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Јанко Веселиновић

МА ЛИ ПЕ ВАЧ

Ишао у Ша бац, ишао из Шап ца – увек у Ле сци чу јем пе -

сму. Глас та нак, мек, при ја тан, па опет до вољ но јак; а пе -

сма ка ко кад: не кад де во јач ка, не кад му шка, а не кад и она

што је Ци га ни пе ва ју. Али, ма ко ју пе сму тај глас пе вао,

сва ка је пра вил но и ле по из ве де на... Пи тао сам се: ко ли то

пе ва?... Да ли је де вој ка? Ни је. Ни кад се о ска де вој ка не ће

за пе ва ти пе сме што је Ци га ни пе ва ју; а де ти њем је гла су

опет не мо гу ће да сва ку пе сму пра вил но из ве де; бар се о ској

де ци то је не мо гу ће, јер се она рет ко – или ни кад – ве жба -

ју у пе ва њу... За то сам же лео да ви дим сла ву ја...

И да де ми се при ли ка!

Јед ног је се њег да на, пред ве че, вра ћао сам се из Шап ца.

Пут бе ше сув, вре ме ле по; пти чи це пе ва ју по џбу но ви ма, а

ли шће шу шта ше на др ве ћу. Ја пу стим ко њу узду, па се не -

што за ми слио... Ује да ред не ко вик ну:

– О, чи ча!

Ја се окре тох... За мо јим ле ђи ма – јер га већ бе јах про -

шао – ста ја ше деч ко, па се сме ши на ме. Ја окре т ох ко ња и

вра тих се.

Има ли ца ко ја за во ли мо чим их опа зи мо. Од мах нас не -

што ве же за њих, па да нам је да нас она пра те кроз цео жи -

вот и да ни кад дру гог ли ца не угле да мо... У сва ко до ба ми -

ло нам је да их срет не мо: ми ла су нам у про ле ће, јер су и

са ма – про ле ће; ми ла су нам у ле то, јер нас дах њи хов раз -

бла жу је као про лећ ни ве трић; ми ла су нам у је сен, јер све -

жи на ли ца њи хо ва ожи вља ва кло ну лу при ро ду; ми ла су

нам у зи му, јер бла ге очи њи хо ве сја је као про лећ но сун це...

Та кво је би ло ли це у ово га деч ка.

Сви о на пла ва ко си ца, вед ро че ло, бла ге, пла ве очи, ру -

ме ни обра шчи ћи, ме снат но сић, на бу бре ла усни ца ве чи то
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на сме ја на, орет ки и круп ни зу би ћи, пу на сна га... Кад би га

ста вио по ред дру гих ли ца, био би то што је оаза у пу сти њи,

или бо ље: са ње го вом ис це паном шу ба ром, ис кр пље ним

ко шу љи ца ма, ве ли ким му шким опан ци ма из гле дао је као

ан ђе лак ко ме је бог од у зео кри ла, па га по слао на зе мљу да

љу де ку ша...

– Је си л’ ме ти звао? – упи тах.

– Ја!

– А чи ји си ти?

– Илин чин. – Ко је Илин ке?

– Ђу ри не... Та та је умро има две го ди не.

– Па шта ра диш ту?

– Чу вам га зда-Иг ња то ве сви ње.

– Шта, ти слу жиш?

– Ја!

– А ко ли ко ти је го ди на?

– На ја ве ли да сам узео де ве ту од Ог ње не Ма ри је.

– По што га слу жиш?

– Ру бљу ме сеч но. И рек’о је да ће ми ку пи ти ко жу’ и шу -

ба ру и опан ке кад до ђе зи ма.

– Имаш ли још ко га, осем ма те ре?

– Имам Сте па на и Сто ју и ма лу Ан ђу. Кад до ђем уве че

ку ћи, па кад вик нем: „Оди, Ан ђо, брàћи! – а она ше па, ше -

па, па ме ни у кри ло. Не знаш ка ко ме во ли!

– А ка ко је те би име?

– Ми лић.

– Је л’ оно ти пе ваш?

– Ја!

Ја се ма ших у би са ге и из ва дих че ти ри зе мич ке.

– На ово па по не си ку ћи; ево и те би јед на. 

Он по ско чи.

– Ти баш идеш из Шап ца? – упи та ме.

– Јест, из Шап ца.

– Шта се та мо ра ди?

На ово чуд но пи та ње ја од го во рих:

– Ку пу је се, про да је се.

– А шта се про да је? – упи та он ра до зна ло.
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– Сва шта.

