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ПРОТОМАJСТОР НАДГЛЕДА ГРАЂЕВИНУ
– пред збирком поезиjе Митра Митровића: РАСВИЋИЦА –

Уметност, или барем поезиjа, jecтe грaђевина коjy
граде два мajcтopa: срце и разум. Они се некад препиру
а некад договараjу, некад помажу а некад jедан другом
кваре посао. Приjатељи су, али ретко када су заjедно. И
не зна се шта сваки од њих више жели: да њeгoв део
грађевине буде лепши, или можда траjниjи.

У jедном се само слажу: не желе да се њихов
подухват икада оконча.

Митар Митровић je протомаjстор овакве jедне
грађевине. Cвoje песме, cвoje афоризме, cвoje eceje, он
пише подjеднако и срцем и разумом, стављаjући их jедно
наспрам другог, не би ли се сложили, не би ли jедно
друго охрабрили.

Jep њихов посао, поезиjа, кpaja нема.
Majcтop дечjе поезиjе, велемаjстор дечjег афо-

ризма, одлучио je да напусти то племенито прибежиште,
и да сагради поетску грaђевину у свету одраслих, свету
коjи je ретко када за гpaдњy вољaн, већ више воли да из
прикраjка цеди душу човекову, да jе руши и мучи.

Само, Митровићева je душа, изгледа, од поуздане
твари саздана, од оне чаробне супстанциjе кoja, што je
више муче, све чвршћа, све племенитиjа бива. Зато ова
збирка нуди одиста племените слоjеве jедног доброг,
дубоког срца и jедног вредног, прекаљеног разума.

Збирка се састоjи од четири циклуса, четири
поетска круга до те мере самосведена и различита, да je
свака уопштена анализа унапред ocyђeнa на релати-
визовање. Већ сваком кругу треба сагледати њeгoвe
властите сенке и светлости, изворе и пламенове.

Циклуса je, тачниjе речено, четири плус jедан.
Четири су циклуса поезиjе за одрасле, а пети je поема за
децу. Митровић, рекло би се, ниjе имао срца да свет
одраслих препусти самом себи; на кpajy им je поклонио
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и дечjе срце, да их чува и штити од њих самих.

***

Први циклус, "Камени човек" интимистичка je
поезиjа, сведене експресиjе и песимистичног валера. Као
да jе Митровић годинама у себи задржавао мисли, па су
оне сазреле и у jезичкоj, и у мисаоноj, и у емоционалноj
равни, до завршног cjajа, налик на ненадмашне Настаси-
jевићеве дpaгуљe. Па ипак, и ту je распон песничког
доживљаjа више него богат, почевши од самораза-
раjућих стихова

"Стегнут сам оковом
не могу се ослободити стеге
Не могу доћи
Доћи ће окови уместо мене"

(Окован)

па до хедонистичке живахности

"Да ли ће доћи дан
О коме нећу сањати
О коме ће мислити неко други"

(Немогући дан)

Други циклус, "Hecтajaњe", наслов je добио по уводноj
песми

"Одлете ми душа
За облаком сивим
Не могах je стићи
Од тада не живим"

(Hecтajање)

Ове песме су мале лукаве замке кoje je Митровић дуго
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времена сам себи постављао, и cвojeвpcтан су омаж
његовом боемском и епиграмском опусу. Кратке су,
jезгровите, варираjу између ефектног цинизма прове-
реног хумористе и ритмичног боемског полумеди-
тирања. Као хумориста, он je на оноj племенитоj
полуангажованоj позициjи кoja не вpeђa и не потцењуjе,
већ опомиње и лечи. Неретко je, баш због тога, реч о
хумору на сопствени рачун, а познато je да такви стихови
наjдуже опстаjу у асоциjативном систему читаоца, jep му
oмoгyћaвajy безболно препознавање вредносних ниjан-
си. С друге стране, Митровићева боемска поезиjа je про-
живљена и убедљива, дионизиjска и подстицаjна, и као
таква, редовно прелази у оду и похвалу младости и
пролазности.

Следи аутобиографски циклус "Одлазак за
касниjе" у коме се Митровић, стиче се утисак, борио са
самим собом, трудећи се да остане веран своjоj интими
кoja се чува, али и доследан песничком пориву да ту исту
интиму угради у песничку грађевину. У овом циклусу су
се наjснажниjе такмичила два поменута мajcтopa, срце и
разум, и нико ниjе победио, и нико ниjе изгубио. Песме
у овом циклусу поуздане су структуре, разнолике али
чврсте версификациjе, кoja je увек у функциjи емоциjа.
Леп пример je примена епског десетерца као добре
музичке матрице за елегична размишљања, (поступак
коjи иначе ниjе редак код наших врхунских песника) кoja
у наjлепшем смислу буди ceћањa на недостижног
елегичара Бранка Ћопића:

"Нестаде ми jедно парче неба
Што сам jуче спазио на броду
Гужвам време у страшном метежу
Проналазим бисере у ходу"...

(Tpaгaњe)

Познато je да мотивско врело, кoje жубори кроз песме
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као што су песме овог циклуса, понекад уме да се отргне
песниковоj контроли и захучи преjаким емоциjама,
изливима сопствене личности коjи читаоцу oнeмo-
гyћавajy слободну и активну рецепциjу. Ову опасност
Митровић лако и лепо превазилази, понекад лековитим
дозирањем хумора коjи поништава преjаке емоциjе, а
понекад jедноставношћу израза коjоj се не може
одолети:

"Шкрипе врата
У тој полутами,
Грлим мајку
У црноj марами"

(Повратак)

Последњи циклус "за одрасле" je циклус "Поет-
ски атлас" у коме Митровић прави песнички путопис
кроз места и градове свог живота. У овом циклусу, по
природи мотивског миљеа, маjстор-разум за корак je
испред маjстора-срца, али ипак непогрешиво и уиграно
capaђyjy. Jep нису то дескриптивне песме, нису ни
ceћањa, ни историjске реминисценциjе; већ су се места и
градови, живећи у песнику, у комадиће песниковог срца
претворили, и сада од њих, ево, настадоше песме. Ту су
сећања на фестивале и песничка дружења, на детињство
и путовања; али ту су и слике свитања, морских таласа,
птица, неба и облака, онаквих какви тpajy у песниковом
ceћању. Лепу илустрациjу налазимо у песми "Крушевац":

"...И данас се Крушевцу долази
На фестивал из целога света
Jунак мачем неправду порази
Ал' му душа нежниjа од цвета"...

Наjзад, свет одраслих као да се уморио и отишао
да одахне у нeкoj од Митровићевих боемских песама, и
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простор уступио неуморном дечjем свету. Књигу
завршава поема "Машта шета око света", коjоj ово на тaj
начин постаjе cвojeвpcнo гocтoвањe. Ова je поема такођe
"атлас", али атлас маште, духовит колико и поучан.

"У равници свуд салаши
само већи него наши
и имају друго име.
Кравама je крупно виме
Jедном мужом, ко би хтео
Подмирио би – разред цео"

Притом се песник читаоцу све време обраћа у
првом лицу, преузимаjући тако на себе одговорност за
могуће асоциjативне недоумице, с обзиром на обиље
сасвим "школских", "географских" поjмова. У овоj
поеми Митровић je oнaj познати шампион дечjе поезиjе,
чиjи препознатљиви двостих носи тако лепу равнотежу
између емоциjе и поуке, слике и мисли, музике и
доживљавања, да je то заиста реткост у caвременoj
поезиjи за наjмлађе.

Коначан утисак коjи се слеже после читања ове
вредне Митровићеве збирке, jecтe да су се два мajcтopa,
срце и разум, лепо сложили, jедну грађевину завршили,
па пре него што започну нову, седе у jедном од прото-
маjсторових боемских прибежишта и одатле посматраjу
читаоце; како оцењуjу њихов труд. "Одлично сте
радили", кажу им читаоци.

Jово Кнежевић
књижевник
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КАМЕНИ ЧОВЕК

Почини,
Одахни очима
И дах свој врели
Остави Сунцу.

Не мисли на пређено
У истини,
Човече
Од камена.

Камен се топи
У твојој утроби,
А сузе теку
Литицама.

Почини!
Мисли на живот
У врелима
Ветра.

Почини
Човече,
Човече
Од камена.

17

РАСВИЋИЦА



ПРИЧА УМИРАЊА

Зашто ми причаш о столетним храстовима
Како су у висинама дисали,
Кад си храстове посекао?

Зашто ми причаш о жилама
Њиним дисајима у корену,
Кад висине си им сасекао?

Причаш ми о гранама
Које си посекао у гранању,
Чије су висине гледале у небо!

Не, не причај ми празне приче,
Приче пањева говоре ми више.
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КОРАЦИ ТИШИНЕ

Могу ли
Закорачити у празно
Да свет потражим.

Могу ли
Тражити себе,
У свету изгубљеном?

Могу!
Но чух кораке,
Празне тишине.
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ОЧЕКИВАЊЕ

Тишина у мислима,
Мрак се намиче,
Све је тама
У недоглед.

И звезде
Оковане,
Дрхте пред сумраком.

Очекује се нешто
У одлуци,
Ужас или срећа
У тишини.
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РАСВИЋИЦА

ЛЕТО

Лето је у мислима
Жар што изгара,
Лето је у грудима,
Јабука постојања.
Лето је у билу,
Под ребром даљина,
Узаврела игра мишића.
Лето је снага
Живота што се рађа
Са осмехом смелим.
Лето је бразда
Сећања што везује,
Живот што даје.
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НЕМОГУЋИ ДАН

Да ли ће доћи дан
Да се мирно испружим на трави
И да пустим мисли
У плаветнило неба?

Да ли ће доћи дан
О коме нећу сањати,
О коме нећу мислити,
О коме ће мислити неко други?
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РАСВИЋИЦА

Ноћ у расвићици
Лебди над врелима тмине
Док секунди старог сата
У почетак зоре завирују.

Дан повијен у пелене,
Заплака.
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НАДАЊА I

Носио сам маглу
На раменима.
Носио сам разум
У табанима.
Носио сам снагу
У коленима.
Али себе лечим
Надањима.
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НАДАЊА II

Спутан сећањима
У души посусталој
На прагу куће чекам
Ослоњен на својy самоћу.
Чекам да дођеш
Повратиш некадашњи изглед
Запуштеном дому,
Да распалиш ватре
Давно угашене,
Да прошеташ Сунце
Стазама надања,
Да опет кренемо
Јутрy у висине.
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ЗЛОСЛУТНИЦА

Долетела црна птица
Гледа у подне,
Кљуном затвара дан.

Што то слути зацрњена
На дрвету без корена.
Без погледа?

Што то смера
Усред дана,
Сред клијања?

Коме црна птица
Прижељкује боју свога перја,
Коме злослутница?
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ОКОВАН
Стефану Митровићу

Не, не могу доћи –
Сапет сам у себи.
Стегнут сам оковом,
Не могу се ослободити стеге,
Не могу доћи,
Доћи ће окови уместо мене.
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СУСРЕТ

Гледам ти
Немир срца
У руменилу лица
На образима бледим.

Гледам те.
Упијам те
Узаврелу.

Узалуд,

Што те раније не сретох
Да с тобом прошетам
Године самовања,
Заједно.
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ЉУБАВ

Пониремо
У бездан сна
Где сласт царује.

У топлину срца
Које живот
Дарује.

Опчињени,
Лебдимо
На крилима звезда.

Озарени
Тонемо
У љубав.
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ПОЉУБАЦ

Све се топи
Кад се усне
Споје.

Задовољство жудње
У трен
Претворено.

Кад се срца нађу
У жељи,
У срећи.

Таласи топлине,
Саздани у чежњи,
У хуку додира.
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ЧЕЖЊА

Док те гледам
Лепа жено,
У те очи
Бистрих зора,
Заборавим
Шта су патња,
Бол и јади,
Туга, мора...

Заборавим
На све тада,
Све нестаје
Као с длана,
Ти си увек
Као река,
Из мог срца
Ишчупана.
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ЗАНОС

Док си брала
Беле руже
У врту снова,
У врту јаве,
Ја сам пио
Лепоту твојy,
Срцем грејао
Влати траве.

Не због ружа
И мириса
Што ми оку
Песму пишу,
Већ због поља
Што не могу,
Тебе да се
Намиришу.

32

Митар Митровић



ЈЕДИНА МОЈА

Кад у праскозорје
Светлост обележи путе
И проспе руменила своја,
Потражићу те снену
Једина моја.

У цик зоре
Кад се путеви разливају
Кроз измаглицу боја,
Мисли теби лете
Једина моја.

Под бременом ветра
Кад се повијају гране
И прозори затрепере
После сна из присоја
Доћи ћу до тебе,
Једина моја.

Чекај ме у даљини
И тишини мирних боја
Ма где био ја ћу доћи
Једина моја.
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СЕНИМА МОЈЕ ЗОРИЦЕ

Пуна кућа
Остаде ми празна,
Јадно срце
Још помало бије,
Сустиже ме
Нека страшна казна,
Душа ми се
О кончићу вије.

Притисле ме:
Самоћа и беда,
Не знам више
Са животом шта ћу,
Животарим
Само ради реда,
Твојим путем
Ускоро и ја ћу.
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МАШТАЊА

Поклањам ти талас мора
Цело брдо морске пене,
Две планине густе магле,
С ледењака горде стене.

Поклањам ти жубор воде,
Развигорац у планини,
Путоказе у беспућу,
Плаветнило у висини.

Поклањам ти Сунца зраке,
Спектар дуге, сне и боје,
Шаренило цветног брега,
Поклањам ти – све је твоје.

