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МРЗ И ЉУ БРКМРЗ И ЉУ БРК
Љу буш о Те ти ди
Мрз о Ад ме ту
Ко врљ о Ли хо вој сте ни
Жац о Хер ма фро ди ту
Па бир о Ла о кон ту
Од мрс о Ом фа ли
За љуљ о Ор фе ју
Љу брк о Пиг ма ли о ну

ЗУЈ И НЕ ДРЖЗУЈ И НЕ ДРЖ
Не чуј о Про те си ла ју
Зуј о Сфин ги
Јец о Даф ни
Окрз о Ифи су
Ми тош о Ен ди ми о ну
Не држ о Нар ци су
Ба трг о Пси хи
Сврш о Пан до ри

СА ДР ЖАЈ

ЗБРЗ И ЛЕ ПРШЗБРЗ И ЛЕ ПРШ
Збрз о два пу та ро ђе ном
Ми љуш о сре ћи
Жест о при ја те љу љу ди
Ле прш о пр вој брач ној но ћи
Не ћут о Oлимпијским играма
Мрг о Ле ан да ру
Јав о Ко ро ни ди
Окрз о Те ле ма ху

ЉУЉ И ЗА ПИТЉУЉ И ЗА ПИТ
Ар ла о ним фа ма
Ман дрк о Три то ну
Љуљ о Адо ни су
За ћор о Ги гу
Ољут о Фи не ју
Из врд о Ар гу су
Јар о Ми но ју 
За пит о Ба у ки ди и Фи ле мо ну
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Чо ве ков жи вот бе ше не кад без ре да, 
кô жи вот зве ри. Са мо си ла вла да ше.
Нит бе ше на гра де за љу де че сти те, 
нит ка зна ика ква зло чин це сти за ше.

Та да, ми слим, не ка ква
му дри ном об да ре на гла ва уви де

да из ми сли ти тре ба страх од бо го ва,
кô ужас они ма што тај но сну ју грех
ил’ де лом или реч ју или ми сли ма.

(Кри ти ја, Пла то нов ујак, 
пе ти век пre н. е. у са тир ској 

игри Си сиф)
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ЗБРЗ И ЛЕ ПРШЗБРЗ И ЛЕ ПРШ

Исто ри чар и пе сник не раз ли ку ју се по то ме 
што пр ви пи ше у про зи а дру ги у сти хо ви-
ма – не го што је дан го во ри о оно ме што се 
истин ски до го ди ло, а дру ги о оно ме што се 
мо гло до го ди ти.

 (Ари сто тел, По е ти ка)
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ЗБРЗ ОЗБРЗ О 
ДВА ПУ ТА РО ЂЕ НОМДВА ПУ ТА РО ЂЕ НОМ

У У 
оно вре ме ка да су бо го ви ше та ли зе мљом и 
ка да се љу бав ме ри ла ко ли чи ном про бу ђе-
не ду ше, до шао је на свет Ди о нис, ван брач-

ни син бо га Зев са и прин це зе Се ме ле, кћер ке 
те бан ског кра ља Кад ма. До шао на свет је пра ви 
из раз јер га Се ме ла ни је ро ди ла као што оста ле 
же не ра ђа ју. 

А ка ко га је ро ди ла, о то ме го во ри ова збр за-
на при ча. 

Ис пр ва, док се за љу бљи ва ла, прин це за ни је 
зна ла да се њен дра ги пре ру ша ва ка да до ла зи да 
љу ба ви с њом, и да већ има де цу са ви ше смрт-
ни ца. Те шко је от кри ти ка ко је до зна ла, али ако 
не по ку ша мо да от кљу ча мо та за го нет на мит ска 
вра та, ни ка да не ће мо би ти мир ни. 
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– Ја сам Она ко ја ти же ли до бро! Оста ви га, 
оте рај га!

– Али, на ше де те... Ја сам већ шест ме се ци 
бла го сло ве на, до бра же но!

