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ЈА ТВИГИ, ТИ АТИЛА



УОКВИРЕНИ ЖАЛ

Иди и стопи се са мноштвом сивих и бијелих пруга,
За вечерас буди ми Прометеј,
Не бој се јека што одзвања подножјем велике планине
И немој у очи гледати птице
Заобиђи караване и похлепне трговце звијездама,
Обећај мајци да ћеш вратити јој руно.
Још само вечерас буди ми Прометеј
Не дај да ми тијело у изгнанству пјени
Донеси онај наш стари кондир вина
Да сјетим се мјеста
Гдје смо тугу претварали у пејзаж.
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БАЛКАН
ЕКСПРЕС

Љето је, а ипак хладно, као што то бива поред
Брезнице у ово доба године.
У дну свог џепа чуваш наше снове
и моје промрзле прсте.
Траже ме, знам касно је, али до свитања
желим да ми још једном поновиш:
„Волим те по читав дан, ево већ седам дана
како те волим цио живот".
Слушам те и смијем се, звучи глупаво,
али само ти умијеш те ријечи изговорити на прави начин.
Слушам те, а постајем уплашена дјевојчица са шибицама.
Кратка коса и на брзину стављен сјај за уста.
Одлазимо да се погледамо у излозима неког
већег града на некој бољој журци.
За нама наша Пљевља међу експлоатисаним брдима.
Као у старом добром филму,
само Боинг 747 и карте за Париз, у једном смјеру,
за нас, којима је до свитања остала још само једна

шибица.
А онда си нестао и пустио ме да тражим твој глас
у маси која и даље заљубљено шета Јелисејским пољима.
У Сену бацам последњу ружу која је процвала ове године
за тебе, за Пљевља, недосањани Париз и дјевојчицу
која је заспала на крову Нотрдама,
надајући се да ћеш је пробутити и увјерити
да све то није био само сан.
Имам неколико љубави: наш град, Париз
и тебе негдје у њима.
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ЦРВЕНЕ ГЉИВЕ

Немаш појма
какав је осјећај
кад схватиш
да си управо ти
зла маћеха из бајке,
како у овој епизоди играш
узориог грађанина планете X
и како ти се
о главу обијају
греси неког
маштовитог писца
који је ето одлучио
да то баш будеш ти -
зла маћеха из бајке.
Није се запитао
да ли ти та улога лежи
и колико је заправо
тешко гајити црвене гљиве
испод своје терасе.
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* * *

Још само
Двије високе мушкатле
Зуре у случајне посјетиоце
Петог спрата.
Плачем да слађе заспим.
Напокон,
Одлучила сам
Да престанем спавати поподне
Јер неко ипак мора да
Залива мушкатле.
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* * *

Почупала сам мушкатле, из коријена.
Ма ионако су само изазивале чуђење
Случајних посјетилаца петог спрата.
Рекла сам само:
Дјелујеш ми некако ОК -
Па, добро дошао!
И...један пријатељски савјет:
Немој да дишеш сувише дубоко,
Могао би се угушити,
Од свега онога што сам ти мислила рећи.
Уосталом, није тренутак.
Овог пута ћу све задржати за себе и оне
Чији сам осмјех покушала провоцирати
Својим театралним „просипањем" по леду.
Срећна Нова година!
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НЕМАН

На леденом ваздуху
Гутам димове твоје
Нестрпљивости.
Ја Твиги, ти Атила.
Ма ђаво је тај свијет, кажем.
Остани, биће да смо
Носили тамне наочари
Све ове године.
Од хиљаду лоших разлога
Нашла сам онај са
Топтен листе најутјешнијих:
Ми, Балканци барем вршимо
Најбезболније захвате
На отвореном срцу.
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ГЕА

Тог дана главни лик -
његова сахрана.
Са стране ја
са црвеном ружом
и најбољом животињом око врата.
Даље низ улицу
У озлоглашеној четврти
Шетају ми гумене јапанке
Које на сунцу постају
Још удобније
Суша је -
чини ми се да
постајем земља.
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* * *

Ја сам само стрма линија
На твоме длану.
Ја сам као бебине очи.
Манжета на твом рукаву.
Спавајући промашила
Пет станица до циља.
Не знам дужину Кинеског зида
Нити колико дуго се путује до Беча
Али бројим све раскрснице које
Воде до куће у којој још чуваш нас.
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ЗАТВАРАМ ВРАТА ДА
ЗАТВОРИМ ПРАЗНИНУ



