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Умјесто предговора

ЗАВИЧАЈНА

Ноћ на свице спрема хајку
Стих и курјак на помиру
Пишем пјесму завичајку
Лимском брату Драгомиру

Сањају те крушке дивље
И јабуке пуне зорње
Шапће облак над Полимљем
Ол̀  скоро за Луге Горње

Што и сад сред зора рјечних
Сија као оних дана
Кад си расто пoред вјечних
Крај Милице и Милана

Тамо негдје Рингишпили
Награде и фестивали
Ал̀  завичај сан тишти ли
Жар дјетињства лимски вали
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Јун за јуном ево климље
Твоја давна љета чујем
Кад ћеш Дале за Полимље  
Јави Лим да обрадујем

За муштулук да му иштем
Ђевојку с беранске плаже
Да вирови сви зањиште
Кад ти врбе стих затраже

Тамо негдје још те има
Гдје мјесецу строфе  лете
Али нигдје ко крај Лима
Имаћеш се – имаће те

Велимир Ралевић
Беране, љета 2012. 
(Пјесма објављена у књизи Драгомира Ћулафића Памтићу, 
Смедеревска песничка јесен, 2012)



Јoш ме има



Цукаш ли Дале, често ме питала мајка
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су се небо звјездама,
пјевала мајка.
Широко поље овцама
косио отац.
Звијезде пале у гору,
у стадо вуци 
пред зору.
Мајчина пјесма
још траје,
гору мелемом роси,
очева коса не стаје
миришу пољем откоси,
покрај Лима
и ја с њима,
у њедрима
од свитања, 
трепет ткања,
у гњездима
сањив̀  птица,
снохватица,
изнад зорјa, 
изнад горја, 

О
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сред изворја,
цват кад крене
калемару из сред зјене,
рог мјесечев.    
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рењина сам и шипурак,
грана ноћна  на прозору
и јабука свјетлолика,
и купина, и малина,
пламен трешње,
румен образ у ђевојке,
јагодице, брадавице, 
боровнице, 
жбун звјездолик 
на јастуку,  испред прага
осмијех Бога, осмијех врага,
соко, око Зелетина,
труд и кремен,
укрес грома изнад Кома,
крешталица, кукавица,
ласта и кос,
реп, копито коња врана,
крик гаврана,
у долини покрај Лима
међ људима, биљем, псима,
међ живима и мртвима,
ђе шарена блуза крије

Д
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бомбе двије,
ој ђевојко Васојевко,
усред горе,
ој изворе,
клокот чесмо,
Равијојло грла мека,
зелен пјесмо,
моја љета педесета
буковјече
и листају, и мезграју
док Лим тече,
подно дуге
моје Луге,
у груд̀ ма ми куца клека.
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оздрављам те
плавет зоро,
зелен море,
Васојево, Црна Горо,
бистроока од потока,
сузе, слапа,
бисер зрно, моја срно,
ђедовино, медовино
и горчино, мјесечино
сред расапа,
с јунацима из читанке
гусле танке,
у радости и у жалу
њиско вранца
у гудалу,
ој јаворе, разговоре,
гавран тицо,
злогласницо,
Дамјан-руко и јабуко,
капо света,
крст и небо
у знаковљу, Крвав-пољу.

П
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ј огњишта, изворишта,
светилишта,
ој згаришта, плакалишта,
игдје л̀  ишта?
Уз планину свитац свину,
ој животе, вјетре, вранче,
стани мало бјели данче,
топла ласто, 
срце моје,
подно стреје
прољеће је,
узлети ми плавичасто,
куцај срце, тиха рано
затрепери брезе грано,
гори, гори, не догори,
откуј косу, испиј росу,
шапни цвијету
и откосу: 
у долини покрај Лима
још има ме.

О
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есам свијетом 
ја `одио,
пол̀  вијека, па и више,
шибали ме вјетри, кише,
сирак био,
рајског воћа
сласти пио,
наглед̀ о се и красота,
и дивота надивио,
так̀ о небо,
дно живота,
али слађе не уснио,
нит` се игдје пробудио
као шевар, шева, шума,
као травка, псић ил̀  луна,
ил̀  поточић из горице
у гр̀ оцу жедне птице,
к̀ о у мојој Црној Гори
која свиће
мимо свијета,
извор-оком  од ланета,
гдје из цвијета

Ј
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пуног здравља
са Ловћена,
с Дурмитора,
с Виситора,
са Острога,
у над Бога,
са језера и са мора,
с Бјеласице,
с Кома плава
у плавило
пуца зора
са којом се распрскавам.
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ари л̀ љето,
вије л̀  зима,
ја крај Лима.
Куд он тече,
течем и ја.
Он се буди,
ја зарудим,
он се чуди,
а ја шљива,
ја ливада, фрула
шарна, чобан испред
бијела стада, вјетра грива.

Ж
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 с јесени ја сам
лишће. Заруменим,
дрхтим, падам
покрај Лима,
лишће ми је у очима.
Постеља ми лишће шумно,
кућа, писмо, моја слика,
све што сеже до видика
и заумно.
У лишћу ми
смис̀ о вјетра,
поезија гдје зашушти
и немушти живот сушти,
кад запљушти
киша позна,
зимогрозна
срешћеш мене.
Самоћа ме тихо круни,
шапћем вјетру,
жбуну, жуни.
Још с јесени,
још с јесени,

А
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кад потоци зароморе,
кад казани проговоре
и потече шљива љута,
с њом потеку моји дани,
скрену с пута накресани,
браћо пјана, Полимљани,
вичем, пјевам: још ме има
у долини покрај Лима.
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ад Ђурђевим Ступовима
једна звијезда још ме чека,
њена светост да ме згрије
једног дана кад се вратим,
покрај Лима гнијездо свијем,
када схватим
да је пјесма све што оста, 
са лимског ће тада моста
душа моја чути себе
мјесто звона манастирског
док се клатим.

Н
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д Берана па до Трепче
опило ме румен вече. 
Од Берана па до горе
ноћ вјековах, пружих руку,
убрах мјесец, дивљу 
ружу с Проклетија,
вијеку ми небескији
пут засија,
мелем траве подно главе.

О
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окрај Лима у долини
ја дариван мјесечини
шумим, бљештим, мјесечарим 
изнад снова, изнад кућа,
до сванућа
пут путујем и не старим.
Моја пјесма као и ја
од љепоте заблудјела
са чергама, чергарима,
у небо је полетјела,
изнад Лима,
гдје ме има.

П
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ад вјекови к̀ о вјетрови
преко гора од Чакора,
с Проклетија 
гдје сам и ја,
кроз сумрачја,
изнад зора,
до увира и немира,
до понора, док̀  се мора,
па и даље низ долину
изнад мога чела мину,
хујом знаним захујаће,
завјетраће, заграктаће,
залајаће, зањиштаће,
задрхтаће, затрептаће,
шумом Лима
прошаптаће:
још ме има.

К
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угом чарном,
сребром, златом,
ждрала јатом,
травком, сламком,
смрти бридом
и невидом
од обале до обале,
чиме било,
бар на часак
премостићу ништавило.
Носиће ме до увира
талас бјели,
кад ће срце
из груди ми
да одсели
у прољећа,
у обзорја
топла, боса,
из којих ће
нићи цвјетић
среброросан.
Мјесто мене,

Д
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пјесме моје,
док је Лима,
мирисаће душа лире
ЈОШ МЕ ИМА.





29

ЈОШ МЕ ИМА – „пјесма све што оста...“
(Предговор уз прво издање)

Кад су се издавач и неки његови сарадници 
састајали и разматрали могућност објављивања 
поеме, пјесме, „Још ме има“ Драгомира Ћулафића 
као књиге, као „цјелине“ која стоји, која постоји сама 
за себе јасно и  „одређено“, „потпуно“ и јединствено, 
мислили су и говорили о њој, о тој пјесми и поеми, 
као „звуку“ који у слуху, у сјећању и памћењу, 
траје према ономе како је њене стихове говорио 
њен пјесник, како је ритмички изговарао сва она 
набрајања долина и брегова, села и планина, како је, 
у „рецитовању“, мијењао глас и њиме, тим гласом, 
музички и музикално, стварао утисак и узбуђења 
равна најљепшим доживљајима на музичким 
свечаностима у концертним салама. Јесте, заиста, 
тај пјесник, тај професор књижевности и језика, 
тај управник библиотеке у Београду, која носи име 
Лазе Костића, тај човјек, кога његови најближи 
и најроднији, знају као срамежљивог, подоста 
стидљивог и, сигурно, скромног „поету“, почиње, 
за вријеме „говорења“ ове поеме, постепено да 
„јача“ и расте, некако да и сам бива струна и звук, 
помјерљивог гласа, као да се тај глас мијења у складу 
са ритмом стихова: брзо набрајање, застајкивање, 
подигнути тон, могуће „ослушкивање“ одјека у 
публици, поистовјећење са пјесмом, „изједначење“ 
са њом, и све се стапа у једну цјелину која je звук и 
склад пјесника и стиха, али и хармонија постигнута 
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у сазвучју тонова између пјесника и публике, ријечи 
и музике, мисли и слика...
Ако се овоме дода оно што је, у издавању пјесничких 
књига овог издавача, значајан подухват и познато 
остварење (многе књиге, како се то каже, за дјецу 
и омладину и од познатих, наших савремених 
пјесника), и ако се има у виду да је исти издавач 
већ објавио једну пјесму као „књигу“, и то пјесму 
„Ноћ скупља вијека“, Његошеву, онда, зашто тако, 
као књигу, не штампати поему „Још ме има“, која 
је примјер изванредног пјесничког надахнућа, 
синтеза пјесничке цјеловитости њеног ствараоца, 
вјероватно и пуна сублимација поетског израза, 
рјечника и језика његовог, а у неком „временском 
ходу“ – пут у обрачун са собом или „смирење“ 
на крају дугог, тешког, изукрштаног и напорног 
путовања кроз живот? Није било без помисли ни 
оно што се, ипак, колико наслућује, још више осјећа, 
види и зна: та је поема нешто као „завјештање“, 
слава и опроштај, „жал за младошћу“, у смислу 
који је под тим ријечима подразумијевао Борисав – 
Бора Станковић, али је и поемски загрљај из одјека 
„Ђачког растанка“ Бранка Радичевића. Можда 
има одјека и „одзвука“ пјесничких каденца из 
„Стражилова“ или предсмртног, ратним разарањем 
уништеног човјека, који живи у нужној „здравици“, 
која се зове „Апотеоза“ Милоша Црњанског. У овом 
тражењу „отклика“, могућег и „историјског“, донекле 
„аналогног“, али, свакако, и оригиналног, као да има 
лијепе сличности са музиком и смислом пјесничких 
творевина, какве су „Војводина“ Мирослава 
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Антића и „Мостарске кише“ Пера Зупца. Ове, 
„могуће“, „везе“ и сличности, не само да не умањују 
вриједност и „пјевну“ звучност поеме Драгомира 
Ћулафића, него, напротив, „стапају“ је „сједињују“ 
у један велики „склоп“ савремене и „генерацијске“ 
поезије овог времена.
Један под разлога, и то „инспиративних“, да се 
ова поема објави као књига, можда је и овај: мало 
је ријека у Црној Гори, малена је Црна Гора, али 
је тај Лим, та ријека, „скоковита“ и са провидним 
брзацима, изузетно добар мотив за пјесника и 
за све оно што су он, тај пјесник, и сви његови 
проживљавали са том ријеком и поред ње. Други 
мотив можда је и нека „сличност“ у доживљајима, 
крај ријеке и у њој, још и овај: издавач и неки његови 
сарадници као што је и овај што се потписује испод 
ових уводних ријечи, имају чудовишну ријеку у 
свом завичају – Зету! Та ријека је, као што се зна, 
„друкчија“ од Лима, али је ријека и „наша“ је, па 
су се, сви, лако могли, поводом пјесме и поеме, 
„Још ме има“, сјетити и своје Зете, њених зелених 
дубина, понеких плићака, неке несигурне мирноће 
и „тромости“, али и савршено складних боја у 
варијацијама зеленог: зеленило ријеке, зелено грање 
и дрвеће изнад ње, „зелени“ догаћаји и „зеленило“ 
младости која се крај ње играла, радовала, 
сазријевала, патила и мучила... И није случајно што 
је Драгомир Ћулафић 1993. године на конкурсу за 
најљепшу пјесму о ријеци, добио прву награду за 
пјесму посвећену Зети, која је одмах нашла мјесто у 
читанкама.
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„Историјски“, сада, послије свега, кад се, ево, 
помињу неки разлози за објављивање поеме 
„Још ме има“ као књиге, треба, стварно, посебно 
да се нагласи: пјесник Драгомир Ћулафић 
вриједан је и даровит књижевник, предан своме, 
баш пјесничком дару, разноврсном, и у њему, 
нарочито, са својственом љубављу према младом 
и најмлађем нараштају као „чистим“ читаоцима, 
са петнаестак књига у по неколико издања, дакле, 
тај пјесник, даровит и „плодоносан“, није, ипак, 
толико „познат“, колико, по свему, заслужује, 
и није толико „разматран“, како би се морало 
претпостављати да, у нас, има праве критике, 
„приказивача“ и „оцјењивача“ како ткз. дневних, 
ништа мање ни оних „историјских“. Хоће ли 
објављивање књиге „Још ме има“, једне пјесме или 
поеме, бити примљено, читано и „расправљано“ и 
као „исправка“ и „допуна“ досадашњег рада и хоће 
ли значити један „мир“ и „стишај“ ради новог и 
великог, а, свакако, и могућег поетског подухвата?
Али, поред свега, најглавнији и једини прави разлог 
за објављивање ове поеме као књиге јесте њена 
књижевна и умјетничка вриједност. И „прича“ и 
бајка, и лирска исповијест са епским елементима, 
и разноврсност, богатство, разнородност стиха, 
риме, ритма и музикалности, и љубав као страст, па 
носталгија, са сјећањем и „прекоријвањем“ што се 
било и како се прошло, и „географија“ са симболима 
имена и појмова, и „историја“ са снагом подсјећања 
и постојања, одувијек до данас, - све је то поезија, 
пјесничка снага и увјерљивост, занос завичајем 
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и опомена пред собом и у себи, све је поeзија од 
живота и са стварношћу која је постојала и текла, и 
још „тече“, све је „дуг“, дужност и једно „враћање“ 
љепоти и љубави, све је оно што и пјесник у једном 
стиху наглашава: поезија, као пјесма, као поема, као 
исповијест и сазнање – „пјесма све што оста“, све 
што је остало, послије свега...

Др Василије Калезић
Београд, 23. јул 2000.





РЕКЛИ СУ
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ЧУДЕСНА ЕНЕРГИЈА У ЈЕЗИКУ

Име песника Драгомира Ћулафића у савременој 
српској поезији већ је дуго присутно и оно што је 
најбитније: непрестано се стваралачки исказује и 
благодатно обнавља. У тим значењима даровним 
настала је поема „Још ме има“ која по својој 
евокацији, реминисцентности и лексичкој густини, 
надасве по реторичкој унутарњој узаврелости, 
представља духовну вертикалу овог песника. У њој 
oсећамо говор завичајни, епско-лирски преплет 
– епски: по својој етичкој артикулацији и односу 
према предачкој зеветности – лирски: у лексици, у 
стилским обележјима, у ритмичкој променљивости 
осмерца, седмерца и других версификацијских 
низова најчујнијих у народној мелодији, у дотицању 
митолошких и психолошких слојева својствених 
људима чврсто повезаним с природом у којој су 
рођени и одрастали, у овом случају у Васојевићима, 
у светој лимској долини и планинама опеваним и 
затајним у легендама и недовршеним причама о 
одбрани самобитности и слободарењима.
Поема „Још ме има“ је својеврсно свођење песника 
и досадашњег животног рачуна... Минула 
времена и садашња, вековно и тренутно сливено у 
родословну читанку задобило је звук древности али 
и ововремена сазвучја, глас поносан и пркосан пред 
налетима зла свакојега, опомињање на припадност 
једном живом фрескопису који се разраста колико 
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у прецима толико у потомцима, у свести да су 
племенито „немањићко сјеме“ засијано у дубину 
и ширину около Ђурђевих Ступова. Песнички 
језик је сав у подређењу том гладном још које 
одолева ништавилу и нечовечности и које подстиче 
лирски субјект да се потврђује у јачању исконских 
веза са свеколиким традиционалним значењима 
и извориштима непресушиве духовитости. А 
та изворишта су у његошевској космогонији, у 
Радичевићевом „›Ђачком растанку“, у кажама 
Марка Миљанова о чојству и јунаштву, у чобанским 
надпевавањима с горским чаровитим хоровима, у 
тужбалицама, у свему ономе што мелодику, лексику 
и синтаксу чини самородном и непрекинутом 
колико у романтичарским заносима толико и у 
ововременим песничким проговорима... 
Драгомир Ћулафић у евокативно-исповедном 
тону трага за својим идентитетом и поступком 
археолога, првенствено у лексичком слоју, открива 
најблиставији тренутак своје песничке зрелости. 
Отуда ће ова поема бити изузетно интересантна 
стилско-језичким аналитичарима и читачима-
жедницима изворне речи, жуборне и чаровите у 
понорним дубинама језика.

Радомир Андрић
Београд, 9. мај 2000.
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КА НЕПРОЛАЗУ

Преко времена и простора речима пробраним 
и просејаним, а умешно сплетеним у поему 
карактеристична наслова „Још ме има“, дозива се 
Драгомир Ћулафић са просторима завичајним, са 
временима давним. Оживљавају у овим лакокрилим 
стиховима успомене и, као на каквом огромном 
екрану, блескају звезде детињства и сија, негде 
високо у своду, звезда удеса. Призива давно и 
самерава садашње овај песник гласно поручујући да 
га још има и да се живот непрекидно обнавља.
Сва је ова Ћулафићева поема од бруја и ромора 
завичаја, од песме пуне сете а понете из детињства и 
ране младости. Заувек је у памћење та песма урезана 
и њеним ритмовима пулсира живот. Та песма са 
улазне капије живота, са самог њеног прага, казује 
се двоструко: оглашавањем радости постојања и 
пркосним поручивањем „још ме има“, као и сетним 
казивањем пролазности.
Присан и топао однос са амбијентом у коме се 
стасавало и спознавало окружење и сопство једино 
је био могућ у детињству и раној младости. Тада 
нема оштрих граница и коначних разграничења, 
опреза и неповерења, јер све се стапа у једно и 
јединствено. Са те позиције пева песник, пева топло 
и непосредно.
Евокација те присности у поеми „Још ме има“ је 
на крајње једноставан и непретенциозан начин, 
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поистовећивањем са сликама и призорима из тог 
времена и тог амбијента, ову поему учинила не само 
памтљивом већ и очаравајућом.
Поистовећивање са окружењем: шипурком, 
купином, горјем и изворима, јавором, јунацима из 
читанки и својим саплеменицима и најближима 
није ништа друго до најкраћи пут ка непролазу. 
Тамо су смештени гласови блиских: оца, мајке, 
рођака, браће и сестара, али у овој поеми све говори 
и све пева, све се дало у лакокрило треперење стиха, 
па поема често има ритам кретања ствари, лица 
и појава. То опонашање толико је уверљиво да се 
повремено стиче утисак како и не читамо текст, 
већ присуствујемо некој чудесној игри светлости и 
сенки, лепета и трепета васколике природе.
Иако осенчена сетом, иако тоном баладична и у 
много чему меланхолична, ова стихована казивања 
о прошлом и садашњем победа су витализма, победа 
живота многогласног и разноврсног, живота који 
се гласка из свега. Стога је ово певање једним делом 
и ода животу који, упркос свему, не сустаје, већ 
оглашавањем многоструким поручује кроз уста 
песникова и буђење природе још ме има.