– А има ли сви ра ла?

– Има.

– Па што ни си ку пио јед ну?

– Ни сам знао да ћу те бе ви де ти – ре кох.

– А хо ћеш ли ку пи ти дру ги пут?

– Хо ћу, чим одем у Ша бац.

– А кад ћеш ићи?

– Па ско ро ћу.

– Мо лим те ку пи јед ну!

– До бро. А ка ко ћу те на ћи?

– Са мо ме вик ни.

– Е, до бро!

Не мо гу опи са ти оне ра до сти ко је си ну из ње го вих очи -

ца. Хтео ме је за гр ли ти.

– Сад збо гом, Ми ли ћу!

– Е, збо гом пош’о!

Дар нух ко ња и по ђох. Он гле да ше за мном. Кад се освр -

нух он вик ну:

– Чи ча, не мој за бо ра ви ти!

– Не ћу – ре кох ја.

Кад бе јах на са ви јут ку чух пе сму:

Што ћу, мај ко, за спа ло ми дра го

У ли ва ди, тра ви не ко ше ној; 

Хо ћу л’ ићи дра го да про бу дим? 

Иди, кће ри, ал’ се од мах вра ти, 

Јер су љу ди сва ко ја ке ћу ди: 

Па ће ре ћи да је сва шта би ло!

Још сам чуо глас, али ре чи ни сам мо гао ра за бра ти.

По сле де сет да на одем у Ша бац. Го то во сам био забо ра -

вио на обе ћа ње, и да не смо трих пред јед ним ду ћа ном не -

ко ли ко сви ра ла, не бих се се тио. Узмем јед ну.

Још при ула ску у шу му чу јем пе сму Ми ли ће ву. Вик нем

га. Он се по ја ви иза гр ма.
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– ‘Оди ова мо! – зов нух га.

– А!... ти си!

– Ја сам.

– Јес’ ку пио сви ра лу?

– Је сам.

Очи це му за си ја ше.

– Сла ве ти, је си ли?

– Је сам.

– Па где је?

– Ево је – ре кох и из ва дих је из би са га. 

Он по че по и гра ва ти.

– Ка жем ја на ји: „Не ће чи ча пре ва ри ти!“... А она ве ли да

си ти учи тељ. Је ли?

– Је сам. Не го умеш ли ти сви ра ти?

– По ма ло. Учио је ме не Сте па чи ча-Иг ња тов. У ње га је,

знаш, ве ли ка сви ра ла.

Узе сви ра лу и по че сви ра ти „Ва љев чи цу“, али не ве што.

Кад од уј ми, ре че:

– Ни сам баш ви чан до бро, али из у чи ћу.

– Ка жи ти ме ни, Ми ли ћу, где си из у чио оне пе сме?

– Ни је то ме ни те шко! Кад до ђем уве че ку ћи, на ја све

ме ни по ка зу је. А ја све штим за час!... Не го, што на ја зна пе -

са ма... их!... Кад до ђе, бо лан, па за пе ва ка ко су бра ћа има -

ла се ју је ди ни цу, па се иже ни ли, а оној јед ној би ло кри во

што бра ћа та ко во ле се стру, па, по ми сли, бо лан, за кла ла

сво је де те!... Е... ја би’ је убио!... Ал’ са мо да ти чу јеш кад

то на ја за пе ва!... Ја све пла чем.

– Те бе, да кле, на ја учи?

– И на ја и ‘на ко... На у чим ја чим чу јем... До ђу, знаш,

Ци га ни, па пе ва ју, а ја са мо ста нем па слу шам... Па и ‘на -

ко, до ђу уве че љу ди код чи ча-Иг ња та, па пе ва ју уз гу сле.

Све ја то на у чим...

– Па пе ваш по сле у шу ми? – пре ки дох га ја.

– И у шу ми и... сву да! Куд год идем ја пе вам. Ал’ ов де у

шу ми нај леп ше.

– Е? 
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– Ја!

– А за што?

– От пе ва ју ми ви ле!

– Ама не мо же би ти?

– Сла ве ми!

– Ка ко то?

– Ето ка ко! Одем ја та мо То чу ру (бу на ру што је у шу ми)

па за пе вам, а оне ми от пе ва ју.

– А ка ко ти от пе ва ју?

