. Domaćin vidivši sve 
to skupa pozva mušku čeljad da idu naći ženu. Krene i on sa njima i dođu do 
gradine... tamo mir. Tišina. Zovi ženu, ne javlja se. Zovi opet, ne javlja se. Ne 
čuje se. Ne odaziva se...

Uto bi neko u sobi klapnuo i svi bi se prepali. 

– „E đavlu te ne dam, što me pripade“ – prokomentarisao bi neko u sobi. 
Halima bi sva važna ovlažila jezikom cigaru i iskašljala bi se, grubim glasom, 
pogledala prisutne i nastavila...
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....Zovnu oni opet kad nešto zaječa. Krenu oni prema glasu, kad malo po malo, 
ugledaju ženu kako sidi u grmu. Sva rasčupane kose i izvan sebe. Nemere na 
noge. „Šta ti bi?“ - upitaše je , a ona nit romori nit govori. Odvedu je oni do 
prvih kuća , smjeste je na sećiju, dadnu joj vode i šećera i ona dođe sebi...

– „Uh, uh, uh, velahvale, velakuvete“ - vikale bi žene, a Halima bi do željenog 
časa pričala, a onda kad joj je bilo vrijeme za spavanje završila bi priču, ili sa 
neispričanim krajem ili uz obećanje da će nastaviti sutradan na drugom sijelu.

„Kako ćemo od straha sad kući?“ – govorile bi žene, spremajući se za polazak.

„Allahumanet“ - govorila bi Halima i pogurena sa rukama na leđima odlazila 
kroz duboki snijeg, prtinom, do svoje kuće.

Svaka noć je imala svoju prikazu, i svoju priču. O hodži kojeg je crno pašče, 
u haremu, potjeralo pa poslije nije mogao ni na noge stat, ni progovoriti, o 
prikazi koja je izašla pred ljude i žene iz srpskog groblja...i tako, prikaza po 
prikaza, do proljeća.

Jedne večeri po završenom sijelu i priči o prikazama, krene Halima od Zejne 
Fendinice, prema svojoj kući. Valjalo joj uz čitav Bokovac do vrha, pa prvo 
pored Redžepagića hana, pa pored Fendine pojate, naviše pored harema i 
Nurijine kuće, pa do kuće Salke Dervića, pa naviše pored Karašokanove kuće, 
pa pored Dervića i Begića kuća u svoju kuću. 

„Allahumanet“ – bi pozdrav na vratima.

„Allahumanet i dojdi nam opet moja Halima. Triba li ti koje muško da te 
isprati uz Bokovac?“ – upita Fendinica Halimu.

„A što će mi moja Fendinice? K’o da mi je prvi put „– odgovori Halima i krenu.

Na dvadesetak metara od Fendine kuće bila je pojata u kojoj su plandovale 
ovce, a u gornjem boju je Rašidaga Redžepagić , načelnik općine i trgovac, 
držao robu razne vrste od ćumura i drva do suhog mesa.

Halima je gazila prtinom kroz snijeg, cijelac, natopljen vlagom jugovine. 
Bjelilo snijega razbijalo je mrak noći i težinu zimskog neba. Noć je bila tiha i 
puna vlage.

„Bismillahirahmannirahim“ – učila je Halima i bacala stopu za stopom.

Lijevo je dočeka han, a desno pojata. Pogrbljena osjeti nešto u zraku. Podiže, u 
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bošću umotanu glavu i očima koje su virile kroz maramu, pogleda ispred sebe. 
Stade...Zadrhta i kriknu. Pa još jednom kriknu i pade..

Otvori oči na svojoj sećiji, u toploj sobi, ...

 Soba puna žena, Abida , Fendinica, Abidovica, Hasanovica, Fata i muškarci.

 - Velahavle.Di sam ovo ja? – upita Halima samu sebe i pogleda u svijet.

 - Šta ćete vi ovde? – pogleda ih i strese se. Grašči znoja, ledenog znoja , 
skotrljaše se joj se sa čela niz lice. Sva se ovlaži i izgubi dah. Sjetila se noći i 
prikaza. Dadoše joj vode i šećera, otvoriše pendžere da uđe friške have, a Fata 
joj izmasira vratne žile hladnom vodom. Halima dođe sebi, pogleda po sobi i 
poče da uči.

 -Šta ti je moja Halima? - upita je Fata - Ko da si se jadna mi majka ne bila, 
pripala od nečeg?

- Jesam – reče Halima i poče da se trese.

- De nam kaži, biće ti lakše - tiho će Abida.

I pođe Halima kazivati svoju priču.

- Ja ti došla do Fendine pojate i ‘nako iđem i učim, kad čujem nešto. Podignem 
oči, a ispred mene prikaza. Prikrivena bilim po glavi. Raširila ruke, a iza nje 
još dvi manje. Nešto nose i iđu prema meni i viču hu, hu ... Ja ti se više ništa ne 
sićam . Opet je obli znoj.

- Ma hajde, jadna ne bila, to si ti umislila, poslije onih svojih priča. E vala nećeš 
ih više ni pričati „

„Ma nisam, nisam“ - uzdahnu Halima i spusti glavu na jastuk.

Od toga dana nije izlazila. Slabo je jela, a pušiti je prestala. Lice joj uvehlo, a 
samo je nos ostao isti i na ispijenom licu , postao još veći. Oči upadoše, kapci 
otežaše i pomodriše.

Razlivala joj je Fendinica stravu, bacali grah. Hodža zapisivo.

Džaba.

Svi su redom dolazili, donosili, a svaki i dan i po dva puta dolazila joj Fata . 
Ona bi donjela od onoga što je imala. Hranila je Halimu, čistila je i njegovala.
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Pošto nisu bile baš velike jaranice od ranije, jedan dan će ti Halima reći Fati „ E 
moja Fato, Bog ti dao svako dobro, što me ‘vako paziš, a tako ti Boga, bona ne 
bila, de mi reci što ti mene ovolko paziš i čuvaš? Četvero je dice u tebe.“

- Moja Halima, moja. Vala i vakat je da ti nešto kažem. Hem ne mogu da ti ne 
dođem, kad vidim kakva si, hem ne mogu da dicu samu ostavim, a evo vidim 
bolje ti je, pa ću ti nešto reći. One noći kad si ti naišla od Fendinice , nisu ti, 
jadna mi majka ne bila, ono bile prikaze ...

Halima zinu i pogleda je zabezeknuta, krupnim, upalim očima - „Ja šta je bilo, 
jadna ne bila? I oklem ti znaš?“

- Znam, moja Halima. Ono sam ti bila ja sa svoje dvoje dice. Išli smo ti u 
Rašidaginu magazu, da štogod uzmemo, ‘nako, znaš sama kako. Nejma se, 
moja Halima, puno usta, a i zima odužila.“

Gleda je Halima, ne trepće . Usta joj u čudu otvorena.

- Taman smo ti mi nešto malo uzeli i pošli kući, ispred pojate, pa kroz bašču, 
da nas neko ne vidi, kad ono ti naiđe Ja se pokrijem mahramom po glavi da 
me ne pripoznaš, a ti u taj čas pade. Ja dicu pošaljem kući a tebi priletim. Zovi 
te, ne zovi, nit dišeš, nit mrdaš . Odatle odletim ti ja po Fendu i Fendinicu pa te 
unesemo u njihovu kuću . Ali ti se bogme ne budiš . poslije te Fendo stavi na 
saone i odvuče kući, a mi žene se saberemo i noćimo uz tebe. Eto tako ti je to bilo 
i zato sam ti najviše i bila uz tebe. Vidim sad si bolje a i prošlo je podosta. Sad će i 
proliće ako Bog da, a prikaza u proliće nejma , pa kontam najbolje je da ti kažem 
i da znaš ne triba ti ni hodže, ni zapisa, a bogme ti ni ja više dolazit’ ne mogu.“

- Velahvale – tiho će Halima - Moj Allahu Ti si Velik, Ti si Moćan, Ti si Jedini. 
Moj Allahu hvala Ti na Tvojoj milosti ...

 Moja Fato, hajde ti lipo svojoj kući. Halal ti bilo i ovog i onog svita, kad me 
kutarisa ovog belaja.“

- Fala ti moja Halima i još jednom...halali. Allahumanet. „

- llahumanet, moja Fato– njoj će Halima, a na licu joj se po prvi put od prikaza, 
pojavi osmjeh.

- Nalet bilo prikaza - reče, uze malo duhana, diže ruke na dovu, pa kad prouči, 
izvadi ključ vezan na učkuru na dimijama, zaključa kuću i obori niz Bokovac 
kod Fendinice. 
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LjEPOTA ŽIVOTA

Uživam u ljepotama života
A ljepota mi iz ruku izmiče
Grozim se ružne strane svijeta
I… dosta priče

BUKURIA E JETËS

Kënaqem me bukuritë e jetës
E bukuria nga duart më ik 
Trishtohem nga ana e keqe e botës
Dhe… kaq fjalë e pikë.

Braho Adrović

Poezija
(Preveo na albanski jezik Nikollë Berishaj )
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NIJE LJUBAV

Ljubav nije 
Ono što sreću osujeti
Jeste i nije i ono što se krije
Što mir duše nemirom remeti.

NUK ËSHT Ë DASHURI

Dashuri nuk quhet
Ajo që fatin shkatërron
Është dhe s’është edhe ajo që s’thuhet
Që paqen e shpirtit me shqetësim trazon.

•

MRTVO SJEME

Doć će ipak jedno doba
Kad protutnji nevrijeme
Kvarljiva će ljudska roba
Biti gorka – mrtvo sjeme.

FARË E VDEKUR

do të vijë një kohë e di prore
Kur furtuna të ketë thekur
Pjellë e prishur njerëzore
E hidhur do të jetë – farë e vdekur
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Zerin Murić

Na krilima duše

****

Nanesu ti bol
I onda ćutiš

Sanjaš zagrobnu tišinu
I bolja neka mjesta

Be znjih
Bez njega

Gledaš propast u očima
Smiješ se
Nadaš se

Kažeš biće bolje

Živiš na litici
Raskršću izmedju

Bilo je i moglo je biti
Ali ne gubiš nadu

Miriš se sa sudbinom plesa
Nalik pletivu korake pružaš

I kažeš biće bolje
A znaš da neće

Da kazaljke nikada neće vratiti
Minuli minut

A ti bi godinu da vratiš
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Gaziš pločnikom suza
Brojiš uspomene
I minula sunca

Kažeš biće bolje
A uzdasi ti život kroje

I boriš se tako sa sivilom dana
skrivenom dugom

Boriš se dugo, dugo

Smrt priželjkuješ
Zagrljaj joj spremaš

Topao poput majčinog
Veseo nalik očevog
A znaš da neće doći
I Nadaš se biće bolje

Sanjaš nova mjesta
Bez njih
bez njega

Tražiš dugu i osmjehe nove
Plešeš podijumom sudbine

I čekaš da bude bolje
Jednog jutra
I večeri rane
Čekaš njih

Čekas njega
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Silueta sreće

Čuo si juče
Glas tinte

Kako na hartiji
Veze tvoje ime

Čekao si
Suzni pogled

Mrlju
Dok o tebi pišem

Osjetio si
Bol dok se pero kreće
I piše o davnoj ljubavi

Dok ruka drhti
Duša vrišti

Stojiš i posmatraš
Sjenku onog što si imao

Krećeš ka njoj
Želiš je uhvatiti

Zagrliti
Još jedan dan proživjeti

Možda još nešto reći
Osloboditi se tereta

Koji je sada samo tvoj

Ali ne možeš
Jer ona je otišla

I sada spava na boljem
Mjestu

Sniva neke ljepše snove
U kojima se nadaš da si ti

Posmatraš odsajaj sunca
I zamiljaš njen lik
Noćima na nebu

zvjezdanim prahom
Govoriš joj najljepše riječi

A znaš da je sada kasno
I nadaš se

Da će svemir opet spojiti vas.
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Biram

Stojim na raskršću
Izbora

Biti srećna ili usrećiti
Ostati ili otići

Reći ili prešutjeti
Zaplakati ili se osmjehnuti

Tražiti zagrljaj
Utočište

Mirnu luku
Ili pustiti lunu da drugim

Nebom plovi

I uvijek biram ovo drugo
Teže, ljepše

Za one osmijehe tužne
Poglede sjetne

Biram tuđu sreću
Jer svoju bez toga ne mogu naći

Biram suze na
licu umornom

Dok tuđe brišem
Biću utjeha odabrana da
Ovom zemljom korača

Oslanac za bure
Čvrst zagrljaj

Slomljenom srcu
Uspavanka

umornoj duši

Biram žrtvu
Kao jedini smisao života
Biram tugu, čemer i jad

Biram da drugi srećni budu
Jer se tuđa bol ne može nositi

Ne može se spavati
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Sa suzom nekogoka dalekog

Biram jutro tmurnog neba
Dok silueta sreće igra na neka

Druga vrata
Biram kišu

Dok ruža u tuđe dvorište cveta

Biram da budem nečija sreća
Dok moja na tihom mjestu

Sniva
O svemu

Što je moglo da bude
A nije ...
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***

Traže mi da pričam o sreći 
O zvijezdama što u oku spavaju 

Toplom zagrljaju 
Večernjim maštanjima

Kroz zamagljeni prozor kao da tražim 
Opravdanje, nadu, sunca trag 

Kako da kažem ljudima 
Kako da objasnim 

Da ja tek sreću tražim 
Onu što je u  

Detinjstvu davnom ugašena
Hoće li razumjeti 

Ako kažem 
Život mi je riznica samoće 

Hoće li znatišta znači 
Nedostatak osmijeha 

Na licu nevinog djeteta 
Čija je duša pretvorena 

U tintu što se na hartiji razliva
U zelenim očima 

Stanuje nada 
Da će se probuditi jednog jutra 

I vidjeti drugačiji svijet 
U kojem ne vladaju 

Umorne oči davno zaboravljenog pjesnika 
Zarobljenog u tamnici uspomena 
I riječi možda, moglo je išta ako

Srce se potajno nada da će prokletstvo 
Čije se ime još ne zna 

Nestati kao davno otopljeni snijeg 
Kao tuga usvojenog djeteta 

Jer sada ima dom
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U noći taštine 
Dok zatvaram umorne oči 

U kutu sobe stojiš 
Govoriš 

Dozivaš me 
Slatkorečivo 

Srce tiho kuca 
Slušajući slast za ego 

Otrov za dušu
Dodiruje me sjenka prošlosti 

Želim se oduprijeti 
Pobjeći 

Duboko u oazi mira 
Zagrliti srce 
Ugrijati dušu 

Tražiti oprost za pretrpjelu bol
Govorim ti odlazi 
Dok suze umivaju 

Bore tuge,
Pitaš me  

Sjećam li se 
Jednog proljeća 
Punog mjeseca 
I zvijezda sjaj

Tjeram te 
Dok me Uzdasi guše 

Želim na trenutak da se nađem 
Na groblju večnih

Odlazi 
Dok zatvaram umorne oči

Zerin Murić je rođena 14.03.1998. godine u Istanbulu. U Rožaja-
ma živi od 2001. godine. Završila je OŠ „25.Maj“, Gimnaziju „30. 
septembar“ u Rožajam, asada je student sociologije na Filozof-
skom fakultetu u Nikšiću. 
Piše poeziju od svoje desete godine. 
Zbirka pjesama „Na krilimaduše“ je njen poetski prvijenac.
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Qe ku jam...teta Ollgë. 
Nuk mbërrimë me u pa... 
sa ishe gjallë... 
Për gjithë të qeshurat, që na dhurove, 
Ta kisha borxh një falënderim... 
Eh ndoshta ma mirë... 
Kështu si ndodhi! 
Po të ishim parë dikur... 
E paevitueshme do ishte, 
Ajo pyetje e parë...fatale... 
Nga Shkodra!!!... Brenda?... 
Përgjigja e saktë do me skualifikonte... 
Prej bashkëbisedueses së denjë... 
qysh në raundin e parë... 
E sado të mundohesha... 
Asgja nuk do ishte e mjaftueshme... 
Me e bindë”zonjën e qytetit” 
Me e hekë... 
Pyetjen e parë prej testit... 
 
E tash zonja Ollgë mund të flasim... 
Unë erdha nga një vend i largët... 
Mos më pyet ...nga erdha! 
S’ka shumë rëndësi... 
Nga një vend që nuk pyesin shumë 
Por të shohin sa di... 
 
Eh, teta Ollgë... e dhimbshme është vdekja... 
Ti vdiqe, por le mbrapa veprën.... 
E ne pjesa tjetër... 
Do mbesim anonimë... 
Pak mirësi dhe buzëqeshje... 
 
Në mundshim të lëmë kujtim... 

Vitore Dreshaj
Bashkëbisedim me teta 
Ollgën
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BEZ GRANICA  PA KUFI  BIZO SIMANTRE

FJALA S’ IKËN

Fjalë !
A do ndahemi ndonjëherë bashkë ?!
Të lutem, mos më fyej, mos më braktis.
Ti vjen si flladi në të nxehtin e verës.
Vjen si të nxehtit e oxhakut qorruar.
Vjen si psherja e djathit, nga tamli i delmes.
Ngatërrohesh si brinat e dashit n’gardh të arës.
Vjen si langu i borës përronit, damë në dy,
Ngjitesh deri tek shqipja, me eren e frymës time,
Unë i mjeri, poshtë teje, o fjalë !
Të lutna!
Mos më harro !

LOTI DHE NANA

Loti, nga faqja më ra në mjekër.
Me dorë s’e fshij dot.
Kush do jetë fuqia madhore,
Lotin nga faqja të ma heq.
Prirem nga mistika hyjnore.
Baba s’merret me lot e dënesë,
Nana e madhshme, e dobtë.
Me dhimbje flet e qesh...
 E unë pres nanën,
Doren ta shtrijë në faqen time.
 Të tkurret aty mbi lotin tim.
Të lahet me lotin tim.
E unë një ditë të jem pa lot…

Hasan Muzli Selimi 
Poezija susjeda - pjesnici
Skadarskog regiona
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LUTJA

Përpara pasqyrës se si më erdhi,
T’i lutem të njëjtit, të përhershmit,
Ndërtova lutjen, ma mirë s’ka.
Zotit I kërkova ato, që më dha.
Pastaj një zë pas meje më foli ngadalë.
Ti je zoti i vetes, ban mrekullitë.
Ndërtoje vetë të ardhmen !
Më mblodhi pas vetes, si në gji.
Ngrihu pak, pastaj ngjitu,
Në hapësirën pastaj, 
Në pafundësinë besim…

FJALË E FYTYRË

Nëse vini tek unë,
Merrnie fjalën me vete.
Nëse tek unë jeni rastësisht,
Në ikje kthehuni,përshëndetuni!
Një natë po bujtët në shtëpinë time,
Lerëni një vend t’ktheheni përsëri.
Kur të vendosni një takim me mue,
Merreni fytyrën tuaj me vete, në kthim.
Rrugës, kur t’më takoni,
Sytë mbajini hapur.
“Shihni”përshëndetjen!
Ju e dini,
Unë e di,
Dielli t’- përvëlojë sytë…
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PLANETET NUMËROJ

Në hapësirë udhëtova për njëqind vjet,
Vendosa këmbën në çdo planet.
Ashtu siç kalova lumin gur më gurë,
Qysh se atëherë mbaja mend si kalohet.
Oqeani hapësirë numëronte rrugëtar yjet.
Në një kënd të hapësirës qëndrova.
Nuk dukesha, nga kalimtarët planetë.
Numërova pa nxitim, nuk më dilte një.
Radhiteshin nga anë e anës, në të djathtë.
Harrova të numëroj planetin tim.
Diellit I thashë,”tungjatjeta”!
Pastaj u lëshova në ujë, si I vogël.
Në arat e mbjella përfundova.
Shndritnin xixëllonjat pambarim,
Unë turre vrap, si i vogël…

MALEVE IU NGJES EMËR

Katër male numërova,
Katër male mata me kutin e kohës.
Katër male shkula nga rrënjët.
Katër male I bana pus.
Katër male ndërtova për së pari.
Katër male I bana të pjellin,
Katër male pollën legjenda.
Katër maleve iu ngjita emrin.
Zogjtë ua mora në shtëpi,
Të bardhë atë ditë e sot…
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KROJET E ALI PASHËS

Krojet, si në xhep, rrëzë malit rrjedhin.
Si dy sy të lotuem, nga malli i historisë.
Legjendë e pushtetshme, me zana e krajla.
Mplakun në kulla, me robin rrënuem.
Nga pjellë e legjendës, herë në dam tënd.
E herë në dam të huaj,si ujë kroni derdhun.
Renditun si dikur, burra të thinjur.
Me krye e mjekër, përfytyrohen.
Flladitun me ujë, ma shpesh nga kushtrimi.
Prej krojeve me emër,qysh atëherë,
Me emrin e burrit në za e fjalë,
Ali pashë Gucia, që mbete djalë…

MITE DERI PERTEJ
 
Në vendin tim,
Mite pambarim.
Guri mit,
Lisi I pyllit mit.
Dashi, kumona e tij, mit.
Kali I bardhë, mit.
Gjeli mit,
Buka mit.
Shtëpia dhe miku mit,
Varri mit,
Kujtimi mit.
Mit,
Mit dhe mit.
Fjala e burrit mit,
Mit, libri biblik.
Fjala “besë”dhe “të dua”, mit,
Deri atje përtej, veçse mit…

 

Po
ez

ija
 s

us
je

da
 - 

pj
es

ni
ci 

Sk
ad

ar
sk

og
 re

gi
on

a



DRUŠTVO  SHOQËRIA  AMALIPE

70

BEZ GRANICA  PA KUFI  BIZO SIMANTRE

PËR NE TË DY

Nuk prita.
Pastaj në zenitin emocional,
Zhvesha zemrën, për ty.
Të mbështjellë në zemrën time,
Si në majat e larta, çadrat alpine.
Cep më cep botën e mbuloi.
Zemra ime e shpalosur.
Ti nuk ke ku ecën,
Unë derdhur për tokë,
Për ty dhe për mua bashkë…

GURRËS SË VAJZËS

Kërkova gurrën që kam la sytë,
Kërkova kujtimet, mitet e saj.
Gjeta një, që quhet moçalishte,
Asgjë që më ngjall kënaqësi…

U treta në mendim, deri vonë.
Rrugët nuk I gjeta, kujtimit t’i grah.
Nga lartësia, ku isha ngjitur,
Mora me vete një gjethe të këputur,
Arrita në sipërfaqe, dielli s’përshëndet.
Nxora nga atje kujtimin e vajzës virgjëreshë.
Nga larg përshëndeti gurra, me gurgullimën lehtë,
Freski e ujit të rrjedhur që nga atje…
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PËRRALLË DIMRI

U ndez zjarri I dimrit me përralla,
Harruar kam t’ tregoj ato me gjahtarë.
Ngjiteshin në boren e mbledhun,
Rrinin me orë…
S’prekte të ftohtit asnjë pjesë të trupit.
Oxhaku oshtinte, krenueshëm për mik.
Lidhun, druni e kercuni shkriheshin bashkë.
Përrallen e ripnin si gjahtari, gjahun në acar.
E unë matesha të tregoj përrallë, apo jo,
Ndoshta një natë tjetër,
Pastaj të mendohem,
Për përrallen e vitit tjetër…

 

S’DI ASNJË FJALË

Nuk di të them fjalën “të dua”.
Por harkorja natë s’desha të mbarojë.
Natën sonte e desha të jetë sa jeta.
Mrekulli nata pa fre, pa mbulesë.
Derdhun krejt dashuria në shtrojet tua.
Unë përulem mbi hapësirën tënde, dritë.
Unë, mbulesa e rrezes tënde çue.
Me shikim në dritaren time të terrtë…
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Ëndërr që s’ma shuan mallin

- vendlindjes -

Kur me merr malli për malin,
Dal dhe shoh aty përballë.
Ngjitem vrap ja puthi ballin,
Flas me lisat si i marrë.

