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ОРТАЦИ 
 
 
 
 
 
 
 
 (Скелаџијска колиба од дасака и тер 
папира. Крај ње преврнут чамац. Скела 
привезана за обалу. На канати се суши 
рибарска мрежа. Около разбацана весла, дрвени 
маљ, мотке, секира… 
 Из колибе излази старији човек, Богосав, 
са упаљеним фењером и окачиње га на браву) 
 

- Сваки је од нас уснио понеки почас. 
Чекају ме четири белца упрегнута у црн, лакиран 
фијакер. Четири пастува, каки нема ни у царске 
штале. Љаште се на сунце, а светло им се 
прелама на сапи. Лупкају с чисте копите. 
 Фијакер нов. Ки зрела купина. Ни трунка 
прашина. Да се огледнеш. Тишина. И нигде 
никог. Само изнутра мене чујем глас: Ово је за 
тебе. Награда за твоју муку, поштење, зној, 
смрзавање, за неправду, за увреде. Награда што 
си спасавао народ из Мораву... 
 Одједаред ме нешто тргну за косу. И све 
нестаде. Кад се пробудим, лежим на песак. Поред 
мене клечи човек и дакће. Лице му ведро. Смеши 
ми се? 
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 Таласи запљускују спруд. С друге стране 
обале неки пита да л сам жив. 
 Склопих очи. Мрзео сам свог спасиоца. 
 
 (Богосав вади дуванкесу, седа и натенане 
се припрема да запали.) 
 
 Кад гућ ми тешко, дођем на Мораву. 
Седнем тако на обалу и глем. Вода се мрешка, 
таласи се подижу, ки набрано чело. Преплићу се 
водене бразде – ки вијуге у мозак. То река мисли. 
 Воде никад доста. Од пљувачке до Мораве. 
И најбољем моравском пливачу доста је и суза да 
се удави, а ни највеће поплаве му не мож ништа. 
 Кад забагрим од зној и свакојаки мисли, 
уђем да се окупам. Морава скупља све ове 
минералне воде, лековите и бањске, што се 
уливају у све три Мораве. Лакне ми, чини ми се 
мого би да полетим. Ал џабе – џабе свака капка 
која не доноси смрт. Човеку. Да ми је таку воду 
да нађем. 
 Родио сам се овденак на Мораву. Кад ме 
моја Живана одвајала од себе, скела ме 
приватила ки колевка. Био сам недоношче, 
кеџав и квргав. Спарутак. Ни мање дете ни већа 
колевка. Ал полако, порасо сам уз воду ки врбов 
прут. 
 Моравска вода ти је ки жена. Кад легнеш 
на њу, мораш добро да пливаш, часком те увуче у 
вртљаг и струју. Ал је лепше но љубав. Уђеш, а 
вода млака. Под ноге те шашоље белуци, песак 
се руни под тебе, талас те пљуска по снагу – а 
теби лепо. Бациш се у воду, живу ко дамари 
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зреле жене. Цепаш рукама ту вечно невину воду. 
Прежалио би онда и да никада ниси имао 
женско чељаде. Зато жене и не пливу млого. 
Љубоморне. А људи има разни. Неко пљуцка на 
воду, неко баца каменчићи, други је пљује, трећи 
пере ноге... Ал највише мрзим кад неко пиша у 
воду. Таку мршу би бацио из скеле. А има и таке 
будале. Па вода ти је, бре, Мајка! Па зар да је 
попишаш, крв ти попишану. И човек је деведесет 
одсто вода. Није ова, моравска, ал вода, бре. 
 
 (Устаје, баца опушак и чачка око 
рибарске мреже) 
 
 И све сам у свој век видо, ал да људи овако 
кидишу на воду – то нисам. До сад сам из Мораву 
извадио јаче од триес дављеника. Толико сам и 
муштерије изгубио на цкелу. Сад беже од мене 
ки ђаво од крста. Неки ми прете ће ме убију, што 
им не дадо да се подаве. Јеби га у дупе. 
 На месец дана унапред познам дављеника, 
онако како ми уђе у цкелу. По очи. Онако како 
гледа с канате. Не знам да л ме разумеш, ал одма 
кажем: “Богосаве, мотри на овога. Још једну 
говнару ће биће да ваћаш за косу и чупаш 
напоље.“ Пратим га онда с кога иде, шта ради... 
Распитујем се у народ, онако изоколо да се не 
примети. Ретко се кад преварим. 
 Волео би да си мого да видиш кад сам 
ономад једну жену из Мораву. Руку би дао да је 
задовољна; мајка, добра домаћица, кућа богата, 
замлело се злато још од ајдучки времена, муж 
ради у предузеће. Де има, ту се и додаје. Слабо се 
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она и возила преко цкеле. Сад ови аутобуси 
одвукоше ми пола народа. 
 И ономад, у прошли петак дође она. 
 “Добар дан, Госпаво“, велим. 
 Она занела поглед у себе, а гледа преко 
воду, тамо у Чепуре. Реко, жена замишљена. Ал 
кад ју видо очи штрецну ме муња кроз стомак. 
 Огњило ти небеско, нећеш ваљда и ти?! 
 Изујем чизме, за сваки случај, развијем 
чекрт и пазим. Сами смо. Онако, вата се први 
мрак. Ди ће сад? За Параћин касно, сем ако нема 
велику нужду. 
 Кад бесмо на пола реке, Госпава се затрча 
и скочи с кљуна. Јекну и сам штукну под воду. 
Ј'бем ти парастос, ако се набије под цкелу, готова 
је. ЈА ДРЖ ЗА ЊОМ. Појави се она ниже цкеле... 
Вода је већ однела, а ја је ћупим за косу. Ту си. 
Овамо овцо сотонска! Не дам. Не дам, бре, ја свој 
народ ђаволу на астал. Је л видиш, бре, ди живи 
тај, ј'бем га под лево колено?! У воду. А вода је то. 
Није ваздух да ју дишеш. Није земља да ју мож 
газиш. И опипаш је и не мож. Мека. Некако-
никака. 
 Спаси ја њу. Госпаву. Нед да ми верујеш, 
ове ми ватре са цигаре, сам што ју попе на скелу, 
кад удари један љут талас у канате, ко три сома 
на једну самицу. И нешто јекну, ко кад се жена 
порађа. 
 Е, нећеш црни, истуца те ја! 
 Знам ја да је ђаво ту, близу цкеле. Мува се 
около. Зајно превозимо људи. Такорећи, јемо 
исти лебац. По неки пут му бацим у воду коју 
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пару што наплатим од превоз. Морам. Ортаци 
смо. 
 А ни вода неће свакога. Морава узима само 
две сорте људи: најхрабрији и кукавице. То је 
закон за Мораву. Ту нема. Њој не требу они 
средњаци, полутани, што не знаду ни шта ће, ни 
ди ће. 
 
 (Оставља мрежу. Пере руке у Морави. 
Поврће ногавице и шљапа по води.) 
 
 Беше тако неки Радован. Ки од Јухор 
одваљен. Ретко је дизао песницу, ал кад удари ки 
да је десет ектора чисте моравске земље у њу. А 
убога сиротиња. Го ки патлиџан. Одма да га 
загризеш. 
 Данас више нема пољске крађе ки пре, а 
некад је било више лопови но вашке. Плане 
њива за ноћ. Оберу ти кукуруз док кажеш бритва. 
Скотрља се бостан у чисту штету за час. А кад 
Моравац Моравцу свети – оде млада паприка 
под косу, воћњак или виноград тек пободен у 
риљевину. Сам да се уватиш за перчин и да 
кукаш. 
 Али у реон ди Радован чува сељачку 
правду, буди без бриге. Спавај на оба ува. И 
највећи крадов Жиле Вутљин кад пролази кроз 
зрео воћњак у Радованов атар, извињава се грани 
коју случајно у пролаз додирне. 
 Чини ми се кад Радован прође пољем, 
онако стасит и силан, кукурузи и свака друга 
травка ђика увис од неког зорта. Оће негде да 
побегне. Од силе. Божје. 
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 Беше то на Светога Илију. Рашевчани 
славе крављу богомољу. Довели говеду и чеку 
ред пред тунел. А ја га оградио специјално за тај 
дан. С обе стране, на улаз, стоји по чоек и с 
угљеве и препран катран обележава говеду. 
После домаћин искупа краве у Мораву и тера на 
пашу. 
 Скупио се силан народ. Пије се ракија, 
мези салата од лука и парадајз. Сваки носи у гуњ 
по полакилче. Иде прича. Обрћу се шишићи сас 
ракију. А пољак – Радован сиђе с Великог брда, 
прође Оранице, Врпоље и Средпоље и већ је на 
Ђип, на саму обалу, са које моравски ђилаци 
лети ђипају наглавачке у воду. Не требе млого да 
се свлачи, и лети и зими иде у исти џемпир, 
забаса на воду, па кад заплива, мислиш води 
директ порекло од моравског шарана. Сече 
матицу готово право, ки сајла. Људи замукоше. 
Гледају га с дивљење, ки да су видели Светога 
Петра. Плива Радован, а леђа му вире ко белуну. 
Ни један из девет села унаоколо не мож тако. 
 Дође Радован до пола реке. Одједном: 
разломи се пуцањ. Ко да се очепи грана на мраз. 
Она крта, шљивова. Људи се загледаше. Радован 
клону. Пободе главу у воду. Кобајаги теде још 
једаред да замане, ал рука не пође увис. Потону 
Радован. Ки секира. 
 “Убише га“, изусти неко. 
 Разлете се народ. Нађоше се и ченгеле и 
конопци и добри гњурци... Ал не би вајде. 
Извадише га тек око заранка. Однела га вода 
километар даље, према Шавац. На његову снагу 
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ни траг од метка. Нема ни огреботина. Цео ко 
јаје. Из њега ни капка воде не изиђе. 
 Препукло му срце. Јуначко. Крупно ки 
копито у Марковога Шарца. 
 А зашто, после се чуло. Прошлу ноћ 
побегла његова Зуза за Видана Чепурца. Отишла 
изненада. Ја сам је превезо. Како је смела да се 
насули диде, ни данас ми није јасно. Од делије – 
за пужа голаћа. Та њена љубав грејала је 
Радована пољака до гроба. И онако запаљен, 
врео од бес и љубомору, акнуо се ко врело гвојзе 
у буре с ладну воду. Можда је и боље што није 
стиго до Чепуре. Куј зна колко би било гробова. 
Овако само један. Ал најдужи. Лане колар је 
посебан сандук за њега градио. Малко мањи но 
воловски лес. 
 Видиш, за добро се отимају и земља и 
вода. И тај грабеж, та отимачина, нема краја док 
је света и века. А Радован је заиста био најбољи. 
Ки калемљен на ово наше крто љуцко стабло. 
 
 (Излази из воде и седа на навоз. 
Ослушкује ноћне звукове.) 
 
 Кад се добар човек удави тад плачу сам 
људи, а кад се кукавица дави, тад је и Богу 
плакати. 
 Беше неки Милојко Друлин из Поточац. 
Никад није имао дугмићи на капут. Колир и 
таслице увек раскопчани. Шлиц откопчан ки 
врата жалне куће. Дугмићи није пришивао, 
плашио се да ги не погуби. У кућу није уносио 
никакав намешћај, јер ако се случајно запали, 
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одоше суве паре у дим. Овако, празна кућа, 
никака штета. Последњи година престао је да 
назива и Бога комшијама. Није тео ником ништа 
да поклања. Ни добру реч. Ни време. Усрано. Тек 
сваки трећи дан је тај спуштао кову у бунар. 
Штедео и на воду. А живео је сам ки пањ. Не 
верујем да је икада видео како изгледа браздица 
у коју се сеје и из које излази човек. А и да је 
имао прилику не би тај пристао да одлије из себе 
мушку течност. Такав је био чудак и циција, 
баксуз и гурсуз. 
 Како га је параћинска Дајка преварила у 
његове године да ју да кило љуту ракију и два 
кила кајсије, и да уђе у њену чатрњу код пијац, то 
не знам, ал свака ју час. 
 “Де си дрљачо стара“, изустио је Друлин и 
скинуо се за своје прво мушко ватрено крштење. 
Тад је заударило нешто из њега ки да си чкембе 
преврнуо. 
 “Једино сам стигла да га питам: 'је л ти 
прелазиш преко воду', и излетела сам напоље“, 
причала је после фуксетина. 
 И кад се, те суботе, завршио пазарни дан у 
Параћин, Милојко враћао с пијац, ал не дође на 
цкелу ки сав нормалан свет, јок, него запути се 
према шавачки гат. Свуче одело, тури га у 
котарицу и крену пешке на воду, да пређе реку, 
да с' окупа и да га ништа не кошта. 
 Вода топла. Поче се увија око њега, стаде 
га мази, а њему лепо. Можда му се и онај 
џеримак био надиго, јебем ли га. Купа се 
Милојко и миц по миц све ближе уз другу обалу. 
Гаца опрезно, па застане да се протрља. 
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 (Смех. Кези се сатански) 
 
 А ђаво то и чека. Кад се Милојко Друлин 
окупа, нечастиви га ћупи за ногу, па у вртљаг. Да 
се лецка поигра. Шмућну се Милојко три пут и 
изгуби место на православно гробље. Оде. 
 Гледамо ми то све из цкеле, а она на сред 
реке. Чамац привезан за обалу. Да си птица, 
крила да имаш, не мож да му помогнеш. Удави 
се човек ки кад каменче бациш у воду. А и да сам 
добио крила, не би ми помогла. Ал њему нису ни 
требала крила, већ рука љуцка. И њега и мене 
Бог д' оплаче овако јадни. Ни њему ни мене не 
мог да помогнем. Њему д' остане жив, мене д' 
останем жив. 
 
 (Узима мотку. Одвија чекрке и пушта 
скелу преко реке.) 
 