– Пе ва ју оно што и ја. – Ја... Пр ви пут сам се и сам за чу -

дио. Поп нем се на је дан пањ да мам нем сви ње. Та ман ја

вик нем: „пајс!“, а истом ти не ко отуд: „пајс!“ Ја по ми слим

не ко ма ми сви ње ка’ и ја, па вик нем: ,,еј!“, а оно ме ни ,,еј!“

Чу дим се ја ко ће то би ти. Вик нем опет: ,,еј ти!“, а оно ме -

ни: ,,еј ти!“ Ја се на сме јем – и оно за пе ва. Ја сам од ма’ по -

ми слио да је ви ла.

– Па је си ли при чао на ји то?

– Јок!

– А што?

– При ча ла је она да ви ле но се де цу, па ни сам ‘тео да је

пла шим.

– А је си ли ви део кад год ви лу?

– Јок! Ето баш сам та мо јед на ко, па, да ви’ш, имам ја та -

мо и сво ју ко ли би цу, па ни сам ви део ни кад ви ле.

– А би ли во лео да је ви диш?

– Би’. Ал’ да ми је да оне ме не не ви де.

– А што?

– Не би ми би ло до бро – ето што!

Ни сам хтео да га бу дим из то га сна. И ја сам нај срећ ни -

ји био кад сам те сно ве са њао.

– Е, Ми ли ћу, ја мо рам да идем, не го ево ти опет ко ла ча

па по не си ку ћи.

– Е, бра те, – ре че он, – не знаш ка ко сам се он да слат ко

на смеј’о. До не сем ја ко ла че ку ћи па зов нем Ан ђу: „Дед’,

се јо, да ти брàћа ви ди би сер“. Она ис ке зи зу би ће, а ја ко -

лач, па њој у зу би ће. А на ја пи та: „От куд ти то?“ А ја ве -

лим: „Дао ми је је дан чи ча“. ,,А ко ји чи ча?“ Ја ка жем, па
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он да опри чам на ји да си обећ’о да ми ку пиш сви ра лу. Це -

ло сам се ве че смеј’о, а Ан ђа по је де и њен и мој ко лач.

– Е, ево ти, па опет по не си.

– ‘Ва ла!

– Сад, збо гом!

– Збо гом пош’о!

– Дру ги пут да на у чиш сви ра ти! 

– Не бе ри бри ге.

Чим од ма кох, чух како за пе ва же те лач ку пе сму:

Бо га мо ли мом че и де вој че: –

Дај нам, бо же, ле то ‘ла до ви то

И у ле то жи то по ло жи то,

Да се, мла ди, жи та, на жа ње мо!

Што мо ли ли, бо га до мо ли ли:

Бог им да де ле то ‘ла до ви то

И у ле то жи то по ло жи то.

Жи то жа њу момче и де вој че,

Мом че на же три’ест и три сно па,

А де вој че три’ест и че ти ри...

Он да чух сви ра ли цу.

Ни ка ко ми са ума не си ла зи ње го ва сли ка, на ро чи то очи,

оне бла ге, пла ве очи у ко ји ма се огле да ше чи сто ћа ду ше

ње го ве, и онај ан ђе о ски осме јак ко ји ве чи то леб ди ја ше на

ње го вим ру ме ним усни ца ма.

Спа ло је ли шће са др ве ћа; уму кле су ве се ле пти чи це;

пре ста ле су ду ге је се ње ки ше; до шао је мраз, па снег... Све

је бе ло, а снег опет вр ца. Ако ћеш да се не ка јеш, за греј до -

бро пећ, се ди крај про зо ра, гле дај сне жне па ху љи це и слу -

шај ка ко ху чи ве тар на по љу!...

Та ко сам и ја ра дио.

Пу стио сам де цу ку ћа ма, а ја сео крај про зо ра, за па лио

ци га ру, па гле дам ка ко снег па да. Пра во да ка жем, сад не

знам о че му сам он да ми слио, са мо знам да ми ми сли ни су

би ле „круп не“.
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Же на ми уђе у со бу.

– Ама, чу јеш, тра жи те јед на же на – ре че она. 

– Шта ће?

– Не знам. 

– Ка жи јој не ка до ђе ова мо.

За ма ло и уђе у со бу же на у по ве шта лом оде лу; ма ра мом

уви ла гла ву да су се са мо очи ви де ле.

– Ко је до бро? – упи тах.

– Ама чу ла сам да ти имаш не ке књи ге, па умеш да ле -

чиш.

– Имам.

Она скло пи ру ке, па ре че:

– Ка’ бра та те мо лим, по мо зи!

– А ко ме?

– Де те ту мом, мо ме Ми ли ћу... по зна јеш га и ти!... Дав’о

си му ко ла ча и ку пио си му сви ра ли цу.