Rend e rend të shoh liqenin,
Sikur jam një çapkën djalë.
Ndjej një zë, dëgjoj refrenin
Si puthet bregu me valë.

Kur me merr malli për fushën,
E marr me sy rreth e rrotull
Plis e bar, dru e gëmushe,
Më janë të afërm, vëlla e motër.

Kur më merr malli për pyllin,
Këtu kam kashnjetin e vjetër,
Gjysh stërgjyshat kur i mbollën,
I bekuan si të ishin njerëz.

Hijetrasha, kurorëgjera,
Këtu dhashë puthjen e parë
Sa herë këmbë e duar thera,
Këtu me lindi vajzë e djalë.

Kur me merr malli për malin,
E kundroj aty përballë.
Ngjitem vrap e ia puth ballin,
Flas me lisat si i marrë

Ëndërr që s’ma shuan mallin.

Isuf Heba
Poezija susjeda - pjesnici
Skadarskog regiona



73

Para Garibaldit

Para Garibaldit
sa herë jam ndodhur
e kam ndjerë veten luftëtar.
Liridashësit e të gjitha kohërave
para se të ishin poetë, kanë qenë ushtarë.

Dhe ja më ngjan se ai është i gjallë
i rrethuar nga admirues
në detin e brohoritjeve...
Nën këtë qiell të bruzët
lexoj të shkruar me yje:
Heronjtë u përkasin të gjithëve.

Një këngë për nënën

Nënë, të gjitha fjalët e mira janë thënë për ty,
por mua veç Ti ma dhe polenin e stinëve.
Edhe kur me shkop do eci në dimrin pleqëri
në prehrin tënd do jem vogëlush në moshën e qengjave.

Zëri yt muzika më e ëmbël që më rrjedh në shpirt
fllad më sjell dora jote ledhatare mbi ballë.
Le të jem tej detesh, në një tjetër orbitë,
malli për ty do më mbajë përherë të gjallë...

Ti thinjesh e zbukurohesh, ti lodhesh plot bindje
në dashurinë time mbetesh lule në çdo stinë.
Nëse dikur mes dhimbjeve kur më linde,
dhimbjet sollën dritë, drita përjetësinë.
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Kur pikëlojnë gështenjat

Kur fillojnë e pikëlojnë gështenjat;
Është vjeshtë, vjeshtë e parë.
Zverdhet gjethja, nis e shkundet,
Fletë, fletë bien mbi bar.

Kur fillojnë e pikëlojnë gështenjat,
Fara e grurit hidhet në arë.
Dhe vogëlushet shend e verë,
Mbledhin frytin si në garë…

Vajza të bukura, lodërtare
Shkreptijnë në gaz dhe këngë.
Sa të urta, sa manare,
Nga gërshetat djemtë i zënë.

Kur fillojnë e pikëlojnë gështenjat,
Stinë e dasmave flakëron.
Edhe nata nis e zgjatet,
Zë nis dimri dhe afron.

Kur fillojnë e pikëlojnë gështenjat,
Gjethe e gjelbër nis zverdhon.
Eh, një vajzë me sy të përmallur,
Ka një djalë që larg mërgon.
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Shiu i prillit

Kur në prill bie shi
shtohet mielli në mulli,
rrjedh gëzimi në shtëpi,
vajzat bëjnë dashuri.

Kur në prill bie shi
toka zë e bulon bar,
hapet brazda në ugar,
sythi çel syrin e blertë
tek burimi mblidhen djemtë.

Kur në prill bie shi
qeshet lulja në shegë,
lidhet kokrra në degë,
blegërima ndjell shelegë,
mbi çdo lule rri një bletë.
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Nis të shkruaj

Nis tu shkruaj, dhe nuk mundem, fryma gati ka shterruar,
Zvarrit penën nëpër letra, zvarrit këmbë e zvarrit duar.
Ndjej, jam lodhur, raskapitur, në k›të terr që s›ka të sosur,
Kjo lëngatë më ka drobitur, poshtëruar, sakatosur.

Shoh t›më vrasin ditë-për-ditë, nëpër shekuj jam e vrarë,
Me një gisht më nxjerrin sytë, kur pëllëmbën venë mbi ballë.
Në ekrane me plot ngjyra fokusojnë lotët e ngrohtë,
Ndërsa dhimbjen pak ma njohin, këta manekinë të ftohtë.

Mjafton loja të nisë mbarë, anise mbi plagë më shklasin,
Thonë rrëfenjën si përrallë, në publik duartrokasin!
Kur gjithçka ka përfunduar, ata shkojnë gjith’ nur-e-gaz,
Shuhen dritat me gjith’ ëndrra, veç zhgënjimi më ndjek pas.

Arratisem, larg nga bota, nga vetvetja arratisem,
Marr ca germa, puth ca nota, mbush trishtim valixhet, nisem.
Atje tej mbase s›më njohin, një kafshatë e ha mes resh,
S›do kërkojnë akujt t›më ngrohin, «engjëjt» s›do më bien ndesh.

Ndaj, veç hani e mbllaçisni, gjithfarë gjepurash lëshoni,
Dhe aty nga kryevendi «kushtetutën» prapë ndryshoni.
Nëse gjërat s›u shkojnë mbarë, zbrazni dengjet me përralla,
Ta dëgjoje çdo qyqar, t›ju besoj› e gjithë mëhalla.

Ama, kokën mos e ktheni, do rënkojë fushëdjerra,
Mal me flluska do të gjeni, për themele - luleferra.
N›ju rëntë kërrab› e peshkimit, gjumi vrikthi do ju dalë,
Jo mbi majat e Olimpit, po ndër lluca e moçale.

Fatmira Loci
Poezija susjeda - pjesnici
Skadarskog regiona
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Vallëzo

Mos pyet sonte për dhembjet!
Lëre ujëvarën e lotëve të derdhet,
shpirtin të zbrazet,
gjaku të kullojë pikë-pikë
bashkë me helmet e së shkuarës.
Zhytu në zhurmën e heshtjes
ndiz një cigare,
kthe një gotë plotpërplot harresë
mbyll sytë, dhe...
Vallëzo!

Vallëzo me flladin e masnatës,
zgjoje qytetin e përgjumur
me një tango hareje,
hapa çmendurie,
ulërima pasioni...
Vallëzo, gjer në dehje
gjer në prehje.

Ndanë udhës së zagarëve
(buzë lumi)
një kor bretkosash
jep koncerte madhështore
natë - për - natë.
Ata, do jenë spektatorët e tu,
udhëheqësit tuaj artistikë
të qytetit pa aktorë,
pa teatër!
Do jenë melodia e qytetit pa muzikë,
fjala e poetit, që ja vodhën poezinë.
Por Ti, Vallëzo!
Në djall muzika, teatri, poezia...
Tregoji botës sa e lumtur je
mes natës së errët,
në qytetin e të vdekurve
buzë lumit të zi.
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Mbase...

Mbase, do pendohesh një ditë
E trupi të shembet nga dhembja,
Nën diellin e vdekur tek sytë
Me ndoshta, do rrojë vetëm mendja.

Kitarat do t›jenë çakorduar,
S›do këndojë as qyqja mbi pemë.
Do mbesë poezi e pashkruar,
Vajtimi që mbyll çdo poemë...

Mbase, kjo botë s›na përkiste
S›mund të ishte e jona së gjalli,
Do duhej që njëri të vdiste
Dhe tjetri të mbytej nga malli.

Në këtë qytet

Hapat rëndojnë nëpër asfalte
N›këtë qytet kaq qesharak!
Matanë, kasollja bërë prej balte
Sfidon pallatet rreth e qark!

Në anën tjetër, përmbi udhëkryq
Një varr masiv me plot të gjallë;
Ta përbuz jetën njëqindfish,
Ta lakmon vdekjen, dhe jo rrallë!

Në mes, veç lumi ja qan hallet
Kësaj besnikje, prerë në besë!
Ndërsa Kalaja kundron malet,
Si kokë e zgjatur, pa nënkresë!
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Povodon tridesetogodišnjice smrti Ćamila Sijarića, koji je 6. 
XII 1989. nesretnim slučajem izgubio život u Sarajevu.

ovjek je prirodno obdaren, tj. sposoban da ono što misli i osjeća 
izrazi govornom ili pisanom riječi. Otuda se govor i pisanje sma-
traju bitnim odlikama svakog pojedinca. Međutim, ono što se go-
vori nije neminovno vrijedno, zanimljivo i svakom podjednako 
dopadljivo. Ni napisano nije neminovno lijepo, najčešće zato što 
ne slijedi kodificirani jezik, ili zato što nije oblikovano odgova-
rajućim jezičkim i stilskim sredstvima. Dobro govorenje i dobro 
pisanje svojstveno je samo rijetkima. 

Moramo najprije napomenuti da u govoru ima više moguć-
nosti za izražavanje; prisutna je multimedijalnost: ljudski glas, 
vrednote govornog jezika, mimika i gestovi, čovjekovo ponašanje 
prilikom govorenja itd. U pisanom izražavanju čovjek je ograni-
čen samo na jedno sredstvo, na pisanu riječ. Govorni jezik ima 
više izražajnih sredstava, a ona se bez teškoće ne mogu prekodi-
rati samo na riječi. Dakle, u pisanju nam preostaju samo riječi, u 
najopćijem smislu. Riječi se udružuju u sintagme i rečenice, a u 
kontekstu (dovršenom odlomku govora, odnosno tekstu) seman-
tički konkretiziraju. Govorni jezik je trenutan, pisani ima trajnu 
vrijednost. Pomoću audio-vizuelne tehnike i govor može osigu-
rati svoje trajanje. 

Mnogi su se pitali da li je Sijarić bolje pisao ili govorio?

Ćamil je isticao da se komotnije osjećao kada je pričao, a ste-
gnutije kada je pisao.

O govornom i pisanom jeziku Ćamila Sijarića postoje podi-
jeljena mišljenja. Više je onih koji tvrde da je bolje govorio.Tako 
Husein Bašić, književnik i Ćamilov zemljak, kaže da je Ćamil 

Hasnija Muratagić-Tuna

Kako je besjedio Ćamil Sijarić
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„pričao opijajućim glasom, uz nenamješten i prirodni izraz, koji je pratila nje-
gova odnjegovana pisarska ruka, koju nikad nije pokrenuo brže i više, do toli-
ko koliko je trebala da pomogne njegovom glasu i utisku koji želi da stvori“.[1]I 
Milorad Milić misli da je Ćamilova izgovorena riječ bila jača od pisane[2], i još 
mnogi drugi.Mali je broj onih koji tvrde da je bolje pisao.

Najviše je onih koji nas uvjeravaju da je Ćamil podjednako dobro i pisao 
i govorio Tako su mislili: Izet Sarajlić, Josip Osti, Mira Alečković i dr. Dejan 
Đuričković jasno ističe da je osim Ćamila, „možda još samo Krleža govorio 
kao što je pisao i pisao kao što je govorio“.[3] Mislimo da je najbolji odgovor 
dao Nikola Kovač rekavši da je Sijarić „stvaralac kod koga su se u istoj ravni 
sustizali usmeni pripovjedač i pisac“.[4] U jednom se svi slažu, da je njegov 
jezik, govorni i pisani, osoben i specifičan, i veoma sličan „običnom“, govor-
nom jeziku. 

Kako je govorio Ćamil Sijarič.

Ćamil je vjerovao da mu je Bog darovao lijep govor. Oni koji su ga slušali 
tvrdili su da je imao urođeni besjednički dar, da je bio veliki orator, i to onaj 
koji posjeduje glumačke kvalitete. Zato su „željeli da su što duže u zvuku nje-
govih riječi“,[5]jer sve njegove izgovorene riječi zvučale su im kao dio pjesme.[6] 
Kažu da je znao tako lijepo usaglasiti „pokrete tijela s riječima koje izgovara“,[7] 
čistim i muzikalanim glasom, prožetim mekom i pritajenom tugom.[8] Mnogi 
i sad pamte boju svake njegove riječi, njegov „naglasak i akcenat“.[9] Nenad 
Vuković i danas čuje njegov glas i vidi njegovu pojavu, njegov lik i njegov gest, 
pokrete njegovih dugih ruku, duge prste i na malom prstu veliki stari prsten. 

[1] “Mogao je pričom čovjeka s vješala da skine”, str. 84.
[2] “Tako je govorio Ćamil”, u: Ćamil gora razgovora..., str. 101.
[3] “Ćamilova priča”, u: Književno djelo Ćamila Sijarića, Posebna izdanja, knj. 10, ANU-

BiH, Sarajevo, 2003, str.14. 
[4] Nikola Kovač, “Ćamil Sijarić, “Pisac opsjednut pričom”, u: Ćamil gora razgovora..., 

str. 140.
[5] N. Vuković, “(Naslijeđeni) dar pripovijedanja”, u: Naracijski tokovi/ O književnom 

stvaralaštvu Ćamila Sijarića, CANU, knj. 91/32, Podgorica, 2008, str. 60.
[6] Avdan Hozić “Samo je jedan Ćamil”, u: Ćamil gora razgovora, priredio F. Dizdarević, 

Međurepublička zajednica za kulturno prosvjetnu djelatnost, Pljevlja, 2001, str. 39.
[7]  H. Bašić, “Mogao je s pričom čovjeka s vješala da skine”, u: Ćamil gora razgovora... 

str. 85.
[8]  S. Sijarić, “Sjećanje na Ćamila”, u: Ćamil gora razgovora..., str. 21.
[9]  V. Milošević,”Razgovor je duši poslastica”, u: Ćamil gora razgovora..., str. 27.
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Smatra da je posebnu snagu zvučnoj slici davala Ćamilova naracija obogaćena 
snagom silazne prozodije. Ćamil je odsječan silazni akcenta ponio iz rodnog 
kraja i ostao mu vjeran cijelog života. Vuković kaže da „snaga Ćamilova dugog 
silaznog akcenta i postakcenatsko smirenje riječi preko dužina... stvaraju naj-
kvalitetnije zvučne slike u njegovom reskom tembru“.[10]

Tvrdi se da Ćamil nije učio tehniku govorenja, a ipak je nepogrešivo osje-
ćao „blokove u frazi /rečenici/, povezanost blokova, njihove akcente i logički ak-
cenat cijele fraze.“[11] Njegovi tonovi u glasu bili su mehki, nježni, tanahni, pla-
vičasti, topli, kao i njegovo „veliko, iskreno, plemenito čovječje srce – gnijezdo 
za ljudske muke i patnje, ali i plav prostor za raskrilaćene ptice“.[12] Pjesnik 
Velimir Milošević vrlo slikovito objašnjava Sijarićev govor. Dok ga je slušao 
činilo mu se da njegove misli lete “kao jata tek poletjela iz njegovog grla, sa 
njegovih usana“. Sijarić bi u tom trenu kreirao riječi tvoračke moći, i znao „da 
se vine u čudesne sfere svoje naracije“.[13]

Ćamilove jezički pravilno oblikovane rečenice, misaono veoma sadržaj-
ne, lijepo izgovorene, književnika Safeta Sijarića su još od djetinjstva bacale u 
bunilo i nosile u visine.[14] Književnik Dragoljub Jeknić se poslije Ćamilovih 
kazivanja vraćao kući kao iz nekog liječilišta. Njegove priče su mu davale ne-
kakvu novu snagu, jer je, po njegovom mišljenju, Ćamil zračio paleolitskom 
energijom i mladošću.[15] Velimir Milošević je uživao slušajući ga „kako besjedi 
i maštari, divio se toj njegovoj umjetnosti naracije, i uživao u raskoši njegovog 
duha i dara“.[16] Akademik Muhamed Filipović, filozof, bio je fasciniran Ćami-
lovim govorom. Kaže da je sve čega bi se Sijarić „dotakao riječima, postajalo 
(je) priča, dobivalo (je) formu bogatog tkanja riječi, pretvaralo se u umjetničko 
djelo pripovijedanja“.[17] Husein Bašić, jedan od najpoznatijih pisaca iz Crne 
Gore, misli da je Ćamil uživao pričajući. Bio je nenadmašni pričalac.[18] Pričao 

[10]  Nav. rad, str. 61.
[11]  N. Vuković, nav rad, str. 63.
[12]  V. Perišić, “On vječno živi u pričama našim i djelima svojim”, u: Ćamil gora 

razgovora..., str. 46.
[13]  V. Milošević, nav. rad, str. 28.
[14]  S. Sijarić, nav. rad, 23.
[15]  “Sjećanje na Ćamila Sijarića”, u: Ćamil gora razgovora..., str. 159.
[16]  Nav. rad,str. 26.
[17]  “Ćamil Sijarić – povodom jedne smrti”, u: Književno djelo Ćamila Sijarića, Poseb-

na izdanja, knj. 10, ANUBiH, Sarajevo, 2003, str. 11.
[18]  H. Bašić, nav. rad, str. 84.
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je prirodno i spontano, umno i jednostavno. Novinar i književnik Mićo Cvi-
jetić uspoređuje Ćamilovu besjedu sa zavodljivim Šeherzadinim pričanjem.[19] 
Sreten Asanović, također književnik, tvrdi da je Sijarić bogom nadareni antič-
ki aed[20] (tj. pjevač i pjesnik slobode u herojskom periodu starih Grka /v. M. 
Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza, Prosveta, Beograd, 1980/). Mislimo da 
je najljepši kompliment Ćamilovom pričanju dao Tiodor Rosić, knjićevnik. 
Rekao je da je Ćamil „bio je majstor sokratovskog besedništva“.[21]

Iz brojnih radova o Ćamilu Sijariću, može se vidjeti da je bio uvijek rado 
slušani pričalac, jer je njegovo pričanje više sličilo recitiranju nego običnom 
prepričavanju događaja. Slušaoce je umio lijepom pričom i pričanjem oma-
đijati. Umio ih je provesti kroz vakte i zemane, kroz historiju i legende. Sloje-
vitošću razgovora opčinjavao je mlade, a do njih mu je bilo posebno stalo, jer 
je znao da će oni prenositi duh njegovog pričanja. Žene su ga također voljele 
slušati. Poznavajući njihovu ćud, Ćamil je i sam isticao da mu je bilo sa njima 
milina razgovarati .[22]