Драгомир Брајковић
Београд, 16. јун 2000.
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НА ДУШАК

Поему „Још ме има“ Драгомира Ћулафића прочитао 
сам без остајкивања, без почијевања, понесен, 
одједном, на душак, као да сам се издалека вратио 
кући у којој сам одрастао, као да сам у сну и уједно 
видио пробране знакове Црне Горе, као да сам 
жедан и уморан попио чашу хладне воде са лимског 
извора, као што се и чита и прима зачарана пјесма, 
у ритму гдје нам је све познато и блиско, али га 
таквог први пут чујамо - као да слап дјетињства, низ 
литицу, лагано, у бијелом, пада у матичну ријеку.

Миро Вуксановић
Нови Сад, 5. април 2000.
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ХИМНА ЗАВИЧАЈУ

Догађа се то у поезији, оној правој, истинској, да 
ријеч послужи, буде („труд и кремен / укрес грома 
изнад Кома“) наклона, да открије своју исконску 
моћ, значење и звучање, своја језгра, суштине, и 
да заискри, заромори, зашуми таласима Лима као 
у предивној пјесми-поеми пјесника по рођењу, 
надахнућу, животу, Драгомира Дала Ћулафића.
Стихови с Лима и о Лиму су псалми полимској, 
васојевићкој земљи, они су лирска поема о завичају, 
дјетињству, дубља пјесничка, филозофска истина 
о човјеку, његовој нераскидивој вези с природом. 
Поема је сва саткана од завичајних боја и мириса 
и сва грца у њеним ритмовима и аријама, одзвања 
у нашој души пријемчиво и топло као мајчина 
ријеч, далеки призвук пјесме старинске, поткомске, 
митске, завичајне.
Наслов пјесме постао је њен основни тон, рефрен, 
који има сложену функцију у њеној структури, 
изразу, стилизацији, а нарочито у интeзивирању 
ритма, који повезује мозаичке слике филигрански 
уобличене у чврсту, компактну цјелину. Наслов, 
односно рефрен, оставља структуру пјесме у 
отвореном, поистовјећује се са пјесничким гласом 
који има сталну тенденцију успона у емотивном, 
звуковном, ритмичком, естетском.
Поема је писана у ритму, који уздиже, опија, заноси 
(„Од Берана па до Трепче / опило ме румен вече“), 
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оплемењује... Залахори, заискри лимски, комски 
пејзаж у њој топлином и љубављу, благошћу, 
опчини љепотом. Има у њој помало романтичарске 
распјеваности, полетности; она је химна, ода 
завичају, Лиму, Кому, цјелокупној Црној Гори - 
живи крај у пјеснику и он у њему. Пјесма полетна, 
драга и пријемчива, заводљива, разбокорена, 
нарцисоидна попут проклетијског каранфила или 
комског небогласника који мами висином и сунцем, 
царством поезије.
Кроз читаву ову поему провлачи се врло суптилно 
и дискретно пјесничка порука, жал за минулим, 
за љепотом, пролазношћу. Лим који једним својим 
дијелом тече кроз европску литературу добио је још 
једног правог, аутентичног пјесника.

Милош Вулевић
Беране, 20. септембар 1999. 
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ЖИВА СЛИКА

Стихови Драгомира Ћулафића у овој поеми су жива 
слика, одјек који испуњава једно вријеме, виђење, 
трагалаштво, друмовање и туговање. То је, у ствари, 
роман у стиховима, драма времена и људи у њему. 
Пјесник је тајновитим стиховима обасјао предјеле 
завичаја као што то чини сликар. Ова поема је 
ухватљиви трептај, чисто поље душе, музике, 
умјетничке цјеловитости.
Поетски рукопис је саткан од чулности, израстао 
из дубина језика и његове иозворности. Ритам и 
складна рима су још једна осебеност овог рукописа. 
Симболи збирају боје, звуковност. И све је враћање 
себи, завичају. Ређајући тако стихове пуне сјаја и 
мисаоности, пјесник примјећује да у завичају није 
више као што је било.
Ријечи су убране у природи и остају као 
свједочанство о љепоти, људима, њиховим 
радостима и тамнинама које свеукупно чине живот 
у долини Лима, испод Комова и пјесникових долова.
Модерни сензибилитет, реска слика, шум рима... 
и још много тога што је уздиже и краси, чини ову 
поему умјетнички потпуном и сврстава њеног 
аутора у ред најзначајнијих пјесничких имена 
српскога језика.

Ратко Делетић
Подгорица, 23. април 2000.
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ТКАНИЦА ОД СТИХОВА

Поема Драгомира Ћулафића „Још ме има“ је једна 
од блиставих поема и моје позне младости. Слушао 
сам је у казивању свог давнашњег и садашњег 
пријатеља у временима олујним и тихим, у 
пределима и градовима разним а највећма памтим 
једно незаборавно и уникатно казивање у завичају 
песниковом, у селу Луге, код Андријевице, на Лиму, 
на дрхтавом мосту понад реке, испод родне и нове 
куће браће Ћулафића.
Срећом, камера је забележила то казивање мирно 
и тихано, са мало угљевља у гласу, у светло јулско 
јутро, недавне године, 1997. То казивање са 
подвученом музиком испод гласа, оном најлепшом, 
жубориком његове најдраже реке, пратиће ме све 
ове године промакле у јурњави за тишином. И 
ја и сад, док записујем ове речи, видим и чујем 
Драгомира Ћулафића, како седи на мосту који се 
љуља и казује „Још ме има“.
Ово је једна од најлепших песама о завичају 
написана на мом језику, сва складна као бројаница, 
ниска бираних, измешаних светлих и тамних речи 
детињства, у поетској форми коју држи чврсто 
уграђена спирала гласова утканих у стихове; са 
звуком тужбалице и завичајних напева, са бисерним 
сликама виђеним очима детета, са мирисом 
годишњих доба, звуком каменчића које носи брза 
вода; непатетична а химнична, сва од музике 
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источене у стихове; са дискретним подсећањем на 
Бранка у звуку и Црњанског у једноставности форме 
исказа, какву има и поема „Стражилово“. Ова поема 
је најлепши албум са бираним сликама душе која 
одраста у непрекидној жудњи за завичајем.
Биљурни језик ових строфа даје поеми „Још ме 
има“ ону неопходну количину светлости да би се 
видело и оно што се видети не да: жал за Лугама, 
за детињством и младошћу који одлазе на хитрим 
коњима уз обалу реке која је овековечена у овој 
поеми.
Док је Лима трајаће и ова поема мом драгог 
пријатеља Далета, Драгомира Ћулафића.
Болна и горка исповест, тканица сећања из које 
исијава блистава светлост завичаја.

Перо Зубац
Нови Сад, април 2000. 
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КЛИКТАВИ ПЕВ

...И ова Ћулафићева песма је, попут бројних ранијих, 
отисак срца. У њеном стиху душа крили, узлеће 
снохватним... и рекло би се да нема краја кликтавом 
певу. 
Шта све није – и у чему све није – песник који је 
са себе збацио свлак. Шта све није, какав све није 
када оком душе сочи „укрес грома изнад Кома“, и 
све оно што му душу храни, што је морну светлом 
распутава. Она сад пева омлађена завичајем.

Јован Н. Ивановић
Београд, 20. јун 2000.
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ЛОКАЛНО КАО УНИВЕРЗАЛНО

Завичајне теме и мотиви доминантни су у 
цјелокупном Ћулафићевом стваралаштву и за дјецу 
и за одрасле. „Завичај ме отровао / грком клеком 
и копривом“, каже он у једној младалачкој пјесми. 
Ћулафић је просто опијен, опчињен завичајем, као 
што је, уосталом, и већина пјесника, оних из Црне 
Горе, нарочито. 
Поема Још ме има садржи све квалитете раније 
Ћулафићеве поезије, с тим што су овдје највише 
дошли до изражаја. Пјесник на привидно 
једноставан начин читавим системом умјетничког 
казивања: ритмом, стихованом оркестрацијом 
говорних фраза и идиома, лапидарним синтагмама, 
метафоричним и симболичким сликама и 
асоцијацима плете епско-лирски лимски вијенац 
који прераста у праву химну завичају, а доима се као 
омиљена музичка арија (‹’Од речи музици се врати“, 
Љермонтов).
„Сложена једноставност“ поеме Још ме има 
најчешће се исказује пјесничком сликом Јесењинске 
експресивности, која је кључна компонента 
Ћулафићеве поезије. Препознају се звуци и 
одјеци народне поезије: Ој, ђевојко, Васојевко... У 
долини покрај Лима... Од Берана па до Трепче... 
тужбалице: Ој огњишта, изворишта... Ој згаришта, 
плакалишта... митска прошлост: Дамјан руко 
и јабуко... Равијојло грла мека... Гавран тицо 
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злогласницо... Крвав поље... неологизми: буковјече, 
зорје, изворје, мјесечарим, небескији, знаковље..., 
који су мајсторски уграђени, такорећи углазбљени 
да сем општег, фолклорног и локалног, добијају 
уневерзалнији пјеснички исказ.
Само на примјерима из Поеме може се сачинити 
права мала читанка из теорије књижевности: 
раскошна метафоричност, богатство стилских 
фигура (симбол, хипербола, персонификација, 
метонимија, анафора, епифора, апострофа, 
елипса...), версификацијска виртуозност, богатство 
риме (парна, укрштена, обгрљена, мушка, женска, 
скривена, леонинска), самогласничка и сугласничка 
сазвучја (алитерација, асонанција, ономатопеја), 
која доминацијом струјних и шумних сугласника 
буквално дочаравају шум и бруј Лима, његове 
брзаке и букове, вирове и вртлоге.
Све то пјесник Драгомир Ћулафић постиже с 
лакоћом, спонтано као да преписује, као да бере 
„руже с Проклетија“, као да узима од природе, све 
танано и распјевано, и никад презимно и никад 
банално. Народни пјевач би рекао: „Сама му се 
сабља извадила!“
Истинска доживљеност, емотивност („Мислим да се 
не може писати без емоције, без страсти, без патње“, 
Борхес), немири и трагања, пркоси и заноси уздижу 
Поему до универзалног значаја, што је својствено 
само истинској поезији.



50

Ћулафић се још једном потврдио као даровит, 
зрео, остварен пјесник. Пјесник се без зазора и 
узмака, руку под руку придружује дивној плејади 
пјесника из лимске долине, најпоетскије долине 
у нашој поезији: Ристу Ратковићу, Радовану 
Зоговићу, Михаилу Лалићу, Душану Костићу, Павлу 
Поповићу, Радоњи Вешовићу, Вукману Оташевићу, 
да споменем само најистакнутије.

Ратко Чолаковић
Борба, Савремена поезија и проза,  
6. децембар 2001. 
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С БРЕГА НА БРЕГ КАО С ВЕКА НА ВЕК 
(Скица за портрет Драгомира Ћулафића)

Драгомир Дале Ћулафић је писац разноврсног 
тематског, жанровског, стилског усмерења и 
разгранатог књижњвног дела. С подједнаким 
успехом пише и за децу и за одрасле. Међу тим 
књижевним круговима и слојевима, чак и међу 
жанровима, намењеним различитој публици, 
постоје танане везивне мотивске нити. У питању 
је целовито и заокружено књижевно дело које је 
стварало и писало мудро сиједо дијете, као у некој 
језичкој игри и заносу.
Ћулафић је за своје књиге награђиван, критичари 
су високо оцењивали његове поетске домете и 
прозна остварења за децу, док је приповедачка 
проза сабрана у књизи „Кључ“ (Универзитетска 
ријеч, Никшић, 1991), поред објављених прича у 
„Политици“, „Савременику“... прича увршћених 
у неким антологијама, као и преведене насловне 
приче „Кључ“ на енглески језик, уз рецензију 
Душана Костића, да приче „ привлаче и 
освајају читаоца својом једром сликовитошћу и 
племенитошћу чеховљевске врсте“, ипак, од стране 
критике донекле остала у сенци. Поема „Још ме 
има“ сврстава се у изузетна поетска остварења. А 
песничка књига „Причест“ (Просвета, Београд, 
1997) добила је најласкавије оцене угледних 
књижевних стваралаца и критичара. За познаваоце 
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књижевности за децу, области у којој се подмеће 
много шта сумњивог и непровереног квалитета, 
Дале Ћулафић је раме уз раме с најпризнатијим 
дечјим писцима.
„Од многих светова које човеку није поклонила 
природа већ их је створио његов властити дух, 
највећи је свет књига“, записао је Херман  Хесе. 
Реч је, значи о Свету који је стварао (створио) 
сам човек. Творачка моћ је у рукама оних који 
језиком и имагинацијом освајају, тумаче, дограђују 
и надграђују. Такав је стваралац Дале Ћулафић, 
писац који непрекидно „мигрира“ из једног у други 
књижевни свет не би ли боље сагледао шта је 
урађено и шта треба још да се догради. Та миграција 
обухвата и књижевне жанрове, поезију и прозу, 
односно, приповетке, романе, песме, поеме, за децу 
и одрасле. У питању је јединствен стваралачки 
простор у коме сви ти мали светови обједињују у 
себи прошлост-садашњост-будућност, као једно 
једино време. У њему песника има или ће га бити, 
само ако је аутентичан и прави. У Ћулафићевом 
поимању тих простора и времена, односно тог једног 
јединог простора и једног времена, има нечега од 
онога што Хесе назива „праисконском  магијском 
радњом, магичним освајањем природе кроз дух.“
Мислимо на страстну опијеност језиком, на језичку 
игру у којој се песничко искуство не ставља на 
хартију ако се претходно не испроба на својој кожи. 
Творачка снага постиже се само истинитошћу и 
дубином емоције. Као да је Ћулафићев стваралачки 
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кредо заснован на Гетеовом поетичком начелу које 
налазимо у „Фаусту“:

Ко не осећа, тај залуд куша. 
Из душе ваља да вам шикну речи, 
да с праисконском снагом која лечи 
покоре срце сваког ко вас слуша.

У овом одговору који др Фауст даје на Вагнерово 
питање о односу живота и ученог човека предатог 
књизи крије се поетика Далета Ћулафића.
Тек кад песник на себи искуша разорну снагу 
„која лечи“, читаоцу се, после фазе суптилног 
брушења сваког стиха, дозвољава да прође тај 
исти пут и осети творачку енергију Поезије. 
Он се не задовољава само сфером емотивног, 
поетског, естетског, него заведен песмом, као у 
каквом лавиринту, тражи излаз из сопственог 
животног лавиринта и варљивих дубина које 
отвара Ћулафићева поезија. Догађа се оно што 
се збива у народној бајци: моћни цар обећава да 
ће онај ко изрони прстен што светлуца на дну 
дубоке воде, постати-бити његов зет. Али, ко год 
не успе, изгубиће главу. Десетине храбрих просаца 
покушавају; неки и не стигну до дна, а неки, опет, 
повуку руком по дну где је „скривен“ прстен, али 
прстена нема. Други, опет, захвате прстен и отисну 
се ка површини, али изроне празних шака. Читалац 
на крају сазнаје да на дну прстена уопште нема, 
да нема ничега, да је пред просиоцима у варљивој 
дубини само привид, то јест да они виде сенку-
одраз прстена који је скривен у гранама крошње над 



54

водом. Да прстен, дакле, постоји, али не на месту где 
га они виде.
Сличну варљивост има Ћулафићево књижевно 
дело, прозно и поетско. Он је тај који једини познаје 
тајне и скровите прелазе, који уводи и преводи из 
једног књижевног света у други, из једног жанра у 
други. Водич кроз то слојевито књижевно дело јесте 
посебно осећање живота који можемо именовати 
као истинитост поетскога, постављајући 
највиши степен стваралачког на релацијама између 
стварности и поетског. У питању је дискурзивност 
која се простире на више организованих и 
повезаних нивоа који воде до развијеног естетског, 
поетичког и филозофског система.
Један приступ води кроз тематско-мотивски круг. 
Други темељи на звучности поезије, трећи на 
емотивном поимању, четврти на поетичком верују 
у коме путовање с брега на брег, постаје путовање с 
века на век, ако се поетски творачки елемент покаже 
у својој пуној креативној снази. Пети приступ 
почива на особитом тројству Ћулафићеве поезије, 
шести, на повезаности мотива у различитим 
књижевним жанровима и седми, који је по рангу 
важности на првом или другом месту, на творачком 
бићу језика, на језичкој имагинацији и игри.
Ћулафић јесте најмоћнији кад прави баханалије са 
језиком, кад „испија свануће“, „испија себе“, „лебди 
између смрти и живота“, „ухођен од песме“, и то не 
само у песми „Скадарлијска“ из које су истргнути 
цитати, него у свакој песми. Свака је узлет у високо, 
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било да је у питању сфера естетског или сам чин 
певања, али слободно можемо рећи да је песма 
„Скадарлијска“ ( иначе проглашена за најбољу 
боемску песму на југословенском конкурсу 1995) 
нешто најбоље што је о тој теми исписано у светској 
поезији, равно Бодлеровом пијанству, оном из песме 
„Опијајте се“ које је једини начин да се не постане 
„роб времена“.
Приступ у поетику песника који у писању поезије 
види светлост малог света, води, разуме се, кроз 
саму поезију Далета Ћулафића, но он се може 
потражити и у Његошевој „Лучи микрокозма“, или 
у Гетеовом поимању стваралачког, што би било 
сасвим природно, јер је Ћулафић „немачки ђак“. 
То би могло значити да је „школован“, уз све благо 
светског песништва, на немачком лиду, да је добро 
упознао и Нибелунге, и Шилера, и Хајнеа, и Рилкеа, 
и Новалиса, и Гетеа, и Бена, да познаје и Целана, 
Граса, Фрида, Хандкеа... Да му је, с друге стране 
„Луча микрокозма“ попут домаћег огњишта, то јест 
да је наша књижевна традиција снажно утицала 
на формирање његовог књижевног профила, да 
је, коначно, тај укрштај могао донети један сасвим 
особен књижевни амалгам.
У Ћулафићевом случају, то је поезија о нечему што он 
најдубље осећа и види. Поезија о кући као свеколиком 
симболу. О кући као станишту душа, кући као о 
метафизичком простору у коме се човек, све више се 
удаљавајући – враћа. Кући као месту у чијим ће га 
кутовима осетити они који разбацују божићне орахе, 
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али и они који буду пребирали речи на трпези уместо 
хлеба. Кључ који мајка односи са собом у свет бели, у 
приповеци „Кључ“, симбол је над симболима. Јабука, 
обична јабука под којом седе деца и отац и сви преци, 
постаје временска, метафизичка воћка.
Одлазак из куће или повратак кући – један је пут, 
онај који се никада не напушта:

Прилазим кући, однекуд се враћам. 
Колко ли сам дуго свијетом одио? 
Са кључем у руци још збуњен корачам, 
о да ли сам, збиља, ја то негдје био?

 „Повратак“
Приповетка „Ќључ“, песме „Додири“, „Повратак“, 
„Огњиште“, истоимени циклуси и разгранати 
обредни мотиви, поједине сцене из прозе за децу, 
култ породичног огњишта на коме су заложене 
„ријечи“, говоре нам да се ослушкивање куће, као 
чаробне кутије кроз коју се чује Време, збива ма где 
човек био, долазио и одлазио, на том пропутовању с 
брега на брег које може постати: путовање – с века на 
век. Најраскошније слике завичаја су места потпуног 
остварења. Није то само кућа, него и река, и белутак, 
и планина, и стрмина... Ћулафићев језик не чине 
само речи, него и звуци: „шумор твојих / предвечерја, 
трава, потока и жбуња.“ Тај језик располаже и 
бојама: „У очи не претаках залуд изворе и боје / 
твојих прољећа и јесени.“ Моћ језика је у томе што 
су тице у песмама уместо речи, а светлост је његова 
праисконска снага (у песми „Дуга“). Реч је о потпуном 
предавању немуштом језику који прави песници 
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увек слуте и познају, као што травари знају које биље 
лечи. Болест песникова је она „прва језа“ о којој пева 
Црњански у истоименој песми, а она потоња која се 
„већ дуго слива / у речи приспеле на трпезу / уместо 
хлеба, испред сечива... (у Ћулафићевој песми „Реза“).“
Песме „Додири“ и „Повратак“ су алфа и омега 
Ћулафићевог певања.  У средишту обе је кућа – одлазак 
од куће (у првој) и повратак кући (у другој). Повратак-
одлазак у Живот, из Живота, у Поезију, у Време. Сасвим 
конкретан кључ, сасвим конкретне куће, постаје кључ 
времена, кључ којим ће песник да откључа станиште за 
себе, да га ИМА и после свега. У његовом поетичком и 
филозофском систему завичај се успоставља певањем, и у 
таквом завичају који из реалног прелази у имагинативно, 
у поетску истинитост, може се наставити са певањем. Та 
универзална тема битисања наглашена је у Ћулафићевој 
поезији. Песникова творачка усамљеност је очигледна, 
али је његово свеприсуство такође очигледно – ако пева 
творачки. Чини се да су кључеви „система“ Дагомира 
Дала Ћулафића завршни стихови славне поеме „Још ме 
има“. У њој се творац, и сам задивљен дубином, висином 
и звучношћу свог дела, поиграва са језиком и звуком, 
као дете када се нађе над кањоном који му враћа речи 
одјеком као свој сопствени говор.