ПО®УКА

(Увијек најбољим другарицама Маји и Маји)

Поред привременог лудила,
Пришиле су ми хистерију,
Посесивну компулсивност,
Припадништво некој секти,
Магијску дјелатност,
И још толико тога,
Само зато што одговорно тврдим
Да снијег јаче одјекне када
Падне са моје петоспратне
Него њихове двоспратне зграде
(ако је то уопште зграда).
У даљем покушају атентата
На моје скромно исказивање мишљења,
Оптужују ме за својеврсно испирање мозга
Коришћењем најсуровије методе зване
ПОЕЗИЈА.
По завршеном наступу обавезно кажу:
„Било је дивно, а сад пређимо
На неке веселије теме".
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У МЕЂУВРЕМЕНУ

Кулирамо,
Дедин новчаник
са молитвом за путнике и ја-
негдје између редова.
Од комадића колажа
Крпе мој лик.
Плутам са неким хуманоидима
Из прошле епизоде. На
води од стакла
Свјетлуцају паунови -
Све дубље видим себе
Прилазе збуњени сусједи
Цјеливају ми напукле дланове
И осиромашену душу
И сјетно гледајући у мене
Пожељеше да им се врати ратник
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ЗАБОРАВЉЕНЕ АРИЈЕ

На жељезничкој станици
Непостојано ја.
Обучена у вјетар
Стежем шакама
Пјесму што је свирао просјак
На тргу, док сам тражила
Минђуше и шминку -
Писаћу и трећи пут
О просјацима и просцима
Иако им аутопортрети
Све више постају
Кричава смјеша боја,
Иако им руке прерастају
У гране без иједног изданка,
Иако су им груди само ломљива варка.
Отиснуо се час,
Ево, већ је поноћ.
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* * *

Затварам врата
да затворим празнину.
Све је отишло дођавола.
Нађох себе
како сакупљам ножице
неког јадног инсекта
давно скончалог
међу мојом поезијом.
Над њим извршен масакр.
Боже, какав крај!
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* * *

Мука ми је од чоколада
Које добијам
Као награду за успјешно позајмљивање
Својих мисли којекаквим умоболницима.
И док ми мозак испирају разни
Назови вокали из мог радија
Помислих:
- Ко нам је уопште дао дозволу
За урбанизацију нечег што зову Живот.
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* * *

Идилично гледам како она светиљка
Бледуњаво трепери на другом крају града,
Снијег скаменио непомичну стварност,
Волим га,
Исповиједам се потпуном странцу
Пишем неке поруке дуге
Скупљам листиће
И љубоморно их закључавам
У малу плаву кутију
Скупљам сјећања,
Зима је
Мислим да смо се заглавили
Негдје у лимбу.
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ПЛЕТЕМ НЕШТО У ПРИЛОГ
ПЕНЕЛОПИ



ИЗ КУТИЈЕ - ПЛАВО

Ходала сам црном шумом,
Срела крволочне звијери црвених очију,
Ловце на јелене којих би више него јелена у крду
И све их гостољубљиво примих
У моју трошну брвнару.
Док смо испијали руменило у ноћи
И китили се ордењем непознатог чаробњака
Буктињу је неко закључао
У амбис неповратних вирова.
Покајање не би довољно
Да укроти вилењаке да нам
Врате немир из којег смо
Избили у свјетлост.
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ИНИЦИЈАЛИ

Тамо гдје се зликовац рађа,
А пјесник постаје,
Једном ми је заноћила пјесма
Проломила се кроз руке
Оног истог дјечака
Којег често видим
Како му прилазе просјаци
И траже понешто за
Мали свежањ утјеха.
А осудише му мајку
Јер је губила идентитет
Због којекаквог
Рђавог пјесника.
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* * *

Покриј ме сијеном,
Па да будем права сеоска жена,
Да се мазимо кријући се од радозналих погледа.
Дођи да се играмо ватре и уља
Да лутамо док нам се ноге не потприште
А онда ћемо их бањати у хладној тарској води
И бићемо као Дурмитор и Ујач
Кад се дозивамо да нас чују сви
А да ипак не могу изградити брану
Која би окренула Тару да ме однесе иза девет мора
Да не могу довести дрвосјече да нам сијеку дјецу
Бићемо као орао и стијена недокучиви погледима,

додирима и ријечима
Ја бих могла чак и вјештица да будем да ти летим

изнад главе
Док ми пишеш пјесму
А ти, вољела бих да си поток да ми пјеваш и дању и ноћу
Па бисмо можда једног дана кад већ буде вријеме за то
Могли заједно да се улијемо у Тару и путујемо све до

Црног мора
Тамо би нас дочекали пријатељски
Не би било ноја да нам краде јаја,
Дању би ти ишао у лов, а ја кувала нам дивљач
А ноћу, узели би се за руке, ходали по води, скакали

по таласима
Пркосили сиренама и Посејдону славном,
А кад нам и то досади, кад нам буде било доста смијеха
Онда би од галеба украли крила и таласали гдје нам

срце прохтје.

