
убојито и коначно, град је затворена конзерва
патриотизам конзерванс, и не, не тиче се то нас
ми још гледамо бољи живот и не препознајемо се у 
јавном простору умјетност мора да поштује законе
лијепог понашања, да се допада, по боји, оријентацији, 
да не подбада и не нагиње радикалној гравитацији
питам се колико је само јабука морало пасти њутну
на главу, колико је само глава пало због лошег 
владања, препјевавања химни, колико је опасно писати
о томе или о било чему
(...)

БАРБАРА ДЕЛАЋ рођена је 1994. у Котору. Дипломирала је на сту-
дијама Модерне и савремене теорије умјетности. Награда на 32. Фес-
тивалу младих песника у Зајечару омогућила је штампање њене прве
књиге поезије Tomorrowland, за коју је добила и Бранкову награду у
Новом Саду 2018. године. На резиденцији Берлин-Стипендиум, коју
додјељује Академија умјетности у Берлину, настала је њена поема Гдје
смо ово причај ми, а објављена је уз друге нове пјесме у истоименој
збирци код ОКФ-а са Цетиња 2020. године. Чланица је књижевне групе
Форум младих писаца која се окупља у подгоричком КИЦ-у „Будо То-
мовић” од 2015. године. Поезија јој је превођена на енглески, њемачки,
словеначки, француски, грчки и албански.

Марија Драгнић

Кока је умрла у првој сезони

и никако да то превазиђе
па се у зимска јутра
успне на највиши кран
закотрља сузе, брзе
сребрнкасте лисице
што јуре преко кровова
па клисну низ олуке 
на широке улице
стресајући с репа
слеђену прашину
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и град у зору постане
велико клизалиште
на ком се у игри ломе 
милиони срца.

јесте ли помислили да пакао
може бити лијепо, осунчано мјесто

са распростртим ћебићима за пикник
органском храном 

и смирујућом музиком
гдје се чаврља 

на само једном језику
у парковима довољно широким

да из њих никад не мораш изаћи
пуним

дресираних душа
што раде шта год зажеле

као пас у ограђеном дворишту
без могућности грешке
или мисли о опроштају

које су ме довеле
овдје, вама

да лајем, као пси
и остали

дижу се капци

и видим –
на неком се мадрацу буди

брекћућа крв сапета кожом,
калупом празнине мојих дана.

МАРИЈА ДРАГНИЋ рођена је 1990. у Никшићу. Дипломирала на Ка-
тедри за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду
гдје је завршила и мастер студије. Пјесме су јој објављиване у књижев-
ној периодици, као и на интернет порталима за књижевност и културу.
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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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