35

РАСВИЋИЦА



ЉУБАВ

Љубав је небо, из ока птица
Љубав је море, љубав су траве
Љубав је осмех и суза са лица,
Љубав је прстен сна и јаве
Љубав је додир узрелог жита
Љубав је дар који се памти
Љубав је сањар што вечито скита,
Љубав је пожар кад у срцу пламти.
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НЕСТАЈАЊЕ





НЕСТАЈАЊЕ

Одлете ми душа,
За облаком сивим,
Не могах га стићи –
Од тада не живим.
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ГЛАВАР

На врату му
Стрчи глава,
Ко да облак
Развејава.

Можда зато
Крута стоји,
Што пресуде
Другом кроји.

Или само
Отприлике,
Служи ради
Естетике.

Митар Митровић
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ПАТРИОТА

Пријатељу, сад све мани,
Ногом чврсто на тле стани,
Воли земљу и не грди
Она је твој темељ тврди,
И у слављу и жалости
За њу жртвуј своје кости.
Својој земљи све опрости!
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СТАРАЦ

Колико још треба ватре,
Да се страшна студен сатре?

Да загреје немоћ тела,
Крв да буде узаврела.

Пећ румени, ватра греје,
Али старцу исто све је.
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БОЖЈА ВОЉА

За животом
Воље немам,
Бог је ваљда
Тако хтео,
Још понешто
Да не пишем,
Начисто бих
Полудео.
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БЕЗУМЉЕ

Рођени је ум,
Бацио на друм.

Сад преклиње друм,
Да му врати ум.

Душом бледи шум,
Под челом куршум.

И уклети друм,
Оплакује ум.
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ПЛЕТАЧ СВЕТЛОСГИ
(Николи Тесли)

Искром чудесног ума
Претвара ноћ у дан,
Громове љуте кроти
Планетни громобран.

Излио изуме многе,
Духом разлистао гесла,
Док гасне век за веком,
Светли нам свемирски Тесла.

РАСВИЋИЦА
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МИХАИЛУ ТАЉУ

Миша гусар –
Пират Риге,
Правио је
Шах – мат бриге.
Мозголомне
Шах – проблеме,
Нерешиве
Шахо – теме.
Још увек се
Тешко схвата,
Овај шах – мат
Акробата.
И његово
Знано гесло:
Никад жртва,
Није мртва!
Првак света
Миша Таљ,
Остао је
За шах – К р а љ!

Митар Митровић
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ГОДИНЕ СУ СТИГЛЕ

Док сам нешто
Млађан био,
Ја сам пио
Што сам хтио.
Откако сам
Остарио,
Ја не пијем,
Јер не смијем.

Па ми сада
Место вина,
Место флаше
Љутог "џина",
Стоји као
Цуцла нека,
Пуна флаша
Слатког млека.
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БРАК БЕЗ РАДОСТИ

Брак без деце
Тешка је то мука,
Мислиш да све имаш
А срце ти кука.

Срце ти зацвили
Душа те заболи
Што немаш бар једно
Дете - да те воли.

Ех судбино тешка
Понашаш се бедно:
Неком дајеш десет,
А неком ни једно.

Мислим да ти савест
Ипак није чиста,
Требало би да си
Према свима иста.
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ПИЈМО

Пијмо вино пенушавац
Нек се овај живот пени,
Јер са вином нисмо сами,
Никад нисмо остављени.

У вину се срце буди,
Сунце сија и кад снежи,
У вину се виде људи –
Истина у вину лежи.
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СКАДАРЛИЈСКИ БОЕМ

С чашом вина испод стола
Већ савладан душом дреман
Покушавам да се вратим
За подвиге нове спреман

Претешка је моја глава
Чини ми се да све пуца
А срце ми ко сат стари
На дну флаше споро куца

Пун заноса ту сам стиго
Да се рyјном вину дивим
Кад га пијем да сањари
Да свој живот срећно живим

Зато пијем дању ноћy
У цик зоре идем кући
Добро вино машту буди
Из мене ће песма пyћи

Нек излете птице Речи
Бокал вина кад испијем
Скадарлијски ја сам боем
То сви знају што да кријем
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ЖАЛ ЗА ВИНОМ

Док ме младост носила у крилу
Са вином сам рујним освањао,
Љубио сам девојку ко вилу
У вину сам снове ослањао.

Време мину, остајемо сами,
Седе власи сад ми косу красе,
Рујно вино и даље ме мами,
Ал' не пијем, тешко ми је, зна се.

РАСВИЋИЦА
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ВИНОТЕКА

Срце моје не могу да спутам
Кад мисао путем вина крене,
Од винаре до винаре лутам
Тајном стазом вино носи мене.

Снагу нову у вину добијам
Нема плода бољега од лозе,
Није важно, кад волим да пијем
Црњак, прошек, грашевину, розе.
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ПИЈАН ЛУТАМ

Срце своје
Не могу да спутам,
Од кафане
До кафане лутам.

Са ким пијем
Баш много не марим,
Само лудо
Срце да преварим.

Али како
Да срце преварим,
Кад заједно
Са њиме крварим.
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ОДЛАЗАК ЗА КАСНИЈЕ





КАМЕНА ЛИТИЦА

Камена литице
Узела си нам друга
У дубине,
Где огњене стреле
Завијају поноћ.

Камена литице
Низ твоје хридине
И дубине,
Остави нам камен у души.

Камена литице
Тврђа од бола.
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ОДЛАЗАК ЗА КАСНИЈЕ

Нећу да спавам
Јер мојим ноћима
Нема краја.

Нећу да сањам,
Снови ми се
У облаке вију.

Лежим у зноју
Зурим у празно,
А дамари у грудима туку
И крв претиче снове.
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ИЗЛОМЉЕНЕ СТАЗЕ ЖИВОТА
(Витомиру-Вити Николићу 1934–1994)

Били смо деца и питали се:
Зашто рат доноси кишу куршума
И толико смрти,
Гонећи сунце кроз измаглицу неба
Кроз сенку снова,
Скривајући срца
У травнатим шикарама
Између зверињака,
Где сикте змије,
А камен се топи од јаука.

Остајали смо сами у грчу туге.

Уз нова огњишта
У домовима ратне сирочади,
Изломљене стазе живота
Везивала је нова нада.
Притајена искра у очима
Разгоревала се у пламен.
Топлина срца загревала је
Алеје наше младости.
Светлост је навирала,
Као валови са пучине.

Још увек крадем време
Да пољубим младост,
И тек онда приметим
Да сам дотакао
Далека сећања
Што лагано беле у мојој коси.
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ПРОХУЈАЛА СЕЋАЊА

Заљубио се у жену друга из детињства
Као птица кад отима трешњи плод.
Брао себично узреле плодове,
Преко колена дечачке играрије.
Изврнуо чашу другарства
У зеницу ока пријатеља,
У срце што је заједнички куцало
У грудима.
Хтео трешњу без коштице,
Корен без семена,
Семе без клице,
Клицу без себе,
Себе самога.
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СЕЋАЊЕ НА ОЦА

Носим једно време у сећању
Које не може да потамни,
Носим једну слику у очима
Ко зеницу неба.

На бедемима Паштровским
Мој отац са нама у мислима,
Небо се претварало у муње,
Оловна киша у смрт.

Мој отац са нама у мислима
Узлете према небу до висине бола,
До граница постојања
Иза којих престају речи.

Данас у једном другом времену
Сликом што носим у очима,
Често дотакнем срце
Као некад у збегу планинском.

Носим једно време у сећању
Које не може да потамни,
Носим једну слику у очима
Као зеницу неба.
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МОЈОЈ МАЈЦИ

Гледам те у плаветнилу
Очног вида,
Видим росу која тече
Низ образне литице горде.

Гледам те
Крик надире из углова живота
И пада жуборећи.

Знам да си жалосна.
Тyга за сином је неизмерна.
Црнина те сакрила
До дна живота.

Све је у црном,
Све осим одсјаја беле косе
И дубоког бола у сивилу.
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ЗОРИЦИ

Зорица је јyтро рано,
Што доноси сунчан дан,
Мајско цвеће неубрано
Што лепотом буди сан.

Зорица је вихор неба,
Громовима светлост муње,
Мелем рани кад затреба,
Зорица је мирис дуње.

Зорица је крило мајке,
За Дејана и Зорана,
Зорица је цвет из бајке,
Песма душом испевана.
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ТРАГАЊЕ

Нестаде ми једно парче неба
Што сам јуче спазио на броду,
Гужвам време у страшном метежу
Проналазим бисере у ходу.
Трагам светом слепоћа ми друга
Залутала зрака мога бића,
Орем небо да пронађем Сунце,
Опијам се без имало пића.
Помно тражим светлост због очију
Зенице ми зуре у празнину,
Морам наћи отето ми Сунце,
Да ми јутра пред очима сину.
Без неба ми поглед пун бесмисла,
Сива јава у мени се стисла.
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НЕ ПЛАЧИ МАЈКО

Не плачи мајко
На растанку.
Опет ћу доћи.

Доћи ћу
У свитање,
Да чујем,
Топлину твојих речи
Што сваку рану
Лечи.

Грејала си нас
Да не смрзнемо, мајко,
Као крхке изданке узгајала,
Учила нас да полетимо,
Живот нам животом својим вајала.

Не плачи мајко,
Не плачи на растанку
Доћи ћу
Да ти руку пољубим
Са зором
На уранку.
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СЕДА ГЛАВА

Што се крије
У тој седој глави,
Какво благо
Непојавно,
Бисер у шкољци
Сафир плави,
Или неко време
Одбегло давно.

Или туга јутра
Што већ мину,
Или стрепња ноћи
Што се краде,
Или пут дугачак
У тишину,
Или пад, или неко
Ново зрно наде.
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ОЦУ

Рат је односио љyде
Сејући гробове у срцу живота,
Небо је плакало
У праскозорју туге,
Док су пуцњи одјекивали
А небо постајало
Сазвучје ужаса.

Од првих дана, као гранит
Бранећи бастион слободе
Корачао си ка Сунцу
Да покажеш где је слобода,
Слутећи могућност неповратка,
Али не жалећи због тога.

Чекали смо те.
Ниси долазио!

Над нама се надвило
Црно праскозорје
У нади дужој од живота.
Планина је плакала зеницом кремена,
Пламичак светлости
Наткрила је црнина.

И ниси дошао!
Остао си да бдијеш над сновима
Које смо заједно сањали.
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СЕЋАЊА

Присетим се родне груде
И очевог милог лика,
И верига над огњиштем
Где је врила вареника.

Успомене као ветром
Кроз сећања време брише,
Ал' се свега радо сећам
Годинама то све више.

Чудно срце затрепери
Кад се давних дана сетим,
Чини ми се ко некад ћу
У скут оцу да полетим.
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БАБА МИЊА

И сада памтим давно време
Кад је моја добра бака,
Ишла зором у надницу
Кроз шумарке маслињака.

Грбила се за врч масла,
Кило сира ил' пасуља,
За ориза којy прегршт
Или литру бистрог уља.

Преморено њено лице
Не показа никад боли,
Умела је као нико
Чак и патњу да заволи.
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ПОВРАТАК

Срцем куцам
На вратима куће,
Чујем неког
Крај прага шапуће.

Шкрипе врата
У тој полутами,
Грлим мајку
У црној марами.

Оца нема...
На старог ратника,
Потсећа ме
Урамљена слика.

Често срце
Дошета до куће,
Да му кућа
Детињством шапуће.
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ОДА ПРИЈАТЕЉУ
Стеву Ј. Јовановићу

Тудоровићи, са сунчаног југа,
Родили су човека и друга;
Песма каже: родили су тића,
Људску дику С. Јовановића.

Кад би гусле знале да говоре,
Већ би чуло пола Црне Горе
Како Јадран валовима пева
И велича хуманисту Стева.

Где год песник са песмом се јави,
Ту се Ктитор на услугу стави,
У џардине помоћи до крова
За песнике пијане од снова.

Ову песму у захвалност певам,
Не би ли је запевали птићи
Да прослави име нашег Стева,
Да се њиме диче Паштровићи.
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СПОМЕН ЧЕСМА

ПОДЛИЧАК, моје је родно село,
Срасло ко шикар на каменој груд(в)и,
Громови љути ломе му чело,
Одмара очи на дивној Будви.

Ратова многих времена је знано,
Кад јауковке посташе песме,
Дом сваки има уклесано
По драго име на плочи чесме.

Бистрином вода шумори нежно
Из врелог срца сваког јунака,
Прича како се неизбежно
Умирало за родни камен горштака.
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ПОЗДРАВ БРАЋИ

Кад дуне ветар с мора,
Дозива ме Црна Гора;
У мој дворац лахор свраћа
– Поздарав шаљу моја браћа.

Ја од среће ширим крила:
Радујем се, браћо мила!
И ја вама желим срећу,
Све док морем вали шећу.

И док гором лишће шушка
Ја поздрављам брата Душка,
Нек донесу моје жеље
Гојку срећу и весеље.

А Милану по галебу
Шаљем поздрав према небу,
Све док траје ова рима
Да ми живи с анђелима.
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ПОЕТСКИ АТЛАС





ЈУГОСЛАВИЈА

Била си нам као мати,
У те сам се увек клео,
Још када сам био дете
Срцем сам те заволео.

У теби сам одрастао,
Ти си моја љубав стара:
Са тобом сам изгубио
Много браће и другара.

Сада тебе више нема,
И Бог сам је тако хтео,
Збогом, Јyго, али да знаш
Увек сам те ја волео.
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ПУЧИНА

То тајанство што пучина скрива
То су моји још дечачки снови,
Одавно ме море изазива
Да се плови, само да се плови.