– Раз ми сли до бро да ли да ра ђаш то де те! Он 
је већ оже њен Хе ром, сво јом се стром, и већ има 
го ми лу де це, што са бо ги ња ма, што са смрт ним 
же на ма! Мо же му се, он је ве ли ки Зевс! Зевс, 
гро мов ник!

На сам звук тог име на Се ме ла па де у 
не свест. 

Ста ри ца се ужур ба, ста ви јој свој огр тач ис под 
гла ве, а кад се око оне све шће не прин це зе оку пи 
на род она се из гу би. 

Кад је Се ме ла до шла се би и по ди гла се, при др-
жа ше јој огр тач да га об у че, ми сле ћи да је њен. У 
маг но ве њу она ба ци по глед на фи ну тка ни ну, и 
ста де уз бу ђе на оним што је ви де ла. На огр та чу се 
ше пу рио лич ни знак бо ги ње Хе ре, Зев со ве же не. 

Бол ко ји је осе ти ла због из не над ног са зна ња 
о ве ро лом ном љу бав ни ку, ко је јој је пре ру ше на 
љу бо мор на Хе ра ба ци ла у ли це, по ме шао се са 
стра хом за не ро ђе но де те ко је је носила. Зна ла 
је ка ко су бо го ви не ми ло срд ни пре ма смрт ним 
же на ма, а у то ме је пред ња чио упра во стра хот-
ни Зевс. Тај страх од бож јег ка при ци о зног по на-
ша ња по ти снуо је за нос, угу шио љу бав, а ра дост 
за ме нио бе сом!

Ле по ре ки љу бав ник оба си пао је прин це-
зу па жњом и да ро ви ма, и она је са мо у ве ре-
но ми сли ла да са мо пра ва љу бав мо же та ко да 
из гле да. За ва ра ва ла је се бе да га је она про на-
шла, и да га је сва ка ко за слу жи ла та ко до брог и 
да ре жљи вог. Ни је би ло срећ ни је де вој ке у це лој 
кра ље ви ни.

Јед но га да на је ше та ла Кад ме јом, от по здра-
вља ју ћи ве се ло на ле пе ре чи ко је су јој упу ћи ва-
ле љу ба зне по зна ни це. Град је био пре пун све та, 
па Се ме лу ни је из не на ди ло кад јој је при шла јед-
на ста ри ца и осло ви ла је:

– Леп дан, слат ка мо ја, као ство рен за исти ну!
– О, да, леп је! А исти на је да сам срећ на, и да 

то же лим и те би, до бра ста ри це.
– Та тво ја сре ћа има реп, али не ма гла ву, 

де вој ко!
Се ме ла ста де и за ми шље но про збо ри:
– По ку ша ла бих да те раз у мем али сад не мам 

вре ме на за то!
– Тај ко ји те чи ни срећ ном, чи је де те но сиш, 

има ли не ко име?
– Дра ги Мој, то је ње го во име!
– Лу до де вој че! Има он име, али га не го во ри 

ни те би, ни мно гим дру ги ма ко је за во ди сво јим 
слат ко ре чи вим отро вом...

– При чаш као да га лич но по зна јеш. Ко си ти, 
и ко је он?
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Уј gур ме и зврч ке из ан тич ке Грч ке 17

Те ве че ри га је че ка ла, спрем на да му све 
ка же! 

Увре ђе на, али по но си та, ре кла је да ви ше не 
же ли да се ви ђа с њим. 

Љу ти ти Зевс по ку ша да се са вла да, уше ће ри 
се, за и гра пред њом. Еле гант ним по кре том ле ве 
ру ке оде ну је у бли ста ву ха љи ну ду ги них бо ја! 
Али кад она зде ра ха љи ну са се бе, по це па је и 
из га зи но га ма, он јој од го во ри још увре ђе ни је: 
мах ну де сном ру ком, ко ја сев ну му њом, и усмр-
ти прин це зу Се ме лу.

