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ОДСЈАЈ 

 

 

   Кад Свештеник склопи књигу и  заврши 
вечерње, Монах му приђе и  рече: 

   - Свештениче, проповедаш реч Божју, 
просвећујеш људе, а сам  ниси довољно 
просветљен?   

   - То је тачно - одговори Свештеник - али је зато 
био просветљен онај који ово написа. А ја сам 
само као Месец који одсијава светлост Сунца.  

  -Да, али не и његову топлоту  - примети Монах.   
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СЈАЈ 

 

 
Иде човек кроз мрклу ноћ, а очи му сијају од сре-
ће. Гледа то једна љубоморна муња, па реши да 
му напакости. Засија што  јаче, баш испред њега. 

   -  Видиш ли колики је мој сјај? У стању сам 
пола света да обасјам - похвали се муња. 

   - Видим, али си врло  краткотрајна, нажалост. А 
знаш ли да ја већ три дана и три ноћи са истим 
сјајем у очима журим да загрлим своју децу? – 
запита је Путник. 
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СТАБЛО 

  

 Паметном се учини да је његов сусед претерао у 
глупостима те реши  да га укори: 

  -Не могу да ти објасним колико си глуп - започе 
своју беседу Паметник.  

   Онда нећеш моћи да ми објасниш ни колико си  
паметнији од мене - прекину  га Глупак. 

   -У праву је - помисли овај – памет је неоспорно 
изнад глупости, али су обоје плод истога стабла. 
А која ће то памет дозволити да се глупост 
уништи у корену? 
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ЉУБАВ 

 

   Младић дође пред манастир, несигурно удари 
звекиром о двери и са стрепњом сачека. Мало 
затим шкрипнуше тешка храстова врата и појави 
се лично игуман манастира.    

   - Шта желиш, чедо? 

   - Пребодобни, хтео бих  да се замонашим, али у 
срцу сам празан. Шта да учиним? Немам љубави. 

   - Па, поклони је некоме - рече Старац. 

   - Побогу, како ћу поклањати  нешто што ни сам 
немам? 

  - Добро, де. Немој да је поклањаш. Подари је 
онда некоме – посаветова га Старац. 
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ТРГОВАЦ И СРЕЋА 

 

 

  Измоли Трговац у Бога милост и посао му  
крену, да не може  боље бити. За кратко време 
накупи блага свакојака. Срећа га обасја пуним 
сјајем. И како дани  одмицаху, благо се 
увећаваше, али с њим и незадовољство 
благоимаоца. Једнога дана Трговац осети  да је, и 
поред свег богатства, врло несрећан. 

  - Зашто је то тако, пребодобни? – обрати се 
Трговац најстаријем калуђеру.  

 -Док си стицао прослављајући Бога, био си 
богат и срећан. Кад си се погордио и напустио 
Бога, почео си да стичеш богатство ради 
богатства. Себе ради. Зато си сада само богат. 
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ПРОЗОР 

 

 

 Догура Један до значајније функције и то га сил-
но развесели.  Не могавши да гледа његову 
радост, Други реши да му загорча срећу и 
саопшти му своју примедбу: 

   - Ти си сада чувен човек и нема смисла да ти 
онај прозор на спрату твоје недовршене куће 
стално стоји отворен. Шта ће свет рећи? 

   Изненађен оваквом злурадом опаском, нови 
функционер га добро загледа у очи. Осим 
љубоморе, примети да му је лево око – стаклено. 
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РАЈ 

 

   Зацвилеше гуме и велики џип препречи пут 
пешаку Новозаветнику. Отвори се прозор и 
Богаташ, скоројевић, сав надмен проговори: 

   -Зар ти се не чини, врли човече, да сам ја  
већ у рају? 

   - Не - узврати Новозаветник. 

   - Због чега тако мислиш? 

   -Из много разлога, а један је и тај што ти  гуме 
на точковима овако жалосно цвиле и пиште. 

   -Баш си будала богомољче! Какве то везе има 
са рајем? – слатко му се подсмехну Богаташ. 

   - То не цвиле гуме, већ она сиротиња коју си 
претходно опљачкао, да би се данас обогатио. А 
рај не почива на туђем плачу и несрећи, горди 
човече – одговори му Новозаветник и заобиђе 
скупоцену препреку. 
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ЛОКАЛНА СКРИБОМАНКА 

 

 

   Локална Скрибоманка приђе популарном 
писцу кратких прича, после књижевне вечери и 
рече му:   

   - Управо сам завршила роман  од хиљаду 
страница, којим ћу помрачити славу свих оних 
који пишу те причице и причуљке. 

   - То неће бити довољно. Мораћете да напишете 
још два тако обимна романа – одговори јој писац 
кратких прича.  

   -А зашто бих то учинила? – збуни се 
Скрибоманка. 

   - Па зато, да бисте научили да пишете причице  
и причуљке - одговори јој мајстор кратке прозне 
форме.  
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ЛОВАЦ И ЦАР 

 

       
Уморан Ловац одложи пушку и седе да се одмори
Лав уграби прилику и искочи пред њега. Овај 
поче да дрхти као прут на ветру. 

  - Зар си стварно толико немоћан без ове 
стварчице? - смејући се, запита га Лав. 

  - Да - једва промуца  Ловац. 

  - Па, ево ти је онда -  рече Лав и великодушно  
му врати пушку. 

  Чим зграби оружје, Ловац испали неколико 
метака и уби Лава.   

  - Пих, каква хумана  зверка, а овамо хоће да 
буде цар животиња – рече Ловац, с презиром у 
гласу.  
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ДОБРЕ НАМЕРЕ 

 

 

    - Ја сам Тајни Агент  и све знам о теби. 

    - Није ни чудо. Ја  сам Јавна Личност. 

    -Ти си ми помогао да се прославим у својој  
служби, а сада ћу ја теби помоћи да се прославиш 
у јавности – рече Тајни Агент. 

    - А како то мислиш  да урадиш? 

    - Тако што ћу у  мемоарима да обелоданим сва  
твоја дела – одговори Тајни Агент.   
Јавна Личност се разљути, поче огорчена свађа и
 расправа без краја.  

   Неколико дана касније на неуропсихијатријској 
клиници лекари установише да господин Јавна 
Личност болује од расцепа личности и да не 
може даље да врши функцију првог човека у 
влади. 

   А обојица су имали  добре намере. 
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КАСАПИН 

 

 

   Гледа Газда како  Касапин вешто закла свињу,  
 зачас је ошури и избрија,  па ће да примети: 

   - Значи, тешко свињи  кад је окупају и обријају. 
То јој је последње. 

   - Вама је, Газда, много  теже – узврати Касапин. 

   -Ви се грубо шалите са мном, а то нећу да 
дозволим – љутну се овај. 

   -Зар се Ви Газда, сваког јутра не купате и  
не бријете, чекајући дан смрти? Старате се силно, 
а не знате чак ни у који час ће да Вас она задеси. 
А задесиће Вас баш кад будете необријани – 
објасни му Касапин. 
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ПРЕКОР 

 

 

 Старешина манастира позва на страну калуђера  
да га укори: 

   - Приметио сам, брате,  да си престао јавно да 
хвалиш Господа и воздижеш Славу Његову. 

   -То је истина, преподобни, али да имам још 
девет живота не бих успео да нахвалим Славу 
Божју. Зато сам одлучио да Свевишњега и 
Свемоћнога прослављам делима својим – не даде 
се збунити млади монах. 

  - И које си прво  добро дело учинио? – запита га 
Старац. 

  -Унапред сам  Вам  опростио  овај очекивани 
прекор - скрушено одговори новопострижени. 
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ДАР 

 

 

   Гледа Богаташ комшију Сиромашка како се  
сваки час и у свакој прилици усрдно захваљује 
Богу, и не може да разуме зашто то чини, кад у 
животу готово да није ништа ни стекао.   

    -  Видиш пријатељу,  како сам од Бога дариван  
свим и свачим, још од птице млека нисам 
пробао, па се опет не захваљујем Вишњем сваки 
час као ти, који никаква богатства немаш? – 
запита Богаташ Сиротана.    

 - Брате мој у Христу, дар који сам добио од Бога 
је неупоредиво већи од твог, и зато се, 
недостојан, стално захваљујем Милостивом и 
Светом Духу Дародавцу – одговори му 
сиротковић. 

   - А који је то тако велики дар који си ти добио 
од Духа Светога? – са увредом у гласу још једном 
запита Богаташ. 

   - Ја сам песник, добротољубљени брате мој. 
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ИСТИНА 

 

 

     Спозна један истину о свом животу и дубоко  
се растужи. Сваким даном бивао је све очајнији. 
Кукао је и сажаљевао себе толико да његова  
јадиковка дојади и  лекарима. Послаше га на 
одмор.  Онако безвољан и бесциљан стиже у село 
свом рођаку. 

   - Шта си се умусио, рођо? – запита га сељак. 

   Овај му потанко  исприча свој жалосни живот. 

   - Погледај, рођо, оног петла. Је ли он тугује или 
пева на свом ђубришту? 

   - Пева – одговори жалосник. 

   - Па, зашто онда ти да тугујеш над својим 
ђубриштем? –подучи га рођак. 
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ПУТНИЦИ 

 

     
Господине, зашто се сваки час крстите и молите? 
Шта сте толико тешко згрешили Богу,кад 
ми стално ту млатарате руком пред очима? –
 запита обезбожени Интелектуалац Путника, 
што седи наспрам њега у купеу путничког воза. 

  -А које сте Ви тако велико дело учинили пред 
Богом па не морате да се крстите? – узврати 
питање богобојажљиви Путник.  

  Али не доби одговор. 
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СЛАТКИ РУЛЕТ 
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ХАРМОНИКАШ 
 
 
 
 
 
    Кад Драгче Випин продаде кућу и купи сину 
Мији хармонику, ону белу талијанске 
производње - „гверинку“, село стаде да се крсти 
као да се задао олујни облак с Јухора. 
    Мија оде у бели свет да учи свирање, а Драгче 
се пресели у колибу на брегу и стаде да проси.. 
    Седам Светих Сава прођоше, а од Мије ни 
трага ни гласа. Кад дође осма Благовест, зададе 
се човек од Винске ћуприје. На Ђукицком гувну 
отвори хармонику. Прхнуше тонови у небо као 
чворци из винограда. Мији играју прсти као да 
пипа врелу плотну, а арија сетна и жалостива, 
срце да ти спаруши. 
    Народ ноге да покрши, само да види небеског 
свирача. А Мија накривио главу: једним увом 
слуша хармонику, а другим прислушкује како  
анђели реагују. Тако се причињава. 
    У колиби не затече оца. Првог дана на Божић 
положајник га нашао уроженог од зиме. 
Направи Мија нову кућу поред очевог ћелерчета, 
ожени се и доби сина. 
     И изиђе на глас: Најбољи хармоникаш у 
целом Средњем Поморављу, море и даље - нема 
му равна од Ниша до Београда,  ни од Крагујевца 
до Зајечара. 
     Мија држи думен. Сви њега траже, чак и  
највећи богаташи у раваничком и беличком 
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округу, а у темнићком и расинском срезу заказују 
свадбе по Мијином календару.  
     Кад ти Мија одсвира песму, остане ти у души 
неки ожиљак, али тог момента не мариш да 
умреш. 
     Највећи газда Лика Касапин ожени најзад 
свог шантавог сина Делимира. Свадба се урекну 
за јануар. 
      Зима. Пуца дрво и камен.  На Морави лед 
дебео две судланице. На бркове и стрехе хватају 
се ледене луле, које гладна деца сишу као на 
летњем вашару. 
      Мија стаде насред Ликине авлије и развеза. 
Све што имаде здраве ноге ухвати се у коло. 
Ђипају момци, упредају се девојке, врцкају 
снајке... Народ весео, блиста. Просветлио се 
некако у лицу, као воћке пред зрење. Газда Лика 
коловођа, до њега снајка, девери, младожења... 
Стапкаше онај снег, док си рекао – белегија.  
     Мијина хармоника бруји као кошница. Лије се 
онај звучни мед, па ти се лепи за срце. Угреја се 
бела „гверинка“, потекоше врући звуци, а народ 
се - презноји од среће.  Добро, није му први, нити 
последњи пут. Мија свира као у помамилу, а 
народ игра као да га девет тарлема ухватило. 
      Од вреле свирке капнуше прве капи са стрехе. 
С крова поче да се топи снег. И с околних 
слемена стаде да се слива вода. Разбљузга се под 
ногама, направи се водушљак, а коло игра, игра, 
игра... 
      Почеше да се топе и суседна брда: Главица, 
Матицка пољана, Металиште и Саставци. Диже 
се водостај до колена. А коло начуљило уши, 



 27 

ужагрело очи и пиљи у Мију. Нико да примети 
чудо невиђено. Нико да се пусти из кола. 
      Мехови хармонике се усијали, распирују 
ватру, ужарила се мелодија, а народ се попалио, 
као да му је пред главу. Пословица каже: „Свети 
Сава воду заковава“, а у Рашевици - пролеће на 
тај дан. 
      Али кад од врелца поче да се топи државна 
шума: Сојак, Шибовити, Медвеђи, Оштра 
главица, Мала и Велика Ветриња, народу дође до 
гуше. 
     Вире оне веселе главе из воде, заруменеле се 
као кајсије, подврискују од милине, и врте се у 
круг. 
     И Мија умало да подави пола села. Растопи се 
коло, као коцка шећера. 
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ПОЉАК 
 
 
 
 
 
 
 
     Од Дилета Голиног нема бољег пољака. 
Рашевичка лоповска тајфа ни пред Швабу не би 
онако залегала, као пред њега. У туђе не смеш ни 
да штрапнеш. Ако баш мораш да прођеш кроз 
комшијино имање, хватај неку пречицу и гледај 
да су ти руке некако горе. Кобајаги се чешкај, 
масни косу, чачкај нос, јер шта знаш одакле 
вреба она праведна караконџула и шта јој се све 
може причинити. 
     „Шта ћеш ти, куро, у туђем? Је л имаш ти 
тапију на ту земљу? Немаш! Па који онда матраг 
тражиш поред Мораве кад не умеш да пливаш? 
И запрпће његово секирче право на тебе. 
     Преко дана рашевичко поље шарено као 
детлић, пиротски ћилим му није раван, ал чим 
падне први мрак, изгуби се она лепота, а равница 
завије смеђу шамију.  
     Нико у селу не уме тачно да објасни ту појаву, 
само неки пијани олош, испред дућана Раде 
Рибарца, тврди да пољак Диле увече повеже све 
њиве на узицу и одведе их својој кући. Припне их 
за шљиву прапорку, седне на басамак и запали 
цигару. И тако целу ноћ дежура, као да ће крмача 
да му се опраси. 
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     Буљук њива мирно пландује, брекће од летње 
врућине и чека росу да се расхлади. Преко ноћи  
Гроча, Данка Врпоље, Орнице и друге најбоље 
њиве преселе се увече код Дилета пољака у 
авлију. 
      Али ништа не брини. Ни милиција не може 
боље да их сачува. Ујутру, на сабајле, Диле 
одвеже њиве и сваку води на своје место. 
Временом оне и саме изучиле пут, па кад их  
развеже, сливају се низ сокаке право у своје међе. 
Као после провале облака, низ рашевичке џаде и 
сокаке отиче пшеница, детелина троготка и 
луцерка, кукурузишта, кромпиришта и 
конопљишта...  
      Али једне вечери Дилета жигну срце, и једва 
се довуче до кревета. Њиве остадоше везане 
напољу без сајбије. Пред зору се узврпољише, 
стадоше да се кошкају као јунад, и што се више 
раздањивало постајаху све нервозније. Нема ко 
да их одвеже. Диле не излази из куће, а Сунце 
већ одрипило иза планине - охохо. 
     Разбеснеше се њиве као чопор гладних свиња. 
Уши једна другој да поједу... Тутњава, шкрипа, 
ломљава. Настаде опште говржљање.  
     Удари њива на њиву. Оне сиромашније од 
неколико ари, са узрецима и шиљцима, на оне 
широке газдинске, којима се крај не види. 
Њивчићи као кецељчићи на њивчуге-аеродроме. 
Пешчаре и прпуше на црнице и гајњаче. 
Црвенице на хумус. 
     И да је Диле могао да устане, сад више не би 
могао да их смири. То поврзло од моравског 
имања више нико није могао да размрси. Од 
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мирног рашевичког атара направи се биљни 
зверињак. 
     Село се пробудило и начиљо уши. Горе од 
Дилетове куће, испод Јухора, разлама се тутњава, 
као да грми небо на Светог Илију. Кад људи 
истрчаше, имају шта да виде: Брдо изнад 
Дилетове куће се стропоштало у његову авлију и 
пригњечило му кров. Кренуло клизиште, 
разломила се земља и пала. 
     Тога дана на једином радију у селу код Тикице 
Пчелара чу се још црња вест–земља 
капитулирала. Држава пропала. Њиве које је 
Диле чувао као своју децу, прегази швапска 
чизма. 
     И село се подели према њивама. Власници 
малих њива и њивчића одоше у партизане, на 
Добру воду, а газде, што имају њиве хектарке, 
одитоше у четнике, на Змајевицу. 
     Нико више није смео да се прихвати пољачког 
посла уместо Дилета.  
     Али и данданас кад запрпће јато препелица 
или јаребица, кад прхну чворци или грлице, 
Рашевчани се несвесно посавијају. Шта знаш, 
можда се повампирило Дилетово секирче. 
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САНЂАМА 
 
 
 
 
 
 
 
    Чекају ме четири белца упрегнута у црне 
лакиране каруце, четири ајгира каквих нема ни у 
царским шталама. Љаште се на сунцу, а сјај им се 
прелама на сапима. Немирно лупкају белим 
копитама, чистијим од зуба. И амови им бели. 
Црвене им се кићанке на челима. Миришу на 
здравац. 
    Каруце нове. Црне као купина. На њима нема 
ни трунке прашине. На седишту црвени ћилим. 
Друм – тепсија. 
    Поља на разбоју ткана. Пшеница до колена, 
зелена, а ваздух плавичаст, чист, скоро хранљив. 
Глад да утолиш. 
    Цвеће као свиленим концем везено. Сунце – 
златан печат на небу. Ни дашка. Тишина 
разапета као бело сликарско платно. И нигде 
никога. 
    Чујем глас. Долазио је унутар мене: „Ова 
почаст је за тебе. За твоју муку, поштење, зној, 
смрзавања у рату, за неправде које су ти чинили, 
за увреде што као пилићи пијучу по мозгу, 
почаст за твоју храброст, за људскост, коју си, 
упркос свему, сачувао...“ 
     Одједном ме неко тргну за косу. И све нестаде. 
Кад сам се пробудио, лежао сам на песку крај  
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реке. Поред мене је клечао мој спасилац. И 
дахтао. Лице му се ведрило. Насмешио ми се. 
Склопио сам очи. Мрзео сам га. Таласи су 
запљускивали спруд. И моја стопала.  На другој 
обали неко се распитивао за дављеника. Није ми 
се враћало кући. 
  -Ђаво, ено га ђаво – викну први малишан кад 
ме угледа. 
 - Људи, ево сотоне, ће не све осотони – дере се 
неко иза плота. 
   - Народе, па ово је санђама, ваша моравска – 
чујем онај исти глас у себи. И то ме мало 
осоколи. 
     Кад сам се погледао, овако низ дуз, уместо 
стопала видео сам копита као у магарца. И та 
промена ми се свидела. 
      Осетио сам неку горку сласт у устима. Волео 
сам што ме се Рашевчани плаше, али 
истовремено сам их и мрзео. 
      После неуспешног дављења нагло сам 
остарео. И огрубео. Десет година нисам дао да се 
изгради започети мост преко Велике Мораве 
између Чепура и Рашевице. 
      Али ни Морава није више река, већ отпадни 
канал. Из ње се и санђаме иселише. 
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ПРЕНОС ЊИВЕ 
 
 
 
 
 