– Ме не не што штрец ну.

– Је си ти Илин ка?

– Ја сам.

– Па шта је Ми ли ћу?

– Не зна ни шта за се.

– Откад?

– Од ју че из ју тра.

– А шта је би ло?

– Посл’о га га зда Иг њат у по не де љак уве че у ко тар да

по ло жи ов ца ма. Де те оти шло, а зи ма ја ка, па она ве три на,

па кад увече до ђе ку ћи, у’ва ти га гро зни ца... Сву ноћ је

леж’о у ва три; су тра дан се не ра за бра; по сле на па де на ње -

га рђу шти на (вру ћи ца). Пре кју че се по че ту жи ти да га гла -

ва бо ли и по че бљу ва ти са мо је ду. Од си ноћ не зна ни шта

за се.

– А шта си ра ди ла?

– А шта ћу ра ди ти; шта сам зна ла ра ди ти? – ре че она

очај но.

– Па што ми ни си од мах до шла?

– Ни сам зна ла. Одем ју че код Јо ке Бо шња ку ше да му

мет не во ду. Она ве ли да је на га зио... Мо лим те, ова ко те мо -
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лим!... ‘Ај де, по мо зи му!... Остао је сам; ни сам има ла ко га

да по шљем, не го сам мо ра ла до ћи... ‘Ај де, ‘ај де!... Бог, па

ти!...

И по ву че ме за ка пут. Ко ли ко ме је ре чи ма мо ли ла, то ли -

ко три пут мо ља ху оне очај не цр не очи.

По и штем чи зме, па док ми их до не ше, ја за гле дах у

књи гу „Ку ћев ни ле кар“ од Н. Срем ца. Пре ма ње ном опи су

ви дех да је бо лест, у ко јој Ми лић ле жи, за па ље ње мо зга.

Стра хо вао сам да по ђем, јер ми је нај те же гле да ти са -

мрт ни ке, а са мрт ник од за па ље ња мо зга, то је му че ник.

– Је си ли га ма кар чим ле чи ла? – упи тах Илин ку.

– Са мо сам му ме ћа ла ‘лад не кр пе на гла ву. То ми ре че

Иван ка Сре те но ва – ре че она.

– А кад си по че ла ме ћа ти?

– Још ју че у под не.

– Е, он да, још мо же до бро би ти.

Обу јем чи зме, об у чем ка пут, на би јем шу ба ру, па – на

снег. Увра тим се ду ћа ну те узмем не ко ли ко пи ја ви ца.

Снег ве је, ве тар ду ва, те га у очи на го ни. Илин ка пр ти

пре да мном, а мрак се по чео већ спу шта ти.

Смр кло се већ кад сти го смо пред ку ћу. Ку ће рак ма лен,

по кри вен ко при вом, а до ку ћер ка јед на згра ди ца, не знам

да ли је ва јат или мле кар.

Уђо смо у ку ћу. Јак дим с ог њи шта окла ми очи. Илин ка

цу ња ше та мо у јед ном ћо шку.

– А, ево је! Тра жи ла сам жи жу. Не мам ма ши це, мо рам

на угар ку за па ли ти.

Ја јој да дох два-три ко ма да па ли дрв ца. Слаб пла мен жи -

жин осве тли ку ћу и ја ви дех у јед ном кра ју јед ну се ки ру, у

дру гом две ве дри це за во ду и врг на по клоп цу, а у тре ћем

је дан до ла пић на ко ме бе ху две зе мља не чи ни је, је дан ло -

нац и јед на шер па. То бе ше сав на ме штај.

Илин ка отво ри вра та од со бе. Вру ћи на уда ри као из пе -

ћи. Ја уђох. Со ба бе ше уле пље на бла том и нео кре че на; баш

до вра та ста ја ше зе мља на пећ; уз је дан ду вар ста ја ше раз -

бој. То бе ше све. У за пећ ку не што по ња ва и на њи ма ле жа -

ше Ми лић; сни же ње го вих но гу за спа ла ма ла Ан ђа, а с дру -
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ге стра не, баш уз са му пећ, спа ва ху Сте пан и Сто ја. Је дан

про зор чић, пре тр пан кр па ма, пу шта ше све тлост пре ко да -

на у ову си ро ма шну ода ју.

– По спа ли! – ре че Илин ка, ша пу ћу ћи.

Ја при ђох бо ле сни ку. Он ле жа ше са за ва ље ном гла вом,

и ди са ше те шко; на че лу му бе ше кр па. Ја се ма ших – она

бе ше вру ћа и го то во су ва.

