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* 
И одговарајући Исус рече им: Чувајте се да вас ко не 

превари. 
Јер ће многи доћи у име моје говорећи: Ја сам 

Христос. И многе ће преварити. 
Чућете ратове и гласове о ратовима. Гледајте да се 

не уплашите; јер треба све то да се збуде. Али још није 
крај. 

Јер ће устати народ на народ и царство на царство и 
биће глади и помора и земљотреса по свијету. 

А то је све почетак страдања. 
Тада ће вас предати на муке, и побиће вас, и сви ће 

вас народи омрзнути због имена мога. 
И тада ће се многи саблазнити, и издаће један 

другога и омрзнуће један другога. 
И изићи ће многи лажни пророци и превариће многе. 
И зато што ће се умножити безакоње, охладњеће 

љубав многих. 
Али ко претрпи до краја, тај ће се спасти. 

(Свето јеванђеље од Матеја, 24, 4–13) 
 

* 
И земљотреси велики биће по мјестима, и биће глади 

и помори, и страхоте и знаци велики биће с неба. 

(Свето јеванђеље од Луке, 21, 11) 
 
* 

– Чувајте се, Срби!.. Чувајте се себе, Срби! 

                                    (Арчибалд Рајс: „Чујте Срби“) 
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КО ЈЕ ОВАЈ БАРД? 

 
Запућен из родног Петњика, 
У полету, за матицом Лима, 
Стицао је модрице песника 
Уз дим рима и мосуре зима. 
 
Срочи књиге: „Пре и после зоре“: 
„Пупољци у огњу“; „Узбрдица“; 
„Балада“; „Српкиња из Црне Горе“; 
„Друго око“ и ројке варница: 
 
„Догорева ли Кумова слама“; 
„Златни клобуци“, пуни плама; 
„Вођен Калиопом“, одгонета 
 
„Велики час“; „Ужаснуто чарање“; 
„Свјетлоносни кључ“ и џарање 
Живог жара – наш мештар сонета! 
 
  
                                           Момир ВОЈВОДИЋ 
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ЕСЕЈ О ЧОЈСТВУ 
НАПОМЕНЕ УЗ РАЗЛОГЕ ЗА МОЈЕ ПОБУНЕ 

I 

ОВА РАЗМИШЉАЊА су се уобличавала уочи и то-
ком посљедњих међувјерских и међуетничких ратова на 
просторима ех Југославије, што су их подстицали, отпо-
чели и водили сецесионисти Кучани, Туђмани, Алије и 
Ругове, уз издашну помоћ и логистику разних Геншера, 
каубоја Клинтона, Холбрука, Вокера и потомака инкви-
зиције. Најбројнији су они моји осврти што су настајали 
као одјек на појаве што су несрећној земљи нашој „срећ-
ној Југи“, самоуправној и несврстаној, тј. антисовјетској, 
наговјештавале и обећавале брзу обнову и реинкарнаци-
ју тековина нацизма: НДХ, Ханџар-дивизија, призрен-
ских лига и балиста, нових Јасеноваца, Маркала, Рачака, 
јама и бљескова и олуја... 

Ја се нисам могао ни умио друкчије да буним. Осим 
тога, блокаде, баријере и немилосрдни кукавичлук нови-
на и других медија је био и остао онај ограничавајући 
фактор од којег се није могло ни макац даље. 
    Увијек ме нешто спутавало да се потпуније упустим у 
завичајна изрођавања. У тих неколико нахија, илити сре-
зова, илити племена, као на длану, видљиве су и јасне 
све дуговјеке подјеле и раздори, још од појаве феномена 
лажних царева – до монструозних црвених Хрвата и го-
лооточких мучилишта и пасјих гробаља.... Много прије 
Мусолинија и Хитлера, фашисоидни геноцид над мојим 
прадједовским Кучима, који су починили краљев отац 
Мирко и стриц књаз Данило, па појава злогласног Секу-
ла Дрљевића и Савића Марковића Штедимлије и, све до 
данашњих дана, којекаквих мафијаша и пробисвијета – 
прославише мој род до соја за поуку. 
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Изрођавање је кулминирало у појави тзв. Дукљанаца, 
тој сулудој антицивилизацијској армади осветника, огор-
чених и зајапурених против људи с интегритетом, тален-
том и истинољубивошћу, и свега што подсјећа на херој-
ску историју – од Косова и Мојковца, од 13. јула и свако-
јег НЕ слуганству, фалсификатима и скрнављењу исто-
рије, православних светиња, имена, језика, писма, Њего-
ша и Марка Миљанова. 

Послије двогодишњег учитељовања и петогодишњег 
наставниковања у Босанској Крајини, беранској (иван-
градској) Вишој реалној гимназији, Бусовачи, Варешу и 
Брези, побјегао сам и из родног мјеста и из просвјете од 
Удбе и њених ухода, притисака и врбовања да ме промо-
вишу у цинкароша, и трајно се настаних у Сарајеву, гдје 
ћу, у једној високој републичкој установи, остати као ис-
такнути чиновник преко 30 година, завршивши факултет 
политичких наука и све се одлучније окрећући књижев-
ној и публицистичкој активности. У више од 70 листова 
и часописа објавио сам преко 700 наслова: поетских ци-
клуса, прича, књижевних критика и есеја, али и велики 
број репортажа и колумни с најразличитијим садржајем 
о свакодневној проблематици. 

Поред објављених белетристичких књига (поезије, 
прича, романа, есеја и критика), штампао сам више пу-
бликација о образовању, андрагогији, професионалној 
оријентацији. У сарајевском „Ослобођењу“ сам, 1989, 
издао обимну књигу есеја и критика „Друго око“ о књи-
жевно-теоријским појавама и писцима: Његошу, Андри-
ћу, Селимовићу, М. Лалићу, Сијарићу, Давичу, Раичко-
вићу, Михизу, Ч. Вуковићу и другима. Та је књига плод 
моје учестане сарадње у часописима: „Живот“, „Израз“, 
„Стварање“, „Стремљења“, „Мостови“, „Токови“ и ли-
стовима „Одјек“, „Политика“, „Борба“, „Ослобођење“, 
„Књижевне новине“. У „Борби“ сам био уговорни крити-
чар у суботњем издању... 


