
Добитница је друге награде на књижевном конкурсу Улазница 2016,
прве награде на конкурсу Ратковићевих вечери поезије за 2018, и прве
награде на конкурсу ПАФ – ПОЕЗИЈА за најбоље необјављиване сти-
хове у Црној Гори у 2019. години. Објавила је књиге поезије Конфабу-
лације (ЈУ Ратковићеве вечери поезије, 2019; ППМ Енклава, 2019) и
Ми, марије (Фокализатор, 2020; ППМ Енклава, 2020). Члан је редак-
ције онлајн часописа за поезију Енклава. Живи у Београду.  

Илија Ђуровић

ффф

Мом малом хипстеру на понуду органског гемишта 
одговарам органским Грамшијем
на органске патлиџане органским Марксом
на органски пасуљ органским Пазолинијем
на органске сарме органским Жижеком
на органску јагоду органским Троцким
на органску траву органским Мочником
на органске колаче органским Лукачом
органском фашисти пишем органску поезију.

Грање

Она острво каже оток 
ја срце кажем отеклина 
у коју утрљавам со и шкампе
она каже сол
кад каже шкампе мисли козице
то могу да замислим
мекетање коза у мору 
међу хоботницама
Љубав козица у медузама
никад нисам видио Комижу
ни Истру
Истра је нешто друго каже
волим Франција Блашковића
волим и нову дјевојку
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коју још нисам упознао 
волим је као tattoo-мајсторицу
волим је као пјесникињу
волим је као tattoo-пјесникињу
која ће ми на добро развијеним 
подлактицама тетовирати грање
то би заправо биле вене, никакво грање
истетовиране вене у кампу поред Комиже
не знам да кампујем и бојим
се бојења, тетовирања,
вена на подлактици у Комижи
али ипак ћу овог љета покушати
да нађем tattoo-пјесникињу
са којом ћу се вољети у шатору 
која ће утрљавати со и шкампе 
у моју отеклину 
на острву.

Пожари

Моје мјесто је свуда. 
Тешко купујем карту ако не води на југ.
Потребно је то урадити рано, 
док је посљедњи повратак још врућ,
покрет потребан. 
Шест мјесеци зиме предуго је за кичму,
неопходна је врућина, пегла у ребрима, 
поглед на брда.
Нешто тражи излаз али не излази.
Сјевер је љето без топљења, разгранато 
Љето на изгужваној постељини. Без пожара. 
То ће трајати још неко вријеме,
а онда се кичмена мождина смрзава
и ниједан пас не би је могао појести.

ИЛИЈА ЂУРОВИЋ рођен је 1990. у Подгорици. Од 2010. објављује у
црногорским и регионалним часописима за књижевност. Приче су му
објављене и у међународним антологијама A Sea of Words (Барселона,
2011, 2012) и Best European Fiction 2016 (Dalkey Archive Press, USA,
2015). Објавио је збирке прича Они то тако дивно раде у великим љу-
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бавним романима (Жута корњача, 2014) и и Црне рибе (Жута корњача,
2017) која се нашла у финалу регионалне награде „Едо Будиша” за
најбољу збирку прича аутора до 35 година. Брид је његова прва књига
поезије награђена на Београдском фестивалу поезије и књиге „Тргни
се! Поезија!” 2018. године. Од 2013. живи у Берлину. Уз прозу и поезију
пише и драме.

Јана Радичевић

јато птица

права ријеткост погледај јато птица управо се смјењују 
прва иде на крај слова в 
њој је најтеже 
она прва сијече ваздух 
друга одмах заузима њено мјесто 
прећутни договор саосјећање или закон динамике назови то како хоћеш 
оне познају свијет много боље него ми

ознаке

наслов пјесме може имати различите функције 
неке пјесме би без наслова биле неразумљиве
њима наслов одређује контекст и садржај 
често је наслов идентичан са првим стихом пјесме 
ту одмах знамо да аутор није имао куд

брз и разметљив као џез

нови импулси за стара стварања 
нешто о чему никад нијесам писала 
дјевојка из познања сваког петка враћа се посљедњим возом 
јер до касно плеше swing у другом граду 
није је страх саму на главној станици у великом мјесту
зове се марта и једва чека да се врати кући 
питала ме је да идем са њом 
али ја се плашим ја нијесам прокљувила џез 
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