27



* * *

Дође ми свако јутро,
Па се заједно винемо у висине,
небу под облаке и летимо, летимо,
изнад шума, изнад гора, изнад јутра, изнад зора...
Тражимо, лебдимо, шумимо.
Наиђем тако на нечије мисли, закључане у тешке окове

судбине
Придруже ми се некад нерођена браћа, несуђену љубав

понекад сретнем
Па одлетим даље, даље и даље, све док ми вјетар
Толико не ишиба лице да буде црвеније и од моје пјесме
И тек тада схватим колико дуго смо летјели.
Моје црвено, тада већ храпаво, помало грубо лице
подсјети ме да треба да слетимо и почнемо
међу смртницима тражити правог, одабраног, да нам

краси крај.
Упалимо чађаве жељезничке фењере и тумарамо
Дуго, дуго...
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ЗА ЕУРИДИКУ

Бацили смо новчић,
Тек тако за срећу,
Да га снажна ријека
Утопи у свјетлост,
Дали заклетву о
Неизрецивој вјечности
На дјевојачким длановима,
Кроз лишће жмиркали
До неба сребрног
Од сунца.
А у подне кад су
Чудаци прелазили мост
Ми смо већ били
Негдје код изворишта.
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З О Е

По калдрми моје нечујне стопе
Разносе их пролазници
Покушавам да дозовем виле
И схватим смисао заборављених
Обмана узиданих у бедеме страха
Дрхтим слушам легенду
О постојању бесмртних
Видим их на тренутак како
Ми доносе злато и говоре
О мирисима са југа
Дајем им благослов
И удаљавам се у ноћ
До оног мјеста гдје је
Сан оживио
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СВАКОДНЕВИЦА ЈЕДНЕ ГУВЕРНАНТЕ

Плаше ме празне странице -
Прах идеала расут по њима
Враћам се на престо
Одавно изгубљеног града
Око мене патници
Траже ми руке
Визије и пјесме
Моле се пред статуом
Мог пресахлога тијела
Тумарају уским улицама
Објављујући
Да је покајање почело
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ЗАТИШЈЕ

Видим,
Горе на врху брда
Како камен на камену стоји
И чврсто стеже завјет Којим
треба да испуним Бесконачност
раширених руку, Дати се
утроби сна
Што ми похара ноћ.
Вила горска и вила морска
Нешто шапућу кроз вјетар,
Мислим, бура ће.
Помно сакупљам дрвца за огријев
Слеђене ми душе,
Плетем нешто у прилог Пенелопи
И затварам врата града
Пред најездом малих црнаца.
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* * *

Стојим непомично на литици,
Душу ми разноси вјетар
На води од стакла
Свјетлуцају паунови
- све дубље видим себе.

Крици оне љепотице
Што је задња из зле кутије изашла
Парају уши, раздиру кољена,
Пијесак засипа очи,
а стопала просијецају хриди
- Рекли су ми да мријети
не значи давати себе сивом јутру.
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И ДАЉЕ МЕ ТРАЖИ



* * *

Ријечи
за које немам храбрости,
исписаћу
ситно на унутрашњој страни коверте.
И ти ћеш се чудити што, за промјену,
добијаш јако кратка писма
толико кратка да у њима
не стоји ништа осим скромног
датума у десном углу.
Захваљујући твом природном таленту, При
отварању неспретно ћеш исцијепати Коверат,
и, онда, не схвативши шта си урадио
Наставићеш да поправљаш ципеле.
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ГОЊЕН

Наједном пљусак,
Заглушујуће јак.

Све недоречено
измили негдје
међу крупним
капима кише
куда смо и ми мислили побјећи.