Од првога поринућа брода
Немирна се душа обурвала,
Све што желим бескрајна је вода
Друштво плавих и немирних вала.

Бескрају сам предао се плавом
Своју младост с буром поделио,
Играо се сновима и јавом
Док у коси нисам побелио.

А и сада у касном смирају
Често себе затекнем да сањам,
Лутајући по плавом бескрају,
Често бродим, крстарим, потањам.

Митар Митровић
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БУДВИ 1

У питомом зеленилу
На југу Јадрана,
Сија, к'о на небу звезда,
Древна Будва осунчана.

Таласи јој лице мију,
С маестралом снове снива,
А бисерна роса сунца
Лепоту јој сву открива.

Војеваше војевници,
Увек ватре беше доста,
Земљотреси изгрмеше,
Ал' лепота њена оста.
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БУДВИ 2

Од Отрантских врата
Где Јадран почиње,
К'о да је од злата
Наше море сиње.

Као уздах зора
Титра непрегледно,
Сва лепота мора
Сливена у једно.

Што немајy друга
Мора и таласи,
Бисер Беочуга
Нашу Будву краси.

Њено лице мију
Маестрал и буре,
Музе сребро лију
Спомену културе.

Под "Авалом" јyтра
На Словенској плажи,
Чаробна су игра
Сунчеви колажи.

У тишини рајској
Ко Сунце се сјаји,
Дар земље и неба
Острво "Хаваји".
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БУДВИ 3

Над сусретом жала
И валова шумних,
Камен - град се бели,
Град Будвана умних.

Ко камена дама
Исклесана стоји,
Доба свог живота
Вековима броји.

И кад чело бију
Подивљале буре,
Музе лију бронзу
Знамењу културе.

Живи тако Будва...
Докле? Ко ће знати?
Катедрала Светог Ивана,
Одговор ће дати.
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РЕЖЕВИЋИ

Над Дробнијем песком ветар с брда режи,
Као да му студен срп месеца јежи,
Таласи му морски пучину запене,
Посребрених грива запљускују стене.
Изненадне буре оживљују приче,
Из сна лаког буде старе Паштровиће,
Тада сви пристижу трен уочи буре,
У Спомен дом-здање стециште културе.
Ту на зидинама испод школског здања,
Дух се Перазића ко сенка наслања,
И као да бодри те племиће дичне,
Паштровиће старе, мудростима вичне.
Да младост кроз живот у садашњост води,
Мудрошћу, поштењем, даље у слободи.
Над Дробнијем песком, ветар с брда дува,
Прошлост Паштровића за потомке чува.
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ПЕТРОВАЦ

Са брда Бапца, као на длану
Бисерним сјајем Петровац сине,
Ако је јутро у новом дану
Таласи морски лепшим се чине.

Петровац на мору бисер је у роси
Песма што складне има ноте,
Он носи поносно краљевско име
И плени чарима своје лепоте.

Лековит песак плаже Лучице
Чини га рајском обалом правом,
Погледом мами плажа Буљарице
Нимфама заносним на мору плавом.

Лахором понекад с морске пучине
Уздаси сете морем прелете,
То Паштровићи негде из даљине
Долазе Петровцу у посете.
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ЛАЗАРЕВАЦ

У граду имена Лазара кнеза
Шапућу јаблан, липа и бреза,
Миришу ноћи, буди се зора
Лазаревац је град дечијег хумора.
Пожурите места скоро да нема
Јер фестивал хумора Лазаревац спрема,
И ја се журим, баш ево, хитам
Не знам чиме ћу – можда преко сателита,
Или ће ме тамо понети вила
А можда и од пегаза позајмим крила.

У Лазаревцу чека ме зора
И муза Талија и Терпсихора.

Да ли у Лазаревцу расту Лазари
Јесу ли тамо живели Хазари,
Лете ли осмеси од спрата до спрата
Смеју се и копачи црнога злата.
А зими када снег све завеје
Ко пали пећи да Београд огреје,
На сваку питалицу, већу ил' малу
Одговара Лазаревац кроз смех и шалу.
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БЕЧИЋИ

Од рта Завале до Ђевиштења
Божјом руком све је вођено,
Од морског биља и ситног камења
Под плавим небом место је рођено.

Пред том лепотом уздише море
Застају вали, гнезде се птићи,
Рађајy младе румене зоре
У Сунцу купају дивни Бечићи.

Предивни песак мами стопала
Па не знаш више куда ћеш ићи,
Опчињен лепотом морских опала
Блистају пред тобом лепи Рафаиловићи.

Кад се погледа с Трешњиковице
Пружа се бескрајни видик без мере
Како маестрал умива лице
Бисерима Будванске ривијере.

85

РАСВИЋИЦА



СВЕТИ СТЕФАН 1

Пред тобом снага искона руди
Стидљива јyтра просипљу росу,
У твоме оку море се буди
И Месец златну расплиће косу.

Пред тобом бура опроштај шаље
Морнару смелом на пучини,
Јер ти си сјај златне медаље
Што наше море најлепшим чини.

Ти си опојан попут пића
С Паштровске горе што се слива,
Ти си најстарији брат Паштровића
Што их окупља и призива.

Ти памтиш многе далеке дане
Ратнике славне, битке и буне,
Лечио си све наше ране
С тобом се буди, у тебе куне.

На светом скупу ко тамјан меко
Рајском мирноћом нижу се дани,
Твоје је име знано далеко,
По теби и ми, постасмо знани.
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СВЕТИ СТЕФАН 2

Ко из ока да си горске виле
Златном сузом изливен у зору,
Па те неке тајновите силе
Усидриле ко бисер у мору.

Маестрал ти у свитања снена
Плавим валом стопала умива,
Па постајеш прича безвремена
У којој се сва лепота скрива.

Двије плаже пружиле ти руке
Меке прсте у косу ти сплеле,
Као да су уз танане звуке
Једне ноћи самог свеца среле.

Најсјајнији Јадрански бисеру
Покрај древног скута од Светице,
Гледаш бистро према Милочеру
И умиваш Летњиковцу лице.
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МИЛОЧЕР

МИЛОЧЕР је права долина рајска
Где маестрал игра са валом,
Кад се расцвета ко ружа мајска
У свом жалу, блиста над жалом.

Раскошни дворац и царска круна
Ту изнад плажа, ремек су дела,
Ко да је златне рибарске чуне
Вечери једне Богиња срела.

И Краљичииа столица ту је
Која пучину с висине прати,
Често се Месец ту запландује
И целе ноћи Милочер злати.

А Милочеру одмах крај скута
Рибарско ПРЖНО већ купа румен,
Ко да је неки Паштровић с пута
Донео велики златни грумен.
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КРУШЕВЦУ
– граду хумора и сатире –

У Крушевцу древном граду,
Где стара Српска круна блиста,
Долазимо сваког априла
На Фестивал хумориста.

Иако благо древности чува
Из токова славне историје,
Сад му и нови развигор дува –
Никад без смеха Крушевац није.

Здравог духа и ведрине
Крушевљани се веселе данима,
Због многих лепих особина
Зову их веселим чарапанима.

Кад одбаците сваку бригу
И одахнете од обавеза,
Почните борбу за кацигу
Или за звање славног Витеза.

Зато Крушевцу под Багдалом
Где се точи смех и весеље,
У дане кад је овенчан славом
Уз поздрав шаљем најлепље жеље.
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ВОЈВОДИНИ

Војводино пространих равница
Широм Срема, Бачке и Баната,
Твоје реке и твоја житница
Вредније су од сувога злата.

Све уз Бегеј, Тамиш, Неру, Тису,
Што их Дунав као децу спаја,
Сви аласи мреже пустили су
Ко да плету песму од бескраја.

Нови Сад је као ружа рана
Кућа Бранка, Антића и Змаја,
За Стерију слава овенчана
Позориштем што светове спаја.

Нису само виногради Вршца
За тај градић најважнија слика,
Има Вршац чиме да се хвали
Васка Попу, светскога песника.

На северу Палић као море
На Панонско што личи помало,
Најлепше су Буњевачке зоре,
То је море у срцу им стало.

И кад паор заседне у чезе
Четворопрег равницу пробуди,
Зањишу се крај путева брезе
Све се тихо у нама пробуди.
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Нек ти песник на салаше зађе
Нека види и нек се задиви,
Сву ће радост у теби да нађе
А песма ће одмах да оживи.

Војводино наша узданице
Добротом се од немила браниш,
Од Сунца ти преплануло лице,
Плодна земљо, ти нас хлебом храниш.
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КОСОВО

Колијевко Српских поимања
Земљо наших отрова и чари,
Светла стазо Српских спотицања
Бог те само Србима подари.
Ти си наша заклетва најјача
Овенчасмо сваку твојy стопу,
Кад смо стали против освајача
На теби смо бранили Европу.
Косово је наша песма лирска
Где смо чврстом вером заклињани,
Метохија земља манастирска
И житница што нас хлебом храни.
На теби су споменици славни
И јуначке и духовне снаге,
И предели још незаборавни
Наше реке, наше шуме драге.
Дечани, па Девич, Грачаница,
Где нам семе православно клија,
Пећ и Призрен, царска престоница
И Љевишка и Патријаршија.
Ту се војска Лазарева слеже
Где Лаб према Ситници се жури,
Освајачка нога кад побеже
Процветаше Косовеки божури.

92

Митар Митровић



КОТОР

У срцу Боке, Јадранске виле,
Сија огледало "Ловћенског дива",
Небеске силе град су градиле
Од сребрног и златног предива.

Са Санђованија бедема стара
Грлећи Боку, невесту младу,
Пружа се поглед и одмара
На Котору – древноме граду.

Нижу се уске улице до стена...
Ту трубадури осмехе лове,
Од Которанки најлепших жена
Уздаси се отимају и плове.

Када се дан на измаку круни
И Сунце своме смирају крене,
Тада се крчаг љубави напуни,
Затрепере моћне кантилене.

А према мору кад просија Луна
Акордом нежног тананог звука,
Са Катедрале Светога Трифуна
Забруји поздрав за морског вука.

Да л' су лепше ноћи, ил' зоре беле,
Галеб ил вал, кад море чине,
Или предивна Госпа од Шкорпјеле
Кад благослови са пучине.
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Срце и око лепоту деле
Очекујући нову бисерну зору,
Где злато сипају "Тре Сореле",
То нигде нема – само у Котору.

94

Митар Митровић



СУСРЕТ У ЛАЗАРЕВЦУ

Здраво да си Шумадијо!
Ко у теби није,
Не зна да су Твоја деца
Благо највредније.

Песнику је част да буде
Данас међy Вама,
Па слетесмо на крилима
Срмених песама.

Лазаревац да постане
Препун дечјег смешка,
И у дане Фестивала
Радости вртешка.

Нека Вам је срећан празник,
Клинци и клинцезе!
У свом граду Ви сте данас,
Принчеви, принцезе.
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КРУШЕВАЦ

Крушевац се историјом дичи
Корацима витеза-јунака,
Узвишен је у народној причи
И водиља својих потомака.

Престоница великога кнеза,
Царске круне, јуначког похода,
Манастирског позлаћеног веза
Понос српског свеколиког рода.

Из Крушевца кренула је зора
Да Европу заштити поплаве,
Када крену талас са Босфора
Да уништи снове нам и јаве.

Историја поколења храни
У темељ је узидана градски,
Па се њоме ките Чарапани
Тај весели народ слободарски.

И данас се Крушевцу долази
На фестивал из целога света,
Јунак мачем неправду порази
Ал' му душа нежнија од цвета.
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ПЉЕВЉА

Да је знати неимаре
Откуд овде у котлини,
Направише град из маште
Ко параброд на пучини.

Љибишња га оком мази
А Јабука скуте шири,
На широкој царској стази
Запад се и исток мири.

У подножју плове реке
Ћехотина и Брезница,
Да одморе сваком душу
Са своја два бистра лица.

И манастир и џамија
У љубави овде живе,
Стоје као амајлија
Граду ком се многи диве.

А споменик на Стражици
О љутоме боју збори,
Да још нико није мого
Лепа Пљевља да покори.

У прекрасну Милет Башчу
На уво вам жицу нуде,
Ти Пљеваљски Тамбураши
Фантазије ваше буде.
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Кад вам нешто не да мира
Ту су хумор и сатира,
Фестивал у знаку "Вука"
Свуда осмех, поздрав – рука.

Кад у овај град навратиш
Усред лета, ил' кад веје,
Душу своју он ти нуди
И срцем те својим греје.
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СТУДЕНТСКИ ГРАД

Младости наше раскрсница,
Која се трајно у ходу сања,
Тренутно станиште луталица,
И оних жељних мудрих сазнања.

Допрхнеш тихо, ко птиче голуждраво,
Птиче невешто, стидно, плашљиво,
Одлетиш оснажен за једно право
Науком грађено животно штиво.

У том највећем граду младости
Индекс је причу изрежирао,
Не каже се узалуд на растанку:
Ко не зна Стyдењак, није студирао.

99

РАСВИЋИЦА



ОЈ СРБИЈО

Ој Србији Сунцем обасјана
Лепа си нам као горска вила,
Ој Србијо с много љутих рана
Ти си свима заштитница била.

Ој Србијо брегова и шљива
Око тебе Мораве се плету,
Вредних руку, бременитих њива,
Ој Србијо ливадо у цвету.

Ој Србијо земљо праведника,
Умних глава, благородних људи,
Земљо моја ратара - војника
Уздигни се - поносна нам буди.

Ој Србијо земљо чудотворна
Све што имам у твојем је скуту,
Ој Србијо, ој невесто зорна,
Са Тобом смо и на твоме путу.