 Лично сам Живка учитеља први превезао 
преко Мораве. Дође уча из гологлавог света у 
моравско село, па му онако кршном и плећатом 
би мало необично у равницу. Јави се у њему 
ајдучки нагон за бусију. Тумара уча сам годину-
две, звера лево-десно, ки вук, док се најзад не 
сакри иза платно. Нађе свој заклон и стаде да 
слика. 
 Бистра планинска глава замути се с боје. А 
оне се сливају ки струје у матицу. Слаже ги уча, 
ки да дува у фрулу. А боје све трепере, све ти се 
чини лепше у тај фарбан свет, него овде на 
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земљу, коју од рођења знаш и гризеш ки сваки 
црв. 
 Видим допадају се слике мојим сељацима. 
Али кад се Моравцу нешто допадне, он се најпре 
изчуђава, тако да не знаш да л те зајебава ил је 
стварно глуп. Па што му се више допада, он се 
све више крсти и чуди, ки да је видео Светога 
Ронђу да јаше крокодила. 
 Од тад се мој уча повуче у себе и више 
никем не показа своје слике. 
 Гори му петролејка до први петлови. Уча 
светлим бојама расветљава и ноћ. Ал два добра 
не иду зајно. Једно добро залута негде и 
претвори се у зло. 
 И шапну ђаво учи да дође на реку. Разапе 
уча они сликарски ногари, мислиш рода му држи 
платно, и стаде да слика реку, царство сотонино. 
И анђеоско. Насликао ме како гурам цкелу с белу 
врбову мотку. Еве баш вако. Цело лето гледа уча 
у оно платно ки доктор на ренген. Гледа уча своју 
душу, ал ништа не види. 
 И изненади га олуја. Лизну ме нека 
ладноћа уз кичму, погледа на запад, а оно ветар 
ки пијавица иде низ поље, па право на Мораву. 
 Леле мајке, ту не поможе ни Свети. Нем 
де, бацим се на земљу и чврсто стегнем врбово 
пруће. Па шта ми Бог да. 
 Пијавица све ближе. Уча опази џериму, ал 
касно. Ја вичем: “Легни бре, учо, легни, јебем 
ти...“, ал се од олује ништа не чује. 
 Летну платно, прну учитељ Живко у 
висину и стропошта се у Мораву. Лупи од воду ки 
од бетон. Тад сам видео како је човек смешан 
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спрам силе природне, онако јадан да ти се живот 
смучи. 
 А био је, Бог да му душу прости, добар 
човек. Видело се то и на слике. Некако светле и 
чисте ки умивене за причес. 
 
 (Поново припаљује цигару и ћути. Чује се 
само пљускање таласа и шкрипа ланаца.) 
 
 А Жика Рељић, је више волео добру пушку 
него кућу зидану да му даш. Остало му то још од 
наврндеде, по коме се и данданас један поток у 
Јухору зове Ајдучки. 
 Кад се Жика врати из лов, очисти 
преломачу да се цакли – ки зуби у девојку. Окачи 
је на дувар, а сунце јутарње је позлаћује. Увече 
спрам месечине, светлуца цев ки да је од сребро. 
Ал нечастиви, ј'бем га под лево колено, час ти 
стави руку пред очи, па не видиш ништа. 
 Жика једанпут заборави да после лов одма 
испразни пушку. Обеси је и пожури по неки 
пречи посо. Старији Жикин син Града скину 
танџару, сакри се иза врата и чека да изненади 
оца. Крв није вода, ајдучка поготово. 
 Кад зачу кораци на басамци, утули 
дисање, и кад зашушкаше опанци на праг, Града 
искочи из заседу. У то се саплете, пушка груну, а 
братић Вића умре у ваздух ки тица. Земља га 
живог не дочека. 
 Града баци пушку и јурну у Мораву да с' 
удави. 
 А тај дан, седим пред колибу. Подне. 
Опекло. Нема муштерије, па се досађујем. Цртам 
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тако у песак, онако без везе, ал кад боље 
погледам све испадају неке караконџуле, анђаме, 
и нечастиви. Хм... призивам. 
 Машим очи. Кад озгор, низ пут – 
булумента народа. Пред њи трчи висок момак. 
 “Лопов“, сину ми кроз главу. 
 Е, вала нећеш д' утекнеш, па да си ми овог 
момента из ока испао. Булумента се приближава. 
Ћупим весло и кренем на лопова. Он кад то виде, 
скрену кроз манђицку детелину и право на воду. 
 “Богосаве, спасавај!“ виче неко из гомиле. 
 “Убио брата, па оће да се затре!“ 
 Препознам – Жика Рељић. 
 Кад улете у колибу, кад довати пушку и 
врну се назад, ни данаске ми није јасно. 
 Клекнем, нанишаним и опалим. 
 Паде Жикин син ки јелен. Ко да му коса 
посече обе ноге. Скљока се баш на саму обалу. 
Готов. 
 Народ престрављен. Нико не сме да приђе. 
Жика лелече. 
 “Куку, Богосаве, што ме зацрни. Уби ми и 
другог сина.“ 
 Скину се копрена, прогледа. 
 Тад Бог посади Чеду Сакинога с чезе. 
Утоварим Граду, ко муња превезем скелу, па 
директ за параћинску болницу. Ошинем коњче 
ко луд. Трчи она рага, мислиш ноге ће да скр`а. 
 Жика ме и сад зове на славу. Ранио сам му 
сина, ал сам га оставио у живот. 
 “Грешан ћеш ти Богосаве, на онај свет“, 
виче ми Града кад се мало запијемо за Светог 
Јована код његове куће. 
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 “Да си ме пустио да се удавим, кој зна ди 
би ми био крај. Можда би догурао до ђаволовог 
шегрта. Овако, шепам по овај глиб, и свако ми 
дете познаје траг, ди год се кренем.“ А почео је и 
да пије, ки врућ песак воду. Човек може и најјачу 
ракију да попије, али своју несрећу никад. 
Ђаволска посла. 
 А он је ту. Мува се око цкеле. Зајно 
превозимо људи. 
 Први пут сам срео ортака одавно, дечко 
сам био. Ставим котарче на бициклу, па на 
Мораву. Вече летње, тијо. Месец лије месечину. 
Окрећем полако педаље. Опили ме мириси њиве, 
па ми се чини ки да сам мало ћевнуо; свеж, 
миришљав ваздух. 
 Кад би код Ћеримиџинице, из кукуруз 
изиђе једно бело, кудраво кученце, ки они 
госпоцки. Ма чије је ово јадниче, мислим. Знам 
да ники у село нема оваку џукелицу. 
 Скакуће оно поред мене и скичи. Кад мало 
боље погледам, а оно није пинић, нег рундов, 
охохо. Исплазио језичину па брекће. И кези се. 
Скаче до гувернала. Најежи се ки да си ми ставио 
лед под мишку. 
 Кад би код Милкине тополе, од рундова 
направи се ала, санџама бела, с главу ки 
мерница, и реп дугачак ки у краве. Утрнуо сам. А 
причали ми, не смеш реч да прозбориш кад 
видиш сотону. 
 Нагазим бициклу, гуме сам свирају, а 
санџама скаче повр мене. А кад дођосмо до 
Мораве ја скрену, а санџама право у Мораву. 
Пљас. И нестаде. 
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 (Чују се петлови. Свиће. Богосав устаје, 
одлази у колибу. Отуда се враћа у вампирској 
одежди.) 
 
 Морам натраг. А не иде ми се више горе у 
гробље. Тескоба и црнило. Притисла нека мора, 
ки прибогу на овај свет. Једва чекам поноћ, да 
изиђем из оног мушила. Дођем тако на реку и 
лакне ми. Седнем на обалу и гледам. Ако 
набасам на кога путника слатко се напричам с 
њега. Ки сад с вас. Људи и не слуте колко ги 
помажем. Учим ги, и не дам да скрену ђаволу. 
Борим се да сачувам овај наш иксан. 
Само то нико не цени. Око нашега Дајбога, сина 
Свароговог, окупила се гомила ласкаваца и 
чанколиза. Направили круг, па му не дају да 
види унаоколо. 
 Сад стално виђам ортака. Каже, каје се 
што ме не придави за време. 
 Понекад и поседимо, попушимо по цигару, 
па сваки на своју страну. Ја код цкеле, а он у 
воду. Псује ме и вели да нема горег вампира од 
мене у три гробља. Шта ћеш. Народу не мож д' 
угодиш. И најбољи вампир је ипак само - 
вампир. 
 А ја му и данданас бацим по неку жуту 
банку. Морам. Ортаци смо. 
 
 (Губи се у јутарњој измаглици) 
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ЗАМЕНИК 
 

 
 
 (Старинска сеоска соба. Отворен прозор. 
Старији човек са седом брадом до колена седи 
на кревету.) 
 
 Живот је робија. Од семке до рођења 
затворен си у оца и мајку. Кад се родиш, повију 
ти руке и ноге и стрпу у љуљку. Кад постанеш 
свој човек, видиш да с се из ове коже – не може: 
небо високо, земља тврда. А кад умреш, укову те 
у чамово одело и завржде у раку. 
 И целог живота си робијаш. Не помаже ти 
ни расковник. 
 
 (Устаје и широм отвара врата.) 
 
 Волим тако да ођапим врата и станем на 
праг. Љашти се овај сунчев колач, па ми се чини 
да би мого у три залога да га изем. 
 А небо модро, чивит Божји, ки да га Дикан 
излемао пред Драгићево кафанче. 
 Једне године тако кренула царева сила из 
земље, ки прибогу сада, букно зелен пожар, па 
дирек у небо. Све крупно, све високо. Зумбули ки 
пловдине. Пупољак кајсије - ки песница. Лисје – 
врежар од репужа. Велим, ово неће на добро да 
изађе. 
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 А можда то и није тако крупно? Избучим 
мало боље очи: ма јок бре! Нађубрили смо ми 
ову нашу земљу с рођена тела. Најбоље љуцко 
семе бачено у њу. Зато је све тако крупно. То ни 
земља врће дуг. 
 Ваздух миришљав и праведан: Узми колко 
ти треба! Кад се задуваш, мислиш, удануо би за 
тројицу, па се грабиш да ти неко не узне твоје 
исе. Ал не брини. Има и за тебе и за твога 
непријатеља. За биљку и свакојаку марву. 
 Ваздух је, бре, зачетак правде на Земљи. 
Сад што се она после извитоперила, што није у 
винкл, то је друго питање. 
 Уђе тако, тај миришљав ваздух у мој 
кућерак, напуни ва мо плућа што су ки ковачки  
меови, па ајд сад буди нечовек с оволики груди. 
 Син ми спава. И он удише пролећног 
госта. Грудићи му се надижу ки кад млеко кипи. 
Коска му дугачка. Бацио се на мене. 
 Обузла ме нека милина, а снага ми се кап 
по кап врће у тело. Тек што сам узо триес пету. 
 
 (Полако се припрема да запали цигару 
задовољним покретима) 
 
 Ослобођење се пало баш на мој рођендан. 
Од другопозивци из мое село, сам ја преживим. 
Реко, сад ће ви мој сељаци љуцки да ме дочеку. 
Народ ки плева, цвеће, погаче, печени пилићи, 
купице с вино, јебрици с врућу ракију... Мог да 
бирам. Па победник сам, бре! Победнику 
припада све. Је л тако, ил ние? Па сигурно да је 
тако, кад је тако. 
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 Уђануо сам белу бедевију, остави ми је 
покојни наредник Бојић, Бог да му душу прости, 
и са Великог брега видо мое село ки на длан. А 
срце, се ускопистило, дошло ми до гуше, бије ки 
жљуна. Уватио ме неки слатки зорт. 
 Реко, нећеш, јабуко моја, кад се ниси 
скотрљало низ Кајмакчалан, вала нећеш ни низ 
Бубан. Ал стежем зуби, стра ме да изистински не 
излети. Млого се зарадовало. Ово мое срце. 
 Кобила ногу пред ногу, донесе ме до порте. 
Кад тамо, нигде никога. Народа ни за лек. 
Офуцан, црквен мачак ми пређе пут и оде у 
звонару. 
 Ма шта је ово, лебарник ти твој?! Де је тај 
одбор за дочек, де је тај рузмарин и здравац, де је 
тај „Моравац“ у час моега доласка?! 
 Пред општину једна сковла подвила реп и 
енцуља на три ноге. Сељаци – ки да си ги с метлу 
избрисао. 
 Све ми шишти у груди. Бије из њи нека 
пара, ки сланину да топиш. Уједао би ки бесно 
куче. 
 Ј`бем ви сви свеци у дванаес месеци, зар 
се тако дочекује победник, говнаре рашевичке!! 
Море – пичке једне! 
 Ал кад мало боље маши очи, а оно на сваку 
кућу по црн барјак. 
 
 (Дужа пауза.) 
 
 Пред му – Неранџа. Пере. Нагнула се над 
корито, свиткају гу бутинке, а кожа ју дође онако 
руменкаста и сјајна, ки кајсија пред зрење. 
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 Син поред њу. Делија. Пет године. 
 
 (Пауза.) 
 
 Плачемо у букет. 
 Дође и Велигдан. У порту се скупио црн 
народ. Све жално, ал опет изашло, да се ваљда и 
од други увери у своју несрећу. Човек је 
неверник. И кад га несрећа здеси, не може да 
поверује. 
 Само деца весела. Руште кромбурци, 
шућурци, луле и гризу оне филофане јабуке, а с 
капе играју фарду. Ћушкапу. Па куј кога заебе. 
 Там мало даљше, неки ђилаци фрљају 
овећи камен на белегу. Куј ће даље да добаци. 
Чекамо кобајаге Мију армуникаша, а сви знамо 
да и он има гроб у кућу. Погинуо му отац на 
Врапчево брдо. Куршум га погодио посред чела. 
 Стојим тако с му жену, мало постранце, да 
не боље виде. Она у наручје држи моега сина. 
 Глем како се они ђилаци муче с онај 
камен. Запињу клипшоре, ал камен ки да је 
премазан са смолу. Неће да им се одлепи од 
шаке. 
 Реко, чек маму ви циповску, да видите ко 
је Илија Дикишлија. Солунски ратник и носилац 
Обилићеве медаље. Довати ја онај камен и стадо 
на белегу. Народ се обрнуо овамо, цео сабор - и 
уџагрео очи у мене. 
 Ди да се сад обрукам, сунце ти калајисано! 
 Истурим леву ногу, десну повучем мало 
позади, гибнем из колена дваред, а онај ђулаш 
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ми се чини ки перјано јастуче. Надолази ми нека 
снага, коњу би реп ичупао. 
 Одједаред, свитну ми нека жишка у 
мошнице, запали се неки барут, а онај камен 
летну... ки сур орао. 
 Народ зину: Аааааааа! 
 Погледам, камен лети право на му жену и 
мое дете. Народ замукну. Ђулаш пада право на 
му фамилију. 

“Бежи Неранџа“, раздераше се неки. 
 Само што се она склони, кад укну онај 

камен, отвори рупу ки да си је ископао за 
кречану. 

 
 (Одлази до полице и узима пљоску ракије. 

Сипа. Отпија две чаше.) 
 
 Тако се ја тада пресечем, да срце почне - 

наопако да ми куца! 
 Стане да ради уназад!? 
 И почнем да се подмлађујем. 
 
 (Живахније се врати до врата. Узима 

троножац и седа.) 
 
 У почетку нисам одма примећивао, док 

једно јутро не стадо пред огледало да се 
избријам. Погледам – млад сам. Сутрадан опет. 
Лепши сам него јучер. Сваки пут сам лепши од 
прошли пут. Мило ми, смијуљим се, ки млада 
после прве ноћи, ал овамо ме ваћа неки стра. 