Моја пјесма као и ја 
од љепоте заблудјела 
/.../ 
у небо је полетјела, 
изнад Лима, 
гдје ме има. 
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Ево оне варљивости из народне бајке. Где то песника 
(још) има: у реци, изнад Лима? У небу? Колики 
простор захвата? До којих се дубина спушта? Где је 
скривен? У кући или у кући изнад? У ком времену је 
ухватио бусију? Садашњем, сутрашњем?
Упркос утиску о невероватној лакоћи певања, 
можемо рећи да је Ћулафић опрезан, не жури са 
објављивањем књига, да је сличан оној до 1995. 
непознатој биљчици, која је добила име „Draba 
betriscea“. „Ова биљчица је“ каже Ћулафић у уводном 
запису поеме у преводу „Проклетијска драба“, у 
књизи „Причест“, коме дајемо значај поетичког 
записа, „девет месеци под снегом, окована, а само 
три месеца у току године `има времена̀  да обави 
своје животне функције. /.../ Прозори моје родне 
куће гледају у далеке, плаветне и магличасте врхове 
Проклетија. Њихова магичност, висине, снегови, 
сумрачја и обзорја, од раног детињства били су део 
мог недокучивог света, који ми се сада опет јавља, 
исти и друкчији, у облику цвета, у чијем малом, 
жутом оку излистава, ево, и овај циклус песама.“
Целим својим бићем песник је у свепростирању. 
Оно се не збива само од себе, оно као услов тражи 
давање душе, а такво „причешћивање“ својствено 
је једино песницима и људима оданим Богу. Поема 
„Још ме има“ је као река, валовита, риме су као 
удари, зазив „у долини покрај Лима још ме има“ 
је уткивање у звук природе, у ток реке, у одјек 
небески. Идентификација са реком је потпуна 
„Куд он тече, течем и ја“. Вечност је загарантована 



59

и реци и човеку: „Путујем и не старим“. То је пут 
кроз простор и време, узводно и низводно, с једне 
на другу обалу, у коме онај други део пута, с века 
на век, зависи од тога како је стваралац путовао  с 
брега на брег, колико су се дубоко утиснуле његове 
стопе и његове речи, колико је трајно остао његов 
отисак у времену.
И на крају, пошто смо се дотакли мотивско-
тематских кругова, творачке игре с језиком, симбола 
куће и кључа, поетичког и филизофског система 
Ћулафићевог, подвуцимо одређено тројство које 
„влада“ у делу овог песника. Оно је тематско-
значењско-симболично, а манифестује се као 
емотивно-визуелно-звучно тројство, као тројство 
куће-одласка-повратка, тројство носталгије-бунта-
вере, као лирско-ликовно-метафорично тројство, 
као вертикална-хоризонтална-свевременска светост 
стваралаштва.
Како је наш песник већ годинама у служби Књиге 
и као библиотекар (управник Библиотеке „Лаза 
Костић“ у Београду), није на одмет присетити се 
Хамвашевог запажања у „Хиперионским есејима“ 
(Матица српска, 1992): „Библиотекар је као цврчак, 
пише Бартон у једном од најлепших поглавља, док 
наводи Платона и описује Сократа како на обали 
Илиса, у врело летње поподне разговара с Фредом 
у хладу платана. Библиотекари су потомци оних 
бића која су живела давно, још пре рођења муза. 
А кад су музе почеле да певају, тако су били изван 
себе да су само ћутали, и заборавили на једење, 
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пијење, на живот, пиће. Зевс је ова бића претворио 
у цврчке, и једино је њима дозволио да се не зноје за 
своју храну него да цео свој живот проживе тихо, 
као музе, наслађујући се, уживајући, читуцкајући, 
посматрајући.“
Драгомир Ћулафић је мало Зевс, мало цврчак, мало 
„Draba betriscea“.
Он је у пуној мери остварио мисију творца у језику. 
Реч је о ствараоцу који се ослања на творачку 
снагу традиције и језика и сопствену службу том 
језику. На страсну игру са језиком. Његово основно 
полазиште је дионизијско. Творачки дионизијски 
елеменат, запенушан, кипећи, једна потпуна 
плима чија жртва може да буде и сам песник, води 
постепеном складу, успостављању аполонијске 
хармоније после свега. Тако нешто постиже се само 
посвећеним искушавањем језика и песме.

Ратомир Рале Дамјановић 
Књижевне новине, јул-август 2005.
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УЗ ТРЕЋЕ ИЗДАЊЕ

У свијету литературе мало је библиотекара-
стваралаца, односно стваралаца-библиотекара као 
што је Драгомир Ћулафић, пјесник и прозни писац 
са чијим се књижевним дјелима радо друже и мали 
и велики читаоци. 
Од прве књиге поезије насловљене „Позни 
шетачи“, објављене као ауторско издање далеке 
1971. у Београду, до данас, када се по трећи пут 
публикује његова антологијска поема „Још ме има“ 
(прво издање Интерпрес, Београд, 2000), Ћулафић 
је литерарним сладокусцима подарио велики 
број лијепих књига. По сензибилитету истински 
лиричар, који стихове (па и приче и романе) ствара 
спонтано – из дубине душе, овај чаробњак писане 
ријечи плијени топлином и позитивном енергијом 
која никога не оставља равнодушним.
Због тога не чуди што га је Културни центар Бар, 
организатор традиционалне манифестације за 
дјецу и дјечје стваралаштво „Сусрети под старом 
маслином“, као лауреата награде „Стара маслина“ за 
2010. годину, уврстио међу ауторе своје издавачке 
продукције, иако је ову реномирану награду добио 
за свеукупно стваралаштво за дјецу, ми одрасли 
заљубљеници у лиру, учесници и домаћини 
Фестивала, највише смо уживали када нам је 
надахнуто казивао своју надалеко чувену поему 
„Још ме има“. Испоставило се, по ко зна који пут, 
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да ово мало ремек-дјело још увијек живи пуним 
животом и громко одзвања у ушима слушалаца, 
како на бројним трибинама, тако и на окупљањима 
разним поводима и у разним мјестима. Ако се 
зна да је више пута публикована интегрално у 
многим часописима и антологијама, онда је јасно 
да ова поема ништа није изгубила на квалитету и 
актуелности, већ се потврдило оно што је већ речено 
по самом настанку. Из тог разлога су и овог пута 
на крају књиге публиковани изабрани текстови уз 
прво издање, који не служе само као украсни оквир 
поеме, већ свједоче о њеним трајним умјетничким 
вриједностима. 
А између редова ове топле и искрене пјесничке 
исповијести, аутор као да нам поручује: „Ако не 
знаш гдје идеш, сјети се одакле долазиш“. Ми му на 
то одговарамо: „Још нас има“.

Мила Чордашевић
Бар, љето 2011.
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ДРАГОМИР ЋУЛАФИЋ 
НА ВОДАМА СВЕТОГ ЛИМА

...Да искра је свјетлост породила, 
Океан су капље саставиле...  

Његош 

Ако људи различитог образовања, знања и 
занимања, различитих погледа на свијет, различитог 
социјалног статуса, вјеровања и у свему различити 
како уствари и јесте, јер је све уникатно; па ако 
сви они мисле и осјећају исто или слично, о истом, 
онда је потврда да их то исто проналази, детектује и 
сједињује – несјединљиво, зато што је то лоцирано 
у току онтогенезе, да не кажем и филогенезе, тамо 
гдје се налази и сада, запретано дубоко, у онај дио 
нашега мозга, о коме се, у суштини, мало зна, али 
овај му феномен помјера завјесу, и, гле чуда, нама 
отвара очи, свима сем аутору, то јест Оном што је 
добио на лутрији Оно што нас је сјединило. Њему 
је остало чуђење као аутентичан филозофски 
супстрат! Он то не може да призна, јер не зна своју 
менталну вриједност, потентност сједињујућег, да, 
баш потентност сједињујућег, јер је бeзиинтересног! 
То је оно што се у науци назива Архетипом, и то је 
оно што је старо немјерљивим календаром времена, 
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присутно код сваког у различитим облицима, 
као универзална, а опет специфична као појава у 
одређеним ситуацијама на исти начин!
Шта мислите, шта је то? Која је то сила која је 
привела милион, или милион и по душа, на равно 
Косово Поље 1989. године! Не мислите ваљда да је то 
и (или), само то: политички мотив, припадност овој, 
или оној партији, вођа... или неки други мотив који 
би се дао именовати, објаснити, а да би у тај разлог 
могли сви, или њих већина повјеровати? Нијесу то 
они, наравно, превасходно ти мотиви, јер они као 
такви нијесу никад као онај, Spiritus movens као 
такав, иако се не може рећи да није било и таквих 
мотива, али они су скоро занемарљиви у односу 
на овај други који је суштински истинита обавеза, 
садржана у памћењу као императивна!! Опет питање 
како се зове та сила, којом је већина била обузета, 
а нејасна или магловито јасна, али препознатљива 
преко Одговора на Питање: Зашто сте ту гдје сте 
данас, на Видовдан? Одговор једноставан, а искрен, 
истинит: Морао сам!!
Тако неодређен Одговор је и прави одговор, да 
поновим искрен, искрен јер је био брз, кратак, 
приближио се космичкој брзини, далеко од нашег 
рационалног орната, окићеног неким разлогом 
другог реда, који је обично неискрен, у односу на 
овај разлог! Одговор: Морао сам, који кипти од 
искрености, и кога није још запунула прашина 
коју је цивилазација створила, да би се одржала у 
свом самоубилачком маниру, и као таква, каква је, 
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опстаје миленијумима! Да појаснимо: сваки додатак 
на питање, Зашто си ту, именован Разлогом, или 
полуразлогом, био би сувишан и изнуђен неким 
сада не-одређеним разлогом, у коме доминантну 
улогу преузима на себе рационални мотив као 
не-истинит, изнуђен, због овог или оног! Та сила, 
исказана кроз одговор: Морао сам, је наравно 
космичког поријекла, она није сишла са овог нама 
видљивог Неба, него је у том одговору увијек истом 
код искреног казивања: Морао сам! То је сила, 
сопствене Силе, са свога Неба које није доступно 
његовом имену као што је и овај видљиви дио 
Космоса којем – само што нам очи не вади – не 
знамо како се зове, али га зато видимо и осјећамо 
као силу коју ми зовемо Космичка сила, Небеска 
сила, као општи појам који је и као такав доста јасан, 
односно више разумљив, баш као такав, као незнан, 
Непознат.
Нико није тако успјешно написао о Архетипу, 
колика је његова снага и по вертикали, али и по 
хоризонтали, као Иво Андрић, кад је у роману 
„На Дрини ћуприја“ извео ону групу Црногораца 
на чистину: (Амбијент је био необезбијеђен, није 
било нимало паметно показати присуство гусала на 
градилишту, а поготово њихов звук, ни временске 
прилике нијесу ишле наруку) да покажу како 
пред гуслама капитулира и страх, и памет, губи се 
реалност коју надиђе архетипска поплава цијелог 
човјека, и хомогену масу! Такву психофизиолошку 
слику код Црногораца није могао описати ни Клод 
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Бернар који слови за једног од највећих физиолога 
ове цивилизације.
Овакву силу, хуману и храбру, ако посједује неки 
човјек, кажемо за њега Силан Човјек. Нијесмо 
посљедњих година у прилици да се често сусрећемо 
са човјеком коме би се могло рећи Силан Човјек, 
јер иза овог придјева Силан долази увијек велико 
Ч(овјек). А то је данас таква ријеткост, као што 
је и генијални таленат тако риједак, чак и тада 
често невидљив, или пак запостављен нашом 
себичношћу, или површношћу. Поготово ако су и 
једно и друго у коалицији, онда су наши таленти 
запостављени у свим сверама живота, по оној, кажу 
Његошевој, али није битно да ли је, јер је истинито: 
Доста је оваквих умрло за овцама! Наши који су 
такви, долазили су углавном иза оваца, из Природе 
стигли са инспирацијом која се налази баш тамо 
гдје је увијек и била, тврди филизофски правац који 
зове mimezis!
Један такав таленат који у себи или са собом 
– мада све своје носи са собом – је и наш 
савременик, даровити пјесник Драгомир Ћулафић. 
Он је изворни особењак који није успио, због свог 
талента, да се ушушка у звања и неспорна важећа 
незнања која су углавном котирана истинама у 
позитивистичком резону, а филозофски данас 
маркиране као непроживљене заблуде! И тако 
је овај пјесник себе спашавајући, спасио и свој 
таленат, који се уздиже тако високо, не својом 
заслугом, нити кривицом, јер га је то затекло на 
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плодном тлу богатом знањима, емпиријским и 
духовним искуствима, а кад су се та маркирана 
средства дијелила, не зна се тачно које године се то 
десило!
Та невидљива Сила, то Небо човјеково које му 
се понекад отвори, чије су посљедице и те како 
видљиве, а мисли толико различитих, баш као што 
је и структура људског бића таква. Та архетипска 
снага, чије се дејство тешко може зауставити 
или, прецизније, тешко је обуздати, наставља 
своје усмјерење како би себе саму озваничила и 
отјелотворила. Та латентна енергија, код већине 
углавном мирује, али је увијек у некој фази 
приправности; архетипска сила није ни рђава, ни 
добра, она добије снагу тек онда кад заплови у ноћне 
валове, кроз опширни океан вјечности и стигне до 
циља. Тако је те и такве путеве слутио Његош. Он 
је чак и гласове чуо, те или такве врсте: Рече мени 
свијетла идеја!
Драгомир Ћулафић свакодневно се јавља тој Сили, 
обавјештава је сваконоћно својим слоганом: Још 
нас има, или, Још ме има покрај Лима! Његов 
архетипски господар је вода Лима.
Овај таленат је слућен, али није могао пронаћи 
свој Прокрустов кревет од критике која је у 
неколико наврата заустила да каже ово о чему 
ја говорим гласно. Позивам се и ја на науку, али, 
исто тако и на неку силу, не знам коју, можда ону 
Сержа Дубровског: Зашто нова критика? Ево 
зашто: 
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Пуних двадесет година једно одабрано друштво, 
не по занимању, нити пак по било којој другој 
материјалној или нематеријалној вриједности, која 
би нас привела на окуп, већ само шехерезадске 
приче увијек истих мотива, често понављане у својој 
стереотипији, дакле прича ради приче, али у тој 
причи има и изузетност пјесника Ћулафића, и он 
сваке године, више пута, у исто вријеме, на захтјев 
свих осталих који једва чекају да чују исту пјесму, 
пратећи је и памтећи истим жаром. Посматрао 
сам околину која се прeпознаје у вегетативној 
симболици, баш као она група Црногораца чије је 
менталне географије, док су слушали гусле, Иво 
Андрић вјерније или аутентичније од филмске или 
фотографске траке описао као трајан документ и 
наук за неуки свијет, или свијет који је жељан знања, 
али и сазнања!
Циљ ове анализе није анализа ради анализе, већ 
један феномен у стваралаштву пјесника који има 
шире научно објашњење па и већу вриједност дјела! 
Питање се само себи поставља: Одакле толика 
моћ кон центрације, свјежине у казивању, брзине 
наученог текста увијек у истој милоликој равни, 
на исти начин, са истим гестима, и све то исто, а 
опет није исто! Нама се чини да је исто, јер исто 
не постоји, еуклидовски систем је овдје заобиђен, 
он овдје не пије воду, овдје ништа није како нам се 
чини, овдје је оно Његошево: Да искра је свјетлост 
породила, океан су капље саставиле! Нико не може 
оспорити ово Владичино, као што се не може 
оспорити ни постојање неке Искре, условно тако 
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назване у пјесми која је посриједи, у ненаписаној 
пјесми, иако је објављена у писаној форми ко зна 
колико пута.
Шта је велико и ингениозно у овој пјесми, говорим 
само о њој? Гениозно је то што она нема краја, њен 
крај пјесник симулира, вјероватно му то понекад 
и смета, али шта да се ради кад свака ријеч из тог 
осињака, из те кошнице, из тог мравињака, постаје 
нови мравињак, нови осињак, нова кошница, велико 
је само оно што се не може завршити, нови почетак 
је у завршетку! Пјесник тога није свјестан. Ни њему 
није јасно како то из њега куља толика разноврсност 
нових ријечи за које вјероватно нема доказа да их 
је чуо, а јесте негдје и некад, свака ријеч умилна не 
подлијеже конвенцији ни по имену ни по изусту, 
она је оригинална, није конвенционална, као што је 
она лицемјерна, цивилизацијска, зато је лијепа, зато 
нам одговара, јер слутимо да смо је негдје чули, а 
ми је уствари сад први пут слушамо, јер она за коју 
можемо рећи да је иста, није, јер исто је немогуће, 
није исти глас, није иста, јер није исто, исто 
изговерена ријеч која јој претходи, и тако у недоглед, 
и тако даље... Ипак, кад метафорично кажемо да не 
подлијеже еуклидовском систему, онда се то односи 
на онај систем мисли и мишљења, о коме наша 
учена памет и не сања, како би рекао луди Хамлет! 
А тај систем постоји, можда је то тако како је мудро 
рекао Михаило Лалић: Поезија је радиоактивни 
супстрат, да, баш тако како је Лалић рекао: 
радиоактивна! Како иначе објаснити појаву у своје 
вријеме кад је цијук или бол Јесењинове Керуше 
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испунио сваки емотивни кутак на овој Планети 
Земљи, која уби Керушу, а Тужиоци свијета ћутели, 
ћуте, баш као и данас, о tempora, o mores!
Tако кад човјек зарони у опширни океан прошлости, 
дође му жао и криво што онај Антипсихијатриски 
покрет прошлог вијека није успио, можда би нам 
отворио очи за нешто мало више знања о Човјеку. 
Не говорим о њему као homo faberu, већ о оном 
Ратка Божовића homo ludensu, па ма како превели 
ову страну ријеч, иако је Божовић и спас налазио у 
Игри! Овдје је та Игра прекинута. Неко утули онај 
Луч! Није Божовић.

Др Јован Н. Стриковић 
Београд, фебруар 2015.