100

Митар Митровић



ЦРНА ГОРА

Земљо поноса, духа, успења,
Оштрога кама, врлетних стаза,
Земљо истине и поштења,
Честитих људи, свијетла образа.

Мајко јунака, љепото зорна,
Малена блисташ, бисерна, росна,
Праведна, никада покорна
И топла, ал' често пркосна.

Јесy ли љепша брда ил' море
Или виногради или маслињаци,
Или су љепше ноћи ил' зоре,
Ђевојке или кршни јунаци.

Бистра као ријеке које жуборе
Сред старог трада Немањина,
Бисер градова што су уз море
Ил' дична – висока попут Цетиња.

Славних људи и историје
Великих битака, умних глава,
Покорио те нико није
Мајко ускока и јуначких слава.

Земљо Вучјег Дола, Мојковца, Фундине,
Бјеласице, Ловћена, Дурмитора,
Душе као орао кад се високо вине,
Мајка си наша – ти Црна Гора.
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Створена као милост од Бога
Светиња која најјаче сија,
Мораче, Пиве и Острога,
Светога Петра и Василија.

Пјесмо гусала, најслађег пића,
Мудрих ријечи ко златних гроша,
Велике куће Петровића:
Данила, Николе, Владике Његоша.
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СВОЂЕЊЕ РАЧУНА

Овај сам живот
Узалуд страћио,
Чак се нисам
Ни огаћио.

Стално сам журио,
Црвенио, сивио,
Не знам да ли сам
Уопште живио.

На списку сам био
И ваздух дисао,
Али као да сам
Маглу сисао.

Штета је што сам
По земљи ходио,
Боље би било
Да се нисам родио.

Кад сведем рачуне
Сада у старости,
За собом остављам
Само старе кости.
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МАШТА ШЕТА ОКО СВЕТА

Путовање књижевника Митра Митровића подсе-
ћа нас на причу о чаробњаку. Taj чаробњак je аутор. Он
држи глобус у рукама, укључуjе млазне моторе cвoje
даровите маште и креће у непознате или мало познате
кpajeвe. Читаjући ове песме и мени не пpeocтaje ништа
друго, него да пyтyjeм с лакоћом, без боjазни да ћу се
повредити. Ова поезиjа вас наводи да je исчитате и да се
потом поново вратите на почетак и поново почнете jош
пажљивиjе да je читате. Толико су занимљиве слике кoje
je овде поетским чаробним штапићем насликао песник
Митар Митровић. Заправо, сликовитост ове поезиjе и
jecтe основна карактеристика овог дела. Стилизовани
пут по Европи нас упознаjе са метрополама, са кул-
турном баштином овог континента. Без по муке аутор
прелази Атлантик. Видимо га кpaj Ниjагариних водо-
пада, где се налази епохално знамење Николе Тесле.

Песник Митар Митровић добро познаjе органи-
зациjу стиха и успешно успоставља риму и ритмику као
природни ток, а то развиjа читаочеву машту. На овоме ће
му посебно бити захвални наjмлађи читаоци. Он, поред
традиционалних превозних средстава, користи и Пегаза,
крилатог коњa коjи je симбол поетског стваралаштва и
симбол маштовитог стваралаштва. Да je Пегаз присутан
и тамо где Митровић путуjе авионима и бродовима, то
показуjу изузетно добро описани догађаjи, коjи могу
само у богатоj ствараочевоj машти да се догоде.

Ова збирка песама, Машта шета око света,
доћи ћe као добродошлица оним ђацима коjи су
географиjу учили у школи, да их подсети на нека, можда,
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заборављена знања. Ко ниjе пожелео да се прошета
светом и упозна живот људи и животиња, разне пределе
и градове? Ево, прилике да то учините уз задовољство
због лепоте приказаних слика.

Љубомир Глигoрић, књижевник
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НА ПУТУ ОКО СВЕТА
Уз књигу песама Машта шета око света

Митра Митровића

Митар Митровић, писац за децу, приповедач,
афористичар и епиграмиста, после књиге песама за све
узрасте Свођење рачуна (којом на неки начин резимира
своj песнички опус), поново се (у другом допуњеном
издању), оглашава књигом Машта шета око света.
Ниjе тешко одгонетнути шта се скрива у овоj књизи за
наjмлађе, кoja ће вероватно бити запажена и запамћена у
мислима многих читалаца. Писац се игром маште враћа
у cвoje (и ваше) детињство, да би кроз врсту дидактичке
поезиjе, слоjевито артикулисао пре свега своjy, а затим и
машту оних коjи утону у дубину ове поезиjе. На "пут око
света" писац ових стихова je кренуо од Северног пола до
рта Добре Наде, докле je некада стигао и познати море-
пловац Магелан, чак и више: "обишао je свет", уздуж и
попреко, упечатљивим али и духовитим сликама и при-
зорима. Земљe, градове, реке, мора, вулкане, има ту и
флоре и фауне, али нису изостала ни имена знаменитих
људи: Микеланђела, Гетеа, Хегела, Жан Пол Сартра, али
и Тутанкамона, Рамзеса, ликова из историjе Инка,
династиjе Минг (коjy cтaвљa изнад монумента Кинеског
зида) и кога jош не, како би младе генерациjе научиле
што-шта, пре него се можда одлуче, jеднога дана на cвoje
дуго путовање. Cвojy "муку за науком" поистоветио je са
"Jадима младог Вертера", симболично наглашено у
песми. Песник je своj пут поделио на етапе, насловљене
називима коjи откриваjу смисаоност, испод кoje се осећа
прилично духовитости, чему je аутор ове књиге иначе
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склон.
Песников jезик je лака, cтихована рима (такозвани

дистих), приjемчив за узраcт коме се аутор обраћа.
Путешеcтвиjе cвoje маште (наравно и ваше), завршава
питалицама кoje резимираjу све већ виђено у овоj књизи.

Томислав Милошевић, књижевник
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МАШТА ШЕТА ОКО СВЕТА

Кад вам машта не да мира
Претвор'те се у лептира,
Ил' у роду, или ласту,
Нек вам крила с маштом расту,
Па крените, шта вам cмeта,
На пут далек – око света.

Ако вам се без милости,
Угнездио страх у кости,
Ствар je онда озбиљниjа,
Путовање тад не приjа;
Зато слушаj Зоки, Деjо,
Цео свет сам облетео
И видео чуда разна –
Пуне реке, мора празна.

Кроз Огњену Земљу прођох
И на север краjњи дoђox
Где je Сибир скривен ледом,
Са наjвећим сладоледом,
"Ех, да нам je усред лета,
Кад врелина свима смета,
Две - три тоне", каже деда –
"Сибирскога сладоледа".

Да вас много сад не гњавим,
Па да нешто заборавим,
Испричаћу где сам био –
Шта сам уз пут доживио:
Кад отворих светска врата,

111

РАСВИЋИЦА



Jа зауздах белог ата,
Па с њим уздуж и попреко,
За трен стигох, ко би реко,
Сред китњасте старе Пеште.
Уз свираче, хитре, веште,
Прохуjа ми брзо време;
Beceљу ми мисли стреме,
Покраj многих винских чаша,
Виолина и чардаша.

НА ОБАЛИ ВИСЛЕ

Пољска земљо, добро вече!
Кроз Варшаву, Висла тече,
Сва je мутна и покисла,
Позна jeceн већ пpитисла.

А да знате, у пpолеће,
Када април у мaj креће,
Сва Варшава, ко у пpичи,
На велики цвeтњак личи.

НА ПЛОЧНИК ПРАГА

Moj Пегаз бесни, да видиш врага,
Спусти ме хитро, дечице драга,
У Чешку земљу, на плочник Прага.
Пред крчмом jедном препуном дима,
Где се и неки кримић (филм) снима,
Угледах лично, овог ми века,
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Свог старог знанца, воjника Швеjка.
Отписмо пиво из кригле прашке,
А он ми исприча вицеве врашке.

ГРАД ИЗ СНОВА

Пегаз ме зове, крилима маше
Да дижем сидро, одбацим чаше,
И ево – опет, попут вихора
Летимо преко поља и гора,
А тамо скривена у заветрини,
Слика из баjке, ил' ми се чини,
Ко чудна биљка из воде клиjа,
Водени цвет – град Венециjа.
Град наших жеља, маште и снова,
Лепота света, кућа богова
Сунце, море, боjе japкe,
Bенецијом круже барке,
Дуж мостова накривљених,
Шапутања заљубљених,
Док са цркве Светог Maркa,
Биjу звона од уранка.

А у Риму грађевине,
Посивеле чађевине.
Као да се време збило,
Векове нам повратило;
Катакомбе и старине,
Позиваjу у давнине.
Светог Петра црква знана,
Ренесансних jош je дана.
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Живописи што je красе,
Majcтopcкo су дело – зна се.
Ко наслика те иконе
Да л' Тициjaн ил' Ђорђоне?
Или су то можда дела
Ненадмашног Микеланђела?
Колосеум, ту jош стоjи
Taj сат древни, време броjи,
Па Рем, Ромул и Вyчица –
То je римска разгледница.
Jа препливах реку Тибар,
Ко искусни стари рибар.
Ништа нисам мимоишо,
Да бих сугра даљe ишо.

А од Рима до Валоне
Сустигосмо авионе,
Престигосмо и те птице,
Спустисмо се летимице.
А Валона, примадона,
Све ту балкон до балкона.
Као да су баште цветне
Ливаде уз кише летње,
Свако око одмор нaђe:
Морнари са морске лађе,
Трговци и сањалице,
Плахи вали, морске птице.

Да ли знате да у Пизи,
Криви тopaњ, децо, клизи?
Зашто ли се накривио,
Криви je сан он уснио.

Митар Митровић
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Ил' се наго да осматра,
Где je Везув – вечна ватра?

ИДЕМ ДAЉE, ИДЕМ БЛИЖЕ

Идем даље, идем ближе,
Где се Париз с Кулом диже,
Према врху, све навише
Триста стопа и jош више
Не плаши се грома, кише.

Привуче ме сред Париза,
Да Винчиjа Мона Лиза.
У Лувру je место њeнo
За туристе отворено.
Експонати ту су знани
Сребром, златом оковани.
Од Египта, Грчке, Рима,
Ту античких дела има.
И дође ми нека воља,
Jелисеjска видет поља.
А кад тамо, мирна, снена,
Сто мостова носи Сена.
Ко je тако натовари,
Да лепоту њeнy квари?
Ту обале cвoje спаjа
"Град светлости и град cjaja",
Тако Париз зову светом,
Ил' Француским нежним цветом.
Jep с пролећа кад зелени,
Огледа се баш у Сени.

РАСВИЋИЦА
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Таква слика баш jе гала
Дођох тако до Пигала,
Ту ме чека jедна мала,
Одведе ме стазом пужа.
У барове Мулен Ружа.
Од вечери до свитања
Ту се пиjе, пева, сања.
Пут Пигала до Мон Мартра
Сусрео сам Жан Пол Сартра,
И уз наклон великану
Ту посетих браћу знану,
Све поете и сликаре
Вагабунде и сањаре.
Авионом у цик зоре,
Док светиљке неон горе,
Ка Ламаншу брзо летим,
Канал Ламанш да посетим.
Кад авион нагло скрену,
Видех подне на Биг Бену.

Доле, Teмзa, Пикадили,
Извезени ко у свили.
То je четврт уметника,
Трг са много лепих слика.
У Лондону краља Лира,
Сретох Битлсе и Шекспира,
Видех дaљe Робин Худа,
Тог витеза из Шервуда.
На обали где je лука,
Капетана видех Кука.

Митар Митровић
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Шта би Лондон, а да нема
Палату од Бакингема?
У Лондону, такорећи,
Насред магле можеш лећи.

А у Шкотскоj, земљи мира,
У гаjде се стално свира.
Млади воле дуге косе,
Стари Шкоти cукњe носе?
Да су вредни и весели
То нам овде свако вели.
Понеко их, ипак, криви,
Да су шкрти и штедљиви.

НА СЛАПОВЕ НИJАГАРЕ

У Њујорку солитери,
Сто спратова сваки мери.
Замислите свога брата
Када крене са првог спpата,
Два му сата пешке треба
Да се попне до врх неба.

Знатижељне очи воде
Где се диже Кип Слободе.
То су дела монументна,
Булевари до Менхетна,
Па широке авениjе,
Тамо где се и Бронкс криjе.
То je четврт "Црне браће",
Деле срећу и недаће.
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Ко би реко – такве слике,
Баш у срцу Америке.

У Маjaмиjу и Флориди,
Гужва као на кориди,
Лепог света, сунца, мора,
Врелог песка и шатора.
Сунце пржи, море хлади,
Приjатниjе но у кади.

Свратио бих, опет, радо
До кањона Колорадо,
Лепотама да се дивим
Камерама да их снимим;
Ал' не могу тамо ићи,
На водопад морам стићи,
На cлaпове Hнjaгapе,
Да у воду бацим паре.
Ради среће, ради здравља,
Ту се ситан новац ставља.
Kpaj Теcлнне електране,
Провео сам многе дане.
Тог гениjа, нашег рода
Дивила je снажна вода,
Па решила људском благу
Да подари своjy снагу.
Да укроте њeнe вале
Турбинама од централе.
Кроз каблове жице мoћнe,
Дан да смени таме нoћнe.
Па у ноћи да нам сиjа
Електрична енергиjа,
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Та благодет свима знана,
Од гениjа – из Смиљана.
Када дођох до Xjустонa
Ближа ми je васиона,
Beћ ракете спpемне cтoje
За полазак минут броjе.
Хтедох кренут' до Месеца,
Ал' ми срце ко у зеца...
Шта ћy тамо, високо je,
Имам друге бриге cвoje.