 
         Мршави отац узима Шуницку њиву под 
мишке, као првачић торбу, и креће пут скеле, да 
је у општинском суду пренесе на своје име. Успут 
до вароши земља се руни, отпадају бусени траве, 
понека бразда падне у шанац, али за то мој отац 
не мари. Забога, он је већ сада бољи домаћин у 
селу, купио је најбољу шавачку њиву и то баш 
сада када се свака пара чува као зеница ока. Па 
зар да се обазире на мрвице црног хумуса. „Шта 
је за бега копања брашња“, што би рекао мој деда 
Радивоје.  
      Вучина је мој отац. Бос газио до Крушевца, 
кад је почела мобилизација, прошао је Сремски 
фронт,  фашисту гонио кроз Панонију и сатро га 
у алпским гудурама. 
      Једним ударцем је оборио неког Мешу, кад му 
је као коловођи  пресекао коло. После се 
побратимили. Кад отац уђе у сеоску читаоницу 
да игра шах, нико не сме  да се насули да почне 
партију са њим, осим оних најбољих, углавном 
његових исписника, јер како можеш да играш 
шах са прваком батаљона. А тој загонетној игри 
научио га је неки Шамика из Прека, пргавац на 
језику, али добар човек. 
      Слушао сам од мајке како неке сеоске 
пропалице кад продају њиву у првој кафани 
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одмах пола пошљокају, па замишљам како и мој 
отац тамо под фабричким димњацима које 
видим кад се попнем на брдо, келнеру издваја 
два ара у бакшиш. Испред њега пуна порција 
густог пасуља, преливена зејтином, а на врху 
румени батак од петла, оног белог италијанске 
сорте, што тек улази у моду. Келнер све цупка 
око њега, није шала, два ара најбоље моравске 
земље. И најбољи газда би за тај бакшиш дубио 
на трепавицама. 
     Слади се тако мој отац, а мени сузе иду од неке 
неправде. Што не помисли мало на мене и 
сестру. Две кашике макар да издвоји да нам 
донесе. Жута проја ми све крајнике изгреба.  
      Кад се мој отац наједе, поручи целој кафани 
пиће, а они варошки преваранти га лупкају по 
леђима и подмигују се. Што не могу да му 
добацим ово секирче, да их побије, што нам једу 
њиву за коју смо од уста одвајали. 
      У неко доба ноћи шкрипну капија. Очекујем 
да чујем како се отац тетура на веранди и гласно 
зове мајку да га изује. 
      Али домаћин уђе намргођен. Баци неку харију 
на сто и хукну: „Вода се не боји судског печата, 
жено. Морава се излила и све потопила. 
Направило се Дунаво. 
     Мени се од неке милине приспава. 
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ГУБЕР 
 
 
 
 
 
 
 
    Умро је за оно што је највише волео. За њиву. 
Тај ти је волео њиву као ћерку јединицу. А и  
њива му беше јединица. Да кроз његово имање 
прође стока или штрапне човек? Боље ти је да 
дирнеш у олтар, него у његово њивче. 
    Кад падне вече Милутин Мрсић узме њиву под 
мишке и носи је кући. Простре је на кревет, 
завуче се као под најдебљи губер и спава. Ујутру 
зорски, врати њиву на своје место и мирна Бачка. 
Годинама тако. 
    Те јесени кукуруз понео добар род. Испречало 
се корење као подлактице. Фишеци пустили оне 
свилене брадице, па мислиш скупили се сви 
попови из моравске епархије. 
     Радује се сиромах Милутин, биће проје за три 
гуше, а ако претекне ухраниће и неко пастрмче. 
Неће рано да бере, сачекаће да кукуруз још боље  
сазри. 
     Међутим, једне облачне ноћи Жиле Вутљин, 
што би ти украо длаку из ува, зашајати по 
Милутиновом кукурузу  и поче да чепа корење. 
Пуца као на Солунском фронту. За трен ока 
напуни козју врећу. 
      Леле мајко, кад се Милутин пробуди поче да 
виче и псује, дере се као ровилаш, хоће крадова 
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да уцмека, ал не може да се искобеља испод 
покривача, њива отежала од рода и влаге, 
притисла га не може да дише... 
    Млатара рукама јадни Милутин, кркља, 
стење... И угуши се. Притисну га оно што је 
највише волео и бранио. 
    Још годину дана мајка и ћерка су јеле проју од 
тог рода, онда се ћерка удаде за белосветског 
коцоша, а мајка се пришљамчи уз неког 
гилиптера. 
    Запусте Милутинова њива у Грочи. Обузе је 
бурјан и чичак, направи се ђавоље трло. Кад 
прођеш поред њиве, стомак да те заболи. 
    Једанпут дохватих шибицу и запалих онај 
коров. Кад се диже пламен, кад сукну ватра, 
мислиш изгоре земља. Почеше да циче змије и 
јакрепи, вештице и нечастиви - беже као 
суманути, са упаљеним реповима и косом право у 
Мораву. 
   Дигла се паклена цика и вриска.        
   И као да се ништа није променило. Пече се и 
даље сунчев колач, па ти се чини да је сваки дан 
– благдан, а ноћу гладне душе широм Рашевице 
гледају у ону месечеву проју на небу и отимају се 
за већи комад. А црева им празна. Крче као 
неподмазани точкови. Море, крекећу као жабе. 
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МАЂИОНИЧАР 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Варзило је одлучио да постане – јаблан. За 
сутра су заказали спаљивање. Прогласили су га 
вешцем. То није могао да им опрости. Њега, 
највећег српског мађионичара, сврстати у исти 
кош са бабускерама што врачају у пасуљ и гасе 
углевље, са прељубницама и лакодајкама, са 
лажним пророцима и другим преварантима, то је 
нечувено.  
    Њега, коме су највећи европски великаши и 
племићи тапшали у замковима и богато 
награђивали за невиђене мађионичарске потезе, 
њега Варзила од кога и изрека остаде у народу - 
„варзило ти твое“, сада тамо неки полуписмени 
попови хоће да спале. Пришљамчише чак и њега 
неким триклетим бабунима. Е, вала, неће га 
мајци, зарече се Варзило. 
    Лудо ће се изненадити кад сутра зорски дођу 
по њега. А њега - нема. Претвориће се Варзило у 
дрво. И то у какво дрво, у јабланчину, беле, 
глатке коре. Стремиће звезданим јатима, где му 
је и место. Са задовољством ће гледати како 
војници великог жупана тумарају наоколо, 
претресају сваки ћошак жупаније, тумарају по 
врзинама и јазбинама. А народ ће се крстити и 
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чудити изненадном нестанку највећег српског  
мађионичара. 
     Чврсто је Варзило одлучио да се преобрази у 
дрво. Да иде својој биљној браћи. Биће сигурно 
безбеднији. Док је био са богумилима прогањали 
су га као курјака, а његовој браћи секли језике. 
Сад су почели и да их спаљују. Вероватно ће баш 
њега прво да ставе на ломачу.  
      „Бићу дрво, али где да растем? У шуми. Поред 
пута? У престоном граду? Не, него баш у 
Рашевици, у родном селу“, одлучи Варзило. 
     „Али шта ако опали муња, поцепа ме гром или 
одсече ме нека сиротиња за грејање...? Боље је  
да изгорим у сиротињском кубету, него на 
ломачи“, размишља велики маг.  
     И Варзило стварно постаде јаблан. Одједном 
израсте баш у самом центру Рашевице. Витезови 
из кажњеничког одреда што већ месецима  
тумарају друмовима и сокацима земље Рашке, 
увек седну или прилегну да се одморе баш ту, 
под јабланом.   
    Варзило својим лишћем слуша како причају о 
њему све најпохвалније: како је на чудотворан 
начин побегао из тамнице, како је нестао у виду 
ластиног репа, како се у ваздух претворио. То је 
био мађионичар. И војвода од Кента му се некада  
дивио. 
    Варзилу мило, што га и главосече хвале. Хтеде 
да им се јави, али се уједе за гранчицу. Она паде 
доле. Један витез погледа високо у крошњу 
јабланову и крикну: „Људи, ене га горе“! 
     Препознао га је по чаробном штапићу и 
лептир машни. 
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     „Јесте, мора бити да је он и ники други“, 
потврди четовођа. 
      И после пола сата Варзило је лежао 
препречен преко друма Обреж-Јагодина, 
окресаних гранчица, лепе, господски глатке 
коре/коже, али без чаробног штапића и лептир 
машне. Те реквизите су му одмах спалили, да се 
случајно не би повампирио. 
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ВОЋЊАК 
 
 
 
 
     Нико у девет села наоколо није имао такав 
воћњак као што беше у Милосава Томановића. 
Све што успева под овим небом било је у њему. 
Воћњак годинама негован, крупних стабала, 
ограђен високом бетонском оградом, био је 
загонетка за мештане и изазов за ретке срећнике 
који су га изнутра видели. 
    Воћњак је засадио отац Радомир у млађим 
годинама, неговао га као дете и на самрти 
завештао сину ову своју биљну задужбину. 
    Милосав се у воћњаку шетао поносито, пазио 
на биљке као њихов старији биљни брат, духовни 
вођа. 
    Угледна градска господа долазила би преко 
лета,  одмарала се у хладовини међу плодним 
стаблима, сладила се плодовима, а жена му 
Радостинка узимала лепе паре на параћинској 
пијаци за најбоље јабуке, крушке, шљиве, дуње, 
мушмуле, кајсије... 
     Свако прво зрно било је из њиховог резервата. 
Иза високе ограде, мештани су видели само 
врхове крошања и  слушали дечје гласове. То се 
унуци Милосава Томановића срођивали са 
својом биљном породицом од малена. О 
завидном знању из воћарства, сведочила је  
велика библиотека стручних књига у њиховој 
кући. 
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     Бујно зелено лишће црнело се као летњи 
облак. И заиста, надви се црни облак над  кућом 
Милосава Томановића. На хладном поздеру 
јануара, скочањи се Радостинка једне ноћи на 
путу до села.  
     Ни полугодишњи парастос јој нису оставили 
кад стиже још црња вест: Михајло погинуо на 
првом италијанском аутобану. Не прође ни пола 
године, а уцвељена снаја покупи троје деце и 
утече код родитеља. Милосав оста као пањ.  
    Шта се догађало те зиме у његовој кући нико 
живи није знао. Гвоздена капија се није 
откључавала. 
     Севну прва муња пролећа. Још воћњак не 
запупуља, поче секира да лаје у њему. Скркне 
крошња, заклати се и нестане иза бетона. Видик 
се разбистри, а село се уплаши и покуњи. „Ово 
неће на добро да изађе“, шапутаху сељаци. 
     Целог лета се у воћњаку чује длето, ударци 
чекића и астматични звук тестере. Шта то 
Милосав ради и даље је велика тајна за околину. 
     И ујесен Милосав отвори капију и пусти 
радознао народ у воћњак. Слеже се цело село. А 
тамо у бившем воћњаку, шета се Милосав између 
скулптура-стабала, са кореном.  
     Прва изложба живих вајарских дела је била 
отворена. А Милосав је изрезбарио целу своју 
фамилију: оца, деду, прадеду, чукундеду, 
наврндеду, аскурђела, кунђела, сукурдова и бело 
перо. Онда и мајку, бабу, прабабу, чукунбабу... 
     Сутра увече по селу народу стаде да се 
привиђа бело дрвеће. Стабла ли су, људи ли су, 
нико не умеде да каже?  
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      И тако четрдесет дана и ноћи вила се душа 
Томановићевог воћњака или његових предака по 
Рашевици, а онда се и та прича заврши.  
     Следећег пролећа скулптуре пустише  ластаре. 
Биљке са људским ликом почеше да рађају воћке 
свакојаке. Обнови се воћњак. И сорта 
Томановићевих. 
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НЕМА ПРАВЦА 
БЕЗ МОРАВЦА 
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БРЗАН 

 
 
 
 
       Шапнуло село Неменикуће селу Глувом долу, 
како су се Брзан и Брза Паланка утркивали. 
       Брзну се они, забрзали из петних жила, 
претекли и брзи воз, кад код Стопање – стоп! 
Полиција!  
       Прекорачили брзину. 
       Сад ће да надрљају као левачко Надрље. 
       Очију ми, све то гледало село Невидово, па 
рекло Рековцу, ал да овај никоме не рекне, да се 
не шири даље. 
       Међутим, Непричава свима распричала. 
Смејала се цела топографска карта. Брус је од 
смеха добио – брух. Бруха једна. 
       Срећом све што је брзо, брзо се и заборави. 
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УСТАНАК 
 
 
 
 
       Зуцка се поодавно како се у земљи спрема 
велики еколошки протест. Села и градови што 
носе имена по дрвећу договарају се да дигну 
устанак. Шапуће се да у завери учествују: Бор, 
Јела, Јелашница, Брестовац, Буковче, 
Јабланица, Јасика, Јавор, Дреновац, Врба, 
Топола, Јабука, Трешњевица, Ораховица, 
Орашје, Орашац, Грабово, Грабовац, Церовац, 
Лужница, Брестовац, Шљивово, Шљивовац, 
Дренова, Прасковче, Бресје... 
       За вожда устанка предложили Стари Храст 
код Марковца. 
       Али, као што је одвајкада ред и обичај код 
нас, има збора – ал` нема договора. 
       Веле, да их је страх од Сикирице. Може да их 
све посече и прода Дрвару као огревно дрво.  
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ЛЕКОВИТА И ЛЕЧЕНА 
 
 
 
 
       Доњи и Горњи Душник су хвала Богу живо и 
здраво. Више не кашљу. А и зашто би кад им је у 
близини село Здравиње. 
     И Бољевцу је одавно боље. Прездравео. А 
ударио га је Козји Рог, јуришајући на Ртањ, када 
су се оно давно планине тукле за место под 
Сунцем. 
       Рановцу су зарасле ране. Спасило га је смиље 
и ковиље. А лечио се у бањи Ковиљачи. 
       Ни Модрич више није модар. На убивотине 
стављао купусов лист из Купусине. Излечио се и 
он. Где је болест – ту је и лек. 
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БАТИНАЦ И ДОБРИЧЕВО 

 
 
 
 
       Коњи из добричевске ергеле упадну у 
батиначки атар и начисто попасу пшеницу. 
Нагрде поље. 
       Батинац дохвати батину, па удри, удри... 
       И од тада Добричево је добро- 
пољопривредно, да боље не може бити. 
       И батина је понекад лек. Није она случајно из 
раја изашла. Ал` сигуран сам да се у њега више 
неће вратити, па да је још толика. Да има четири 
краја, а не само два, па опет неће моћи.  
      Недају људи. Неће да се од ње одвоје. Чак се 
батином и поштапају. Само што не спавају с 
батином у руци. Такво је време дошло. 
Батинашко. 
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ЖЕЛИВОДЕ 
 
 
 
 
       У давна времена између Параћина и Ћуприје 
простирало се велико Змичко језеро. У њему 
беше змијурина – аждаја, бели јој лук у очи, 
камење у уста и станумерка под реп. 
       На брду изнад језера стајало је село, чији 
мештани беху жељни и жедни воде и поред 
толиког језера. Зато село прозваше – Желиводе. 
       Тек кад Свети Ђорђе уби ту аждају, људи 
навалише на језеро. Онако крупни као дивови, 
пили су и шљокали  Желивођани, све док не 
исушише језеро. Изнадували се као бурњаци од 
тог водушљака. 
       Иза њих остаде истоимено село - Желиводе и 
поље Змич. За памтивек. 
        А Светога Ђорђа узеше за своју крсну славу. 
Цело Поморавље га и данас слави, иако се село 
Желиводе давно преселило у околна места. 
Највише у Параћин и Ћуприју. 
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КУМОВАЊЕ 
 
 
 
  
       Обилазио Свети Сава отечество своје и успут 
давао имена и обавезе планинама: 
        Копаонику одреди да копа. Руднику – да 
рудари. Волујаку да напаса волове, а 
Говедарнику говеда. Бесној Кобили нареди да 
ждреби дивље, а Коњуху питоме коње. Соколске 
планине ће да легу - соколове, а Јастребац – 
јастребове. 
       Златибору и Златару одреди да свакој 
планини поштено плате. И то у злату.  
      Брду Стражи заповеди да стражари, а 
Гледићу да гледа шта се ради и да га извештава 
да ли се његова реч поштује и извршава. 
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КРИВИ 
 
 
 
 
       Нико више не зна зашто су криви. А нико их, 
вала, и не окривљује. Сами хоће да буду криви. А 
ни криви, ни дужни: 
       Криви Вир, Крива Паланка, Криваја, 
Кривошија, Криволак, Криви До, Криви Рт... 
       Крив до кривца. Тера их нека кривда. И увек 
на кривога беда. Ал ко им крив? Сами су криви. 
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ШЕТЊА 
 

 
 
       Јосип Панчић је био одушевљен податком 
колико у Србији има насеља са биљним 
именима. Једном се зарекао да ће све да их 
обиђе, али према годишњим добима, то јест кад 
њихови плодови почну да  зру. 
       Прво ће, каже, да обиђе Трешњевицу, кад 
почну да зре трешње – ђурђевке. Онда ће  
Јагодини, где је дуго и боравио - да окуси прве 
јагоде и каже „на живот и на здравље“. У 
Купиново и Купиновац ће да наврати кад се црне 
бобице напуне шећером и сјајем, па се цакле на 
Сунцу као очи девојачке. 
       А селу Црвена јабука планирао је посету за 
Петровдан, кад се зацрвене јабуке петровке. Е, 
онда мора да наврати и у Прасковче, где га 
чекају љубазни Прасковчани да га угосте 
најбољим праскама што расту по лојзима, међу 
гиџама. 
       Чим заплаве шљиве, ето њега и у Шљивово. У 
Орашју, Орашцу и Ораховици хоће ујесен да се 
баш увери у Његошев стих „тврд је орах воћка 
чудновата“. И дрењине дреновачке су на гласу, 
али оне у Дренови су још боље. 
       Ујесен га чекају Лозовик и Лозница. Грожђе 
од сорте свакојаке. А кад се измуља, па слатка 
шира проври и вино се избистри, онда ће 
Панчић, зарекао се кажу људи, да дође и да их 
све проба.  
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       А где би другде, него у – Винорачи, селу код 
Јагодине, у којој је лечио људе и проучавао 
травке свакојаке по Црном врху, Јухору и по 
Белици.  
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ПОДЕЉЕНА 
 

 
       Пред Косовски бој кнез Лазар реши да 
преброји сва места у својој Моравској Србији, те 
позва њихове старешине на договор и онда поче 
да их прозива, по месту одакле долазе: 
       Горње Видово – Доње Видово 
       Горња Сабанта – Доња Сабанта 
       Горњи Милановац – Доњи Милановац 
       Горњи Рачник – Доњи Рачник 
       Горња Мутница – Доња Мутница 
       Горњи Мајур – Доњи Мајур 
       Горњи Катун – Доњи Катун 
       Горње Ливадице – Доње Ливадице 
       Велика Сугубина – Мала Сугубина 
       Велико Орашје – Мало Орашје 
       Велика Плана – Мала Плана 
       Велики Поповић – Мали Поповић 
       Велики Шиљеговац – Мали Шиљеговац 
       Велики Мокри Луг – Мали Мокри Луг 
       Велики Лозовик – Мали Лозовик 
       Велико Црниће – Мало Црниће 
       Старо село – Ново село 
       Стари Брачин - Нови Брачин... 
       И ту се светли кнез дубоко замисли. А онда 
мудро расуди: „Ако су се села овако поделила у 
миру, како ће онда бити сложна у рату“? 
       А пред Косово – нема лабаво. Као што мисле 
неки великаши. 
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СЕЛО – ЈУНАЧКО ДЕЛО 
 

 
       Кажу да је Коџа Милош пуно водио рачуна о 
селу. Кад му доушници јаве да сељаци псују 
власт, он наређује: „Притежи“!  
      А кад му дошапну да се село ућутало, он одмах 
заповеда: „Попуштај“! 
       Зато што село одувек има чудну ћуд. Прво 
крене село Сновидело, што сања о новом виделу. 
Онда село Узаврело – ускомеша се, узаври и 
ускипи. Затим скочи село Врело. Крв им врела. 
Хајдучка.  
       И најзад пукне – село Загрмело. Онда је већ 
касно. 
       Знао је то лукави Књаз Милош:  
Свако село – јуначко дело.  
       Зацело. 
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„НОВА“ СЕЛА 
 
 
 
 
       „Село весело“ давних година беше култна 
емисија Радио Београда. Слушали су је и сељани 
и сељаци и радници и весељаци. Сви. Па и ми. 
Разгаљивала је душу и веселила срца. 
       Али ни село више није што је некад било. 
Недавно сам их обишао и видео:        
       Село Невесело. (А које није?) 
       Село Посивело. (Убила га мемла) 
       Село Потавнело. (Суседно) 
       Село Поцрнело. (Од гарежи експлозија) 
       Село Невидело. (Сравњено у рату) 
       Село Узрело. (Остарело) 
       Село Учамело (Више кровова него глава) 
       Село запустело. (Исељено. Ни живе душе)... 
       Можемо тако да набрајамо до зоре. Нову 
српску топографију да сачинимо. 
       Свако село – научно дело. 
       Каква би то иронија била, да којим случајем 
опет са таласа Радио Београда грмне весела 
шпица емисије - „Село весело“. 
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ЈЕЗИЧКИ ШАХ 
 
 
   