Раширене латице руже -
мој омиљени цвијет
унутра - ти.
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ПЕТАК ВЕЧЕ, СУБОТА

Док ме напирлитане коке
Гледају са подозрењем,
Са све шеширом шармирам
„заузете" фрајере око себе.
Успут слушам критике
Најбољег друга
Да смо ми женске
Исувише ригорозне
Једна према другој.
Пуна себе у рано јутро
Враћам се кући
Трудећи се да не ометам
Рутину комшија који са
Прозора посматрају
„деградацију" данашње омладине.
Уз звук очеве писаће машине
Успављујем се, пуна себе!
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* * *

Некад ми дође
да искочим
из сопствених ципела
кад ме ујутру пред вратима
дочекају многобројни рачуни,
тужбе, приговори, а ја за тренутак
помислим да је то још један
проспект неке секте
који ме засмијава до суза
текстићима о наводном
духовном излијечењу акни.
Па чини ми се да би дан био
макар упола гори
да не сретнем непријатно развучену
увијек намрштену појаву
са спрата ниже, којој бих
радо завалила шамар
само да наше мајке
нису у тако добрим односима.
Ма ни непријатни призори
Не би имали ефекат Хичкокових филмова
Да претходне ноћи
Нисам премотала да касним у школу
И инстиктивно појурила ван.
Вјероватно би ми кољена била
Мало мање плава, а ганглије
Мало мање изгажене
И не би било чудно што
Ме инспиришу низови
Хемијских формула
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На првом часу.
Ма више се не нервирам
Када која неидентификована птица
Остави трагове свог метаболизма
На мени.
Кажем просто: Нека је, за срећу.
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И ДАЉЕ МЕ ТРАЖИ

Светија од свих које си икада љубио
Упорнија од Пенелопе
Пожртвованија од Јулије
Храбрија од Еуридике
Шта да ти кажем никад нисам била
Као таква никад постојала и
Никоме одала да тражиш ме још
Међу сјенама и трговачким путницима
На сваком булевару обавезно проспеш
По шаку каменчића
Само зато јер мислим да си досадан.
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* * *

Не знам зашто
Али кад год се сјећам његовог лика Прво
што налети је онај минијатурни Ханзапласт
на лицу којим вјешто прикрива Понеки
доказ да је још пубертетлија.
И не знам зашто
Баш о њему пишем
О умишљеном тинејџеру
Који кулира са цигаретом
По школским холовима
И држи за руку једну још умишљенију
Кокошку која је наједном постала плавуша.
Не знам зашто
Ме баш инспиришу низови хемијских формула
На првом часу док сви остали још спавају
Замишљајући јастук од школске торбе
Зашто ме интригира његово филмско понашање
Које је толико пута deja vu
И његов брзи ход због ког мислим да увијек негдје жури
Зашто је тако тешко бити обична шипарица?
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* * *

Сједаш на високу столицу
Дајући конобару детаљна упутства
О справљању напитка
који касније лагано густираш.
Провјеравајући да ли је све
као што је наручено
театрално палиш цигарету
и замишљено прислањаш
палац десне руке на чело
избацујеш димове у облику
мојих руку
вјероватно размишљајући
о томе како је данас
било лоше вријеме,
како је Партизан изгубио од Звезде
о новом филму Бред Пита
или о апсурду Диогена.
А ја изнова се преслишавам
Шта је то љубав по Платону.
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Драган БОШКОВИЋ

ПОЕТСКИ ЗАХВАТИ НА 0ТВ0РЕН0М СРЦУ

Пенелопа у транзицији Јање Раонић, озбиљан је корак у
поезију ове заиста младе песникиње из Пљеваља. Њена урбана
поетска оптика, тинејџерски обојена, изражава дух већ форми-
раног песника, заокружену поетику. За разлику од симболичко-
онтолошког искуства „мушке поезије", а на трагу карактери-
стичном за „женско писмо" последње деценије, поезија Јање Ра-
онић потврђује изузетну свежину, виталност и истрајавање на
непосредном искуству стварности. Отвореност за другог, траги-
ка узрастања, усхити и падови, интерес за „мале" ствари, пара-
доксално неостварена чежња за великим светом, ову поезију ће
поставити у хоризонт модерног лирског искуства.