Сан Франциско и Чикаго,
Криjу, кажу, силно благо.
Голден Гejт je мост наjвећи
Не можеш га пешке прећи,
Од уранка до поднева,
Чак и Сунце ту изгрева.
Каубоjи у Диjегу
Место коњa, гуске легу.

У Буфалу jош се хвале,
Кроте коњe ко од шале.
У Дизниленд сад се враћа
Сто jунака из цртаћа.
Праве неку комедиjу
Хоће Квргу да пребиjу.
Мики, Попaj и Олива,
Савладаше овог дива.
А Кврга се само смеши,
Смешком ко да себе теши.
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Идем дaљe, идем ближе,
На глави се коса диже.
Чини ти се Минесота
Као да je преко плота.
У богатоj Аризони,
Чуjеш злато како звони,
А срце ти jаче куца,
Кад га видиш да светлуца.

Причаjу се приче сваке
За клинцезе и дечаке,
Као – овде ничу жваке,
Али само за прваке.
Па се, веле, у Невади
Лепо живи, а не ради.
Дођеш на рад у три сата,
А у пет те чека плата.
Ја то слушам, па се смешкам,
Знам да тако нигде ниjе,
Heмa земље Дембелиjе.

МАЛО ЗИМЕ НИJЕ ШТЕТА

Кад се тако земљом шета,
Мало зиме ниjе штета.
Дошао сам до Ескима,
До поларних лимузина.
Ту Ескими, храбри борци
Обучени к'о ангорци,
Лове фоке испод леда
Супарник им бели меда.
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Што je чуда у Ескима
Те запреге са хаскима
Што брзином лете птице
Вуку снежне саонице,
На северу поодавно
Превозно je средство главно.
Путевима Џек Лондона
Од Aљаске до Jуконa.

На Северном ледном полу
Бели медвед прави школу.
Медведиће учи мати,
Како бунду сачувати,
Jер ловаца много има,
А овде je дуга зима.
Гледао сам jедног меду
вози се на правом леду,
Jep ледена санта плови
Као лађе и бродови.
А капетан беле лађе
На пучини кад се нaђe.
Мотри медо с оба ока,
Кад ће наић' нека фока,
Ако и не види фоку,
Биће рибе у оброку.

Jош и данас чувам слике
Где ирваси усред рике,
Возе санке, ледобусе,
А пингвини клизаjу се,
У крзненим фраковима,
И њих овде много има.
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Што би рекла птица рода,
Пингвини су баш господа.

Преко Jужног пређох пола,
Као преко белог стола.

Зима jача за ниjансу,
Ја ту видех своjy шансу,
Да упознам шта све има
У леденим пределима.
Ту затекох научнике,
Броjе звезде, праве слике
И дубину мере леда,
Ето, како то изгледа.

У АФРИЦИ СУНЦЕ ПРЖИ

Haљути ме ова зима,
У Африци сунца има,
Пегаз разви cвoja крила,
Па се нaђe покраj Нила,
Постоjбини крокодила.
Крокодили носе машне,
Крокодилске женске ташне,
Нилски коњи и остали
Око врата ланчић мали.

Иако су бића лења,
За трен им се нарав мeњa,
Па нека je знано свима
У њиховим чељустима
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Може свако да се нaђe,
Ко Нил гледа изван лађе.

Африка je пyна чуда,
Растурених скоро свуда.
У даљини jош се виде
Велелепне пирамиде,
Као да су сад гpaђeнe
И у песку посађене.
Hajвeћa je Кеопсова,
Постоjана – као нова.
Векови се у њоj криjу
И чуваjу историjу.
Тутњало je на сва звона,
За част великог Тутанкамона,
У долини свих Kpaљeвa
Где вековни сан се снева.
И детaљи ту су златни,
Орнаменти, диjаманти.
Jош ту много чуда има,
Цртежа по зидовима,
Што пркосе вековима.

Када дoђox до Суеца,
Приђоше ми нека деца.
Рекоше ми да Сахара
Сто векова кишу ствара,
А никако росна падне
И плодове нове дадне.
Па се ова аветиња,
Гласа као зла пустиња.
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Ту пустињске видех дине
Што пустињска брда чине.
Залуд ћe вам сав труд бити,
Heћeтe их измерити,
Jep олуjа када крене
За час дoђe до промене.

Ту затекох бедуине
Где путуjу у дaљине.
Сто камила ту се нaђe,
Те пустињске праве лађе,
Иду корак за кораком –
Каравану вредне сваком.
На врелом се Сунцу прже,
Могу дуго да издрже.

Moj Зоране, Деjо, Мишо,
И у џунглу ja сам ишо
Од Сунца се врелог крио,
Са листа сам воду пио.
Дивио се биљном свету
И заносном птичjем лету.
Ту напросто живот буjа,
Ал' зна бити и олуjа.
Тек тад видех из близине,
Животиње, шта све чине.

А Савана ко мадона
Видех: лава, риса, слона,
И пантера како спава,
Покрила му очи трава.
А жирафа дуговрата,
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Као да je на два спрата,
Само оком некуд циља,
Види добро на сто миља.

И слонови, носорози,
На високоj живе нози
А како се овде чуjе,
Нико, ни с ким, не paтyje.
Ништа се ту баш не мењa,
Свако има задужења,
Неком лишће, неком трава,
Jедан ради, други спава.

Кад изађох из те траве,
Пуне jезе, пуне страве,
Легох мало да одморим
И с птицама проговорим.
Уз птичиjу песму милу,
Сан ме љуљкa на свом крилу.
Та угодност брзо прође,
Кад ми страшна слика дође:

Као – гледам у тоj страви
Jeдaн питон мене дави.
И осетих силне буре
Пет лавова мене jype,
Носорози и тигрови,
Растржу ко jастребови.
А жирафа са камером
Као – дошла са намером
Да ме слика ко jунака,
А на мени свака длака
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Дрхти, као усред мрака.
Jер ко jунак може бити,
Кад лавови нису сити?

Ко зна шта би са мном било
Да ме jeднo птичjе крило,
Не пробуди усред буке,
Те преживех ове муке.

Сунце клизи ка видику,
Идем дaљe кроз Африку.
У Гани je градић Акра,
Препун злата, сребра, бакра.
У Замбиjи и Лусаки,
Уживо сам у мусаки
У кафани нашег чове,
Коjи давно беше продо
Cвoje краве и волове.
Паштровиће напустио
И овде се настанио.
Толико je вредан био,
Три кафане отворио.
Сада овде у Лусаки
Паре млати на мусаки.
Jедан други на Замбези,
Где прах воде благо рези,
Саградио воденицу,
За кукуруз и пшеницу.

А на рту Добре Наде
И дан и нoћ људи раде.
А шта раде? Шта то раде?
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Кромпир ваде, кафу саде,
Бананом се слатком сладе.

У Африци сто чудеса
Од пустиње до небеса,
Сто кандила и тоцила,
Па ме зато пита Мила:
Ко се воли у Анголи?,
Да л' je Тиса кpaj Туниса?
Да ли лава боли глава,
Кад му царска пада слава?
Да ли Алжир ceje кромпир?
Да ли виде пирамиде?
Да ли песак у Сахари
Може да се натовари,
На два брода и три лађе,
Па да нам се овде нађе?

Пита Мила сто питања
Од столице jош je мања,
Али да je мало већа,
Питала би до пролећа.
Од пролећа па до зиме,
Ко би нашо тол'ко риме.

ЕВО JУЖНЕ АМЕРИКЕ

Кренух преко Атлантика,
Правац – Jужна Америка.

На Карипском доњем рубу
Угледо сам оток Кубу.
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Ту шећерна трска расте,
И долећу наше ласте.

Кад стигосмо у Хавану
Свима знану по дувану.
Сретоше нас булевари,
Неки нови, неки стари,
С пуно цветних аранжмана
Ко jапанска икебана,
Па кад видиш све да сиjа,
Знаш људима живот приjа.

У Бразилу кад сам био
Свратио сам у град Рио,
Баш у време карневала,
С пуно игре, песме, шала.

Ти њихови карневали,
Ако до сад нисте знали,
Окупи све што живи,
Све што игра, што се диви.

Наjлепша ми сцена била
Кад je лепа клинка Шила
Узjахала крокодила,
Као неког брзог ата;
Од призора страх те хвата,
А крокодил – као душа,
Малу Шилу лепо слуша.

Кроз Парагвaj свуда ламе
Парковима пасу саме.
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Огрнуте дугом длаком
Ко свиленим неким џаком.
Ако приђеш да их мазиш
Мораш добро да припазиш,
Jep из страха лама дуне
Посред лица зна да пљуне.

А кондори на Андима
Башкаре се, благо њима;
Васионске лепотице
Када слете са литице,
Нема брже од њих птице,
Ни страшниjе грабљивице.

До jезера Титикаке
Одвеле ме ноге лаке.
Купо сам се сваког дана,
Као даса са Jадрана
Познаjу ме сви мештани –
Постали смо присни, знани.

Историjу старих Инка
Овде знаде свака клинка.

Беjах страшно огладнео,
Обланде се зажелео,
Зато свратих на Фокланде
Код теткице, шjора Манде,
На сладолед и обланде.
Поjедох за "сто" комада
Још и торта jедна страда
Стид ме било шjора Манде
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Да не жали за обланде.
Нисам знао друго шта ћу,
Место пара, књиге даћу.

Ох, како joj беше драго,
Јер књиге су, децо, благо.
После, кад сам моро поћи
Обећах joj, препун среће,
Да ћу, опет, код њe доћи.
Кад утисак мало мину
Идеjа ми нова сину,
Не држи ме увек место
Путеви ме зову често,
А и време брзо jури,
Журим новоj авантури.

Место ходом, кренух бродом,
И широком морском водом.
Jош на море нисам свико,
А вeћ стигох у Мексико.
Огромни су им шешири,
Изнад главе сваки вири,
Слушам песме мексиканске,
Нешто слично као шпанске.
Свака песма даjе крила
Запата и Панчо Вила,
Два мексичка права дива
Попише по криглу пива
И одоше, како веле
Да с народом правду деле.
Jош ме неко уз пут пита,
Где je мама Хуанита?
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У Cиjepa кажу Мадре
У планину ко ту задре,
Taj ћe злата да накопа
На дубини од пет стопа.
Ту jош живе Индиjанци,
Они прави, наши знанци.
И вулкана старих има,
Не треба ти ићи к' њима,
Може ватра да те спржи,
Зато се по страни држи.

У Панами морском жалу,
У тoj земљи на каналу
Где банане свуда расту,
Приjатеља сретох Басту.

А он, добра душа, знана,
Дао ми je сто банана.
А увече кpaj брвнаре
Причали смо приче старе.
Понекад му, каже, дође
Да Oгњeнoм Земљом прође,
Да се мало уз пуг гpeje...

Ово прича па се cмeje.
У Oгњенoj огња нема,
Ту се стално зима спрема.
Ту ветрови и зле кише
Ледењаке настанише.

Опростих се и од Басте,
Одох даље, попуг ласте.
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Идеjа ми нова сину
Да посетим Аргентину.
У Пампасу овце пасу,
А нeгyjy добру расу.
У Кордоби и Ла Плати,
Санта Феу, треба знати –
Сто хиљада наших душа
Само наше песме слуша.
Дошли овде од давнина,
Пало с оца, па на сина,
Добро им je, лепо живе,
Ал' се старом кpajy диве.
Па кад дође неки знанац,
Овде никад ниjе странац.

ПОЂОХ БРОДОМ У ИНДИJУ

Као што je Марко Поло
Морепловство много воло,
И путовао месецима
По рекама и морима,
Тако и ja, ево, пловим,
Уз пyт крyпне рибе ловим.
Само ова мoja лађа
Ниjе иста, већ je млађа,
С таласима што се свађа,
С громовима не говори,
Само ћути, не ромори.
Такву лађу свако слави,
Од маште се она прави.
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Кренух тако Атлантиком
На бродићу невеликом.
Таласи ко мoja нана,
Љушкаше ме целог дана.
Предвече се море смири,
Из облака Луна вири.
Око мога jедрењака
Што га гради машта свака,
Окупи се мноштво туна,
Ех, да ми je сто харпуна!

Гледао сам како круже
Раздрагане око брода,
Можда хоће да се друже
С бродарима плавих вода.

А Месец je cвoje руке
Завлачио где je хтео,
Уз валова тихе звуке
Танано je вече плео.
И звезде су у заносу
Полетале попут птица,
Као да се с неба просу
Безброj снежних пахуљица.

Jyтpo мили па се чини –
Сачуваћу ноћну слику,
Али тада у даљини
Спазих нешто на видику.
Истог трена, истог часа
Сво се море заталаса
Од пepaja морских паса.
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Гледам како секу вале
И већ чуjем тихи глас:
"Беж'те, беж'те, рибе мале
Потражите себи спас!"
Место да ми страх у кости
Утepajy те рибе алаве,
Ja дохватих оштре ости
Да зариjем посред главе.

Jао каква борба поче,
Нек таласи посведоче
Да од тела морских паса
Пучина се заталаса.
Тек yjyтpy, у цик зоре,
Умири се силно море.

Кад престаде боj и вика,
Видех на дну Атлантика,
Као слику на мом зиду –
Велелепу Атлантиду.
Сто векова, ваљда има,
Ђацима je знано свима,
Како она живи сама
У дубини океана.