 Прођоше године, помреше и стареј и 
млађи, а ја јок. Бацише чифте млоги сељаци, 
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заковрнуше, и заувек удудучише краци. Ја све 
млађи. Пуним се с неки младос и лепоту. Идем 
на саране, а људи ме попреко поглеђују. Никем 
није мило, што сам жив, што већ једном не 
умрем и ја, кад ми изгинуше исписници, род и 
нерод, погинуше ми и жена и дете... 

 Видо и ја да више не иде овако. Да идем, 
бре, код лекара? Они знају зачас да те пошаљу на 
онај свет. Извежбали се. А зашта па и да идем? 
Здрав сам ки дрен. Па баш зато, будало, кажем 
себи. Да ти да нешто да што пре умреш. Ал кад 
боље размислим, куј је бре луд да умре пре 
времена? 

 Д ` идем у општину? А куј ћу мој, па тамо? 
Плаћам порез, никога ништа не дирам, 
обрађујем ову моравску земљу... Чист сам ки 
суза. 

 Додуше, кад се сретнем с попа, он окреће 
главу и крсти ки да је срео нечастивог, бем га под 
лево колено. 

 Учитељ Живко увече пред дућан тврди 
пред сељаци како сам ја неки - феномен у свецку 
медицину. 

 Е, за тај реч сам му из ината боцнуо његову 
госпа Живану, кад је летос брала штир за 
ћурчићи. Онако одпозади, да не дангуби жена. 
Она онако савијена се помера, ја отпозади 
дељем. Ћути она, ћутим ја. Лепо ни на обојицу. 
Кад она напуни батарче, окрену се, погледа ме  са 
они њејзини зелени и зејтињави очи, намигну 
ми и оде без речи. (Пауза) 
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 Тако кад се мало замислим, свашта ми 
пада напамет. Ал чоек не сме дубоко ни да се 
замисли. 

 Мож да се удави. Акнеш се ки у моравски 
вир. Увати те неко ништавило и дабогда да 
издржиш два - три месеца. Само те нађу једног 
дана, висиш ки черек у касапницу. Исплазио си 
језичину ки да лижеш сладулу. 

 Ама, чекај, Илијо. Чиме си ти заслужио 
толико да живиш. А знаш да човеку није дато да 
се надживљује с корњаче и с орлови. А ти си већ 
два орла саранио и чуваш трећу корњачу у 
авлију. И каке ти заслуге имаш веће од други 
љуцки душа? 

 Радиш што сви раде, јеш што сви једу, 
пиеш ки сви други, додуше мало ти већи цуг, ал 
таки ти били и преци. Јешни и пишни. Неће 
ваљда да бидне да је то главни разлог што те Бог 
награди с дуговечнос? 

 
 (Устаје. Шета се горе-доле. Разочаран.) 

 
 Одавно сам већ почео да завидим људима 

који умиру. Проживе како проживе свој век, и 
ишчиле. Макну се с очи. Мрдну се с пута и Богу и 
људима. 

 Кад ми тако припадну муке ки сад, 
пожелим да завршим макар ги гућ Рајко 
Балабан. Јер шта ћу више у ову апсану? 

 За разлику од ове државне апсе, живот је 
обрнут затвор. Они дуговечни, ки прибогу ја, то  
су лаки осуђеници и они су безопасни. Они са 
најкраћи живот су најтежи осуђеници. Најбоље 
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пролазе они у средину. Стигну све да обаве кроз 
живот и оду ки људи. 

 А тај Рајко Балабан је био најбољи 
јухорски дрвар. Од детета по шуму. А млого је и 
научио од шуме. Ако је дрво пред некога савило 
кичму, то и он. А уз њега си увек имао заштиту и 
ладовину. 

 Како се обарају столетне букве и бељици, 
како се метри и разбичује дрво, ники није умео 
боље од њега. 

 Намргодило се тог јутра небо, северац 
престао, а глиб се смрзнуо ки камен. Зима дошла 
до прага. Снег само што није заклипао. Рајко 
преже четворак и креће у бучину. Моле га 
укућани: цркло, пукло, има дрва за три зиме, шта 
ће му више; ал Рајко ставио наглувци на уши. 
Запаличи јарам и фијукну с прут. 

 Кад одлете први ивер, почеше да падају 
ваки залепци. Ки шака. Граби Рајко, граби снег. 
Граби Рајко, граби снег. Док он напуни кола, 
снег заклипа до колена. 

 На Танчин камењар, ту одма изнад село, 
волови стадоше и ни макац више. Из снега ги  
вире само рогови и Рајкова шубара. Волови се 
пуше ки паклени казани. Снег у човечји бој. 

Не ваља кад белина и чистоћа надрасту 
човека. 

 Виде Рајко свое певало. Довати секиру, па 
једног вола ушникем међу рогови. Кок! И док се 
смркну, одра му кожу и завуче се у њу. 

 Цвиле његови укућани ки гује присојкиње, 
а кад ни седмог дана не добише абер од Рајка, 
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истакоше црн барјак. Усови, по три метра 
високи, завејали село, само се комини пуше. 

 Кад се с пролећа отопи снег и направи се 
бљузгавица, први дрвари кренуше у бучину. На 
Танчин камењар нађоше Рајков четворак. 

 Кад подигоше шарену кожу, онако 
зђутурумљену, испод ње искочи рогат човек с 
папци. Рикну отегнуто и дебело, задркташе 
околна брда, и сјури се низ камењар право у 
поље.  

 И прочу се: у Канов врбак, у језеро што се 
од Мораву направило, живи – водени бик. 

 Риче проклетник ноћу, онако жељно и 
чежњиво, мужевима се диже коса на главу, а 
жене се преврћу на сламарицу и уздишу. 

 После годину дана водени бик преста да 
муче, а Рајкова жена Ленка роди дете с рошчићи 
и с папци - ки теленце.  

 Еее, тад ја тедо да награбусим. Може чоек 
да призивље смрт колико оће, ал кад дође онај 
час, не иде ти се, па да знаш да ће да будеш с 
десне стране господа Бога. 

 Кренем са црпац у Канов врбак. Да нешто 
упецкам за вечеру. Идем кроз кукурузи, они ки 
гора се дигли. У моравску земљу и камен да 
бациш има да никне.  Крием се тако да ме ники 
не види, кад одједаред нешто шушну. Реко, 
ловочувар. Ће ме увати на легало. Ма јок бре! 
Рогат чоек! Иде право на мене! Ногу пред ногу. 
Папак пред папак. И кељи се. Смијуљи ми се. 

 Ма Рајко, ма није. Ма јесје, ма ние, бре. 
Има његове црте, ал некако млого опасне. Зуби - 
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домине. Очи - кафанске сарме. А рогови ушиљио 
ки плајвази. 

 Кад стругну ја, све пете у задњицу. Беж те  
ноге, усра вас дупе. Онај џеримак иза мене. 
Дувам ми у врат.  Ја ђипи на једну криву врбу, а 
он с они шиљати рогови па право у њу. Кок!! 
Прободе је ки дулече. 

 Кад поврати душу, видим водени бик не 
мож да извуче криви рогови. Запиње, стење, 
земљу копа, ал не може назад ни за цол. Кад ја то 
видо, ки срећу да видо, скочим с оне врбе и 
клиснем. 

 Прочу се то кроз село. Сазнаде и његова 
жена. Поче Ленка да свом домаћину доноси леба 
и воду, меку траву и детелину. Стави тако испред 
њега, седне под врбу и док он жваће и преживље 
у ладовину, она му прича свое муке, а он је гледа 
ки човек, види се све гу разуме, само што не 
може да преговори. Лиже оно дете и задовољно 
муче. Да ти сузе пођу. Ми виримо из кукурузи ки 
јазбаци. Ћутимо и глемо. Један несмајник поред 
мене вели, ајде да креснемо Ленку ту пред 
његови очи. А шта ти је чоек учинио? Шта ти 
Ленка крива? Ние те срамота, банзо, један, 
цопино моравска, велим му ја и измарширам га. 
Ки пцето. Ленка  за празник дође истимари га, а 
преко лета га и окупа, да му се народ не чуди. 
Направила му и шталу. Ние баш штала... Неко 
ћелерче да га не биу ветрови и мразови. 

 Село ни на тај начин поста познато. 
Нагрну народ из сви крајеви да види рашевачког 
воденог бика. До сад само легенде постојале о 
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тем воденом бику. Ал сад има човек шта и да 
види. 

 И тако Рајко и дрво занавек остадоше 
зај`но. А мен прође још једно премеждење. 

 
 (Маша се опет за пљоску) 
 
 Свако чудо за три дана, сам ја остадо  

вечито. Је л знате онај лужњак испод Сикирице? 
Раст ки биљна патријаршија. Еее, сећам се кад је 
био танак ки мо рука. 

 Шта ће ми толики живот? Немам никога. 
Ни род, ни помози бог, ни кума ни побратима. 
Ал медаља и ордена имам за пун батар. Могу 
војни музеј да оснујем. Сто један рат сам 
претурио преко главе. 

 Час се пококају народи и стану да се часте 
с каме и с олово. Само што дођем из један, још се 
нисам ни издувао како треба, ете га пандур на 
капију, носи позив. Почео нови рат. 

 “Илијо, заратили смо опет с Бугари и 
Турци, с Палци и Курци, јебем ли га с кога све 
несмо. Ајде, зове те Његово Величанство да 
осветлаш образ“, вели ми пандур. Море ћу ти 
осветлам ја образ ки Арапин муда, велим му, а он 
баца позив и бежи од капију. Не сме да ме чека. 

 Напуним пртену торбу с лебац, чутурицу с 
ракију, па на фронт. Кад идем у рат не носим 
никако оружје, јер оћу што пре на небо. 

 Дођем тамо, а они безобразници већ 
почели без мене да ратују. 
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 “Лези, мајке ти га сељачке нацврцам, ће 
погинеш, а ниси ни метак испалио за краља и 
отаџбину“, командује ми наредник. 

 “И нећу“, велим ја њему. 
 “Шта кажеш?“ - и вади пиштољ. 

“Дезертираш! Издајице!“ 
 “Јок, брате. Не треба ми пушка. Ја то све са 

ове две голе шаке, господине мајоре.“ 
 “Нисам ја мајор, дудуку моравски!“ 
 “Бићете ако нисте. И то после ове битке“, 

проричем му ја унапређење. 
 “Затвори те лабрње, сестре ти га 

зачопрљам! Ћеш ти да легнеш у ров жив ил 
мртав“, и нишани у мене. 

 Бацим ону торбу, пљунем у шаке и кренем. 
Право на непријатеља. Сви зинули у мене. Ни 
једна, ни друга војска не верује с рођени очи. 

 Кад би на пола пута, опасуљи се 
непријатељ, па кад зацијукаше куршуми ки 
пацови у кош пун с кукуруз. Молим Бога да ме 
неки метак закачи, да умрем ки јунак.  

А Бог стао и гледа будалу! 
 Стегнем ова два маљчета, упаднем у 

непријатељски ров, и почнем да ослобађам 
родну груду. Све – кок у чело! Кок у војми оца. 
Изврћу се они јадничићи ки пијани ћурчићи на 
комину. Слажем ги ја, ки да метрим дрва. 
Побијем пола непријатељске дивизије, а пола ми 
утекне пред песницу. 

 Мој наредник тек сад командује јуриш. 
Седнем, запалим дуван, онај обрешки звани 
котроман, и глем шта се ради. 
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 Изакала се наша војска с ону говнарију, и 
етеј врћу се. 

 “Илијо, Дикишлијо, алал ти сиса 
материна“, вели ми наредник и изљуби ме ки 
брата. 

 Та се битка прогласи за пресудну. Добијем 
орден за храброс, а мог наредника заиста 
ванредно унапреде за ратне заслуге како сам му 
и реко. 

 Медаље и ордење имам на пијац да ги 
продајем. Ал шта ће народу медаље, дај леба и с 
леба да се је. Гуцни, глоцни и боцни. То ти је 
народна вилозовија. 

 И увек кад се врћем из рата, село плаче. Ал 
не од радос. Мало за своје изгинуле, а више из 
беса што сам још увек жив. Бем ти парастос, 
народ који за сваку ситницу љиждри ки 
плачипичка, није заслужио да има вакога јунака, 
ки што сам ја! Је л тако? 

 
 Помишљао сам и да се обесим. Сиџиму, па 

за греду. Девет дана и ноћи село би се веселило 
кад би ја црко. Ал сад нећу из ината. Нек још 
стравују од мене. 

 И док ме муштина мрзи, женскаћи ме 
заволеше. Подели се село на најгори могући 
начин: Људи оће да ме убију, а жене да затрудне 
од мене. 
 
 (Ужагрених очију, масни бркове и браду. 
Смешка се.) 
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 Дође пролеће. Букну јоргован под мој 
прозор, па ми не да ноћу да спавам. Тако жудно 
мирише, да ме туга ваћа око срца. 
 Сјакти месечина, дзвезда дзвезду избија.  
Изровио сам очи ки одран ован и глем у – 
ништа. 
 А кад чоек гле у ништа – види себе. 
 Одједаред неко куца. Начуљим уши: куца. 
Ма јес бре, ма није бре! Куј то може да бидне у 
глуво доба? Вековима ми нико није закуцао на 
врата, осим пандура. 
 Да није мо Неранџа дошла по мене? Чујем, 
уватила се с Богосава вампира па тавранишу по 
сву ноћ, ал код мене не сврћу. Тако село баљезга. 
 Отворим врата, кад нешто ки лисица 
шмугну поред мене. Стало насред собе и брекће. 
Поглем, жена. Реко, дошла Неранџа да ме води, 
па се прекрстим. 
 Ал кад боље поглем, ма јок бре, није мо 
Неранџа, већ Рајна Штиркиња, Павлова жена. 
Приђем. Она врела, а дркти. Кожа ју бела ки 
сириње. Врућа. Сам што се извукла из кревета. 
 Подигнем је и пренесем у постељу. Жена – 
жеравица. Да ви не причам даље. 
 Пуче вест ки зрела диња. Село замириса 
од наде: Рајна Павлова, после десет година, 
родила дете од бесмртног човека, Илије. Почеше 
и друге нероткиње да ми долазе. Прво крадом 
ноћу, а после и у сред бела дана. Направи се ред 
пред мо врата ки код врачарице. Оће Срби да се 
обесмрте.  
 А понуде рајске. Да ви не причам: Печени 
пилићи и вино, суве уденице и сланина, мед и 
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ораси, погаче и патишпањи... Ткам ти ја ки чунак 
на штофарски разбој. Укрутио ми се паламар ки 
ишчашен. Стежу ме оне успаљуше, оће и 
последњу бесмртну семку да исцеде из мене. 
 Навалише и уседелице, на крају и жене с 
по два – три детета. Ко веле, нек се нађе још 
једно бесмртно Србче – за запат. Мислим се, док 
ги онодим, ако стану да долазе и жене из друга 
села, заиста ћу направим бесмртан народ. 
 Поче мое село да личи на мене. Дође дете 
у дућан, пљунуто ја. Тера овце малишан, видим 
мо коска. Пред школу девојчице игру коло, а бар 
пет – шест личе једна на другу ки јаје јајету. 
 Реко, Илијо, кад ово почне да се укршћа 
међусобно ће настане пропас. Стани бре, 
мајковићу, ниси ти приплодни сименталац 
сељачке радне задруге, па да скачеш на сваку 
краву. Љукнем се назад и одбијем ту лорију од 
капије. Кажем, изео ми се алат. Истањио се ки 
шиваћка игла. А ние. Лажем ги. Ако ми не 
верујете да ви покажем баш? Нећете? И боље за 
вас. И за мене. Пос треба да ме муштина јури с 
коље и проштаци. И чобрњаци.  
 