Из дневника аутора поеме
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Аутору овог текса повјерено је да за ово издање 
поеме „Још ме има“ Драгомира Ћулафића отргне 
понешто из његовог Дневника о животопису Поеме, 
вјерујући да би читаоцу могло бити занимљиво. 
Поема је и прије објављивања као књиге, притом, 
и повременог, у листовима и часописима, у 
првобитној, скраћеној, као касније и у коначној 
верзији, нарочито након првог издања, 2000. 
године, а поготову послије њеног говорења, имала 
необичан и узбудљив пут до читалаца, а посебно до 
слушалаца.
Од првих пјесникових казивања раније верзије 
Поеме, као у библиотеци у Рипњу, под Авалом, 
негдје крајем осамдесетих година прошлог вијека, 
када је њен тадашњи директор, пјесник Божидар 
Пешев, узбуђен рекао: Људи, ова песма сва мирише 
на завичај, те испред манастира Ђурђеви Ступови у 
Беранама, у друштву пјесника: Вукмана Оташевића, 
Ратка Делетића, Радомира Барјактаревића, Влајка 
Ћулафића, Дарка Јововића, новинара и публицисте 
Слободана Вуковића... до преко записа „Локално 
као унивезално“ (2001), с подвученим стихом из оне 
народне Сама му се сабља извадила, аутора, проф. 
Ратка Чолаковића, једног од ријетких познавалаца 
и љубитеља поезије, и не само поезије - па до, 
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ево, ових дана, она не само да је још свјежа и 
присутна, већ сваким новим читањем, говорењем и 
објављивањем, бива свеприхватљивија, удаљавајући 
се полако и несвјесно од свог творца.
Поему су говорили у разним мјестима, у разним 
приликама и разним поводима: глумци, ђаци 
рецитатори, понеки њен обожавалац, а, наравно, 
највише аутор, чије се надахнуто казивање посебно 
памти. 
Овдје је из Дневника отргнуто понешто што говори 
о пјесми, о њеној аури, те и о самом пјеснику, 
каткад озбиљним, каткад и шаљивим приступом 
(анегдотски) - поврeмене забиљешке о развојном 
луку пјесме, како би се у дјелимично приказаном 
континуитету сагледало њено прихватање, њена 
присутност у свеколиким порама и просторима 
ових наших живота. 
Херцег Нови (почетком деведесетих, прошлог 
вијека). Пјеснику, академику Душану Костићу, који 
је провео дио дјетињства на изворишту Лима, поред 
Плавског језера, аутору чувене пјесме „Слеђена 
тишина Виситора“ (Што боли тишина ова, што 
боли...) уз коју попијену чашицу, Ћулафић говори 
одломке из своје поеме... Костић, огроман, стамен 
као стијена, а притом тихан, загледан у своје даљине 
и тишине, држећи лулу међу прстима, кроз густи 
дим, као кроз предкишно облачје понад Виситора, 
протура ријечи: „Добро би било да је објавиш у 
неком познатијем часопису... Да се о њој чује и 
прича...“ (Ћулафић је Костићу посветио пјесму 
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„Виситоре“ која је објављена у титоградској (данас 
подгоричкој) Побједи, као и у првој књизи „Позни 
шетачи“ (1971), а за четрдесетодневицу његове смрти 
Политика је у Културном додатку објавила само 
ову пјесму).

Сремски Карловци (1993). Тако, још неукоричена, 
Поема је говорена овдје и тамо, узгред и 
спорадично... Ево је и у Сремским Карловцима, 
на Стражилову, на пјесничкој манифестацији 
„Стражилово, дивно Стражилово...“, на 22. 
Бранковом колу (међу 100 пјесника), у знаку 
140. годишњице смрти Бранка Радичевића, 110. 
годишњице преноса Бранкових костију из Беча на 
Стражилово... 

Срећан пјесник (Ћулафић) записао је у Дневнику, 
који имаде прилику да своје стихове изговори 
Бранку у част. 

Косово и Метохија ( нема датума) више пута, 
разним поводима, као с „Књигом солидарности“ 
Радио Београда, с новинаром и пјесником 
Милосавом Кнежевићем Кнезом, с Кулурно-
просветном заједницом Србије, с њеним 
секретаром, пjесником Гораном Ђорђевићем... 
почесто у друштву више пјесника... глумаца, у 
посјети библиотекама, школама, говорећи поезију 
и поклањајући им књиге...гдје је и глас Поеме 
повремено присутан.
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Никшић (1993), Фестивал Крај зелене Зете. Пјесник 
и уредник часописа за дјецу Осмијех Душан 
Ђуришић окупља пјеснике. Ћулафић добија прву 
награду на првом Фестивалу за пјесму о ријеци, за 
пјесму „Зета“. 

Душан Говедарица са својом књигом поезије „Очев 
кофер“ на челу пјесничке колоне... У Гимназији прво 
читање одломака из Поеме. 

Ево ме у граду Вита Николића, записује Ћулафић у 
свој Дневник... 

А аутор овог текста са сјетом памти и шапуће 
Витове стихове: 

Гори јесен, капљу шљиве  
у првоток љут 
а ми грлом у Полимље  
нанио нас пут...

Стара Пазова (јун 1995), Библиотека „Доситеј 
Обрадовић“. „Књижевни портрет Драгомира 
Ћулафића“. Учествују: Чедомир Мирковић, 
књижевни критичар, проф. др Живан Живковић, 
књижевни критичар, Јелена Жигон, драмски 
умјетник, проф. Љиљана Поповић. На крају вечери 
Ћулафић говори одломке из Поеме, а у Дневник 
записује: Говорити стихове у овој библиотеци, коју је 
водио надалеко чувени директор Ратко Чолаковић – 
„Борхес“, како га неки зовијаху, увијек је било право 
задовољство. 
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Приштина (јул 1995), Петровдан. За најљепшу 
југословенску боемску пјесму Скадарлијска 
Ћулафић добија „Златну плакету“ и буре косовске 
лозе. Уз награђену пјесму, говори и одломке из 
Поеме. У српском ресторану „Ризница“ уручење 
награде. Панои с фотографијама, новине објављују 
вијест, телевизија, честитке... Награђена пјесма 
улази у антологије, говори се, живи... 
Послије боемије даноноћне, пјесник одлази с 
буретом и Плакетом за Београд. А данас буре, ено, 
чува пјесникову родну кућу у Васојевићима, у Црној 
Гори, док не стигне љето, а с њим и пјесник, коме 
увијек пожели добродошлицу истим ријечима: Још 
ме има!

Београд (1997). У Просветиној књижари „Гецa Кон“ 
одржана је промоција Ћулафићеве пјесничке књиге 
„Причест“, Просветино издање, у којој је објављена и 
прва верзија Поеме. Учестовали: Милета Аћимовић 
Ивков, књижевни критичар и пјесник, Милутин 
Ђуричковић, књижевни критичар и писац, Дејан 
Чавић, драмски умјетник. Ћулафић говорио Поему. 
У Дневнику стоји записано и ово: Ријетка прилика 
у Кнез Михаиловој улици застати испред култне 
књижаре „Геца Кон“ и видjети на вратима уочљив 
плакат са својим именом. Скупити храброст и 
отворити та врата. И од толиких књига угледати 
на столу своју, која се, испред доста пријатеља, 
окреће према теби и гласно изговара: Хајде, сједи, 
издржаћеш ти и ово! 
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Завичај пјесме: Луге (август 1997). Весна Каћански, 
сценариста, и Перо Зубац уредник, снимају са 
умјетницима, сликарима и писцима, у Црној Гори 
за РТС (ТВ Нови Сад) серијал Детињства, од 12 
епизода. Међу пјесницима из долине Лима су и: 
Вукман Оташевић, Драгомир Брајковић, Благоје 
Баковић. 

У свом Дневнику Ћулафић не крије задовољство 
што је у његову родну кућу ушао Перо Зубац, 
другар од оних давних студентских дана, до 
данас, свим бићем и жићем пјесник, лиричар... 
аутор прослављене, младалачке поеме „Мостарске 
кише“...

Ова епизода, снимљена с нашим пјесником, 
емитована је у трајању од 41 минута! Све је у њој 
стало: цијело једно дјетињство, дјечаштво, мајка 
Милица, отац Милан, ближа породица, мајчина 
лампа и њено огледало (антологијска епизода, 
како ју је назвао Перо Зубац), очева сјекира, кључ, 
студентски шатор, супруга Љиљана, Лим, косидба 
с браћом, с Владом и Будом, косачка пјесма коју на 
крају косидбе, с косама преко рамена, запјеваше: 
Еј сунце ми се крадом краде, `оће да зађе... , кућни 
праг, софра, очева чашица с ракијом, наздрављање 
„самоћи собе“ и – суза!

Детаљ из Емисије : Пјесник сједи на висећем 
лелујавом мосту понад Лима и говори Поему... Љуља 
се мост, врбе, ријечи.. Лијевом руком притиска срце, 
које га вуче низ ријеку... Куцај срце тиха ранo...
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И други: Спуштајући се низ стрмину, с бријега на 
коме је снимана косидба, стижу на глави пут. Тамо 
их дочекује комшиница Савица, снаха братства 
Ћулафића, с флашом васојевићке ракије у рукама. 
Ћулафић скоро испружио руку да прихвати флашу, 
али га она изненади: Извини, ово је за Перу Зупца, 
за његове „Мостарске кише“, ти ћеш добити другу...
Емисија је доживјела велику гледаност, код нас 
и у иностранству. Репризирана је више пута. 
Похваљивана од многих знаних и незнаних... 

Београд, Сајам књига (октобар 1997). На штанду 
„Веље гувно“ ИК „Интерпрес“ Мирка Мркића 
Острошког, за софром, уз бокал румена вина с 
руменом јабуком, уз наздрављање, свакодневно 
говорење боемске поезије... Пјесници, пјесници... 
Жива антологија боемске поезије. Присутна и 
Још ме има. Од тих пјесама, дијелом, сачињена је 
и антологија боемске поезије „Преноћен живот“, 
аутори: Ратко Чолаковић и Драгомир Ћулафић. 
На једној од таквих за памћење поетских вечери, 
Ћулафић говори и своју пјесму „Обијање куће“. А 
испред Сајма, можда у исто вријеме, лопови су му 
украли аутомобил, који је, на срећу, убрзо пронађен. 

Бар, Фестивал Под старом маслином (19. децембар 
1997), Никољдан, с Добрицом Ерићем, Пером 
Зупцем, Весном Каћански, и домаћином Рајком 
Јоличићем, необичним човјеком, пјесником, 
афористичарем, глумцем, а прије свега с човјеком 
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који је преко сто пута био добровољни давалац крви, 
а Скадарско језеро препливао петнаестак пута! 
Поезија, пиће и иће: Вирпазар, Црвени крст у Бару, 
Дом културе у Бару са још двадесетак пјесника, и: 
Још ме има!

Стара Пазова (3. јун 1998), Библиотека „Доситеј 
Обрадовић“. „Књижевно вече“, учествују: Чедомир 
Мирковић, Раша Попов, Драгомир Ћулафић, 
Радомир Мићуновић... и: Још ме има. Вече, поред 
осталог, упамћено и по надахнутом Мирковићевом 
приступу поетици ова два пјесника, као и по 
повременим козерским „испадима“ Раше Попова.

Андријевица (17. јул 1998). Пјеснику уручена 
награда Скупштине општине „17. јул“ за свеукупно 
стваралаштво. Умјесто бесједе у Општини 
изговорио је одломке из Поеме, а на опште 
одушевљење стотинак Васојевића и гостију 
из других општина и братстава, на дружењу у 
ресторану на Бандовића мосту, говорио је одломке 
из Поеме још два пута! 

Димитровград (јесен 1998). С пјесницима: Миром 
Алечковић, Динком Рангеловим и Градимиром 
Стојковићем ... и: Још ме има. Нова познанстава, 
лијепе приче, сусрети... Миру Алечковић су дугим 
аплаузима посебно поздрављали... 

Београд (8. новембар 2000), Дмитровдан. За свој 
60. рођендан пјесник са супругом одлази на пиће 
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у „Клуб 7“, власништво брата Владимира Влада, 
бившег фудбалера. Али му је припремљено 
изненађене. Велики број ближњих, рођака, 
пријатеља, окупио се те вечери. Међу њима је био и 
ујак пјесников, Ацо, проф. др. Александар Ђокић, 
некада проректор Београдског универзитета, декан 
Пољопривредног факултета... Волио је Поему. 
И сестрић му је за свој рођендан посветио њено 
говорење.

Београд (2000). Уз прво, библиофилско издање 
Поеме са сликама сликара Мила Стојковића, 
рецензију, као и утиске о њој написали су поједини 
угледни професори, пјесници, књижевници, 
културни посленици, чији су одабрани текстови, 
непромијењени, с разлогом објављени и у овом 
издању. 
Послије објављивања књига је, дакако, прво 
заживјела у библиотекама, на промоцијама. 

Пријепоље (24. новембар 2000). Матична библиотека 
„Вук Караџић“, прва промоција Поеме у граду 
на Лиму. Поред осталих, вечери присуствовао и 
пјесник Светислав Влаховић, овдашњи библиотекар, 
а земљак и комшија пјесников, што је аутора Поеме 
посебно обрадовало.
Поему је сјутрадан, у предвечерје, Ћулафић говорио 
на тераси над Лимом, у друштву директора 
Библиотеке, пјесника Вујице Бојовића, другара са 
студија, који ће тек у поодмаклим годинама почети 
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да објављује пјесме и књиге, и то веома успјеле и 
запажене, али под псеудонимом Винко Шелога! 
Питао га Ћулафић, зашто псеудоним? Срамота ме 
је, одговорио је, матор чо̀ ек, рекли би, поаветао, па 
пише некакве песме... (Бојовић је 2015. постао члан 
УКС.)
У Дневнику је Ћулафић исте вечери записао и ово: 
Говорио сам Поему над Лимом. Уз домаћу ракију. И 
само два слушаоца, Вујица и Лим. Вујица загледан 
преко Лима, Лим у мене, гута сваки стих, односи и 
ријечи и мене, бивам вода, путујем, путујем... куд он 
тече, течем и ја... 
А ујутру, на свој зачуд, у Дневнику је освануо једва 
читак лирски запис, који ће десетак година доцније, 
тачније 2011, бити дешифрован и који ће Ћулафић 
преточити у пјесму и објавити у својој новој књизи 
„У свом раму“. 

Лим
Путуј, вранче, моја черго. 
Умјесто поздрава зањишти 
моје најмилије годишње доба. 
Жутим листом, тицом, зрном и трном, 
шумом, шумарком и угарком љубим 
све твоје узводно, низводно. Путуј 
моје једино око, мјесече, гола ного 
Циганчице, анђели бијели у бијели дан, 
у црну ноћ. Путуј моја водо кад већ 
ни срцем не могу да те зауставим. 
Даљине једино још имају неког смисла.
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Београд (23. фебруар 2001). Библиотека града 
Београда, култна Римска дворана: Др Василије 
Калезић, Радомир Андрић, Олга Красић 
Марјановић, Мирко Мркић Острошки. Поему читао 
Михаило Мишо Јанкетић, а одломке говорио и 
аутор. У препуној дворани нашло се и петнаестак 
пјесника, пјесникових другара. 

Нови Београд (20. март 2001). Библиотекла „Вук 
Караџић“, мултимедијално представљање поеме 
„Још ме има“: Ратко Чолаковић, Мирко Мркић 
Острошки и аутор. Коришћењи фрагмети из ТВ 
емисије „Детињства“.

Стара Пазова (22. март 2001). Библиотека „Доситеј 
Обрадовић“, мултимедијално представљање поеме 
„Још ме има“: Ратко Чолаковић, Мирко Мркић 
Острошки и аутор. 

Београд (29. март 2001). Библикотека „Лаза Костић“, 
Галерија 73: мултимедијално представљање 
поеме „Још ме има“: Др Василије Калезић, Ратко 
Чолаковић, Мирко Мркић Острошки и аутор.

Потом Поеме има и у: Панчеву, Сремској 
Митровици, Инђији, Пећинцима, Иригу... обично 
на обиљежавањима Дана библиотека или Дана 
библиотекара. 

Мурино (љета 2001). Припремајући се за 
долазећу јесен и промовисање Поеме „низ Лим“, 
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од изворишта, једног поподнева пјесник сједи 
у баштици кафане, с Браном Оташевићем, 
публицистом и писцем, организатором вечери у 
овом мјесту и са Зораном Лекићем, секретаром за 
културу Општине Андријевица, гдје ће, такође, бити 
приређена промоција...
Од сусјеног стола прилази им једна млађа госпођа и 
пита: 
„Извините, да ли сте ви пјесник Ћулафић?“
Затечен, Ћулафић устаје и пружа јој руку.
„... Тако ми је драго... Одмах сам Вас препознала... Ја 
сам родом одавде, из Рженице... Живим у Њемачкој... 
Гледала сам емисију о Вама. Вратили сте ме у 
завичај... Плакала сам. Опростите... Тако сам 
узбуђена... Хвала Вам... Mоја мајка живи овдје и она 
ју је гледала... два пута...“
А септембра исте године (2001) аутор, с два 
другара: са издавачем, сликарем, писцем Мирком 
Мркићем Острошким, и с уредником овог 
издања, библиотекаром и антологичарем Ратком 
Чолаковићем, крећу с Поемом низ долину Лима. 

Сваког дана и вечери по једно мјесто, „ологорени“ у 
пјесниковој кући у Горњим Лугама. 
А у Дневнику записано је и ово: Ево ме у свом 
родном мјесту и родном мјесту моје пјесме. Овакав 
повратак увијек доноси и радост, и тугу. Ја то 
осјећам и сада. А пјесма? Што мене боли и њу 
заболи. Али, иако нам нико није раширио ни руке, 
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ни капаке на прозорима, ни отворио кућна врата, ни 
пожелио добродошлицу, а, ипак, гле, срце се радује. 
Трепти. Пјесмо, погледај небо осуто звјездама... 
А сјутра, у освит, загрлиће нас безброј руку 
завичајних, чежњиво, мајчински... 

Мурино. Близу Плавског језера, испод изворишта 
Лима.
Организатор вечери, с неколико другара, чека их у 
кафани.
По једну-двије с ногу, за срећан почетак!
Прелазе новим мостом, стари мост бомбардовао 
НАТО 30. априла 1999. Погинуло шесторо цивила. 
Ту, одмах, и споменик двјема дјевојчицама од 
6 и 12 година, и једном дјечаку од 13 година, 
погинулим на мосту. Дјевојчице с Косова довели 
су родитељи код својих рођака, бјежећи од 
тамошње несреће! Дјечак је био овдашњи... Што 
боли тишина ова, што боли... записује пјесник у 
Дневник. 
Од тог старог каменог моста остало је у пјеснику 
сјећање на своје дјетињство, дјечаштво, и једна 
фотографија младог студента.
У библиотеци књиге лијепо ушушкане, с 
фотографијама писаца и просветитеља на зидовима. 
Ту је и љубазна библиотекарка, а посјетилаца мало 
више од учесника у програму. Али с Лимом, с 
књигама и писцима на полицама и зидовима, са 
успоменама, сасвим довољно... 



86

Улотина. Да разгале душу, исте вечери, три другара 
свраћају у кафану Кољено, над самим Лимом, 
удаљеној стотинак метара од пјесникове родне 
куће. Почекаше да се кафана напуни. Почекаше и 
новинара Томислава Тома Шошкића, који ће водити 
вече. Таман се било довољно згуснуло и „смркло“ и 
за – поезију!
Каква радост, говорити пјесму о Лиму, над Лимом, 
још пред кућним прагом и пред вама, мојим 
комшијама! - овако је пјесник почео говорење 
Поеме, уз опијајући мирис завичајне љубави и 
алкохола, хука Лима и година дјетињства, тонући 
у ноћ, у сазвучју свог гласа и емоција, звоњаве 
понеке разбијене чаше, сплаварећи према јутру 
низ Лим и с Лимом, са собом и без себе... А 
сјутрадан у Дневнику освануо је запис: Још ме 
има, до свитања. 

Андријевица. Гимназија. Директор рођак, 
проф. Драган Ћулафић узео је од издавача више 
примјерака Поеме за библиотеку и за награде. 
Некадашња ОШ чији је ученик био пјесник... Девет 
километара од куће до школе. И по киши и по 
снијегу. Сјетио се и оног нерадног дана кад су пред 
школом сви пјевали: Трст, Горица и Ријека, биће 
наши довијека... на протесту поводом одузимања 
Трста од Италијана... Ето, Трст се бранио и у 
Андријевици! А бранила га и дјеца!
Улазе у препуну учионицу, а сјећање на једно 
кишовито и снијежно јутро лебди пјеснику пред 
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очима: Сав мокар, оснијежен, улази у учионицу, са 
закашњењем. Час Историје. Плаши се да ће бити 
питан. Професор Ћорни строг, неумољив! А када га 
је угледао мокрог, рекао му је да оде до фуруне, да се 
угрије и просуши. Значи, неће бити питан... Један од 
срећнијих тренутака из његовог дјетињства!
И Лим га понесе матицом стихова... 