При хва тих га ру ком и вик нух. Он отво ри сво је мут не,

за кр ва вље не очи и по гле да ме.

– По зна јеш ли учи те ља, ди ко мо ја? – пи та Илин ка.

Он ћу та ше; ни по че му не мо гох при ме ти ти да ме по зна -

је.

– До не си у јед ну чи ни ју хлад не во де – ре кох Илин ци.

Она до не се.

По то пи ла кр пу, оце ди ла је; ре кох Илин ци да до не се још

ко ју, а ону мет нух Ми ли ћу на гла ву.

Ме њао сам сва ки час. Кад год бих је ски нуо с гла ве

Илин ка пи та ше:

– Да ли ће му би ти лак ше; да ли ће оздра ви ти? 

На рав но да сам од го ва рао по ње ној во љи. А сам ни сам

ве ро вао!

Де те ле жа ше не пре ста но у не све сти. Ја му ди гох ру чи -

цу, ко ја ле жа ше крај те ла као ка кав па тр љак. Про сто мли -

та ва.

Та ко и те ло. Жив мр твац, јер жи во та не бе ше ни у че му,

у гру ди ма ко је се бр зо ди за ху и спу шта ху.

Ја и опет ме тох обло ге. Да ми је са мо да отво ри очи: да

ми је да ви дим бар нај ма ње све сти у њи ма!

Ма ла се Ан ђа про бу ди и по че пла ка ти. Ја ре кох Илин ци

да је узме и за ба ви.

– Не мо гу! – ре че она. – Не ка је, не ка пла че!

– Али то шко ди бо ле сни ку. При ова квим бо ле сти ма не

тре ба ни ка ква ја ва, мо ра би ти нај ве ћа ти ши на.

Она узе Ан ђу.

Опет на ста ти ши на; ве тар ду ва ше же сто ко на по љу; ва -

тра пуц ка ра ше у пе ћи; жи жак ти ња ше и пр шта ше на раз бо -

ју, а бо ле сник ди са ше те шко и не јед на ко.

15



Ја са мо ме њах обло ге. Ма ла Ан ђа опет за спа. Илин ка је

спу сти на по ња ви це па ста де ви ше ме не.

– Зар ту спа ва ма ла?

– Сви ту спа ва мо – ре че Илин ка.

Ја за ве зах. Хтео сам јој не што ре ћи, па за ћу тах. А мо гу

ли ко ри ти си ро ти њу што је си ро та?

– ‘Оћеш да те из ме ним? – упи та Илин ка.

– Не ка, али нај по сле...

Ди гох се и она се де на мо је ме сто. Био сам мно го са -

гнут, а, по сле, и вру ћи на од пе ћи. Изи ђох у ку ћу.

Вра тим се опет на траг. Ова ни ска со би ца из гле да ла ми

је као гроб ни ца, са ње ним ду ва ро ви ма; ни сам се мо гао че -

сти то ни ис пра ви ти.

– Се ди – ре че Илин ка.

– Не ка – ре кох и на сло них се на раз бој, те по сма трах бо -

ле сни ка.

Он отво ри очи.

– Шта ћеш, ку ћо мо ја? – ре че Илин ка.

– Во де – ша ну он, па опет за тво ри очи.

Илин ка му до не се во де; ја се дох крај ње га и по ди гох га.

– Шта те бо ли, очи мо је?

– Гла ва – ре че, опет ша пу ћу ћи, па се за ва ли.

– Не ма ни шта од ње га! – ре че очај но Илин ка. 

Ја по гле дах у кло ну ло те ло и – не ре кох ни шта. 

Она се за пла ка.

– Е, мој бра те!... Та кве сам ти ја сре ће! Има ла сам чо ве ка,

па – умре! Ја по ста дох и чо век и же на. Бог да де те и он при -

ра сте. Не знаш ти ка ко је то до бро де те! От куд год: „на но!“

Кад при ми сво ју пла ти цу – тр чи ме ни. „На – ве ли – на но, па

ку пи што год“... Ти му да де ко ла ча: он до не се ку ћи, па да је де -

ци. „Узми и ти, ку ћо, па је ди“ – ве лим му ја. – „Не ка, на јо, ја

сам ве чер’о“. По па му дао је да ред ди нар, а он сав ра до стан

до тр ча те га ме ни да де. Па ми ло сти ва и жа ло сти ва ср ца, па

ве сео; јед на ко ми ве ли: „На у чи ме, на но, још ко јом пе смом!“

А ја, ве се ли ца, сед не м сва ко ве че те пе вам с њим. До бар, пре -

до бар. Пра во ве ле: што је до бро на ма – до бро је и бо гу. И он

‘оће што је бо ље, а рђе оста вља да жи ве!...
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Ми лић опет отво ри очи.