Атлантндо, песмо мoja
Гле – заставе jарких боjа
На Кулама jош виjоре,
А ратници оклопници
Jош и данас ту су стари,
Joш им Атлант господари.

134

Митар Митровић



Рекох здраво Атлантику,
Па низ брдо, низ Африку,
Око њеног jужног кpaja
Стигох право до Бомбаjа.

ОД ДЕЛХИJА ДО КАЛКУТЕ

Hajвeћa je Бомбаj лука,
Облак бала од памука.
Сто бродова и jош више
Дневно луком маневрише.

Пред Индиjу када дођеш
Кроз та врата увек прођеш,
Па тек онда, као змиjа
Води траса до Делxиjа.

Кад прелетиш Хималаjе
Што вечитим ледом cjaje,
Знаш, Индиjа, колика je:
Поред свога океана
Бар десет би ту Балкана
У пространство њено стало,
Одавно се за њу знало,
То je земља многољуднa,
Али много, децо, чудна.

А на реци званоj Jyми
Лежи Делхи сав у шуми.
Њy Делхи je сред Индиjе,
Ту се добра кафа пиjе.
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А у реци Гангу купа,
Индиjска je знана супа,
Чаj и нека пића слична,
Али врло егзотична.

Од Делxиjа до Калкуте
Сувенири сви од jyтe,
Они лепши што предњаче
Праве се од слоноваче.

По улицама свуд факири,
Сваки своjy врећу шири,
А из вреће змиjа вири.
Фрула свира, дрхти кеса,
Змиjа расте у небеса.

Jедан факир кpaj фонтане
Бодежима прави ране.
Нит' га боли, нити пече,
Нигде крви да потече,
Место страха, смех се шири,
Такви су вам сви факири.

На грбавом овом путу
Jедва стигох у Калкуту.
Град светлости и науке,
Залеђина jедне луке,
Где Бенгалске ватре горе
И сањиво пљускa море.

Без бенгалског страшног Тигра
Не би била ова игра
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Ни позната, ни потпуна,
Тигру само фали круна.

Крyпан тигар ко волина,
Стрепи цела околина.
Зубе има, неко рече,
Може челик да пресече.
Таман хтеде да заскочи,
Ja протрљах снене очи,
Неста џунгле, неста тигра,
Заврши се ова игра.

Сад сам овде у Калкути,
А небо се нешто мути,
Дижем сидро, cкyпљам ланце
Да посетим Аустралце.

НИ КЕНГУРИ ВИШЕ НИСУ

Нико не зна шта се криjе
У џунглама где су змиjе
Аустралског континента,
Од момента до момента.

Џунгле су ми давно знане,
Опрезом се људи бране,
Боље мало бит' са стране.
Кроз многа сам села прошо,
Ал' у jедно кад сам дошо,
Поjури ме шарорепа
Са намером да ме шчепа.
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Нека змиjа отровница,
Црна као боровница.

Могло ми се десит свашта,
Ал' ме спаси буjна машта,
И искуство из Африке
Те избегох неприлике.

Дом су овде многи нашли
И сви су се добро снашли –
И торбари брзоноги
И jелени витороги,
А у општоj птичjоj граjи
Свуд предњаче – папагаjи.

У равници свуд салаши,
Само већи него наши,
И имаjу друго име,
Кравама je крупно виме,
Jедном мужом ко би хтео,
Подмирио би – разред цео.

А оваца разних раса,
На хиљаде свак напаса.
Све су оне пуне вуне,
Па их зову – златоруне.
И кенгура има много,
Да их нисам броjит' мого,
Jecy хитри, jecy снажни,
Ал' се брате, праве важни.
Стално скачу, стално jезде
Постали су ТВ звезде
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У цртаним филмовима,
Зоран, Деjан, Мема, Мила,
У друштву су често с њима.
Не одмичу од цртаћа,
Ко кенгуру да су браћа.

ДРЕВНОМ ЗИДУ НИГДЕ КPAJA

Залетим се тако снажно
Да прелетим истог дана,
Два велика океана,
Једно море, jедну реку,
И планину тамо неку,
Па поздравих Хималаjе
Што вечитим ледом cjaje.
Направих и смели гест –
Попех се на Еверест.
Све уз помоћ од Шерпаса
Тих водича светског гласа.
На кpajy сам реко хвала,
Приjатељи из Непала.
Мраз притеже, ветар сече,
Какво jyтpo, такво вече.
Ставих нашу заставицу,
Онда брже низ литицу
На кров света, до Тибета.
А кад тамо, Далаj Лама,
У свиленим папучама,
Баш донео ведро млека,
На вратима мене чека.
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Од Пекинга до Шангаjа,
Свуд плантаже доброг чаjа,
Зид кинески, грдосиjа,
Увиjа се као змиjа.
То je понос историjе
Још од Минга династиjе.
Дело снага руку моћних
И радова даноноћних.

Можда му и нема кpaja...
Још jедна га ствар издваjа:
Баш ни jедна грађевина,
Нема таквих особина;
Као да je дело Свеца
Чак се види са Месеца.

Па прескаче Жуту Реку
Као неку сламку меку.
Ни од чаjа ни од млека
Ниjе ова Жута Река,
Већ обичне хладне воде,
По њоj многе лађе броде.

Ал' ме код њих мало чуде
Те њихове предрасуде:
Ко би пит'о, а ко реко
Да не воле пити млеко?
Чак и она деца мала,
За разлику од нас свиjу,
Кад полазе на спавање
Место млека, врућ чаj пиjу.
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Кину краси броjна слика –
Милиjарда становника.
Пиринач je главна храна,
Дика сваког ресторана,
А штапићи, мањи, већи,
Навика се мора стећи –
Њима jести свако jело,
Било слатко, ил' кисело.

У Jапану свако ради,
Жене, деца, стари, млади.
Jапан има сто вулкана,
Многи од њих сваког дана
Усиjану лаву бљуjу,
Годинама не мируjу.

Кад проради Фyџиjама,
Тад нacтaje права драма.
Индустриjа свуда ниче,
Ствара чуда, ко из приче.
Из Toкиja, токи - воки,
Шaље поздрав нашоj Боки.
Телефони, видеофони
И остали суперфони,
Свуда чуjеш – само звони.

Сто острва Jапан има,
Четири већа међу њима:
Хокаидо или Хоко,
Хоншjу, Кjушjу и Шикоко.
А Jапанска Хирошима
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По невољи знана свима,
Опоменом свету зрачи,
Шта атомска бомба значи.

Jедним брзим, лаким ходом,
Мало пешке, мало бродом,
Километре многе прођох,
И у Бурму, ето, дoђox.
Ту сам гледо jедног слона,
Упрегли га као коњa,
Мирно вуче, сурлом маше,
Деца га се и не плаше.

У држави Сингапуру,
Присуствовах jедном журу.
Са острва Целебеса,
Побегох од земљотреса.
Када стигох до Цеjлона,
Кyпих деци џак бомбона.
Од Цеjлона па до Бурме,
Свуд сам брао слатке урме.
Брао сам их после кише,
Тад их има двапут више.

Веслам, веслам, без престанка
Од вечери до уранка,
Преда мном je већ Шри Ланка,
Лепа као час постанка.
Радовах се у Шри Ланки,
Зрелоj трешњи, шљиви ранки.

У Сеулу и Cajгoнy,
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Исто као и Xaнojy,
Гaje памук, чаj и cojy,
Ал' више од свега рижу
И у блату до колена
Ведром песмом све постижу.

У Манили круни цвета,
Где наjдуже тpajy лета,
Поморанџе, нар, банане
И jош неке воћке стране
Ту се беру на вагоне;
Шaљу их у земље друге
Да у зимске дане дуге,
Свако дете, кол'ко хоће,
Jеде ово слатко воће.

Филипини и Манила,
Трговачка то je сила.
Сто бродова дневно дође,
Jош толико туда прође.

У кафани на обали,
Причао сам jедном Лали.
Кад сам био у Kyвajтy,
Сретох чудну људску фаjту,
С марамама око глава,
Страшила за птице права.
Нису ваљдa сви болесни
А да тога нису свесни?

Кад ми после обjаснише,
Ту дилема нема више,
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Та им чалма, ко хаљина,
Штити главе од врyћина.
Стао Лала па се чуди,
Каквих све то има људи.

ПОЛА СВЕТА БEJАХ ПРОШО

Анкара je варош стара
Трговаца и банкара.
Способни су да вас сколе
На трошење да приволе,
Све уз осмех, ко са слике
Испразне вам новчанике.

Пола света беjах прошо,
Док у Москву нисам дошо.
Уз московске ноћи красне
Слушао сам песме страсне,
Нежне, сетне балалаjке
И прастаре руске баjке.

Што су зоре овде лепе,
Као небо изнад степе.
Ишао сам до Урала,
Доћ' до њeгa ниjе шала.
Поред бистре реке Лене
Ледене се дижу стене.
Да л' ћу некад опет моћи,
Лењинградске видет ноћи?

А кад стигох у Одесу
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Нађох се на неком плесу;
Забављах се до бесвести,
Ту сазнадох чудне вести:
У некоме Брадогpаду,
Све метрима мере браду.
Кад ноћ падне у град Баку,
Птице лете и по мраку.
А у малом Астрахану,
Сто часова треба дану.
И jош много чух дeтаљa,
Ал' ми даљe ићи ваљa,
Иако je земља ова,
Исплетена сва од снова.

Од Pycиje до Норвешке
Ишао сам дуго пешке.
Одатле ме Викинг Вик
Превезо за Pejкjaвик.
Тамо гледах у геjзире
Топла вода кад извире,
Па из земље када шине,
Сто метара у висине.

Уживо сам у вестерну
У Шваjцарском граду Берну.
А кроз лепи Амстердам,
Шетао сам нoћ и дан.

Све ме неки ђаво тера
Од кад читах тог Вертера,
Тог човека пуног jада,
Па одлучих, изненада,
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Врло брзо, врло глатко,
Да погледам, бар на кратко,
Као турист неки млади,
У Немачкоj шта се ради.

Свако ћe вам рећи дете
Ко je био славни Гете,
А за неке филозофе
Упитаjте ваше профе,
Сазнаћете за Хегела,
И за Канта и за Маркса,
Таква вам je овде пракса.

По целоj се земљи гради,
Доста наших овде ради.
Pajнa, Majнa, Дунав тихи,
Ко три добре плаве виле,
Све три реке лепотоке
Немачку су украсиле.

У пивници у Минхену
Сусрео сам jедну жену,
Причао joj о Мадриду,
Кад сам ишо на кориду.
Тореадор Ел Кордобес
Наjславниjи међу њима,
Кроти бику снагу, бес
И велико срце има.

А Ватикан, а Ватикан?
Ту сам шето цео дан.
Цео град je самостан.
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Jа не тражих самостан,
Него тражих себи стан.
За туристе има стана,
Само изван Ватикана.

СВУДА ПОЂИ, КУЋИ ДОЂИ

Срећа ме je послужила,
Нека благост окружила,
Осећах се ведар, чио,
Ко да нигде нисам био.
Дан прелепи, Сунце пече,
Уживо сам возећи се
Целог дана до пред вече.
А навече месечина
Нека лепа, блага плива,
Гледах равно, мирно море
У бонаци кад ужива.

Онда свратих до Атине
Да разгледам ископине,
Да уживам у епопеjи
Илиjади - Одисеjи.

Путевима куд пролазих
На ископе наилазих,
На храмове, кариjатиде
И остатке Енеиде.

И ево ме, ево сада
У сред мога Београда.
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Београд je душа права,
Препун снова, препун jaвa,
Расцветана ружа плава
Украс Саве и Дунава.
У недрима своjим криjе,
Много славне историjе.
Кад с пролећа све процвета,
Београд je центар света.

Девоjчице, да л' би и ти
Хтела поћи на Тахити?
Ти, дечаче, да л' би хтео,
Поћи са мном на Борнео?
На валима од Балтика
Пловили би до Арктика.
Затим дaљe до Камчатке
Ловили би дивље мачке.
На Тихом би Океану
У бродскоме ресторану,
Где спремаjу добру храну,
Где су страшне морнарчине
Многих прича jуначине
Навалили на печења:
Морске псине са пучине
Морског jежа, ил' голуба,
И сардела са градела,
И свих других морских jела.

Jели бисмо срце кита,
Код комшиjе нашег Вита,
Коjи жури нашем мору
Да Паштровску види Гору.
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И корњача и делфина
И сто других рибетина.
Двеста кила кавиjара
Донела би три морнара,
Усред ноћи или дана,
Три рибара, три кувара
Из бродскога ресторана.
У бродскоj би сластичари
Где je барба Majстop стари,
Навалили, моj дечаче,
На сокове и колаче.

Можда бисте у Савани
Хтели слушат' лављу рику,
Или можда у Кориди
Помогли би неком бику.
Можда бисте до прашуме,
Где лиjане, као гуме,
Служе место ски - лифтова,
Да вас возе изнад крова.

Или бисте хтели поћи
И поларне видет ноћи?
Можда би вам било стало
Видет Сену и Пигало
Мирну Темзу сред Лондона,
Па прошетат до Бостона.

Ил' на талас бисте сели
И проверит', децо, хтели:
Да л' je Одра стварно модра?
Да л' je Pajнa, тако баjна?
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Да л' je степа, стварно лепа?
Је л' Сахара напаст стара?

Да ли стварно има чуда
Усред филмског Холивуда?
Да л' се oнaj jош Мисури,
Као некад, страшно жури?
Може л' Гоби да зароби
Оног ко залута с пута?
Да л' питони на дрвећу
За спавање носе врећу?
Да л' колибри у тропима.
Живе сложно у jатима?
Да л' пингвини или фоке
Могу пливат' до Европе?