 (Илија прави дужу паузу. Поново пали 
цигару) 
 
 И отад нико ми више не дође, а ники ми 
вала и не треба. На му капију већ годинама виси 
буклија, окићена ки за свадбу. Зовем смрт у 
гости. У предсобље сам ставио погачу и со, ки 
што доликује по наши стари обичаји. 
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 У гостинску собу сам наместио кревет. 
Балучен ћилим, вежен јастук, чипкасти чаршав... 
На шифоњер сам ставио дуње, да и смрту бидне 
мило кад уђе у му кућу. 
 Немо да вас ники лаже: И смрт се негује. 
Од колевке до гроба, раниш је, појиш ки себе. 
Водиш је на славе и весеља. Наздрављаш и у 
њено име. Према њој се односиш ки према себе. 
Не смеш да је увредиш. Толико се навикнеш на 
њу, па ти дође ки око или уво. Не осећаш да ги 
имаш, док те не заболе. 
 Смрт ти је најбољи поштар на свету. У 
толики бели свет, од толики живаљ, а кажу да не 
има шес милијарде душа, пронађе ти тачну 
адресу. У рудник, под море, на планину да 
бежиш, ништа неће да ти помогне... У мушицу да 
се претвориш, ће те нађе. 
 Само мој црни поштар н`уме да ме увати 
на легало. Изгледа да је то неки тутумрак, неки 
тороња. Пишоплотоња. 
 А веле старци, да добар црни поштар уме и 
преко музике да ти уручи последњи телеграм. 
Слушаш, гледаш, веселиш се, а не знаш да си 
умро. 
 
 (Севају муње. Далека грмљавина. Све 
јача.) 
 
 Морам да журим. Треба да истимарим 
коњи. Свети Илија изгледа оће опет да се мало 
провоза низ вилајет. Да подсети неправду и 
правду да је још увек жив. 
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 А неправда ти је ки пиревина. Никад да је 
исечеш до краја. Забатали најбољу њиву само 
једну годину. Идуће године не можеш у њу да 
уђеш. Ова наша земља је мајка корову, а маћеха 
за обрадљиво и корисно биље. 
 
 Ала сева. То ме Свети Илија тражи с они 
његови очи ки лефектори. Ал почео и он да се 
побољева. Изгледа да ће ускоро да се уђозди на 
астал. А вала доста је и владао. Од Перуна, бога 
грома, до сад. Нико није смео да му каже ни – по 
там. 
 
 (Илија отвара прозор, шири руке као 
крила. Размахује се. Окреће се публици) 
 
 Прича се да би ја мого да га заменим. Па  
што да не. Имењаци смо. Нико не би ни 
приметио промену. Илија – Илија. 
 
 (Припрема се да полети. Нагло одустане 
и опет се окрене публици.) 
 
 Ономад сам чуо како је Србију напао цео 
свет. Војна сила од двајес држава. То никад у мој 
век ние било. Двајес њи на једну државу. Брука и 
срамота за век и векова. 
 
   Неки моји сељаци ме подмашују да идем да се 
побием сас те државе.  
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Можда ћу и дием, да ги ј`бем маму мамину. Да 
виде како бие Илија Дикишлија, заменик Светог 
Илије. 
 
 (Коначно скаче са прозора у бурну ноћ. 
Муње. Грмљавина. Удар грома. Звуци авиона. 
Експлозије, као у време бомбардовања Србије) 
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ЈЕДНОЧИНКЕ 
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Мирослав Димитријевић 
Момир Станисављевић 

 
 
 

ПАРАЋИНСКИ 
ТВ ГНЕВНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Награда за најбољи драмски - 
комедиографски текст на Турниру 

духовитости 1998/99. године. 
 

Играјући овај текст, у режији Мирослава 
Димитријевића, параћински глумци из 

Градског позоришта и Гимназије  
освојили су прво место у Србији на 

„Турниру духовитости“, који је 
организовао дневни лист „Политика 

Експрес“, 1999. године. 
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ЛИЦА: 
 
 
Спикер 
Спикерка 
Главни уредник 
Торокуша – новинарка 
Блесимировић – новинар 
Сељак – чича педесетих година 
Радник – сличних година 
Сељанка – средњих година 
Продавац семенки 
Колпортер 
I демонстрант 
II демонстрант 
III демонстрант 
IV демонстрант 
Тврдимир – фол(к) певач са села 
Чистачица 
Две девојке које износе глобус и траке 
за најаву емисије 
Хармоникаш 
Већи број статиста у демонстрацијама и на 
завршном митингу 
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 (Пригушено светло у студију РТВ. Улази 
чистачица са метлом. Укључује радио апарат, 
из кога се чује шпица Радио Џигераније – коло 
“Враголанка“ и почињу вести. Док мете 
чистачица слуша вести, а онда махне руком и 
изађе) 
 
СПИКЕР: Радио Џигеранија, на таласној 
дужини, ту негде у вашој – близини. 

(бленда) 
СПИКЕРКА: Немој насести, слушај истините  
вести Радио Џигераније. 

(бленда) 
СПИКЕР: После толико озбиљних година, овог 
лета у Параћину је подигнут Први хумористички 
устанак. Такозвана Хумористичка војска 
Џигераније, која се бори за ведро и весело 
народно расположење, тражи да јој се призна 
Хумористичка Република Џигеранија у 
садашњим повесним границама, са главним 
градом Параћином и да јој се омогући да освоји 
прво место на Турниру духовитости. 

(бленда) 
СПИКЕРКА: Проблем уједињења три 
поморавска града Параћина, Ћуприје и Јагодине 
мора се решити мирним путем и искључиво кроз 
преговоре. Параћинци су спремни да својим 
северним периферијама Ћуприји и Јагодини дају 
најширу аутономију. 

(бленда) 
СПИКЕР: У Српској фабрици стакла унапређена 
је производња. Радници више не играју карте у 
радно време, већ у вињак. 
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(бленда) 
СПИКЕРКА: И у Фабрици цемента у Поповцу 
дошло је до усавршавања. Раније се дизала само 
прашина из димњака, а сада – све што се нађе 
под руку. 

(бленда) 
СПИКЕР: Лопови који оперишу по локалним 
викендицама јуче су се писмено извинили 
Секретаријату унутрашњих послова што не могу 
да покривају и градско подручје, јер су много 
заузети. 

(бленда) 
СПИКЕРКА: Параћинци више не обраћају 
пажњу на чопоре паса луталица, јер нема зашта 
пас да их уједе. 

(бленда) 
СПИКЕР: Параћинска радничка класа више не 
иде организовано на море преко синдиката, већ 
неорганизовано преко – Сталаћа. 

(бленда и крај) 
 
 (Светло је и даље пригушено на 
позорници, али се на платну појављује 
 СЛАЈД – РТВ ЏИГЕРАНИЈА – ДРУГИ 
ГНЕВНИК 
 Праћен музиком, односно шпицом 
ДНЕВНИКА РТС-а) 
 

ДРУГИ СЛАЈД: КЛИНТОН И МИЛИЦА 
СПИКЕРКА: Председник Сиромашних и Једва 
Сједињених Државица, извесни Били Клинторис 
данас је посетио Хумористичку Републику 
Џигеранију, дао пуну подршку смешним 
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устаницима и том приликом се задржао са 
пунолетницом М. Ж. познатијом као Оријана 
Алапачи, вођом такозване Хумористичке војске 
Параћина, у дужем и пријатељском разговору 
иза затворених врата. Епилог овог билатералног 
односа биће познат на суду, вероватно кроз девет 
месеци. 
 

ТРЕЋИ СЛАЈД: ЏАК ШТИРАК У ШТОФАРИ 
 

СПИКЕР: Главни град Џигераније, који је под 
контролом такозване Хумористичке војске, 
посетио је и Џак Штирак, испред Европске 
заједнице. Том приликом угледни гост је успео 
да прода пет и по килограма европске 
уштирканости, а затим је обишао Фабрику 
штофа и у знак помоћи овом предузећу одмах је 
купио метар и по штофа за панталоне. Обећао је 
да ће код следеће посете купити и поставу за 
џепове. 
 

ЧЕТВРТИ СЛАЈД: ЗАГАЂЕНА ЦРНИЦА 
 

СПИКЕРКА: Параћин је изузетно мудро, решио 
све своје еколошке проблеме, на тај начин што 
река Црница ваља само нечистоћу, а у главној 
улици се “ваља“ све и свашта. Тиме је избегнуто 
опасно загађење ресурса воде. Против црног 
курса и сиве економије изречене су оштре мере 
укора, тако да су починиоци сада приморани да 
дилеришу – по ћошковима. 
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СПИКЕР: Биле су то поштовани гледаоци, 
најважније вести Другог Гневника. 
 
 (Пали се пуно светло на позорници. 
Излазе две девојке и носе велику лопту – глобус, 
са натписом ТВ ГНЕВНИК. Спикери су за столом 
и кобајаги спонтано се договарају) 
 
СПИКЕР: Поштовани гледаоци, добро вече! 
 
СПИКЕРКА: Добро вече желимо и логистичкој 
подршци, страним посматрачима, новинарима и 
свима који преко тараба и сателита вире у наше 
двориште. Ви гледате најобјективнију телевизију 
на свету – ТВ Џигеранију. 
 Први пут смо у вашим домовима, 
поштовани гледаоци, са најсавршенијом 
техником за прислушкивање породичних 
разговора и специјалном техником за мирисање 
онога што се кува у вашим лонцима и главама. 
Ову опрему смо добили од сасвим неразвијених 
земаља трећег света. 
 

(Спикер јој показује руком да скрати) 
 

СПИКЕР: У северним областима Џигераније и 
даље се воде огорчене битке између присталица 
Турнира духовитости – такозване Хумористичке 
војске и противника хумора и сатире – 
антихумористичких снага. 
 Према извештају нашег специјалног 
дописника са лица места присталице Турнира су 
нанеле тешке губитке противницима и захтевају 
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од њих безусловну капитулацију, са предајом 
свих важних културних установа и енергично 
траже да им ови отпуше – канализацију и опет 
запуше све све рупе у буџету и јавним 
приходима. 
 
СПИКЕРКА: Према ултиматуму, који је писмено 
достављен, предаја би морала да се изврши уз 
опште народно весеље, а тај дан би се прогласио 
државним празником, односно нерадним даном, 
тако да би се остварио вековни сан нашег радног 
човека о спајању Божића и Нове године са 
Ускрсом. 
 
СПИКЕР: А сада, драги гледаоци, следи наша 
популарна рубрика: Коментар главног и 
одговорног уредника. 

(Излази уредник са топузином на рамену) 
 

УРЕДНИК: Без обзира на све проблеме, Параћин 
има светлу перспективу. Српска фабрика стакла 
ће ускоро почети да производи – стаклену вуну 
од које ће штофара да тка “фина и трајна 
стаклена одела“, стаклене шубаре, бриџ-
панталоне, стаклени доњи веш... 
 Обућара “Петрус“ производиће обућу од 
картона, па ће тако и штампарија “Вук Караџић“ 
да упосли своје капацитете. 
 Цементара може да се опорави врло брзо, 
ако почне да подиже бетонске споменике свима 
који су је довели до пропасти. На тај начин би 
обезбедила производњу за наредних десет 
година. 
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 На крају, Параћин треба да искористи 
своје рудно, а Параћинке своје грудно богатство, 
и нема зиме, без обзира што глад куца на врата, 
лебац јој се огадио. 
 
(Прети топузом) 
 
СПИКЕРКА: И овога пута, поштовани гледаоци, 
наша колегиница Торокуша, припремила је своју 
чувену рубрику “Анкета из обичног света“. 
Погледајмо. 
 

(Новинарка сусреће чичу у народној ношњи) 
ТОРОКУША: Добар дан, чича! 
СЕЉАК: Добар дан, снајка. 
ТОРОКУША: Телевизија Џигеранија. Могу ли да 
Вам поставим неколико питања? 
СЕЉАК: Може и више, сам немо да бидну млого 
безобразна. 
ТОРОКУША: Како ви као старији човек у вашем 
селу... 
СЕЉАК: Ту одма морам да исправим ствар. Ја 
прво нисам старији чо'ек у мое село, већ 
најмлађи. 
ТОРОКУША: Како побогу? 
СЕЉАК: Па тако лепо. Нема млађи. Нема 
омладине. 
ТОРОКУША: Добро. Онда, како ви као 
представник наше млађе генерације са села 
гледате на то што се Параћин не развија још 
брже? 
СЕЉАК: Параћин пре свега има малу Главицу. 
Ово село горе. Има чак две Мутнице Горњу и 
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Доњу, а испод ноге му је Стрижа. Ајд што је све 
пострижено, него је и покрадено. Ту више не 
помаже ни Сикирица иза леђа, већ неко ватрено 
оружје из бусиловачке бусије. Осим тога, поред 
Параћина је планина Баба, па се млоги 
Параћинци понашају ки размажени бабини 
унучићи. Неки тврду како Параћин нема план 
развоја, што ние тачно. Параћин има Плану, 
енеу под Бабу, ал ко ће сад да преврће Бабу и 
тражи план развића... 
ТОРОКУША: Извините, а зашто носите тај штап? 
СЕЉАК: Кое, је л ово? 
ТОРОКУША: Да, то. 
СЕЉАК: Ааа, па то није штап. То је српски 
двоструки аршин за Европу. 
ТОРОКУША: Не разумем, како двоструки? 
СЕЉАК: Па двоструки, видиш да има два краја. 
Па може да не увате и за овај и за онај крај. 
ТОРОКУША: Чича, супер Вам је аршин! 
СЕЉАК: Био је, снајка, он још бољи. Ал, за ови 
добар и ваки. Ајд, уздравље и немо нешто да 
замериш. 
 (Долази радник у комбинезону на 
бициклу. Позади му векна на корпи, а на каишу 
– котлајка. Вози право на новинарку) 
ТОРОКУША: Кочи, кочи! 
РАДНИК: (Стаје испред ње) Боље би ти било, 
другарице, да мрднеш мало - с пута, а он ће сам 
да се укочи. Мислим бицикл. Мого сам те 
прегацам ки магаре боцу. 

