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Бошко Обрадовић, 
политичар, књижевник и 

народни посланик, оснивач 
и председник политичке 

организације „Двери“
Штрајковао глађу на 

степеништу испред Народне 
скупштине 11 дана.

Поштовани путници и 

драги читаоци, 

Мај памтим по првомајској 

паради и Титу који маше... 

Памтим по везици трешања које 

је мајка донела да пијаце... 

У мају смо као основци и 

гимназијалци завршавали школу. 

У мају смо бринули за јунски 

испитни рок. 

Овог маја бринемо за здравље... 

И да ли да идемо негде на одмор. 

Да ли ће да нас пусте преко 

границе.... 

Агенција чека тридесето 

туристичко Лето... 

Идите на море из ИНАТА... 

На неколико рата....

Слободан Чворовић

РЕЧ УРЕДНИКА

Драган Ђилас,
градоначелник Београда од 

2008. до 2013. године,
лидер опозиционог покрета 

Савез за Србију.

Капетан Драган 
Васиљковић, херој Српске 
Крајине, провео скоро 14 

година у затвору.
Добио је од издавача 

књигу Српски народни 
календар за 2020. годину.
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Ђурђевдан

После првомајских празника у 
нашу кућу долазиле су тетке 
да спемају славу – Ђурђевдан. 

У летњој кујници Анка, Нада, Роса 
и баба Зора са мојом мајком месе 
колаче. Одзвањају плехови, свуда 
вангле, јаја, бутер, шећер, брашно, 
мељу се ораси, пече се лешник док се 
шири мирис растопљене чоколаде. 
Великом кашиком  захватам из вангле 

од смесе коју је Анка спремила да ис-
пече корице за Добош торту.

– Бобане, бежи одатле, немамо 
довољно – увек тако каже и увек ме 
тако отера. – Па стави још једно јаје, 
додај брашна –  ја увек одговарам.

Баба  Зора, кријући да остале не 
виде, у чинију ми ставља неки фил, а ја 
га једем и уживам. Ко да чека дан славе? 
Мајка прецизно сече колаче и ређа на 
кристалне послужавнике, дан уочи 
славе. Волим оне дугачке окрајке које 
остају.

Зато, када идем по свету и угле-
дам и пробам оне скупе изложене 
колаче, само их презриво посматрам. 
Ма могу да изгледају како хоће и 
коштају колико хоће, кад нема оног 
окрајка Реформа торте.

Мајка је кувала жито, па га онда 
простре да се осуши: кад се пшеница 
самеље, додаје –колико жита толико 
шећера и ораха. Додаје се и истругано 
морско орашче и ставља у ону старин-
ску, само за ту прилику чувану чинију, 

Ресторан у Дубаиу

све украшено гранчицом босиока. 
Остатак жита се у малим лоптама 
увија у фолију да чека оне који нису 
стигли…

Пече се славски колач са украсима: 
птице, грозд и увек са бригом какав ће 
да буде после печења, и после се пре-
лива шећерном водом да се сија.

Свећу за славу сам ја куповао са 
оном белом ружом која баш лепо стоји 
у нашем старинском свећњаку. Сви 
смо чекали лепо обучени, да поп дође. 
Свети водицу, љубимо крст, босиоком 
нас прска и целу кућу. Пресече колач, 
залије га вином и пожели срећну славу. 
Он се први послужи житом, па онда ја. 
Кућа нам је мирисала на тамјан, а во-
дили смо рачуна и како сагорева свећа. 
Имали смо увек пуно гостију. Један 
ручак у два сата, други у четири.

И ове године доћи ће поп да пресече 
колач.

Запалићу кандило.
Сам.

Осликана купола чачанске цркве 
Вазнесење Господње
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Поштована Мирјана Ђоковић,

Дозволите ми да Вас замолим да у име Удружења по-

томака ратника Чачак се захвалите секретару града 

Чачка Мирославу Петковићу и Владану Милићу, 

помоћнику градоначелника за област друштвених 

делатности, јер су посредовали у склањању беспри-

мерних клупа око споменика Надежде Петровић. 

Обавештен сам и да се припрема и боље осветљење.

Само се чудим зашто је имало потребе да се пре-

копава оно зеленило око споменика Војводе Степе, 

да се сади сезонско цвеће и какве две тује треба да 

симболизују другу армију, онако увијене скрећу не-

потребно пажњу јер споменик је довољно уздигнут, 

поред њега се налази и граната тако да су две уврну-

те тује непотребне. 

Најлепше Вас молим да реагујете и да се договорите 

са Градским зеленилом да се тује уклоне јер им ту 

није место.

Лично сматрам да Удружење чији сам ја председник 

има преча посла него да скреће пажњу људима из 

Градског зеленила који очигледно не знају свој по-

сао.