И ов де би наш збрз о Ди о ни су мо гао да се 
за вр ши да се ни је уме шао Хер мес, Зев сов син 
са пле ја дом Ма јом, ко ји се уми лио оцу и по стао 
ње гов Кри ла ти Гла сник. 

Хер мес је сву да пра тио Зев са. Ка да је ви део 
шта се до го ди ло Се ме ли, он по пут нај ве шти јег 
хи рур га, из ва ди де те из ње не утро бе, па га чу де-
сним за хва том угра ди у Зев со во бе дро! 

Бе ба је ту без бед но од ра стала до де вет ме се ци, 
а он да се јед ног ју тра мир но по ја ви ла у Зев со вој 
по сте љи, и још мир ни је ре кла:

– Ево ме! Ја сам Ди о нис, бож ји син!
– Два пу та ро ђен! – уз вик ну ма мур ни Зевс и 

за гр ли га.
Али Хе ра, љу бо мор на бо ги ња, ни је мо гла под-

не ти да бу де ма ће ха Ди о ни су. Оти шла је свом 
про ро чи шту у бли зи ни Па ге, да јој оно, из пу ко-
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ти не у зе мљи из ко је су из би ја ла ми ри сна ис па-
ре ња ка же шта да чи ни.

– Сми сли ка ко да над му дриш Сто ру ке. Они 
чу ва ју ти та не ко је је Зевс за тво рио у Тар тар! 
Осло бо ђе ни ти та ни ће укра сти де те дво стру-
ких вра та, ка ко ма лог Ди о ни са већ на зи ва ју 
Зев со ве ули зи це, и рас трг ну ти га а за тим стр-
па ти у ло нац и ску ва ти! Би ће то ле па на гра да за 
то ли ку тво ју мр жњу!

Све што је про ро чи ште ре кло, оства ри ло се!
Је ди но ни је мо гло, и по ред све ви до ви то сти, 

зна ти да ће Ди о ни со ва ба ка Ре ја, Зев со ва мај ка, 
за во ле ти сво је уну че. 

Ти тан ка Ре ја је упо тре би ла сву сво ју бо го ма-
те рин ску моћ, ску пи ла по но во ма лог Ди о ни са и 
вра ти ла га у жи вот!

За уз врат, овај нај мла ђи члан олимпског 
Пан те о на, Зев сов син од смрт не же не, осво јио 
је про сто ре егеј ског ар хи пе ла га, кон ти нен тал не 
Хе ла де, ма ло а зиј ске оба ле, па чак и Тра ки је... 

Пра ћен та ко сла вом и раз у зда ном вој ском 
ме на да и са ти ра, Ди о нис је го то во на ју риш при-
ну дио Хе ле не да га при зна ју као бо жан ство.

МИ ЉУШ О СРЕ ЋИМИ ЉУШ О СРЕ ЋИ

О
вај ми љуш по чи ње јед ног про ле ћа ка да 
су, ина че по слу шна, Зе фи ро ва и Фло ри на 
де ца од лу чи ла да бу ду не по слу шна.

Уза луд је срећ на мај ка ву кла за уши Ја гли ку 
и Ка ћу на да ник ну и са Љу би чи цом, Ма слач-
ком и оста лом њи хо вом цвет ном де цом раз ве-
се ле ли ва де и про план ке. 

Од би ја ли су да се по ја ве на све тлу да на све 
док им не ко не раз ја сни при че ко је пред сва ко 
про ле ће кру же и вр зу се као зми је отров ни це 
око њи хо вих но гу. 

Фло ра, де во јач ко ним фа Хло ри да, ми сли ла 
је да зна о ка квим при ча ма је реч јер је при су-
ство ва ла коб ном тре нут ку ка да је зла то ко си 
Зе фир, њен муж, упла шен ди ском ко ји је ле тео 