У тематски релативно разуђеним песмама, Пенелопа у
транзицији открива неочекивано формиран и емотивно обојен
веризам, у којем ће се преламати дух времена, „поднебља", ми-
толошких предложака. Иако нeоптрећена литерарном традици-
јом, цитатима, дијалогом са претходницима, поезија Јање Рао-
нић, поигравајући се митолошким обрасцима успева да митоло-
шки преобликује сопствену реалност. Пенелопа, Прометеј, Еу-
ридика, Посејдон, сирене, креативно прожимају Јањине митове
о Пљевљима, Брезници, петом спрату, различитим топосима
емотивних искустава. Иронијски модус поезије Јање Раонић,
опет, биће отворен за једно „тотално" подривање целокупног
културног миљеа, за первертовање смисла самог песничког су-
бјекта или метатекстуално подривање саме поезије, јер, лакон-
ски опомињу стихови Јање Раонић, после поетског „мишљења"
увек треба прећи „на неке веселије теме".

Иако нас понављања одређених реторичких образаца
подсећају да је реч о изузетно младом песничком гласу, Пенело-
па у транзицији нас из стиха у стих заводи као што то чине сти-
хови великих мајстора поезије. На почецима, надамо се, озбиљ-
не песничке каријере, поезија Јање Раонић чини оно што смо и
сами заборавили да поезија треба да чини, а што историјски и
етнички већ увелико чинимо - како ће Јања Раонић рећи - „Нај-
безболније захвате / На отвореном срцу".
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Добривоје ЈЕВТИЋ

ПОЕТЕСА „У ТРАНЗИЦИЈИ"

У збирци Јање Раонић Пенелопа у транзицији од тридесе-
так песама бар двадесет је изванредних, шест-седам је лабавије
артикулисаних, само две-три су дуг почетништву и требало би
их искључити из књиге да циљ наше институције није баш то:
објављивање књига које су између осталог документ најважни-
је транзиције за коју живот зна, младости, која с одрастањем но-
си превазилажење и трансформисање тзв. незрелости, те ме-
згре која претходи сочној целовитости свега што живот доноси,
па и зрелој целовитости дела.

Песникиња има само 18 година и у фази је првобитне аку-
мулације тема, мотива, изражајних обрта... Још је све код ње у
поезији само једном и само први пут. Поезија јој је исповедна и
у доброј мери служи усклађивању животне самосвести. Тек ка-
да дође и стваралачка самосвест, рутина, кад Јања Раонић као
професионалац стане на реч, држаће до својих налаза, моћи ће
да их експлоатише, да их варира и репетира, да им даје гушће
или разређеније простирање, по жељи. Књиге ће јој постати по-
датније критичком и критичарском проницању, повезанијем чи-
талачком уживању, вероватно ће више бити поезија од поезије
него од устрептале животне градње. Осцилације између најбо-
љих и најмање домашених песама ће бити мање. Али, врхови су
већ досегнути и сумњам да ће икада бити надмашени, јер оно
што је већ апсолутна поезија не може бити више од тога.

Периферију света на којој јој је сада дато да живи она ра-
зложно и разумно види као центар збивања (тј. центар света).
Као што су простори ризоматски повезни тако су и времена, па
она, девојчица која живи на петом спрату вишеспратнице и ту
гаји мушкатле, може и хоће да буде Пенелопа, она што је на
морским ширинама затурена, као што је Јања на солитерској
висини.

Пенелопа незавршавањем ткања утврђује своју верност и
љубав. Јања Раонић својим хотимице обичним животом досеже
озбиљност, тачне мере, преданост која траје. Њено жртвовање
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није и неће да буде митски искључиво, игриво је и местимице
иронично. Људски је аутентично и песнички домашено.

Познатим се идентификује и дефинише непознато. Зато
су у Јањиној поезији митски мотиви и митска имена: Орфеј,
Прометеј, Јасон, Медеја, Пенелопа... Но, користећи их, песни-
киња не иде за тим да испише традиционално митолошку пое-
зију, нити да искаже виртуозност своје ерудиције, већ да на при-
ступачан, а књижевно ефектан начин, изрази живу актуелност
младе стваралачке индивидуе.

Зна она, транзиција је вечно стање света - сва митска и
историјска, сва божанска и људска стања су непрекидно про-
менљива. Отуда и њен стих За вечерас буди ми Прометеј.

Преплићући познато и непознато, далеко и блиско, давно
и садашње, она наслојава (без грешке у исказу и интонацији)
сликовите чињенице и бистру алузивност.