Из разлога да уважавате све наше примедбе, овај 

наш захтев до среде нећемо послати медијима.

15. мај 2020. године

Слободан Чворовић
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Слетео Чворак
из Индије

У село Прислоницу, у крошње дрвећа слетело је ружичасто јато чвора-
ка. Чворак припада групи птица певачица. Зиму проводи у Индији, 

а гнезди се у Источној Европи. Друго издање

Драгица Стефановић, специјалиста за 
медицинску психологију, свој радни век провела 
је на клиници - болници „Лаза Лазаревић“ у 
Београду. Са престанком радног односа није 
завршено њено интересовање за разумевање и 
решавање људских потреба и дилема. 

Ове приче говоре о тешким судбинама и 
нерешивим проблемима људи које је Драгица 
у оквиру своје дугогодишње праксе имала 
прилике да сретне.  Описане су исповести оних 
који настоје да нађу излаз, чију садржину тешко 
сагледавају и коју нису у стању да разреше сами. 
У складу са етичким кодексом сачувана је њихова 
приватност: сва имена у књизи су измењена. 
Али ове приче нису искључиво базиране на 
постојећим случајевима. Неке од њих су настале 
на основу вишегодишњег клиничког искуства, па 
су уобличене тако да се уоче и истакну корени 
општељудксих проблема, које је тешко издвојити, 
сагледавати и превазићи без туђе помоћи.

ОВА КЊИГА ЈЕ  НАМЕЊЕНА ТЕБИ...
ДА ТИ БУДЕ  ЛАКШЕ.

Пре ове књиге  Драгица  Стефановић написала је 
мемоарски роман „Кућа са плавим прозорима“.

Друго допуњено  издање
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ОВА КЊИГА ЈЕ  НАМЕЊЕНА ТЕБИ... 
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Драгица 
Стефановић

ЉУДИ НА ИВИЦИ 
ПОСТОЈАЊА

Књига је у продаји. Можете је наћи у 
књижари „Реч” - Дом културе, Чачак

Новине о Чворку...
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Магнолије

Будим се и видим магнолије, вире 
ми у собу. Цветови на голим гра-

нама, тек је почело пролеће. Нешто их 
ипак не видим јасно. Стављам наочаре 
и схватам да их гледам кроз прљаве, 
сунцем обасјане прозоре. Мира 
која ми помаже да кућа и агенција 
буду ко апотека, као некада, синоћ 
ми јавила да је пала, да се угрувала 
и да је спавала седећи.

Добро, сачекаћу.
Устајем и широм отварам све 

прозоре тако да се сада прашина 
и не види. Вечерас ћу затворити 
прозоре и под светлом упаљене 
стоне лампе прљави прозори ће 
остати неприметни. А нико ми и 
не долази. Закључао сам све капије.

Бирам од чега ћу скувати чај, а бирам 
и шољу из које ћу га попити. Избор се 
сваким даном сужава, све мање имам 
чистих шоља. Мислио сам да ће Мира 
доћи па их нисам прао. Неке тањире 
и шерпе сам ставио у једну ванглу за 
Миру. Машина за судове неће да ради, 
а немам ни мајстора.

Чај носим у некој египатској шољи 
заједно са лековима. Седам међу по-
седеле маслачке и јасно ми је да ако 
ветар мало дуне, отићиће и они из мог 
дворишта. Када сам попио четврту 

Филм: двориште, базен, болница (све у Чачку), 
а између по 30 година

да знам да је добро, тек после три сата 
– нека се секира као што сам ја некад, 
када су она и Радомир одрастали.

Иначе, ја сам деда који унуцима 
никада није купио играчку. Нећу ни 

Радомировој деци кад их буде 
имао. Они сада имају толико, да 
не знам да ли их све и препознају 
као своје.

Ја ћу их терати да путују, да 
виде, да чују, па онда да се врате 
у моје, у наше двориште и да по-
могну деди да се пакује.

Деда треба да путује код Пе-
тра… Светог Петра.

капсулу видим да неко, као прилог у 
неком храму, качи црвену кесу на моју 
капију. Стигла лења пита Веснина.

Машем и Жужи… Преко тарабе 
довикују да све знају, читају на пор-

талу. Они одоше, а ја принех коцкице 
лење пите, и кренух… једну по једну. 
Заливајући залогаје остацима чаја, пре-
тварам све ово у јутарње задовољство.

Како ћу сада да доручкујем?
Да ли да легнем да још мало дремам 

и путујем? Магнолије се љуљају на ве-
тру.

Зове Бојана и жали се на децу, каже 
да скачу по цео дан. Ако, мислим ја. 
Када за десет-петнаест година Дими 
побегне од куће, знам само ће мени да 
се јави. Кријући ћу му послати паре да 
му буде лепо ма где био. Јавићу Бојани 