(Торокуша запрепашћена сценом, гледа га 
изненађено) 
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РАДНИК: Што ме тако цитираш? Оћеш ли ти 
мене већ нешто да питаш или да питам ја тебе? 
ТОРОКУША: Побогу, човече, где гледате? 
РАДНИК: У светлу будућност, другарице, па ми 
мало заслепи очи. 
ТОРОКУША: А где сте запослени, кад имате тако 
сјајну перспективу? 
РАДНИК: У цементару. 
ТОРОКУША: Је л могуће? Па каква је сада 
ситуација? 
РАДНИК: Па видиш. Прво се крало сасвим мало. 
Онда на веће, то јест на вреће. Затим се прешло 
на милионе, то јест на тоне и камионе, а 
последња два – три лета Господња, крала се цела 
производња. 
ТОРОКУША: Честитам. 
РАДНИК: Нема на чему. 
ТОРОКУША: А Ви? Шта Ви у свему томе радите? 
РАДНИК: И ја крадем, богами. И то добро. 
ТОРОКУША: Шта крадете? 
РАДНИК: Крадем богу дане. 
ТОРОКУША: Аман, човече, је л ради неко нешто 
у тој Вашој фабрици? 
РАДНИК: Ради, ради... 
ТОРОКУША: Ко ради? 
РАДНИК: Па раде инспектори, па истражне 
судије, па ради јавни тужилац... 
ТОРОКУША: Честитам. 
РАДНИК: Нема на чему. (Спрема се да пође) 
ТОРОКУША: Значи радник мора опет да седне 
на седло? 
РАДНИК: То и није најгоре. Има нешто горе. 
ТОРОКУША: А шта то? 



 52 

РАДНИК: Па кад седнеш на шипку. (Седа на 
седло и одлази. Звони.) 

(Сељанка са обрамицом на рамену, враћа се са 
пијаце) 

ТОРОКУША: Добар дан, госпођо. 
СЕЉАНКА: Добар дан. Ију, је л ти то за 
телевизију? Је л то скривена камера? Мали, 
немој одма да ме слимаш, прво да видим шта ћу 
да причам. 
ТОРОКУША: Ми смо са Телевизије Џигеранија. 
СЕЉАНКА: А нисте из радија? Е, да сам јуче 
умрла, не би данаске знала да у Параћин свака 
улица има своју радио-станицу. 
ТОРОКУША: Како то мислите? 
СЕЉАНКА: Је л има Радио-Параћин, први и 
други програм? Има. Је л има радио и ТВ Канал 
М? Има. Је л има Радио-Оса? Па Радио-Трим, Па 
Радио-Џигеранија, па Радио Јухор, па Радио-
Милева...? Једна улица једна радио-станица. 
Једино Курандићев сокак нема своју радио-
станицу. Баш ми га жао. Ал и да има било би 
млого незгодно да се каже: “Добар дан, драги 
слушаоци, овде Радио Курандић, останите и 
даље на њему. На правом сте месту. Је л тако? 
ТОРОКУША: Видим да сте веома еманципована 
и обавештена жена, па нам онда реците шта 
мислите о положају жене данас. 
СЕЉАНКА: А тако. Па видиш, лош муж ти је ки 
слаб ученик. Често му други ураде домаћи 
задатак... 
ТОРОКУША: Мислила сам, да ли је жена још 
увек стуб куће? 
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СЕЉАНКА: Јесте, јесте, богами стуб...Само ако је 
добро углављена. 
ТОРОКУША: Хвала Вам на учешћу у нашој 
анкети... 
СЕЉАНКА: Чекај, стани...Пошто сте ви 
новинарке – вућумарке, да ви допуним 
лепертоар с најновији вућум. Живадин Џилин 
има тако неку шарену жену. Онако шарену и 
споља и изнутра. И кад је она там, далеко било, 
удудучила краци, окупили се на њену сарану све 
најлепши људи и швалери из града и околине. 
Кад је то видео Живадин, само се лупио по чело и 
залелечао: (Имитира лелекање) 
 Тек на сарану мое жене 
 Сазнадох за већи јад 
 Био сам јој само формално муж 
 А удата је била за цео град. 
И знаш шта је после написао на споменик. Дао је 
да се са златна слова уклеше вака рецитација: 
 Ово је гроб 
 Моје неверне жене. 
 Сумњам да су јој и овде 
 Ноге састављене. 
ТОРОКУША: Драги гледаоци, била је то наша 
рубрика “Анкета из обичног света“ 

(Иза спикера пада нека даска и део “екрана“) 
СПИКЕР: Драги гледаоци, извињавамо се због 
техничких сметњи. 

(Затим се спикер свађа нешто са колегиницом) 
УРЕДНИК: Завршићете ви мени на РТС-у, а не 
овде да ми једете џигерицу! 
СПИКЕР: А сада следе вести из културе. 
(За то време излазе две девојке и носе траку са 
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натписом: ВЕСТИ ИЗ КУЛТУРЕ али наопако 
окренуту. Кад то виде исправљају је и односе 

 преко бине) 
Најпознатији књижевник Џигераније, који до 
сад није имао прилику да објави ни једну једину 
књигу, умро је ноћас од срца, у 88. години 
живота. Тако смо сазнали да и он има срце.  
Сахрана ће се обавити сутра у 14 сати на 
Градском аматерском гробљу. Поштујући његов 
лик и дело, установиће се традиционални 
конкурс за никад објављену књигу, који ће 
носити његово име. 
СПИКЕРКА: А сад укључујемо наше камере које 
прате чувени фестивал народних песама под 
називом “Ој, Мораво, мутна реко“ Извештава 
колега Блесимировић. 
БЛЕСИМИРОВИЋ: Овог момента стручни жири 
је управо прогласио победника 197. јубиларног 
фестивала “Ој, Мораво, мутна реко“ који се 
одржава у селу Дрекавцу. Победник је чувена 
фол звезда Тврдимир Тврдимировић, звани 
Супер Меки. Уз честитке за ову сјајну победу, 
молимо Вас да нам за гледаоце наше телевизије 
отпевате бар једну стофу победничке песме. 
ТВРДИМИР: Врло радо. ТВ Џигеранија је мо 
телевизија. Ја ве врло, веома радо гледам кад 
нема шта да радим. Млого сте брате смешни. 
(Пева на мелодију: “Одрастао сам овце 
чувајући“) 
 Одрастао сам овце чувајући 
 и појио стадо на потоку, 
 а сада сам председавајући 
 и пред собом опет имам стоку. 
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БЛЕСИМИРОВИЋ: Кад сте овако лепо 
расположени, молим Вас, да нам одговорите на 
музички начин: како се данас живи у главном 
граду Џигераније? 
ТВРДИМИР: (Пева на арију “Веселе вечери“ 
рапорт) 
 Један ради – седам прехрањује 
 седам једу, а десет гладују, 
 триста краду, триста припомажу, 
 сви одреда мућкају и лажу. 
БЛЕСИМИРОВИЋ: И на крају је још једно 
питање за најбољег певача на овогодишњем 
фестивалу: Где је излаз из ове ситуације? 
ТВРДИМИР: (Пева на арију “А бре, мајко како 
знаш“) 
 Ој, државо, како знаш, како знаш, 
 олакшице да ми даш, да ми даш, да ми 
даш, 
 Југобанко, како знаш, како знаш, како 
знаш, 
 један кредит да ми даш, да ми даш, да ми 
даш. 
БЛЕСИМИРОВИЋ: Драги гледаоци, не мењајте 
канал, а ни места. Седите ди сте, јер каки сте, 
нисте ни за дисте. 
СПИКЕР: (Усплахирено) Драги гледаоци, управо 
смо добили информацију да се велика колона 
демонстраната креће главном улицом у правцу 
нашег студија. Силе мрака и хаоса хоће да 
наруше мирну грађанску и ничим изазвану 
демократску атмосферу. 
(У том тренутку улазе демонстранти на сцену, 
носе исписане пароле и узвикују поруке. На 
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паролама пише: ГДЕ ЦАР ИДЕ ПЕШКЕ, НАШИ 
ТАЈКУНИ ИДУ С МОБИЛНИМ. 
 МАГАРЦИ СУ ДОБИЛИ ЖЕСТОКУ 
КОНКУРЕНЦИЈУ – САД НАС ПОЛИТИЧАРИ 
НОСЕ НА ДУШИ! 
МИ НИСМО ЛУД НАРОД – МИ СМО СВЕТСКИ 
ШАМПИОНИ!) 
I ДЕМОНСТРАНТ: Није Балкан толико брдовит, 
то је народ испао грбав! 
II ДЕМОНСТРАНТ: Преживели смо одвајајући 
од уста! 
III ДЕМОНСТРАНТ: Локални богови мењају 
светску климу! 
IV ДЕМОНСТРАНТ: Жене и децу у збегове 
кријте, иде демократија! 
I ДЕМОНСТРАНТ: Ми смо срећан народ. И на 
Бингу бисмо извукли батине! 
II ДЕМОНСТРАНТ: Уа, ТВ Џигеранија! 
III ДЕМОНСТРАНТ: Доле сатиричари! 
IV ДЕМОНСТРАНТ: Доста ми ЈЕ сатире, дајте 
нешто да јемо! 
I ДЕМОНСТРАНТ: ТВ Џигеранија - ТВ Бастиља! 
Доле уредник! 
СВИ: Уредник, уредник, уредник... 
(Уредник долази поново са буздованом, пење се 

на столицу и почиње говор) 
УРЕДНИК: Даме и господо, другарице и другови, 
браћо и сестре, радници, сељаци и поштена 
интелигенцијо, шпекуланти, забушанти и остали 
преваранти, посебна ми је част и задовољство 
што сте баш мене изабрали да вам се обратим у 
овом светлом историјском часу. 

(Чују се звиждуци и повици незадовољства) 
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У име владе Хумористичке Републике 
Џигераније желим да вам изнесем програм 
даљег развоја наше Републике и шире околине.  
 Ако смо већ на коленима, како тврде наши 
непријатељи, хајде онда да играмо кликере. 
Стаклене, шарене кенце, производиће Фабрика 
стакла и тако ће да прошири свој производни 
асортиман. 
 Као и сви страствени “кликераши“, 
цепаћемо панталоне на коленима и лактовима, а 
самим тим пружићемо могућност Фабрици 
штофа да покрене производњу. 
 Од дугог играња кликера заболеће нас 
леђа и ноге, па ћемо тако да упослимо и наше 
здравство. А зна се, кад ствар дође код наших 
лекара, онда и попови имају вајдицу. 
 У напуштене рупице од кликера садићемо 
кромпир, пасуљ и друго поврће и све ће да цвета 
као на Ђурђевдан. 
 И на крају, даме и господо, кад будемо сви 
угилтавали у исту рупицу, усавршићемо се и у 
брачном неверству. Је л тако?! 

(Чују се гласови одобравања “Тако је! Живео 
говорник! 

Живела влада! Живео непријатељ – од петка до  
суботе!“ Говорник силази са столице, подиже  

буздован и сви крећу за њим) 
Идемо сви скупа да помогнемо напредне 
хумористичке снаге у борби против 
тоталитарних антихумориста. Напред, другови! 
Овај, за мном, браћо! Сматрам да сте ме већ 
изабрали за вођу, уместо оне М.Ж. односно 
Оријане Алапачи, која нас је погрешно водила. 



 58 

СПИКЕРКА: Поштовани гледаоци, извињавамо 
се због прекида програма до кога је дошло из 
политичких, а не техничких разлога. На крају ТВ 
Гневника погледајмо и извештај о времену. 
СПИКЕР: Јака кошава у источном делу општине 
одувала је преко десет директора из фотеља, које 
се љуљају још десеторици руководиоца. Они се за 
сада добро држе, јер не могу сами да стоје. 
СПИКЕРКА: Притисак ваздуха износио је 907 
милибара, а притисак на југу био је из свих 
могућих калибара. 
СПИКЕР: Мрачни средњи век продужиће се за 
још неколико векова, пошто Елекродистрибуција 
искључује струју свим потрошачима са 
образложењем да се спрема филм “Бал вампира“ 
који наравно мора да се снима по мраку. Зато 
Електродистрибуција не сече више само струју, 
већ и бандере. 
СПИКЕРКА: Водостај на рекама је, такође, у 
порасту. Вода је на Морави дошла до моста, а 
људима је све дошло – до гуше. 
СПИКЕР: Птице се спремају да лете на југ, а 
радници Штофаре, Обућаре и Цементаре већ су 
одлетели – са својих радних места. 
СПИКЕРКА: Падају јесење кише, пада лишће са 
грана само влада неће да падне. А и да падне, 
која вајда, кад режим не може никако да се 
промени. 
 Овим информацијом завршавамо 
вечерашњи ТВ Гневник... 
СПИКЕР: (Долази са најновијом информацијом) 
Тренутак, тренутак, драги гледаоци! Управо је 
стигла најновија и најрадоснија вест!! 
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 Први хумористички устанак у Параћину је 
успео! Такозвана Хумористичка војска 
Џигераније победила је антихумористичке и 
антипротивничке снаге! Опширније о томе 
колега Блесимировић. Ало, колега, да ли се 
чујемо? 
БЛЕСИМИРОВИЋ: (Са великом телефонском 
слушалицом јавља се из неког угла позорнице. 
За то време на сцену улази раздрагана маса 
предвођена хармоникашем. Пева се, весели, игра 
коло...) 
 Да, колега, изванредно се чујемо. 
Уосталом ова земља је добро озвучена, само до 
сада није имало шта да се чује. А данас је ево 
велики дан. Наше хумористичке снаге изнуриле 
су противнике и натерале их на капитулацију. 
Сада ће морати да нам стварно отпуше – 
канализацију и све пацовске канале и поново да 
запуше – све рупе од метака и минобацача. Док 
весело коло игра, обратићу се првом пролазнику. 
(Продавац семенки управо пролази поред њега) 

ПРОДАВАЦ СЕМЕНКИ: Кикирики, семенке! 
Кикирики, семенке...! 
БЛЕСИМИРОВИЋ: Ви сте? 
ПРОДАВАЦ СЕМЕНКИ: Ја сам за репубљик..! 
БЛЕСИМИРОВИЋ: За какву републику? 
ПРОДАВАЦ СЕМЕНКИ: Па за ову нашу 
хумористићку репубљику... Ову што се борите за 
њу...Џигеранију... 
БЛЕСИМИРОВИЋ: А тако. Тако је већ боље. Шта 
то носите? 
ПРОДАВАЦ СЕМЕНКИ: Носим хуманитарну 
помоћ из Европе. 
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БЛЕСИМИРОВИЋ: Па зар семенке и кикирики? 
Зар нам то шаљу? 
ПРОДАВАЦ СЕМЕНКИ: Не само то. Посљаљи су 
и два аутомата. 
БЛЕСИМИРОВИЋ: Два аутомата? А каква 
аутомата? Калашњикови? 
ПРОДАВАЦ СЕМЕНКИ: Не, брате, аутомати за 
сљадољед и љимунаду. 