...Ђе шарена блуза крије...  
Беране. Гласовита гимназија „Панто Малишић“, 
коју је пјесник похађао... Из њених клупа изашли 
су многи, касније познати писци: Михаило Лалић, 
Милован Ћилас, Душан Костић... и многи други, 
и не само писци! Са осјећањем своје маленкости, 
а уједно и радости да може баш у својој и таквој 
Гимназији говорити стихове, ушао је у салу.
Аплауз га није омео да отшкрине прозор давне 
учионице кроз који се видио Лим. Ено га, и сада 
протиче поред прозора, а с њим у сјећању и његови 
гимназијски дани...
Ученицима се обратио издавач, па уредник, па 
пјесник. 
Ова гимназија је и дио мојег момковања, рекао је. 
Понешто од њега унио сам и у Поему. Јер, овдје, и 
са вама мене још има! (Апалуз). А најљепша пјесма 
моје младости је она коју смо пјевали ми, момчићи, 
враћајући се са игранки:

Ол̀  дозволит, Маре моја, 
да раскопчам њедра твоја, 
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да развидам бомбе двије 
што шарена блуза крије...

(Још јачи аплауз). А онда је потекла и Поема... 
Беране. Дом културе ... Мелем траве подно главе... 
На промоцији, као и прије и послије, шта би у 
Беранама аутор Поеме без многих пријатеља, 
другара, рођака, а међу њима: без Горице Ћулафић, 
рођаке, талентоване глумице, водитељке програма... 
Моћна, тако се обратила аутору те вечери послије 
поздрава, сажимајући у тој једној ријечи свој 
доживљај Поеме, коју свуд од срца говори, чита, 
промовише. Шта без Влајка Ћулафића, ближњег, 
пјесника, шта без Велимира Ралевића, пјесника, 
другара, без проф. др Драшка Дошљака, промотера 
културе и не само у Беранама, Милоша Вулевића, 
пјесниковог професора, књижевника... Без Дарка 
Јововића, пјесника, новинара, без Миомира 
Мишовића, пјесника, новинара... Без Весне 
Нововић, директорице Центра за кулруру, без Браха 
Адровића, пјесника, новинара... без Рада Јолића, 
пјесника, професора, без Миша Кораћа, пјесника, 
глумца... Шта би без др Радосава Ћира Бабовића, 
предсједника Удружења Васојевића у завичају, 
племенског старјешине и пријатеља...
И без још много, много других... 
Иако су неки од њих прије објављивања ове 
књиге, нажалост, напустили овај свијет, у души 
пјесниковој, као и у поеми Још ме има, њих ће имати 
онолико дуго колико ће и ње имати.
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Бијело поље. Дом културе. У граду Риста 
Ратковића... 

Збогом, девојке, сањајте завичај. 
Ја свој већ видим. Ено га, по мору тече Лим. 

И Миодрага Булатовића... Црвени петао лети према 
небу... 
И Ћулафић се, притом, присјећа свог боравка у 
Њемачкој (1981), у Франкфурту и Дармштату, у 
четворочланој књижевној делегацији Југославије (Гојко 
Ђого УКС, Нико Графенауер ДКС, Ристо Лазаров УКМ, 
Драгомир Ћулафић ДКВ), гдје их, послије књижевне 
вечери, угошћује њемачка пјесникиња и проф. Н.Н. и 
вади из своје библиотеке једну од својих најомиљенијих 
књига, Булатовићев роман Der rote Hahn fliegt zum 
Himmel (Црвени петао лети према небу). Сазнавши да 
је Ћулафић Булатовићев земљак, да га лично познаје, 
изразила је жељу да би необично вољела да посјети 
Бијело Поље, одакле су и његови јунаци у овом роману. 
Ћулафић се срео са Булатовићем, све му испричао 
и дао њен број телефона и адресу у Франкфурту. 
Булатовић се свакако, на свој начин, обрадовао и 
рекао да ће вјероватно отићи на сљедећи Сајам књига 
у Франкфурт. Да ли је Булатовић био на Сајму и да ли 
је пјесникиња Н. Н. посјетила Бијело Поље, осталао је 
непознато... 
О радости! Ево мене у њиховом граду, записао је 
Ћулафић у свом Дневнику. 
Вјерни пратилац свог бившег ђака, професор 
Милош Вулевић. С њим и пријатељ његов који живи 
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и Француској, који је узео Поему да је преведе на 
француски. 

Поетско вече је заказано истовремено кад и 
политичко, те је организатор довео више млађих, 
па и дјеце. Пјесник је уз Поему говорио и пјесме 
намијењене њима. Лиму то, наравно, није засметало. 
Ни пјеснику. Напротив! 

Ваља напоменути да је овим „сплаварењем“ Поеме 
низ Лим, добар број примјерака књиге остао у 
долини покрај Лима, што у библиотекама, што у 
школама, што у рукама радозналих слушалаца... 

Београд ( 6. децембар 2001). „Борба“ – Локално као 
универзално, приказ Ратка Чолаковића. А аутор овог 
текста, читајући Чолаковићев приказ, помислио 
је: И да је забиљежио само ово, из оне народне, 
Сама му се сабља извадила, Поеми би било сасвим 
довољно.

Нови Сад (јун 2002). Поему не држи мјесто. 
Бесконачно дјетињство: Змајеве дечје игре. Ћулафић 
добија почасну награду ЗДИ, „Змајев штап“. 

У новосадској банци, на пријему, пјесници: од 
Драгана Лукића до Моша Одаловића, скоро сви 
Змајевци... 

С њима и пјесник Драган Радуловић. 

Сви знају за његову тешку болест, која ће их кроз 
неколико мјесеци раздвојити.
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Директор ЗДИ, пјесник Душан Поп Ђурђев позива 
Ћулафића да, као носилац Штапа, каже неки стих, 
можда одломак из Поеме. 

...Ој, животе, вјетре, вранче,  
стани мало бјели данче ... 

Радуловић нешто биљежи, на крају пружа Ћулафићу 
(чији је надимак Дале) цедуљицу:

Игре су ти и штап дале,  
али си све млађи, Дале.  
Нек се бреме живота носи, 
ми смо дјечаци сједокоси! 

А Ћулафић ће послије одласка пријатеља, пјесника 
Радуловића, у свом Дневнику срцем записати: Што 
боле стихови ови, што боле... 

Андријевица, Књажевац, Бадње вече (2003). Црква 
Св. Архангела Михаила. Величанствен скуп 
Васојевића! Братство Ћулафића је домаћин. Пјесник 
Драгомир Ћулафић бесједи о Исусу Христу. Дошао 
је из Београда, с братом Владом, с барјаком братства 
Ћулафића, сашивеним у Српској Патријаршији. 
Послије бесједе, благословених ријечи, уз небеску 
свјетлост бадњака испред Цркве, бадњака братства 
Ћулафића и других братстава који их приложише, 
у наставку славља у ресторану „Флорида“ Марка 
Ћулафића, у Горњим Лугама, одакле је бадњак и 
кренуо, пред зору, одјекују повици: Још нас има! 
И с Поемом, с надом и вјером, Ћулафићи уђоше у 
Божић.
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Беране (јул 2004). Беранско културно љето, Дом 
културе, најављени пјесници: Даринка Јеврић, Радомир 
Стојановић, Драгомир Ћулафић. Даринка Јеврић није 
стигла на вријеме. Недостајала је овој вечери, али 
ова два пјесника, својим старим и новим пјесмама 
одржали су пажњу присутних и често, заслужено, 
побрали аплаузе. Ћулафић је за крај изговорио одломке 
из Поеме. У његовом Дневнику (1974) биће записано 
и ово: Четрдесетодневица очеве смрти. Присутна и 
пјесникиња Даринка Јеврић, иако са 27 година, већ 
позната. Првом заједничком књигом „Додир лета“ с 
Ратком Делетићем и Браниславом Тодићем, нарочито 
пјесмом Дечанска звона или светковина срца ушла је на 
широка врата поезије... Уз чашице, за столом, изненада, 
ближњи рођак Славко, пита свог оца Вида, сељака, 
али писменог, који пунo чита и зна (књиге му добавља 
други син Влајко, пјесник, који ће му препоручити и 
„Додир лета“, јер је Делетић из Грачанице, комшија, 
преко Лима):
„Тата, знаш ли која је ово ђевојка?“„Не ја, богами!“ 
„Ово је она што се заљубила у оног монаха...“
„Она... из пјесме!?“
„Она!“
„Е, није могуће! Одакле она ође?! 
Син се обраћа Даринки: „Мој отац зна Вашу пјесму 
Дечанска звона цијелу напамет.“
Она се чуди, устаје и пружа Виду руку.
Он још не вјерује да је то она... А, ипак је упита, 
смијешећи се: „Шта ти би да се заљубиш у монаха...?“
Син каже: „Ајде, тата, пушти то сад... кажи пјесму, 
ако знаш!“ 
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Он се нећка... двоуми... испи једну, па поче... 
Даринка се чудом чуди...
Видо не застајкује, говори, говори...

...ти светац и помор библијски 
ти седми светогорски монах 
ти мојих девет Југовића и бол царице Милице 
љепота 
што је не видјеше очи ни цара ни ћесара 
ни младе Гојковице...

Лазаревац (14. септембар 2004). Дани хумора за 
децу. Душа и директорка Фестивала Радмила 
Рада Булатовић са Још ме има у срцу уручила 
пјеснику награду Златно Гашино перо за 
цјелокупно стваралаштво за децу. Пјесниково вече 
15. септембра. Другари пјесници, у његову част, 
говорили своје пјесме. Ћулафић говорио и одломке 
из Поеме.

Херцег Нови (17. септембар 2004). Позвао Ћулафића 
пјесник и друг из завичаја, Мираш Мартиновић, 
аутор памтљиве младалачке пјесничке књиге Мит о 
трешњи: 

...За ноћ је цветала и за ноћ свела 
И осушену друго вече 
Пресађивао си испод чела 
Да је неко незнан не посече

Јавља му да син тадашњег министра за спољне послове 
Црне Горе, господина Миодрага Влаховића, зна неке 
одломке из Поеме напамет. Хтио би да је научи цијелу, 
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али нема књигу. Његова бака Роса, професорица 
француског језика (сестра књижевника Богдана 
Шеклера) јавила се Мартиновићу. Жели да добави 
књигу за унука. А како је Мартиновић Ћулафићев друг, 
нада се да ће то он и да оствари. И Ћулафић, обрадован, 
наравно, шаље Поему! 

Мрчајевци, Чачак (3. октобар 2004). Београски 
Међународни октобарски сусрети писаца на 
„Мрчајевским песничким сусретима“, на завичајном 
видиковацу Илијаку, у шатри. Лијеп сунчан јесењи 
дан, уз велики број домаћих пјесника, као и гостију 
из иностранства, Ћулафић говорио одломке из 
Поеме. (Оснивач и душа ових сусрета пјесник Луне 
Левајац ће 2015. године објавити књигу пјесама за 
дјецу Љуљашка за троје, са рецензијама Љубивоја 
Ршумовића, Радомира Андрића и Драгомира 
Ћулафића. И када је Ћулафић припремио ово 
издање Поеме за штампу, добио је од Левајца 
„Љуљашку“. У њој је нашао пјесму насловљену Још 
ме има: 

...Мој друг Дале... 
У Лепршавим…  
Круговима  
Рингишпилује: Још ме има! 

Београд (јул - август 2005.). „Књижевне новине“, 
Ратомир Рале Дамјановић: С брега на брег као 
с века на век - скица за портрет Драгомира 
Ћулафића. Приказ је објављен и у оквиру овог 
издања Поеме.



95

Подгорица (6. децембар 2005). Јавила се из 
Подгорице Олга - Лола, пјесникова сестра од 
ујака Панта Ђокића, гледала ТВ емисију о 
Беранама, и слушала Поему, коју су рецитовале 
двије дјевојке...

Херцег Нови (6. децембар 2005). Мираш Мартиновић 
(истим поводом) послао поруку пјесниковој ћерки 
Наташи (бивши број очевог мобилног):

Прва порука:

„Драги Дале,

Да ли си гледао емисију о Беранама? Двије лијепе 
ђевојке на обали Лима говориле су твоје стихове. 
Баш је било импресивно. Увијек се послије тих 
стихова разболим и чујем неки давни ехо:

Планинама трава мека, 
ту ме чека Васојевка. 
Прегазићу Лим ријеку 
да пољубим Васојевку.

Са поздравом из Херцег Новог, твој Мираш.“

И друга порука, наравно, сада ћерки:

„Нека Дале унесе у Дневник ове стихове:

Васојевко, цуро фина, 
чекај мене покрај Лима.

И трећа порука, коју ће Ћулафићу послије сат 
времена, када је сазнао његов број, препричати у 
овом телефонском разговору:
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„ ...То је емисија о црногорским градовима у свим 
сегментима. Поему су, скоро цијелу, рецитовале 
двије ђевојке на обали Лима... Камера је показивала 
твоју слику и књигу...“

Онда слиједи одмах и други позив.

Јавља да је разговарао с аутором Емисије, да ју је 
похвалио, а он му обећао да му јави кад ће бити 
репризирана, да би је и „пјесник могао гледати.“ 
Казао је да је Емисија (сателит) радо гледана у 
свијету од наших. 

На крају Мартиновић каже Ћулафићу да узме 
оловку и да запише нешто што њега враћа завичају: 

Оста жеља срца мога  
покрај Лима зеленога.

Београд (16. фебруар 2006). Библиотека „Петар 
Кочић“, на пјесничкој вечери, с више пјесника, 
говорио и одломке из Поеме и поклонио неколико 
примјерка посјетиоцима. 

Прибој на Лиму (23. март 2006). Лимске вечери 
поезије. Лијепом пјесмом га је најавио пјесник Расим 
Ћелахметовић: 

...Из стихова сласт се точи,  
сипе речи ко мед слатке,  
што падају дубимице  
у лектире и читанке...

За крај Ћулафић изговорио одломке из Поеме. 
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Тако је Ћулафићево путовање „низ Лим“ с поемом 
Још ме има, започето од изворја Лима из Плавског 
језера, када је за Дан сјећања на Душана Костића 
уз своју пјесму Виситоре (коју је посветио 
Костићу) изговорио и одломке из Поеме, па преко 
Мурине, Улотине, Андријевице, Берана, Бијелог 
Поља, Пријепоља, заокружено с Прибојем на 
Лиму.

Улотина, село поред Горњих Луга (август 2006). 
Отварање сеоцког Дома. За село јединствен догађај. 
Ту ће повремено свадбовати, пити, играти и 
пјевати, а ту ће мало чешће и туговати, дворити и 
испраћати по неког свог до вјечне куће. И стигло 
одсвукуд гостију, а поред предсједника Општине, 
госпдина Веселина Бакића, који отвара Дом, 
овдје је обавезан умјетнички програм: пјесници! 
Учествују: Влајко Ћулафић, Дарко Јововић и 
Драгомир Ћулафић, који, у оваквим приликама 
неизоставно говори Поему!

Бијело Поље (8. август 2006). У оквиру књижевног 
програма бјелопољског културног љета одржана је 
традиционална манифестација Пјесници са Лима 
о Лиму. Стихове је казивало 15 пјесника: из Плава, 
Андријевице, Берана, Бијелог Поља, Пријепоља и 
Прибоја, међу њима и Вукман Оташевић, Велимир 
Ралевић... Поема „Још ме има“ је проглашена за 
најљепшу пјесму о Лиму. 
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Лијеп вечерњи доживљај пјесме и ријеке, алкохола, 
лијепих дјевојака... Ђе шарена блуза крије бомбе 
двије... Домаћин ове манифестације, која је 
организована по четврти пут на обали Лима, био 
је Јездимир Вујичић, власник АД „Еко медуза“. 
Осим Плакете, умјетничке слике и аплауза, пјесник 
од домаћина добија необичне „хранљиве“ дарове: 
домаће сокове, џемове, сојино брашно... И враћа се у 
своје Горње Луге, пуног срца, пуних руку и џепова, 
уз Лим, с Лимом.

Коњухе, код Андријевице, у Цркви (12. септембар 
2006), поводом завјетне славе Васојевића, Св. 
Александра Невског – Светог Алесендра. Литургију 
служили Митрополит Црногорско – приморски, 
господин Амфилохије и Владиика Будимљанско- 
никшићки, господин Јоаникије. У културном 
програму завичајни пјесници, и: Поема! А поред, 
на двадесетак метара, клокоће Злоречица, притока 
Лима, музичка пратња стиховима. Над њима, с 
небом на плећима, Комови. Митска слика! Између 
осталих, пјеснику прилази и једна старија мјештанка: 
„Е, браво ти га, кад све то знаш напамет!“

Виницка, код Берана (19. септембар 2006). Освећење 
Цркве Свете Тројице. Епископ Будимљанско-
никшићки, гсподин Јоаникије, проф. др Милија 
Зечевић у свом родном мјесту, пјесници... и: Поема! 
Легендарна Бранка Шћепановић узима микрофон и 
каже узбуђена: „Послије ове химне, ја не знам шта да 
пјевам?!“ 
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Београд (16. децембар 2006). Ресторан 
„Трандафиловић“, братство Шошкића прославља 
своју славу, Никољдан. Гости: Бранка Шћепановић, 
Миломир Миљанић, гуслар, и пјесник са Још ме 
има. Памтљиво вече. Пуно пјесникових земљака, 
комшија, драгих људи... успомена.

Посебaн запис у овом Дневнику припада Удружењу 
Васојевића у Београду, као и у Савином Селу. 
Читава плејада познатих личности из јавног и 
културног живота Србије и Црне Горе, понајвише 
из Београда, била је присутна свих ових, двадесетак 
година окупљања и дружења разним поводима: 
обиљежавања крсне славе Аранђеловдана, Бадње 
вечери, Ускрса, промоцији књига... годишњица 
Европског универзитета... донаторских вечери 
Удружења Васојевића за Саборни храм Светог 
Симеона Мироточивог у Беранама... Скупови су 
одржавани више пута годишње. Пјесник је скоро 
сваком приликом по жељи огранизатора свих ових 
окупљања, проф. др Милије Зечевића, власника 
и ректора Европског универзитета, почасног 
предсједника Удружења Васојевића, обожаваоца 
Поеме, говорио Поему, а уз стално одушевљење 
присутних. Скупови су организовани у култним 
просторима, као у малој и великој сали Коларца, 
Мажестику, Метрополу, Клубу авијатичара, 
Дунавском цвету, Ташу, Ложи... 
А најмасовнији и најтранспарентнији скуп био је 
30. маја 2013. године у Београду, у препуној великој 
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сали Коларчевог народног универзитета, када је 
представљена „Монографија Берана“. Вечерње 
новости су сјутрадан донијеле вијест: ЛИМ 
ПРОТИЧЕ, КАМЕН ПАМТИ.
„ЈОШ ме има покрај Лима. Уз ове симболичне 
стихове Драгомира Ћулафића синоћ је на „Коларцу“ 
представљена Монографија Берана, између чијих 
корица је исписана историја овог града на северу 
Црне Горе... Организатор промоције проф. др 
Милија Зечевић, ректор Европског универзитета, 
поручио је да се Васојевићи у престоници Србије 
сете свог порекла и својих великана... Председник 
беранске општине Вука Голубовић позвао је земљаке 
из српске престонице да јачају везе са матицом и 
да помажу свом крају... Веома емотивно говорио је 
прослављени глумац Драган Николић, легендарни 
Гага, почасни грађанин Берана, који је пореклом из 
овог града на Лиму.“
„Са Кома Васовог видим Карађорђа који буне 
диже, Вука који слова слаже, Мојсија који Владику 
причешћује, Миљана Вукова који оружје чисти...“, 
закључивши беседу стихом Лим протиче, камен 
памти.“
У културном програму, учествовали, поред осталог, 
и пјесници: Брахо Адровић, Велимир Ралевић, 
Драгомир Ћулафић (говорио Поему) и Милосава 
Мијовић. 