       -Измислио сам језички шах - хвали се 
Књижевник  Географу. 
       -Први пут чујем за такву игру - изненађује се 
овај. 
      -Предлажем ти да први на свету одиграмо 
партију језичког шаха - вели изумитељ.  
       Географ прихвати. 
      -Ја сам бели. На сваку моју реч која садржи 
придев  бео, ти ми одговараш речју која има 
придев – црн. И ко не зна да „повуче последњи 
потез“ - матиран је. 
      И кренуше: 
Београд – Црљенац 
Бела Црква – Црнуће 
Бели Манастир – Црни Кал 
Белица – Црница 
Бели Тимок – Црни Тимок 
Бели Дрим – Црни Дрим 
Белосава – Црна река 
Бељајка – Црни врх 
Бела Бреза – Црновршје 
Белтинци – Црниће 
Белановац – Црна Трава... 
       Добро си се држао. Нудим реми – предложи 
бели. Црни прихвати понуду. И тако су двојица 
пензионера први на свету одиграли – језички 
шах. Надају се да ће ући и у Гинисову књигу 
рекорда.  
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ЧИЧА ИЗ СЕКУРИЧА 
 
 
 
 
     У бурекџиницу уђе чича, налик на оног са 
етикете јагодинског пива и наручи бурек и 
јогурт. Продавачица му донесе поруџбину и 
љубазно му рече: 
      -Извол`те и пријатно. 
     -Нисам ја из Волте.     
     Продавачица га збуњено погледа. 
     -Ја сам из Секурича – вели прпошни старац. 
     Малецка, писмено дете очигледно, брзо се 
исправи: 
     -Изволите и пријатно. 
     Такав је чича из Секурича.  
     И готова прича. 
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НЕСРЕЋНИ СРЕЋКОВАЦ 
 
 
 

 
       Знам да си добро упознао отаџбину. Обишао 
си је уздуж и попреко. А да ли си којим случајем 
био у Срећковцу, Срећковици или Срећном селу? 
       Ниси? 
       А прошао си кроз Ратковић, Ратају и 
Ратковац? Не сумњам. Знаш и где је Бојник, 
Бојана и Бојиште. Видео си села - Војску и 
Војник. Можда си коначио у Злакуси, Злоселици 
и Злобнику? 
      Сад можеш и сам да закључиш зашто овај 
народ не живи у Срећковцу. Имена његових села 
су уједно и његова историја. Паметарница. 
      Језик боље памти и од најмудрије главе. 
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КАРАКТЕРНИ ЗЕМЉОПИС 
 
 
 
 
        Да, да. Постоји и карактерни земљопис. Није 
званично признат, нити се проучава у школама, 
али постоји од када и људи на овој земљи. Преко 
њега ћеш најбрже и најбоље да упознаш народну 
нарав или карактерологију. Добре и лоше стране 
народа.  
       Узми мапу и читај: Добриње, Доброселица, 
Добрић, Добри до, Добрашин, Добра вода, 
Добрача.... Да ли ти нешто говоре ови називи? 
       А о љубави, за коју људи и главе губе, говоре 
ти следећи називи места: Љубава, Љубовија, 
Љубостиња, Љубић, Љубиш... 
       Читај даље: Мириловац, Миљаковац, 
Мирковци, Миросава, Милутовац, Милива... Све 
добро и мирно, мирољубиво и добротољубиво, 
зар не? 
       А какав је у вери био овај твој народ? Опет 
узми географску карту: Црквенац, Бела Црква, 
Бели манастир, Црквиште, Црквина, па Косовска 
Митровица, па Сремска Митровица, па 
Митровац на Тари...Види сад ово: Поповац, 
Поповић, Попова Шапка, Поповњак, Попово 
поље... Свака част твом роду. 
       Али има он и лоше стране карактера. И то је 
упамтила топографија: Лопушина, Таточина 
(тат-лопов, на старосрпском језику), 
Кајмакчалан (крадљивац кајмака)... 
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       Патње и муке у ропству захтевале су често 
поданичко, удворичко и кукавичко понашање, 
што се и данас очитава у именима наших села: 
Придворица, Удворица, Дворица, Кукавица, 
Кукљин... 
       А напрасни и свађалачки карактер, осион и 
осветољубив, упамтили су следећи топоними: 
Батинац, Батинци, Осаоница, Палигорић, 
Паликуће, Злосело, Злакуса, Злобник... 
      Сад настави сам. Сети се и других особина 
народних и људских. И за сваку ћеш наћи 
одговарајући топоним, хидроним, ороним... 
Србска географска карта је уједно и огледало 
душе народне. Боље ти не треба. Увери се сам. 
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НАЈСТАРИЈИ ПАР 
 
 
 
 
       Нико се до сада није сетио да напише коју 
похвалну реч и о најстаријем брачном пару на 
свету. 
       Она се зове једноставно – Баба, а он – Деда. 
Овећа планина и омање брдо наспрам ње. 
       Баба је крупна, стамена, горда, а Деда мали, 
кочоперан. Уз Бабу изгледа као присмак. Али 
јунак. Изродише њих двоје многа села: Златицу, 
Доброселицу, Петру, Горњу и Доњу Мутницу, 
Лешје, Плану, Извор... И генерације људи којима 
се ни броја не зна. 
       Деда и Баба ни сами више не знају колико 
имају потомака људских, колико колена и 
пасова, родослова и родовника... И још рађају. И 
то у овим годинама! Чудо Божије! 
       А налазе се петнаестак километара источно 
од Параћина. Баш код Лешја. И ту су од постанка 
света. И опет, нико да се сети да им честита. Да 
им се захвали, јер су рађали и рађају – историју 
човечанства. 
      А сваког дана на хиљаде путника пројури 
аутомобилима између њих – Бабе и Деде. И ћуте. 
Ил не знају, ил су некултурни. Мулци. 
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ПАМЕТ ПОМЕРАВЉА 
 
 
 
 
       -Када 1936. године геометри премераваху 
Поморавље, правећи први катастар, богатији 
сељаци пред њих износише печене прасиће с 
молбом да пут мало скрене лево или десно, само 
да не прође баш кроз њихову њиву. И какво 
печење – такво решење.  
      Путеви остадоше криви и врлудави као да их 
је пијанац трасирао, а не најбољи геометри 
Краљевине Југославије. Зато их зовемо – 
„прасећи путеви“ – објашњава нам возач и 
извињава се што мора сваки час нагло да мота 
воланом по кривинама. 
       -Таквих „прасећих путева“ пуно је Поморавље 
– додаде. 
       -Па видим да ми се нешто памет померавља, 
а не знам због чега – коментарише мој колега 
песник са  задњег седишта, коме у глави још 
бучи од синоћне пијанке. 
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ЦРВЕНА ЈАБУКА 
 
 
 
 
        Млада учитељица, пореклом из Поморавља, 
стиже у Пирот. Среском начелнику показа  указ о 
постављењу, оверен печатом Министарства 
просвете и црквених дела. Начелник јој понуди 
да бира где ће да учитељује: ћеф јој село Блато, 
ћеф село Црвена Јабука. 
       Размисли кратко учитељица, па бржебоље 
изабра Црвену Јабуку. Неће у Блато, само јој име 
каже какво је село. 
        Кад стиже тамо у Црвену Јабуку, а оно – 
недођија. Богу иза ногу. Десетак раштрканих 
планинских кућица, школица и пустош. 
       -А какво је то село Блато – запита школског 
фамулуза, који изађе пред њу да је поздрави и 
понесе куфер. 
       -То Вам је, госпођице, највеће и најбогатије 
село у пироћанској општини – одговори јој 
послужитељ. 
       Учитељица заплака. Зацрвене се као јабука. 
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СТАРА ПЕСМА ЗА НОВО ВРЕМЕ 
 
 
 
       Грме НАТО-авиони, бомбардују војно 
складиште на брду изнад Параћина, а у суседном 
селу права српска свадба под шатором. 
       Грми из појачала стара народна песма 
„Јелек, антерија и опанци/ по томе се знају 
Србијанци“. 
       Стари сват  намах узима микрофон од 
певаљке и наставља: 
       „Лелек, артиљерија и јунаци, 
       По томе се знају Србијанци“. 
       Сватови скочише на ноге, као да свира химна, 
и још јаче запеваше стару песму за ново време. 
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КУПУСНИ ЛИСТ 
 
 
 
 
       Шавац. Лепо село уз Мораву. Сељаци 
познати повртари. Гаје најбољи купус, паприку, 
парадајз... Село сада има и асфалтни пут.  
     А некада ниси могао њиме да идеш. Зими, по 
снегу, ако се акнеш у неку ровачу на друму, па 
док се из ње искобељаш - већ заранци. 
       Ујесен баруштине. Вирови као у Морави. 
Људи су у коритима ишли једни другима у 
посету. А кад се Морава излије, Шавац личи на 
Венецију. 
       Али Шавац се, ипак, надалеко прочуо по свом 
„Купусном листу“. Ако неко почне да паметује, да 
се прави мудар ил продаје рог за свећу, други га 
одмах „спусти на земљу“ питањем: „Да ниси то 
можда прочитао у шавачком „Купусном листу“? 
       Е, из тог листа, мада нисам баш сигуран, 
остала је упамћена ова брзалица: „Стуштио се 
шашавац за шашу у Шавац“. 
       Хајде, збрзај је и ти, ако си бајаџора. Да 
причаш млађима како си се информисао преко 
шавачког „Купусног листа“. 
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МЕНАЖЕРИЈА 
 
 
 
 
       Водич ми показује панораму свог села: 
       -У оном сокаку живе Вранини, до њих су 
Мечкари, па дођу Јазбаци, па Лисичини, 
Кокини, Ћукавци, Буваљкини и Пилићари. У 
доњој мали су Мазгини, Петлићи, Сурлаши, 
Џивџански, Пацовски, Рибарски и Сеничари... 
       - Стани, бре, мало. Па је л ово село или 
зоолошки врт? - питам водича. 
       -Што да будемо изузетак, кад свако село уз 
Мораву има овакву „менажерију“. То су им 
породични надимци. А ја им нисам кумовао, 
одговори ми водич. 
       Вала нисам ни ја. 
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ВОЈВОДА 
 
 
 
 
       И сад се прича у селу Ж. како је војвода, један 
од старешина на свадби, задужен за хумор и 
керефеке, све време – њакао на весељу. Село се 
искидало од смеха, јер војводину тазбину зову – 
магарци.  
       А смејали се: Коњари, Шотани, Рибарци, 
Лисичини, Вуци, Зверкови, Јазбаци, Чворкови, 
Ластавичини, Џивџани... Као да је шумска 
свадба. А није, него обична, наша сељачка.  
      Само село има тако погрдне фамилијарне 
надимке. Ал без њих не можеш брзо да 
пронађеш кога тражиш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

ТОТИЈЕ 
 
 
 
 
       Живојин из Рибара имао три сина. Све 
посопчићи. Али делије. Први балкански рат само 
што није почео. Разлетели се општинари да 
пописују регруте. 
       -Како ти се, Живојине, зову синови? 
       -Тимотије, Јевротије и Тотије. 
       У реду. Попис очас обављен. Кроз недељу 
дана пандур донесе два позива за мобилизацију. 
У рат одоше Тимотије и Јевротије. Одоше, ал се 
кукавци не вратише. Јадна им мајка. 
        Срећом Тотије испуштен из списка. Али не и 
из живота. Продужи он кућну славу и лозу. 
        Име га спаси.  
        ТО ТИ ЈЕ цела прича. 
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ШАЛА 
 
 
 
 
        Волео је Карађорђе да се мало нашали са 
устаницима. Да их ободри. И док бардак ракије 
кружи, Вожд се обради свом посилном: 
       -Грбота! 
       -Изволи, господару! 
       -Којекуде, има ли ишта грђе од твог имена? 
       -Има господару. 
       -А шта то, којекуде?- зачуди се Вожд. 
       -То што нам у слободној Шумадији и даље 
Турци мирно седе у Јагодини - спремно одговори 
Грбота. 
       Сутрадан у зору Карађорђе крену са војском 
ка Морави. 
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ИМЕЊАЦИ 
 
 
 
 
       После Другог светског рата за Немце је 
владала дискретна забрана уласка у Крагујевац, 
због октобарског геноцида који фашисти  
починише над недужним грађанима и - ђацима. 
       Неки инжењер Адолф, Аустријанац, дође у 
фабрику „Црвену заставу“ на позив њеног 
руководства, да као познати стручњак нешто 
припомогне. 
       Кад један радник дозна његово име, 
испребија га усред фабричке хале, ни кривог ни 
дужног, на мртво име. 
Приведоше га одмах у станицу милиције и 
упиташе зашто је то урадио. 
      -Убио сам име у њему – вели батинаш. 
      -Каже се, убио сам Бога у њему - исправља га 
командир милиције. 
      -Не, вала, него име - упоран је патриота. 
      Замисли да се кукавни Адолф, којим 
случајем, презивао као и онај његов имењак. 
       Провео би се као ћуран на свадби. 
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БОЉАН 
 
 
 
 
       -Горане, што ти не тужиш свог кума? – 
запита полупијани гост келнера. 
       -А зашто? 
       -Па упропастио те, човече, за цео живот. Што 
кум не рече да те зову Бољан, а не Горан. Увек си 
гори од других, иако ниси. Промени име, кажем 
ти, ако хоћеш да успеш у животу – објашњава му 
шаљивџија. 
       -А Ви господине, ако Вам се моје име не 
свиђа, боље би било да промените кафану - 
препоручи му Горан. 
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ИЋКАВЦИ 
 
 
 
 
 
       -Радић Драгић! 
       -Ја! 
       -Милић Спасић! 
       -Овде! 
       -Милић Барјактаревић! 
       -Присутан! 
       -Жилић Цацић! 
        -Ја! 
       -У бре, само вам ићкају имена и презимена. 
Жмрћкају као исцепани свињски опанци у блату. 
Ви му, изгледа ми, дођете као неки дупли Срби? - 
хоће да испадне духовит заставник ЈНА, у време 
побуне назване „Хрватско пролеће“. 
       -„Ићкавци“ се само згледају. Нико не сме ни  
да писне. А провокација очигледна. Тешка и 
безобразна. 
      Али братство и јединство је у питању. Због 
њега се иде на робију. И губи глава. 
       А на заставниковој и даље стоји шапка и 
петокрака. Чак ни у пензију га не отераше, кад се 
то сазнаде у команди. 
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СТАНИЦА 
 
 
 
 
       На вашару у Варварину кочоперан нежења не 
скида поглед са младе удовице, ал она 
равнодушна. Виде овај да ту нема шансе, па 
реши да јој мало напакости: 
       -Је л` слободно представити се? Ја сам 
Станисав. 
       -Ја сам Станица? – вели удова и гледа у 
страну. 
       -Аутобуска или железничка? 
       Станица поцрвене и звизну му шамарчину. 
Народ се окупи око њих. Жене јој алале, а 
мушкарци гунђају.    
       Баш ако га је одаламила. Станица је у праву. 
И ја сам улазио у многе станице и качио се на 
возове и аутобусе. Па замисли да ме ова 
будалетина оцинкари код супруге. Док докажем 
да је то станица са малим словом - с, дође и 
развод. 
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ЧОРБАСТО ПРЕЗИМЕ 
 
 
 
       Домаћин српским сатиричарима у Загребу, у 
стара добра времена, беше неки господин Супек. 
За вечером га један београдски афористичар, 
онако узгред, запита да ли он можда није Србин. 
      Супек се мало зачуди, и врло учтиво упита 
уваженог госта, како је уопште дошао на ту 
помисао. 
      -Па да сте Хрват, презивали бисте се Јухец – 
одговори му београдски шерет. 
      Успелу шалу платио је тако што је цело 
преподне преспавао у хотелској соби, док је 
господин Супек водио остале госте из Београда у 
обилазак културних и историјских знаменитости 
Загреба.   
     Супек је случајно „заборавио“ да пробуди баш 
уредника „Ошишаног јежа“, главног сатиричног 
гласила у Срба. 
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КАЛЕНДАР 
 
 
 
 
       Кад је нешто неизводљиво, кад нема шансе 
да се оствари, кад је све само „причам ти причу“, 
онда се обично каже биће то на: Кукуљевдан, 
Мујовдан, На Свети Никад, на Светог Торонтија 
или Лимбурга месеца, Летос у недељу, 
Тринаестог месеца у години, на грчке календе... 
(Ово „на грчке календе“, говорили су још 
Римљани, подсмевајући се Грцима који нису 
имали свој календар, већ га прихватили од 
Срба). 
       Измишљен је, дакле, скоро цео календар 
немогућих рокова. Само би требало да се мало 
среди и дотера. А има све, као и важећи 
календар: дане, „свеце“ и месеце. Био би то 
паралелни календар. 
       Имао би врло широку примену. Добро би 
дошао лажовима и преварантима и свима који 
дају лажна обећања. 
       У време изборних кампања, тај паралелни 
календар би достизао милионске тираже. Био би 
најчитанији књижуљак на свету. 
       Можда ће неко и да га састави, шта га знаш. 
Све је могуће, како рече немогуће.  
Али све у своје време, додаде невреме. 
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НЕРАДНИ ДАНИ 
 
 
 
 
       Није сваки дан Бадњидан. Ни Божић. Али за 
једну лењу снајку сви дани у седмици беху 
нерадни. Поваздан седи и ништа не узима у руке, 
осим кашике и виљушке. 
       -Што не радиш нешто, црна друго? - укорава 
је старија комшика. 
       -А како ћу јадна, кад је сваки дан неки 
празник: 
Понедеоник – завеоник. 
Торник – закољник. 
Среда – запреда. 
Четвртак – завртак. 
Петак – турски светак. 
Субота – мртвачки дан, 
а недељом се одвајкада светковало. И кад да се 
прихватим посла? - вајка се снајка. 
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СВЕТАЦ 
 
 
 
 
       Беше то честа појава у време кад је радничка 
класа била на власти. Упадне новинар у 
предузеће и затекне богату трпезу. На њој разне 
ђаконије, ића и пића до миле воље. Постављен 
камен темељац, па да се мало залије и 
чалабрцне. У другој фабрици наш журналиста 
наиђе на још лепши призор. Столови препуни. 
Још само фали од `тице млека. Кнежева вечера 
је била сиротињска за ову трпезу. Залили људи 
прву плочу на хали, па је ред да се обележи тај 
датум. 
       -Другови, шта то славите? - пита збуњени 
хроничар. 
       -Данас је Свети Седи Па Једи – одговара му 
најближи радник и вуче га за рукав да седне за 
сто. 
       Свети Седи Па Једи, руку на срце, био је 
главни светац. Могао је да се падне у било који 
дан. Само ако имаш вољу, а посебан разлог ти и 
не треба. Али, поштено речено, ипак се нешто 
радило и градило и видело се, брате, издалека. 
Од солитера у градовима су били виши само – 
кранови. Уосталом, погледајте и сами око себе. 
Све је то изграђено док се славио атеистички 
светац - Свети Седи Па Једи. 
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ПРОГНОЗЕ 
 
 
 
 
       Данас ти је лако. Шкљоцнеш телевизор или 
радио и обавестиш се какво ће време бити сутра 
и наредних дана.  
А некада се то знало по шест месеци унапред. 
Прогнозирало се по свецима: 
-Од Светог Илије – сунце  све милије. 
-Свети Тома – седи дома. 
-Свети Лука – снег до кука. 
-Свети Сава – заковава. 
     И не можеш да оманеш, иако си неписмен да 
вирнеш у календар.  
    А у њему, ионако, све пише, додуше ситно - 
калуђерски. 
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СУПРОТЊАЦИ 
 
 
 
 
   Знаш и ти такве што све супротно раде од свог 
имена. Например, Рајко. Рајско име. У рај да га 
метнеш. Али како, кад цело насеље зна да се он 
не трезни. Улотан, подбуо, око њега рој 
сирћетара. 
       Па Милосија. Мило да сија. А она грдосија. 
Уз то накиселила лице, може одмах да га 
размеси. Па кад те погледа, повучеш се за уво. Да 
л` та жена има огледало? Купи јој једно кад 
идеш на сабор, молим те. 
      Радан. Мислиш радан и вредан човек. А он 
ленчуга. Мрско му и кашику да држи. У авлији 
где шта, пало ту се и распало. Једном је и тур 
напунио. Мрзело га да потрчи. 
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НАЈДУЖЕ ИМЕ 
 
 
 

 
       Прочитао сам га први и последњи пут на 
школској табли у другом разреду гимназије.  
Звао се – Папасвијахосдимидракоспулосантос. 
Грк ли је? Латин ли је? Не знам. 
       И док су гимназијалци ломили језик да 
изговоре његово име, решим да и ја смислим још 
дуже, али српско име. И то по моделу како су 
звали мог друга: Зоран Џине Дине Бајиног. 
       Свом имену почео сам да додајем имена 
својих предака: 
МирославМиливојевРадивојаАнтонијевогПавла
МихајловогПетраДрагутиновогБорисаваСтевино
гДимитријевић. И испаде најдуже име на свету. 
(Дуже и од имена чувеног бразилског фудбалера 
Пелеа). 
       Гле, имена од десет колена. И одмах ће свако 
да зна како ми се звао отац, деда, прадеда, 
чукундеда, наврндеда, аскурђел, кунђел, 
курлебало, сукурдов и бело перо. 
       Ал док тачно изговориш моје име и презиме, 
требало би ти пет минута. Заборавио би и шта си 
хтео да ми кажеш.  
       Шалим се. Зови ме и цреп-само немој да ме 
разбијеш. Зови ме како ти је воља. Гледај да то 
буде углавном неки ручак. Највише волим – 
чорбасто са пања. 
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ТРИ ПОРОДИЦЕ – ЈЕДНА БРЗАЛИЦА 
 
       Била три брата: Јакци, Јакцидракци и 
Јакцидракцијакцидроне. И биле три сестре: 
Ципка, Ципкалипка и Ципкалипкалимпомпоне. 
Узму се и добију ћерке: 
       Јакци и Ципка роде Нацку. Јакцидракци и 
Ципкалипка–Нацкудрацку, а 
Јакцидракцијакцидроне и 
Ципкалипкалимпомпоне – 
Нацкудрацкудракцидроне. 
       Ух! Сад је ред на тебе. Добро утуви њихова 
имена и изговори ову брзалицу што брже 
можеш. 
       Што си упарложио језик? Зарашће ти као 
лубенче у мувару. 
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НИЧЕ У НАРОДНОЈ ПЕСМИ 
 
 
 

 
       Запила се млађарија, све боем до боема, па 
зове музику за сто. 
       -`Ајдете, мајстори, ону  „Бел босиљак 
садим...“ 
       Музичари одмах почеше, а кад певач дође до 
другог стиха „а пелин ми ниче“, наручилац 
нареди - стоп. 
       -Не ваља. Песма иде овако. „Бел босиљак 
садим/ а Фридрих ми Ниче“- извољева 
наравлија. 
        -Све може, господине - веле музиканти и 
крећу испочетка.  
       И тако, Ниче - ниче изненада и у песми. 
Једини филозоф на свету опеван у народној 
музици уопште. Срби су опет први и у томе.  
       Не би били Срби, да нису први. 
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ЕПИТАФ 
 
 

 
„Овде лежи Лива 

Уби га њива. 
Кад је на њу стао 

Други крај се дигао 
И у чело га стигао“. 