(Одлази) 
 Кикирики, семенке, кикирики, семенке...! 
БЛЕСИМИРОВИЋ: Драги гледаоци, дозволите 
да зауставимо још једног учесника овог великог 
народног митинга. 

(Наилази продавац новина и узвикује) 
КОЛПОРТЕР: “Слободна реч“! Најновија 
“Слободна реч“ доноси: Дете разбило прозор на 
школи. Против починиоца овог терористичког 
акта биће покренут судски процес! Ударила жена 
човека уштипком по глави и одмах је 
притворена! Читајте “Слободну реч“! 
БЛЕСИМИРОВИЋ: Колега, како иде данас? 
Велика је гужва, па се вероватно и новине више 
купују? 
КОЛПОРТЕР: Одлично. Нит ја знам шта пише 
унутра, нит народ чита новине. Идеална слобода 
штампе. “Слободна реч“! Купите “Слободну реч“! 
Само 3 динара или 8 немачких марака! 

(Одлази) 
БЛЕСИМИРОВИЋ: У раздраганој маси угледали 
смо и нашег главног и одговорног уредника. 
Молимо Вас, друже уредниче, да 
прокоментаришете овај велики догађај. 
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УРЕДНИК: (Одмах узима столицу и пење се да 
држи говор, коло престаје да игра) 
 После одласка Немаца из Параћина 1944. 
год. Ово је највећи историјски догађај. Изборили 
смо се за потпуну слободу говора, чак толику – 
да мозак не зна шта уста говоре! 
 Параћинци су, као што је познато, стари 
Европљани и имају све њихове особине: умеју да 
лажу као Италијани, да краду као Шпанци, да 
пију као Французи и праве се Енглези. 
 Кад је Параћин био Паракинов брод, 
Америка још није била ни откривена. Колумбо је 
замало хтео да купи овај брод и са њим да 
открије Америку. Запад се узалуд хвали својим 
“Титаником“. Наше лађе су давно пре њега 
потонуле. Али то, другови, нису потонуле лађе, 
већ наше подморнице. 
 У Параћину има за сваког места под 
сунцем, али нема радних места, нема места где се 
не дрогира, нема места где се не шверцује, нема 
места криминалу... Према томе, на Западу ништа 
ново, а ни у Параћину није ништа боље. У то име 
– живели! 

(Поново груну коло и сви се хватају у њега. 
Урнебес. Улази чистачица, замахне метлом 
на њих, а онда је узјаше и кружи око кола.) 

ЗАВЕСА 
 
(Из мрака са радија се поново чује шпица Радио 

Џигераније, коло  
“Враголанка“) 

СПИКЕР: Радио Џигеранија, на талосној дужини 
– ту негде у вашој близини. Дајемо вести. 
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СПИКЕРКА: Драги посетиоци, управо сте 
гледали нешто, што по Закону о јавном ћутању 
нисте смели да гледате. Као саучесници у овом 
немилом догађају, препуштени сте суду цењеног 
жирија Турнира духовитости. Можете се бранити 
– аплаузом. 
 

КРАЈ 
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Весели игроказ за децу 
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Овај весели игроказ за децу, посвећујем 
својој унуци ЈОВАНИ МИЛОЈЕВИЋ, за 

њено срећно детињство и одрастање 
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ПРВИ РЕЦИТАТОР „КЕРЕФЕКЕ“ 
 

ДРУГИ РЕЦИТАТОР „КЕРЕФЕКЕ“ 
 

ПРВИ РЕЦИТАТОР „ФЕКЕКЕРЕ“ 
 

ДРУГИ РЕЦИТАТОР „ФЕКЕКЕРЕ“ 
 

ПРВИ АФОРИСТИЧАР „КЕРЕФЕКЕ“ 
 

ПРВИ АФОРИСТИЧАР „ФЕКЕКЕРЕ“ 
 

СВЕЗНАЛИЦА  А („КЕРЕФЕКЕ“)  
 

СВЕЗНАЛИЦА Б  („ФЕКЕКЕРЕ“) 
 

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ  
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ВОДИТЕЉКА: 
     Драги другари, поштовани родитељи и 
наставници,  
     Добро дошли на прву ђачку хумористичку 
олимпијаду, коју смо назвали – 
АПРИЛИЛИЈАДА, а поводом 1. априла Светског 
дана шале и хумора.  
Овога пута за такмичење у доброј шали, хумору и 
сатири, пријавиле се само две екипе – 
„КЕРЕФЕКЕ“ и „ФЕКЕКЕРЕ“, али то су 
најдуховитији дечаци и девојчице из нашег 
места, врло добро познати по својим керефекама 
свим наставницима.  
     Представљам најпре екипу – „КЕРЕФЕКЕ“! 
 
(Водитељка се окреће према десним бочним 
вратима, али нико се не појављује. Зато она 
поново гласније позива:) 
 
Наступа хумористичка екипа – „КЕРЕФЕКЕ“!! 
 
(Међутим, ни после другог позива екипа не 
излази на позорницу. Водитељка забринуто 
креће према вратима. Одједном екипа бучно 
груне кроз врата, карневалски обучена, са 
транспарентом КЕРЕФЕКЕРИ – СТАРИ 
ШМЕКЕРИ, као и са паролом ЕКИПА 
ФЕКЕКЕРЕ – МАЧКЕ ДЕРЕ и другим пригодним 
натписима духовитог садржаја, узвикујући 
водитељки –АПРИЛИЛИЛИ. Заузимају десну 
страну позорнице) 
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ВОДИТЕЉКА: 
     Баш сам се забринула да можда нисте 
одустали. 
 
„КЕРЕФЕКЕ“: ( углас) 
     Неее! Ми смо шампиони!  
 
ВОДИТЕЉКА: 
     А сада, поштована публико, да вам представим 
и екипу – „ФЕКЕКЕРЕ“. 
 
(Гледа према левим вратима, али тамо никог 
нема. Баца поглед и на десна врата, али ни 
тамо нико се не појављује. Водитељка се нашла 
у новој неприлици, јер ни после другог позива 
ФЕКЕКЕРЕ  не излазе пред публику. Одједном се 
отварају врата од сале и кроз позоришну 
дворану  пролази весела поворка, шарено 
обучена, дижући буку пиштаљкама, 
трубицама, и другим пригодним реквизитима. 
Водитељки лакну и весело се осмехује. 
ФЕКЕКЕРЕ заузимају место са леве стране 
позорнице и опет се подругују водитељки 
узвикујући – АПРИЛИЛИЛИ)  
 
ВОДИТЕЉКА: 
 
     А сада позивам капитене екипа! 
(Док водитељка говори, екипе једна другој 
прете, кревеље се, показују „дуги нос“, 
„магареће уши“, гађају се лоптицама од 
изгужване хартије... 
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(Капитени одмах излазе кроз  лева  и десна  
врата. Обучени су као кловнови. Један је врло  
низак, а други је много виши кловн. Трче према 
водитељки, на средини позорнице се сударају, 
падају, устају и кошкају се као два петлића. 
Онда заузимају места са леве и десне стране 
водитељкине. Она се најпре обраћа нижем 
кловну-капитену) 
 
     Ви сте капитен „КЕРЕФЕКА“. Како се зовете? 
 
НИЖИ КЛОВН: ( „испаљује“ као из топа) 
     Владе Дивац! 
 
ВОДИТЕЉКА: 
     Какав Владе Дивац, па ти си скоро кепец! 
 
НИЖИ КЛОВН: 
     Па кад видиш, што ме питаш? 
 
ВОДИТЕЉКА: (Обраћа се вишем кловну) 
      А како се ти зовеш? 
 
ВИШИ КЛОВН: 
      Лепа Лукић! 
 
ВОДИТЕЉКА: 
     Боже, шта је вама данас? Па ти си мушкарац. 
Зашто хоћеш да се зовеш баш тако? 
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ВИШИ КЛОВН: 
     Па зато што ми је гардероба - лепа (показује 
на своје одрпано одело) , а стварно се презивам 
Лукић. 
 
ВОДИТЕЉКА: 
     Чули смо наше капитене... 
 
НИЖИ КЛОВН: 
     Чекај, чекај мало. Је л могу ја да поставим 
једно питање? 
 
ВОДИТЕЉКА: 
     Може. Постави. 
 
НИЖИ КЛОВН: 
     Зашто ова смешна олимпијада мора да се зове 
баш  по месецу априлу – АПРИЛИЛИЈАДА? 
Зашто се не би звала  по неком другом месецу. 
Например по – јуну. Па да буде  - ЈУНИЈАДА? 
 
ВИШИ КЛОВН: 
     Биће и тога. Само сачекај мало док порастеш. 
Да постанеш – јуне. Па ћемо онда по теби да је 
назовемо – јунијада. (Тапша га по глави) 
 
ВОДИТЕЉКА: 
     Пошто смо их представили у пуном сјају, 
молим капитене да се врате својим екипама. 
Почињемо са званичним такмичењем. Овде неће 
бити ни бројчаних , ни описних, већ само 
звучних оцена. Наиме, према јачини вашег 
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аплауза, драга публико, одређиваћемо ко је 
победник. 
     Прва такмичарска дисциплина је рецитовање 
духовитих и сатиричних песама. Позивам Првог 
рецитатора  екипе „КЕРЕФЕКЕ“ да нам се 
представи: 
 
ПРВИ РЕЦИТАТОР „КЕРЕФЕКА“: 
     Школа ми нешто не иде од руке, па сам 
прошле године размишљао да се женим. Али кад 
сам боље проанализирао положај свог оца у 
браку, који сваки час говори: „да, драга“, одустао 
сам и тим поводом сам написао песму  „Грак на 
брак“: 
      
Једна сврака и један сврак 
Решили да склопе брак 
Отишли су у врбак 
Чекали да падне мрак 
 
Али пуче пушка – так! 
Паде сврак наузнак 
И недаде баш ни знак 
 
Сврака само рече – грак 
Несигуран тај твој брак 
И одлете кроз врбак 
 
 (Аплауз из сале и звиждање из противничке 
екипе) 
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ВОДИТЕЉКА: 
     Молим сада представника „ФЕКЕКЕРЕ“  да 
изађе на мегдан јуначки. 
 
ПРВИ РЕЦИТАТОР „ФЕКЕКЕРЕ“: 
     Моја песма носи назив „ У глупости сви смо 
равноправни“. Наравно, част изузецима, пре 
свега – мени:  
 
Свако у животу 
Испадне по једном магаре 
Ту не помажу школе 
Нити факултети 
 
Учитељу да ми вратиш паре 
Кад сам спао с коња на магаре 
Жали Боже изгубљене новце 
И што учим 
Бубам 
Бифлам 
Грувам 
Кад ни две повезане овце  
Сутрадан не умем да сачувам 
 
И да више не распредам танко: 
Свако од нас  
Испадне смотанко 
И ту више нико није главни 
У глупости сви смо равноправни 
 
(Аплауз публике. Звиждуци  из противничке 
екипе) 
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ВОДИТЕЉКА: 
Идемо још по један такмичарски круг. Молим 
Другог рецитатора „КЕРЕФЕКЕ“ да донесе нове 
аплаузе својој екипи. 
 
ДРУГИ РЕЦИТАТОР „КЕРЕФЕКЕ“: 
     Моја песма се зове  „Портрет“. Али без слова – 
Е. Сад се досетите како се песма стварно зове: 
 
Има косу као јаје 
Пун је духа као муха 
Пун идеја као креја 
А разборит као кит 
 
Знаде бонтон као слон 
Промућуран 
Као ћуран 
 
Па то је он  
Људи моји – 
Штета што већ не постоји 
 
(Опет аплаузи и звиждуци) 
 
ВОДИТЕЉКА: 
     Којом ли ће песмом да нас изненади Дуги 
рецитатор екипе „ФЕКЕКЕРЕ“? 
 
ДРУГИ РЕЦИТАТОР „ФЕКЕКЕРЕ“: 
     Песму сам посветио свом маленом 
величанству, а зове се „ Од јуначке сам, бре, 
ковине“, не могу ми ништа ни силе осовине:      
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Редовно на сваки сат 
Шамара ме јачи брат 
 
Туче мама туче тата 
Као да сам овцин бата 
 
Често ми оброк батина 
Донесе и рука дедина 
 
Нису ни мене гуске извеле 
Да ми се редом пацке деле 
Нисам ни ја ћуркино дете 
Да ми се редом издирете 
 
Од јуначке сам бре ковине 
Издржаћу све батине 
 
Ал ако од овог јунаштва  
Кад  будем порастао  
Остану макар - три грама 
Онда – тешко вама 
Тешко вама 
 
(Аплаузи. Обе екипе скачу и радују се, јер мисле 
да су баш њихови рецитатори били бољи) 
 
ВОДИТЕЉКА: 
     Први круг такмичења је завршен. Ко је 
победник, видећемо на крају. А сада на реду је 
друга рунда. Наступају афористичари.  Нека 
први наступе сатиричари „ФЕКЕКЕРЕ“. Молим 
првог афористичара, да покаже своје жаоке, а 
публику молим да се заштити - као од комараца. 
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ПРВИ АФОРИСТИЧАР „ФЕКЕКЕРЕ“: 
     Ја сам Зоран Буквић, али сам као сува 
дреновина. Из мене ни Краљевић Марко не би 
могао да исцеди - кап знања. 
 
Кад сам пошао у школу деда ме је увек 
сачекивао,па сам ја после њега водио до куће да 
не залута. 
 
Наше школство нема алтернативу.  
Али нема ни перспективу. 
 
Шта ћу да будем кад завршим школу? 
Па старац. Шта би друго. 
 
Наставник ме је намерно оборио из историје. 
А ја сам њега случајно са бицикла. 
 
Са оволиким товаром књига које носимо у ранцу, 
сад је у школи свака клупа – магарећа. 
 
Може наставница колико хоће да ме пита.  
Шта вреди кад није од - јабука. 
 
Љубав између мене и Сање улази у југословенску 
фазу. Распашће се, сигурно. 
 
Зашто ниси прочитао „Знакове поред пута“? – 
пита ме наставник српског. 
Па зато што се ја не зевзечим лево и десно кад 
идем у школу. 
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Зашто нисам радио писмени задатак? 
Па од свих послова највише мрзим – радити. 
 