У Савином Селу, у великом холу ОШ „Бранко 
Радичевић“, гдје госте свесрдно дочекају предсједник 
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и потпредсједник Удружења Васојевића, Марко Ђукић 
и Вук Дедовић, за славу се увијек окупи око 700 душа, 
Васојевића из цијеле Војводине, Србије, из Андијевице 
и Берана, других братстава, и њихових пријатеља, 
уз богат програм, гјде Поема има своје мјесто, а 
једне године проф. др Милија Зечевић је од издавача 
откупио више стотина примјерака Поеме и уз потпис 
аутора подијелио присутнима. А не поменути овдје 
у време славља Нова Ћулафића, пјесниковог рођака, 
директора и душу дјечјег фестивала „Невенов 
фестивал“, овај запис би био осиромашен. Поема „Још 
ме има“ већ деценијама има видно мјесто у његовој 
гостопримној кући, а на фестивалским дружењима 
пјесник је гостима Поему повремно казивао.

Овдје се не могу навести све похвале упућене Поеми 
и ауторовом говорењу, посебно на скуповима 
Васојевића и њихових пријатеља, али ево бар 
двије, од два Вука! Вук Рашовић, мајстор џудоа, 
вишеструки европски и светски шампион, освајач 
43 златне медаље... обожавалац поезије, након ко зна 
колико пута слушања Поеме, разговора о њој, једном 
у Метрополу рече: „Ја бих ову пјесму могао да 
слушам сваког дана!“ А Вук Бојовић, дугогодишњи 
директор Зооврта „Рт добре наде“, вајар, боем, „чудо 
од човјека“, сјајни казивач поезије, послије једног 
Ћулафићевог говорерња у Ташу прилази му и каже: 
„Сјајно си говорио, набио си ми комплекс!“

Поеми и пјеснику не би било право да се не забиљеже 
и ријечи професора Милосова Бабовића, познатог 
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слависте, русофила, преводиоца Достојевског... 
притом и Васојевића, „Добра је ово пјесма, 
Ћулафићу!“ које му је упутио на изласку из мале сале 
Коларца, послије једног окупљања Васојевића, гдје је 
Ћулафић прочитао прву, скраћену верзију Поеме. 

Хратска, Бели манастир ( 8, 9. мај 2007). С 
Градимиром Стојковићем, кумом, писцем чувених 
„Хајдука“, гости су „Бијеле пчеле“ часописа за дјецу 
из Ријеке. Били и у Јагодњаку, чистом српском селу. 
Пријатно и узбудљиво. Али и запитано! У вечерњим 
сатима Још ме има. 

Београд (10. јул 2007). Сахрана пјесниковог драгог 
рођака, др Милинка Браца Ћулафића, коме је 
изговорио оптроштајно слово, а за вријеме болести, 
имао и лирско вече „Још ме има“ у стану, за њега, 
супругу Озренку и још неколико пријатеља. Брацо 
је много волио завичај, често му се враћао, волио и 
Поему, па је његова супруга послије првог помена, 
у стану, уз присуство Миладина Ћулафића, писца, 
рођака, и још неколико пријатеља, замолила да пјесник 
каже за Брацу неки одломак из ње. И, Лим је, уз 
чашицу љуте, за душу драгог рођака, сјетно потекао...

Беране (19. јул 2007). Беранско културно љето 
Полимске књижевне стазе – Радован Зоговић, митинг 
поезије: Младен Ломпар, Мило Краљ, Зувдија 
Хоџић, Вукман Оташевић, Милорад Поповић, Павле 
Горановић, Сретен Перовић, Богић Ракочевић, 
Брахо Адровић, Драгомир Ћулафић, Поема!
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Стара Пазова (28. септембар 2007). Дан библиотеке 
„Доситеј Обрадовић“. Учествују: Милосав Тешић, 
академик, књижевник, Михаило Мишо Јанкетић, 
драмски умјетник, Живан Срамандић, оперски 
умјетник, Ратомир Дамјановић, књижевник, 
Јарослава Вршка, вокални солиста.
На дружењу Јанкетић каже Сарамандићу, који сједи 
преко пута, с гитаром у руци: „Сад ћеш да чујеш 
Ћулафића како говори своју поему Још ме има!“ 

Иланџа, Банат (20. октобар 2007). Дани Милоша 
Црњанског, ОШ „Милош Црњански“. Учествују: 
Ратомир Дамјановић, Живан Сарамандић, 
Димитрије Тасић, Драгомир Ћулафић. 
Живан Сарамандић је први пут чуо Поему у Старој 
Пазови, 28. септембра 2007. и поново му честитао.

Смедеревска Паланка (11. новембар 2007). Вече 
посвећено просвјетним радницима. Учествују 
пјесници: Добрица Ерић, Недељко Попадић, Перо 
Солар, Драгомир Ћулафић... Поема.
„Знате да сте ме расплакали“, каже му један 
средњовјечни господин. Поред осталих, прилази 
му и једна госпођа: „Пјесниче, послије Ваше пјесме, 
срце хоће у завичај!“ 

Вршац (16. новембар 2007). Двије школе и Библикотека 
„Стерија“. Још ме има... И доброг вина, вршачког...
Бар, Котор, Будва ( 20-24. новембар 2007). 
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Бар: Мила Чордашевић, Ћазим Никезић, 
Драгиша Симовић, Рајко Јоличић, Милан 
Ђоковић, Мирослав Јовановић Тимотијев... Неко 
уредник, неко директор, неко пјесник, сви лирске 
душе, обожаваоци... Шта би Још ме има без њих 
у Бару? Али, пјесма у Бару је годинама имала још 
и других који су је радо слушали, и имали лијепе 
ријечи за њу, мећу осталима: Луко Паљетак, 
академик, пјесник, са супругом Ана Маријом, 
Благота Ераковић, редитељ, са супругом 
Оливером Мићуновић Ераковић, самосталним 
савјетником за културну сарадњу у Влади Црне 
Горе, пјесници: Драган Радуловић, Велимир 
Ралевић, Душан Говедарица, Бошко Ломовић, 
Љубомир Ћорилић...

Доброта, код Котора (новембар 2007), директорка 
Дома културе Тихана Ћулафић! По мору тече Лим, 
прошаптао је пјесник Ратковићев стих... Ал‘ данас 
није таласаст, већ тихан! – додао је неко.

Будва (новембар 2007). Дан Општине: Гости, 
поред осталих: амбасадори из Аустрије и неки из 
република бивше Југославије, као и пјесници с 
Фестивала Под старом маслином у Бару.

И овдје по мору тече Лим... 

Темерин, Србобран, Сириг, Бачка Топола (13, 
14. децембар 2007), шест сусрета по школама са 
Витезовим фестивалом, пјесници за дјецу... Навече 
и за грађанство: Поема.
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Бачка Топола (14. децембар 2007). Јављају му 
навече ближњи, међу њима и млађи пјесник Саша 
Божовић, да на РТВ-1, тече емисија „Детињства“ с 
Још ме има, снимљеној у пјесниковом завичају1997. 
Стигне тек на крају да види себе поред софре како 
наздравља „самоћи собе“.
На путу, сјутрадан (15. децембра 2007), ујутру, 
Емисија је поново репризирана. Јавио му се из 
Београда гимназијски друг Радослав Лацо Рајовић... 
Добро је, неко од пријатеља је, ипак, уранио...

Подгорица, Београд (28. децембар 2007). Јавља се 
Благота Ераковић са супругом Оливером. Добили 
су Поему обећану у Бару: библиофилско и обично 
издање. Захвални, упутили су пјесми и пјеснику 
прегршт узбудљивих ријечи. 
Са завидно богатим пртљагом из 2007. године, којем 
додаје и овај посљедњи дар из Подгорице, Још ме 
има улази у нову, 2008. годину. 

Београд (19. март 2008). Јавља му се рођак, инжењер 
Љубомир Ћулафић, који је живио на Косову, а сада у 
Београду, коме је прије десетак дана дао Поему. У овом 
телефонском разговору, између осталог, каже: „Осевапио 
си се... Продужио си ми вијек... Вратио си ме у завичај... 
Прочитао сам све... и ови су о теби лијепо писали...“
Пјесник је у свој Дневник записао и ово: Ето, нијеси 
је залуд писао, па да само твом рођаку, и ником 
другом, толико значи.
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Београд (23. април 2008). У великој сали Дома 
војске промовисана је обимом и садржајем богата 
антологија поезије о Лиму, „Лимопис“, друго, 
проширено издање, састављача, књижевника 
Радослава Пајковића. 
Оставио је аутора Поеме за крај. Говорио је цијелу.
Касније, као и у многим другим приликама, 
пјеснику прилазе, честитају... Међу њима, један 
господин му се обраћа: „Ви не би требало ничим 
другим да се бавите, само да говорите ову поему!“ 
Мирослав Стојановић, гимназијски другар 
пјесников, професор, један од најугледнијих спрских 
новинара, новинар „Политике“, дугогодишњи 
дописник из Њемачке, публициста, притом 
Васојевић, послије промоције је пришао групи 
другара: „...Ово је наш Ламент ...“ 
Петар Жебељан, доскорашњи уредник Радио 
Београда, пјесник, рекао је да му је жао што раније 
није знао за ову Поему, да је уврсти у већ објављену 
„Антологију српске антејске поезије“. А неколико 
дана послије промоције јавља му се састављач 
Антологије, Радосдлав Пајковић. Поред још неких, 
јавила му се једна госпођа, рекавши да је, чувши 
Поему, препуну емоција, заплакала...

Цецуне, код Анријевице (јул 2008). Освећење цркве 
Св. Илија. Владика будимљанско-никшићки, 
господин Јоаникије, и пјесници: Влајко Ћулафић, 
Дарко Јововић, Давид Лалић. Драгомир Ћулафић 
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изговорио одломке из Поеме и поклонио неколико 
примјерака Поеме.

Поред раније поклањаних својих, углавном нових, 
књига библиотекама, то чини и овог љета:
Будва ( јул 2008). Поклонио Градској библиотеци: 
Поему и сва три до тада (од пет) објављених романа 
„Рингишпила“. 
Беране ( јул 2008). Поклонио Градској библиотеци 
„Др Радован Лалић“ више примјерака Поеме.
Андријевица (јул 2008). Поклонио Градској 
библиотеци Поему и још неки наслов „Рингишпила“.

Бар (17-20. новембар 2008). У клубу „Центра за 
културу“, најљепши пјеснички кутак за вријеме 
Фестивала Под старом маслином, гдје се разговара 
и наздравља. Једне вечери, у једном тренутку, Мила 
Чордашевић, уредник „Барског љетописа“, тражи да 
Ћулафић каже своју Поему. И остали је подржавају. 
И уз чашу „Вранца“ потече по мору Лим...У зују 
аплауза, пјесник из Лознице, Љубомир Ћорилић 
устао је и узвикнуо: „Ово је најлепша поема о Црној 
Гори!“ Придружио му се и пјесник, дописник 
„Политике“ из Горњег Милановца, Бошко Ломовић, 
изрекавши неколико изузетно похвалних ријечи о 
пјеснику и Поеми... 

Косово, Бабин мост, код Приштине (2008). 
Отварање изложбе слика Оље Ивањицки: Његош 
и Лаза Костић. Путују: Госпођа Душанка Суботић, 
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правник, Мирко Мркић Острошки, организатор 
изложбе и Ћулафић. Успут сврате у ресторан „Код 
Шекуларца“ у Богутовцу. И само послије прве 
чашице „газда“ препозна пјесника ( који му је 2001. 
на путу за Црну Гору, а поводом промовисања Поеме 
„низ Лим“, поклонио Поему), загрли га и поздрави 
стиховима из ње: Укрес грома изнад Кома... „Увијек 
кад ми је нека мука, ја је отворим... ево ми је ту, 
вазда при руци...“

У Бабином мосту је уприличен пригодан програм, 
гдје је поред других пјесама Ћулафић говорио и 
одломке из Поеме. 

Прилази му млађа учитељица: „Данас ми је срце 
испуњено, чим сам чула Ћулафића...“ Њена мајка 
је од Ћулафића... Дао јој је књигу за дјецу „Боље 
вас нашли“, а пријатељу, пјеснику Ратку Поповићу, 
Поему.

У ресторану се остало до касно. Непоновљива 
гостопримност. Пјевало се, рецитовало, јело и пило 
(Поема, по жељи многих, опет!). Домаћину, Љиљани 
Милић, поклања Поему, а она њима, гостима из 
Београда, по боцу домаће ракије, за срећан пут.

Беране (јун, 2009) Педест година матуре пјесникове 
генерације... Још нас има... Ој ђевојко Васојевко... 
Захваљујући проф. др Милији Зечевићу, објављена 
је и књига о „матурантима“. И сјећања, и сјећања, и 
сјећања... „Иду године, мој господине“, што би рекао 
Душко Трифуновић. 
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Бранковина (12. септембар 2010). Десанкиним 
стазама „Михољско лето“, гост Ћулафић. И Још ме 
има. (Ћулафић је на вијест о смрти пјесникиње, с 
којом се у животу више пута сретао, фебруара 1993. 
написао пјесму „Шешир Десанке Максимовић“, 
која је ушла у антологије, и коју је, поред говорења 
на „стазама“, другом поводом говорио и на гробу 
пјесникиње у Бранковини.)

Бар (24 – 25. октобар 2010), Фестивал Под старом 
маслином... Пјевају дјеца маслини, старој око 2000 
година... Још ме има... шапће им она ... Награда 
„Маслинов вијенац“ Ћулафићу за свеукупно 
стваралаштво за дјецу. Сади своју маслину у Парку 
пјесника, иза пјесничке плоче на којој је, међу 24 
награђена пјесника, урезано и његово име. Чита 
Поруку мира и са брода баца маслинов вијенац у 
море. Уручивање награде у дворцу Краља Николе. 
Учествују: Мила Чордашевић, Душан Говедарица, 
проф. др Драшко Дошљак, Мирослав Јовановић 
Тимотијев, Блага Журић. Драгиша Симовић, глумац, 
чита, поред пјесама награђеног, пјесме Радомира 
Андрића и Благоја Рогача из књиге „Памтићу“ 
посвећење Ћулафићу, а пјесник Тоде Николетић га 
поздравља надахнутом пригодном пјесмом: 

Сребрнокоси дечак
...И тако, лагано, слово по слово 
Мисли све мери животна справа  
И „Да ти шапнем“ још само ово: 
Песма ће те чувати од заборава.
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Пјесник и сликар Мирко Вуковић, чија је изложба 
портрета- карикатура постављена у Дворцу, и са 
портретом Ћулафића, посвећује Изложбу Ћулафићу, 
који свима захваљује и – Поемом! Са директором 
„Центра за култруру“ Ћазимом Никезићем 
договорено да се Ћулафићу, као овогодишњем 
лауреату, за идући фестивал, објави треће издање 
Поеме. 

Горње Луге (април 2011). Ћулафићев син Милан 
долази у Луге на неколико дана с пријатељима из 
Београда. С њима је и легендарни југословенски 
и српски одбојкаш, Вања Грбић, који ће баш тих 
дана, бити примљен у „Кућу славних“. Једне вечери, 
уз пиће, сједећи у новој кући пјесниковог старијег 
брата Миладина Миша, гдје ће боравити тих дана, 
Милан позива оца да каже гостима неки стих из 
Поеме. Сви прихватају предлог. Грбићева супруга 
Сара, иначе позната спортисткиња, запловила је с 
Поемом низ Лим, веслајући срцем... и почела тихо 
да плаче... Супруг је „тјеши“ загрљајем... Сјутрадан 
друштво одлази у лугове, до Лима. Пролазе поред 
кућа, дјеца траже аутограме. На ливади према 
Лиму затичу рођака Брана. Рукује се с пјесником, 
а како остали иду за њим десетак метара, он 
повика: „Ауууу... је ли оно Вања...Вања Грбић, ил 
ме очи варају!?“Док се он још ишчуђава, пјесник му 
потврђује да је то Вања. „Џаба ћу ја причат, нико ми 
жив ово неће вјероват!“ каже и прилази, још збуњен, 
да поздрави славног одбојкаша.
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Беране, споменик „Слободе“ на Јасиковцу (19. јул 
2011), уочи дана ослобођења Берана. 
Врео сунчан дан. 
Аутор овог текста, иницијатор да се Поема овдје 
говори, обраћа се Ћулафићу: 
„Говори Поему цијелу! Програм је кратак! Двије 
тачке!“ 
„Не могу. Убиће их ово сунце! Још петнаест минута!“ 
„Пуцај право у чело! Не бој се. Ово су борци!“ 
Беране (август 2011), културно - забавно вече 
Берански бисери, на градском корзоу, у организацији 
Туристичке огранизације Беране. Учествовали: 
Нешо Лутовац, Јадранка Барјактаревић, Чедомир 
Пешић, пјевачи, Бранко Бабовић („Ћуро Палица“), 
глумац, Драган Митов Ђуровић водитељ и – 
Ћулафић са „Још ме има“. А са терасе свог стана, 
недалеко од од корзоа и Лима, сестричина Драгана 
(од пјесникове сестре Душке и зета Драгана 
Стојановића) чувши преко микрофона познате 
ријечи Поеме, која је премошћавала и улице, и 
кровове, и - Лим , позива оца: „Татааа, дођи, ево 
ујко Дале рецитује...“ У Дневнику пјесник је записао 
и ово: уз понуду домаће здраве хране и пића, од 
боровница до јардума... вече никад здравије и 
памтљивије...

Власотинци (10, 11. новембар 2011). Песнички час 
– учитељству у част, 19. пут, традиционална 
манифестација у спомен прерано преминулој 
наставници српског језика и књижевности Даници 
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Горуновић Тасић, писци: Бранко Стевановић, Игор 
Каларов, Драгомир Ћулафић. Посјете школама, 
увече за грађанство Ћулафић говори и одломке из 
Поеме. Коларов каже Стевановићу: „Како ћемо ми 
сада ово наше, за децу, после ове песме?!“

Бар (21- 24. новембар 2011). ЈП „Културни центар 
Бар“ објавио Поему, треће издање. На пријему 
Ћулафић говорио одломке, а домаћин подијелио по 
примјерак свим присутним.

Беране (22. децембар 2011). „Пензионер“, на 
страници „Култура“ објавио Поему, чије је 
обљављивање баш у овом листу аутора посебно 
обрадовало.

Беране (јануар - март 2012). У „Гласу Берана“ кратки 
приказ Ћулафићеве нове књиге „У свом раму“. 
Главни уредник, пјесник Миомир Мишовић га је 
насловио: Док још ме има.

Беране (јул 2012). Поводом 150 година настанка 
Берана одржавају се разне манифестације под 
заједничким називом ЈОШ МЕ ИМА! Одржавају 
се и мећурепубличке спортске игре са учесницима 
из више градова, (1.700 спортиста!). За поклон 
најбољима, између осталог, организатор узима од 
издавача „Интерпрес“ 55 књига „Још ме има“ (30 
примјерака библиофилског издања са сликама 
Мила Стојковића и 25 примјерака обичног 
издања).
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Андријевица (јул 2012). Обиљежавање 120. 
годишњице Библиотеке. То је била прва читаоница 
на сјеверу Црне Горе (1892). По старости је одмах 
иза цетињске (1868). На дан оснивања (Основана 
под покровитељством Књаза Мирка) уписано је 40 
чланова, међу којима је било 12 неписмених, који 
нијесу именовани. Имала је 2 добротворна члана: 
Војвода Гавро Вуковић и Миљанић. Скупштина 
је донијела одлуку да читаоница добија следеће 
листове: Глас Црногорца, Просвјету, Дубровник, 
Босанску Вилу, Велику Србију, Стражилово. Књаз 
Мирко се претплатио на Невен, а Павле Ровињски 
на Руски Курир.

У програму учествовали: проф. др Драшко Дошљак, 
Дарко Јововић, Велимир Ралевић... Драгомир 
Ћулафић с Поемом.