       Ал` ко беше Лива? Сад ћу да вам опричам. 
Звао се Миливоје. А волео је да се налива, па га 
прозваше и Наливоје. Скраћено – Лива. Пијан од 
јутра, до сутра. А кад се враћа из биртије пева: 
„Опа, Лива неће да копа, 
`оће Лива да ужива“! 
       Муке је његова фамилија имала с њим. Син 
га и за дрво везивао и млатио као вола у купусу. 
Ал` није помогло. 
       Једанпут, добро наљоскан, оде Лива да обиђе 
њиву и надгледа прво копање. Ал кад крочи на 
њу, саплете се, паде носачки, и удари главу у 
мотику. Више не мрдну. „Уби њива нерадника“ – 
прокоментарисала је, кажу, његова супруга. 
       Ливини пајташи, пијандуре одреда, скупише 
неке парице и подигоше му споменче. И 
доплатише да се уреже епитаф, са почетка ове 
приче. Породица га се већ одавно била одрекла. 
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НАДИМАК 
 
 
 

 
       Кад се Радован, роди отац опали из танџаре 
да објави свету радосну вест – прво, па мушко. 
Међутим, у школи деца му дадоше надимак Рада. 
И тако остаде. 
       Ожени се Рада и у кућу доведе невесту лепу 
Раду. Рада и Рада. Па кад укућани позову једно 
од њих, обоје се одазивају. А неки несмајник на 
њиховим новим тарабама нацртао срце са 
Аморовом стрелом и уписао: „Рада и Рада то су 
срца два/ ко је муж, а ко жена, не знам ни ја“. 
       `Ајд ти буди паметан, па прокљуви. 
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ЗВОНКО 
 
 
 

 
       Докони школарци на распусту седе пред 
сеоском кафаном и питају се зашто у српском 
језику не постоји словни знак за глас – дз, који 
нема графему, па морам овако да вам га 
прикажем. Досадило Звонку да их слуша, па им 
се обрати: 
       -Немојте да вам Дзвонко дзипи преко дзида, 
дзвезде ћете да видите, тако дзиљави од читања. 
Уши ће да вам дзвоне три дана! 
       И надмудри их Звонко. А дај Боже да има 
завршену и основну школу. 
       -Јес` бре, да ли је вредело уводити нови знак 
за неколико речи, које ионако имају 
одговарајућу замену, досети се један школарац, 
шта је уствари Звонко хтео да каже оном 
претњом. 
       -Књиге читај, ал сељака питај - добаци један 
подсмешљивко, мало преиначену топографску 
изреку, коју је највероватније чуо у војсци. 
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КОРЊАЧА 
 
 
 

 
       Дошао Горан у родно село, излази из црне 
лимузине, а на грудима му  блиста златна 
медаља. Поставио нови балкански рекорд у 
трчању на осамстотина метара. Сељани му 
приредили дочек, аплаудирају, честитају... 
       -Где си, Корњачо, стара – грли га најбољи 
друг. И остали прихватише тај надимак и почеше 
да скандирају: Кор- ња-ча, Кор-ња-ча... 
       А човек најбржи на Балкану. Па да постане и 
светски шампион, опет би га звали – Корњача, 
јер је од Корњачиних. Тако му зову целу 
фамилију од памтивека.  
      А надимак се спорије мења и од корњачиног 
хода. 
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БУДАЛА 
 
 
 

 
       Група озбиљних и уплашених људи, све 
домаћини, разговарају како да преживе и 
прехране породице у време рата, глади, беде и 
свакојаке немаштине. Међу њима и сеоска 
будала, зева у небо и гледа јато гавранова што 
кружи над пустим пољем јесењим, па ће у један 
мах: 
       -Морам да ухватим једног гаврана да се 
лично уверим да ли ће заиста да живи триста 
година.  
       Људи се насмејаше, живнуше мало, јер сеоска 
будала испаде већи оптимиста од свих. Бесмртна 
будала. 
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УДИЦА 
 
 
 

 
       Познато је да ловци и риболовци масно лажу. 
Али мој земљак Ноца је све њих надмашио. 
Синоћ пред дућаном, уз пиво и обавезну 
лажовску заклетву „ове ми цигаре, горео као она, 
ако вас лажем“ исприча следећи доживљај са 
Мораве: 
       -Шта си се удрвенила на тој удици? Мрдај 
мало, увијај се, мами рибе – укорава сом глисту. 
       -Да сам се увијала како знам и умем, до сада 
бисмо обоје били мртви – одговори му глиста. 
        Ја слушам цео тај разговор и не могу да 
верујем: Сом који говори и глиста која ради 
против мене. Скупим прибор па `ајде кући.  
       То му је било најновије „оправдање“ што опет 
није ништа упецао. 
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ЗАКОН О ДАВЉЕЊУ 
 
 

 
       Иако још невешт пливач, мој млађи брат 
пожури на мопеду да пре мене стигне на 
Буљанско језеро. Након неколико минута 
затекох га поред воде, мокрог, унезвереног и 
модрог у лицу. 
       -Шта се догодило? 
       -Кад из водоравног положаја почнеш да 
пијеш воду, знај да си почео и да се давиш –
изложи ми буразер свој  „закон о дављењу“. 
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УЧИТЕЉ ФРАНЦУСКОГ 
 
 
 

 
       Мијајло је прешао Албанију, лечио се у 
Бизерти, научио неколико француских реченица 
и са Албанском споменицом мирно проводио 
дане у чобанисању. Имао је неку опаку свињу, 
што је шајатила куд је хтела, не бојећи се 
чобанског прута. 
       -Туто, `де ћеш тамо! Туто! - вичем на њу, ал 
она не мари. Проваљује у туђе имање и мени за 
инат грокће: но, но, но - што на француском 
значи – не. Е, сад ћу да те још мало научим 
француски, мислим се, док сечем један дугачак 
прут дреновак. Прикрадем се, па кад је опаучим 
по грбини из све снаге. Она скочи, и поче да 
цичи: уи, уи, уи – што на француском значи – 
да. Тако сам научио свињу да говори француски 
– хвали се стари Солунац, отпија из ибрика 
жежену ракију и фитиљи бркове у вис, као и сви 
Солунци што су чинили. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92 

ГРОФ 
 
 

 
     -Ове свиње ме по цео дан исмејавају – жали се 
чобанин Мијајло Солунац својој сестри Гори 
Рибарчевој. 
     - Како свиње могу да ти се подсмевају, бато? 
     - Лепо. Пасу и добацују ми: Гроф, гроф, гроф... 
     -Ма какав гроф, ја сам свињски слуга – 
одговарам ја њима, ал оне настављају и даље да 
ме провоцирају: Гроф, па гроф.  
     Свињска посла. Не можеш да их убедиш. А 
има и људи којима не можеш нешто просто као 
пасуљ да објасниш, па да си Ајнштајн. 
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РАДИО НИШ 
 
 

 
       У време кад је Србија имала само Радио 
Београд и Радио Ниш, а у мом селу било свега 
неколико радио-апарата, мој разредни 
старешина и још два наставника поточке 
осмолетке најаве да ће покладне недеље доћи у 
нашу кућу да виде у којим условима живим и 
учим. 
       Све домаћински спремимо да их почастимо, 
ал у кући немамо ни будилник, акамоли радио-
апарат. Шта ћемо, где ћемо – одреде мене да 
идем код пријатеља Вучка Дрдинога да позајмим 
та два сокоћала. Дају ми џак, да у њега ставим 
радио и сат, а понесем  и сламу да замаскирам 
нашу бруку, односно да спасим част домаћинске 
куће. 
       Таман смо укључили радио-апарат, спикер 
објављује: „Радио Ниш...“. 
        -У бре, само радио Ниш, а ми други као да 
смо држали руке међу краци. Нисмо баш ништа 
радили - упада Солунац Мијајло у собу и ребри се 
на чудо савремене технике, које први пут види. 
        Кад смо ту шалу, два-три пута, препричавали 
наставницима, они су се само смешкали. А ми 
укућани поцркасмо од смеха.   
        После много година сам сазнао да су 
наставници тај исти радио-апарат видели у још 
десетак рашевичких кућа.      
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ХЕБА 
 
 
 

 
       Двојица доконих младића седе испред 
кафића, пију минералну воду „Хеба“ и досађују 
се. 
       -Знаш ли да је Хеба била крчмарица 
боговима на Олимпу. Келнерица. Сви су је 
дрпали и штипали.  
       Од њеног имена изведен је и онај наш 
безобразни глагол - вели један. 
       -Хеби га, брате, сама је крива. Што није 
променила кафић - гласно размишља други 
младић. 
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СРАМЕЖЉИВА 
 
 
 
       Енглески је одавно ушао у моду. Чак и они 
што једва знају три речи овога језика труде се да 
говоре у том духу, да буду „ин“. Под утицајем 
„инглештине“ јаја постадоше – џаџа. Сад је 
младима све до џаџа: „Мрак до џаџа“, „клопа до 
џаџа“, „журка до џаџа“... 
       Англизацију српског језика најскупље је, 
изгледа, платила Јованка Јовановић. Преко ноћи 
постаде Џованка Џовановић. 
       Јесте да потиче из села Џовановца, али није 
баш толика џованка, већ, напротив, права 
госпођа.  
       Угледна, лепа, срећно удата за контроверзног 
бизнисмена. Од срама жена више не сме да изађе 
из „мерцедеса“ и виле на Буџином брду.  
То ти је живот до – џаџа.   
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ФАКАЊЕ 
 
 

 
 
 
       После чувене побуне младе српске 
интелигенције  1968. године, власт мало олабави 
дизгине, даде слободу говора, а крагујевачки 
студенти то искористе и покрену своје новине, 
које назову ФАКК. Са два – К. То је, кобајаги, 
скраћеница од Факултети Крагујевца. 
       У то време само мали број интелектуалаца је 
знао енглески језик, а још мањи број њих шта 
значи глагол „фак“ на енглеском.         
       Али „факање“ кратко потраја, можда две-три 
године и другови из општинског комитета СКЈ 
укинуше студентско гласило ФАКК. 
       После факања – нема кајања. 
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ЏЕДИ ЏОВЕН 
 
 
 
       У студентском листу ФАКК чувени 
крагујевачки песник и критичар Б. Х. жестоко 
опаучи по новој књизи водећег српског песника 
седамдесетих година, иначе, перјанице 
комунистичке интелигенције. Свом критичком 
осврту даде загонетан „енглески“ наслов „ЏЕДИ 
ЏОВЕН“. И то прође незапажено. 
     И чланкописац и уредник ФАКК-а су, за то 
време строге, али дискретне цензуре – зване још 
и аутоцензуре, баш имали – велика џаџа. 
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ДОБОШАР 
 
 
 

 
     Усвиње се швапски војници од љуте српске 
шљивовице и најпијанији од њих изгуби шињел. 
Сутра ујутру иде добошар по селу и „ахтунгује“ – 
обавештава мештане шта се догодило несрећном 
Шваби, који за њим тетура мамуран, гологлав и 
распасан. Ако не нађе шињел, оде јадник на 
војни суд.  
       А добошар, кога су Поморавци још звали и 
ровилаш, овако телали: 
   -Пажња, пажња! Ко је нашао Швабинога 
шињела, нека га скрати, префарба и нека га даље 
носи као свога, јер се Шваба много љути! 
       А Шваба за њим понавља: 
       -Лута, лута. Млооого лута – и млати главом 
као коњ над празним јаслима.  
       Окупатор је окупатор. Прети и голорук. Без 
војне опреме. На срећу свима видесмо леђа. Ни 
њихово певало није дуго потрајало. 
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ЗДРАВИЦА 
 
 

 
       Јана отпратила мужа Филипа у Први светски 
рат, и остала са два малолетна детета. Швабе 
упале у село, изабрале баш њену нову кућу, у 
моравском стилу, за свој ратни штаб, а 
главнокомандујући је чека на врху басамака.  
     Иде Јана, лепа снаја без мана, са задушница, 
носи пуну котарицу и ибрик вруће ракије и 
заводљиво се смеје још са капије. 
       -Охохо, стигли моји лепи гости, поцркали 
дабогда. Омркнули, а не осванули. Вране ви  
коске разносиле – и све љубазно и гостопримиво, 
како и доликује Србима.       
       На врху степеништа стаде пред команданта и 
понуди му ракију у знак „добродошлице“. Он 
показа да прво она отпије. Јана скиде шамију, 
прекрсти се поче да „благосиља“:  
       -Здрав си, Швабо, барабо! Вуци ти месо 
разносили! Кучићи ти се с лобању сиграли. 
Свиње ти из шлема воду пиле. Живео Шваба од 
петка до - суботе!  
       -Гут, гут – одговара Шваба, марамицом 
брише носак од ибрика и отпија добар гутљај. 
        -Е, наздравље и последње ти било. Бог да ти 
душу прости – вели му Јана и одли мало ракије 
из ибрика, као што се чини покојнику за душу. 
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НАРИКАЧА 
 
 

 
     У Првом светском рату, приликом одступања, 
погине швапски војник у близини села  
Сикирице. Његов претпостављени официр 
нареди да се ту и сахрани.  Одреди групу жена-
нарикача да га оплакује. Уплашене сељанке се 
стисле и никако да почну тужбалицу  над мртвим 
непријатељем, док најстарија међу њима не 
поче: 
    - Куку Немче, куку слепче! Данас један, сутра 
сто један, а прекосутра не био ни један, дабогда.    
Придружише се и остале нарикаче. 
    Задовољне Швабе испалише и почасни плотун, 
и пожурише да утекну пред ослободилачком 
српском војском која је незаустављиво 
пристизала долином Мораве.   
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ОГЛЕДАЛО 
 
 
 

    Кад огледало беше реткост и у богатијим 
варошким кућама у Параћину, Плањанин донесе  
огледалце, однекуд из белог света, и држаше га у 
сламарици. Чувао га је као најдрагоценију ствар 
у свом животу, јер у њему је увек, кад би се 
ужелео, могао да види лик свог покојног оца.  
    Једанпут његова супруга реши да допуни 
сламарицу новом, тек овршеном и миришљавом, 
сламом и нађе огледалце. Узе га у руке, огледну 
се и запрепасти:  
    -Види коју фуксу крије у сламарицу, овај мој 
ништак, срам га било?! Е сад ће да ми плати! 
    И настаде свађа и препирање без краја: „Јесте 
фукса“ – „Није него баш мој отац“… Јесте, није, 
јесте, није – те решише на крају да ту чудну 
магијску стварчицу однесу сеоском попу, па нека 
он пресуди ко се крије у њој. 
    Узе попа огледало, огледну се и  поче да се 
крсти. Онда овако пресуди: 
    - Децо, нисте ни једно  ни друго у праву. Ово 
није ни твој отац, ни та твоја лака жена, већ је 
ово – Свети Никола.   
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ПИЈ, АЛ НЕ ПОДЕВАЈ ДРУГЕ 
 

 
 
 
    Мика Видовац беше сиромашак. Једва је успео 
да припреми крсну славу. За пиће је купио 
балонче вина и надао се да ће то бити довољно. 
Али гости се запили и не иде им се кући, а вина у 
балончету све мање. Микин кум, мало 
наћевлаисан, сваки час диже чашу и наздравља 
гостима:  
   - Ајд живели, ајд у здравље, за срећу, за 
путника и орача… Гости пуне чаше, куцају се и 
одздрављују куму.  
    Мика као на иглама. Балонче се празни, ноћ 
одмакла дубоко, па више нема где ни да узме 
вино на вересију, и на крају му прекипе.  
    Кад кум подиже, по ко зна који пут, нову чашу 
да опет наздрави гостима, Мика му одбруси: 
     -Слушај куме, пиј – ал немој да ми подеваш 
гости – опомену га домаћин.  
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МРС 
 
 

 
    Коси Клачевчанин детелину у њиви подно 
куће, а око подне жена стане на праг па повиче 
из свег гласа, да је чује пола села: 
    - Милисаве, је л оћеш да ти за ручак испржим 
једно ил два јајцета! 
    - Два, два, море. Кад се коси, нек се мрси – 
одговара још гласније косац. 
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НАДНИЧАР 
 
 
 
 
  Сима Ралин, добар човек, на рану да га 
превијеш, имао је само две фалинке у животу. 
Био је сиромашан и патио од неизлечиве болести 
зване – лењост. Преко зиме, радио би свакојаке 
послове за парче проје и шише ракије, али кад 
свитне пролеће, отопле дани и дође време за 
надничаре по њивама, да праше, копају, огрћу 
усеве, е онда Сима истакне свој ценовник. Легне 
испод дуда, стави мотику изнад главе и на њу 
окачи цедуљу са натписом „Стигле трешње и 
дудиње, без сто банке* не буди ме“. 
   И баш је добро вајдио. Зарадио је да га село о 
свом трошку сахрани. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
Сто банке=хиљаду динара 
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ТЕЛЕВИЗОР 
 
 

 
     Најбољи обрешки домаћин, газда Лиско, први 
у селу купи телевизор. Од среће или из глупости  
заборави да пита продавца како се укључује то 
сокоћало. Како уопште ради. Ипак, док се не 
распита, пoстави телевизор на отворен прозор до 
пута, да се похвали и да цело село види то чудо 
технике. 
    Увече сељаци се враћају из поља, запришили  
друм, сокаке закрчила  кола, баш право време да 
се газда Лискова кћерка похвали, па зовну тату с 
прозора: 
    - Тајо, је л да пустим телевизор? 
    - Немој још, биће ће да погази пилићи. Чекај 
мало да ги затворим – одговара јој први власник 
телевизора у највећем селу Србије. 
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ПЕСНИК И ДОМАЋИЦА 
 
 
 
     Најстарији спољни сарадник параћинског 
локалног листа, учитељ Гаја, волео је да се 
нашали са најмлађим колегом у редакцији, 
иначе песником. И онда једног дана колегама уз 
јутарњу кафицу исприча свежу анегдоту о том 
песнику и његовој супрузи: 
    -Пре подне песникова супруга кува ручак, чита 
мужевљеву поезију и пита се шта је песник хтео 
да каже.  
    Поподне песник куса њено јело и пита се шта 
ли је то домаћица хтела да припреми. 
    Нико не зна тачно шта је шта, ал за сваки 
случај се међусобно хвале – кикоће се старији 
колега својој доброј шали. 
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МАТУРАНТИ 
 