Откуд мени оволико знања? 
Па накупило се. Сваки разред сам учио по два 
пута.  
 
Кад ме је донела рода, мама је била у 
породилишту.  
Сачекала ме је татина најбоља пријатељица. 
 
Чували ме баба и деда. 
Они су и данас моји најбољи телохранитељи. 
 
Само сам се једном озбиљно уплашио у животу,  
кад је мама била болесна, 
па сам мислио да ће тата почети да нам кува. 
 
(Аплаузи помешани са узвицима негодовањима) 
 
 
ВОДИТЕЉКА: 
     Афористичне рафале сада испаљује 
„митраљезац“ из табора „КЕРЕФЕКЕ“. 
 
 
ПРВИ АФОРИСТИЧАР „КЕРЕФЕКА“: 
     Разредни ме пита шта ја уопште тражим у 
школи. 
Како шта тражим? Па изгубио сам три године у 
њој. 
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Ја сам као српска застава:  
Црвеним - кад не знам, плавим се – од очевих 
батина, и – побелим као креч – кад ме прозову 
да одговарам за оцену. 
 
Мој тата се додворава мами и каже да је она 
његова - добра вила. 
А чуо сам кад је комшији шапнуо да су најбоље 
виле - на Дедињу. 
 
Кад отац пође на родитељски састанак, 
ја припремим здравствену књижицу. 
 
Мој брат гимназијалац, добио кеца из латинског. 
Па што не поправиш оцену – питам га. 
Латински је мртав језик, па ми је жао да га 
мрцварим – каже он. 
 
Мој тата тврди да је лош муж као и слаб ученик: 
Увек му други ураде домаћи задатак. 
 
Тек кад су се мама и тата посвађали, 
видео сам летеће тањире. 
 
Једном кад сам разбио скупоцену вазу, 
никоме нисам рекао. 
Нисам ја нека тужибаба. 
 
У здравству нема корупције. 
Ни један лекар ме није подмитио,  
док ми је писао оправдања. 
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Анархија – то је почетни степен 
толеранције у мојој школи. 
 
Наша школа није била толико популарна, 
све док нисам измлатио директора. 
После сам и полицајцима давао аутограме. 
 
Док сам се спремао 
да наставницима све отворено кажем, 
научио сам два страна језика. 

Аплауз је бука коју дижу људи празних шака. 

(Аплаузи, праћени узвицима негодовања из 
противничког табора) 

ВОДИТЕЉКА: 

    Борба се озбиљно захуктала. Не зна ко ће 
победити. Неизвесно ће бити до последњег 
тренутка. Свака екипа има своје адуте и своје 
навијаче у публици.  А сада нови, врло 
занимљиви део такмичења. Назвали смо га 
„Питалице за незналице“, извињавам се 
„Питалице за свезналице“. Пред вама ће изаћи 
по један такмичар-свезнадар из обе екипе и они 
ће наизменично постављати питалице један 
другоме. Ко не зна одговор, добија – минус. 
Минусе ће уписивати на табли, наравно, 
капитени екипа. Тако ћемо знати ко је у 
предности. Изволите, мале, живе, путујуће 
„енциклопедије“. 
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( Два такмичара излазе пред публику, стају 
један наспрам другог и почињу да постављају 
питалице и загонетке.  Капитени екипа-
кловнови бришу табле и припремају се да 
уписују „рецке“) 

СВЕЗНАЛИЦА А: (поставља питање) 

    Шта има  шест ногу, а хода само на четири? 

СВЕЗНАЛИЦА Б: (премишља се) 

    Шестонога! Није. Није ни стонога. Шта ли је? 
Сетио сам се!  Коњ и јахач! 

Е сад ја теби да поставим питање: Кад је коњ 
најтежи? 

СВЕЗНАЛИЦА Б: (Без размишљања)  

Кад се добро наједеш! 

(Смех у његовој екипи. Водитељка 
интервенише) 

ВОДИТЕЉКА: 

Молим вас, само без личних увреда. Ово је врло 
озбиљно такмичење. Следећи пут делићу жуте 
картоне. 
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СВЕЗНАЛИЦА Б: 

    У реду. Извињавам се. Коњ је најтежи, кад ти 
стане на ногу! 

СВЕЗНАЛИЦА А: 

     Кад шкрипи из неког предмета, чиме треба 
подмазати – масном вечером или пићем? 

СВЕЗНАЛИЦА Б:  

     Не, него – еврима. Сто евра за пролазну оцену. 

Пази добро шта те питам: Шта је зебра? 

СВЕЗНАЛИЦА А: (Размишља) 

     Зебра је пешачки прелаз који сам прелази 
улицу где хоће и кад хоће. 

СВЕЗНАЛИЦА Б: 

     Не, у савани нема улице.  Тачан одговор гласи: 
зебра је коњ који навија за „Партизан“. 

(Негодовање навијача овог клуба) 

СВЕЗНАЛИЦА А: 

     Чик погоди, бато: Кад је апсолутна суша? 
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СВЕЗНАЛИЦА Б: 

     Кад мој деда испије и последњу чашицу 
ракије, а нема пара да је купи. 

СВЕЗНАЛИЦА А: 

     Не. Апсолутна суша је онда - када бандере јуре 
псе. 

(Док свезналице одговарају, капитени–
кловнови уписују цртице по својој жељи. Додају 
и по неколико. Једни другима бришу „рецке“, а 
себи додају нове) 

СВЕЗНАЛИЦА Б: 

    Кад си такав паметњаковић, кажи ти мени: 
Шта вода може да запали? 

СВЕЗНАЛИЦА А: 

     Вода може да запали - креч. 

А сад ти мени реци: Шта је хладно, а жестоко 
жеже? 

ВЕЗНАЛИЦА Б: 

     Прут којим наставници ударају пацке. 
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СВЕЗНАЛИЦА А: 

Ух, не. То су учитељи некада тукли децу. Сада и 
деца имају своја дечја права. Например, имаш 
право да ћутиш, кад не знаш, јер све што кажеш 
може да се окрене против тебе.  

А тачан одговор гласи: Хладно је, а жестоко 
жеже – коприва. 

СВЕЗНАЛИЦА Б: 

     Како знаш да сендвич који једеш није од 
слона? 

СВЕЗНАЛИЦА А: 

     Знам, јер се слон налази поред мене. ( Руком 
показује на противника. Водитељка опет 
интервенише и показује – жути картон 
Свезналици А) 

     Знам да сендвич који једем није од слона, зато 
што није тежак три тоне. 

СВЕЗНАЛИЦА Б: 

     Каквог је укуса месо од мајмуна? 

СВЕЗНАЛИЦА А: 

     Чуо сам да је кисело. 
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СВЕЗНАЛИЦА Б: 

     Није тачно. Може да буде и кисело,  и пилеће, 
и  свињско, и  овчије, и јареће... 

СВЕЗНАЛИЦА А: 

     Како је то могуће? 

СВЕЗНАЛИЦА Б: 

    Могуће је. Зато што мајмун уме све да 
имитира. 

(Незадовољство у редовима „Керефеке“. Жале 
се водитељки. Хоће да се побију, као фудбалери 
на терену. Капитени се гађају сунђерима  и 
кредом. Одједном, чује се звук пиштаљке и 
улази наставник математике. Сви се враћају 
на своја места.) 

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ: 

Опет иста слика. Кад нема мачке, мишеви коло 
воде... 

ВИШИ КЛОВН: (Полугласно се обраћа публици) 

     Па негују фолклорну традицију. (А онда се 
обраћа наставнику) 
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Наставниче, мало пре Вас тражио директор 
школе. Рекао је да му се одмах јавите. 

(Наставник одлази, али се убрзо враћа. Смешка 
се враголасто. Сви са позорнице вичу у један 
глас. АПРИЛИЛИЛИЛИ, НАСТАВНИЧЕ!) 

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ: 

 У реду је. Прешли сте ме, али је овај дан зато и 
одређен. Дан за шалу, је ли тако? Извините децо, 
мало сам закаснио...  

НИЖИ КЛОВН: (Полугласно коментарише 
окренут према публици) 

     Као и обично. Штрајк просветара. 

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ: 

     ... али ћу наставити да дежурам. Нека 
такмичење тече даље. 

СВЕЗНАЛИЦА А: 

     Која је разлика између слона и парадајза? 

СВЕЗНАЛИЦА Б: 

    Обоје се у Хрватској зову – рајчица, сем слона. 
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СВЕЗНАЛИЦА А: 

    Није, него обоје служе за гађање позоришних 
глумаца, сем слона. 

СВЕЗНАЛИЦА Б: 

     Како ћеш у четири потеза да убациш жирафу у 
фрижидер? 

СВЕЗНАЛИЦА А: 

     Врло лако. 1) Отвориш фрижидер, 2) избациш 
слона, 3) убациш жирафу и  4) затвориш 
фрижидер. Просто као пасуљ. 

СВЕЗНАЛИЦА Б: 

     Ма просто, просто као...као... просто као 
математика. (Алудира на наставника 
математике и показује очима на њега.) 

(Сви се смеју од срца. Загонетно се смешка и 
наставник математике.) 

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ 

    Кад сте ми тако паметни, могу ли ја сада вама 
да поставим које питање? 
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ОБЕ ЕКИПЕ:  

     Можете, наставниче. Ево шаљемо најбоље 
младе математичаре. (Излази по један 
математичар из сваке екипе. Наставник 
математике прилази ближе публици) 

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ: 

     Прво питање за размишљање гласи: Шта 
постаје веће када му се одузима, а мање кад му се 
додаје? 

    (Наставник значајно погледа најбоље 
математичаре и задовољно се смешка. На 
позорници и у публици тајац. Сви размишљају.) 

МЛАДИ МАТЕМАТИЧАР 2: (Чешка се по глави 
и одједном се сети) 

     Знам. То је рупа или јама у земљи!!! 

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ: (Задивљен и 
изненађен.) 

     Браво, геније. Да видим сада како вам ради 
кефало. Питање гласи: Који знак треба додати 
између броја 8 и 9 па да нови број буде мањи од 
9, а већи од 8? 

(Опет тишина. Сви размишљају) 
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МЛАДИ МАТЕМАТИЧАР 1: 

     Треба ставити само – зарез. И добићемо 
жељени број. 

(Наставник математике опет не може да 
верује. Али је врло лепо расположен.) 

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ: 

     Децо, биће од вас нешто у животу. Свака част. 
Кад бисте тако знали и на часу, била би дивота. 
Али обећавам вам да ћу због овако доброг знања, 
које сте показали пред другарима и родитељима, 
свима да поправим оцене из математике. А 
младим и генијалним математичарима унапред 
закључујем петице. 

(Сви се радују. Скачу и веселе се. Прави урнебес. 
Водитељка узалуд покушава да их смири.) 

ВОДИТЕЉКА: 

     Мир другари, молим вас, заузмите своја места. 
Настављамо такмичење. Где смо оно стали? 
Тишина! Ово није дебата у ђачком парламенту. 
Ово није ни дерби „Звезде“ и „Партизана“. Ово 
је, бре, много озбиљније такмичење.  

(Али нико је не чује од галаме) 
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НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ: (Полазећи са 
позорнице) 

     Добро децо, ја сада морам да идем, имам 
неодложни састанак, а ви наставите весело 
такмичење. 

(Деца још радоснија. Наставник изађе, али се 
врло брзо врати на позорницу) 

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ:  

     Априлилили! Априлилилили!!!  Сада је 
између нас нерешено - 1:1.  

(И наставник брзо одлази) 

ВОДИТЕЉКА: 

     Сматрам да је наставник у прву. Резултат на 
првој светској ђачкој Априлилијади је нерешен. 
Победило је другарство. Победио је ведар ђачки 
дух. Можемо се сви сматрати победницима.   А 
сада поштована публико... (одједном водитељка 
панично виче) Молим вас, пазите,  пада 
плафон!!! 

(Публика одреда у плафон гледа, а водитељка и 
сви са позорнице весело  узвикују: 
АПРИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИ..!   

АПРИЛИЛИЛИЛИЛИЛИ... 

(Завеса) 
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САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА КОНКУРСА ЗА 

НАЈБОЉИ САВРЕМЕНИ 
КОМЕДИОГРАФСКИ ТЕКСТ 

НАМЕЊЕН МЛАДИМА И НАГРАДУ 
 „СЕЛИМИР В. МИЛОСАВЉЕВИЋ“ 

КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈЕ У ОКВИРУ 
МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА 

НАЈБОЉИХ ПОЗОРИШНИХ 
ПРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ДЕЦИ И 

ОМЛАДИНИ 
 

  На други конкурс за најбољи савремени 
комедиографски текст намењен младима и 
награду „Селимир В. Милосављевић“, која се 
додељује у оквиру Међународног фестивала 
најбољих позоришних представа  намењених 
деци и омладини (ДОПС) а који се овога 
октобра по пети пут одржава у Јагодини, 
стигло је петнаест драмских текстова из свих 
крајева Србије. 
  После дужег ишчитавања и неколико 
консултација, стручни жири у саставу: 
Миодраг Петровић, књижевник и драмски 
уметник из Новог Сада, као председник,  Бајо 
Џаковић, књижевник и новинар из Јагодине 
и Бојан Милорадовић, песник, глумац и 
редитељ из Јагодине, као чланови, 
једногласно је одлучио да се награда која 
носи име познатог књижевника, педагога, 
ентузијасте и заљубљеника у децу Селимира 
В. Милосављевића, додели веселом игроказу 
за децу „Априлилијада“ коју је под шифром 



 89 

„Келти“ послао Мирослав Димитријевић, 
књижевник и новинар из Параћина. 
    Ради се о изузетно занимљивом и 
динамичном тексту, који целим наративним 
током варира у наслову назначену тему, али 
на савремен и деци пријемчив начин, кроз 
здрав хумор и изванредне дијалоге, где су 
ванредно успеле инкорпориране и шаљиве 
песме, као и афоризми-сентенце, чиме се по 
структури издваја од осталих текстова 
намењених деци. 
    Осим тога може се константовати да се 
ради о комплетној представи за децу, онаквој 
каква се већ дуго чека на нашим сценама и 
додати да весели игроказ (како у поднаслову 
стоји, писан хуморно, али и поучно – у славу 
ведрог ђачког духа. 
     Награда „Селимир В. Милосављевић“, која 
се састоји од новчаног износа, уникатне 
повеље и уметничке слике, уз могућност да 
буде изведена на наредном фестивалу, биће 
уручена лауреату на завршној вечери ДОПС-
а 25. октобра 2014. године у Јагодини. 
 