Беране (20-30. август 2012). Регионална развојна 
агенција за Бјеласицу, Комове и Проклетије у оквиру 
реализације низа манифестација под називом „Још 
ме има“ (а поводом прославе јубилеја 150 година од 
оснивања Берана), организовала је прву Ликовну 
колонију „Беране 2012“).

Беране (2012). Објављена „Монографија Берана“. На 
једној од слика, за вријеме промовисања Поеме у 
Бeранама, септембар 2001. Ћулафић говори Поему, 
поред сједе: Ратко Чолаковић, уредник књиге, и 
Мирко Мркић Острошки, издавач.
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Беране (август 2013). Лимовање. Послије Шлауфијаде, 
такмичења на шлауфима низ Лим, увече, крај Лима, 
Лимовање, поезија пјесника о Лиму. И незаобилазно 
Још ме има! 

Нови Сад (19. октобар 2013). Лимовање на Дунаву! 
Још ме има. Лимским пјесницима се придружују 
Новосађани: Перо Зубац, Рале Нишавић....

Београд (17. јануар 2014). Галерија Народне банке 
Србије, отварање изложбе слика Драгана Кунића, у 
организацији др Драгана Вуканића, предсједника 
Општине Вождовац. Др Вуканић је на једном 
дружену Васојевића чуо Ћулафића и његову поему и 
позвао га да је изговори на отварању ове изложбе. 

Београд (14. фебруар 2014). Вече гуслара са Косова 
с привременим боравком у Београду, у спортском 
центру на Вождовцу, у организацији већ одлазећег 
предсједника Општине Вождовац др Драгана 
Вуканића. Његов „поклон“ присутнима, за растанак, 
била је Поема.

Сремски Карловци (20 март 2014). Послије 
промоције „Антологије боемске поезије“ Ратка 
Чолаковића, у издању Интерпреса из Београда, у 
Градској библиотеци у Новом Саду, гдје је Ћулафић 
говорио своју пјесму „Скадарлијска“, у ресторану 
на Дунаву, у Сремским Карловцима, у друштву 
Мирка Мркића Острошког, Ратка Чолаковића и 
учесника програма, а овом приликом и домаћина, 
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пластичног хирурга, пјесника, боема... др Димитрија 
Памфилова, Дунавом потекао Лим...

Београд (април 2014). На Трибини УКС промоција 
зборника „Проклетије појем“ приређивача Дражена 
Јашовића и Голуба Јашовића. Објављена Поема, 
пјесник говорио одломке. 

Беране (август 2014). 100 година од рођења Михаила 
Лалића. 
Пјесници из завичаја: Перо Рмуш, Влајко Ћулафић, 
Велимир Ралевић, Дарко Јововић, Давид Лалић, 
Бранислав Вуковић, Драгомир Ћулафић... Говорио 
нове пјесме, а на захтјев водитељке Горице Ћулафић 
и одломак из „Још ме има“.

Беране, Лужац (август 2014). Пјесник са супругом 
и аутором овог текста у гостима код Слободана 
Вуковића, познатог новинара и публицисте, 
пјесниковог другара још од студија у Новом Саду. 
И ту, у лијепом дворишту под огромним орахом, 
угошћени од његове гостопримне супруге, Вуковић 
износи укоричене бројеве студентског листа „Index“, 
у ком су њих двојица објављивали своје првенце, а и 
касније, за вријеме студија, пјесник поезију и приче, 
а новинар интервјуе са најпознатијим умјетницима, 
понајвише са сликарима, као што су Милан 
Коњовић, Петар Лубарда... Уз црногрски „Вранац“ и 
сјећања, аутор овог текста позива Ћулафића да каже 
нешто из своје поеме. Он то чини, подижући чашу у 
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правцу Долца, сусједног села, гдје је рођења његова 
мајка Милица, рођена Ђокић, што је пјесми дало 
посебну боју, емоцију и узлет...

БИХ (Тузла 28-30. октобар 2014). Везени мост, 
међународна манифестација. Добио Плакету 
„Мали принц“, номинација из Црне Горе за роман 
Рингишпил за троје за награду „Мали принц“. 
Писци с бившег простора Југославије: Шимо Ешић, 
Душан Поп Ћурћев, Блага Журић, Дејан Алексић... 
остали другари... У вечерњим сатима и Тузлом 
потекао Лим...

Бар (24-27. новембар 2014). Под старом маслином. 
Школе, пјесници, поезија, коктели... И, опет: Још ме 
има.

Нови Сад (29. новембар 2014). Лимовање на Дунаву 
(Снимак са прошлог „Лимовања“ с Пером Зупцем). 
Пјесници: Рале Нишавић, Снежана Дубак, Ћулафић 
... Писмо Лиму и Још ме има... Уочи програма 
пјеснику прилази једна средњовјечна дама и 
каже: „Кад сам чула да ће вечерас у Новом Саду и 
Ћулафић говорити „Још ме има“, допутовала сам из 
Београда да га слушам...“

У Дневнику има много необичних и занимљивих 
цртица, похвала, па почесто и претјераних, које по 
цензури аутора Поеме, нијесу могле да уђу у овај 
запис. Има подоста анегдота о животопису ове 
пјесме, о којима је већ понешто и речено.
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Има читава једна плејада угледних личности из 
културног и јавног живота Србије, Црне Горе, 
Београда...
Поема се извињава свима онима, који су је у 
казивању аутора, једном или безброј пута слушали 
и усхићено поздрављали, што их не може овдје из 
оправданих разлога поменути, али ће им свесрдно, 
здушно захвалити на овај начин, јер без њих, као 
и без многих других, оних „непримијећених“, 
њој подједнако драгим, она, напросто, не би ни 
живјела.
Овде је споменуто само онолико, колико би се 
радозналијем читаоцу дочарало нешто од оног што 
се покаткад догађало с пјесмом, око ње, и у њој...
Свако детаљисање могло би овај запис претворити 
у хвалоспјев, што није била намјера, ни пјесме, ни 
пјесника, ни аутора овог текста. 
Али, нажалост, не може се баш све ни заобићи. 

Михаило Мишо Јанкетић ће први пут чути Поему 
из уста пјесника у Старој Пазови, 1997. Честитаће 
пјеснику, чак га, у одушевљењу, пољубити у чело. 
Тражиће књигу и од тада, како рече, имаће „своје“ 
двије поеме: „Војводину“ Мирослава Антића, 
Јанкетићево родно место, Нови Сад, и „Још ме има“, 
завичајно Томашево, код Бијелог Поља, родитељско 
гнијездо... Говориће је, поред осталог, и студентима 
на, за нас, јединственој „Академији и позоришту“ у 
свом селу... Читаће је први на првој промоцији, на 
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култној трибини „Римска дворана“, у Библиотеци 
града Београда. 

Мнозина, овдје и тамо, зна по неки њен стих, 
строфу, можда и нешто више... 
Говоре, по обичају: тријезни, а покаткад и уз чашицу 
- двије... 

У завичају се понекад, понеки, њом поздрављају. 
На питање: Како си, одговоре: Још ме има!

Пјесници, бивши ученици беранске гимназије 
„Панто Малишић“ имају књижевно вече у 
Гимназији... И Још нас има... Пјеснику је жао што 
није забиљежио имена учесника, иако се неких 
сјећа, али не би хтио да оне неупамћене изостави, 
тако да ова кратка биљешка остаје још краћа и 
осиромашенија. 

Путује, путује Поема. Пјесника позива проф. др 
Радивоје Микић у Гаџин Хан, на Миљковићеве 
поетске свечаности. Прије подне пјесник за дјецу, 
навече са осталима, за одрасле... Више година! 
Пјесник Драган Колунџија је слушао више пута 
Ћулафићево говорење Поеме, зато му једне од тих 
вечери рече: „Говори ону твоју...“ И пјесник ју је 
говорио.
На једној од тих вечери пјесници: Милан Ненадић, 
Ђорђо Сладоје, Бата Милановић, Милосав Тешић, 
Душко Новаковић, Драгомир Ћулафић, Томислав 
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Маринковић, Мирослав Максимовић, Миодраг 
Раичевић, Драган Јовановић Данилов, Зоран Вучић, 
Мирослав Цера Михајхловић.

Београд, Скадарлија: „Има дана“, „Три шешира“ 
...Било љето, било зима...“Ђурина кућа“... Још... 

Неку годину послије емитвања „Детињства“, која 
је више пута репризирана и имала велики број 
гледалаца, нарочито у Црној Гори , гдје су се могла 
гледати само два програма РТС, први и други, 
пјесник одлази с пријатељем Ратком Чолаковићем, 
у Трепчу, петнаестак километара удаљеној од 
пјесниковог села, да обиђу мјесто гдје је била кућа 
Михаила Лалића. Један човјек се задеси на путу 
(сазнали су да се презива Рмуш) и он им покаже, 
позивајући их да послије сврате на кафу.

А о кући, које нема, о великом Михаилу Лалићу... 
највише прича трава и жбуње...

И свратили су на кафу, на ракију, сир, шунку... 
Наздрављају. Домаћин досипа... 

У пјеснику, уз ракију, роморе стихови: 
Ој животе вјетре, вранче,  
стани мало бјели данче...

„Ја тебе однекле знам, чини ми се тако...“, рече 
домаћин. „Неђе сам те чуо и видио!“

„Можда с телевизије“, помаже му пјесников 
пријатељ.
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Он се мало замисли, па се удари шаком по кољену:
„Богами, јесте. Познао сам те и по гласу... Оно кад си 
био на мосту, причао пјесму о Лиму, па оно у кући, о 
оцу и мајци... Двапут сам то гледао...“ 
Позива своју жену: „Ружооо, дођиии! Знаш ли ко је 
ово?“
Она слеже раменима.
„Плакали смо и ти и ја кад смо га слушали, ево, на 
овом телевизору.“
„Аууу“, изненади се жена, шири руке, прилази и 
грли пјесника с леђа. „Јес, богами...Како си нас само 
расплакао! И то не једном!“
Односе Поему ближњи и пријатељи, у души и у 
својим пртљазима, до Париза, Берлина, Торонта, 
Њујорка...
Једино даљине имају неклог смисла, записао је аутор 
Поеме у другој пјесми, Лим.
И гле чуда! Пјесников земљак, пријатељ Милован 
Мишко Драговић, из Ђулића, код Андријевице, 
послије толико година изненада се јавља из 
Аустралије. Скоро ће тридесет година како 
живи у Мелбурну. На изненађење пјесниково 
прве поздравне ријечи су му биле младалачки 
Ћулафићеви стихови: 

Завичај ме отровао 
грком клеком и копривом, 
месечином што ме студи...

Прича како је Ћулафићеве пјесме чуо још 
као момчић, (касније их научио напамет), 
од пјесниковог комшије и рођака, Вукмана 
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Ћулафића, необичног човјека, који је пуно читао и 
знао. А онада је Драговићу пјесник дао прву своју 
књигу пјесама Позни шетачи, и он их скоро све 
научио напамет. Чуде се тамо људи, прича, када 
га чују да толико пјесама зна... А он не само да 
говори поезију свог земљака, већ његове пјесме 
прештампава, дијели, даје нашим удружењима... 
И носи и шаље пјесме нашим листовима да их 
објаве. Тако су Ћулафићу прво објављене три 
пјесме из Позних шетача у „Спском гласу“ који 
излази у Мелбурну, а касније ће му бити објављење 
и у „Култури“ која излази у Тигхес Хилу. Ћулафић 
ће му послати још неке своје књиге, међу њима 
и поему Још ме има. И од тада сва његова писма 
која стижу из Аустралије, натопљена жалом за 
завичајем, за својима, као и раније, сада имају 
рефрен Још ме има. Уз књиге ће му послати 
и CD из ТВ серијала „ДЕТИЊСТВА“ (у којој 
Ћулафић говори и Поему), која ће га посебно 
обрадовати, вратити у завичај, а он ће емоције које 
је доживио гледајући серијал, а које су често биле 
изражене и сузама, несебично дијелити са својим 
земљацима далеко од завичаја, тако што ће им 
приказивати „ДЕТИЊСТВА“ у разним приликама, 
у домовима културе, у кафанама, становима, 
при разним дружењима... Пјеснику ће посредно, 
преко Драговића, или у директном контакту у 
телефонским разговорима, бити упућене дирљиве 
ријечи захвалности... 
Поема се радује што може да пробуди емоције и 
оних што су давно напустили завичај, тамо где 
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су грки залогаји хљеба... како често у телефонским 
разоворима сјетно наглашва пријатељ Мишко. 
Поема им не гракће као Поов „Гавран“ Никад више, 
већ их храбри, тјеши: Још ме има.

И на крају овог малог и чудног животописа, Поема 
се неће наљутити на аутора овог текста, ако је 
подоста записаног у Дневнику изоставио, многе 
похвале пјесми и пјеснику, његовом говорењу Поеме, 
коју је говорио ко зна још колико пута у многим, 
овдје неспоменутим мјестима, разним поводима... 

Али мора се рећи још ово: Поему је аутор говорио и 
на ријетким мјестима, можда, често, и неубичајеним 
за пјесму. 

Ево неколико примјера, преписаних из Дневника:

У Београду су једног дана, на пасарели изнад 
пруге, на Дорћолу, за РТС, за емисију „Српски 
источници“ снимане неке епизоде о Васојевићима. 
Два пјесника, Радослав Стојановић и Драгомир 
Ћулафић, говорили су своје стихове. Ћулафић је 
говорио одломке из Поеме. Навече је настављено 
снимање у бифеу у зради Европског универзитета, 
гдје су пријатељи послије снимања, уз познато 
васојевићко весеље, позвали пјесника да каже Поему. 
Изговорио је одломак, али су захтијевали цијелу. 
И он ју изговорио. Уз подигнуте чаше, познати 
новинар и публициста Драган Радевић из једног 
полуосвијетљеног угла је узвикнуо: „Само да си ово 
написао, било би довољно!“ 
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У возу Београд - Бар, у бифеу, путујући на Фестивал 
за дјецу „Под старом маслином“ неколико пјесника... 
Пије се мераклијски, пјева... Траже да Ћулафић каже 
Поему. Уз поноћно клопарање точкова кренула је 
пјесма. Један Ћулафићев познаник, случајно затечен 
у бифеу, бивше обезбеђење познатог црногорског 
политичара, у општем расположењу, отвара прозор, 
вади пиштољ, пружа га пјеснику и овај, уз говорење 
„Још ме има“, пуца...

Другом приликом, у возу Београд - Бар, али 
дневном, на путу за завичај, купе пун, осам путника, 
углавном млађих људи. Двије студенткиње, сестре, 
близнакиње, из Подгорице, удариле у причу о 
завичају... Чим заврше, кажу, враћају се из Београда. 
Не могу без завичаја. Пјесникова сестра Десанка, 
психолог, слуша, свиђа јој се њихов однос према свом 
завичају, а онда затражи од брата да им покаже своју 
поему „Још ме има“. Пјесник одбија, није потребно, 
каже сестри, осјећа се нелагодно, али сестра је сестра, 
притом и старија од њега, вади из торбе књигу. 
„А, ево како мој брат воли завичај“, каже и пружа 
књигу сестрама. И ту почиње прича... А оне узеле 
књигу и листају, листају... и понешто прочитају 
гласно... Тражи и још понеки радознао путник 
књигу. Један средњовјечни господин, Прибојац, 
враћа се из ходника на своје мјесто, и онако, из прве 
упита: „Каква је ово читаоница?!“ Објаснише му... 
Пружају му књигу, прелистава... а онда се обрати 
пјеснику узбуђено, пружајући му руку: „Па, ја Вас 
знам! Два пута сам гледао ону емисију о завичају...“ 
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Сјећао се неких детаља и препричавао их. А кад је 
рекао да зна и како су се звале пјесникове краве, 
Краса и Гала, о којима је Ћулафић причао у емисији, 
чије их је млијеко отхранило, и пјесник и сестра су 
занијемили! Тражили су од пјесника да им каже 
нешто из Поеме, али он се само насмијешио: други 
пут, узео књигу и потписао је господину: „Сад знам 
да ме још има! Срдачно Д. Ћ.“

За своју душу, пјесник је изговорио по који стих са 
„Авалског торња“, у предвечерје ( „да их цела Србија 
чује!“): Осу се небо звјездама... као и с Кома плава, у 
изгријевању сунца („да их цијела Црна Гора чује!“): 
У плавило пуца зора, са којом се распрскавам...

Мићо Поповић, економиста, боем, другар из 
беранских гимназијских дана, љубитељ Поеме, сваке 
године, више пута, у новобеоградском ресторану 
„Фонтана“ организује сједјељке са неколико школсих 
другара, додајући им повремено неког новог 
пријатеља, када је говорење понеког одломка из 
Поеме неизоставно. 

Мирко Мркић Острошки, издавач (поред издања 
бројних култних књига, препознатљивих и 
по библиофилским издањима са сликама Оље 
Ивањицки, објавио је и прво и друго издање ове 
поеме), сликар, вајар, писац, ђак чувене Умјетничке 
школе у Херцег Новом, почесто окупља у својој 
канцеларији - атељеу у Београду, умјетнике, 
пјеснике, преводиоце, гусларе... понајвише ђаке 
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херцегновске школе, данас познате академске 
сликаре, гдје се уз пиће и разговоре почесто говори 
и Поема.

Поему је пјесник (увијек на захтјеве других) 
повремено говорио и на понекој свадби својих 
ближњих, на слави, као и на другим пригодним 
свечаностима...

Враћајући се авионом с пјесничких сусрета у Бару, 
пјесник Н.Н. упита Ћулафића: 
„Бојиш ли се ти ове висине? Погедај доле. Ја 
умирем...?!“
Овај, уз виски, каже неки стих из Још ме има...
„Ти ниси нормалан! Ј....., погледај, ништа од нас доле 
не би остало!“
„Будало! Па једино тако бѝ  остали упамћени!“

Била три другара: сликар и писац Миомир 
Дамјановић Дами, пјесници Рајко Џаковић и 
Драгомир Ћулафић, чије је пријатељство почело 
давне 1967. у Титограду, за вријеме одслужења 
војног рока, које је касније прерасло у међусобно 
кумство. Дамјановић је посебно издвајао Поему и 
увијек кад би у Београд дошао из Пљеваља, гдје је 
живио, волио је да је чује. А сада, кад га је опака 
болест отргла од њих, преостала два другара се 
често, са сјетом, присјете њега, изговоре покоји стих 
из Поеме, и знају, и вјерују да Дами ово чује и да га 
још има! 
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За ТВ емисију „Добро јутро, Црна Горо“, пред 
камером пјесника и новинара Браха Адроваћа, 
Ћулафић говири одломке из Поеме, рекавши на 
крају: Хвала, Лиму што ме родио. Чувши и видјевши 
то преко екрана супруга пјесниковог рођака, прича 
њен супруг, узвикнуће: Е, лажеш, Дале! Није те 
родио Лим, н’о Милица! 
Једног прољећа, враћајући се с гробља у завичају, 
свраћа код рођака који пече ракију, наздрављају, 
обасјан пламеном ватре, уз шум воде која пада 
на лулу, и уз мирис ракије која се пуши и слива 
клокотом у бурило, говори одломак из Поеме Кад 
казани проговоре...