Imali smo prilike da slušamo i razgovaramo sa Ćamilom. Odah smo mogli 
zaključiti da su realne visoke ocjene date njegovoj izgovorenoj riječi. Upam-
tili smo ga kao čovjeka koji zrači neposrednom jednostavnošću, koji besjedi 
s ležernošću, lahko i nadasve prijatno. Lahko smo mogli uočiti da posjeduje 
istinski pripvjedački dar. Međutim, znali smo da se darovitim govornikom ne 
postaje tek tako. Zanimalo nas da li je Sijarić išta radio na izgrađivanju svojih 
oratorskih sposobnosti. Saznali smo da je kao predratni student na Beograd-
skom univerzitetu uporno vježbao umijeće govorenja, tada za potrebe javnih 
nasupa na studentskim skupovima. „Sijarić je vježbao marljivo i uporno, vidno 
napredujući u tome, ostvarujući zavidan nivo umijeća govorništva“.[23] O tome 
se rijetko govorilo, vjerovatno da se ne bi umanjila njegova prirodna govor-
nička nadarenost. Vjerujemo da je postao dobrim govornikom i zato što je bio 
dobar poznavalac besjedništva, od Helade do novog vremena, i naše usmene 
tradicije. V. Milošević je lijepo zapazio da je Sijarić iz epske tradicije, znao „da 
odabere i izdvoji ono lirsko, ono suptilno, ono treperavo i neuhvatljivo, ono 
srcu blisko i duši blisko, duševno, da oko toga, poput bršljana, savije svoj glas 

[19]  Mićo Cvijetić, “Magija riječi, priče i pričanja”, u: Ćamil gora razgovora..., str 94.
[20]  S. Asanović, “Prisjećanje o Ćamilu”, u: Ćamil gora razgovora..., str. 145.
[21]  T. Rosić, “Radosna tuga Ćamila Sijarića”, u: Ćamil gora razgovora..., str. 35.
[22] Svetozar Radonjić Ras, “Bilo je divno s Ćamilom” u: Ćamil gora razgovora..., str. 70.
[23]  V. Kovačević, Rifat Burdžević-Tršo, Beograd, 1975. (Preuzeto od H. Bašića, “Ćamil 

Sijarić – između usmene i pisane riječi” / u: Književno djelo Ćamila Sijarića, Poseb-
na izdanja, knj. 10, ANUBiH, Sarajevo, 2003, 105/). 
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i govor, svoj pogled na svijet. U svemu tome bilo je neke pjesničke opsjednu-
tosti, opčaranosti. Sijarić je u svakom svom činu i činjenju bio, prevashodno, 
pjesnik.“[24] (Miloš Bandić, govoreći o Sijarićevom prvom romanu, misli da 
folklorni elementi umanjuju ukupnu vrijednost romana Bihorci, čak tvrdi da 
su Bihorci „najočigledniji primjer sa tipično folklornim izrazom“.[25]) Znao je 
Sijarić puno narodnih poslovica, mudrih izreka, i sve ih je rabio u svojim go-
vorima. Volio je one sjetne i tužne pjesme, često ih je recitirao i pjevao. Imao 
je i dobre uzore: Čehova, Tolstoja (posebno Hadži Murata), Gogolja (naročito 
Tarasa Buljbu), Maksima Gorkog, Elina Pelina, Miloša Crnjanskog i mnoge 
druge domaće i strane pisce. Znao je više jezika (francuski, arapski, pomalo 
albanski i turski). Bio je poznavalac očaravajućeg i zavodljivog pripovijedanja 
koje je, kao i drugi pisci, učio od Orijenta.[26] Svakako, tu su i njegovi dobri 
učitelji: Pero Slijepčević, Anica Savić Rebac i dr..

Sijarić je često isticao da je dobrim govornikom postao zahvaljujući utjeca-
ju govora ljudi iz rodnog kraja. Govorio je da svijet iz tog starog Sandžaka „ne 
umije drugačije da govori do poetski – on kad govori, veze svoj vez, a kad o 
nečemu sa oduševljenjem priča, taj njegov vez je prava čipka, prava poezija,“[27] 
baš kao i Sijarićev. Iz svega rečenog postaje nam sasvim jasno zašto je Sijarić 
ostao upamćen kao jedan od naših najbolji besjednika.

[24]  Nav. rad, str. 29.
[25]  “Vreme romana 1950-1955”, u: Književno djelo Ćamila Sijarića, Posebna izdanja, 

knj. 10, ANUBiH, Sarajevo, 2003, str. 224.
[26]  J. Osti, “I danas čujem Ćamilov glas”, u: Ćamil gora razgovora..., str. 53.
[27] V. Ć. Sijarić, „Prodrijeti u san ljudski“, u: Kritičari o djelu Ćamila Sijarića”, ANU-

BiH, knj. 8, 1986, str. 312.
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O književnom nasljeđu naših Roma – predavanje polaznici-
ma OEBS-ove Škole za Rome

ad je riječ o narodnoj književnosti, uobičajena je njena podjela na 
poeziju i prozu. Poezija se najprije dijeli na lirsku i epsku, a lirika 
se razvrstava na mitološke, obredne, običajne, posleničke, ljubav-
ne i šaljive pjesme. Naravno, gotovo za sve njih postoje i pod-
vrste. Primjera radi, obredne se dijele na dodolske, krstonoške, 
kraljičke, koledarske i slavske; običajne na svatovske, počašnice, 
uspavanke i tužbalice. Postoje i lirsko-epske pjesme: balade i ro-
manse. Prozu, pak, dijelimo na pripovijetke, bajke, basne, novele, 
legende, anegdote, poslovice, pitalice i zagonetke.

Ova se podjela, uglavnom, može primijeniti i na romsko knji-
ževno stvaralaštvo. Kažem: uglavnom, jer romska usmena knji-
ževnost, poput onih koji su je stvarali, izmigolji i izbjegava da se 
uklopi u šeme i norme. I baš zbog te osobene, bakarne boje, lica 
okrenutog suncu i svjetlosti, životu i slobodi, vedrini i optimiz-
mu, to po čemu se razlikuje i izdvaja, najviše i privlači pažnju 
proučavalaca književnosti.

Kad je riječ o poeziji, odmah se primjećuje da Romi nemaju ep-
skih pjesama koje slave stvarne ili izmišljene junake ili opjevavaju 
istorijske događaje. S obzirom da imaju bujnu maštu, i da su imali 
dovoljno vremena, mogli su ih izmisliti, ali oni za tim nijesu imali 
potrebe. To je, jednostavno, strano njihovom biću. Njihova po-
ezija je okrenuta čovjeku, onom običnom, životnom, zdravom, 
koji ne mora imati ni ime jer ima sve osobine svoga naroda i rase, 
ima snage da traje i istraje, iako bolje nego iko osjeća i zna za 
prolaznost života, za ljubav i društvo.( Romi pjevaju uz rad, ali 
nemaju pjesama o radu, ali zato imaju puno pjesama erotskog sa-

Zuvdija Hodžić
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držaja). Oni u pravom smislu, poeziju ne pišu, nego žive. Otuda i potreba za 
pjesmama koje se mogu pjevati, koje zajedničke trenutke čine prijatnim, a to 
se ne može zamisliti bez onog što drugi nemaju, bez muzike koja je podređena 
tekstu. Zato su romske pjesme rasterećene svega suvišnog, lake, jednostavne, 
bez uljepšavanja i kićenja, iskrene do gole srži.Romi se i bogu obraćaju kao 
čovjeku, žale mu se, pitaju ga, ljute se na njega, inate s njim, čude mu se, pre-
korijevaju ga, počesto ga smatraju sebi ravnim, pa ga i ljudski iskreno i toplo 
savjetuju: ‘’Bože, pamet u glavu, kad iznova svijet stvaraš’’. Evo da to ilustruje-
mo sa tri pjesme: UPAMTI BOŽE, OGLEDANJE NARCISA i DAJ BOŽE, sa 
žaljenjem što ih navodim u prevodu.

UPAMTI, BOŽE

Aoj, Bože, veliki gospodine,
il me uzmi il mi daj da živim.
Vidiš li Bože, šta si uradio od nas?
Ti si veliki gospodin
i najveća vlast.
Možeš da radiš sta ti je volja.
Šta ti, bre, ja smetam?
Šta ti smetaju moja djeca?
Pogledaj malo sebe, gospodine Bože.
Pogledaj koliko si velik i jak.
I dobro upamti ove moje riječi:
ti si sve na ovom svijetu,
zbog toga ne smiješ da praviš
toliki kijamet.
Upamti, Bože, gospodine!

OGLEDANJE NARCISA

Siđi, Bože, na zemlju
i pogledaj ovu ljepotu.
Stojim mlad sred plastova:
crno zlato moje kože sija na suncu.
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Žuto i crno. Belo i crno.
Pogledaj, Bože, i pokloni se meni.
Poranio sam i žurim svojoj djevojci.
Oženiću se najcrnjom ljepoticom.
Pogledaj, Bože, i pokloni se meni.
 

DAJ, BOŽE

Daj mi, Bože, daj, 
dj mi što želim.
Ne tražim ti, Bože,
vliku dobrotu.
Daj, Bože, daj mi,
dj sreću i zdravlja.

Daj mi, Bože, daj,
šo od tebe tražim.
Ne tražim gospodstvo.
Daj mi, Bože, zdravlja.

Daj mi, Bože, daj,
šo drugima dade:
upodne da ručam. 
uveče da spavam.
Podaj, Bože zdravlja.

Daj, Bože, daj mi 
ujutru doručak,
ako ne daš ručak.
Ako dadneš večeru,
ne moraš doručak.

I daj, Bože, zdravlja.
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A sad ću, ne bez razloga, podsjetiti na jednu romsku izreku: ‚‘Dok se, šovje-
kovo čelo smije, dotle će sijati i njegova zvijezda‘‘. (‚‘Džikaj e manušesko čikat 
asal, džigote leske čarain phabol‘‘.) S njom, za kratko, napuštamo svijet poezije, 
sa željom da ukažemo na najbitniju karakteristiku romskih priča: smisao za 
šalu i smijeh. Romi se široko i nezlobivo smiju svemu, sebi počesto više nego 
drugima, a to mogu samo ljudi izuzetnog duha i snage. Pričom sve okrenu 
naopačke i naglavačke, smiju se Bogu i đavolu, popu i hodži, kadiji i hadžiji, na 
smrtnoj uri, pod vješalima kao pod nebeskom dugom. Te su priče kod Roma 
na najvećoj cijeni. Najsiromašniji narod na svijetu je i najdobrodušniji i najve-
seliji, uživa dok sluša šale i dogodovštine, dosjetke i smicalice raznih ugursuza, 
baksuza, lopova, sitnih podvaldžija. Hvali pronicljivost, mudrost, snalažljivost 
im lukavstvo Roma. Evo nekoliko takvih priča: BATINE PO GAĆAMA, SMRT 
PO IZBORU, KAKO CIGANIN NAUČI KONJA GLADOVATI, CIGANIN I 
DŽELAT, KOLIKO JE BOGOVA i CIGANSKA ZAGONETKA.

BATINE PO GAĆAMA

Pobjegne neki Ciganin iz vojničke službe, kad ga uhvate dosude 
mu 50 batina i to po gaćama. Kad je Ciganin ovo čuo, jako se obra-
duje, svuče gaće pa ih baci sudijama i reče: - Evo vam gaće pa ih 
udrite koliko vam je volja!

Za ovu dosjetljivost bude Ciganinu kazna oproštena.

SMRT PO IZBORU

Osude jednog Ciganina na smrt, ali tako da on sam sebi izabere 
smrt koju on voli. Kad je to Ciganin čuo, a on poskoči od radosti 
i reče sudijama: - gospodo moja, ja bih najvolio prirodnom smrću 
da umrem.

Čuvši ovo sudije se nasmijaše njegovom posljednjem zahtjevu i 
oprostiše mu život.
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KAKO CIGANIN NAUČI KONJA GLADOVATI

Naumi jedan Ciganin da oduči svoga konja od jela, pa ga ostavi tri 
dana da gladuje. Kad su prošla tri dana, konj od gladi crkne. Sad se 
počne ciga vajkati i govoriti:- Baš sad na nesreću morade crknuti, 
kad se već odučio od jela.

CIGANIN I DŽELAT

Bude jedan Ciganin za razna zločinstva osuđen na vješala. Kada 
ga je već dželat imao u rukama, počne ga Ciganin moliti, govore-
ći: - Nemoj me, gospodaru, vješati za vrat, jer sam na vratu jako 
tugaljiv, već ako baš hoćeš ti me objesi oko pojasa gdje ni najmanje 
nijesam tugaljiv. 

KOLIKO JE BOGOVA

Pop pita Ciganina: - Koliko ima bogova?
Ciganin: - Znaš li ti, pope, koliko?
Pop: - Tako mi bog pomogao, znam!
Ciganin: - Pa dobro, kad znaš zašto me pitaš? Ja nikad ne pitam 
drugoga za ono o čemu sam znam!

CIGANSKA ZAGONETKA

Došao Cigani kod jednog bogataša i kaže:
- Da mi odgonetneš zagonetku. Ako pogodiš, moja kobila će biti 
tvoja, a ako ne pogodiš, daćeš mi jagnje.
Gazda prihvati opkladu, a Ciganin postavi zagonetku:
- Noću radi, danju spava, jede kad ima; krade kad može; ako nije 
u zatvoru, onda je u čergi; ako nije u čergi, onda je u nečijem ko-
košinjcu; nema domaćinstvo ni imanje; jede iz šanca, jaše konja 
vranca?
- Pa ko može biti! To si ti!
- Nijesi pogodio! To je moj brat. Daj ovamo jagnje. Pošteno je 
zarađeno. 
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Ovi stihovi su vam dobro poznati:

Đelem, đelem, lungone dromenca,
Maladilem barvale Rromenca...
(Išao sam dugim drumovima,
sa srećnim se srio Ciganima)

E, pa da vidimo zbog čega su i zašto Romi srećni. Neka nam to kaže pjesma: 
NEKA VIDE BOGATI.

Vidi je, oče, kako igra!
Crvena je u licu
Kao paprika u pasulju.
Obraz joj je vruć
Kao sunce.
Trbuh joj je gladak i crn
Kao usijana tala.

Skočila mi u zagrljaj 
I pustila pletenice.
Neka vide bogati
Kako siromasi žive!

Romska pjesma neće da kaže NEKA NAM ZAVIDE, iako poruka NEKA VIDE 
BOGATI, KAKO SIROMAŠNI ŽIVE, to jasno kazuje. Tu ponesenost životom, 
tu punoću života, opijenost igrom, tu radost zbog svog puta kroz život, kazuje 
i pjesma IGRAČICA.

Igračica se zanijela igrom.

Slušaj, bre, igračice.
Ako igraš, sebi igraš,
Ali sada nije vrijeme.

Igrašica se zanijela igrom.

Slušaj, bre, igračice,
Umro ti je otac,
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Jedini na svijetu.
Znaš li ti šta je to otac?
Igračica se zanijela igrom.

Slušaj ti bijeli među crnima,
Ako umire, neka umire,
Ako je umro, sebi je umro.
Ali ja ne mogu da ostavim
Svoju igru.

Hoću da čujete i pjesmu IMAM ŽENU, jer i ona govori o istome i isto tako na 
neobičan, drugim narodima i književnostima, nepoznat način.

Imam lijepu ženu
I četiri djeteta.
Malena su kao četiri
Drončića.
Imam lijepu ženu i više mi ništa
Ne treba.
Napunio sam kuću djecom.
Imam lijepu ženu
I četiri djeteta.
I više mi ništa ne treba.
Mogu da sklopim oči
I – umrem.
Napunio sam kuću plačem
Trpezu gladnim ustima, 
Postelju nepokrivenim tijelima.
Imam lijepun ženu 
I četiri djeteta.
I više mi ništa ne treba, 
Zašto da ne umrem?

A sad evo i jedne koju motivski svrstavamo u OBIČAJNE, koja, kao i dru-
ge romske pjesme sličnog sadržaja, umjetničkom snagom, ritmom, melodič-
nošću, tananošću osjećanja i ljepotom, nadmoćno prevazilazi ograničenost 
forme.USPAVANKA DJETETU, svedena na osam stihova, budi u nama naj-
nježnija osjećanja, oživljava uspomene na najsrećnije doba našeg života, ople-

Zu
vd

ija
 H

od
ži

ć 
 IL

 M
E 

UZ
M

I I
L 

M
I D

AJ
 D

A 
ŽI

VI
M



BAŠTINA  TRASHËGIMI  PERESQO BARVALIPE

92

menjuje nas ali i žestoko udara, tjera da se zamislimo nad sudbinom nevinog 
stvorenja, bogatog siročeta, da se osjetimo krivcem što ga majka moli da je 
sluša i ne plače – jer nema ni da ga podoji ni da ga pokrije, a zna za romsku 
poslovicu: ‚‘Kako te bešika zaljulja, tako te lopata zakopa‘‘.

Razapela sam ljuljku pod šljivom
I djetetu je dobro...

Kiša pada, okupa ga.
Lišće sleti, pokrije ga.
Koza prođe, podoji ga.
Vjetar dune, uljulja ga.

Spavaj, sine, mirno spavaj, 
Slušaj majku i ne plači.

Vratimo se ponovo vedrijoj, bolje reći, pravoj strani, romskog duhovnog na-
sljeđa. Evo još dogodovštine, isprčane na onaj posebni, romski način. ZAŠTO 
DRŽIŠ KERA, CIGANIN I GAZDA i CIGANIN I GENERAL.

ZAŠTO DRŽIŠ KERA 

Zapita neko jednog Ciganina: - More, Cigo, zašto ti držiš kera?
Ciganin mu odgovori: - Ta valjda neću ja lajati.

CIGANIN I GAZDA

Došli radnici kod gazde u nadnicu, pa se među njima našao i Ci-
ganin. Gazda je imao obišaj da ponudi radnike prije rada jelom i 
pićem, pa povede ovakav razgovor:
Gazda: - Ko će najveće parče hljeba?
Ciga: - Ja, gazdo.
Gazda:- Ko će ovo parče slanine?
Ciga: - Ja, gazdo, Bog i duša.
Gazda: - Ko će parče sira?
Ciga: - I to ću ja, gazdo.
Gazda: - Ko će motiku?
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Ciga se zbuni ovim iznenadnim pitanjem, ali se ipak brzo dosjeti 
pa reče: - E, gazdo, dosta sam ja govorio, sad je red da govore ovi 
radnici

CIGANIN I GENERAL

Nekakav general šetajući se na konju, sretne uz put jednog vojnika 
Ciganina. Ciganin bješe pijan, pa mu priđe i, uhvativši konja za 
uzdu, zapita generala pošto će mu prodati tog konja? General mu 
odgovori da će mu cijenu sjutra kazati. U isti mah naođe još neko-
liko vojnika, kojima general zapovijedi da odvedu ovog pijanog u 
kasarnu i da ga tamo zatvore dok se ne ispava.
Sjutradan pozove general pred sebe onoga Ciganina vojnika i za-
pita ga, šta bi mu on htio dati za njegovog konja, a ovaj se odmah 
dosjeti pa reče: - Ovaj trgovac što je htio juče vašeg konja da kupi, 
danas je još prije zore otputovao!
Čuvši general ove mudre riječi Ciganinove, nasmiješi se na njega, 
oprosti mu sve i otpusti ga bez kazne.

A sad, ako vas nijesam umorio, predložio bih da čujemo još par pjesama. Naj-
prije NARAVOUČENIJE, zatim GATAJ, ŽENO i BJEKSTVO.

NARAVOUČENIJE

O Božiću nije dobro za djevojke.
Išla cura o Božiću, 
Pala u vodu,
Utopila se.

O Božiću nije dobro za djevojke.

Velika, crna voda.
Pala sa obale.
I nema je više.

Zato djevojke nemojte o Božiću
Da radite što ne valja!
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GATAJ, ŽENO

Idi, ženo, i gataj.
Ima ljudi u nevolji.
Ima majki koje strijepe.
Ima djece koja plaču.
Ima bijede, ima bijede.

Idi, ženo, i gataj.
Ima bolnih, bez lijeka.
Ima zdravih, al bijesnih.
Ima ružnih i lijepih.
Ima tuge, ima tuge.

Idi, ženo, i gataj.
Ima zla i nepravdi.
Ima čuda da se krstiš.
Ima jadnih, ima gladnih.
Ima gladi, ima gladi

Idi, ženo, i gataj.
Gladnom gataj: biće hljeba,
Bolnom gataj: biće zdravlja,
Nesrećniku: biće sreće.
Nema sreće, gataj: ima.

