
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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чита се pay-roo madeleine the one who disappeared
слушала сам је прије часова енглеске граматике 
несигурна како да правилно изговорим њено презиме 
pay-roo roo roo madeleine
титрају плаве ноте оне која је нестала али се вратила

ЈАНА РАДИЧЕВИЋ рођена је 1997. у Подгорици. Студије германис-
тике завршила је на Филолошком факултету у Никшићу, а као студен-
ткиња на размјени боравила је и на универзитетима у Марбургу и
Грацу. Најмлађа је добитница годишње литерарне стипендије Writer
of the City of Graz за 2020/21 коју сваке године додјељује град Грац. Прва
збирка поезије Aко кажем може постати истина објављена јој је 2019.
у издању Партизанске књиге. Чланица је књижевне групе Форум мла-
дих писаца која се окупља у подгоричком КИЦ-у „Будо Томовић” од
2015. године. Поезија јој је превођена на њемачки, словеначки, фран-
цуски, енглески, а у најави су и преводи на грчки и руски језик.

Никола Ћорац

нико нас није упозорио

кажем ти,
крај свијета је на крају књиге,
ти знаш да тако почиње
док је све ван домашаја и
пролази мимо нас,
губимо равнотежу
свеједно је шта ћемо рећи
мислим да ћу умријети сваки пут
кад осјетим грч у тијелу
стога сам опрезан
у предвиђању
шта се може десити
ипак нијесу спалили све књиге
у прошлости
све се десило случајно
ипак понекад
изгубимо контролу.
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