 

     Завршио Веља школу ученика у привреди, 
постао познат столар, и после много година 
сретне свог другара из клупе, пијаног као летва. 
     -Од кад си пијан, школски друже?-пита га 
Веља. 
     -Како од кад? Па од матурске вечери. Зар си 
већ заборавио? – одговори му колега и позва га у 
кафану да наставе матурски бал.  
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НЕЋЕ НА СИЛУ 
 
 
    О Морава-граду се говори још од ослобођења 
земље од фашизма 1945. године. Многе 
гарнитуре председника три поморавска града 
Параћина, Ћуприје и Јагодине су то и обећавале 
својим бирачима, па чак и потписивале 
„меморандуме о разумевању“. Ал до данас то 
остаде само „мртво слово на папиру“.  
    Вајка се ових дана један Моравац: 
   - Е, кад би се наша три града удружила, били 
бисмо много јачи, море најјачи у Србији. 
    - Па што се не удруже? 
    - Неће, ваљда, да наступају са позиције 
прекомерне силе. 
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БРЕ 
 
 
   Ћупричани од Милошева времена носе 
надимак – Цревари, а Параћинци – Џигерани.  
Разговарају два суседа тако о чувеној српској 
речци – бре, о њеном значењу и пореклу, па ће 
Ћупричанин да испадне паметан. 
   -Знаш ли шта значи реч БРЕ на турском? – 
пита Параћинца. 
   - Јок. 
   -БРЕ на турском значи – будала – објашњава 
Цревар. 
   - Је л истина, БРЕ ? – чуди се кобајаги Џигеран. 
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НЕ МОЖЕ ОБРНУТО 
 
 

    Професор Ђеле, легенда параћинског 
сликарства и ненадмашни козер свога времена, 
поведе разред гимназијалаца у парк поред реке, 
близу градске цркве, да „сликају у пленеру“. Ђеле 
купи бурек, седе на клупу и стаде да доручкује.  
   Мало затим ето ти директора школе, дошао да 
контролише наставу. 
    -Значи, тако колега, Ђеле. Ви за време часа 
једете бурек, а деца цртају цркву? – пита диша 
љутитим гласом. Страх га да му људи из 
оближњег општинског комитета Савеза 
комуниста не замере због ове јереси. 
    - Тако је, друже директоре. Не би ваљало – 
обрнуто – одговара професор Ђеле, стари 
мајстор досетке и шале. 
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КАЛЕМЉЕНА БОРАНИЈА 
 
 

    После Другог светског рата, куповало се „на 
бонове и тачкице“, али у излогу главног 
магацина у Варварину висио је и грозд банана. 
Да странци виде како у социјализму има и те 
луксузне робе. 
    Два Темнићана, сишла са јухорских бачија,  
стоје испред излога и одгонетају каква је то нова  
роба. 
    - Ја мислим да су то фабрички тукови, клисови 
за оне наше чобанске игре – вели први. 
    - Нису, бре, то клисови. То је, сто посто,  
калемљена боранија – исправља га други 
чобанин.  
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КАЗНА 
 
 
 
    Параћински ловац Ранко Смотанко није имао 
много среће у лову. Најчешће се враћао без 
улова, али пуног ранца  празних патрона.  
    Ипак, срећа га послужи једне недеље и он 
устрели – зеца. Његовој срећи нигде краја. Улете 
са ловином у кафанче где су се ловци обично  
састајали после лова и сав срећан наручи пиће за 
све, поносно  показујући зечину. 
    Међутим, један од ловаца дохвати штап и стаде 
да млати по зецу. 
    -Шта то радиш, будало? - питају га зачуђене 
колеге. 
    - Бијем га.  
    - Али зашто? 
    - Какав ми је то зец, кад је дозволио да га убије 
Ранко Смотанко! – објасни батинаш колегама 
свој јак разлог. 
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МОДЕЛ 
 
 

 
     Споро пролазе дуги летњи дани, па зидари 
шалама прекраћују време и муке под врелим 
сунцем. 
     - Баш су ти лепи ови „магарићи“ које си 
направио – хвали главни мајстор Ноца свог 
помоћног радника Хранислава, показујући на 
нове зидарске скеле. 
     - Па мора да бидну лепи „магарићи“, кад сам 
гледао у тебе док сам их правио – узвраћа му 
Хранислав. 
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ХРИШЋАНСКЕ ЛЕГЕНДЕ 
ИЗ МОРАВСКЕ СРБИЈЕ 

 
Саставио и потомству оставио  

Мирослав Димитријевић 
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БОГАВА, МАЛИ И ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ 
 
 

 
      Некрст Агарјански посебно је мрзео калуђере 
и попове и настојао је да их по сваку цену 
истреби из народа. Због тога и околина Деспотог 
манастира Ресаве запусте слугама Божијим. У 
целом вилајету остадоше само два попа, један 
велики и стасит, а други омањи и деџмекаст. 
    Мали и Велики поп се једном тајно састану да 
се договоре како ће даље да врше службу Божију, 
све молећи Вишњега да благослови њихов наум. 
И Свемилостиви услиши њихову молбу и они 
још дуго у тајности крстише, венчаваше и 
опојаваше народ ресавски који се враћаше Богу 
на истину. 
       Место где попови мољаху Бога, народ прозва 
– Богава, а села у којима пастирску службу 
вршише народ прозва – Мали и Велики 
Поповић. 
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СЛАДАЈА, ЗЛАТОВО И МИЛИВА 
 
 

 
       Изађе деспот Стеван Високи из града, рано у 
недељу, да се прошета и одмори од брига 
душевадних, и да срце напуни лепотом Божјом, 
којом га Свевишњи окружи. Док је по сунчаном 
дану јахао путевима слободним са својом гардом, 
један од витезова се маши са коња и дохвати 
крушку медењачу. 
       -Шта то чиниш, Држмане? – упита га 
златоусти Деспот. 
       -Сладим уста – господару. 
       -А што их не сладиш молитвом, кад већ 
пролазимо кроз овај рај земаљски? – упита га 
поново творац Слова љубве. 
       Слуга Држман од тог часа поче да изговара 
Оче наш и милина му заиста обузе уста и срце, 
све до смрти. 
       Тамо где Држман откину слатку крушку 
место се прозва – Сладаја, крајолик кроз који 
Деспот говораше златне речи о молитви доби 
име Златово, а село где Држману омили молитва 
– Милива. 
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РАВНА РЕКА 
 
 

 
       Свети човек идући по царству оца свога, 
учећи народ вери  и свакојаком знању 
практичноме, дође и до дивљег источника и 
нагну се да окваси жедне усне, али неравни 
таласи што клобучаху из земље не дадоше му да 
угаси жеђ. Свети исправи колена, штапом 
прекрсти над извором и кладенац се умири. Вода 
поче равно да тече, а монах угаси жеђ. 
       Мало потом сељаци открише да је тај извор 
чудотворан, и почеше да га дарују парама,  
шареним дрејама, пешкирима и другим 
бачалуцима. Тако се прозва Шарени кладенац, а 
Неравна река се прекрсти у - Равну реку. 
        Свети човек што чудо у Ресави начини беше - 
Свети Сава. 
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СТЕЊЕВАЦ 
 
 

 
       Са великом сеобом отидоше и калуђери 
царске лавре Манасије, али једном монаху страх 
не помути веру и остаде да се скрива по околним 
пећинама, а ноћу да тајно припаљује свеће у 
цркви, огњишту Божије вере, коју Турци 
опљачкаше и зарушише у бесомучном налету. 
       Кад га некрсти једном пресретоше на путу и 
стадоше се с њим изругивати и кудити му веру,  
калуђер у болу подиже руке к небу, помоли се 
Богу, и чета турских коњаника се претвори у 
стење. 
       И данас на том месту ноћу се чује како 
камење стење, а нарочито пред невреме, кад се 
нечастиве силе одвежу. А кад се први 
досељеници насулише да ту баш побију колчеве 
за своје бајте и село заселе, прозваше га – 
Стењевац. 
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ЛОМНИЦА, ТРУЋЕВАЦ, ПОПОВЊАК 
 
 

 
       Дочуше Турци, како се неки поп ноћу 
искрада из манастира Ресаве  и тајно крштава 
српску чељад по колибама и трлама и приводи 
их вери православној, те реше да му уђу у траг. 
Поставе извиднике и доушнике, открију о коме 
се ради, јер попа издаде чобаница – 
вероломница, што преломи завет ћутања. 
       Турски аскери онда лако пресретну попа и 
почну га мучити и трућати о земљу, а онда га 
живог натакнуше на ражањ и стану га пећи. 
Кроз гору се чуло попово стењање и болни њак, 
да се народ уплашен и несрећан, са сузом у оку 
молио Богу да што пре попу узме душу 
мученичку. 
       Место одакле беше вероломница народ 
прозва – Ломница, село где Турци о земљу 
трућаху попа назва се – Трућевац, а место где га 
живог пекоше и одакле се чуо попов њак, 
именоваше  – Поповњак. 
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БАЧИНА 
 
 

 
       Обилазио Краљевић Марко свој поробљени 
народ, да му улије снагу и веру, па га пут нанесе 
кроз славни Ђерђелин, подно Јухор-планине, у 
коме столоваше турски јунак Алија Ђерђелез. 
Кад Туре чу да му кроз вилајет пролази 
најславнији српски мегданџија и јунак над 
јунацима, лично му изађе у сусрет да искаже 
своје поштовање. Лепо га дочека и још лепше 
угости, и попише по три тулумине вина. А кад би 
трећега дана, скочише на ноге лагане, изађоше 
на Ветрњу, највиши врх Јухора, да одатле бацају 
камена с рамена. 
       Прво се Алија помоли свом Алаху, дохвати 
камен и џилитну га из све снаге. Кад погледаше, 
а оно каменчина пала тек подно брда Змајевице. 
Онда се Краљевић Марко помоли свом Господу 
Богу Васкрсломе, дохвати каменчину, и завржде 
је небу под облаке. Она паде под зидине града 
Ђерђелина. Ту стену народ прозва – Бачена. Од 
тог имена после се преликова име села – Бачина. 
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ОБРЕЖ 
 
 

 
       После аварског пораза под Цариградом, Срби 
се ослободише њихове власти и постадоше опет 
најјача жива сила на Балкану.  
       Обри, како их Срби називаху, распрснуше се 
на све четири стране света. Једна повећа група 
нађе свој гето на левој обали Велике Мораве. 
Обри обрезаше дрвеће и тако омеђише свој атар. 
       Затворена у себе, група је дуго одбијала да 
прихвати хришћанске обичаје, као што то 
учинише сви њихови суседи. 
       Аварско насеље Срби прозову Обрез, а затим 
се ово име кроз време изметну у – Обреж, те 
такво дочека и ове дане. 
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КРЧИН 
 
 

 
     Кад римско царство објави рат хришћанима, 
почеше прогони најневинијих људи под капом 
небеском, којима Христос беше једина и 
највећанада у спасење.      
    И до тврдог града Ђерђелина стиже наредба да 
се сви хришћани покају, а они који не буду хтели 
да се врате римском Пантеону, имају се разапети 
на крст.  
       Многи осумњичени покајаше се јавно и 
живот им беше опроштен. Али међу њима један 
Хришћанин одби да се одрекне Христовог наука, 
говорећи да се не плаши мука на крсту, јер је  
крст-Чин Божански, на коме је и Богочовек  
распет. 
       Кад се сурови закон спроведе и над овом 
невином хришћанском душом, становници 
околних села оставише успомену на њега. Место 
у ком верни Хришћанин сконча живот свој 
земаљски, прозваше Крст-чин. Те речи потоњи 
нараштаји прекрстише у – Крчин. 
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ПОЉНА 
 
 

 
       Накинђурена и намирисана, заводљиво 
обучена, нека разуздана прељубница дуго се 
удвараше младом искушенику из оближњег 
манастира да је узме кад хоће и где хоће. 
       Дојади то подвижнику да стално одвија од 
ње, те јој једанпут рече: 
       -Ти си спољна, пролазна жена, а моја вера ми 
налаже да волим само унутрашњу жену, односно 
само душу њену и доброту. 
       Припрост свет који први пут чу за спољну 
жену, прозва  заводницу – Спољна. Временом и 
село одакле беше бестидница, доби слично име – 
Пољна. 
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ДРАЖМИРОВАЦ, БЛАГОТИН 
ДРАГОВО И НАДРЉЕ 

 
 

 
       Сељак, калуђер и просјак враћаху се скупа из 
Шумадије у Левач и дуги пут причом 
прекраћиваху. 
       Сељаку у земљу заљубљеном, сваки час у 
разговору беше нешто драго те због њиве, те због 
винограда или чемнице* белице... 
       Слуша калуђер превелико драговање свог 
сапутника, па ће рећи: 
       -Мени је од свега тога дражи мир. 
       А просјак све то гледа и мисли: „Благо овим 
људима кад им је живот драг, а ја надрљах“. 
       Ускоро се растадоше. Калуђер оде у свој – 
Дражмировац, просјак у своје село – Надрље, 
сељак у Драгово, а место где се растадоше остаде 
да се зове Благотин, по убоговој реченици: 
„Благо тим“ људима.  
       Благо и нама кад све ово сазнадосмо. И 
другима који ово чуше да се и даље памти и 
прича довека. 
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ОПАРИЋ И ТЕЧИЋ 
 
 

 
       Беше то време када је обрекнута реч значила 
све и била јача од сваког царског указа. Закле се 
тако неки Левчанин да није извршио похару, већ 
да комшија хоће да га пред светом избрука и 
опањка као лопова и провалника. Село му, 
међутим, не поверова, а то је значило да мора да 
вади – мазију. 
       И сабра се силан народ на утрини, 
подложише ватру под казан, а у њега бацише 
гвоздену шипку. Па кад врела вода почне да 
кључа на клобуке, осумњичени човек заврне 
рукав од деснице и што брже може загмрчи руку 
у врелу воду да извади шипку са дна казана, па 
ако му не буде ништа – остаће честит и поштен 
пред светом. Тако се истина и правда 
намиривала. 
       Али како му клетва не беше чиста, Левчанин 
се љуто опари и хитро утече у гору од срамоте.  
       Место где се лажљивац опари народ прозва  - 
Опарић, а место где је утекао и колибу склепао – 
Утечић. Опарић се и сада тако зове, а Утечић 
поста - Течић, јер потомци кривоклетника и 
провалника скратише име месту, да се не брукају 
пред светом, ни криви ни дужни. Да их не бије 
лош глас. Боље и двадесет пет батина да ти 
ударе, него да те бије лош глас, говорило се 
некад.  
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      Сада људи као да воле да су на лошем гласу. И 
сами раде на томе. Пуне су новине таквих. То им 
доноси популарност. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 129 

СЕКУРИЧ 
 
 

 
       У потоње време кад Србин није смео да пије 
вино ни једе прасетину са ражња, јер се Турцима 
тако хотијаше да затру српски белег у корену, 
назли се сиротиња раја и поче да бежи у шуме. 
       У хајдуке одоше и браћа Предраг и Ненад и 
убрзо се прочуше као велики јунаци и чувари 
српских путева и душа. 
       Турци од њих зазираху и Левач далеко 
заобилазише, јер браћа Предраг и Ненад толико 
вешто баратаху ђордама да су могли и 
изговорену реч да расеку. 
       Неки Балија Алија не обазираше се на 
народне опомене да не гази преко Левча, ни 
Јухор-планине, већ тврдоглаво настави путовати 
кроз гору зелену. 
       У неки час пред њега искоче два брата 
хајдука, а кад их Туре виде  препаде се, пресече 
му се дах од страха и само изговори. „Секу реч...“ 
       Видећи немоћног и недораслог противника,  
хајдуци близанци се смилују у свом срцу 
православном и правоверном и опросте му 
живот. 
       А Туре захвално до неба, свуда приповедаше 
како српски хајдуци стварно могу да пресеку и 
реч, и то без сечива. 
       Место догађаја после доби име – Секуреч, а 
то беше први, старији назив данашњег – 
Секурича. 
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РАТКОВИЋ, ПРЕВЕШТ И ЛЕПОЈЕВИЋ 
 
 

 
       Исмаилћани су већ одавно били учврстили 
власт у Моравској Србији, кад се роди Ратко у 
бурдељу једног збеговишта левчаког.  
Одмалена Ратко заволе стрелу татаранку, и још 
као отроку* нико му не смеде стати на белегу. 
       Задојен причама о слободи, Ратко је стално 
одлазио на једно брдо са кога је мотрио пут 
којим пролазише турски трговци и њихови 
богати каравани. 
       Данима је затезао лук у мрске непријатеље, 
али још не смеде да испусти стрелу. Једног јутра 
смотри оком соколовим  да Турци воде и лепу  
српску девојку у ропство, срце му не издржа и 
Ратко нанишани тако вешто у Турчина да га 
стрела осветница згоди међу очи чарне. 
       -Превешто - зграну се српска лепојка и одмах 
јој би јасно да је у близини чувени стрелац Ратко. 
А он већ сабљом чињаше атак у збуњен буљук 
Турака. 
       Кад Ратко ослободи лепу Српкињу, поклони 
јој турско благо и поведе је са собом у гору. 
Заједно су војевали, све док не пређоше у 
легенду, где и сада живе. 
       Село где се Ратко родио – прозва се – 
Ратковић, место где он превешто погоди Турчина 
– Превешт, а заселак одакле Турци уграбише 
лепу девојку – Лепојевић. 
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ПАКАШНИЦА, ГАРИ И ПЕПЕЉЕВАЦ 
 
 
 

 
       Жена зла у срцу, а прељубница и опадница, 
остави мужа и децу и удаде се за другога. У том 
селу стаде да чини разне пакости комшијама и 
ближњима, па кад претера у својим пакостима, 
напусти и другог мужа и удаде се у треће село. 
      Несмајница и ту настави нечастива дела, и на 
крају подметну пожар у дому коме дође, те од 
њега оста само гар. 
       Кад се и четврти пут удаде и непокајана 
настави свађу, заваду и злодела, Бог је казни 
тако што на њу посла светоилински огањ и гром, 
од кога изгоре под дрветом и то по највећој 
киши.. Од ње оста само – пепео. 
       Село где зла жена поче да пакости назва се – 
Пакосница, потом Пакашница, а место где 
запали кућу и од ње оста само гар – назва се – 
Гари. Где Свети Илија Громовник претвори 
злотворку у пепео, тај атар понесе име 
Пепељевац. 
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ЗАЛАГОВАЦ, ПАДЕЖ И ПОЧЕКОВИНА 
 
 
 

 
       Неки одрођени Србин, плаћеник турски, поче 
пред Косовску битку да шири  лажи о вери 
исламској, хвалећи је и говорећи како ће 
полумесец ускоро  победити на бојном пољу.  
       Где год би стао, залагивао је збуњене себре и 
плашио их предстојећим догађајима. У једном 
селу, залагани његовим слатким причама о новој 
вери, сељаци изразише спремност да и сами 
превере и приме ислам. 
       -Бог ће ти судити за ово недело - 
упозораваше га православни поп из Расине. 
       -Да хоће, већ би ме казнио – подсмеваше се 
турски доушник. 
       -Сачекај мало, Бог је стрпљив и уме да чека. 
Он је милосрдна почековина – узврати му 
свештеник. 
       И ускоро се обистини попово предвиђање. 
Кад Турци дођоше у Лазареву Моравску Србију, 
прво погубише своје шпијуне, међу њима и овог 
несрећника.  
     -Ако су издали свој род и веру, сутра ће издати 
и нас Турке – рече турски буљукбаша и нареди 
њихово погубљење. 
      А за наук и дуго сећање честитога српског  
рода на изрод свој, народ прозва нека места 
следећим именима:  
     Залаговац доби име – где шпијун највише 
залагиваше народ,  село Падеж се прозва јер 
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онде изрод паде од турске руке, а место  
Почековина се прозва  по попу који упозораваше 
издајника да је Бог стрпљив и да уме са казном 
мало и да почека.  
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ГОЛОВОДА И БЕЛА ВОДА 
 
 

 
       Великосхимник Иноћентије међу монасима 
Лазареве Србије важио је за високог духовника и 
мудрог старца. Знао је да на коленима у молитви 
проведе дан и ноћ. И кад би путовао, прекидао 
би пешачење и скрушено клечао и молио. 
       Једног дана по највећој жези затече га група 
путника како на Сунцу, сав у голој води, 
метанише на коленима. Онда сви скупа 
наставише пут, и пред једним извором 
Иноћентије пожеле да накваси усне, али 
кладенац беше замућен. 
       Калуђер подиже руке к небу, завапи милост 
Божију и три пута прекрсти штапом – у име Оца 
и Сина и Светога Духа, а мутна и нечиста вода 
претвори се у  белу  и чисту воду у извору. 
       Видевши да су за сапутника имали Божјег 
човека, врло моћне духовне силе у себи, путници 
раширише глас о њему по народу православном. 
У знак поштовања, место где је калуђер био у 
голој води, људи прозваше – Головода, а извор 
где се догоди чудо Божије, назваше – Бела вода. 
Око извора се касније и село засели и преузе исто 
име. 
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ЉУБОВА, МУДРАКОВАЦ, 
БРАЈКОВАЦ И ГАВЕЗ 