Idi, ženo, i gataj.
Od bogatig uzmi pare.
I od zdravih i od bijesnih.
I u njedra strpaj pare.
U zdravlje, u naše zdravlje
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BJEKSTVO

Traže me, traže,
A ja sam daleko.
Nek jure žandari, 
Nek pucaju puške.
Skrivam se u pomrčini,
Zalazim u šume.
Gdje je mračno, 
Mene nema.
Gdje je drvo, 
Ja sam sijenka.

Traže me, traže,
A ja sam daleko.
Mrak u mraku.
Nadimljena greda.
Bježim od dana
Da se od mene
Ne nagaravi.
Zaodijevam se tamom
Kao najtoplijom odjećom.

Mogli bi o književnosti naših Roma da pričamo satima, da joj prilazimo u skla-
du sa onom japanskom poslovicom ‚‘Da mnogi putevi vode na svetu planinu 
Fudži, a samo jedan do njenog vrha – ljubav‘‘, ali nas vremenska ograničenost 
uslovljava da priču privodimo kraju. Nastavićemo je, ja ili još bolje, neko od 
vas, drugom prilikom i povodom, uvjeren da je i ovo dovoljno da se shva-
ti kakvo su neprocjenjivo blago u svojim šarenim, snom i nadom izatkanim 
torbama, kroz vrijeme i nevrijeme, pronijeli i pred nas iznijeli Romi. Svjestan 
sam, da sam u najboljem slučaju, samo šakama zahvatio bistre vode sa izvora 
koji je, zapravo, nepresušna rijeka. Romske purane i parimiči, legende i priče 
o Dilu, najmlađem bratu, čiju dobrotu i naivnost mnogi zloupotrebljavaju, ali 
se on izvlači iz svake nevolje. Uspjesi ga ne mijenjaju, on i dalje ostaje običan i 
skroman; zatim o njemu sličnom Halu, pa o carevima Pengi i Hurti, ciganskom 
carstvu koje je trajalo tri ljetnja dana, o duhovima, zmajevima, o aždajama a 
najviše o krilatim konjima, stare hiljadu godina, kao i one mlađe, zaslužuju da 
uđu u obaveznu školsku lektiru i programe, izbore i zbornike, dragocjene svim 
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lubiteljima knjige.Za kraj, za vas i nas, jedna kratka priča od slavnog persijskog 
pjesnika Rumija. Kaže on da je Ali iz Bagdada godinama sanjao da u Misiru, 
u tom gradu i toj ulici, na tom i tom mjestu, ima zakopano blago. Uputi se on 
tamo,počne da kopa, kad ga uhvati straža. Pita ga šta radi, a on sve prizna. 
„E, ludi čovječe - odgovori mu zapovjednik straže - ja godinama sanjam da je 
u Bagdadu, u bašti nekog Alija, u toj i toj ulici, skriveno blago, pa mi nije ni 
na kraj pameti, da odem tamo i da ga tražim‘‘. Ali se vrati kući i u svojoj bašti 
pronađe blago...

Poruka priče je jasna: ono što tražimo po svijetu, najčešće imamo u svojoj kući. 
Tako je i sa romskim narodnim stvaralaštvom i, prije svega, vašim odnosom 
prema njemu. Završiću riječima istočnjačkog mudraca:‘‘Onaj ko je našao, tra-
žio je‘‘ i ‚‘Svako nalazi lakim ono za šta je stvoren‘‘.Ustvari, završavam kako je i 
najbolje, romskom poslovicom: ‚‘Brda se ne mogu sresti ,ljudi mogu‘‘. U nadi i 
želji da se još srijećemo, već obogaćen druženjem sa vama, ne znam šta da vam 
kažem: hvala ili najs tuke, suština je ista.
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Abstrakt: Opština Petnjica se poklapa sa prostorom Gornjeg Bihora 
i prostire se na površini od 173 km² i iznad 600 metara nadmorske 
visine. Gornjobihorski govor pripada južnosandžačkom govornom 
tipu, čija je naiizrazitija osobina, koja se uočava pri prvom susre-
tu sa govornicima ovoga područja miješanje ijekavskog i ekavskog 
izraza. To dolazi ponajviše otuda što je stari vokal jat (ѣ) u dugim 
slogovima, u principu, dao ije, a u kratkim – je. Govor Petnjice se 
može smatrati ijekavsko-ekavskim, pri čemu je dužina starog voka-
la jat (ѣ) samo bitno distinktivno obilježje, mimo čega se nailazi na 
ekavske, odnosno ijekavske likove nezavisno od dužine jata (ѣ), u 
kom slučaju se takve pojave mogu smatrati fakultativnim. Autor u 
radu donosi građu za rječnik govora Gornjeg Bihora sa početnim 
slovom p.

Ključne riječi: Petnjica, Gornji Bihor, rječnik, govor, leksika.

Dijalektološki rječnici su ogledalo narodnog jezika. U njima se 
sabira sva leksika koja nam pomaže da bolje razumijemo narodni 
život i običaje jednoga kraja. U vremenu nagle industrijalizacije 
gube se mnogi zanati, djelatnosti, običaji, i sl., a sa njima u proš-
lost odlazi i leksika koja ih je pratila. Zbog svega toga je bilježenje 
i sakupljanje ovog jezičkog blaga dragocjeno. Govori Vasojevića, 
Uskoka, Plava i Gusinja, Rožaja, Zete, Nikšića, Mojkovca, Nje-
guša, Zagarača, Prošćenja, Banjana, Grahova i Oputne Rudine, 
Njeguša,već su dobili svoje rječnike, čime je značajan dio crno-
gorskih govora rječnički obrađen.

Ovaj rad je dio našeg obimnog rukopisa Rječnika govora Gornjeg 
Bihora, za koji je građa prikupljana u periodu od 2010-2015. go-
dine. U ovom radu su date riječi sa početnim slovom p.

Prof. dr Draško Došljak

PRILOG ZA RJEČNIK GOVORA 
GORNJEG BIHORA
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Područje Bihora, oblast u Gornjem Polimlju, dijelimo na Gornji Bihor, koji 
obuhvata sliv rijeke Lješnice, i Donji Bihor, koji pripada opštini Bijelo Polje.

Gornji Bihor je smješten na sjeveroistoku Crne Gore, između četiri opštine: 
Berana, Bijelog Polja, Rožaja i Tutina. Dakle, Gornji Bihor je ograničen Pe-
šterskom visoravni na sjeveru, na istoku Vlahovom, Turjakom na jugoistoku, 
Poličkom visoravni na jugu, Limom i Loznom na jugozapadu i Koritima na 
sjeveroistoku (v. Lutovac 1967:3-4).

Gornjem Bihoru, opštini Petnjica, pripadaju sljedeća sela: Bor, Savin Bor, Javo-
rovo, Murovac, Dašča Rijeka, Poroče, Dobrodole, Ponor, Radmance, Petnjica, 
Lagatori, Kalica, Trpezi, Gornja Vrbica, Donja Vrbica, Lješnica, Tucanje, Vrše-
vo, Azane, Godočelje i Orahovo.

Opština Petnjica se prostire (Gornji Bihor) na površini od 173 km² i iznad 600 
metara nadmorske visine.

Gornjobihorski govor pripada južnosandžačkom govornom tipu, čija je 
naiizrazitija osobina, koja se uočava pri prvom susretu sa govornicima ovoga 
područja miješanje ijekavskog i ekavskog izraza. To dolazi ponajviše otuda što 
je stari vokal jat (ѣ) u dugim slogovima, u principu, dao ije, a u kratkim – je. 
Govor Petnjice se može smatrati ijekavsko-ekavskim, pri čemu je dužina sta-
rog vokala jat (ѣ) samo bitno distinktivno obilježje, mimo čega se nailazi na 
ekavske, odnosno ijekavske likove nezavisno od dužine jata (ѣ), u kom slučaju 
se takve pojave mogu smatrati fakultativnim. Na ovo utiču dva osnovna fakto-
ra: porijeklo stanovništva i konfesija (v. Barjaktarević 1966: 9-15).

Bihorsku govornu zonu karakterišu četiri akcenta: kratkosilazni, kratko uzla-
zni, dugosilazni i dugouzlazni. Ipak, imamo arhaičnost starih akcenata (du-
gosilazni i kratkosilazni) na unutrašnjim slogovima trosložnih i višesložnih 
riječi. Dugosilazni akcenat se čuva na krajnjem slogu, uzlazni akcenti su re-
zultat pomjeranja starog kratkog akcenta sa krajnjeg sloga na prethodni kratki 
ili dugi slog. Ova govorna zona poznaje akcenatske dućine u položaju poslije 
akcenta kao i u položaju prije njega.

 Što se tiče konsonantizma karakteristični su glasovi h, j, t. Pripadnici islamske 
vjeroispovijesti sačuvali su glas h, ali kao redukovan, dok se kod pravoslavaca 
izgubio. Glas j se gubi u međuvokalskom položaju, dok se glas t obično gubi u 
poziciji u nastavku –st. Ovo su najmarkantnije fonetske osobine govora Gor-
njeg Bihora.
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Rječnik [P]

pačarva, -e, ž. krpa za čišćenje prljav-
štine; fig. niko i ništa, loša osoba.
Uzmi pačarvu i počisti stepenice ka po-
drumu.
On ti e pačarva, pa ga ne drži za pri-
jatelja.

paćnica, -e, ž. uredna, čista žena.
Kad uđeš kod Mejre u kuću vidiš da e 
paćnica, sve uredno.

padalica, -e, ć. jabuka koja sama opad-
ne sa grane.
Pokupi one padalice ispod jabuka da se 
stoka ne podavi.

pajanta, -e, ž. horizontalna greda koja 
spaja dva roga na krovu, tavanu.
Obesi na pajantu ona džak sa pšenicom.

paklica, -e, ć. kutija cigareta.
Kupi mi dvie-tri paklice cigara.

pantole, ž. pl. t. pantalone.
Opeglaj mi one mrke pantole.

panjkati, -kam, nesvr. ogovarati.
Kako panjka Senadu, nikat se ona neće 
udat.

panuti, -nem, svr. padnuti.
Pripazi ono dijete da ne pane sa kreveta.

parabijača, -e, ž. prababa.
Nosi ime svoe parabijače.

paraded, -a, m. pradjed.
Paraded mu e bio veliki junak.

parožak, -ška, m. kratki ostaci na sta-
blu od posječenih grana.
Zakači kapot na parožak, pa sedni u 
hlad da zapušimo.

pasifka, -e, ž. metalna lopatica.
Uzmi žara na pasifku, pa podloži drugi 
kazan.

pastrma, -e, ž. zaklano i osušeno tele 
ili brav za zimnicu.
Kat spremim pastrmu, ne brižim za po-
rodicu e će bit gladna.

pastuv, -a, m. ždrijebac, neuškopljeni 
konj.
Otrgo se Mulev pastuv, sklonite decu da 
i ne pogazi.

pašče, -eta, s. pas; fig. loš čovjek
Sveži ono pašče da ne podavi kokoške.
Ono nie čoek, no pašče.

patan, -tna, -tno, prid. težak, mučan.
Imao e patan život.

patent, -a, m. rajsferšlus.
Pokvario mi se patent na jaknu, ne 
mogu e zapučit.

patisati, -šem, nesvr. raditi bez od-
mora.
Po cio dan patiše, ne stae.

pečiti, -čim, svrš. ujesti, ugristi.
Pečio ga osinjak u vrat.

peka, -e, ž. ljutnja.
Između ove dvije porodice neka peka 
zadoviek.
peljati, -ljam, nesvr. trpati, podmići-
vati.
Po cio dan nešto pelja u usta.

pepeljara, -e, ž. posudica za pepeo od 
cigareta; dio šporeta ispod ložišta za 
sakupljanje pepela.
Napunio pepeljaru opušcima.
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Istresi pepeljaru da se šporet bolje razgori.

peraljka, -e, ž. perač, drvena daska sa 
ručkom kojom se lupa veš pri ručnom 
pranju.
Bes peraljke se ne može dobro oprat 
ona veš.

perčin, -a, m. tjeme glave.
Dobiće po perčinu ako nastavi da se 
svađa.

petlja, -e, ž. opšivena rupa za kopčanje 
dugmadi na garderobi; fig. osoba koja 
je hrabra i odlučna.
Pohabala mi se petlja na pantole.
On jedini u tu kuću ima petlju.

pića, -e, ž. hrana (sijeno) za stoku.
Pripremio e piću za ovce za svu zimu.

pijuk, -a, m. kramp.
To kamenje ćeš najbolje izvadit pijukom.

pikljo, -a m. mršava, štrkljasta osoba.
Ona pikljo ti nije za taj posao.

pila, -e, ž. testera.
Kupio novu pilu za rezanje drva.

pilav, -a, m. jelo koje se spravlja od re-
zanaca od tjestenine i jaja.
Spremila pilav i turšiju majstorima.

pipav, -a, -o, prid. spor, nespretan.
Sve ti e ovo pipavo, pa izgubiš dosta vre-
mena.

pirgav, -a, -o, prid. pjegav.
Nalegla sam onu pirgavu kokošku prije 
deset dana.

piskavica, -e, ž. vrsta sitne rane šljive.
Pokupi one piskavice i baci u kacu za 

rakiju.

piskor, -a, m. sitna djeca.
Nosim ovo brašno, čeka me ona piskor 
kući oće da jedu.

pišman, izraz. kajati se.
Otkat je ono čuo za Rama, on ti e pišman.

pišmoljak, -ljka, m. sitan, mali.
Udala se za nekoga pišmoljka.

pjac, -a, m. plac; pijaca.
Napravio kuću na svoj pjac.
Prodavaše kompiere na pjac.

plajvaz, -a, m. olovka.
Kupi plajvaz za školu.

plaknuti, -nem, svrš. na brzinu isprati 
vodom.
Plakni se malo, pa uđi da jedeš.

plandište, -a, s. mjesto gdje planduje 
stoka.
Idi na plandište viđi je su li tamo ovce.

planuti, -nem, svrš. izgorjeti, nestati; 
fig. burno reagovati.
Redžu juče planula sva sijena, pualj 
samo ostao.
Za tren mu na pjac planu pasulj koliko 
e dobar.
Planu Osman oće sve da popršti pred 
sobom.

plas, -ta, m. plast sijena, naviljak.
Dovuči volovima ona plas iz doline da 
privršimo sieno.

plofka, -e, ž. tanka kamena pločica 
Nađi dvie plofke da podbacimo pot 
kacu da e ravna.
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plot, -a, m. ograda opletena prućem.
Volovi provalili plot i paharali pšenicu.

pleh, -a, m. lim.
Kupili su pleh da pokriju košaru.

pljunka, -e, ž. pluvačka.
Zalijepi mu plunku u lice.

poazginiti, -nim, svrš. nasilan.
Poazginia pa će napravit neko zlo.

pobaučke, pril. ići četvoronoške, na 
rukama i nogama.
Deca idu pobaučke ka da se igraju nečega.

počis, -ta, m. počist. kratkodlaka vuna 
sa repa i trbuha ovce.
Spremi počis da nosim u vlačaru.

poćukati, -kam, svrš. pokljucati.
Počukale su kokoške sve, baci im još 
malo žita.

pod, -a, m. patos.
Moramo mijenjat pod, sipac ga nagrdio.

podbraditi (se), -dim (se), nesvr. po-
vezati se maramom ispod brade.
Podbradila se nekom šarenom mara-
mom da ju ne poznaš.

podina, -e, ž. dno stoga sijena, razvr-
šeno sijeno.
Pokrio sam podinu da ne pokisne.

podmašiti, -im, svrš. nagovoriti.
Esad ga podmašio da krade jabuke.

podnapola, pril. uzeti neku livadu ili 
njivu za obradu i podijeliti korist po 
pola sa vlasnikom.
Uzeo one livade podnapola da nakosi 
sijena za stoku.

podnjiviti, -vim, svrš. odgajiti, odnje-
govati djecu.
Podnjivili su petoro dece sa jedne plate.

podojiti, -jim, svrš. dati sisu djetetu; 
posisati mlijeko (mladunčad domaće 
stoke).
Podoila dijete i ode u njivu da kopa.

podruga, -e, ž. druga žena (od dvije) 
udata za istog čovjeka.
Podruga ima dva brata u inostranstvo.

podsobom, izraz, euf. Izvršiti u bolesti 
malu i veliku nuždu u gaće.
Ne može is kreveta nikut, mokri podso-
bom.

pogan, -a, m. loša osoba
On je pogan od pogani.

poganica, -e, ž. zmija.
Ubi jednu poganicu u vrt imaše metar 
u nju.

poganija, -e, ž. grupa nevaljalih, nepo-
slušnih osoba.
Skupila se neka poganija, ne daju po 
selu ništa pret kuću ostavit.

poguriti se. –rim se, svrš. saviti se u 
leđima.
Pogurila se od neke muke, vuče nos po 
zemlji.

poguzički, pril. kretati se natraške sa 
isturenom stražnjicom.
Poguzički su ulazili u pećinu da nešto 
traže.

pohara, -e, ž. pljačka, upad stoke u 
obrađeno imanje.
Imali su poharu u kuću, moramo sku-
pljat pomoć.
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pojas, -a, m. široki kaiš izatkan od vune 
koji stariji ljudi stavljaju oko pasa; kaiš.
Izatkala sam mu pojas od singave vune 
da se zimus opasa.

pojata, -e, ž. štala, ostava za sijeno.
Moramo pravit novu pojatu ova e do-
trajala.

pokarabasiti (se), -sim (se), svrš. po-
svađati se. Pokvariti.
Ramčilovići se pokarabasili zbog imanja.

pokrov, -a, m . krov na kući, štali, po-
moćnom objektu, i sl.
Pripokrivaju kuću, propao im pokrov.

pokvocati se, - čem se, svrš. kokoška 
koja se sprema da legne na jaja da bi se 
izlegla pilad.
Tri kokoške su se pokvocale, pa da se 
naležu. 

polakšije, pril. neprav. komp. sporije, 
laganije.
Polakšije us brdo, ne mogu da te pratim.

polagati, -žem, nesvr. (ooz) davati sto-
ci sijeno.
Polažem volovima otavu, oću da se po-
prave.

polehnuti, svrš. bezl. zagrcnuti se to-
kom jela ili pića.
Ispravi to dijete da mu ne polehne to 
mlijeko.

polog, -a, m. gnijezdo za kokošku đe 
nosi jaja; jaje koje se ostavlja u gnijezdo.
Ode kokoška na polog, biće još jaja.

polovština, -e, ž. stara garderoba.
Izbaci tu polovštinu to više niko neće da 
to obukue.

pomesti se, -metem se, svrš. ozepsti.
Obuci se dobro da se ne pometeš mraz 
je veliki.

pomoliti se, -lim se, svrš. (ooz) provi-
riti, pojaviti se.
Pomoli se neka grupa ljudi na brdo i 
zamače.

pomorija, -e, ž. masovna smrt.
Prije rata beše neka pomorija ot neke 
bolesti, po sela nestade.

pomrznuti (se), -nem (se), svrš. zale-
diti (se); mrzjeti, zamrzjeti.
Pomrzao jutros izvor, ufatio led.
Ako te pomrznem, ne pomalaj mi se na 
oči. 

ponazina, -e, ž. nekolicina ljudi.
Ne samo jedan, ponazina su odustala.

ponaosob, pril. samostalno, zasebno.
Ponaosob su donosili darove.

ponešen, -a, -o, prid. privržen, koji 
puno voli.
Beše ponešen za amidžu.

ponude, ž. pl. t. darovi prilikom kuć-
nih posjeta.
Moramo spremit ponude za Agoviće.

ponjava, -e, ž. prekrivač za krevet; fig. 
loš čovjek.
Pokri se ponjavom i ćuti.
To ti je nikakvo čeljada – ponjava jedna.

popadom, pril. postepeno.
Kosiću planinu popadom dok ne dobi-
em odmor u fabriku.

poparuša, -e, ž. hljeb od kukuruznoga 
brašna koje se pari vrelom vodom.
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Jutros sam dala deci poparše i sira za 
doručak.

popasak, -ska, m. prijavljivanje krava i 
ovaca u podne radi muže.
Sat će mi prijavit krave na popasak, mo-
ram spremit sudove.

popoditi, -dim, svrš. popatositi.
Popodili smo dvi sobe, a treću ćemo sutra.

poprtljati, -ljam, svrš. spakovati stvari 
na brzinu.
Poprtljaj to, čeka čoek da ne zakasni.

poprug, -a, m. kaiš koji služi za prite-
zanje samara na konju.
Zadnji poprug na samar se prekinuo, 
moram turat novi.

porezati se, - žem se, svrš. (ooz) učešće 
u kupovininečega što že koristiti više 
osoba (mašine, alata, i sl.).
Porezali smo se i kupili konjska kola za 
nas i midžove.