Чланови жирија: Миодраг Петровић, 
председник, Бајо Џаковић и Бојан 
Милорадовић, чланови 
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ОСНОВНИ БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

О АУТОРУ 

 

 
       Мирослав Димитријевић (1950. Рашевица), 
књижевник, публициста, новинар, есејистa, 
историограф, књижевни критичар, антологичар и 
сакупљач народних умотворина. 
       Објавио је деведесет књига и девет дела у 
електронским медијима: песама, прича, романа, 
монодрама, сатире, монографија, 
антропогеографских и историјских студија, есеја, 
беседа, антологија и песама за децу.  
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       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 Кембриџу. 
       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 
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, 
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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, 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, 



 93 

Живан Живковић, Небојша Миленковић, Зоран 
Додеровић, Адам Стошић, Момир Станисављевић, 
Топлица Симић, Драгица Шредер, Мирослав 
Тодоровић, Зоран Петровић, Владан Ракић, Верољуб 
Вукашиновић, Горан Ђорђевић, 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. 
ВЕЛИКА ПОСТЕЉА (песме), „Вук Караџић“, 
Параћин, 1976. 
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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. 
ПЕСМЕ (поезија), „Вук Караџић“, Параћин, 1995. 
ЗНАМЕНИТИ ПАРАЋИНЦИ (монографија), 
Скупштина општине Параћин, 1996. 
ЗНАМЕНИТОСТИ ПАРАЋИНСКИХ СЕЛА 
(монографија), Скупштина општине Параћин, 1996.  
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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 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- коаутор 
Момир Станисављевић), „Политика Експрес“, 
Београд, 1998. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 



 98 

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. 
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. 
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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, 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.) 
СРЕЋАН КРАЈ (нове и изабране песме – први 
том) изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске 
учености, Београд, 2015. 
ОТАЦ ДРЕСИРА ЗЕМЉОТРЕС  (изабране песме – 
други том) изабрана дела Мирослава 
Димитријевића,Удружење свесловенске учености, 
Београд, 2015. 
РОМАНИ - трилогија 1, изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске учености 
– Београд, 2015. 
РОМАНИ – трилогија 2, изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске учености 
– Београд, 2015. 
ДУХОВНЕ БЕСЕДЕ – нове и изабране беседе, 
изабрана дела Мирослава Димитријевића, 
Удружење свесловенске учености – Београд, 2015. 
КУКУРЕКОХ (нови и изабрани афоризми и 
епиграми), изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске учености 
– Београд, 2015. 
ДРАМСКО СТВАРАЛАШТВО (монодраме и 
једночинке) изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске учености 
– Београд, 2015. 
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ШУШУМИГЕ (песме за децу) изабрана дела 
Мирослава Димитријевића, Удружење 
свесловенске учености – Београд, 2015. 
 
 

КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

НАГРАДА „ДУШАН СРЕЗОЈЕВИЋ“ ЗА 
СВЕУКУПАН КЊИЖЕВНИ РАД, КОЈИ ОСТАВЉА 
ТРАЈАН ПЕЧАТ НАШОЈ КУЛТУРНОЈ БАШТИНИ 
И ОПЛЕМЕЊУЈЕ СРПСКЕ ДУХОВНЕ ПРОСТОРЕ, 
КК „Ђура Јакшић“, Јагодина, 2015. 
НАГРАДА „ЗЛАТНИ ОРФЕЈ“ ЗА СВЕВРЕМЕНИ 
ПЕЧАТ И ТРАЈАН ДОПРИНОС СРПСКОЈ 
КЊИЖЕВНОЈ БАШТИНИ, Фестивал „Српско перо“, 
Јагодина, 2014. 
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 
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књижевност и трајни допринос угледу и развоју 
Удружења, поводом стогодишњег јубилеја УКС-а, 
Београд, 2006. 
ВЕЛИКА ПОВЕЉА Подружнице Удружења 
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. 
ДИПЛОМА „ГОРДАНИНО ПРОЛЕЋЕ“, Сврљиг, 1983. 
НАГРАДА и ДИПЛОМА КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА 
„РАЗВИГОР“ за најбоље сатирично остварење, 
Пожега, 1983. 
ДИПЛОМА ФЕСТИВАЛА КУЛТУРЕ МЛАДИХ 
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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 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ, Врбас, 1975. 
ДРУГА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ, Врбас, 1977. 
ТРЕЋА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ, Врбас, 1978. 
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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.  
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), 
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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 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 
конкурсу издавача Удружења свесловенске учености 
– Београд, 2014. 
НАГРАДА „СЕЛИМИР МИЛОСАВЉЕВИЋ“ за 
најбољи драмски комедиографски  текст за децу на 
Међународном фестивалу  дечјих сцена ДОПС у 
Јагодини, 2014. 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ У АНТОЛОГИЈАМА 
И ИЗБОРИМА ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ 

 
ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ПЕСНИКА: 
СУРБИТА,САЗВЕЖЂЕ ЗАВЕТИНЕ, поезија 20.  
века, антологичар Бела Тукадруз, Београд, 2015. 
„ЗРНЦА“-Антологија најкраће приче на српском 
језику, приредили Дејан Богојевић и Душан 
Стојковић, „Легенда“, Чачак, 2012. 
„ЗРНЦА“-Антологија најкрајше србске прозе (превод 
на словеначки), „Апокалипса“, Љубљана, 2012. 
„ПРОЛЕЋНА КИША ПЕСАМА“, „Spring Poetry Rain”, 
на српском и енглеском, Никозија (Кипар), мај 2012. 
„ЗАВЕШТАЊА“ – зборник најбољих радова 
књижевника дијаспоре и матице, Удружење српских 
писаца Швајцарске, приредио Братислав Живуловић, 
Швајцарска (2012) 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА КРУШЕВЦА И ОКОЛИНЕ, 
приредио Слободан Симоновић, Крушевац, 2012.  
БИСЕРИ БАЛКАНСКОГ АФОРИЗМА, антологија, 
приредио Васил Толевски, Београд, 2011. 
АЗБУЧНИК СРПСКОГ АФОРИЗМА, приредио др 
Душан Јаковљевић, Зрењанин, 2008. 
ВРАГ И ШАЛА, антологија српског афоризма, 
приредио Витомир Теофиловић, Београд, 2000. 
ЧОРТ И ШУТКА, антологија српског афоризма 
Витомира Теофиловића, превод на руски језик, 
Москва, 2002. 
АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ АФОРИЗМА 
„АФОКАЛИПСА“, приредио Александар Баљак, 
Београд, 1987. 
КО ЈЕ КО У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ХУМОРУ, САТИРИ 
И КАРИКАТУРИ, лексикон најпознатијих, приредио 
Милован Вржина, Београд, 1998. 
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 
ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА, приредио Радомир Мићуновић, 
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„Унус Мундус“, Ниш, 2007. 
СЛУЧАЈНИ УЗОРАК, антологија афоризама, 
приредио Витомир Теофиловић, „Геа“, Београд, 2005. 
НАЈЛЕПШЕ САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ, „Алма“, Београд, 
2003. 
У ПРИЧИ И ОКОЛО, најлепша остварења са 
конкурса за најлепшу причу, „Алма“, Београд, 2009. 
МИРИС ПЕРА, видео антологија, приредио Слободан 
Ивановић на РТВ Канал М, Параћин, 2008. 
НАЈКРАЋЕ ПРИЧЕ 2008, зборник кратких прича, 
приредио Ђорђе Оташевић, Београд, 2009. 
САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ 2003, „Алма“, Београд, 2003. 
КЊИЖЕВНИ ЛЕТОПИС ПАРАЋИНСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ, стваралаштво професора и ученика, 
Параћин, 2001. 
ДВАДЕСЕТ МЛАЂИХ СРПСКИХ ПЕСНИКА, 
приредили Предраг Марковић и Рајко Лукач, 
„Питања“, Загреб, 1979. 
ГРАНА КОЈА МАШЕ, антологија хаику песника 
Југославије, приредио Милијан Деспотовић, Пожега, 
1991. 
ВЕНАЦ ХАИКУ ПЕСАМА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ 
ПЕСНИКА, приредио Славко Седлар, Нови Сад, 1987. 
ИЗБОР ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ХАИКУ ПЕСНИШТВА, 
приредио Боро Латиновић, Оџаци, 1987. 
СОНЕТ И ХАИКУ, пет најпознатијих хаиђина и 
сонетиста, избор: Никола Мићевић, часопис за 
књижевност и културу ''Путеви'', Бања Лука, 1987. 
ЛЕПТИР НА ЧАЈУ, прва југословенска хаику 
антологија, приредио Милијан Деспотовић 1991.  
ПТИЦЕ У ПЛАВЕТНИЛУ, панорамски преглед 
југословенске хаику поезије, приредили Милијан 
Деспотовић, Љиљана Петровић и Боро Латиновић, 
1991. 
РАСТИМО ЗАЈЕДНО, зборник песама за децу, избор 



 107 

Драгице Шредер, двојезично издање на српском и 
немачком језику, „Српска књига“, Рума, 2003. 
ЛИРСКИ ПУТ ОКО СВЕТА, поезија учесника 
Међународне манифестације „Путем културе у нови 
меленијум“, двојезично издање на српском и 
немачком,  приредила Драгица Шредер, Задужбина 
„Петар Кочић“ Бања Лука, 2004. 
ГОСТ СА ИСТОКА, студија о хаику поезији 
југословенских песника, приредио др Живан 
Живковић, Ниш, 1996. 
НАЈБОЉИ ХАИКУ СТИХОВИ, избор Боре 
Латиновића, Жарка Димића и Аце Видића, Ваљево, 
1993. 
ЗЛАТНА ХРИЗАНТЕМА 93, југословенска хаику 
поезија, Ниш, 1993. 
ТРЕЋИ ТАЛАС, студија о хаику поезији песника 
Југославије, аутора Небојше Миленковића, Нови Сад, 
1997. 
ОД КИШЕ РАСТЕ НЕБО, антологија поморавске 
хаику поезије, саставио Мирослав Чопа, Параћин, 
1997. 
ЗБОРНИК ХАИКУ ПОЕЗИЈЕ, избор Моме Димића и 
Небојше Миленковића, Оџаци, 1997. 
АНТОЛОГИЈА КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА 
ШУМАДИЈЕ И ПОМОРАВЉА, часопис „Кораци“, 
Крагујевац, 1977. 
МУДРАЦИ СУ СА ВАМА, подсетник из антологије 
најлепших мисли светских и домаћих мислилаца, 
Нови Сад, 1990. 
КОСОВСКИ ОРФЕЈ, антологија најлепших песама о 
Косову, приредио Никола Коља Корбутовски, 
Београд, 1989. 
ФАНТАСТИЧНИ МЕХАНИЧАРИ, избор најлепших 
прича пет најбољих југословенских аутора на 
конкурсу Нових Омладинских Новина - НОН-а у 
тиражу од 100. 000 примерака, Београд, 1985. 
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АНТОЛОГИЈА САВРЕМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ 
ПОМОРАВЉА, приредио Бајо Џаковић, Јагодина, 
1992. 
ПЕСНИЧКИ КЉУЧ СМЕДЕРЕВА, приредио Горан 
Ђорђевић, Смедерево, 1994. 
ТЕСЛА-МАГИЈА И ПОЕЗИЈА, антологија, приредио 
Никола Корбутовски, Београд, 1998. 
И НА НЕБУ И НА ЗЕМЉИ, избор духовне  поезије, 
сачинио Топлица Симић, манастир Каленић, 
Варварин, 1996. 
НАЈЛЕПШИ СТИХОВИ, приредили Љубивоје 
Ршумовић и Радомир Андрић, Београд, 1981/82. 
ЗБОРНИК НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА КЊИЖЕВНЕ 
ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ, КОС- Београд, 1978. 
ЗБОРНИК НАЈЛЕПШИХ ПРИЧА КЊИЖЕВНЕ 
ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ, КОС- Београд, 1978. 
ПЕСНИЧКА ВИДЕО АНТОЛОГИЈА, приредио 
Слободан Жикић, ТВ Јагодина, 1998. 
ДВА МИНУТА ЗА КЊИЖЕВНОСТ, избор из 
књижевне критике Слободана Жикића, ТВ Јагодина, 
1997. 
ПЕСМЕ О КОСОВУ, избор из поезије поморавских 
књижевника, часопис за књижњвност и културу 
„Доба“, приредили Бајо Џаковић и Слободан Жикић, 
Јагодина, 2009. 
САЗВУЧЈЕ ГЕНЕРАЦИЈА, летопис културних 
догађања, аутор Велимир Вили Хубач, Лесковац, 
2006. 
КОСОВСКА ПЕСНИЧКА ПОСЛАНИЦА, избор 
поезије о Косову, приредио Никола Корбутовски, 
1989. 
СРЦЕ У ИЗЛОГУ, избор из књижевног стваралаштва 
просветних радника Србије, „Просветни преглед“, 
Београд, 1980. 
КРЕДОМ ПО УМУ, књижевност просветних радника 
Србије, „Просветни преглед“, Београд, 1982. 
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88 НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА О ТИТУ, антологија, 
приредио Никола Корбутовски, Београд 
СЛОВО ЉУБВЕ, зборник Међународног фестивала 
поезије, Деспотовац, 1998. 
ПРОЛЕПШАЈ СЕ ОД ПЕСМЕ, зборник поезије, СИЗ 
културе, Параћин, 1984. 
САТИРИЗИЧНИ УГАО, избор најлепших афоризама, 
сепарат листа „14 дана“, Параћин, 1984. 
ПОТКОЗАРСКИ СУСРЕТИ, зборник награђених 
аутора, Куманово, 1989. 
ШПАНИЈИ-ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПЕСНИЦИ, 
антологија, приредио Никола Корбутовски, 
„Повеља“, Краљево, 1986. 
ПОД НЕБОМ КРУШЕВЦА, књижевно-историјски 
зборник мр Адама Стошића, Крушевац, 1996. 
ДИГ ЗА ПЕСМУ, 66 најлепших песама о Каленићу, 
приредио Топлица Симић, Рековац, 1996. 
ПИСАЊЕ УЗ ВЕТАР, антологија поморавског 
афоризма, приредио Александар Добросављевић, 
Јагодина, 1997. 
СРПСКА ПЕСНИЧКА ПЛЕТЕНИЦА, антологија, 
приредио Дејан Томић, Нови Сад, 2003.  
ЗЛАТНА СТРУНА, десет најлепших песама, 
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АНТОЛОГИЈА СВЕТСКОГ АФОРИЗМА, Љубиша 
Михајловић, Сврљиг, 2002. 
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АНТОЛОГИЈА ЉУБАВНЕ ПОЕЗИЈЕ ПОМОРАВЉА 
„СТРАСТ У ВЕНАМА“, приредио Бајо Џаковић, 
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антологија, приредили Бајо Џаковић и Слободан 
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КРАТКЕ ПРИЧЕ НАЈПОЗНАТИЈИХ АУТОРА, 2007. 
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