– Шта ћеш, ди ко?

– Во де... Из го рех! – ша ну он.

– Бо ли ли те ја ко гла ва? – упи та она до да ва ју ћи му во ду.

– Лак ше је... са мо сам кло нуо.

– А, ‘на ко у гла ви, лак ше?

– Лакше...

– По зна јем... То је чи ча што ми је ку пио сви ра лу. Об ра -

до ва се, ве се ли ца. Сва др шће од ра до сти.

– ‘Ва ла ти, бо же!... ‘ва ла ти, учи те љу!... То је оно што ти

‘на ко бр зо ме њаш кр пе! Ви’ш, ја то ни сам зна ла! Па, ку ћо

мо ја, – окре те се Ми ли ћу, – би ли ти шта јео? Ти ми, ‘ра но

мо ја, ни си јео ни шта већ не ко ли ко да на.

– Не мо гу, на јо...

– Оста ви га сад’ на ми ру! – ре кох ја.

По ми сли, бо лан!... То ли ко се вре ме ни је раз бир’о; ни -

шта ни је знао за се!... ‘Ва ла ти, бо же!...

Ни је зна ла шта ра ди од се бе, као да је у гро зни ци. Тр ча -

ла је пре ко со бе, на ги ња ла се над бо ле сни ком, за пит ки ва ла

га ка ко му је, пи та ла је ме не хо ће ли му би ти лак ше; кр ши -

ла пр сте, се да ла, уста ја ла. Из очи ју јој би ја ше уну тра шња

ра дост, а пр са јој се бур но ди за ху и спу шта ху.

Ме ђу тим, ја, иако сам био ра до стан, – опет сам се пла -

шио. Био сам код мно гих бо ле сни ка, па сам ви део да по сле

ти ши не бо ле сни ка бо лест же шће на па да.

А, сем то га, му чи ло ме је не што... Не што сам за бо ра вио,

али шта је то – то ни сам ни сам знао!... Не пре ста но сам лу -

пао гла ву.

Мо је се слут ње об и сти ни ше. Ми лић скло пи очи и за не -

се се. По тра ја ти ши на не ко ли ко тре ну та ка и на је да ред

шкр гут зу ба об ја ви бор бу са бо ле шћу.

Бор ба бе ше стра хо ви та. Нај пре се по че ше ку пи ти бо ре

на че лу, за ти м за и гра ше ми ши ћи на обра зи ма; уста се отво -

ри ше, је зик по ле те на по ље и чу се глас, али тај глас је ли -

чио пре ри ци не го гла су чо веч јем. Он да се на пре го ше гру -

ди, мли та ве ру ке до би ше сна гу, но ге се ста до ше ко пр ца ти,

реч ју: сви се да ма ри на пре го ше; све сту пи у бор бу са смр -
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ћу. Бо ле сник ри ка ше, ска ка ше и па да ше по но во на одар;

окре та ше се на ле во и на де сно, као да на жи вом жа ру ле жи.

Илин ка пре ђе, посрћући, пре ко со би це, узе са раз бо ја

во шта ни цу па ми пру жи. Ни кад не ћу за бо ра ви ти оног очај -

нич ког из ра за на ли цу, на ро чи то оних укоч ених цр них очи -

ју!

– Шта ћеш с тим? – упи тах.

– Па ли! – ре че она не ка ко ту по; сва јој се звон кост из гу -

би ла у том тре нут ку.

– Оста ви то! – ре кох запове да ју ћи.

Она ме по гле да пи та ју ћи; за тим ис пу сти све ћу, кло ну,

кле че на по сте љу и по че за пе ва ти:

Јој, Ми ли ћу, ди ко мо ја! 

Јој, Ми ли ћу, очи мо је! 

Јој, Ми ли ћу, сре ћо мо ја!...

– Ућу ти! – ре кох ја,

Она ме по гле да, па на ста ви:

Ми лић ми је пр во ра до ва ње, 

Ми лић ми је пр во ми ло ва ње; 

Он је био мо ја де сна ру ка, 

За ње га ћу очи ис ко па ти!...

Па се окре те бо ле сни ку и на ста ви:

Јој, Ми ли ћу, све ћо уга ше на!