pos, -ta, m. post.
Pos trae do kraja meseca.

posati, -sem, nesvr. dojiti, sisati.
Dvie godine ima, a još ti pose to dijete.

posedak, -tka, m. odlazak u goste u 
rane večernje sate.
Idemo kod Šabotića na posedak večeras.

posmiriti, -rim, svrš. završiti posao. 
Poraditi.
Jeste li posmirili to oko sijena u planinu?

posmrče, -eta, s. dijete koje se rodi na-
kon očeve smrti.
Ono Zadino posmrče poraslo, momak 
se učineo.

posvojče, -eta, s. dijete koje se usvoji.
Ono posvojče od brata ne odvaja od 
svoje dece.

pošušnjara, -e, ž. lopuža.
Ona pošušnjara se vuče us put, izađi 
isprt da nešto ne ukrade.

potakmiti, -mim, svrš. skratiti.
Potakmio kosu, pa mu glava došla manja.

potaman, pril. po volji.
Ne pomeraj se, potaman mi e sat.

potka, -e. ž. obojeni vuneni konac koji 
služi za tkanje ćilima.
Donesi potku da danas počnem da ti 
tkem ćilim.

potklobučiti (se), -čim (se), svrš. is-
pupčiti (se).
Potklobučio se zid više šporeta, moramo 
ono popravit.

potkopati se, -pam se, svrš. suprotsta-
viti se.
Potkopao mu se učitelj, neće položit ra-
zred.

potpasati se, -šem se, svrš. radnja koju 
sprovodi nadriljekarka kod žena koje 
ne mogu da ostanu trudne.
Neće ona zatrudet dok ju Remka ne pot-
paše.

potpira, -e, ž. suve ljuščice, luč za pot-
palu.
Spremi potpiru za ujutru da bika naloži 
šporet.

potprištiti, -tim, svrš. istući nekoga 
prutom da se stvore plihovi; iznervirati.
Potprištio sam ga onijem ljeskovakom, 
ostade da plače.
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Potprištilo me ono Samirovo dijete, cije-
li dan unaopako.

povađati, -đam, nesvr. ponovo se pa-
riti, voditi.
Šara povađala prije deset dana, a ove 
druge su steone.

povezača, -e, ž. manja marama kojom 
žene pokrivaju glavu.
Ponesi biki onu plavu povezaču da stavi 
na glavu.

povodanj, -dnja, m. poplava.
Povodanj danas, oko Popče sve pliva.

povoj, -a, m. kaiš od platna ili vune ko-
jim se dijete povija u bešik, kolijevku.
Uzmi ta povoj pa lijepo repovij to dijete 
da zaspe.

površiti, -šim, svrš. staviti sijeno na 
vrh stoga da se napravi kapa da ne 
može da pokisne.
Površili smo ono više sijeno, a sutra 
ćemo ono manje.

pozemljuša, -e, ž. sitotinjska kućica 
primitivno napravljena sa žemljanim 
podom.
Podnjivljeni su svi u pozemljušu, a sat 
svi po kulu imaju.

požežen, -a, -o, prid. bolest disajnih 
organa kod konja koja se odlikuje ka-
šljem; fig. pej. asmatičan.
Požegao mu se konj od puljavoga sijena.
Crkneš, požegaću jedan!

praće, -a, ž. konopci sa obje strane sa-
mara koji služe za stavljanje nogu pri 
jahanju i za tovarenje konja.
Skrati te praće da to dijete može naslo-
nit noge.

prasa, -e, ž. praziluk.
Spremila sam za ručak koturaču sa pra-
som.

praznoruk, -a, -o, prid. koji ne nosi 
poklone.
Praznoruka sam otišla u posetu, pa me 
sramota sat.

prco, -a, m. čovjek niskog rasta.
Ona prco se ponaša ka da e neka sila.

prčkati (se), -kam (se), nesvr. dirati 
vodu; raduckati.
Vidi onu decu prčkaju vodu, da ne na-
zebu.
Prčkam po malo u njivu, pa se i ne 
umorim.

predaniti, -nim, svrš. provesti, preži-
vjeti dan.
Predanio sam, a sutra ću videt.

preduhaniti, -nim, svrš. imati duvana 
za cio dan, pojesti nešto malo prije ci-
garete.
Spremi mi nešto da preduhanim.

pređa, -e, ž. vuneni konac koji se kori-
sti za tkanje.
Ofarbala sam pređu i spremila za tkanje.

preoblaka, -e, ž. garderoba za presvla-
čenje.
Nađi mi preoblaku, oću kod doktora da 
idem.

presefiti (se), -fim se, svrš. zaboraviti, 
previdjeti.
Presefio sam, mislio sam da da sam tebe 
dao sekiru.

preteknuti, -nem. svrš. preživjeti; pre-
ostati.
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Ovoga puta je pretekao, a sledeća apera-
cija mu e kobna.
Preteklo im je sijena, pa će imat i za 
drugu zimu.

preterišiti, -šim, svrš. pretražiti; pre-
kopati njivu.
Preterišili su tavan, ali ništa nijesu našli.
Preterišili smo njivu, pa za dva dana 
ćemo sadit pasulj.

pretrgnuti (se), -nem (se), svrš. pretje-
rati u poslu; fig. malo, nedovoljno.
Pretrgla su se ova deca danas dok su 
ono sve krekopala.
Ene kolicko donese drva, vala si se pretrgo.

pretrukovati, -jem. svrš. precrtati mu-
stru.
Sviđa mi se ova stoljnjak, da mi daš da 
ga pretrukuem.

prežati, -žim, nesvrš. biti na oprezu, 
iščekivati.
Eno ga u njivu, preži krtinjaka.

pričinjati, -njem, nesvr. završna faza 
pred teljenje kod krave kad vime poči-
nje da natiječe.
Zeka počela da pričinje, a ono drugo 
kravi mi nije još ni vodilo.

primaća, -e, ž. dnevna soba, soba za 
prijam gostiju.
Kupili smo nove stvari za primaću, a za 
spavaće sobe nijesmo ništa.

pripsati, -šem, nesvr. ličiti; pristajati.
Sve pripše na daidžu.
Pripše mu ono odijelo pa ga e milina 
videt.

prismočiti, -čim, svrš. uzimati uz glav-
no jelo još nešto od hrane.

Postavila sam im pasulj a oni prismaču 
sir.

prkna, -e, ž. žena ogromne zadnjice; 
žena dobrog apetita.
Ona Muleva prkna zauzela cijeli dvo-
sed.
Koliko pojede ona prkna, premašala.

prkno, -eta. s. zadnjica.
Pocijepao gaće na prkno.

prnje, -a, ž. pl. t. garderoba.
Obukao nove prnje ka da će u svatove.

proljetak, -ka, m. prošlogodišnji stog 
sijena.
Polažem proljetak kravama dok se ne 
otele.

prozuknuti, -nem. svrš. protrulo drvo, 
voće.
Da zamijenimo onu prozuklu gredu.

prvina, -e, ž. novina, prvi put.
Šta si se smotao ka da ti je prvina.

prvoteoka, -e, ž. krava koja se prvi 
put teli.
Zeka mi je prvoteoka pa mi je žao da ju 
mičem, mlada je.

pufa, -e, ž. bubuljica.
Iskočila joj jedna pufa na čelo.

puljka, -e, ž. dugme.
Priši mi dvije puljke na onu plavu ko-
šulju.

pusnica, -e, ž. pusta kuća; kuća bez po-
tomstva; fig. dobra kosa (alat).
U onu pusnicu više nema ko da zakonači.
Kad nabiligijam ovu moju pusnicu sve 
pršti pred njom.
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An Addition to the Dictionary of the Upper Bihor Dialect (P)
Abstract: In this script, the author brings the material for compiling a dictionary of the 
Upper Bihor dialect. The Upper Bihor area administratively belongs to Petnjica, covers 
173 sq.km and is located at the altitude of 600m. The Upper Bihor dialect is a subdi-
alect of the south Sandzak speech pattern, whosemain characteristic is the mixture 
of iekavian and ekavian speeches. Thi is easily noticeable when interracting with the 
population from this area. This mixture stems from the fact that the old vowel JAT 
has been replaced by –IJE in long sylables and –JE in shortones. The Petnjica dialect 
can be defined as iekavian – ekavian, where the only distinctive mark is the length of 
the old vowel –JAT. In case like this, these instances can be considered irregular. The 
Dictionary contains lexisms from Petnjica region, with the confirmations from the 
vernacular.
Key words: Upper Bihor, Petnjica, dialect, dictionary, lexicography.

Skraćenice: dem. = deminutiv; fig. = figurativno; hip. = hipokoristik; imp. = 
imperativ; m = muški rod; nesvr. = nesvršeni glagol; pejor. = pejorativno; pl. 
= množina; prid. = pridjev; pril. = prilog; pogr. = pogrdno; pl. tant. = pluralia 
tantum; s. = srednji rod; svrš. = svršeni glagol; v. = viđi; ž. = ženski rod.
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pustaćija, -e, ž. uštavljena koza sa vu-
nom od ovce.
Turi pustaćiju pod noge da ti nije ledno.

putalj. –a, m. konj sa šarom (biljegom) 
iznad kopita .
Zaveži putalja za onu nogu što ima 
šaru.
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Filip Došljak

ĆATOVIĆ HILMIJA 
Maestro likovnog jezika
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ilmija Ćatovic, slikar čije su forme usmjerene prema apstrakciji i asocijativno-
sti, čiji su pejzaži vrh ove naše savremene umjetnosti rođen je 1933. godine u 
Skoplju, od oca Ilijaza, Rožajca, profesora Velike medrese u Skoplju, i majke 
Džemilje, djevojačko Zejnelagić, iz Rožaja. Osnovnu školu je završio u Roža-
jama 1948. godine, a nižu gimnaziju u Beranama. Pohađao je srednju Umjet-
ničku školu u Herceg Novom. Profesori slikarstva u vrijeme njegovog likovnog 
školovanja bili su Petar Lubarda i Mirko Kujačić. Hilmija je bio u klasi Mirka 
Kujačića kod kojeg je proveo dvije i po godine. U Herceg Novom, Ćatović je 
učio zajedno sa Dadom Đurićem, Urošem Toškovićem, Slobom Pejovićem. U 
to vrijeme u školi je bilo mnogo starijih učenika od Ćatovića. Bilo je ljudi koji 
su tada imali četrdesetak godina. Tamo je bio Filo Filipović, koji je u školu 
došao kao kapetan, pa Slovenac Stepan Kežar, koji je imao preko 40 godina, 
zatim Đuro Pulitika, koji je takođe bio stariji od redovno upisanih đaka. Među 
učenicima su bili i Besalet Pojatić iz Pljevalja i Aljo Smaijilagić iz Berana. Ća-
tović školovanje nastavlja u Skoplju gdje je završio srednju Umjetničku školu, 
1953. godine. 

Akademiju primenjenih umetnosti (odsjek slikarstvo) završio je u Beogradu 
1957/58. godine, u klasi prof. Vinka Grdana,  gdje je i magistrirao 1980. godi-
ne. Radio je kao profesor, dekan na Fakultetu umetnosti u Prištini, na Fakulte-
tu umetnosti i dizajna u Nišu i Novom Pazaru. Jedan je od osnivača Akademije 
likovnih umetnosti u Prištini. Na Akademiji u Prištini ostaje sve do rata na Ko-
sovu, marta 1999. godine gdje mu je propala četrdesetogodišnja zaostavština. 
Izlagao je šezdeset puta samostalno i na preko tri stotine kolektivnih izložbi. 
Učesnik je brojnih priznatih kolonija u zemlji i inostranstvu. Bio je Udruženja 
likovnih umetnika Srbije (ULUS) i Sandžačkog udruženja likovnih umetni-
ka (SULU). Između ostalih nagrada i priznanja, dobitnik je nagrade “Dukat 
Isa-bega Ishakovića”, (2007. god.) za poseban doprinos u kulturi i nagrade za 
životno djelo SULU-a, (2008. god.).

Samostalne izložbe:
1957. godine - Novi Pazar
1959. godine - Titograd, Sarajevo
1967. godine - Svetozarevo
1968. godine - Novi Pazar
1969. godine - Priština
1971. godine - Zagreb
1972. godine - Skoplje

H

Fi
lip

 D
oš

lja
k 

 Ć
AT

OV
IĆ

 H
IL

M
IJA

 (M
ae

st
ro

 li
ko

vn
og

 je
zi

ka
)



PORTRETI  PORTRETE  PORTRETURI

112

1973. godine - Novi Sad
1979. godine - Bazel
1980. godine - Brčko
1981. godine - Priština
1982. godine - Rožaje, Ivangrad, Pljevlja
1983. godine - Titograd, Priština
1984. go dine - Beograd
1985. go dine - Grožnjan
1986. godine - Novi Pazar
1992. godine - Beograd
1993. go dine - Niš, Leskovac, Priština
1996. godine - Kruševac, Čačak, Novi Sad, Opovo, Pančevo, Beograd
1997. godine - Zrenjanin, Novi Pazar
1998. godine - Priština
1999. godine - Rožaje, Bar
2011. godine - Podgorica

Izložbe u inostranstvu:
- Zersov (Poljska) - Izložba Međunarodnih kolonija
- Sinjez (SSSR) - Međunarodna kolonija
- Katovica (Poljska) - Zelengora 1972.
- Bukurest, Koln, Hilden, 1978.
- Paris, Lyon, Stuttgart, 1979.
- Damask, Cozenza, Aman, Ankara, 1980.
- Montreale, 1981.
- Kairo, 1984.

Nagrade:
1964. - Priština, decembarska nagrada za slikarstvo SAP Kosovo
1971. - Beograd, nagrada KPZ Srbije na “Oktobarskom salonu”, 
             Rožaje, nagrada “XXX septembar”
1973. - Priština, nagrada ULUK-a, Priština, nagrada UPUK-a
1974. - Priština, nagrada “Jedinstvo”
1975. - Tuzla, otkupna nagrada na 3. izlozbi “Jugoslovenskog portreta”,
             Cetinje, otkupna nagrada “Salon 13. novembar”
1977. - Sombor, otkupna nagrada “XV likovna jesen”
1979. - Tuzla, otkupna nagrada “Jugoslovenski portret”
1980. - Priština, nagrada za crtez UPUK-a
1981. - Priština, nagrada za sliku ULUK-a
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1982. - Priština, nagrada ULUP, Priština, nagrada salona
1983. - Priština, nagrada ULUK
1984. - Priština, novembarska nagrada grada
1985. - Priština, nagrada ULUK
1998. - Priština, nagrada salona
1999. - Nagrada “Pivo Karamatijević» međurepublička zajednica za kulturu
2000. - Prva nagrada grada Rožaja na konkursu za amblem grada 
2007. - Nagrada “Dukat Isa-bega Ishakovića”, za poseban doprinos u kulturi 
2008. - Nagrada za životno djelo SULU-a.

Ferid Muhić je jednom istakao: „Slikar Hilmija Ćatović, mudar i vidu vičan, po-
mno zagledan u lice svijeta, nalazi putokaz i ondje gdje se on nikakvim gledanjem 
ne može naći. Jer je naučio kako da vidi! On slika, jer zna šta traži, zna za čim tra-
ga, i to slika tek kada ga svojim umijećem sagleda! Svaka njegova slika je povijest 
traganja i svaka slika je priča o nađenom izlazu!“

Ljiljana Zeković, istoričarka umjetnosti, u katalogu izložbe za njegovo posljednje 
predstavljanje u Podgorici zapisala je: „Hilmijino slikarsko djelo uobličava homo-
genu cjelinu preko koje umjetnik izražava human odnos prema svom okruženju 
– prirodi i čovjeku. Međutim, ono što ga čini jedinstvenim i prepoznatljivim jeste 
njegovo pejzažno slikarstvo… Kao slikar pejzaža pripada samom vrhu stvaralaca 
crnogorske savremene umjetnosti koji su se bavili ovim slikarskim žanrom. U 
atmosferi samoće i beskraja, on je otkrivao svijet prirode koji postaje projekci-
ja njegovih duševnih, spiritualnih i vizibilnih senzacija. Emocije i sjećanja kao 
primarni faktor u pristupu fenomenu prirode postepeno su prelazile u emociju 
i znanje koji dolaze iz psiholoških dubina umjetnika. Dubljom analizom njego-
vih pejzaža možemo naslutiti prisustvo žena koji se manifestuje u psihološkom 
atributu poistovjećivanja čovjeka sa unutrašnjim pulsacijama prirode, ali i jasnu 
poruku stvaraoca modernog doba koji svoj likovni jezik temelji na principima 
autonomije umjetnosti“

Sreto Bošnjak, 2011. godine piše: „Slika Hilmije Ćatovića, dakle, jedan je od iz-
danaka moderne, ali je svojom suštinom klasična - pre svega po čvrstoj usađe-
nosti u emotivne (podsvesne) slojeve bića slikara, začeta je u dodiru sa oblicima, 
prostorom, bojama i svetlošću (čak i sa mirisima!) prirodnog sveta, ponikla je na 
sudaru vida i duha, ali se konačno ovaplotila kao celovita likovna predstava jasnih 
formalno - materijalnih i estetskih principa. Priroda je izazov slikara ali strukturni 
elemenat tkiva slike: oblici pejzaža su internacionalni a ne samo formalni elemen-
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ti kreativnog čina. Ukratko, ovo slikarstvo živi od svesti od bliskosti i razlikama 
izmežu klasične i moderne umetnosti, od onog nekog posrednog iskustva, odno-
sno kreativne svesti prema prirodi umetnosti i prirodi sveta“.

“Ćatović svoju umjetničku sudbinu” – zapisuje Ljiljana Zeković, “vezuje za ma-
terijalnost ovog svijeta, po pravilu teži pojednostavljivanju likovnih značenja, nji-
hovoj redukciji, stilizaciji i sintezi. Njegovo slikarsko djelo uobličava homogenu 
cjelinu preko koje izražava human odnos prema svom zavičajnom okruženju, 
prirodi i čovjeku. U tom smislu neophodno je istaći sposobnost Ćatovića da 
svoj doživljaj čovjeka izrazi jasnim likovnim jezikom, koji je psihološki uslovljen 
teškim životom običnog malog čovjeka, raspetog između oskudice i skromnih 
želja. Na tom nivou tematike i predmetnosti svakodnevne stvarnosti, vrši namjer-
nu duboku proživljenu, subjektivizaciju forme usmjerenjem prema apstrakciji i 
asocijativnost. Međutim, ono što ga čini jedinstvenim i prepoznatljivim jeste nje-
govo pejzažno slikarstvo. On je slikar intimne poetike i lirske meditacije opsjed-
nut prirodnim ambijentom i njegovim poetsko-realističkim opservacijama, koje 
podstiču njegovu stvaralačku kreativnost. Hilmijino slikarstvo je toliko prisno da 
kada gledamo njegove slike poželimo da se nađemo u prirodi okruženi zelenilom. 
Takav utisak ostavlja njegov slikarski izraz ovog prije svega intimnog slikarstva sa 
puno skrivene svijetlosti, zvučnosti zelenih akorda, tišine u pejzažu. Sadržajnost 
blistavih apstraktnih i realnih minimalističkih riješenja kroz duga traženja, posje-
duje originalnu umjetnost, blisku stvaraocu i onome ko posmatra. Strukturalno 
savršeno, kompaktno, estetično, ovo bajkovito stvaralaštvo kao tajanstvenost jeste 
primarni izraz umjetnikovih htijenja. Kada je u pitanju asocijativnost, ovo slikar-
stvo mu otvara put djetinjstva, sjećanje na pejzaže kroz koje je prolazio. On je izat-
kao svoje slikarske vizije zasnovane na nostalgiji, sjećanjima, vizuelnim utiscima 
koje je pretočio u likovni jezik” 

„Ćatović sa posebnim osjećajem za mjeru“ – piše Slobodan Bobo Slovinić, „po-
tencionira trodimenzionalnost i prostornost. Katkada pojedini kompozicioni 
sklopovi i međusobni prepleti, gledano segmentarno, djeluju prividno plošno i 
gotovo afiguralno. No, ono što treba posebno istaći je Ćatovićev urođeni i prefi-
njeni osjećaj za hromatsko. Iako njegov kolorit, može naizgled djelovati mono-
hromno, suženo i unificirano, jer preovladavaju prevashodno zelene tonske vri-
jednosti, on je upravo raskošno gamni, sa izvanrednom valerskom razuđenošću, 
te blagim koloritnim akcentima, koji sugerišu uzdržanu polihromnost. Onirični 
ambijenti, obasjani su toplom sunčanom svjetlošću, nenametljivi upadi iz gornjeg 
rakursa, kupaju blago nabrekle forme, a bačene sjenke, naglašavaju duboki spokoj 
i ukidaju vremensku komponentu. Upravo znalačkim ritmovanjem svjetlosti i 
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sjenke, suptilnom smjenom toplo–hladnih odnosa, te veoma osjećajnim akcento-
vanjem, uspostavljena je čudesna atmosfera, koja plijeni mirnoćom i bajkovitošću 
prizora. Ćatović vještinom pravog maestra, gotovo poigravajući se, uspijeva da 
običan motiv na volšeban način, preobrazi u novu stvarnost, punu topline, osje-
ćanja u duhovnosti.“ 

Nebih Murići u katalogu koji prati jednu Hilmijinu izložbu ističe: „Ono što Ćato-
vića čini originalnim i što mu daje žig angažovanog umetnika jeste otelotvorenje 
Čoveka i njegove sudbine, njegove egzistencije, njegovo povezivanje sa rodnom 
grudom. Ono što svedoči da se njegov likovni svet normalno razvijao bez nekih 
skokova ili oscilacija, vidnih padova ili uzdignuća, jeste postepena linija njegovog 
umetničkog razvoja, neophodni dijalektički prelaz od početka do sadašnje faze. 
On sigurno korača normalnim tokom umjetničkog razvoja počev od statičkih 
figura vezanih za zemlju, od socijalne tematike sa vidljivim angažovanjem i pro-
dora kroz prostor lirskog izraza lepih zavičajnih pejsaža do simboličnih pokreta 
aktova u simboličnom Prstenu univerzalnog značenja. Tako smatramo da umet-
nik posmatra svet sa svih uglova posmatranja, nastojeći, kao svetlost, da otkrije 
složene tajne ljudskog sveta.“

„Ustaljena estetičnost i smisao za monumentalnost na malim formatima“ – zapi-
suje Marina Pipar, „čini ovo slikarstvo izuzetnim između mnogih tihih likovnih 
pronalaženja. Svaki delić ovih slika može se staviti ispod mikroskopa i daće utisak 
originalne svežine alge. Ovo biološko dodirivanje primarno je svakom slikarstvu 
koje je toliko puno života i proživljenosti jednog lepog i istančanog osećanja za 
meru. Svaka slika je predah, odmor, uzdah i smiraj. Bajkovitost kao tajanstvenost 
jeste primarni izraz umetnikovih htenja. Ako je u pitanju asocijativnost, ovo sli-
karstvo otvara nam svet detinjstva - sećanje na pejzaže kroz koje smo prolazili 
i sigrno stranice moderne istorije slikarstva svih onih povučenih slikara koji su 
gradili ovaj svet dopuštajući neštedimice da i drugi uđe u njega. Ovako slikarstvo 
izaziva divljenje i pre svega iznenađenje - da li je moguće da se naiđe na neop-
terećenost bilo čime, osim naravno pravim umetničkim preokupacijama - kako 
stvoriti sliku.“ 
Hilmija Ćatović je umro 2017. godine. Sahranjen je u Novom Pazaru.