 
 

 
       Свети цар Лазар широм отвори двери за 
испоснике и подвижнике, за исихасте 
православне, што нагрнуше у Србију пред 
некрстом азијатским. 
      Један од монаха по имену Гавез, посебно се 
истицаше у ревновању и ширењу вере Христове. 
Ишао је од села до села, од куће до куће и са 
једнаким жаром говорио о Христољубљу. 
       У једном сеоцету се залагао за љубав, у 
другом за мудрост, у трећем за братску оданост и 
верност...  
      Кад се мученик Гавез престави у Христу, 
промени светом, људи се присећаше његових 
речи и стадоше своја насеља називати по 
његовом учењу. 
       Тако се једно село прозва Љубава, по љубави 
према Христу Богу Спаситељу, а Мудраковац 
доби име јер у њему калуђер говораше о 
целомудрености.  
      Брајковац се прозва по братској слози и 
поштовању.  
      А житељи своје село, крај престонога града 
Крушевца, крстише калуђеровим именом – 
Гавез. 
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МОЈСИЈЕВО МОЈСИЊЕ 
 
 

 
       Велможа Мојсије силно се огреши о Божји и 
царски закон и опако се замери самом цару 
Душану, чију благонаклоност и баштину 
уживаше.  
      Међутим, цар Душан Силни га не подвргну 
под свој Законик, већ му даде шансу да се искупи 
пред Богом и људима, тако што ће да издваја од 
свог богатства и гради цркве. 
       Царска милост просветли ум и открави срце 
Мојсијево и он реши да на једном парчету српске 
земље сагради рај испуњен црквама и песмом 
молитвеном. 
       Изабра планине око Јужне и Западне 
Мораве, око чувене Загрлате, где се Мораве 
загрлише и продужише истим коритом у српску  
рајску реку Фишон илити Дунав.  
       И Мојсије на свим обалама моравским 
подиже за живота седамдесет и седам цркава и 
манастира народу српскоме. 
       Обожен и захвалан нараштај са тих планина, 
окићених божјим домовима, прозва цео крај – 
Мојсиње, једно село понесе исто име, а планине 
пуне источника, мириса тамјана, цвећа и песме 
литургијске прозва – Мојсињским планинама. 
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СМИЛОВАЦ, ПРЕВАЛАЦ И ЈОВАНОВАЦ 
 
 

 
       Вера Светога Романа омиле многим душама, 
што свој земни век трошише крај велике реке и 
оне мољаху светог Божијег угодника да и њих 
прими под крст часни. 
       Смилова се Свети Роман нечистим душама и 
обећа им да ће их покрстити. Кад загази у 
речицу, вода се обрадова светом човеку и 
превали се преко камена где до тада није текла.  
       А Свети Роман сваки час загрњуриваше у 
воду главе паганске из које израњаху 
препорођене главе хришћанске и православне и 
у том Светом Чину личио је на Светог Јована 
Крститеља. 
       Поново рођени у духу, са новим животним 
полетом и љубављу, покрстише се сва и околна 
насеља. 
       Тамо где се Свети Роман смиловао да покрсти 
душе, људи назваше то село Смиловац, а место у 
реци, где се радосна вода превали преко камена 
– Превалац.  
      Река где их Свети Роман покрсти доби ново 
име - Јовановачка река. 
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ЦРНИ КАЛ, МАЋИЈА, ГРАБОВО И ШЕТКА 
 
       У непрекидној Христовој молитви, иђаше 
Свети Роман старим цариградским путем и 
житељима околних села објављиваше радосну 
Божију реч – Јеванђеље. 
       У једном планинском месту наиђе на људе 
толико огрезле у грех, да им душе беху црње од 
кала који газе. То се село упамти као Црни Кал. 
       У другом насељу због мађије људи се гледаху 
закрвављених очију, спремни да убију, а ту им 
магију подметну нека маћија по којој и прозваше 
насеље. 
       Подно Буковик-планине  у једном селу људе 
је обузео грех грабежи да су крали и грабили све 
што им под руку дође, па су то село звали – 
Грабово. 
       Одистински жалостан због грешника које је 
видео, Свети Роман се шеткаше на једној заравни  
и дубоко думаше како да ове људе избави из 
греха и душе њихове од пропадања. 
       И уз Божију Свемилост, Свети Роман успе да 
људима отвори духовне очи и уши за Божју реч, а 
срца њихова за добра дела. 
       Место где се свети монах шеткаше 
покрштени народ прозва Шетка, и ту се засели 
село са истим именом. А селима Црни Кал, 
Маћија и Грабово народ остави иста имена, да их 
стално опомињу како се греси прадедова не би  
више поновили. 
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МАНАСТИР СВЕТИ РОМАН 
 
 

 
       Један од седам светих отаца што са Синаја 
стигоше у Србију беше и Свети Роман. 
Кад група пустињака и подвижника стиже у 
теснац Јужне Мораве, где река сужава корито и 
убрзава ток, да се што пре састане са својом 
западном сестром - имењакињом, учини се седом 
старцу Роману да би ту било најбоље да се 
настани и подвизава. И први се поздрави и 
одвоји од своје браће у Христу. 
      Подиже свој скит и надахнут Славом Божијом 
чињаше чуда: слепима враћаше вид, кљасти и 
убоги пешице стизаху натраг у своја села, а 
запоседнути нечистим духовима опет имаху 
чисте душе.  
    Кад мрак заборава запрети овим догађајима, 
анђео Божји јави се у сну слуги  Светог кнеза 
Лазара и каза му да иде у Мојсиње и да на обали 
Биничке Мораве подигне цркву на месту где је 
Свети Роман подвизавао и силом Христовом и 
молитвом - народ спасавао. 
       Слуга одмах послуша глас што је стизао од 
Цара Над Царевима, и оде на речено му место и 
сагради манастир  Свети Роман, у коме се и данас 
догађају  чуда Божијих излечења и спасења од 
свакојаких болести, а најчешће од душевних 
патњи. 
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ЛИПОВАЦ, МАЛЕТИНА, БРАЉИНА И 
СТЕВАНАЦ 

 
 

 
       У липовој шуми близу римскога утврђења, 
Свети Стеван уз помоћ Божју, сагради капелицу у 
којој се мољаше непрекидно.  
      А кад не беше на коленима пред олтаром, 
Свети Стеван трагаше по околним пределима у 
потрази за лековитим биљкама и храном 
испосничком. 
      Једне вечери наиђе на чобанина који 
приљежно сакупљаше своје сточно благо, свој 
мал, говорећи хвалисаво:  
      „Ово није мал, море, ово је – малетина“. 
       „Али тај мал не можеш да понесеш на небо, 
брале“, учише га свети монах. 
       Не прође много недеља, кад ето ти нашег 
чобанина како иде старом монаху да са њим 
скупља мал за небо.  
      Распродао своје стадо и решио да и он пође 
уском стазом у небески Јерусалим. 
       Преобраћење богатог чобанина у монаха 
широко одјекну у народу на Мојсињским горама, 
и многи пођоше његовим стопама, тако да се 
ускоро седамдесет седам манастира и цркава 
напуни монашком братијом. Свака моравска  
црква је певала. 
       У знак сећања на овај догађај што разбуди 
духовност Мораваца, место где се чобанин 
хвалио својим малом доби име – Малетина, 
тврди град са црквом у липовој шуми доби име – 
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Липовац, а место где је Свети Стеван примио 
новог брата – Браљина.  
       Предео где је Свети Стеван најчешће 
обитавао  доби име - Стеванац. 
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ЗАБРЕГА 
 
 

 
       Кад више не могаше одолети жељи срца 
свога, младић из питомог поморавског села 
крену на источну страну, уз благослов родитеља, 
јер беше чуо да у долини реке Црнице има много 
манастира и цркава Божијих, којима га је вукло 
срдашце  и душа детиња. 
       Млади равничар се беше добрано уморио по 
брдима кучајским, док не сустиже једног 
калуђера и од радости му се поново врати снага 
за путовањем. 
       Успут исприча своју намеру старом 
отшелнику*, а овај га благосиља и предложи му 
да пође са њим у један велики манастир. 
        „А где се он налази“? – питаше сваки час 
нестрпљиви младић. 
        „Иза брега“ – одговараше му стрпљиви 
црноризац. 
        И заиста, кад се попеше на врх брега, сину 
златни крст Божији са једног манастира и указа 
се прелепо село у долини поред реке Црнице. 
        „Је л` то оче, нама сија...“? – муцаше 
задивљени младић, ускоро нови пострижник. 
       Селу које се беше заселило иза брега оста име 
– Забрега, а манастир више тог села се у народу 
прозва –Намасија. 
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ГОЛУБОВАЦ 
 
 

 
       Црни врх, Баба и други кучајски висови и 
планине одувек су били пуни јата дивљих 
голубова, по којима се и цео крај дуго у народу 
звао – Голубиње. 
       Неки чобанин Влах из сточарског катуна 
подно планине Бабе, по цео дан би из досаде 
нишанио стрелом, која се ретко кад враћаше 
празна на земљу. 
       И тако годинама таманећи Божју птицу, 
пастир Влах готово да уништи сва јата, те једва 
оста стотинак голубова, које Дух Свети, а који се 
и јавио у виду голуба над реком Јордан у часу 
Христовог крштења, заштити последње јато од 
немилосрдног ловца. 
       Ловац би кажњен тако што му глава оста 
искривљена према небу, а катун одакле је 
полазио у бездушни лов би уклет да никада нема 
више од стотину колиба. 
       Због голуб-ловца катун касније доби име – 
Голубовац, прерасте у село, али клетва му важи и 
до дана данашњег.  
      Голубовац никада није могао да има више од 
стотину домова. 
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СТУБИЦА 
 
 

 
       Неправдом озлојеђени, становници 
планинског сеоцета у ували кучајској, стадоше да 
граде огромне стубе од најправијих и најлепших 
стабала. На том послу затече их један 
пустиножитељ црнички и запита их: 
       „Помаже Бог, браћо! Шта то творите“? 
       „Хоћемо да се попнемо до неба и јавимо 
Спаситељу и Сведржитељу нашем  неправду коју 
доживесмо, па смо почели да градимо ове – 
стубетине. 
       „Па за тај наум вам онда не требају 
стубетине“ – рече монах. 
       „А како ћемо онда да јавимо Богу ову 
неправду“? – интересоваше се озлојеђени људи. 
       „За то су вам довољне и – стубице“ – 
посаветова их еремита. 
       „Па које су то стубице којима можемо да се 
попнемо до Бога? – опет питају радозналци. 
       „Десет Божијих заповести су десет пречага на 
стубици за небо. Само тако можете стићи тамо 
куд сте наумили“ – одговори им калуђер и 
настави путешествије. 
       Црноризац оде, а селу оста име – Стубица. 
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ГЛАВИЦА 
 
 

 
       Још непокрштени Срби, нађоше заветрину 
на десној обали црничке реке, понад које се 
дизаше брдо са високом и густом гором. 
       Задовољни новом настамбом, решени да ту и 
остану, данима безуспешно већаху ко ће да буде 
прва глава у селу. 
       Кад на крају избор паде на два најјача човека, 
проблем се реши тако што на мегдану  паде једна 
глава. 
       У тај час путем стиже божјак и затече 
погибељ. 
       -Мир с вами, браћо! Шта је то? Шта учинисте 
да од Бога нађете? – запита их духовник. 
       -Глава. Једна оста да влада, а друга оде на 
небо – одговорише му. 
       -Тешко овој која оста да влада, а она што оде 
на небо, оде у крило Божије. А једина глава што 
истински влада је Глава Божије Цркве – Господ 
Исус Христ Син Божји. Све друге су само – 
главице – тако учаше умни  Христијанин 
закрвљено племе. 
       Дуго се после тог догађаја село звало Глава, 
потом Главица, под којим је именом и ова књига 
бележи, али њени житељи су већ много и много 
векова покрштени и узорни хришћани 
православци.  
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КЛАЧЕВИЦА 
 
 

 
     Напуни се петрушка пустиња еремитима и 
подвижницима, монасима који у осами 
планинској хтедоше да очисте своје душе и срца 
од грехова земаљских и невини ступе пред 
Престо Цара Над Царевима. 
       У својим испосницама и окапницама мучише 
своја тела и земаљске дане проводише у ридању 
и јектању, а њихов покајни плач се чуо на далеко. 
       -Зашто ридају ови људи – питаше странац 
мештане планинског села, смештеног између два 
брда, дубоко у Вучјој шуми званој Кучај. 
       - Клаче (крече-беле) и чисте своје душе за 
небо – одговорише му сељани и одмах им би 
јасно да је странац непокрштена душа и да тамо у 
његовом крају испосништво још не беше 
познато. 
       Због ридања, које се чуло са њихових страна, 
сељани брда прозову Мали и Велики Рид. Село 
смештено између њих назову Клачевица, понад 
које свети људи клачише (избељиваше) душе 
своје. 
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ТЕКИЈА 
 
 

 
       Вечито у печалби, стари дунђер није имао 
много времена да свог сина, мајсторског 
помоћника, подучи вери православној, већ је то 
чинио у току рада, кад би уграбио мало времена 
и преносио му веру онолико колико је и сам 
познавао.       
        -Кад се помолиш Богу, синко, прво мораш да 
се молиш за све своје ближње, па онда и за 
непријатеље своје, па тек на крају за себе – 
говораше му стари искусан и вредан дунђер, 
свикнут на муке свакојаке, које је молитвом 
блажио. 
       - Значи сви, па - тек ја – зачуђено младић 
понављаше очев савет и думаше како је то 
могуће да се човек моли и за крвне непријатеље. 
       Хтеде више пута да поведе разговор о томе са 
својим оцем, али овај одби сваку полемику око 
тога, јер тако је и никако другачије не може да 
буде, јер тако је рекао Господ Бог наш Исус 
Христ. 
       Младић је понављао гласно хришћанску 
заповест „Сви, па – тек ја“, а укућани којима је 
градио кућу чудно га погледаше шта то сам са 
собом збори и прозваше га кратко – Тек ја. 
       Село у ком је младић понављао „тек ја“ 
временом се и само прозва – Текија. 
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ШАВАЦ 
 
 

 
       Када се гошћа са Карпата – кошава сјури низ 
Кучајске планине у поморавску равницу, највећу 
снагу достиже над реком Моравом у правцу села 
Шавца.  
       Засељено на ветрометини, незаштићено у 
равници и препуштено бесу јаросне кошаве, село 
и доби име по њој - Кошавац. Значи би 
посвећено ветру, односно „богињи ветрова“ – 
кошави.        
      Нова христијанска вера тихо прође кроз 
моравску долину, и србски живаљ сазнаде да се 
села не посвећују разним паганским 
божанствима и силама, већ само једном Господу 
Богу, који је био, јест и биће. 
       Сељани Кошавца се помало застидеше и 
почеше у разговору да изостављају први слог 
имена свог села, те тако настаде данашње име - 
Шавац. 
       Други, пак, говоре да је једног пролећа 
кошава, увређена променом имена селу њој 
посвећеног, беснела над њим три недеље и пред 
собом носила све: кровове, бајте, сулдрме, 
ишчупане врбе, тополе... 
       Тада је у свом лудом налету чак намерно, за 
освету, окрњила и први део имена  села 
Кошавац, те од њега оста само крљомак – Шавац.  
       Како би таде – тако и остаде. 
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ИЗВОР 
 
 

 
       Усни седобради Браноселац, под старим 
храстом у хладовини, чудан сан јасан као дан. 
       Пред њим у светлости Божјој указа се жена у 
црној одежди и са блаженим осмехом му рече да 
сиђе мало ближе реци Црници и да ту ископа 
извор, а место му се у сну показа као на јави. 
       -То ће бити извор чудотворне воде која ће да 
лечи све болести људске  и вечно ће прослављати 
име Божије – рече му светица и нестаде. 
       Старцу не беше тешко да учини што му је 
задато, па вођен руком Божјом и упутством 
светице у црном, брзо пронађе свето место и 
ископа извор чудотворне воде. 
       Ускоро око аџијазме никоше и прве куће, а 
Браноселци што се доселише из брда свом новом 
селу дадоше име – Извор. 
       Света жена из сна беше Преподобна Мати 
Параскева – Света Петка, којој мештани ускоро 
подигоше и посветише цркву. 
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ПЛАНА 
 
 

 
       Стефан Велики Немања донесе одлуку да 
прихвати битку са византијским царем  на обали 
Мораве и свој план саопшти војсци која 
табороваше под планином Бабом, тако што на 
пољани црташе мачем план битке и стратешке 
положаје свих одреда војске.  А после боја био је 
намеран да се врати у своју топличку 
престоницу. 
       Међутим, кад битку изгуби, и сам рањен 
стаде да лечи убодне ране на телу у извору 
Пресвете Богородице Лешјанске, промени план 
и реши да ту остане до окончања преговора са 
цариградском главом и потпуног излечења од 
јуначких рана. 
       Нови план се показа делотворним, као и вода 
чудотворна у лешјанском извору крај цркве 
Пресвете Богородице. Од цара доби десну обалу 
Мораве на поклон, а од Пресвете Богородице 
здравље и исцељење. 
       На месту где српска војска табороваше и 
Велики жупан Стефан Немања нацрта план 
битке, ускоро се засели село које себе прозва – 
Плана. 
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ЧЕПУРЕ 
 
 

 
       Свети апостоли и равноапостоли су већ давно 
долином Мораве пронели јеванђељски глас и 
Христов наук, кад се неки сеобани, који стигоше 
издалека, зауставише баш на самој ивици велике 
реке Мораве и решише да ту село заселе.  
      Онда подигоше богомољу и назваше је Бела 
црква. Због лепоте цркве и светлости Божјег 
храма, који се видео издалека, а и због тога што 
беху први од околних села који подигоше кућу 
Божију, мештани овог насеља почеше да се 
шепуре пред другима као ћурани што чине, да се 
праве важни. 
       Ускоро их околни живаљ прозва – шепурци, 
а њихово насеље – Шепуре. 
       Све то није сметало Шепурцима да се и даље 
горде и поносе, па не променише своје 
понашање и кад их  поп опомену да је гордост  
један од највећих смртних грехова. 
       Непокајане Шепурце поче полако да стиже 
Божја опомена.  
      Сваке године Морава поче да се излива из 
корита и плави њихова родна поља, куће и 
гробље, а једне године с пролећа река беснуља 
однесе и богомољу. 
       Тек тада Шепурци схватише свој грех и Божју 
казну, покајаше се, променише име свом селу у 
Чепуре, и после много векова опет подигоше 
свети храм и посветише га Светом Илији 
Громовнику. 
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КРЕЖБИНАЦ 
 
 

 
       Научени на сталне сеобе, браћа Прибац и 
Бинац не хтедоше много да се удаљавају од 
главног Цариградског пута, већ близу њега 
подигоше своје бајте, бусаре и потлеуше, а на 
домак језера. 
       У почетку све крену добро, беше довољно 
воде за људе и стоку, а плодна земља даваше 
храну у изобиљу.  
      Старији брат Прибац, вреднији од Бинца, 
брзо се заима, па његово сточно благо беше веће 
и дебље од братовљевог. 
       Млађи брат Бинац љубоморан и завидан, 
уграби прилику док ловише рибу,  те брата 
прободе кратким копљем и баци на дно језера.  
        У селу расприча свима како их је напала 
аждаја из језера и убила му вољеног брата.  
       Народ се силно уплаши, али неки храбрији и 
искуснији рибари ускоро извадише мртво тело 
Прибчево и тајна се обелодани.      
       Братоубицу народ прозва Грешни Бинац, 
односно Греш Бинац, док на крају од свега остаде 
само име села – Крежбинац, да опомиње и 
одвраћа људе од свакога, а посебно од смртног 
греха. 
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МИРИЛОВАЦ 
 
 