Јој, Ми ли ћу, пу пољ че од ру же!...

Ја ка ко се бо гу не са жа ли:

А на тво ју си ро ти њу, ди ко?

Куд ће ја ко тво ја јад на мај ка? 

Ку да ће ти бра тац и се стри ца?... 

Јој, Ми ли ћу, мо је сун це јар ко! 

Ог њи ште ти оста уга ше но, 

Оста тво ја си ро ти ња глад на!
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Више је ни сам слу шао; ни сам мо гао, баш и кад бих

хтео. Ње на за пев ка уз бу ди де цу. Кад ви де ше где она ку ка,

за ку ка ше и она... Ди же се ду га у не бо. Сам бог би за -

глу’нуо, а где ли ја!...

Ухва тих је за ра ме и по ви ках:

– Хо ћеш да му по мог неш умре ти!?

Она уста де, убри са су зе и при ку пи де цу око се бе. Та ко

на сту пи мир за не ко ли ко тре ну та ка.

Бо ле сник се по ди же, дрек ну, из бе чи очи и опет кло ну.

– Чу јеш, бра те!... По бо гу си ми брат, по мо зи му... Са чу -

вај га!... Бог, па – ти!... Ти, па – бог!... Ево, си ро ти ња... су -

тра не ма ‘ле ба, по ска па ће од гла ди!... По мо зи му, ‘ва ко те

мо лим!... По сле, шта ‘оћеш... Би ћу ти слу шки ња, ро би -

ња!... Са мо за по ве дај! Се ци ме на пар чад – не ћу ре ћи: јој!...

Са мо је кр ши ла пр сте. На по слет ку ме до ко па за ра ме на.

Ме ни би те шко; пла тио бих да не гле дам му ке ње не и Ми -

ли ће ве. Ни сам јој мо гао ни шта ре ћи до ово:

– Илин ка!... У ова квим тре ну ци ма и са ми док то ри сто је

скр ште них ру ку, па се мо ле бо гу... Мо ли му се и ти, да -

кле!... За не ко ли ко тре ну та ка зна ћеш шта је...

Бо лест још на па да ше. Још се бо ле сник оти ма ше очај но,

али по че по пу шта ти. Ру ке и но ге кло ну ше, кло ну и те ло,

са мо још ри би ћи игра ју. Ма ло по ма ло су ста ја ху и они; из

отво ре них уста би ја ше ре ђи дах; очи се по че ше кру жи ти...

Ма ло, ма ло, па и дах пре ста де... На ста ти ши на; са мо по пак

пе ва...

Ја ужех све ћу, ко ју Илин ка бе ше ис пу сти ла крај ме не,

кре снух па ли дрв це и упа лих.

Илин ка се ска ме ни ла.

Ује да ред гру ди бо ле сни ка по че ше се ди за ти, он дах ну

је да ред... По тра ја ма ло, по тра ја – он дах ну дру ги пут два -

ред... Кроз не ко ли ко тре ну та ка он дах ну опет... и ди са ње

по ђе све бр же и бр же.

И ја гле дах ка ко се по вра ћа жи вот, ви дех опет ка ко м и -

ши ћи игра ју и... пир нух у све ћу.

– Шта је? – упи та Илин ка.
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Бла го да ри бо гу! Дао му је креп ко те ло ко је је над ја ча ло

бо лест; – оста ће жив.

– Жив?!

– Жив!

Она бе ше ско чи ла, па се за љу ља и па де.

Ја је ди гох.

– ‘Ва ла ти, го спо ди не! – ре че она, скло пив ши ру ке.

И бо ле сник до ђе к се би. Она му при ђе, ухва ти га за ру -

ку и упи та:

– Ја л’ лак ше, очи мо је? 

Он са мо тре ну.

– Не ди рај га, јер је умо ран – ре кох ја.

И у тај мах се ну ми кроз гла ву, па го то во с ми шљу и из -

го во рих:

– Пи ја ви це!...

То је оно „не што“, што сам био за бо ра вио...

На ре дим Илин ци да зов не су тра ко га ве шти јег, те да му

пу сти пи ја ви це, и на ре дим јој ка ко тре ба да по сту па с бо -

ле сни ком док год не оздра ви. Пре ви јем ме сто сла чич ња ка

але ву па при ку, ко ју сам по суо по убру су на то пље ном ра ки -

јом, и ка жем да не од ви ја док са ма не спад не.

Бо ле сник за спа...

Оста вио сам за до вољ но овај ку ће рак у ко ме вла да ше бо -

жић на ра дост...