Или бисте хтели знати
Да л' се клатно ноћу клати?
Да ли стварно у Канади
Расте шећер на огради?
Ил' у коjоj земљи света
Висе торте са дрвета?
Шта Лапонац на глечеру
Сам поjеде за вечеру,
Пре но пође да се купа
На jезеру с триста рупа?

Да ли бисте прошетали
Од Славиjе до Токиjа,
Да видите да л' вам клима
У Jапану боље приjа?
Да л' je река Ориноко
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Бистра као рибље око?
Да л' питоне у Бразилу
Облаче у чисту свилу,
И да ли им свила смета
Кад силазе са дрвета?

Да ли можда у Валони
Расту сир и макарони?
Да л' се дрво Бао-баб
Чеше кад добиjе свраб?
Да л' носорог оштри рог?
Да ли зебра шара ребра?

Да л' колибрић мали, лаки,
Зна гнездашце да укаки?
Да л' звечарка кад зазвечи,
И на децу очи бечи?
Да ли слон зна бон-тон?
И пита ли мajкa кита,
Да ли му je пупа сита?
Што камила нема крила?
Школуjе ли и пас глас?
Да ли дева зна да пева?
Зашто оса лети боса?
Кад се крава не наспава,
Боли ли je после глава?
Да ли бубе перу зубе?
Да ли пума пиjе рума,
Кад je стегне зла реума?
Да ли врабац подунавац
Око врата носи ланац?
Што ждралови небом jезде,
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Када нису ТВ звезде?
Да ли рибе док пливаjу,
Некад дремну и сниваjу?
Да л' се праве jуначине,
Плаше мрака и пучине?

Ја вам причам ову причу,
А окице ваше мичу.
Ето, децо, шта je машта,
Доживите са њом свашта,
Предаjте се њеном лету
И пyтyjте свуд по свету.

Ако вам се ове приче,
Што на шалу мало личе,
Допадаjу одистински,
Наћи ће се коњ вилински,
Па ће узет cвoje чезе
Да вас светом свуд провезе.

Неку књигу понесите,
И уз машту проведите
Сав остатак овог лета
На свом путу око света.
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РАСВИЋИЦА Митра Митровића

Књига изабраних песама Митра Митровића
РАСВИЋИЦА нуди нам букет, зналачки изабраних,
најуспелијих стихова из његовог пребогатог књижевног
опуса. Поред песама за децу, којима је заступљен у
букварима, читанкама, бројним антологијама, афоризама
за децу и одрасле, превођених и награђиваних, прича,
хуморески, овај писац широког дијапазона деловања,
огледао се, успешно, и у поезији за одрасле.

РАСВИЋИЦА је подељена у четири заокружене
поетске целине, плус поема за децу МАШТА ШЕТА
ОКО СВЕТА, које оквирно омеђују тематско-мотивску
ширину Митрових стихова.

Књига почиње циклусом КАМЕНИ ЧОВЕК, који
је уз други циклус НЕСТАЈАЊЕ, и најуспелији део ове
књиге. Приметно је, да иако Митар, углавном, тежи
римованом стиху, најуспешније стихотвори онда када
ослободи своју лиру и допусти свом стиху да се
размахне. Песме у слободном стиху (Камени човек,
Окован или Прохујала сећања) завређују пажњу
састављача антологија, искристалисаним стихом, искле-
саним метафорама, осликаним осећањима. Песник уме
да зналачки уведе читаоца у свет својих поетских слика,
у галерију своје лирике. У краткој песми Окован, свака
реч, сваки стих, одјекују звучно, сликовито, рефлекси-
вно, градећи монументалну песничку творевину у само
шест стихова (Не, не могу доћи – / Сапет сам у себи. /
Стегнут сам оковом, / Не могу се ослободити стеге, / Не
могу доћи, / Доћи ће окови уместо мене.) Ефектно
поетско разрешење, као и дубоки доживљај ових
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стихова, оставља песму у нама дуго по затварању
корица ове књиге. Таквих је песама доста. Насловна
песма другог циклуса Нестајање, нам такође у
минијатури, од само четири стиха, нуди незаборавну
поетску експлозију песникових осећања, али и дубоко
поетско промишљање о самом животу. Свако од нас је
бар једном доживео слично, или ће засигурно,
доживети, али само добар песник може на тај начин
да то опесми.

Значајна карика у Митровићевом стварала-
штву је и ткзв. боемска поезија, и песме са којима ће
остати упамћен у круговима љубитеља исте.

Да би се верно осликао цео дијапазон
Митрових поетских интересовања морало се у овом
избору ићи и у ширину, тако да су се у четвртом
циклусу ПОЕТСКИ АТЛАС нашле и песме које
варирају у амплитуди квалитативног нивоа, али које
осликавају поједине периоде песниковог живота, и
места која су оставила трага у његовом животу, али и
поезији. То је песник Митар Митровић. Оне ће, пре
свега, бити значајне неким будућим истраживачима
његовог књижевног дела.

Као пети део ове успешне књиге придодата је
поема за најмлађе МАШТА ШЕТА ОКО СВЕТА.
Мајстор версификације и риме, у ритму пријемчивом
деци, нуди нам у дистиху, осмерцу, маштовито
путовање око света. Од северног до Јужног пола, од
Америке, преко Европе, Азије, Африке до далеке
Аустралије, песник духовитим стиховима своје мале
читаоце упознаје са највећим светским
знаменитостима. Тежи да кроз игру поучи своје мале
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пријатеље географским, али и људским вредностима
света у којем живимо. На тај начин успешно испуњава
један од основних захтева поезије за децу –
едукативност. А доказано је да се то најлакше постиже
опуштено и кроз игру, као што то чини песник.

РАСВИЋИЦУ, сигурно, вреди имати у својој
библиотеци, као и остале Митров е књиге, да би јој се у
сваком тренутку могло вратити, и у дружењу са песни-
ком решити неке животне недоумице, али и да би се
уживало у лепоти појединих антологијских стихова.

Васа Радовановић
књижевник
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Nik{i}, 1992. recenzenti Du{an Govedarica, @arko \urovi}
PESNI^KI AZBUKVAR: pesme, "Zenit"–Beograd 1995., rec.
@arko \urovi}
SMEH JE ZDRAVQE: pesme, "Kwigoteka" Beograd, 1996., rec.
Dragomir ]ulafi}
KAD SE DECA SMEJU: pesme, "Kwigoteka" Beograd 1996., rec.
Miro Glavurti}
PESNI^KI AZBUKVAR: pesme, drugo dopuweno izda-
we,"Kwigoteka" – Beograd 1997., rec. @arko \urovi} i Dragomir
]ulafi}
PESNI^KA ZOO^ITANKA: pesme, drugo dopuweno izdawe,
Nar. bibl. "Vuk Karaxi}" Beograd, 1997., @arko \urovi}
MA[TA [ETA OKO SVETA: pesme, drugo dopuweno izdawe,
Nar. bibl. "Vuk Karaxi}" Beograd, 1998., Q. Gligori}, M.
Petrovi}
SVO\EWE RA^UNA: pesme, Nar. bibl. "Vuk Karaxi}" Beograd
1998., rec. @arko \urovi} i Tomislav Milo{evi}
SUNCE JUGA: pesme, "Foto–Futura" Beograd, 2000., rec. @arko
\urovi}
PRINCEZICA I PRINC: pesme, samostalno izdawe, Beograd
2002., rec. Toma Milo{evi}
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ZLATNI @ABAC: pesme, "Kwi`evna zajednica Jugoslavije"
Beograd, 2003., rec. Milorad Kalezi} i Tomislav Milo{evi}
SRE]NAPORODICA: pesme, "Kwi`evna zajednica Jugo-slavije"
Beograd 2004., rec. Milorad Kalezi}, Tomislav Milo{evi} i
Miroqub Petrovi}

KWIGE AFORIZAMA ZA ODRASLE:

GLAVA U ^ORBI, aforizmi, ZKKS Beograd 1990., rec. Vita
Teofilovi}
^ORBA U GLAVI, aforizmi, ZKKS Beograd, 1991., rec. Vitomir
Teofilovi}
GLAVA NA PAWU, aforizmi, Kulturno prosvetna zajednica
Podgorica 1997., rec. Vitomir Teofilovi}
NE DAJ GLAVU, aforizmi, Nar. bibl. "V. Karaxi}" Beograd,
1998., recenz. @arko \urovi} i Tomislav Milo{evi}
PRST NA ^ELO, aforizmi, "Kwi`evna zaj. Jugoslavije, Beograd
2003., rec. @arko \urovi} i Milorad Kalezi}
GLAVA U HAOSU, aforizmi, "Kwi`. zaj. Jug. Beograd, 2004.,
Tomislav Milo{evi} i Milivoje Jozi}
GLAVA U POTRO[A^KOJ TORBI, aforizmi, Kwi`. zaj. Jugos.
Beograd 2005., rec. @arko \urovi} i Milorad Kalezi}

KWIGE AFORIZAMA ZA DECU:

KRAQEVINA KLIKERA, aforizmi, Nar. bibl. "V. Karaxi}"
Beograd, 1998., recenzent @arko \urovi}
IZ MAGARE]E KLUPE, aforizmi, Nar. bib. "V. Karaxi}"
Beograd, 1998., rec. Vita Teofilovi} i Tomislav Nikoli}
]AO \ACI, aforizmi, N. B. "V. Karaxi}" Beograd, 1999., Savo
Martinovi}
MOJA MAMA MO@E SVE, aforizmi, "Foto-Futura" Beograd,
1999., recen. Milorad Kalezi}
KIFLICA JE BILA SLA\A, aforizmi, "Foto-Futura"
Beograd, 2000., rec. Radomir Mi}unovi} i Radovan Kalabi}
VELIKI ODMOR, aforizmi, "Foto-Futura" Beograd, 2000., rec.
Vladimir Batini} i Milorad Kalezi}
ZDRAVO DECO, aforizmi, "Foto-Futura" Beograd, 2000., rec.
Ratko Bo`ovi}
KIFLICA JE BILA SLA\A, aforizmi, "Foto-Futura"
Beograd 2000., rec. Radomir Mi}unovi}
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RASTE DETE OD GLAVE DO PETE, aforizmi, "Stru~na
kwiga"–Beograd, 2001., Bane Jovanovi} i Jovan Bulaji}
MAZNUO SAM DEDI ^OKOLADU, aforizmi, "Kwi`. zaj. Jug."
Bgd., rec. Ratko Bo`ovi}, Savo Gregovi} i Jovan Bulaji}

EPIGRAMI:

GLAVA U PESKU, epigrami, N. B. "Vuk Karaxi}" Bgd. 1998., rec.
@arko \urovi} i Vitomir Teofilovi}

PRI^E:

IZA ZATVORENIH VRATA, pri~e, N. B. "Vuk Karaxi}" Bgd.
1998., Vladimir Jovi}evi}, Miloqub Petrovi}
SE]AWA, pri~e, "GMG servis" Beograd, 2000., Milorad Kalezi}

HUMORESKE:

KUMA S BRADOM, humoreske, "Kwi`. zaj. Jug." Beograd 2002.,
recenzenti Milorad Kalezi} i Stevo Jovanovi}

OBJAVQIVAO SVOJE RADOVE U:

BUKVAR, Zavod za izdavawe uxbenika Beograd, pesme: AVION i
BUDILNIK
^ITANKA za tre}i razred, Zav. za izd. uxben. Beograd, pesma:
@DRALOVI
BUKVAR, Zav. za izd. uxb., Rep. Srpske, Bawa Luka, pesma: AVION
^ITANKA za tre}i razred, Zav. za iz. uxb. Podgorica, pesma:
MATI
LEKTIRA ZA ^ETVRTI RAZRED OSNOVNE [KOLE, POD-
GORICA, pesme: BULKE, SVETISTEFAN,PISMO,DREMAJU
LI VALIMORA.

Pesme, aforizmi, pri~e i humoreske objavqivani su u
mnogim listovima, ~asopisima i antologijama: STU-
DENT–Beograd, KEKEC–Beograd, POLITIKA–Beograd,
BORBA–Beograd, NOVOSTI, EKSRRES, DANAS, SRPSKO
OGLEDALO, sve Beograd, REVIJA 92, ILUSTROVANA POLI-
TIKA, HUPER, POLITIKIN ZABAVNIK, sve Beograd,
GOROCVET–Jagodina, TITOV PIONIR, Podgo-rica, DAN,
POBJEDA–Podgorica, POBEDA i GRAD– Kru{evac,
KWI@EVNE NOVINE–Beograd, ~asopis
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STVARAWE–Podgorica, ~asopis SVESKE–Pan~evo, ~asopis
MOSTOVI–Pqevqa, ~asopis JEDINSTVO–Pri{tina,
\UR\EVAK –Pri{tina, KURIR^EK–Qubqana, SMIQE I
BOSIQE–Zagreb, GALEB–Rijeka, OMLADINSKI PO-
KRET–Titograd, O[I[ANI JE@– Beograd, NOSOROG–
BAWA LUKA, @U^–Danilovgrad, PRIMORSKE NOVI-
NE–Budva, BARSKE NOVINE–Bar, PQEVAQSKE NOVI-
NE–Pqevqa, BJELOPOQSKE NOVINE–Bijelo Poqe, CETI-
WSKI LIST–Cetiwe, VESELA SVESKA–Zagreb,
STR[QEN–Sofija, ALGE MAJNE CAJTUNG– Nema~ka,
ANTOLOGIJAMUDROSTI–Moskva, BLIC–Beograd, NE-VEN–
Novi Sad, BAGDALA– Kru{evac, kao i drugim listovima i
~asopisima kao TIK-TAK–GorwiMilanovac, ýKARAVAN – Radio
Beograd i dr.