Једног љета, у завичају, шмугне од својих и, са 
гуменим чизмама у рукама уз Лим оде. И тамо, 
где је скоро с обе стране врбацима ограђен, 
да би се осјећао довољно сам, с обувеним 
чизмама загази низ матицу ријеке, која није 
љети ни дубока ни толико брза. Корачао је 
према Округлој, Пилковој плочи, виру свог 
дјетињства. И кренуо ка испуњењу давне жеље 
да Лиму, овако, с њим, и у њему, каже своју 
пјесму. И говорио је, повремено се борио с водом, 
понеки јачи талас би га запљуснуо, сунце пекло... 
Оклизнуо би се о глатко лимско камење, пао, али 
пјесма је текла... Осјећао је радост и језу у свакој 
ријечи, у сваком таласу, шуму... Текло је с Лимом 
и његово дјетињство, дјечаштво, момковање, 
зелене љубави, а, богме, и зрелије, па и бјелокоса 
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љета... Био је при крају пјесме, близу Округле 
плоче, надомак циљу, усхићен, сам, с моштвом 
сјећања... кад из густог врбака изрони рибар с 
удицом у руци, и, видјевши пјесника, узвикну: 
„Још ме имааа!“ 

Стојећи пред тијесном и тајанственом рупом 
магнетне резонансе, једва пристаје да уђе, зажмури, 
и са зујањем и лупом „страшила“ над собом, у 
гробној тмини, почне у себи да говори поему Још ме 
има. Једанпут, двапут! Око 25 минута. Таман колико 
је тај мучни преглед трајао. Пјесма нас је одржала, 
њојзи хвала! 

Једног сунчаног мајског пријеподнева, послије 
вишенедјељног обнављања старе куће у завичају, 
посјетио је гроб својих родитеља, стао испред 
надгробне плоче с њиховим сликама, именима: 
Милан и Милица, поклонио се, прекрстио, пољубио, 
запалио свијеће и први пут им наглас, уз шум Лима, 
казао Поему, која је њима посвећена.
Да ли је и заплакао? 
А пјесма?

Пјесник и његов брат, Владимир, Владо, бивши 
фудбалер: бањалучког „Борца“,“ ОФК Београда“, 
суботичког „Спартака“, потом шпанске „Целте“ из 
Вига, касније и „Кадиза“.... стопирају на путу изнад 
родне куће. 
„До Берана?“
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„Ја само до Андријевице.“
„Добро!“
Брунда стари голф. 
„Гдје живите?“
„У Београду.“
„Ви сте сигурно Ћулафићи. Овдје, у Лугама су сви 
Ћулафићи!“ 
Потврђују. 
„Овдје су била два брата“, наставља, „ фудбалер 
Владо Ћулафић, гледао сам га често на телевизији. 
И старији, Дале, пјесник... Још ме има! И њега сам 
гледао на телевизији, и виђао овдје. Али, богами, 
поодавно... А сигурно их добро знате!“
„Као рођену браћу!“ каже пјесник, смијешећи се.
„А виђате ли их кад? И они, веле, живе у Београду“.
„Виђамо, виђамо, како да не! Често!“
Још која кривина и још које питање и одговор и – 
стигли!
Кочнице шкрипуцкају.
„Ево наше велике Андријевице!“ – каже и паркира 
се испред баште хотела „Комови“.
Излазе, поздрављају се: 
„ Хвала Вам, земљаче... Ја сам Дале!“ 
„А ја Владо!“
Он се гласно насмија, ширећи руке: 
„Е, кад ово будем причао, свак ће рећи: Е, лажеш 
Рашо ка̀  пас!“
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„Оћемо ли на по једну?“ позва га пјесник, тапшући 
га по рамену.
„Не, но на по двије!“ повика он.

Краље, код Андријевице (љето, 2014). Захваљујући 
школском другу, и другу из војске Михаилу 
Микану Перовићу, правнику и публицисти, који 
повремено зна да изговори покоји стих из Поеме, 
Ћулафић, са сестром Персидом и зетом Слободаном 
Вучковићем, Јагодинцем (који живе у Берлину), 
посјетио Краље, гдје је на Видован, 1996. подигнут 
споменик вожду Карађорђу, чији је дјед, кажу, а и у 
неким записима стоји, ту рођен, иако се са тим, на 
другој страни, никад није било начисто до данданас. 
А да су Карађорђевићи, ипак, Васојевићи, што неки 
историчари тврде, види се између осталог, и из 
неких записа: 

Кнез Петар Први је у Краљима 1883, гдје је ноћио на 
пропутовању ка Цетињу, дао новац својим рођацима 
да саграде кућу, која и данас постоји и зове се Кула 
Ђурковића. Спомен-плоча на овој кули подсјећа 
на боравак Петра Првог Карађорђевића у завичају 
својих предака... 

Када се женио Зорком, кћерком књаза Николе 
(1883.) тим поводом га је црногорски књаз питао 
зашто је изабрао баш војводу Миљана Вукова 
(чувеног васојевићког главара и сенатора) за старог 
свата, он му је одговорио: „То је по јунаштву и 
рођаштву!“
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Овога дана, у кући сликара Милутина Хариа 
Ђурковића и његове браће, одмах уз Кулу 
Ђурковића, својих ближњих, пјесника са сестром и 
зетом дочекали су присно, како и приличи оваквим 
људима, а уз добру ракију и лијепу ријеч, у питомој 
башти, за столом украшеним мозаиком са крстом 
и четири слова С, добили су и каталог изложбе 
његових слика, поводом Сретења Господњег, са 
завршном реченицом у њему: „Што би рекао 
пјесник: Још га има поред Лима.“

У нову 2015. годину Поема је ушла на Бадње вече, 
6. јануар 2015. у Београду, у „Клубу авијатичара“, 
уз гусле и пјесму. Пјесник је говорио у присуству 
угледних Васојевића и пријатеља из других 
братстава. 

Београд (фебруар 2015). Пјесник добија текст о 
Поеми под насловом: „Драгомир Ћулафић на водама 
Светог Лима“, од аутора др Јована Н. Стриковића, 
који је објављен у овом издању. 

Пријепоље (април 2015). По наговору Ћулафића, 
друг из студентских дана, Вујица Бојовић 
(псеудоним Винко Шелога), једва пристаје да 
пошаље захтјев за пријем у Удружење књижевника 
Србије. Алудирајући на то, а и на Ћулафићево 
слично „путовање кроз вријеме“, он ће послати 
Ћулафићу пјесму са посветом: Д.Ћ.Баји, како су га за 
студенских времена звали.
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Песник из провинције пошао у Француску 7 
Излази из воза мало нагњечен, 
али опор и једар, 
као дрењак. 
Уз Балканску му опада крљушт.  
Загледају га с подсмехом.  
Клеца до Коња на Тргу слободе. 
Окрену се: нема Лима. 
У језгру Престонице Зоо врт,  
чува га опевана артиљерија. 

Београд (јун 2015), хотел „Метропол“, годишњица 
Европског универзитета, уручивање награда, 
диплома... Уз надахнуту бесједу проф. др Милије 
Зечевића, власника и ректора Универзитета, у 
умјетничком програму, поред осталог, пјесник је 
говорио одломке из Поеме.

Горње Луге, Андријевица (17. август 2015). На 
вратима родне куће затиче закачену велику 
коверту. Шаље је, као и прошлог љета, земљак 
из Мелбурна, Мишко Драговић. Као и прошлог 
љета, али сада је у њој други лист (и друга пјесма), 
лист српског аустралијског литерарног удружења 
„Култура“, чији је власник и главни одговорни 
уредник Никола Стојадиновић. На насловној 
страни слика, име пјесника и наслов поеме, ЈОШ 
МЕ ИМА, стране 14 - 17. На тим странама Поема, 
фотографија пјесника, биобиблиографски подаци, 
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те и фотографије из црногорског миљеа, са избором 
скраћених текстова о Поеми, преузетих из књиге. 
А у пропратном писму пише и ово: „...Ево Вам 
шаљем ове новине да се увјерите да се Ваше пјесме 
читају на петом континету, а најудаљенијој земљи 
од нашег завичаја... Толико сам се обрадовао када 
сам узео лист и видио на првој страни слику наше 
легенде и поноса... Дале, низ моје лице потекле су 
сузе радоснице...“

Рокбенк, Мелбурн, Аустралија (29. август 2015). 
Освећење цркве Свете Петке. Захваљујући 
ангажовању Мишка Драговића у културном 
прогаму су из листа „Култура“ прочитани важнији 
биобиблиогафски подаци, и Поема.

Будва (25. септембар 2015), на Фестивалу дјечјег 
стваралаштва „Мале морске пјесме и приче“ 
(оснивач и директор пјесникиња Радмила 
Кнежевић), приликом гостовања у Петровцу, у 
ресторану „Галеб“ у Буљарицама, на захтјев аутора 
овог текста, који је у рукама држао „Културу“ из 
Аустралије, у друштву пјесника са Фестивала: 
Велимира Ралевића, Гордане Сарић, Рајка Јоличића, 
Радмиле Кнежевић, као и домаћина, наставнице 
и пјесникиње Мирјане Михаљевић, Ћулафић је 
изговорио одломке из Поеме.
Беране (27. новембар 2015), Полимске књижевне 
стазе – Ратко Делетић. Учесници из Погорице: 
Ранко Јововић, Будимир Дубак, Тодор Живаљевић 
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- Велички, Миодраг Милошевић и Новица Ђурић 
(предсједник УКЦГ). Из Берана: Мила Дубак-
Зечевић, Влајко Ћулафић, Велимир Ралевић и 
Дарко Јововић. Из Београда: Драгомир Ћулафић и 
Радослав Стојановић.
Најављен да долази из Београда, Ћулафић је рекао: 
„Одаклегод да дођем, ја увијек дођем из завичаја“. 
И додао: „Делетићево и моје дјетињисто било је 
поред Лима, моје слијеве, његово здесне стране, а 
као пјесници више пута смо говорили поезију од 
Мурине до Берана. Ја увијек Још ме има, поему коју 
је он радо слушао и коју ћу говорити и вечерас, 
вјерујем да ће ме чути.“ 

Херцег Нови (7. децембар 2015). Позвао Ћулафић 
свог старог пријатља, пјесника Мираша 
Мартиновића, а нијесу се одавно чули. Овога 
пута Ћулафић је тражио да провјери неке 
податке за свој Дневник о Поеми, које је добио од 
Мартиновића 2004. Послије топлог телефонског 
разговара Мартиновић му сјутрадан изјутра шаље 
преко Е-maila писмо које се овдје објављује у 
цијелости: 
,,Драги Дале,
Обрадовао си ме, а некако и растужио. Одавно не 
чујем твој глас, а вријеме пролази. Но, живот је 
лијеп свакако. Радује ме што ћеш објавити Поему 
у лијепом издању, са документима, записима и 
порукама, и то ће јој дати посебну димензију. Треба 
на прољеће направити и неколико промоција 
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долином Лима: Андријевица, Беране, Бијело Поље... 
Радо ћу о њој говорити на некој од промоција. А 
писаћу за Побједу, чим буде објављена. Биће то 
инспиративан текст. Сада видим како је значајно 
записивати. (Мартиновић мисли на његове и 
Ћулафићеве телефонске разговоре и поруке о 
Поеми од 17. септембра 2004. и од 6. децембра 
2005. Примједба В. Р.) У том тренутку се то учини 
безначајним, па човјек тако прелази преко тога. А 
онда, и сада у овом случају, видиш колико је све 
значајно.
Ради документарности и истине, а она је битна 
у овом и сваком случају, наведи име и презиме 
Миодрага Влаховића, некад министра вањских 
послова Црне Горе, сестрића Богдана Шеклера, 
наравно по имену помени и Миодрагову мајку 
Росу, професорицу француског језика, сада у 
пензији, живи у Подгорици, уз онај детаљ како је 
тражила преко мене да дође до твоје Поеме. Она 
иначе пише дивне кратке прозе, везане за наше 
крајеве, тамошње предјеле, људе и њихове судбине. 
Одушевљен њеним писањем и тим дивним 
причама, заправо пјесмама у прози, говорио сам 
јој својевремено: требаш да их објавиш у књизи, 
а она је имала одговор: Срамота ме, због Богдана, 
да објављујем... Из тога се види колико је вољела 
и цијенила свог брата и његову литературу, која је 
сурово лијепа. Лалић ми је рекао једном приликом, 
раних осамдесетих: Незнабошци су најбоља књига 
прича у послијератној црногорској прози. Ето, Роси 
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сам ово пренио усмено, али нека остане записано у 
овом писму.

Радо се ноћас, након телефонског разговора, 
присјетих љетњих сусрета у Херцег Новом, драгих 
и дугих разговора... а вјеровао или не, ових дана, 
идући прилично пустим Херцег Новим, а исто тако 
прилично усамљен, говорио сам стихове из твоје 
младалачке, али вјечне пјесме Хелдерлин:

... У брдима неких напуштених рима, 
Ја песник ил ја луда 
Певаћу и мртав стазом што кривуда, 
Заљубљен у лепо име Диотима.

Негдје смо мислили један на другог, на оне 
херцегновске дане, дуге шетње поред мора, 
сједјељке у неким од овдашњих локала, па су 
стихови долазили сами као претходница ноћашњег 
разговора... и како је пјевао Брајковић:

Послије толико година, чуда, 
Ми некад другари, биље потом. 
Ни срца више да се јаве 
Сатанском вољом за животом.

Сјетих се твојих Позних шетача, књиге коју сам 
читао безброј пута, а скоро сваку пјесму знао 
напамет. То су они дани и године када се живјело од 
поезије. 

И да ти кажем, на крају овог писма, ове јесени сам 
објавио неколико писама Радована Зоговића, која 
ми је писао 1982. године, у вријеме када сам с њим 
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правио интервју. Уз писмо сам се сјетио сусрета са 
њим и судбине тог интервјуа.
Толико за вечерас.
Остајемо у контакту. И до неког сусрета, а у 
очекивању објављивања твоје, заиста, јединствене 
Поеме,
шаљем ти и топле поздраве из, ових дана, топлог 
Херцег Новог.

Мираш 
7. децембар 2015. 

П. С. 
Ако процијениш да треба, ово писмо можеш 
објавити у књизи.
Исправи словне грешке и ако сам неђе фалио, у 
нечему.“

Дивчибаре (2. јануар 2016). Пјесникова ћерка Наташа, 
кадгод се селила, с њом се селила и Поема. Овог пута 
„Још ме има“ одлази на планину у лијепом друштву: 
Хана, пјесникова унука од осам мјесеци, Дина, њена 
четворогодишња сестра по оцу, мајка Наташа и отац 
Саша. „Још ме има“ је одмах нашла лијепо мјесто на 
полици одакле се пружа бајковит поглед на оснијежене 
јеле. И као да у вјетру чује и шум свог Лима, срце јој 
удара све јаче. И почиње сама да се листа...

Жари л̀  љето,  
вије л̀  зима,  
ја крај Лима... 
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* * *
Са пјесником ће, убудуће, његов Дневник 
исписивати и сви наши завичаји, дубоко свјесни 
своје ПЈЕСМЕ НАД ПЈЕСМАМА.

Отргнуо из Дневника
Велимир Ралевић

Беране, с почетка 2016.
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БИЉЕШКА О ПИСЦУ

Драгомир Ћулафић је рођен 8. новембра 1940. од 
мајке Милице и оца Милана, у селу Луге (данас 
Горње Луге), код Андријевице, у Црној Гори. 
Завршио је Филозофски факултет, групу за немачки 
језик и књижевност. Живи у Београду и повремно у 
завичају.
Објављене књиге: Позни шетачи, поезија (ауторско 
издање, Београд, 1971); Друга јава, поезија 
(Багдала, Крушевац, 1973); Разговор жеђи, поезија 
(Стражилово, Нови Сад, Српска читаоница и 
књижница, Ириг, 1978); Ако се сетиш, поезија за 
децу (Стражилово, Нови Сад, Српска читаоница и 
књижница, Ириг, два издања: 1985, 1986); Навала 
празнине, поезија (Нова књига, Београд, 1988); Чудна 
стаза, поезија за децу (Ново дело, Београд, 1988); 
Селице, поезија за децу (ИП књига, Београд, 1990); 
Кључ, приповетке (Универзитетска ријеч, Никшић, 
1991); Шта ту има да се крије, поезија за децу 
(Књиготека, Београд, два издања 1994); Кад јабука 
зарумени, избор поезије и прозе за децу (Срем-
публик, Београд, два издања: 1996, 1997); Причест, 
поезија (Просвета, Београд, 1997); Преноћен живот, 
с Ратком Чолаковићем, антологија боемске поезије 
(Interpress, Београд, 1997); Звјездано ждријебе, роман 
за младе (два иоздања: БМГ, Београд, 1997, Bookland, 
Београд, 2004); Рашири руке, избор поезије за децу 
(Григорије Божовић, Приштина, 1998); Још ме има, 
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поема, библиофилско издање (Interpress, Београд, 
2000); Још ме има, поема (Interpress, Београд, 
2000, друго издање, ЈП Културни центар, Бар, 
2011, треће издање); Шапнула ми бреза, изабране 
и нове песме за децу (Нолит, Београд, 2001); Море 
на једанаестом спрату, приче за децу (Народна 
књига – Алфа, Београд, 2002); Наше лето, роман за 
децу и родитеље (Народна књига - Алфа, Београд, 
2002); Рингишпил у мојој глави, роман за младе 
(Народна књига – Алфа, Београд, два издања: 
2003, 2005); Рингишпил морска шема, роман за 
младе (Народна књига – Алфа, Београд, 2005); 
Заљубљени рингишпили, роман за младе (Народна 
књига – Алфа, Београд, два издања: 2008, 2009); 
Неко други, роман (Чигоја штампа, Београд, 2009, 
Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 
Пазова, 2009); Да ти шапнем, избор песама и прича 
за децу (Народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 
Зрењанин, 2010); Рингипшпил за двоје, роман за 
младe (Bookland, Београд, 2010); У свом раму, поезија 
(Партенон, Београд, 2011); Рингишпил за троје, 
роман за младе (Bookland, Београд, 1912); Памтићу, 
изабране песме за децу (Међународни фестивал 
поезије „Смедеревска песничка јесен“, Смедерево, 
2012); Идемо на море, роман за децу и родитеље ( 
Bookland, Београд, 2014). 
Заступљен је у више антологија, школској лектири и 
читанкама. Неке пјесме за дјецу су му компоноване. 
Превођен је на: енглески, руски, бугарски, румунски, 
мађарски, словачки, русински, македонски и 
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словеначки језик. Добио више награда за пјесме и 
приче.
Између осталих, године 1995. додијељана му је 
„Златна плакета“ на југословенском конкурсу за 
најбољу боемску пјесму.
Роман Звједано ждријебе проглашен је за књигу 
године на Фестивалу хомора за децу у Лазаревцу, 
1997, када је био у најужем ибору за награду 
„Политикин забавник“. Добитник је завичајне 
награде општине Андријевица „17. јул“ за 1998. 
годину, за свеукупно књижевнио стваралаштво. 
Добитник је почасне награде Змајевих дечјих 
игара „Змајев штап“ за 2001. годину. Роман Наше 
лето награђен је наградом Критике дечјег жирија 
„Доситеј“ у 2002. години. Роман Рингишпил у мојој 
глави награђен је наградом „Вечерњих новости“ – 
Гордана Брајовић и проглашен за најбољу књигу 
2003 - 2004. Добитник је награде „Златно Гашино 
перо“, Фестивала хумора за децу – Лазаревац, 
2004. године, за свеукупно књижевно дело. Поема 
Још ме има проглашена је на бјелопољским 
лимским сусретима, Пјесница са Лима о Лиму 
2006. за најљепшу пјесму о Лиму. Роман Заљубљени 
рингишпили награђен је наградом Критике 
дечјег жирија „Доситеј“ за 2008. годину. Роман 
Рингишпил за двоје награђен је наградом Критике 
дечјег жирија „Доситеј“ за 2010. годину. Добитник 
је награде „Маслинов вијенац“, Међународног 
фестивала дјечјег стваралаштва и стваралаштва 
за дјецу „Сусрети под Старом маслином“ у Бару, 
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2010. године за укупно стваралаштво за дјецу. 
Добитник је песничке награде „Златни кључић“ 
за 2012. за стваралаштво за децу, Међународног 
фестивала поезије „Смедеревска песничка јесен“. 
Роману Рингишпил за троје додељена је Плакета за 
номинацију из Црне Горе за награду „Мали принц“ 
у 2013. години, на Међународном дјечјем фестивалу 
„Везени мост“ у Тузли.
Његови романи за младе радо су читани, и у 
многим нашим библиотекама проглашавани су за 
најчитаније књиге. 
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