Naša savremena likovna umjetnost svjedoči otvaranju novog svijeta. Svijeta u 
kojem je slikar Hilmija Ćatović postavio putokaze bajkovitosti, tajni, putokaze 
djetinjstva, susreta i sudbina. Oni su neizbrisiv trag na raskrsnicama budućih 
generacija! 
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Zuvdija Hoxhiq (Berisha), TË GJITHË TË MITË, Botoi: Qendra 
për Ruajtjën dhe Zhvillimin e Kulturës së Pakicave, Podgoricë, 
2017

ë opinionin e gjerë shoqëror, letrar dhe kulturor Zuvdi Hoxhiqi 
është i njohur si shkrimtar, poet, publicist, artist dhe sportist nga 
del se kemi të bëjmë me një personalitet shumëplanesh. Në botën 
letrare është i njohur me romanet “Viti i Gucisë” dhe “Ylli i Da-
vidit”, duke bërë emër në hapësirën letrare në gjuhën shqipe, ma-
lazeze dhe ate boshnjake, duke qenë edhe laureat i çmimeve të 
ndryshme. 

Autori I këtij libri ka lindur në Guci ku ka kryer shkollimin fillor 
për të vazhduar më pas në Pejë e Prishtinë, ndërsa prej vitesh jeton 
në Podgoricë, duke realizuar veprimtarinë krijuese e cila përm-
bajtjet i ka të ndërthurura me jetën e shqiptarëve, boshnjakëve e 
malazezëve, duke qenë i veçantë nga shkrimtarët e këtij regjioni. 
Vepra e tij më e re “Të gjithë të mitë” e botuar kohë më parë, 
përkthyer në gjuhën shqipe nga Dimitrov Popoviqi, pa-
raqet autobiografinë e autorit, e cila më tepër është ese se 
sa roman klasik, duke sjell risi në botimet letrare tek ne.  
Nuk ka dilemë se libri autobiografik veçohet nga çdo libër tjetër, 
sepse aty kemi të bëjmë më të shkuarën e origjinës familjare dhe 
rrethanat shoqërore të kohës. Dhe në këtë aspekt autori rrëfen 
udhëtimin dramatik të familjës së tij nga Kodralia e Deçanit në 
Kosovë e deri në ditët tona, duke ndërthurur protagonistët realë 
me imagjinatën e tij të pasur krijuese, me stilin e tij të veçantë, që 
lexuesi shqiptar i mban në mend kryesisht nga romanet “Viti i 
Gucisë” dhe “Ylli i Davidit”.

Dr Nail Draga

Komunikimi më të 
shkuarën dhe të tashmën

N
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Fillimisht duhet cekur se nuk kemi të bëjmë me një vepër letrare klasike, me 
një personazh parësor, por e kundërta me një mozaik të tillë ku autori i këtij 
botimi me mjeshtri prezanton rrëfimet përkatëse në planin historik, në një 
periudhë kohore rreth dy shekujve. Si i tillë, ai është konkret duke filluar nga 
familja e tij e gjerë, ku imagjinata krijuese ofron një realitet të panjohur për të 
parin e familjes i cili sa ka qenë real, ishte mistik për autorin.

Ja si i drejtohet autori lexuesit, që është fragment nga pjesa e pare e librit:
“Gjyshi im është Cuf Berisha, bektashi, i biri i dervishit Ali, nipi i shehut Ramë, 
të birit të Riza Kodralisë, shehut të Teqës së Vogël, baba dervishit, emrin e të 
cilit mbaj – Zuvdi.

Pikërisht për shkak të kontekstit familjar, autori zgjodhi një lloj homazhi në 
formën e albumit, sepse vepra është e strukturuar në atë mënyrë. Nuk është e 
lehtë të kuptojmë shkallën në të cilën albumi fotografik ishte një shpikje sim-
patike dhe e dobishme. 

Dhe një gjenealogji të tillë familjare tenton ta prezantojë përmes albumit të foto-
grafive të familjes, ku autori e përdor si pretekst për të zhvilluar rrëfimin sa per-
sonal dhe familjar. Fragmenti i shkeputur dëshmon qartë një rrëfim të tillë ku:
“Fotografía e Cuf Alisë nuk gjendët as në albume e askund tjetër. Zgjohem njëherë në 
mesnatë, kap një album dhe në “faqen e gjyshit ” filloj të pikturoj. Sikur rri përballë 
meje, e shoh mirë, vetëm sa nuk flasim. Deri në mëngjes kam mbaruar portretin. 
E le albumin hapur. Axha Braho, duke parë fytyrën e gjyshit, zgjon dhe mbledh 
të gjithë njerëzit e shtëpisë. Unë shikoj nga anash dhe hesht. Të gjithë që e kanë 
njohur: babai, xhaxha-llarët, tezet, vëllezerit nuk besojnë në atë çfarë shohin. 
Si me qenë i gjallë. Gjithçka njësoj: sytë, mjekra, kësula e dervishit, goja, vetëm 
sa nuk flet”.

Vepra ”Të gjithë të mitë” e Zuvdija Hoxhiqit (Berisha), është autobiografi në të 
cilin autori trajton marrëdhëniet ndërmjet popujve, feve në kohë të ndryshme, 
duke ruajtur qendrimin, përkatësisht dinjitetin e tyre, në vendet përkatëse. Si 
autobiografik autori me pietet flet për paraardhësit e tij, dervishët të tarikatit 
të bektashive, duke ofruan të dhëna të cilat janë pjesë e trashëgimisë së tyre 
familjare dhe shpirtërore.

Rrefimet e prezantuara i përkasin një areali të gjerë gjeografik, të kohës së shku-
ar në diakroni e sinkroni, duke ofruar ngjarje e ndodhi të cilat janë dëshmi e 
rrethanave shoqërore të kohës. Autori, ofron argumente të mjaftueshme me 

Dr
 N

ai
l D

ra
ga

 
 K

om
un

ik
im

i m
ë 

të
 s

hk
ua

rë
n 

dh
e 

të
 ta

sh
m

ën



KRITIKA  KRITIKË  KRITIKA 

118

emra personash realë por edhe të imagjinuar nga dimensioni letrar, ku rrefi-
met e prezantuara në shumë raste krijojnë dilema jo vetëm letrare.

Autori edhe në këtë vepër dëshmon së është mjeshtër i shkrimit të rrefimit 
shumështresor, duke përdorë shprehje, terma e frazeologji të cilat janë në favor 
të sagës së trajtuar, e cila pranohet lehtë nga lexuesi. Sepse, autori së bashku 
me personazhet tjera krijojnë një harmoni konceptuale e cila lexuesin e mbanë 
në kureshtje të vazhdueshme. Madje, këto ese, lirisht mund të konceptohen 
si tema të veçanta për realizime tjera letrare e artistike, sepse janë nxitje për 
krijues të profileve të ndryshme. 

Dhe në fund duke e lexuar këtë vepër del qartë se kemi të bëjmë me një autor 
me një qasje specifike, sepse përveç imagjinatës krijuese ai ka njohuri enci-
klopedike, i cili me mjeshtri e prezanton mjedisin e vendlindjës në zemër të 
Bjeshkëve të Nemura si të veçantë por edhe në kontakt me të tjerët, por duke 
mbetur origjinal sikurse është natyra e vendlindjes së tij.
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Zemlji u Crnićima, teško je odrediti boju: u ranu zimu je sme-
đa, poslije kiše crna, pri zalasku sunca zlatna, zimi, kad je oku-
je mraz, pobijeli, a s prvim proljećem, u predvečerje, postane 
rumena.

spovijedna forma, odnosno ispovijedni roman, sve je češće pri-
sutan u književnosti južnoslovenskih prostora. Ukoliko, kao što 
je slučaj u romanu „Boja zemlje“ Elvedina Nezirovića, iskreno 
pristupite temi, ukoliko ste spremni na psihološko i duhovno sa-
mootkrivanje, uspjeh je skoro zagarantovan. Razvoj pripovijed-
nih tehnika krajem 19. i početkom dvadesetog vijeka otvara nove 
mogućnosti za ispovijedni roman, pa tradicionalno pripovijeda-
nje u prvom licu dobija nova obilježja. Primjer za to je roman 
„Ispovijest varalice Feliksa Krula“ Tomasa Mana, ili „Pad“ Albera 
Kamija. U ispovijednoj formi pisan je i roman „Hodočašće Ar-
senija Njegovana“ Borislava Pekića, a u novije vrijeme i roman 
„Otac“ Miljenka Jergovića.U ispovijednoj formi pisan je i roman 
koji vam večeras predstavljamo. Odnosno, radi se o porodičnoj 
hronici pisca, koji potpuno iskreno stavlja pred čitaoca svoj život. 
Stavlja pred čitaoca strahote rata, gubitak oca, razočarenja u naj-
bliže. Odnosno, Elvedin Nezirovic kroz sospstvenu priču govori 
o nama. O svemu onome što se zove život. 

Prije dva dana kod mene je banuo pisac Safet Sijarić. Njegova 
specijalnost su romani. Opsesija, živo pripovijedanje. A on, Sa-
fet Sijarić, kao da je iskočio iz stranica neke knjige i obreo se tu 
da priča. On veli da pisanje, pogotovo pisanje romana, zahtijeva 
cijelog čovjeka, da romanu pisac mora da pokloni život. Mi u Bi-
horu bi rekli: „Ima ove Sajove“, a Elvedinova „Boja zemlje“ jeste 
potvrda za to.

Kemal Musić

BOJA ZEMLJE ELVEDINA 
NEZIROVIĆA
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Pisanje je umjetnost, a umjetnost je kada u knjizi „Boja zemlje“ 
doživite strahote rata a ne pročitate ni u jednoj rečenici da je neko 
ispalio metak. Umjetnost je kada o smrti razmišljate kao o životu. 
Kao kada Nezirović gleda u stopala svog mrtvog amidže i razmi-
šlja kako su mu ljetnje cipele La kosta uvijek bile uredno odložene 
u drveni ormarić pored vrata u njegovoj kući, udubljene i izvaja-
ne prema obliku i veličini amidžinih stopala. 

Boja zemlje je do sada doživjela dva izdanja. Prije dvije godi-
ne beogradska „Laguna“ je objavila prvo izdanje, a odmah za-
tim „Sinopsis“ iz Sarajeva i drugo izdanje. „Boja zemlje“ je teška 
porodična priča. Puna, kako bi to autor rekao, smrti u ružiča-
stom mantilu. Puna teških momenata. Ali i poetičnih. Čitajući 
ovu knjigu jasno se vidi da je njen pisac dobar pjesnik. Tako će 
Nezirović u jednom pasusu opisati smrt svoje nane Saje: Ja sam, 
potpuno prazan i bezosjećajan, gledao kako ispod bijelog čaršafa 
vire njena mala stopala, deformisana od nošenja galoša i smežura-
na poput osušenih listova duhana...U ovoj rečenici sabran je cijeli 
jedan život. Sva ljudska patnja i neminovnost sudnjeg dana, na 
kojem se, kako autor kaže, tijelo smanji, skupi, pretvori u šačicu 
kostiju preko kojih smrt navuče svoj ružičasti mantil. 

Ćamil Sijarić kaže:

Bili su silni ti naši stari
Kad u kući zapjevaju, lampa se tulila,
Kad kroz goru zapjevaju, gora se lomila.

Zato danas kod nas ne rastu gore
Niti se lampe noću pale –
Jer bojimo se da bi iz grobova ustale
Te naše stare budale
I zapjevale

Ovako Ćamil, a ovako Elvedin Nezirović:

„Za Aliju se govorilo da je u kafani na Žegulji eksirao 42 konjaka 
od stojeći, a onda uredno platio račun, uzjahao konja i krenuo, po-
lako, niz cestu, pjevajuć: Crven fesić nano, crven fesić, crven fesić 
joj nanice... Pričalo se i to, da je jedne prilike, tokom oranja, ljut na 
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vola koji nije htio vući plug, životinju udario šakom među rogove, i 
to tako jako da je Bjelonja poslije dva dana dolazio k sebi...“
Ovo je poređenje koje govori da je zemlja, ma koje boje bila, ista 
u Mostaru i u Bihoru. U Sarajevu, Beogradu i Zagrebu. Da nas 
na kraju sve pokrije ta zemlja. Mokra i teška. I da nas pamte po 
djelima. 
Elvedin Nezirović će ostati upamćen po romanu „Boja zemlje“!
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Umjesto mudrosti, iskustvo je: želja. 
Ana Ahmatova

olitvom počinje, sanjanjem završava. Valjda to tako biva. I kad 
mislimo da nema izlaza, u snovima nađemo put. A putevi naši, 
i molitva su, i jecaj, i radost i strah. Sa tisuću osmijeha Vanda za-
počinje svoj biserni libar od pažljivo biranih pjesama nastalih u 
rasponu od dvadeset i sedam godina. Dvadeset i sedam godina 
iskustva, ljubavi, patnje, jednostavno – života. Poezija jeste život, 
ali ga kod pjesnika vrijednih pomena nadilazi. 

Pjesnikinja zalazi u duboke teme, gdje su zakoni prirode oni koji 
djelaju mimo nas, a nas se ipak tiču i od njih ovisimo (Opomena), 
do brojnih ljubavnih koje na sve načine osvjetljavaju put među-
ljudskim odnosima. Pokušavajući da definiše ljubav, Vanda traži 
da „on“ bude blag u svojim željama, da bude plah u svojim suza-
ma, i blag u čežnjama. Jer, kako će se odbraniti svijet od svireposti 
nego blagošću i toplinom koje samo ljudsko srce može da podari? 
U prvom dijelu knjige (Akvarel), svaka pjesma je kao prozni tekst. 
Pjesma u prozi – proza u pjesmi. Narativno zamjenjuje stih, ali ga 
istovremeno i dopunjuje, te svaka pjesma dobija zasebnu priču, 
osobnu i sentimentalnu. Iako naizgled lične, one su univerzalne, 
kao i ljudska sudbina, koja iz individualnih iskustava prerasta u 
svevremensku. Ponekad lirski subjekat u pjesmama Vande Babić 
(Srednjovjekovna) vapi za štitonošem ljubavi, u kojem će se skri-
ti sva suptilnost žene i ostaviti trag na duši jednog viteza. Njene 
male pjesme – velike su! Dok se ljubav sastaje u stihu i živi svojim 
bljeskom, obasjava one čežnjive i željne poetskog viđenja svijeta. 
Ostalo je malo duhovnih očiju, čini se, u beskraju onih koje gle-
daju, a ne osjećaju, ne žele da vide, ni ljubav, ni snove, ni zalive, ni 

Maja Grgurović 

Slova, riječi, pjesme
Vande Babić

M
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svece, ni svoje kraljice. Zanimljiv je raspon nastajanja Vandinih 
pjesama. Od 1992. godine, kada je najranija pjesma iz zbirke Crta 
na dlanu napisana, osjećanja su se mijenjala, ali su uvijek profili-
sana nekim istim dojmom. U vremenu čekanja da dođe ono što je 
bolje, da spoznamo dulje, učinimo više, autorka poručuje: Ljubi, 
čini što želiš. Samo ne čekaj! Ovog trenutka je život, baš ovog. Dok 
ovo čitaš, dok ovo pišem. Crta na dlanu – opet je ta crta, ljubav-
na, moja, tvoja, svih nas koji smo ikada voljeli i ljubili. Iako neke 
ljubavi traju kraće od našeg pojma zauvijek, uče nas. Na dlanu 
je utisnuta i šutnja, kao najglasniji zvuk. A, tko čeka? Ne posto-
ji čekanje, jer je ono kao i vrijeme, iluzija, mentalna apstrakcija 
(Maleno moje). Kome god da je ova pjesma upućena, snažna je. 
Kojim god očima da je pročitamo, jaka je. I kada nam je vrijeme 
samo iluzija koju stvaramo da bismo objasnili sebe – sebi, sebe – 
drugima i tako redom, Vanda nam svojom pjesmom ukazuje na 
prolaznost svega oko nas. Ono što je u nama, često prolazi, ono 
što ostaje za nama, najčešće biva vječno. 

Zbirka Crta na dlanu predstavlja cjelokupni umjetnički doživljaj, 
upotpunjen crtežima čuvenih akademskih slikara Dimitrijem 
i Jagodom Popović. Na taj način se percepcija ove istančane ali 
jake poezije uspinje na viši nivo, i knjiga postaje sinkretizam um-
jetnosti. 

Od Bosne, do Zagreba, Zadra i njene mile Boke, svuda gdje misao 
doseže a srce zaigra – tu su prostori Vande Babić. Ne da Vanda 
svoju Boku, duboko je osjećajući onda kada su je ostavili da umre. 
(Bokeljska elegija). Zatim, taj gordi Lovćen, Njegošev, svijetli kao 
neprolazna luča, kao spomenik riječi, spomenar misli. Ni ta vje-
kovita planina ne ostavlja pjesnikinju ravnodušnom. Vanda za-
paža, bilježi, osjeća, opijena onim za čim joj unutrašnjost njenog 
bića treperi. Dotakne se ona i ljudskog zla (Zvijeri) i poručuje da 
dobrota nije paravan za počinjena djela. Dobrota mora biti pri-
rodni instinkt bez koje ne možemo biti cjeloviti. I tako se u zbirci 
pretapaju, i ljubav, i rodoljublje, i filozofija života. Sve živi pod 
jednim librom, Vandinim.
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Refleksione mbi vëllimet me poezi “MITE DERI PERTEJ” dhe 
“UNË DHE FJALA” të Hasan Muzli Selimit

ë pamundësi për të parë nga afër bukuritë mahnitëse të Bjeshkëve 
të Nemuna, për të ndjerë aromën e luleve erëkëndshme të li-
vadheve të Malësisë së Gjakovës, për të dëgjuar e shijuar zhur-
mën(herë nanuritëse e herë me rropamë) e ujërave të kristalta 
të Valbonës, për t’u njohur me banorët e këtyre trevave, me të 
vërtetat e legjendat e jetës së tyre, për lexuesin ka menduar poeti 
e prozatori, publicisti e teologu Hasan Muzli Selimi, autor i mbi 
13 veprave letrare, në poezi e në prozë, nder të cilat dy vëllimet e 
fundit me poezi “Mite Deri Përtej” dhe “Unë dhe Fjala”.