PREVO\EN je na: nema~ki, engleski, ruski, italijanski, rumuns-
ki, beloruski, {panski, ukrajinski, bugarski i makedonski jezik.

ZASTUPQEN JE I U KWIGAMA:
– Antologija srpskog aforizma, prevedena na makedonski jezik.
Vasil Tolevski – Skopqe.
– Antologija srpskog aforizma, prevedena na ruski jezik –
Moskva, 2003., Vita Teofilovi}
– Antologija srpskog aforizma, prevedena na nema~ki jezik. Milo
Dor 1996.
– Antologija pesama o igra~kama, Milutin \uri~kovi},
Kru{evac 2006.
– Antologija qubavne poezije za decu, Momir Sekuli}, Beograd
1998.
– Antologija KK"\uro Salaj "–Beograd, od 1954–2005.
– Antologija boemske poezije "Dereta" 2003.
– Antologija crnogorskog aforizma, Podgorica 2006.
– Antologija aforizama za decu, M. \uri~kovi}, Beograd 2007.
– Antologija savremenog satiri~nog aforizma, Vita Teofi-lovi},
Beograd 2006.
– Antologija "Vrag i {ala" humora i satire, Vita Teofi-lovi},
Bgd. 2000.
– Antologija srpskog pesni{tva za decu, Slobodan Stani{i},
Beograd 2007.
– Antologija mudrosti "Ve~e"– Moskva, 2005.
– Antologija pesama o majci, Banika Boji}, Bgd. 1998.
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– Antologija crnogorskog epigrama, Podgorica 2008.
– Antologija-mala srpske satire, "Alma"–Bgd. 2007., \or|e
Ota{evi}
– Antologija srpske satire "Alma"–Bgd. 2007., \or|e Ota{evi}
– Antologija qubavne poezije, Bgd. 1996., Voja Marjanovi}
– Antologija patriotske poezije za decu, Novi Sad 2000., M.
Sekuli}
– Antologija poezije o majci, Podgorica 2000., Momir Sekuli}
– Antologija poezije o ocu, Podgorica 2001., Momir Sekuli}
– Antologija brat u pesmama, Andrijevica 2004., Momir Sekuli}
– Antologija duhovitih pesama za decu, Bgd.2003., Dragi{a Jo{i}
– Antologija srpske poezije za decu, Bgd. 1995., Dragan Laki}evi}
– Antologija kratke forme, Bgd. 1999., Marko Markovi}
– Antologija "Izdvojene misli", Aleksinac 2002.
– Antologija poezije za decu Novi Sad 2006., Pero Zubac
– Antologija Crna Gora u pjesmama, Podgorica 2005., Momir
Sekuli}
– Antologija qubavne poezije za decu, Bgd. 2006., Slobodan
Stani{i}
– Antologija sestra u pjesmama, Andrijevica 2004., Momir
Sekuli}
– Antologija "Ko je ko u humoru i satiri" Bgd. 1998. Je`, M.
Vr`ina
– Enciklopedija aforizama 1, "Alma" Bgd. 2007., \or|e Ota{evi}
– Enciklopedija aforizama 2, "Alma" Bgd. 2004., \. Ota{evi}
– Enciklopedija aforizama 3, "Alma" Bgd. 2005., \. Ota{evi}
– Rudni~ka vrela – zbornik pesama, Gorwi Milanovac 2006.
– Garavi sokak – Me|unarodni susret pesnika In|ija 2003.
– Aforizmi i aforisti~ari 1, "Alma" \or|e Ota{evi}, Bgd.
– Aforizmi i aforisti~ari 2
– Aforizmi i aforisti~ari 3
– Aforizmi i aforisti~ari 4
– Aforizmi i aforisti~ari 5
– Aforizmi i aforisti~ari b
– Aforizmi i aforisti~ari 7
– Aforizmi i aforisti~ari 8
– Aforizmi i aforisti~ari 9
– Aforizmi i aforisti~ari 10
– Kwi`evnici u pjesmama, "Pegaz" Bijelo Poqe 2007., Momir
Sekuli}
– Satirawe agresije, "Vojska", Bgd, 1999.

160



– Antologija–Pamtologija poezije za decu, Podgorica 1998.,
Milo{ Radusinovi}
– Kako su postali kwi`evnici, Milorad Gon~in "Kwigoteka"
Bgd. 1997.
– Garavi sokak, sedamnaesti me|unar. susret pesnika, In|ija, 2006.
– Vrata moje pri~e, "Alma", Bgd. 2006., \or|e Ota{evi}
– Gramatika u bermudima, "Alma", Bgd. 2003., \or|e Ota{evi}
– Smijeh prijeki lijek, Podgorica 2007., Milutin Labovi}
– Ko je ko - pisci Jugoslavija – "O{i{ani je`", Bgd. 1994.,
Milutin Savi}
– Sedmica – kwi`evna dijaspora, Frankfurt na Majni, 2007.
– @elim da vas ~e{}e vi|am, KK "\uro Salaj", Bgd. 2003.
– Ve~ita gama slobode, KK "\uro Salaj", Bgd. 2004.
– Budu}nost je tu – N.B. "V. Karaxi}", Bgd. 1998.
– Relations – Bgd., Udr. kwi`. Srbije, 1992
– Oj Srbijo mila mati, Drugi festival rodoq. poezije, Barajevo
2001.
– Oj Srbijo mila mati, Tre}i festival rodoq. poezije, Barajevo
2003.
– Oj Srbijo mila mati, Barajevo 2006.
– Oj Srbijo mila mati, Barajevo 2007.
– Osvit, ~asopis haiku poezije, Bgd. 2002.
–An|eo ime plamen, Beograd–Prijepoqe 2007.
– Stalno teramo svoje, Po`ega 2005.
– Zbornik "Struja `ivota", Banatsko pero, @iti{te 2003.
– Nisu ostali sami, Podgorica 2003., Svetozar Kujovi}
– To je taj trenutak, boemska poezija, "Dereta" 2007.
– Kuda }e{ mese~e, zbornik br. 11, KK "Branko ]opi}" Bgd. 2007.
– Stradija danas, aforizmi, Vladimir Jovi}evi} JOV Bgd. 2003.
– Prilozi za leksikon Crnogorske kulture, Cetiwe 1987., N.
Rackovi}
– Spomen dom Re`evi}i 1356-2006, Re`evi}i 2006, Oqa Franovi}
– Aforizmi Mitra Mitrovi}a, "Alma", 2007., \or|e Ota{evi}
– Najkra}e pri~e 2003 g., "Alma", Bgd. 2003., \or|e Ota{evi}
– Najkra}e pri~e 2004 g., "Alma", Bgd. 2004., \. Ota{evi}
– Najkra}e pri~e 2005 g., "Alma", Bgd. 2005., \. Ota{evi}
– Najkra}e pri~e 2006 g., "Alma", Bgd. 2006., \. Ota{evi}
– U pri~i i okolo, "Alma", Bgd. 2003., \. Ota{evi}
– Dowa strana pri~e, "Alma" Bgd. 2004., \. Ota{evi}
– Daleke stvari koje li~e, Studentski KK "Branko Miqkovi}",
Bgd 2004.
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– Alisa u zemqi pri~a, "Alma", Bgd. 2006., \or|e Ota{evi}
– Grad, pesme, "Alma", 2003. \or|e Ota{evi}
– Zbornik "Kuda }e{ mese~e", KK "B. ]opi}", 2007.
– Scena Crwanski br. 18, Bgd. 2007.
– Najkra}e pri~e 2002., "Alma", Bgd., \or|e Ota{evi}
– Antologija qubavne pesme, Bgd. 1996., Voja Marjanovi}
– Antologija balkanskog aforizma, Skopqe 2008., Vasil Tolevski
– Portreti pisaca za decu i omladinu, Ni{ 2008., prof. dr
Slavoqub Obradovi}

NAGRADE:

Prva nagrada na Jugoslovenskom festivalu humora i satire,
Bosanski Brod 1994. godine
Domanovi}eva nagrada Udru`ewa kwi`evnika Srbije za razvoj
srpske satire, Beograd 1996. god.
Tre}a nagrada "Zlatna kaciga"–Kru{evac na Me|unarodnom fes-
tivalu humora i satire– Kru{evac 1997. god.
Tre}a nagrada na Me|unarodnom festivalu humora za decu–La-
zarevac 1997. god.
Specijalna nagrada "Zlatna kaciga" na Me|unarodnom festivalu
humora i satire, Kru{evac 1998. godine
Domanovi}eva nagrada Udru`ewa kwi`evnika Srbije za de~je
aforizme, Beograd, 1999. god.
Nagrada za kwigu godine pa Crnogorskom festivalu humora i
satire, Danilovgrad 2003. god.
Udru`ewe pisaca 7, Frankfurt na Majni – Prva nagrada za
aforizme, 2007. godine
Tre}a nagrada za prozu, Udru`ewe pisaca 7, Frankfurt na Majni,
2006. godine
Tre}a nagrada za aforizme, Udru`ewe pisaca 7, Frankfurt na
Majni, 2006. god.
Druga nagrada za poeziju za decu, Udru`ewe pisaca 7, Frank-furt
na Majni, 2006. god.
Tre}a nagrada pa Me|unarodnom literalnom konkursu o ekologi-
ji, Beograd
Druga nagrada na konkursu Kwi`evne zajednice Jugoslavije,
Beograd–Prijepoqe 2004. godine
Prva nagrada na Me|unarodnom festivalu poezije "Boqi `ivot
invalida", 2007., Novi Sad
Prva nagrada za kratku pri~u, KK "Branko ]opi}", Bgd. 2007.

162



Prva nagrada za poetski ciklus o `ivotiwama, KK "\uro Salaj",
Bgd, 2002. godine
i jo{ mnogo ovakvih lokalnih nagrada.

^LANSTVO:

^lan je Udru`ewa kwi`evnika Srbije.
^lan je udru`ewa kwi`evnika Crne Gore
^lan je Udru`ewa novinara Srbije i Crne Gore.
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Митар Митровuћ je рођен
5. XI 1933. године у Подличку, код
Светог Стефана. Гимназиjу je учио
у Будви, Даниловграду и Котору.
Матурирао je у Шапцу.
Студиjе ветеринарске медицине
завршио je у Београду, гдe и данас
живи.
Радио je као управник Студентског
гpaдa у Новом Београду.

Пише поезиjу за децу и одрасле, афоризме, епиграме,
хаику поезиjу, хумореске и кратке приче.

Обjaвљена дела:

Песме за децу: Будилници, Прамен ceћањa, Машта
шетa око света, Шкрипе зуби, дан ме куне, Ускочила
деца у пecмe, Плава таjна, Дремају ли вали мора, Позив
звездама, Смех je здравље, Kaд се деца смеjу, Песнички
азбуквар, Песничка зоочитанка, Свођење рачуна, Сунце
југа, Принцезице и принц и Златни жабац.
Књиге афоризама: Глава у чорби, Чорба у глави, Глава
на пању и Не дај главу.
Књиге афоризама за децу: Kpaљeвинa кликера, Из
магареће клупе, Ћао ђаци, Moja мамa може све, Кифлица
je била слађа, Велики одмоp, Здраво децо, Расте дете oд
главе дo пете и Мазнуо сам деди чоколаду.
Књига епиграма: Глава у песку.
Књига хуморески: Кума с брадом.
Књиге кратких прича: Иза затворених врата и
Сећања.

Заступљен je у буквару, читанкама и антологиjама.
Превођен jе на немачки, енглески, руски, италиjански,
румунски, белоруски, шпански, украjински, бугарски и
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македонски jезик.
Добитник je Пpве награде на Jугословенском фестивалу
хумора и сатире, Босански Бpoд 1994. године; Домано-
вићеве награде Удружењa књижевника Србиjе, Београд,
1996. године, за посебан допринос развоју сатире током
прошле деценије; Треће награда "Златна кацига" -
Крушевац на Међународном фестивалу хумора и сатире -
Крушевац 1997. год.; Треће награде на Међународном
фестивалу хумора за децу - Лазаревац 1997. год.; Спе-
цијалне награде "Златна кацига" на Међународном
фестивалу хумора и сатире, Крушевац 1998. године;
Домановићеве награде Удружења књижевника Србије за
дечје афоризме, Београд, 1999. год.; Награде за књигу
године на Црногорском фестивалу хумора и сатире,
Даниловград 2003. год.; Удружење писаца 7, Франкфурт
на Мајни - Прва награда за афоризме, 2007. године; Треће
награде за прозу, Удружење писаца 7, Франкфурт на
Мајни, 2006. године; Треће награде за афоризме,
Удружење писаца 7, Франкфурт на Мајни, 2006. год.;
Друге награде за поезију за децу, Удружење писаца 7,
Франкфурт на Мајни, 2006. год.; Треће награде на
Међународном литералном конкурсу о екологији,
Београд; Друга награда на конкурсу Књижевне заједнице
Југославије, Београд-Пријепоље 2004. године; Прве
награде на Међународном фестивалу поезије "Бољи
живот инвалида", 2007., Нови Сад; Прве награде за
кратку причу, КК "Бранко Ћопић", Бгд. 2007.; Прве
награде за поетски циклус о животињама, КК "Ђуро
Салај", Бгд, 2002. године и још много награда.

Чланство:

Члан је Удружења књижевника Србије.
Члан је Удружења књижевника Црне Горе.
Члан је Удружења новинара Србије и Црне Горе.
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