 
       У мору сеобног живља низ Мораву, путоваху 
и два брата Мирил и Мирна са својим 
фамилијама, бежећи од непријатеља и у потрази 
за новим, мирним, обитавалиштем. 
       Нађоше место за домају подно брда Кулајне, 
али оно беше ветровито и прозваше га - 
Ветровац. 
        Са те ветрометине, која не беше здрава за 
живот ни животиња, ни људи, исели их касније 
неки калуђер и одведе их на мирније место где 
поставише своје куће сибаре и  плетаре. 
       Ново насеље у ували показа се много 
здравије и боље за живот и очува до данас 
потомке Мирила и Мирне. 
       По главешини Мирилу, који заби први колац 
у земљу, село доби име Мириловац, а по његовом 
брану Мирни, ништа мање угледном, прозваше 
поток који кроз насеље тецијаше – Мирни поток. 
       Богобојажљиви и верујући људи - 
Мириловци, у знак захвалности калуђеру што их 
на благородно место одведе, подигоше ускоро и 
манастир, кога сами издржаваху и којим се 
поносише. Мириловци манастир назваше 
Мирилово, што околна села околна села и 
прихватише.       
       Манастира више нема, али извори лековите 
воде манастирске још постоје и лече све који 
верују у Господа и Његову Моћ. 
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ГОРЊЕ И ДОЊЕ ВИДОВО 
 
       -Ми смо Видово племе – хвалише се нови 
досељеници са моравске обале, својим суседима 
старинцима, не знајући да је Христова вера већ 
одавно нашла  своје гнездо у срцима њиховим. 
       А кад истински спознаше нову веру љубави и 
спаса, и покрстише се одреда, почеше да говоре 
„Не Видово, ми смо Христово племе“. 
       Околни живаљ њихову насеобину прозва 
Невидово, а оно дочека многе славне дане, па и 
част да Невидово обиђе и сам Деспот Стефан 
Високи, син Христољубивог цара Лазара.  
      Али деобом несложних фамилија и људи, 
Невидово се подели на Горње и Доње Видово. На 
срећу житељи оба братска насеља остадоше 
верни Христијанству. До дана данашњега. 
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МОЖЕШ ЛИ ДА ОПИПАШ 
СВОЈЕ МИСЛИ? 
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МОНАХ ЈУСТИН И МЛАДИ АТЕИСТА 
 
 
 
      - Можеш ли, младићу, да видиш те своје речи 
које си управо изговорио? – упита монах. 
      - Наравно да не могу – одговори  јуноша. 
      - А можеш ли рукама да опипаш своје речи ?  
      - Каква су то питања? Наравно да не могу. 
      -  Да ли то значи да мисли и речи не постоје, 
пошто их не можеш ни видети, ни опипати ? – 
упоран је монах. 
       - Не значи. Оне постоје упркос томе – 
одговори млади, надобудни човек. 
       - Врло добро. А да ли можеш да видиш своје 
мисли? 
       - Не могу. 
       - Да ли можеш да их опипаш и увериш се да 
оне стварно постоје? – монах не престаје са 
питањима. 
       - Не могу, не могу, не могу... 
       - Значи ли то да оне не постоје, јер се у 
њихово постојање не можеш уверити најјачим 
чулима – видом  и додиром? 
       -Не значи, не значи, не значи... - младић 
нервозно одговара и види се да је већ сасвим 
изгубио стрпљење. 
        - Одлично сте одговарали, млади човече. Па 
зашто онда малочас тврдисте да Бог не постоји, 
јер га никад нико није видео, нити додирнуо? 
Кажете да та ваша марксистичка наука тражи 
само конкретне и опипљиве доказе. 
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        Мој пријатељ остаде поражен и покуњен. 
Монах у мојим очима вероватно прочита 
одушевљење оваквим једноставним и убедљивим  
доказима и благо ми се осмехну. Онда се 
скромно повуче у страну и поче да окреће 
бројаницу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 159 

РАЗГОВОР КЊИЖЕВНИХ ЈУНАКА 
 
 
 
    Ромео, тачније Ромеова сен је споро одмицала 
према Дантеовој кући. Ишао је да се распита код 
највећег познаваоца Доњег и Горњег света да ли 
и литерарни јунаци, као што је он, морају да 
прођу Пакао и све те кругове. Срси су му струјали 
низ кичму, а соларна чакра или сплет нервних 
завршетака су му стезали срце.  
    Иако имагинарни лик, носио је у себи и 
особине стварне физичке природе, односно 
прототипа за Шекспиров лик, те отуда та 
психофизичка сензација у њему.  
     Питао се, у случају да буде осуђен на паклене 
муке за убиство и самоубиство, а све зарад 
највишег идеала – љубави, морају ли и 
литерарне, имагинативне креатуре, да испаштају 
попут стварних грешника људског рода. Али, у 
крајњем исходишту, и он је део њихове природе, 
и то оне више – метафизичке.  
     У том размишљању, зачу копита из себе, која 
по калдрмисаном путу откуцавају као часовник, 
али неко друго, нестварно време. Невољно се 
окрену јер га радозналост беше одавно 
напустила, и угледа најпре мршаво кљусе, 
дугачке ноге јахача, а кад подиже поглед, скоро 
да се насмеја од призора.  
    Мршави витез, издужене браде и лица, сама 
кост и кожа, шлем који се клатио и клопарао по 
костима главе, очи сјактаве као код лудака, 
копље поломљено... 



 160 

     Витез се благо наклони у седлу и представи:  
     -Ја сам Дон Кихот, витез који тражи и спасава 
–љубав у свету. А коме имам част да се 
представим? 
     Ромео размисли да ли уопште да започиње 
разговор са овим смешним витезом, али основна 
правила лепог понашања му нису дозвољавала 
да буде толико нељубазан. 
      - Ја сам Ромео... 
      -Знам, знам – прекину га брзоплети и 
нестрпљиви витез Дон Кихот на самом почетку 
реченице - Ви сте мој сабрат и садруг, трагични 
љубавник или љубавни трагичар, али то му на 
крају дође исто...  
     Чуо сам за Вашу и Јулијину трагедију, за коју 
сте ви највише криви, јер сте својом љубавном 
несмотреношћу,а истовремено и неспособношћу, 
умном недораслошћу, отерали ту дивну девојку у 
смрт.  
       Натерали сте је чак да почини грех 
самоубиства... 
      - Поштовани Дон Кихоте, обрати му се поново 
Ромео, нисте ми дозволили ни да се представим. 
Видим да сте обавештен и образован човек, али 
врло неуротичан и бићу искрен, помало 
смешан... 
      Дон Кихот га опет прекину.  
     - Прво, само Ваше име - Ромео је смешно. 
Знате ли шта значи реч - рома? Значи – дојка. 
Рома или Рим је био Дојка света, а Делфи – 
Пупак света... Ви сте Ромео или Дојић, Дојкић. 
Убили сте се, а да женске груди, у преносном 
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смислу ни своје име, нисте ни пољубили, ни 
сазнали њихову сласт и лепоту...  
     Сада се и Ромео дрзну и прекину монолог Дон 
Кихота: 
     - А знате ли, витеже, шта значи Ваше име на 
најстаријем језику на свету- санскриту? 
      - Шта значи? – опет дон Кихот показа 
нестрпљење, које већ пређе у некултурно 
понашање. 
       - Значи – кикот, смеј, смејурију. Ви сте и у 
имену, и у изгледу, и у понашању - велика 
смејурија. Дон Смејурија - узврати му Ромео.  
       И осети како га претходна забринутост 
напушта и враћа му се борбени дух. На овом 
нивоу сени, не може да убије овог  свог 
противника, као што је убио Париса, али га може 
макар вербално савладати.  
       И вербални двобој поче. 
       - Дон Смејуријо, Ви сте заиста смејурија и као 
литерарни јунак, али истовремено и смејурија 
витешког реда. Назадног. Конзервативног. 
Умишљеног. А морате то и бити, јер вас је 
Сервантес створио у затворској ћелији, да се 
подсмехне друштву које га је отерало у апс. Ви 
сте изашли из тескобе апсане и створени сте да 
засмејавате људе, али истовремено и да Вас они 
сажаљевају као трагичара, психички лабилну 
личност... 
       - А Ви сте баш симбол трезвености, Дојкићу – 
иронично му узврати дон Кихот. И Вас је као и 
мене стрефило – љубавно лудило. Ту смо некако 
– егал, зар не?  
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      А што се писца тиче, Ваш Шекспир, можда и 
није индивидуални писац, већ су његова дела 
плод више аутора, као што се говорка и за 
Хомера... А мене је створио појединачни писац. 
Али то није суштина. Она лежи у чињеници да се 
и Ваше друштво, (породице и властела), 
погордило, посвађало, узнело у свом богатству, 
сујети и самољубљу.  
     Па чак и идеал љубави подвргава својим 
ситним интересима, наводно породичном 
угледу, традицији, умишљеној величини, а у 
истини -  мегаломанској пројекцији свог статуса. 
Трице и кучина. 
       - У нашем случају, дон Смејуријо, наш лични 
или колективни его, појединачни или народни 
песник, писац, се прожимају и обојица имају 
исти задатак: да опишу своје време и људе и 
сталеже... Да буду сведоци доба у ком су живели. 
Мене је створио северњак Шекспир, најумнија 
глава која је до сада шетала земљом... 
      - Ха, ха... Не засмејавајте ме, молим Вас 
Дојкићу. Северњаци су по свом менталном 
склопу мало „мрачнији“ људи од нас 
Метидеранаца, зар не. И зато Вас је писац увео у 
убиство и самоубиство.  
         И сва Ваша племенита намера, Ваша 
бескрајна љубав према жени, претворила се у 
крвави пир.  
        Ваш књижевни творац Вас је изиграо на 
перфидан начин. Ако, рецимо, Ваш случај 
растегнемо преко целе Земље, а већ се прича да 
је она округла –тако некако као - тиква, онда све 
велике љубави на њој – постају трагедије.  
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      Где је ту оптимизам. Где је ту радост и срећа – 
живети и волети. Није ли то подсмех, највишем 
идеалу човековом – волети и бити вољен. 
     - А Ваш Сервантес је Ваш лик учинио још 
трагичнијим. Ви тражите  своју умишљену 
љубав, непостојећу. Она је у Вашој глави, у срцу, 
а Ви је тражите изван њих. У Свету. Каква 
иронија. Каква безобзирност писца према свом 
јунаку!  
     Али, ни то није чудо. И витезови који траже 
Свети Грал, симбол највише Љубави и Моћи, 
траже га изван себе. А суштина потраге за 
Љубављу и Светим Гралом, као синонимом, је у  
следећем: Сиђи дубоко у унутрашњост свог бића, 
промени себе, променићеш и Свет. То је есенција 
сваке духовне потраге. Сваке алхемије духа. На 
нивоу тела (физис) – делује хемија, а на нивоу 
метафизике – алхемија.  
    - Морам признати, Дојкићу, да сте у праву. 
Закон „номен ест омен“ (име је знак) је врло 
моћна ствар. И онај Ромул, што по легенди 
створи Рим, дојио је вучицу са својим братом. Па 
га је убио и узео престо.  
      А Ви сте „исисали“ крв из вена неколико 
људи. Зашто сте дозволили да се и Ваша Јулија и 
Ви лично убијете? То је суицид – највећи грех 
хришћанства. То ће Вам рећи и Данте, коме сам 
се и ја, такође, запутио.  
     А зашто је то највећи грех, па макар учињен и 
у највећем љубавном заносу?  
     Зато што се тог тренутка, помрачене свести, у 
истом бићу налазе и џелат и жртва. Ако џелат 
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својом вољом надјача вољу жртве, она не може 
да се брани. Нема шансе, јер им је рука иста.... 
      Дон Кихот хтеде још да говори о суициду ради 
љубави, али стигоше до Дантеовог дворца. 
Нажалост, Данте није био код куће. Одвео је 
групу литерарних ликова у обилазак девет 
кругова „Пакла“. Тако им рече његов домар. 
      Ромео и Дон Кихот решише да ту заноће и 
сачекају великог мага речи и визионара. 
Поведоше нови разговор о Дантеу. Овога пута 
тишим гласом и без међусобних зађевица. 
Сложише се да је Данте својим делом, по коме 
пакао и паклене муке чекају све грешнике, 
такође, заплашио народ хришћански широм 
сељене. И клиру учинио велику услугу. Народу 
утерао страх у кости. 
      А Бог је Љубав. И нема тог људског греха, који 
надилази Љубав Божију. 
      И оба литерарна јунака, Ромео и Дон Кихот, 
схватише да су изманипулисани од стране својих 
књижевних твораца. А посредно и они који их 
читају и тумаче. 
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РЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ 
 
 

                    
Зуцакти=тајно шапутати 
Шљокати=неумерено пити 
Бурњак=даждевњак 
Гиџа=чокот 
Отечество=отаџбина       
Коџа=Велики (титула књаза Милоша) 
Прпошан=кочоперан 
Паметарница=историја 
Ћеф=воља 
Фамулуз=школски послужитељ 
Акнути=упасти 
Искобељати се=извући  се 
Бајаџора=велики играч, фрајер 
Менажерија=кавези са циркуским 
животињама 
Ласцивно=безобразно, вулгарно 
Улотан=улепљен блатом, каљав 
Утувети=упамтити 
Наљоскан=пијан 
Пајташи=колеге, другари 
Ровилаш=онај који се дере као магарац 
Телал= гласник 
Агарјани=потомци Агаре, Аврамове слушкиње 
и незаконите жене са којом је изродио првог 
сина од кога потичу Арапи, према библијском 
предању 
Бачалук= младин дар на свадби 
Бајта=колиба, примитивна кућа 
Насулити се= охрабрити се 
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Трла=чобанска колиба, бачија 
Аскери =турски војници 
Пантеон=светилиште богова 
Чемница=пшеница 
Похара=крађа, пљачка 
Ђорда=турска сабља 
Исмаилћани=потомци Исмаила, Агариног и 
Аврамовог сина, Арапи 
Бурдељ=станиште полуукопану у земљу и 
покривено травом 
Татаранка=татарска стрела 
Несмајница=несмирена жена 
Великосхимник=високи монашки чин 
Исихазам=мистичан правац у православљу 
Маћија=маћеха 
Пустињак=монах испосник 
Подвижник=монах који подвизава, чини 
подвиге у вери кроз пост, молитву и одрицање 
Скит=монахова црквица, келија где се моли 
Кастел=утврђење 
Отшелник=монах који је отишао у пустињу да 
подвизава 
Црноризац=монах са црном мантијом, ризом 
Катун=сточарско насеље 
Окапница=пећина 
Сулдрма=помоћна зградица прислоњена уз 
другу 
Аџијазма=чудотворна вода 
Шепурити се=правити се важан 
Сибаре=куће оплетене прућем и покривене 
травом 
Отрок=старији малолетник 
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КРАТКА БИБЛИОГРАФИЈА 
МИРОСЛАВА ДИМИТРИЈЕВИЋА 

 
 
       Мирослав Димитријевић (1950, 
Рашевица), књижевник, публициста, новинар, 
есејистa, историограф, књижевни критичар, 
антологичар и сакупљач народних умотворина. 
       Објавио је седамдесет седам књига и девет 
дела у електронским медијима: песама, прича, 
романа, монодрама, сатире, монографија, 
антропогеографских и историјских студија, есеја, 
беседа, антологија и песама за децу.  
       Превођен је на: енглески, немачки, руски, 
румунски, бугарски, грчки, турски, русински, 
јапански, словеначки и македонски језик. 
Добитник је бројних књижевних награда и 
признања. 
      Заступљен је  у око стотину антологија, 
зборника и панорама поезије и прозе у земљи и 
иностранству. Један је од најплоднијих 
сарадника едиције „Хронике села“ Културно-
просветне заједнице Србије. Уврштен је у две 
енциклопедије најпознатијих интелектуалаца 
света на почетку 21. века. У Кембриџовим 
енциклопедијским издањима (Cambridge, 
England) 1000 интелектуалаца у 21. веку и 
2000 интелектуалаца у 21. веку добио је 
одреднице.  
       Његове монодраме „Ортаци“ и „Заменик“ и 
комедија „Параћински ТВ гневник“ извођене су 
преко стотину пута у позориштима широм СФР 
Југославије, и као дипломске представе на 
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факултетима драмских уметности у Новом Саду 
и Београду. 
       Покренуо је и уређивао као главни и 
одговорни уредник следећа гласила: часопис за 
књижевност , уметност и културу  „Дани“, први 
приватни лист за беседништво „Агапи“, две 
серије параћинског листа „14 дана“, и 
„Параћинских 14 дана“, затим  подлистак „Ђачки 
дани“, први приватни сатирични лист после 
Другог светског рата „Голаћ“ и едицију „Прва 
књига“ у Параћину.  
           Мирослав Димитријевић је књижевне  
прилоге објављивао у скоро свим најугледнијим 
књижевним часописима и листовима СФР 
Југославије и Србије: Књижевне новине, 
Књижевна реч, Летопис Матице српске, Поља, 
Улазница, Повеља, Око, Питања, Путеви, 
Руковети, Одјек, Браничево, Развитак, 
Расковник, Овдје, Фронт, Багдала, Кораци, 
Дани, Доба, Студент, Младост, Омладинске 
новине, Омладина, НОН, Политика, Политика 
Експрес, Борба, Наша борба, Глас јавности, 
Песник, Јеж, Осмех, Ослобођење, Домети, 
Венац, Победа, Светлост, Универзитетска 
ријеч, Нови пут, Стиг, Стварање, Књижевна 
збивања, Наш весник, Вестник,  Литературне 
слово, Тан, Глас, Факк, Рад, Траг, Село, Дуга, 
Хаику момент, Хаику новине, Паун, Реч 
младих, Просветни преглед, Задруга, 
Београдско школство, Гамбит, Равно, Ресавски 
поштоноша, Глас Подриња,  Наш глас, Глас 
Полимља, Глас Оџака, Лозничке новине, 14 
дана, Агапе, Голаћ, Хроника, Наше стакло, 



 169 

Нови Поповац, Двоје, Наше дело, Црвена 
застава, Победа, Кикиндске, Слобода, Штампа, 
Параћинских 14 дана, Напредак... 
      О Димитријевићевом стваралаштву писали су 
најеминентнији српски и југословенски 
књижевници и критичари: Милисав Савић, 
Бранислав Петровић, Срба Игњатовић, Милован 
Витезовић, Драгомир Брајковић, Радомир 
Андрић, Радомир Мићуновић, Душко 
Трифуновић, Саша Хаџи Танчић, Димитрије 
Николајевић, Слободан Павићевић, Љубомир 
Ћорилић, Верољуб Вукашиновић, Дејан 
Богојевић, Бајо Џаковић, Слободан Жикић, 
Петар В. Арбутина, Гојко Ђоко, Томислав 
Маријан Билоснић, Владимир Девиде, Борислав 
Хорват, Никола Мићевић, Мићо Цвијетић, 
Предраг Богдановић Ци, Драган Тодоровић, 
Милијан Деспотовић, Милосав Славко Пешић, 
Живорад Ђорђевић, Борислав Хорват, Милета 
Аћимовић Ивков, Срба Ђорђевић, Зоран 
Петровић, Мирослав Тодоровић, Владан Ракић, 
Предраг Марковић, Рајко Лукач, Витомир 
Теофиловић, Петар Ј. Марковић, Никола 
Владисављевић, Анђелко Ердељанин, Бане 
Јовановић, Душан Станковић, Ана Дудаш, 
Миодраг Игњатовић, Адам Нинковић, Љубиша 
Ђидић, Милојко П. Ђоковић, Радослав Прокић, 
Анто Ћосић, Алек Марјано, Бранко 
Димитријевић, Новак Драшковић, Васил 
Толевски, Душан Јаковљевић, Славко Седлар, 
Милован Вржина,  Боро Латиновић, Живан 
Живковић, Небојша Миленковић, Зоран 
Додеровић, Адам Стошић, Момир 
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Станисављевић, Топлица Симић, Драгица 
Шредер, Мирослав Тодоровић, Зоран Петровић, 
Владан Ракић, Верољуб Вукашиновић, Давид 
Кецман Дако... 
    Димитријевићеве књиге су објављиване, 
такође, код најеминентнијих издавача у Београду 
и Србији: Просвета, Народна књига, Беокњига, 
Београдска књига, Апостроф, Удружење 
књижевника Србије - Књижевна заједница 
Поморавског округа, едиција „Хроника села“ 
Културно - просветне заједнице Србије, 
Политика Експрес, Светлост-Крагујевац, 
Багдала-Крушевац, Вук Караџић-Параћин, 
Легенда из Чачка, Књижевна келија „Свети 
Сава“ – Параћин, Захарије Орфелин-Параћин, 
Икад-Параћин, Логос-Параћин, Реч младих-
Ужице, Развигор-Пожега, Удружење 
свесловенске учености-Београд, ИК Пешић и 
синови - Београд, ИК Мирослав-Београд, Биндер 
- Београд ... 
       Као уредник и издавач потписао је преко 
шест стотина наслова, а као рецензент и 
књижевни критичар око хиљаду текстова и есеја. 
       Био је стални или повремени сарадник у 
великом броју дневних, недељних и месечних 
гласила и дописник дневног листа „Наша борба“. 
 