Të vendosësh emrin tënd në radhën e poetëve apo prozatorëve të 
sotëm, është veprimi më i lehtë që mund të bësh: Një dorëshkrim 
e një shtëpi botuese, një shumë parash (sipas kërkesës së pronarit 
të shtypshkronjës), e pas ndonjë muaji “pagëzohesh” krijues. Shu-
më prej këtyre “krijimeve”mund të jenë lexuar vetëm nga autori, 
e ndofta edhe redaktori. 

Por ka autorë e vepra artistike që shkruhen, botohen e shpejt 
bëhen të njohura jo vetem në rrethe të ngushta lexuesish, e kjo 
më rastisi edhe mua si admirues i librit artistik.

Muaj më parë më bien në dorë dy vëllime me poezi, të sapo bo-
tuara, te Hasan Selimit. I lexova dhe pata një ndjesi disi të veçantë. 
Tek kaloja përmes vargjeve, sikur ndjeja freskinë e bjeshkëve 
të Tropojës, sikur po takohesha me ata malësorë të moçëm e të 

Fadil Hasmuja

NJË ROMANTIK “I 
VONUAR” NË POEZINË E 
SOTME SHQIPE
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sotëm, por gjithmonë të fisëm, të përshkruar me imagjinatë, apo si i ka njohur 
vetë autori, lindur e rritur në këto anë.

Nuk kam ndërmend t’i hyj zanatit tim te mësuesit të letërsisë, për të bërë ana-
lizën apo komentin e poezive të këtyre vëllimeve, mbasi këtë e kanë bërë me 
mjaft profesionalizëm redaktorët e tyre, por thjesht të shfaq mendimet e mia 
si lexues, që gjithsesi këto janë relative dhe subjektive, duke ftuar edhe të tjerë 
lexues, për të dhënë mendimet e tyre, pa eufori apo nihilizëm.

Nëse autori do t’i botonte këto poezi dekada më parë, në të ashtuquajturin 
socrealizëm, atëherë do të përballej me anatemime e etiketime nga më të ndry-
shmet, si dekadent, i ndikuar nga rrymat perëndimore si simbolizmi apo her-
metizmi, e cila mund të shoqërohej edhe me linçimin e autorit, mbasi kishte 
guxuar të blasfemonte në “tempullin e parimeve”.

Poeti hedh hapa të matur në poezi, i lidhur ngushtësisht me fjalën, e si mjeshtri 
në zanatin e vet, e merr të papërpunuar, gdhend me durim mbi të, e lëmon 
duke i dhënë formën artistike, e siç thotë redaktori në librin “Mite Deri Përt-
ej”,...është bërë poet për të lindur me secilën fjalë, për të vdekur me secilin 
varg...Gjuha është e thjeshtë, e kuptueshme, kryesisht “e huazuar”nga treva ku 
ka lindur dhe është rritur, malësia e Gjakovës, e për rrjedhojë, nuk mungojnë 
dialektalizmat e krahinizmat. Autori nuk u përmbahet rregullave strikte të po-
ezisë tradicionale, si rima, metri apo strofa, por nuk mungon ritmi i brend-
shëm i vargut. Mesazhet që përcjell janë të pranishme në çdo varg e strofë, me 
qëllimin për të ndikuar tek lexuesit, kundër vesit e pro virtyteve, të cilat edhe 
po mungojnë në mjediset tona.

Në poezinë” Kafshimi i urrejtjes”, vetëm në pesë vargje autori tregon revoltën e 
tij të brendshme, se shpirti i poetit, por edhe i kujtdo tjetër duhet të priret nga 
dashuria e jo urrejtja. E këtë mesazh e jep përmes një metafore të gjetur, si...
helmi i gjarprit plak...

Qëndresën e një populli të lashtë, të vuajtur, por të panënshtruar, autori e tre-
gon përmes poezisë “Rrugë mijëvjeçare”. I gjendur në “dhena tjera”, me njerëz 
të pasur në xhep, por të varfër në shpirt, ai ndjehet krenar për emrin e tij, për 
origjinën e tij, për vendlindjen e tij, ...me lumin e çmendur e valën e harlisur, 
me gjogun e bardhë e gurin thep të bjeshkës.

Edhe metropolet më të mëdha të botës, ku poeti gjen ...flladin e shkuem dam...
por nuk gjen askund fjalën “të dua”, janë grimca pa vlerë para vendit të tij 
(“Vala e një lumi”)
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Duke pozuar para bustit të Ukshin Hotit në Prizren, poetin e frymëzon ky 
qëndrestar, simbol i vëllezërve tanë të martirizuar, në poezinë “Pse s’dukesh”.

...Ferrin e ke kaluar/ në këtë jetë ku ishe./ tani këta apo ata nuk të duan,/ por ti 
duku,/ nuk është vonë,/ kurrë për ty, as për ne...

Autori, falë formimit të tij profesional, është njohës i mirë i filozofisë shkenco-
re, por si besimtar bektashi, njeh edhe atë fetare. Mendimin filozofik e shfaq 
qartë në poezitë “Nis e sos”,”Digjen planetët”, ndërsa poezia “ Mite deri përt-
ej”mendoj se është nder më të spikaturat në këtë vëllim. Frymëzimin poeti e 
gjen...në vendin tim,/ mite pa mbarim,/nga guri e lisi i pyllit,/deri tek fjala e 
besa e burrit...

E kaluara, ashtu si tek romantikët e hershëm, mbetet pikë referimi në poezinë 
e autorit. Është një e kaluar me vuajtje e sakrifica, por që na bën krenarë të 
gjithëve.

Tek poezia “Rruga e humbur e babës”, ndjehet i shqetësuar, mbasi...Rrugën e 
babës nuk e gjeta,/ e tash kthehem me mall, që atëherë...

Autori gërmon në të kaluarën e vet, vite e dekada më parë, kërkon dërrasën 
e djepit, jo thjesht për t’u çmallur, por...me të të fluturoj,...të ndërtoj qyta pu-
shke,... të bëj vekë per nusen, të qëndis rrobat e mia per ditën e dasmës, por 
...edhe për dërrasë varri.

Lindja, jeta dhe vdekja janë simbolika që mbështjell disa nga poezitë e autorit. 
Ai bëhet njësh me njerëzit, me tokën, me qytetin ku jeton, e këtë e ka dhënë me 
detaje në poezinë ”Qyteti im”, përmes Drinit, Kirit, Bunës, por “mërzitet”kur 
sheh mjerimin, të ulur këmbëkryq, në rrugët e qytetit, në muret e shtëpive, të 
gërryera nga koha, me shtrëngatat e saj...Por ç’mund të bëjë më shumë ...biri 
i shekullit të ri...veçse “zoti të dhashtë”...duke na sjellë para lexuesit poetin e 
këngëve të mjerimit, Migjenin.

Tek “Qytet i ngrirë” ka pesimizëm, por jo fatalitet. Po e ardhmja ? Poeti shpre-
son, ndërsa lexuesi beson...

Ndërsa në pjesën e parë “Lisi i këngës sime”,motivet janë të larmishme, nga ai 
shoqëror e atdhetar, tek ai filozofik, me nota simbolizmi e misticizmi, në pjesën 
e dytë “Flokët e bjeshkës”,lexuesit i duket se ka kaluar nga lufta në paqë,nga 
zhurma në qetësi, nga realja tek romantikja. Shpirti i trazuar duket se gjen 
prehje. Dashuria shfaqet ne trajta te ndryshme, ashtu siç din te shfaqet vetëm 
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ajo, herë platonike, flurore ,e pakapshme, në stilin naimian (Do të shkrihem, 
të venitem,/ si kandili që s’ka vaj...), herë i ngjan erotikës së Cajupit, konkrete, 
e prekshme 

( E mban mend moj Marë,/dashurinë e parë...)

Në poezinë “Për ne të dy”, poeti vuan ...Ti nuk ke ku ecën,/Unë derdhur për 
tokë,/Për ty dhe për mua bashkë...Por më konkrete ajo shfaqet tek poezia “S’di 
asnjë fjalë”...Derdhun krejt dashuria në shtrojat tua,/ unë përulun mbi hapës-
irën tënde dritë...

Përmes metaforash të zgjedhura ,autori tregon filozofinë e jetës, qëllimin për 
të jetuar e për të lënë ndonjë shenjë, për të mos u zvarritur, por për të rendur, 
nga e njohura drejt së panjohurës, ku simboli është figura bazë. Si tek poezia 
“Pritje në përjetësi”:

...Prit i thua djalit, puthjen s’ta harroj,/Prit i thua vdekjes, s’dua të vij, është 
shpejt,/ Prit e prit e kurrë s’mjaftoj...

Poezitë e pjesës së tretë “Tingull i heshtur”mund t’i quaj ‘poezi meditimi”, diku 
me nota epike, por më shumë dominon lirizmi e simbolizmi. Autori gjen një 
“shkas”, një rrethanë të sotme, për të depërtuar thellë në kohë e hapësirë. Si 
pjesë e shoqërisë, shpirti i tij i ndjeshëm është gjithmonë në kërkim, nuk gjen 
qetësi në një shoqëri të trazuar. Tematika është më e larmishme, nga fjala tek 
krijimet, nga malet mëkatarë te strehëza e dashurisë, nga portreti i tij, tek varri 
pa emër, nga molla e bahçes sime, tek rruga me gjarpërinj, nga streha e mal-
lit, tek përrallë dimri. Secila nga këto poezi përcjell një mesazh të veçantë, i 
shpërndarë në kohë e hapësirë, ndërsa... Tik-taku i orës jetën numëron,/ po 
jeta sa është ?...

Shpesh mjedisi ku jetojmë bie ndesh me dëshirat e poetit, kur....kërkojmë 
baba,/ nanën e harrojmë,/ flasim për fajtorë,/Kush janë ata,/ Nuk e di...

I zhgënjyer nga e sotmja , autori i kthehet së kaluarës, ku duket se gjen prehje 
e qetësi, nga ku...gjen nanen në cdo cep të shtëpisë,/ me librin plot shënime të 
babës për të bijtë...

Duke trajtuar të tilla motive, poeti na shfaqet si një romantik “i vonuar”, mbasi 
mbizotëron ndjenja, bota e tij e brendshme, natyra, herë e egër, siç mund të 
jetë ajo që ka shoqëruar poetin në rininë e tij të hershme, e herë e paqtë, si 
fjalët që formojnë brumin, me të cilin “gatuan” poezitë e tij.. I madhi D. Agolli 
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shkruante dikur se fjala gdhend gurin, por sot, duke lexuar vëllimin me poezi 
“Unë dhe fjala”, mund të them se autori i librit gdhend fjalën. Duke e nxjerrë 
nga leksiku, e përpunon atë, i ndryshon kuptimin e parë, duke i dhënë “ngjyrë” 
figurative e vlerë artistike.

Vëllimi është i përbërë nga tre pjesë : Hoje dhimbje ,me 29 poezi, “Heshtjes 
rrjedhin fjalë” me 37 poezi dhe “Unë qiellin,mali, lumi dhe njeriu”, me 35 poe-
zi. Ndarja në pjesë nuk bëhet sipas motiveve që trajton apo mesazheve që përc-
jell, mbasi tematika është e ndryshme, por i bashkon forma artistike, me var-
gun e bardhë dhe të lirë, ku radhë hasim në rimë të puthitur, apo të alternuar. 
Mungon edhe metrika, apo vargu i matur, veçori këto të poezisë tradicionale, 
por mbetet besnik i “fjalës”, e këtë e kërkon edhe prej saj, duke iu lutur ..të mos 
e braktisë poetin,/ edhe nëse ngjitet deri te shqipja lart, të kthehet përsëri pranë 
tij, mbasi ...kanë shumë “punë”së bashku. Përmes anaforash, pyetjesh retorike, 
krahasimesh , fjalëve të radha e krahinizmash, poeti krijon poezi mbresëlënëse, 
si “Fjala s’ikën”.Si besimtar i devotshëm, kur flet për gjithësinë, materien apo 
pavdekësinë, poeti duket sikur sjell para lexuesit panteizmin e Naimit:

...Si gjallë,/si vdekur,/do të jetosh,/ në njërin rast,/ s’do jesh fizikisht...( Nga 
poezia”Vdis, ose mos vdis”)

Një “buqetë’ erëkëndshme fjalësh, autori ka rezervuar për poetin e shpirtrave 
njerëzore, lirikun e pavdekshëm Lasgush Poradeci, nga i cili duket se është 
frymëzuar në disa nga poezitë e tij

...Nga liqeni erdhi me gjah poezie,/lidhur për një fije,/ Erdhi si i fjetur, për të 
qëndruar,/ mijëra vjeçarë zgjuar.... 

Vlerat njerëzore janë burim frymëzimi për autorin, ngado të vijnë ato. Nuk 
mungojnë poezi për Papa Vojtilën apo Franceskun, duke e përcjellë të parin 
me lot, ndërsa të dytin e pret me padurim, mbasi njerëzit kanë nevojë për këta 
“qetësues shpirtrash” njerëzorë. Ndonëse tokësorë jemi, ata mbeten legjenda, 
mbasi vetë toka është e mbushur me legjenda.

Frymëzimi i poetit nuk është i stisur, apo i kërkuar. Ai i vjen edhe rastësisht, 
nga një objekt, që i kap syri, nga guraleci i zallit, tek Valbona, nga bilbili në 
degë, tek manushaqja e vetmuar, nga pushka e babës, tek fjala magjike, nga or-
teku i borës, tek rrufeja fishkëlluese, nga opingat me baltë, tek lahuta e vjetër.. 

Autori ka krijuar origjinalitetin e vet në stilin e të shkruarit. Gjuha është e pa-
sur në figuracion. Ai mbetet kërkues ndaj vetes e poezisë së tij, mbasi nuk do të 
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jetë ...ushtar me beteja të humbura,/ pa busull e pa kryerresht...kur “humbet” 
diku mes vargjeve, duke mos arritur atë që do, duke thirrur në ndihmë edhe 
mitologjinë, me kuçedra e dragonj, me përralla e legjenda, e pastaj, duke u 
qetësuar në mitet e vendlindjes së tij

Autori shkruan kryesisht në dialektin e veriut, me fjalë edhe krahinore ( Vjen 
si psherja e djathit nga tamli i delmes..., ...një kore bukë, mbetë në çerep,...
të rreshkun në gacë,... para kllackave me therra...male të perllocuna...). Por 
brenda vargut, autori përdor njëherësh edhe fjalë të normës standarde, por 
edhe dialektore, ose të njëjtën fjalë, diku e përdor në dialekt e diku në normë 
standarde. Por ky “qortim” i takon redaktorit dhe korrektorit gjuhësor.

E gjithmonë i bën shoqëri fjala, që vjen ...si flladi në të nxehtin e verës,/ si të 
nxehtit e oxhakut qorruar,... me lutjen ”mos më braktis, mos më harro”.

Duke lexuar këto poezi të Hasan Selimit, mendoj se ndihmesa e tij është më 
shumë se modeste, në pasurimin e letërsisë bashkëkohore, si poet i vargut të 
lirë, por edhe i mendimit të lirë.

Fa
di

l H
as

m
uj

a 
 N

JË
 R

OM
AN

TI
K 

“I
 V

ON
UA

R”
 N

Ë 
PO

EZ
IN

Ë 
E 

SO
TM

E 
SH

QI
PE



KRITIKA  KRITIKË  KRITIKA 

132

birka odabranih priča sa festivala „Zavičajne staze“, pod naslo-
vom Razmeđa Bihora, ima dušu. Knjiga sadrži priče 32 autora iz 
Crne Gore, regiona i dijaspore, besjede Hasnije Muratagić Tuna i 
Ljubete Labovića o pripovjedačko-poetskoj magiji Ćamila Sijari-
ća. Izdavač knjige je NVO Centar za kulturu Bihor. 

Priče iz života, one bihorske, nastaju spontano... kada Život zaboli 
i zajeca Duša... Priče o Bihoru. Zbog Bihora, a u slavu Pisca – ne-
zaboravnog, velikog Ćamila. 

Otme se težak uzdah, krene suza, začuje plač, a potom vrisak u 
noći koji niko ne čuje... I tako, običan insan pod turobnim bi-
horskim nebom piše svoju veliku priču. Često nesvjesno, natjeran 
od onog zvjerskog u čovjeku, provlači nit po nit čvrstog proznog 
tkanja, i bude mu lakše....Osjeti malu radost, utjehu, jer je djelić 
svoje muke utkao u proznu tvorevinu. 

Pred očima radoznalog čitaoca promiče neobična galerija muš-
kih i ženskih likova, tragičnih, ali očaravajućih u isti mah... Im-
ponuje taj njihov heroizam da se izdrži i ono nadljudsko i pogleda 
stvarnosti u oči... Ženi sa tih prostora nije lako, kriva je za sve 
i bez stvarne krivice...poput Hasanaginice, te često skonča svoj 
mladi život, i prije vremena....Bilo od svoje ili tuđe muške ruke. 
Pojedini likovi su toliko markantni da prerastaju sredinu i postaju 
živi spomenici ljudskosti, ogromne trpeljivosti i požrtvovanja. 

Nižu se teške sudbine na Razmeđu Bihora. Počev od Sofije, ne-
srećne Fetije, blagorodne Sene, naivne Raze čija ljepota postaje 
fatalna, pobožne Begzade, tete Nurije sa svojom seharom, Feride 
i Suzane koje stradaju u cvijetu mladosti, pa do Avdovice kojoj 

Mr. Svetlana Sekulić

PRIPOVJEDAČKI ĆILIM
OD JAVE I SNA

Z
„Razmeđa Bihora“, NVO Centar za kulturu Bihor 2017.
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uzeše obraz oni koji pogaziše datu besu. Naslikane oporom bihorskom 
kičicom sa puno kontrastnih boja... preliva, kao da opominju iz dubine 
mraka, bude savjest da pravda, jednom, mora biti zadovoljena. Sve one 
su, na osoben način, oličenje tipičnog bihorskog miljea, tradicionalnih 
stega od kojih se teško oslobađa. Tek na momente, kad im se ukaže prva 
prava prilika, uzdignu se snagom duha, borbenošću, iznad učmalosti 
svoje sredine. Ono što ih povezuje, a što nose u svom karakteru jeste 
upravo vjerovanje ljudima, u dobrotu i pravdu, od kojih, na kraju, stra-
daju. Život im, nažalost, nameće okolnosti koje nijesu tražile niti birale 
( rat, siromaštvo, svaki zijan...) u kojima se ne snalaze. Vremenom pro-
padaju i postaju ruine (Sena) koje ismijava okolina. Prosvjetna radni-
ca, Safka, doživljava brojna poniženja i razočaranja od neprijateljskih 
vojnika dok grčevito brani uspomene – vazu s plavim zumbulima, a 
vjenčani prsten skriva pod jezikom. Zumbuli nijesu mirisali, bili su bez 
duše sve dok nogom nije kročila na slobodnu teritoriju. Ova sugestivna 
priča krije u sebi puno simbolike i nosi jaku poruku: Vremena i sjeća-
nja najpouzdanije povezuju mirisi i cvijeće. Žrtva nesojluka, tranzicije 
i degradacije društva bila je i Sena, iz istoimene priče. Umjesto da bude 
obilato nagrađena od života zbog svoje izuzetnosti biva bačena u blato, 
otuđena, zaboravljena... tek slučajan susret sa bivšim školskim drugom, 
dozivanje njenog imena, trgnuše je, na trenutak, od sivila i vratiše sjeća-
nja....Bezbrižni dani djetinjstva, škole, igara... kao da se najednom sliše 
u tom zvonkom, radosnom uskliku: Seno! Autor vjerodostojno povla-
či granicu između dva svijeta, tj. gradi kontrast. Koristeći tako ubojito 
stilsko sredstvo svijeta u kome dobro caruje, sa jedne, i ovog sadašnjeg, 
u kome je novac mjera vrijednosti, sa druge strane, narator daje svom 
djelu poseban umjetnički pečat. 

Tako, malo po malo, svjedoci ovih bolnih životnih priča, udruženim 
snagama, kreativnošću i maštom, stvaraju bihorski ćilim živopisnih 
boja, ostavljajući ga u amanet naraštajima. Takav pisani trag će ih stalno 
podsjećati koliko su, oni prije njih, voljeli svoj Zavičaj, Tradiciju, Istinu 
i Pravdu. Nad njima će uvijek lebdjeti Selimov nur da im ukaže na pravi 
put, kada se nađu na Razmeđi.

