
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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између два знака интерпункције

најрадије бих да не говорим ништа
увијек изнова
шкрипим зубима
користим исте покрете
(јутрос сам читао о
истраживању спроведеном на макаки мајмунима)
све је у стимулацији гласова
у имагинацији недефинисаних осјећања
хтио бих да знам нешто више о анатомији језика
да знам зашто
сугласници вибрирају
док постају ријечи.

Brave NewWorld

Моја мајка брине
да ли сам безбрижан
такав је обичај
требало би
оправдати границе
запад није добар за нас
ако само посматрамо
лица са безброј трагова патње
видим очи
побожног човјека
како живи на седативима
и не осјећа страх
све је дио стратегије
и плана
то је стање које траје
и подсјећа на психозу
дрхтав глас који пјева
требало би наћи праве ријечи
и некога ко разумије
старе приповједаче
које цитирамо
а заборављамо истину
да се одговара ћутањем
Реакција слушалаца ме плаши.
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Њихове гримасе су јасни трагови лудила
које не пролази.
написати нешто по сјећању
реконструишем дио по дио сјећања,
каже ми,
,,све мање разумијем шта хоћеш да кажеш”
кад затворим очи само сам
носталгичан
не могу да докажем
у шта се претварамо,
све смо даље од склада
déjà vу откуцава у челу.

НИКОЛА ЋОРАЦ рођен је 1991. у Подгорици. Студент је црногорског
језика и јужнословенске књижевности на Филолошком факултету у
Никшићу, а као студент на размјени боравио је на Универзитету у
Грацу. Члан је књижевне групе Форум младих писаца која се окупља у
подгоричком КИЦ-у „Будо Томовић” од 2015. године. Један је од фи-
налиста 33. Фестивала младих песника у Зајечару и 49. Ратковићевих
вечери поезије у Бијелом Пољу, гдје је освојио трећу награду за по-
езију. Дебитантску збирку поезије Нико нас није упозорио објавио је
2020. године код ОКФ-а са Цетиња. Објављивао је у зборницима и у
књижевним часописима, а поезија му је преведена на њемачки, фран-
цуски и грчки језик.
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