Ниш,
Август 2005. година
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НАГРАДА  „МЛАДИ ДИС"

Награда „Млади Дис", коју за најбољ и песнички ру-
копис на српском језику аутора до 31 године старости ви-
ше од три деценије (од 1979) додељује Градска библиоте-
ка „Владислав Петковић Дис" у Чачку , добила је ове го-
дине најмлађег , још непунолетног, лауреата - седамнае-
стогодишњу Јању Раонић из Пљеваља. Жири у саставу:
Драган Бошковић , књижевник из Београда (председник),
Драган Јовановић Данилов, песник из Пожег е и Дејан
Алексић , песник из Краљева , између 42 приспела рукопи-
са на конкурс , једногласно се определио за збирку потпи-
сану шифром „Електра". Иза имена грчке јунакиње
„крила" се млађана Јања Раонић (1987), аутор рукописа
прве, необјављене песничке збирке под насловом Пене-
лопа у транзицији.

По оцени жирија, поетски рукопис Јање Раонић из-
дваја се од осталих препознатљивим књижевним квали-
тетом и потврђује литерарну зрелост његове изузетно
младе ауторке. Својом кохерентношћу, поетичком до-
следношћу и поетском инвентивношћу, Пенелопа у
транзицији представља занимљив допринос српској пое-
зији на почетку 21. века.

Награду „Млади Дис" чини плакета са Дисовим ли-
ком (рад академског сликара Зорана Јуреша) и штампа -
ње прве песничке књиге.

Награда „Млади Дис" уручена је лауреату 20. маја
2005. године пред Дисовим спомеником у Чачку, а награ-
ђени рукопис представља 24 књигу младог песника у еди-
цији „Токови" Градске библиотеке.
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Дејан Манчић, војник - резервиста, ирипадник 230. срп-
ске ПВО, рођен је 21. јуна 1975. године у Нишу,   а страдао 4.
априла 1999. на положају Гребник близу Пећи, од забрање-
них касетних бомби које су НА Т О авиони бацили на његову
батерију .

Дејан је био студент Правног факултета у Нишу. Био је
даровит песник, сликар, бавио се уметничком фотографијом,
новинарством глумом и спортом.

У жељи да сачувају сећање и трајну успомену на покој-
ног Дејана, породица Манчић је поднела захтев Министар-
ству културе Србије да јој се дозволи да оснује Фонд „Дејан
Манчић".

Министарство културе Србије донело је 5. јуна 2000. ре-
шење бр. 022-05-5/2000-05 којим је одобрило захтев породице.

Основни циљеви Фонда су да открива  и помаже младе
ствараоце у области поезије, сликарства, уметничке фото-
графије и других видова стваралаштва у којима се исказива-
ла богата даровитост покојног Дејана Манчића.

Од оснивања Фонд расписује конкурс за прву збирку пе-
сама младог аутора. Конкурс се расписује 4. априла, на дан
Дејановог страдања. Радови се примају до 10. маја, а жири об-
јављује победника 21. јуна - на дан Дејановог рођења. Књига
се објављује и представља јавности 30. септембра на Дан ар-
тиљеријско-ракетних јединица наше Војске.

О избору најбоље песничке збирке одлучује жири у сас-
таву: Добривоје Јевтић, књижевник из Ниша (председник),
Мома Димић, књижевник из Београда и Димитрије Миленко-
вић књижевник из Ниша. За 2005. годину награђена је Јања
Раонић (1987) из Пљеваља за песнички рукопис Пенелопа у
транзицији.
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Јања Раонић, добитник на-
граде „Млади Дис" за 2005.
годину, рођена је 28. децембра
1987. у Пљевљима, у Црној Гори.
Ученица је четвртог разреда
гимназије „Танасије Пејатови ћ"
у Пљевљима. Поезију објављује
у више листов а и часописа : била
је финалиста Лимски х веч ери
поезиј е , Прибој , 2003. године ,
добитница 2. награде на конкурсу
„Радуле Жељ ко Дамјановић " за
2004. годину у Плужинама , као

и 3. награде за младе песнике „Ристо Ратковић" у Бијел ом
Пољу у 2004. години. Награђена је и „Банатским пером"
- Житиште 2004.

Јања Раонић добитница је и прве награде дневног
листа „Побједа " за хаику поезију, као и 2. награде Хаику
клуба „Александар Нејгебауер" у Нов ом Саду.

За рукопис „Пенелопа у транзицији" Јања Раонић
најпре добија награду „Млади Дис" на 42. Дисовом про -
лећу у Чачку у мају 2005. године, а потом и награду Фон -
да „Дејан Манчи ћ " у Нишу . Награда обе фондације је
штампање прве песничке књиге младог аутора , па
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис" и Фонд
„Дејан Манчић " заједнички објављују првенац Јање Ра -
онић.
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