Daleki predak Selim će ih, glasom savjesti, upozoravati da ostanu u 
svom Bihoru, čuvaju korijene, rađaju djecu... a ukoliko ih daljina odvu-
če u tuđinu, neka ponesu bar jedan kamen, djelić zavičaja... I to će biti 
dovoljno... do novog Povratka. 
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Na kraju, treba posebno naglasiti da svaka od izabranih priča iz 
knjige Razmeđa Bihora čitaocima daruje nešto svoje, a opet uni-
verzalno. Ta nepresušna Ljubav prema Zavičaju jeste, nesumnji-
vo, onaj Dukat koji se čuva u njedrima i čiji sjaj nikada ne blijedi. 
Iz tog razloga, i u našim Nastavnim planovima i programima za 
crnogorski jezik i književnost, kako za osnovnu tako i srednju 
školu, trebalo bi uvrstiti i priče sa ovom tematikom kako zbog nji-
hovog umjetničkog kvaliteta tako i zbog obilja stilskihfigura, žive 
i zanimljive naracije, autentičnog sjajnog psihološkog portretira-
nja likova, kao i jasnih poruka namijenjenih onima koji dolaze. 
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Fjalë rasti në përurimin e librit Ardhësit. Këngët e Ali Binakut (bo-
tim trigjuhësh: malazezisht, shqip, anglisht) të Radovan Zogovi-
qit

Para nesh është një libër i veçantë, madje krejt i veçantë: vëllimi 
poetik Ardhësit. Këngët e Ali Binakut i poetit malazias Radovan 
Zogoviq në një edicion trigjuhësh: shqip, serbokroatisht (sot: ma-
lazezisht), anglisht. 

Është hera e tretë që lexuesit shqiptar i jepet rasti të komunikojë 
me vargjet e pavdekshme të Zogoviqit kushtuar Ali Binakut, këtij 
arketipi të njeriut shqiptar të Kosovës të sjellë shumë herë gjatë 
historisë në zgrip të ekzistencës. Takimi i parë i lexuesit shqiptar 
me këtë vepër, sado i pjesshëm, ka ndodhur në vitin 1949, kur, 
në numrin e parë të revistës letrare “Jeta e re”, u botuan tri-katër 
këngët e para të këtij cikli në përkthim të E. Mekulit dhe N. Be-
gollit (përkthimi i hershëm i Mikel Markut, i vitit 1938, treti në 
valët e kohës); takimi i dytë, i plotë, ndodhi në vitin 1968, kur 
kjo vepër u botua në tërësi në një botim dygjuhësh: shqip-ser-
bokratisht në përkthim të Esad Mekulit dhe takimi i tretë (i treti, 
i vërteti!), po ndodh tani, në vitin 2009, kur ky libër po ribotohet, 
nga Këshilli Drejtues i manifestimit ndërkombëtar letrar “Kepi i 
Shpresës së Mirë-Fahredin Gunga”: në origjinal serbisht dhe në 
përkthim shqip e anglisht. Përkthimi shqip është, sigurisht, ai i 
“bacës Esad” i vitit 1967, i cili është lënë i paprekur, ashtu siç ka 
qenë, kurse përkthimi anglisht është i përkthyesit tonë tashmë të 
njohur nga kjo gjuhë, zotit Avni Spahiu, aktualisht ambasador i 
Republikës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përg-
atitjen teknike të librit, që është një botim luksoz, i pajisur me 
ilustrime që korrespondojnë me përmbajtjen e veprës, e ka bërë 
piktori ynë i njohur akademik, profesor Shyqri Nimani. 

Vepra Ardhësit. Këngët e Ali Binakut, e vogël si vëllim, por e ma-
dhe si vlerë, vjen kështu për herë të tretë në shqip (tok me ori-

Agim Vinca
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gjinalin dhe përkthimin anglisht) në një kontekst të ri shoqëror e politik, kur 
stërnipat e Ali Binakut janë tashmë njerëz plotësisht të lirë, që ndërtojnë një 
shoqëri të lirë e të barabartë për të gjithë, në shtetin e tyre të ri, për të cilin 
derdhën, siç do të thoshte përkthyesi i rryer i këtij libri dhe babai i poezisë së 
re kosovare, Esad Mekuli, “djersë e gjak si etërit”.

Këngët e Ali Binakut u shkrua në vitet ’30 të shekullit XX si reagim poetik ndaj 
situatës së rëndë në të cilën gjendeshin shqiptarët në Jugosllavinë e atëhers-
hme, e cila zhvillonte ndaj tyre një politikë, thelbi i së cilës do të mund të ka-
rakterizohej me tri fjalë: shpronësim, shpërngulje, shfarosje. I ardhur si fëmijë 
në Kosovë me një familje kolonësh malazez, Zogoviqi i ri e pa me sytë e tij këtë 
tragjedi në tri akte. I brumosur me idetë e lëvizjes së madhe letrare e politike 
të “së majtës”, e cila në atë kohë pat përfshirë jo vetëm Gadishullin Ballkanik, 
por edhe mbarë kontinentin evropian, poeti i ri malazias nuk mund të heshtte 
përpara kësaj padrejtësie që u bëhej njerëzve me të cilët ishte rritur dhe i kishte 
njohur nga afër. Dhe politika e tillë ndaj shqiptarëve nuk ishte politikë grupe-
sh a individësh, por ishte politikë shtetërore, e programuar dhe e zbatuar nga 
organet shtetërore. Këtu zë fill frymëzimi i veprës së tij me titull të dyfishtë: 
Ardhësit. Këngët e Ali Binakut, të cilën vetë autori do ta karakterizonte si një 
“dokument lirik i vuajtjeve të popullsisë shqiptare në ish-Jugosllavi”, përkat-
ësisht si një “protestë ezopiane kundër politikës serbomadhe të shkeljes së të 
drejtave, të shtypjes, të shpronësimit dhe të shfarosjes së shqiptarëve në Kosovë 
dhe në Rrafshin e Dukagjinit”.

I vetëdijshëm për rrethanat në të cilat krijonte poeti u mundua të fshihej pas 
“gjuhës ezopike”, alias shprehjes alegorike, por më kot. Protesta e poetit ndaj 
regjimit shtypës ishte tejet e rreptë, kurse mallkimi që derdh në mbrojtje të 
heroit të tij martir, monumental. “Unë Ali Binaku heq tespihët e mi të shur-
dhët/ dhe me çdo kokërr të rendoj mbi qafë vargun e gurëve,/ unë Ali Binaku/ 
të mallkoj gjithë ç’ke deri farën e gjinisë sate?/ Pse, pse/ në pullaz ma vrave të 
shejtin shpend lejlekun?”.

Versioni i parë i ciklit Ardhësit. Këngët e Ali Binakut u shkrua në vitin 1937 dhe 
u përfshi në librin Pëllumbat e flaktë, të botuar po atë vit (1937), i cili, pikërisht 
për shkak të këtij cikli u ndalua dhe u konfiskua menjëherë nga policia.[1]

[1]  Versioni i plotë, përfundimtar, i Këngëve të Ali Binakut, sipas të cilit është bërë 
botimi shqip i ’68-s, është ai i vitit 1958, i botuar si libër më vete nga vetë autori.
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Ishte koha kur historiani Vasa Çubrilloviq hartonte elaboratin e tij të parë për 
zgjidhjen e “çështjes arnaute”, ku propozonte hapur përzënien e dhunshme të 
shqiptarëve nga trojet e tyre etnike - me plumb e kërbaç, si gjithmonë, pra me 
të gjitha mjetet, proces ky që zhvillohej në heshtje pothuajse të plotë, kurse 
bashkëvendësi i tij poet thurte vargje për fshatarin dukagjinas me emrin Ali 
Binak, që i merrej prona dhe i cenohej deri edhe ekzistenca fizike nga ardhaca-
kët serbo-malazez - dorë e zgjatur e pushtetit serbomadh. Akademiku pedant, 
i mbuluar më vonë, në sistemin socialist, me diploma e shpërblime (ndryshe 
nga Zogoviqi i anatemuar), do të parashihte, ndër të tjera, në projektin e tij 
famëkeq, të paraqitur në të ashtuquajturin Klub Kulturor Serb, edhe vrasjen 
e qenit të shtëpisë si formë e trysnisë ndaj shqiptarëve, ndërsa poeti Radovan 
Zogoviq, do të vajtojë me ndjeshmëri të lartë poetike lejlekun e vrarë në pullaz 
të shtëpisë, që e qëllojnë me tri pushkë, ndërsa i falej perëndisë. 

Këngët e Ali Binakut hapet me imazhin brilant të vrasjes së lejlekut, si dhe 
metaforën tronditëse të strehëve që pikojnë gjak (Kënga e parë) dhe mbyllet 
me thirrjen për t’u ngritur mbi urrejtjen dhe ndasitë mes popujve (Kënga e 
dymbëdhjetë). Për autorin e kësaj vepre, të përbërë nga gjithsej 12 këngë, që 
sajojnë një tërësi homogjene poetike,[2] plugu që ngulet në arat e shqiptarëve 
s’është plug, po thikë. “Ai plug, që u ngul n’arat tona,/ nuk asht plug (…)/ Ata 
kanë ngulë thikën midis nesh!”. Në qendër të veprës është figura e shqiptarit 
të moshuar Ali Binaku, të njohur në folklor e etnografi si interpret i KLD-së 
(i tillë ai del edhe te romani Prilli i thyer i Kadaresë), ndërsa këtu është njeriu 
i urtë e krenar, që, edhe pse përballet me egërsinë e atyre që duan ta zhbëjnë 
krejtësisht atë dhe fisin e tij, nuk e humb drejtpeshimin moral. Ali Binaku i 
Zogoviqit është vëlla i Asim Qerimit të Poemit kosovar të Kutelit, por shumë 
më lirik dhe me më pak patos e retorikë. 

Për lexuesin e sotëm mund të duket e çuditshme, në mos edhe e pabesueshme, 
por në librin e tij, të shkruar shtatëdhjetë e sa vjet më parë, midis Beogradit, 
Zogoviqi përdor edhe fjalë shqipe. Fjalë shqipe në një tekst serbisht! Kjo nuk 
kishte ndodhur ndonjëherë më parë, pos mbase në kuptim pezhorativ. Dhe jo 
fjalë dosido, por nga ato që shprehin thelbin e shpirtit të një populli.

Në këngën e nëntë të poemës, që është ndër më të fuqishmet, duke zhvilluar 
dialog me djaloshin shqiptar me emrin Ibish (Ibish Nimoni), që ndjek shkol-
lën në gjuhë të huaj dhe shkruan me shkronja të huaja, poeti e porosit atë të 
mos qajë, por të keqen ta mundë me durim e trimëri dhe të gjejë rrugë për të 

[2]  Shikuar nga pikëpamja zhanrore kjo vepër mund të cilësohet dhe është cilësuar si 
poemë.
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arritur në cak: “mëso që të krijosh, kërko që të dallosh/ kur, me kë dhe qysh 
-/ që knjiga të quhet l i b ë r, glava të quhet k r y e,/ sloboda - të quhet - l i r i”.

Si të gjithë krijuesit e mëdhenj dhe shoqërisht të angazhuar, çfarë janë, fjala 
vjen, në fushën e poezisë, Majakovski, Brehti, Lorka, Elyari, Hikmeti, Neruda, 
Vajeho, Ricosi, Alberti apo edhe Migjeni ynë, poeti Zogoviq u ngrit kundër 
dhunës e tiranisë dhe u vu në anën e të shtypurve - në këtë rast të shqiptarëve, 
duke u ngjallur atyre, me forcën e fjalës poetike dhe të dashurisë njerëzore, 
besimin në vete dhe shpresën për të ardhmen.

Në parathënien e shkurtër, por përmbajtësore, me të cilën hapet ky botim, 
shkruar nga pasardhësi i Zogoviqit (jo në kuptimin e moshës, por të përcak-
timit), poeti i shquar bashkëkohor malazias, Jevrem Bërkoviq, ndër të tjera 
thuhet: “Ka popuj që shkarjet historike, herë-herë edhe fytyrën e zezë, ua lajnë 
poetët e tyre të mëdhenj, ashtu siç ka edhe të tjerë krimet e të cilëve i ma-
dhërojnë poetët e dorës së parë, e lëre më ata të dorës së dytë e të tretë”, duke 
i përligjur kështu mësymjet e popullit të vet mbi popujt e tjerë në emër të të 
ashtuquajturit “interes nacional”. Zogoviqi është antipod i krijuesve të tillë hi-
pokritë e qyqarë. Ai gjykon krimet barbare që bëjnë në Kosovë Shemsi-pashët, 
Savë-bataret, Todor-bashët dhe bashibozukë të tjerë zullumqarë të të gjitha 
ngjyrave. Do ta kishte gjykuar me siguri po të ishte gjallë, madje që në start, 
edhe aventurën e përgjakshme të ‘vozhdit’ serb të fundshekullit, eskadronet 
vrastare të të cilit ua kaluan shumëfish pararendësve të tyre famëkëqij me kri-
met që bënë në Kosovë, në Bosnjë e në Kroaci, për të përfunduar, siç ndodh 
rëndom gjatë historisë, herët a vonë, në shtyllën e turpit. Sepse: “Kush e ka 
ligjin në topuz/ gjurmët i qelben në panjerëzi”, thotë Zogoviqi duke cituar Nje-
goshin, kurse Esadi ynë, në frymën e urtisë së njohur popullore, shqiptare dhe 
ballkanike, shton: “Zullumi këputet prej së trashi”. 

Me Këngët e Ali Binakut Zogoviqi lau një pjesë të turpit të popullit të vet në 
raport me shqiptarët. Por Zogoviqi, me këtë libër, na ka bërë borxhlinj ne sh-
qiptarëve. Si njeri dhe poet ai pati kurajën ta shihte në sy të vërtetën dhe ta 
shprehte atë, qartë e pa ekuivoke, me rrezikun që të zgjonte mërinë e të vetëve. 

Andriqët, Çubrilloviqët, Qosiqët hartonin projekte për zhdukjen e shqiptarëve, 
kurse Kërlezha e Zogoviqi, njëri me esetë e tij politike e tjetri me vargje, i mer-
rnin në mbrojtje ata, domethënë ne. Andaj themi se Zogoviqi na ka bërë bor-
xhlinj dhe këtë borxh ne shqiptarët dhe posaçërisht kosovarët, duhet ta lajmë 
si është më së miri, duke e nderuar emrin dhe veprën e tij ashtu siç e meriton. 

Po a e kemi larë ne këtë borxh sa e si duhet dhe a kemi dëshmuar se dimë t’i 
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nderojmë njerëzit që na kanë dalë zot në ditë të vështira? Zogoviqi jetoi deri 
në vitin 1986, por institucionet tona kurrë nuk i bënë një ftesë që ta vizitonte 
Kosovën. As anëtar nderi i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, as anëtar i ja-
shtëm i Akademisë sonë të Shkencave dhe të Arteve, as “Honoris causa” i Uni-
versitetit të Prishtinës; asnjë nga këta tituj, që u janë akorduar edhe njerëzve 
më pak të merituar se ai, nuk iu dha atij. Askush ndër ne nuk u kujtua për 
njeriun që na mësoi si t’i shqiptonim pa frikë fjalët libër dhe liri, me përjashtim 
të mikut dhe sivëllait të tij poetik, Esad Mekulit! 

Edhe pse pjesën dërrmuese të jetës, posaçërisht pas ’48-s, e kaloi pothuajse 
nën embargo, Zogoviqi nuk pushoi së ushqyeri simpati për shqiptarët si popull 
deri në fund të jetës, ngaqë edhe padrejtësitë dhe paragjykimet ndaj tyre kurrë 
nuk do të marrin fund. Dishepulli i tij, Bërkoviqi, dëshmon se në vitin 1981, 
kur në ish-Jugosllavi filloi fushata e egër kundër Kosovës dhe shqiptarëve, ai 
e paskësh marrë në telefon nga Beogradi dhe i paskësh thënë: “Jevrem, vëlla, 
mos hyr në gjynah. Nuk është ashtu si flitet!”.

Nuk është çudi, prandaj, që pas vdekjes, sipas porosisë së tij, u varros në Koso-
vë, në një varrezë të thjeshtë në afërsi të Deçanit, në vendlindjen e heroit të tij 
emblematik, Ali Binakut.

Ribotimi i veprës Ardhësit. Këngët e Ali Binakut, me mbështetjen financiare të 
Ministrisë së Kulturës të Kosovës dhe përurimi i tij sot këtu në Prishtinë është 
një nderim, qoftë edhe modest, që ne i bëjmë, në Kosovën tashmë të lirë e të 
pavarur, krijuesit dhe intelektualit të madh e humanist, Radovan Zogoviq.
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(Braho Adrović,” Čovjek i vrijeme”, ”Pegaz”, Bijelo Polje, 2019.)

ep je osećaj iščitavati poeziju pesnika Braha Adrovića.Taj osećaj 
raste iz stiha u stih, iz pesme u pesmu, iz ciklusa u ciklus. ”Čovjek 
i vrijeme”- novi Adrovićev rukopis - je, zapravo, trag pesnika u 
vremenu. I onako kako vajar u kamenu ostavlja trag tako Braho 
Adrović svoj iskesani stih uramljuje u savremenu južnosloven-
ku poeziju čineći je bogatijom i estetski uzvišenijom. Čitalac već 
pri prvom susretu sa ovim rukopisom priemćuje i oseća susret sa 
dokazanim pesnikom: zanatski i motivski. Leksika ovog Adrovi-
ćevog dela dokaz je da je reč pesniku uvek sveta - da je pažljivo i 
nježno odabira, nalazi joj mesto na poetskoj mapi koja mora biti 
putokaz stvaralačke leporečivosti. Nežno, meko i tiho, pesnički 
najuspelije Adrović veze na poetskom razboju, motiv vremena i 
ljubavi.

Na širokoj pozornici na kojoj se smenjuju i odmotavaju različiti 
motivi , samosvojno se prepoznaju predeli, tonovi i boje pesni-
ka Adrovića, ali tu su i viđenja kojima se otkrivaju tajne priro-
de, isprepletani šumovi senke, vedrine i setna romorenja. Poetski 
zvuk u različitoj kontekstualnoj psihološko-emocionalnoj situa-
ciji u Adrovićevoj pesmi dobija i određenu boju, značenje, vrijed-
nost. Akustička slika određenog psihološko-emocionalnog sta-
nja javlja se u obliku ritmičko-melodijskih efekata. Kao element 
stilskog intenziviranja je moć poetskog ubedljivog uosječavanja 
u atmosferu prirode, ambijentalne osobnosti prostora. Naročito 
je primetno metaforsko bogaćenje izraza, slikovitost prenese-
nih značenja, izražajnost personifikacije, epiteta i metafore kao 
doživljene poetske slike života, čovjeka i prirode. Estetska slika 
Adrovićeve lirike dobija u vrednosti zahvaljujući dinmičnim stil-

Prof. dr Branko Ristić
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skim vrednostima dobro ukomponovanim opisima (Oči u talasima Lima», 
«Živjeti i voljeti», «Majka pravog sjaja», «Govor stvari»).

U ciklusima ovog rukopisa, Adrović nastavlja svoj pesnički put oživljavanja 
sećanja na detinjstvo i mladost, prohujalo vreme kroz elegična lirska sazvučja 
i suočavanja sa svakodnevnim doživljajima.

Prefinjenih iznijansiranih tonova , Adrovićeva poezija, osvaja čitaoca magij-
skim saglasjem iskrenog bola zbog nekog dobra odlepršalog sa vremenom i 
traganja za beskrajnim, uzvišenim skladom nezaceljene lirske ispovesti i gor-
kih saznanja o efemernosti i prolaznosti života («Govor stvari», «Užasno ja-
sno», «Zvijer smrti»,i dr.).

Uzastopni razvoj bola do vrhunca psihološki je motivisan u stihovima koji 
predstavljaju lirski dnevnik ljubavi i umiranja izgradivši pesnički spomenik 
koji odoleva vremneu («LJepota života», «Put do sreće», «Najmilija hrana», 
«Poraz»).

Adrovićeva poezija je melanholično setna. Kao da je sva natopljena tugom i 
setom. Ova zbirka pesama u problem naše svakidašnjice otkriva rentgenski 
prozirno alijenaciju, uličarstvo, kovače apokalipse, neuljudnosti , lajanja na 
senku , ojađano stanje , polomnjene reči, razlaze, apokalipse skepse («Man-
gupi», «Tako i ovako», «Mijenjanje svijeta»).Prepuna je zbirka gorkih tonova 
ovoga veka, neshvatljive nepravde, nevolja, pogleda iz praznine neba, pogreš-
nih anđela, elegija prijateljstva.

Ovog pjesnika je, kroz novi rukopis, u svakodnevnom njegovom poetskom i 
uopšte književnom radu, vodilo uverenje da je čovek, kao biće, neodvojivi i ne-
raskidivi deo sveopšte i velike prirode i da on, svojim življenjem na zemaljskim 
prostorima, mora da spoznaje njene tajne, njenu suštinu, surovost i lepote.

Braho Adrović je, kao pesnik, došao do zadivljujućih spoznaja, kojima je po-
tom dao i odgovarajući pesnički oblik, sadržinu, dao im je ličnu produhovlje-
nost, koja u vršnim primjercima dostiže i pravu poetsku ekstazu.
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