ДЕЛА: 
 
НЕХАЈ КЛАТНА (песме) „Вук Караџић“, 
Параћин, 1972. 
МОЈИ СВЕМИРСКИ ПРЕЦИ (песме), СИЗ 
културе, Параћин, 1975. 
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ВЕЛИКА ПОСТЕЉА (песме), „Вук Караџић“, 
Параћин, 1976. 
ПРОЛЕПШАЈ СЕ ОД ПЕСМЕ (избор), СИЗ 
културе, Параћин, 1980. 
ПРЕПОРУЧЕНА ПОШТА (песме), СИЗ културе 
Параћин, 1982. 
ДУГА НАД ЗАВИЧАЈЕМ (избор), СИЗ културе, 
Параћин, 1982. 
ДОСОЉАВАЊЕ АНЂЕЛА (песме), Књижевно 
друштво „Развигор“, Пожега, 1985. 
ГЕНЕРАЛНА ПОПРАВКА (песме) „Реч младих“, 
Титово Ужице, 1986. 
СЕДМОГЛАВА (песме), „Логос“, Параћин, 1986. 
АФОРИЗНИЦА (афоризми), КК „Мирко 
Бањевић“, Параћин, 1987. 
ЖЕЖЕНО (епиграми), „Вук  Караџић“, Параћин, 
1987. 
ВОДЕ ВЕТРОВИТЕ (народне умотворине  из 
Средњег Поморавља), „Светлост“ из Крагујевца и 
„Вук Караџић“ из Параћина, 1987. 
ТЕЧНА ПШЕНИЦА (хаику), Хаику клуб „Мацуо 
Башо“, Кула, 1987. 
ХРЕБ (песме), „Вук Караџић“, Параћин, 1989. 
СВРБИЈА (афоризми), „Вук Караџић“, Параћин, 
1990. 
ПОКАЗНИ ДАН СМРТИ (роман), „Вук Караџић“, 
Параћин, 1990. 
ШУШУМИГЕ (песме за децу), „Вук Караџић“, 
Параћин, 1991. 
У ДЕМОКРАТИЈУ, НАПРЕД МАРШ (афоризми), 
„Захарије Орфелин“, Параћин, 1992. 
УДАЈА ВОДЕ (поема), Књижевна келија „Свети 
Сава“, Параћин, 1993. 
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ПЕСМЕ (поезија), „Вук Караџић“, Параћин, 1995. 
ЗНАМЕНИТИ ПАРАЋИНЦИ (монографија), 
Скупштина општине Параћин, 1996. 
ЗНАМЕНИТОСТИ ПАРАЋИНСКИХ СЕЛА 
(монографија), Скупштина општине Параћин, 
1996.  
ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН 
(монографија), Скупштина општине Параћин, 
1996. 
СТРАНИ ПУТОПИСЦИ О ПАРАЋИНУ 
(монографија), Скупштина општине Параћин, 
1996. 
НА ИЗВОРУ РЕЧИ (етимолошка студија), „Вук 
Караџић“, Параћин, 1996. 
ЗНАМЕНИТИ ЋУПРИЧАНИ У ПРВОЈ СРПСКОЈ 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ (монографија), Скупштина 
општине Ћуприја, 1996. 
ПЛАНА село (монографија), Радио новинско 
јавно предузеће „Параћин“, Параћин, 1996. 
МИРИЛОВАЦ (монографија), Одбор за село 
Српске академије наука и уметности и Културно-
просветна заједница Србије, Београд, 1996. 
ХРЕБ (изабране песме) „Народна књига“, 
Београд, 1997. 
БЕСЕДЕ (беседе) „Народна књига“, Београд, 
1997. 
ДОЊЕ ВИДОВО (антропогеографска и 
историјска студија) , Одбор за село Српске 
академије наука и уметности и Културно- 
просветна заједница Србије, Београд, 1997. 
РАТАРИ (антропогеографска и  историјска 
студија), Одбор за село Српске академије наука и 
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уметности и Културно-просветна заједница 
Србије, Београд, 1997. 
МОНОДРАМЕ (монодраме),  „Багдала“, 
Крушевац, 1997. 
ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА 
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН (монографија), 
Скупштина општине Параћин, 1997. 
АНТОЛОГИЈА ПОМОРАВСКОГ САТИРИЧНОГ 
АФОРИЗМА-АПСА , „Политика Експрес“, 
Београд, 1998. 
ПАРАЋИНСКИ ТВ ГНЕВНИК (комедија), 
„Политика Експрес“, Београд, 1998. 
СТАРЕ СРПСКЕ МЕРЕ (есеј), (сепарат часописа 
за књижевност „Дани“) , Удружење књижевника 
Србије - Подружница за Поморавски округ, 
Јагодина, 1998. 
ДАВИДОВАЦ (антропогеографска и историјска 
студија), Одбор за село Српске академије наука и 
уметности и Културно-просветна заједница 
Србије, Београд, 1999. 
ЋИЋЕВАЦ СА ОКОЛИНОМ (антропогеографска 
и историјска студија), Одбор за село Српске 
академије наука и уметности и Културно- 
просветна заједница Србије, Београд, 1999. 
„БУДУЋНОСТ“ ЈЕ УВЕК ИСПРЕД 
(монографија), Удружење књижевника Србије- 
Подружница за Поморавски округ, Јагодина, 
1999. 
СПОМЕНИЦА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ 
ДОМАНОВИЋ“ (монографија), Удружење 
књижевника Србије - Подружница Поморавског 
округа, Jагодина-Параћин, 1999. 
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УДРУЖЕЊЕ МС-ВЕЛИКА ПОРОДИЦА 
(монографија), Параћин, 1999. 
БЛЕСАВСКА ШКОЛА (афоризми), Удружење 
књижевника Србије - Подружница Поморавског 
округа, Јагодина, 2000. 
МЛАЂЕ ДРВЕНО ДОБА (поезија), Удружење 
књижевника Србије - Подружница Поморавског 
округа, Јагодина, 2000. 
СТО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ПАРАЋИНСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ (монографија), Гимназија 
Параћин, 2001. 
КЊИЖЕВНИ ЛЕТОПИС ПАРАЋИНСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ (зборник књижевних радова), 
Гимназија Параћин, 2001. 
ОДРАСТАЊЕ АНЂЕЛА (песме), „Просвета“, 
Београд, 2002. 
ЧАСТ СВАКОМЕ-ДЕМОКРАТИЈА НИКОМЕ 
(афоризми), „Београдска књига“ и „Апостроф“, 
Београд, 2002. 
ПОТОЧАЦ (антропогеографска и историјска 
студија), Одбор за село Српске академије наука и 
уметности и Културно-просветна заједница 
Србије, Београд, 2004. 
ОДРАСТАЊЕ АНЂЕЛА (песме), „Просвета“ 
Београд, 2002. 
ШАВАЦ (антропогеографска и историјска 
студија) Културно-просветна заједница Србије, 
Београд, 2012. 
АФРОДИТИН ДАР (хит роман), „Калиграф“, 
Београд, 2008. 
БЕЛИ МОНАХ, (роман), Удружење књижевника 
Србије-Подружница Поморавског округа, 
Београд-Јагодина, 2010. 
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ЧУВАРИ ТАЈНОГ БЛАГА (хит роман), Удружење 
свесловенске учености, Београд, 2011. 
САКРИВЕНА ИСТОРИЈА СРБА, (историографска 
студија), Удружење свесловенске учености, 
Београд, 2011. 
ЧУВАРИ ТАЈНОГ БЛАГА, (роман- друго 
издање), библиотека Бестселер, „Беокњига“, 
Београд, 2012. 
ГАУМАТА, (роман), Мала класична библиотека, 
„Легенда“, Чачак, 2012. 
ГАУМАТА (роман) друго издање, Удружење 
свесловенске учености-Београд, 2013. 
ДОЊА МУТНИЦА (антропогеографска и 
историјска студија), Одбор за село Српске 
академије наука и уметности и Културно-
просветна заједница Србије, Београд, (2013) 
РАШЕВИЦА (историјско-лингвистичка студија), 
Културно-просветна заједница Србије, Београд, 
2012.  
АНТОЛОГИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ХАИКУ 
ПОЕЗИЈЕ, објављивана у листу „14 дана“ у 
Параћину, 1987. 
АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ АФОРИЗМА, 
објављивана у листу „14 дана“ у Параћину, 1987. 
САВРЕМЕНИ СРПСКИ АФОРИЗАМ, (скраћена 
верзија) „Дани“-подлистак „Параћинских 14 
дана“ за књижевност и културу, Параћин, 2002. 
РАЗГОВОРИ СА НАЈПОЗНАТИЈИМ СРБИМА, 
Радио издање Радио Параћина- емисија 
„Добротољубље“, 1998. 
НОВЕ БЕСЕДЕ ,  Радио издање Радио Параћина, 
јутарњи програм, 1998. 
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ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ БЕСЕДЕ, ТВ издање РТВ Канал 
М  у Параћину (суботом поподне) 1998. 
БЕСЕДЕ (3),  објављиване у листу  „Параћинских 
14 дана“, на страници „Духовност““, 2000-2003. 
МОРАВА И МОРАВЦИ – ПЛАНЕТАРНИ 
ФЕНОМЕН (антропогеографија) издавач ИК 
„Пешић и синови“, Београд, 2013. 
ЗЛАТНО ДОБА, (песме) , Удружење књижевника 
Србије - Књижевна заједница Поморавског 
округа, Јагодина-Београд, 2013. 
ТАЈНЕ И ЧУДЕСА ГРАДА ЂЕРЂЕЛИНА (роман)  
награђен на конкурсу издавача за најбољи 
рукопис 2014. године, Удружење свесловенске 
учености-Београд, 2014. 
СРЕЋАН КРАЈ (песме) Удружење књижевника 
Србије-Књижевна заједница Поморавског 
округа, Београд-Јагодина и Српска духовна 
академија – Параћин, 2014. 
МИРОСЛАВЉЕВО КЊИЖЕВНО ЈЕВАНЂЕЉЕ 
(књижевна критика о стваралаштву Мирослава 
Димитријевића) Удружење књижевника Србије 
– Књижевна заједница Поморавског округа, 
Београд-Јагодина и Српска духовна академија-
Параћин, 2014. 
ИЗ ИСТОРИЈЕ СРБА СТАРЕ И НОВЕ ЕРЕ 
(историографски зборник) – Изабрана дела, 
први том, ИК „Мирослав“ – Београд, 2014. 
РАШЕВИЦА (други том – зборник докумената)  
Удружење свесловенске учености – Београд и 
Српска духовна академија – Параћин, 2014.  
КРАТКЕ ПРИЧЕ О ДУГОВЕЧНОМ (изабране и 
нове приче) – Изабрана дела, други том, 
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Удружење књижевника Србије –Књижевна 
заједница Поморавског округа,  
Београд-Јагодина и Биндер СЗР- Београд, 2014. 
(Књига је изабрана на конкурсу Општине 
Параћин за финансирање најбољих пројеката у 
култури 2014.) 
 

КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ПРИЗНАЊЕ 
АКАДЕМИЈЕ „ИВО АНДРИЋ“ ЗА ЖИВОТНО 
ДЕЛО, Академија „Иво Андрић“, Београд, 2013. 
НАГРАДА „РАВАНИЧАНИН“ за изузетан и 
трајан допринос српској књижевности, историји, 
духовности и култури - награда за животно дело, 
Српска духовна академија, 2012. 
НАГРАДА „ЖИВОЈИН ПАВЛОВИЋ“ ЗА 
НАЈБОЉИ РОМАН 2011. ГОДИНЕ – „ЧУВАРИ 
ТАЈНОГ БЛАГА“, Књижевни клуб „Ђура 
Јакшић“ и Скупштина града Јагодине, 2012. 
ПОВЕЉА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО-Удружење 
књижевника Србије - Књижевна заједница 
Поморавског округа, 2012. 
НАГРАДА КК „ИВО АНДРИЋ“ – Земун, за 
најбољу причу 2012. године поводом годишњице 
добијања Нобелове награде Иве Андрића 
ОКТОБАРСКА НАГРАДА ПАРАЋИНА ЗА 
КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО, Параћин, 1987. 
ПЛАКЕТА УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА 
СРБИЈЕ за књижевност и трајни допринос 
угледу и развоју Удружења, поводом 
стогодишњег јубилеја УКС-а, Београд, 2006. 
ВЕЛИКА ПОВЕЉА Подружнице Удружења 
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књижевника Србије за трајан допринос и углед 
књижевничке организације, 2007. 
ВЕЛИКА ПОВЕЉА Фестивала поезије „Мајско 
перо“ у Јагодини, 2011. 
ПОМОРАВСКИ ОРФЕЈ, признање за најбољу 
књигу песама „Хреб“ , 2002. 
„САТИРИЧНО ПЕРО“ за најбољу књигу 
афоризама „Част свакоме, демократија никоме“, 
Зајечар, 2002. 
НАГРАДА „НАШ ГЛАС“ СМЕДЕРЕВСКЕ 
ПЕСНИЧКЕ ЈЕСЕНИ, Смедерево, 1990. 
ПЕСНИЧКА ХРИСОВУЉА, за трајан допринос 
српској књижевности, Српска духовна академија, 
Параћин, 2005. 
ДРУГА НАГРАДА ЗА КРАТКУ ПРИЧУ 2007. на 
интернет сајту: 
www.donstalens.com/fun/satira/price_04.php 
НАГРАДА ФОНДА „МИРКО ЈОВАНОВИЋ“ 
Скупштине општине Крагујевац, за најбоље 
уметничко остварење, 1982. 
НАГРАДА „СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ“, истоимене 
Народне библиотеке у Аранђеловцу, за најбољу 
приповетку, 1983. 
НАГРАДА „ЊЕГОШ“ истоимене Матичне 
библиотеке у Књажевцу, на конкурсу за најбољу 
збирку кратких прича, Књажевац, 2003. 
ДИПЛОМА „КАЈУХ“ за песничко остварење, 
Ниш, 1983. 
НАГРАДА И ДИПЛОМА „ГОРДАНИНО 
ПРОЛЕЋЕ“, Сврљиг, 1983. 
НАГРАДА и ДИПЛОМА КЊИЖЕВНОГ 
ДРУШТВА „РАЗВИГОР“ за најбоље сатирично 
остварење, Пожега, 1983. 
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ДИПЛОМА ФЕСТИВАЛА КУЛТУРЕ МЛАДИХ 
СРБИЈЕ, за најбоље књижевно остварење, 
Књажевац, 1975. 
ДРУГА НАГРАДА и ДИПЛОМА ЗА НАЈБОЉЕ 
ПЕСНИЧКО ОСТВАРЕЊЕ на Сусретима песника 
Шумадије и Поморавља, 1976. 
НАГРАДА и ПЛАКЕТА ЗАЈЕДНИЦЕ 
КЊИЖЕВНИХ КЛУБОВА СРБИЈЕ, на 
песничком митингу, Лазаревац, 1982. 
„ЗЛАТНА ХРИЗАНТЕМА“ Југословенског 
фестивала хаику поезије, Ниш, 1993. 
ДРУГА НАГРАДА РАДИО БЕОГРАДА за најбољи 
афоризам године, 1995. 
ТРЕЋА НАГРАДА РАДИО БЕОГРАДА за најбољи 
афоризам године, 1996. 
НАГРАДА ЛИСТА „МЛАДОСТ“ за најбољи 
циклус прича, Београд, 1979. 
НАГРАДА ЛИСТА „НОН“ за збирку прича, 
Београд, 1985. 
ПРВА НАГРАДА ЛИСТА „РАД“ за најбоље 
песничко остварење, Београд, 1987. 
ПРВА НАГРАДА „ПРОСВЕТНОГ ПРЕГЛЕДА“ за 
најбоље песничко остварење, Београд, 1980. 
ПРВА НАГРАДА „ПРОСВЕТНОГ ПРЕГЛЕДА“ за 
најбоље прозно остварење, Београд, 1982. 
ПРВА НАГРАДА ЛИСТА „ОМЛАДИНА“ за 
најбоље прозно стваралаштво, Крагујевац, 1980. 
ТРЕЋА НАГРАДА ЛИСТА „ОМЛАДИНА“ за 
најбоље песничко остварење, Крагујевац, 1980.  
ДИПЛОМА ЗА НАЈБОЉЕ ПЕСНИЧКО 
ОСТВАРЕЊЕ Фестивала културе младих Србије, 
Књажевац, 1976. 
ДРУГА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ 
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ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ, Врбас, 
1975. 
ДРУГА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ, Врбас, 
1977. 
ТРЕЋА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ, Врбас, 
1978. 
ТРЕЋА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ, Врбас, 
1979. 
ДРУГА НАГРАДА ЛИСТА „НАШ ВЕСНИК“ за 
поезију, Куманово, 1989. 
ДРУГА НАГРАДА КК „ЂУРА ЈАКШИЋ“ за збирку 
песама „Припитомљена оловка“, Јагодина, 1975. 
ДРУГА НАГРАДА КК „ЂУРА ЈАКШИЋ“ за збирку 
прича „Слатки рулет“, Јагодина, 1975. 
ПРВА НАГРАДА КК „ЂУРА ЈАКШИЋ“ за циклус 
песама „Плави плајваз“, Јагодина, 1978. 
НАГРАДА ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ 
„ОМЛАДИНА“, Суботица, 1975. 
НАГРАДА ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ 
„ОМЛАДИНА“, Суботица, 1976. 
НАГРАДА ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ 
„ОМЛАДИНА“, Суботица, 1981. 
ЗАХВАЛНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ 
ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ, Суботица, 1981. 
ПРВА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ТЕКСТ на 
Фестивалу дечјих песама, Параћин, 1985. 
ПРВА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ТЕКСТ на 
Фестивалу дечјих песама, Параћин, 1986. 
ТРЕЋА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ТЕКСТ на 
Фестивалу дечјих песама, Параћин, 1986.  
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ПРВА НАГРАДА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОМ 
КОНКУРСУ ЗА НАЈБОЉУ ПЕСМУ, Лозница, 
1982. 
ДРУГА НАГРАДА НА КОНКУРСУ ЗА НАЈБОЉУ 
ПЕСМУ, Организација Уједињених нација за 
Србију, Београд, 1975. 
ДИПЛОМА ''РАТКОВИЋЕВИХ ВЕЧЕРИ 
ПОЕЗИЈЕ'' Бијело Поље, 1985. 
ДИПЛОМА ''ЛИМСКИХ ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ''', 
Пријепоље, 1984. 
ТРЕЋА НАГРАДА ЗА РАДИО РЕПОРТАЖУ НА 
ФЕСТИВАЛУ УДРУЖЕНИХ РАДИО СТАНИЦА 
СРБИЈЕ (коауторство са Ренатом Балдуинијем), 
Дивчибаре, 1997. 
ПОВЕЉА ТВ БЕОГРАД, ТВ САРАЈЕВО И ТВ 
НОВИ САД „ЗНАЊЕ ИМАЊЕ“, Београд, 1982. 
ПОВЕЉА САБОРА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА 
СРБИЈЕ, Супска (Ћуприја), 1995. 
ПОВЕЉА ЗА НАЈВЕЋИ БРОЈ ИЗДАТИХ 
КЊИГА, поводом изложбе ауторових издања у 
галерији завичајног музеја, Завичајни музеј, 
Параћин, 1995. 
ПЛАКЕТА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФЕСТИВАЛА 
ПОЕЗИЈЕ У ВРБАСУ, Врбас, 1977. 
ЗАХВАЛНИЦА ОДБОРА ЗА СЕЛО СРПСКЕ 
АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ, Београд, 
1997. 
ЗАХВАЛНИЦА ОДБОРА ЗА СЕЛО СРПСКЕ 
АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ, Београд, 
1998. 
ПРИЗНАЊЕ ЗА ДОПРИНОС И УНАПРЕЂЕЊЕ 
РАЗВОЈА ИНФОРМИСАЊА, Параћин, 1984. 
ПОВЕЉА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ 
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КЊИЖЕВНОГ ЖИВОТА, Књижевни клуб 
„Мирко Бањевић“, Параћин, 1982.  
ПРИЗНАЊЕ УДРУЖЕЊА ПАРАЋИНАЦА У 
БЕОГРАДУ, за допринос и сарадњу у листу 
„Параћинац“, 2012. 
ПРИЗНАЊЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈЕ – БЕОГРАД, за развој 
библиотеке „Хроника села“, 2012. 
ПРИЗНАЊЕ ФЕСТИВАЛА „ЋИРИЛИЦА-СЛОВО 
СРПСКОГ ЛИЦА“, Петровац на Млави, 2012. 
НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ РУКОПИС РОМАНА 
„ТАЈНЕ И ЧУДЕСА ГРАДА ЂЕРЂЕЛИНА“ на 
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