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Ту поред нас – Валентина Милачић 

У НЕМИЛОСТИ ЈЕЗИКА 

 

Забунцај, да чудо се деси 

у немилости дрхтавог језика 

 

који би да завара ову 

рунолисну сагу 

нечим, чему се надати 

не умије људско биће. 

 

Између двије ноћи је дан, 

а између два дана је вјечност. 

 

Опери се, моја слико, 

моја невољо, мој страху, 

опери се мојом сликом, 

мојом невољом, 

мојим страхом! 

 

 

ОГЊИШТЕ 

 

Пут кроз шуму, до огњишта, 

ходочашће је ка жртвеном крсту, 

Ка осоји омрченој, 

„чардаку ни на небу ни на земљи.“ 
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Са оне стране свијета 

моја баба Љепосава 

опело поје огњишту. 

 

Ја њену мараму вежем, 

у ходочашћу, кроз шуму, до куће, 

лелеком ове пјесме. 

 

БОЖАНСКА ПЈЕСМА 

 

Савладај у себи искушење, 

   одустани од крхких ријечи. 

Савладај у себи гордост, 

   одустани од завидних обећања. 

Савладај у себи сујету, 

    одустани од запитаних осмјеха. 

 

Кад искушење занијеми, 

гордост оглуви, а сујета обневиди 

 

загрлиће те божанска пјесма. 

 

ДО РАСПЕЋА ПЈЕСМА ОВА БДИ 

 

У овој пјесми 

          не може се зауздати небо 

обуздати мисао 

сан са јавом слити. 
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У овој пјесми 

може се загрлити небо 

освештати мисао 

исповједити 

само дан и само ноћ. 

 

Опстаје само пјесма 

ослободиоца, 

пјесма ореола 

који тјеши наша чела. 

 

Опстаје мук, опстаје огњиште 

око којег се свијају руке 

и грију пјесму христородну. 

 

До распећа 

пјесма ова бди! 

О ПЕСНИКИЊИ 

 

Валентина Милачић је рођена 

22.марта 1966. године у Равном Селу у 

Србији. По образовању је дипломирани 

васпитач. Објавила је збирке поезије: 

Име тишине, Вијенац несанице, Близна-

киња грома и Ками до камена. Објавила 

је и стручну књигу Компетенције васпи-

тача у игроликом процесу сажимања те-

орије и праксе. Добитиница је награде 

Стражилово. Песме су јој превођене на македонски, енгле-

ски и мађарски језик. 

Живи у Бањој Луци. 