Спао је снег; за зе ле не ла су по ља и га је ви; ожи ве ла је

при ро да... Кад сам – пр ви пут от ка ко је гра ну ло про ле ће –

по шао у Ша бац, чуо сам звон ки глас Ми ли ћев, где се са

сла ву ји ма нат пе ва... Зов нуо сам га и – за ма ло, ја ви дех опет

ње го во ве дро че ло; ви дех опет бла ге, пла ве очи и умиља ти

и ве чи ти осме јак...

Не тра жим ниг да бо ље на гра де.
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Јанко Веселиновић

ПУ СТИ ЊАК

Би ло је то лањ ске го ди не по Ус кр су. Бе јах се вра тио из Бе -

о гра да ку ћи да се од мо рим од сил ног ум ног на пре за ња... И

баш сам се од ма рао! Или спа вам или се ше там, а шет ња, у то

до ба, бе ше та ко при јат на!

За ми сли те: про лет ње ју тро!... Уста нем пре сун че ва ро -

ђа ја. Ла ка не ка про вид на ма гли ца ди же се са зе мље увис, ја

га зим по ро сној тра ви, а око ме не цвр кут тич јих гла со ва;

жи ви на по ле ће са се да ла; он де пе тао за ле пр ша кри ли ма и

ку ку рек не, она мо гу сак оте же свој ду гач ки бе ли врат и ши -

шти, не да ни при ћи гу шчи ћи ма ко ји без бри жно по че ше да

чуп ка ју зе ле ну тра ву... Изи ђем на ули цу, а се ља ци ура ни ли

и по шли на ко па ње. Сва ки то за ба цио сво ју мо ти ку на ра -

ме, пу ши сво ју лу ли цу и раз го ва ра о нео ри за коп њу. Ка ко

на и ђо ше по ред ме не, на зва ше бо га, упи та ше – по оби ча ју

– „је сам ли мир но спав’о“ и „је сам ли здра во ура нио“ па

одо ше да ље. За њи ма иђа ху же не; не ке упр ти ле ко лев ке на

пле ћа, а мо ти ке обе си ле о ра ме; рет ко ко ја да не но си пре -

сли цу и не пре де. По ре ду – ја као му шка гла ва на зо вем бо -

га. Оне смер но мет ну цр ну ру ку на пр са, пре кло не се и рек -

ну: „Бог ми ти по мог’о!“... И ка ко ја ми нем ми мо њих, оне

од ла зе да ље... За же на ма ишле су де вој ке; сва ка се за бу ли -

ла бе лом ша ми јом да јој ве тар или сун це ли це не опа ли, за -

ту ри ле мо ти ке на ра ме на, а у ру ка ма им пле те ње или пре -

сли ца... На зо вем и њи ма бо га. Оне при ме обо ре них очи ју,

по лу гла сно или ша пу ћу ћи, па од ми чу да ље...

Ја про ду жу јем пут... А отва ра ју се врат ни це на авли ја ма

и чо бан чад из го ни сто ку. Кра сни су то де ча ци!... Са нај ве -

ћим до сто јан ством за ту ри ли хај ка че на ра ме на, а до зе мље

им ви се ду гач ки би че ви. По не ки пу ца би чем и уз ви ку је: 
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„ајс хој!“, а не ки, опет, ду ва у сви ра ли цу или двој ни це... А

из авли је се чу је бле ка ма лих ја га ња ца или те ла ди...

Про ђем це лу ули цу и изи ђем у по тес... И тек та да се ја -

вља сун це, ве ли ко и све тло... Хи ља да ма зра ка пад ну на зе -

ле не јеч мо ве или пше ни цу и за тре пе ри сјај на ро си ца на зе -

ле ној бла го де ти, за тре пе ри и пла не, ми слиш да је око те бе

по жар... То по тра је за тре ну так, та ко ма ло, да ти се учи ни

е је све вар ка ма ште тво је, јер ви диш са мо: ве тар та ла са зе -

ле ну стрм ни ну као мо ре, а ов де-он де угле даш але ви цвет

„тур чин ка“ где се сме ши на те као не ви на шце.

Јед ног та ког да на ура нио сам; за ту рим пу шку на ра ме –

ко ли ко да не идем пра зних ру ку – па изи ђем у по ље.

Хо дао сам сву да. Тад за пад нем у не ке за бра не. Осе ћао

сам умор и сед нем под је дан ‘раст да се од мо рим.

По се део сам ма ло па он да из ва дим из тор бе што сам

понео за је ло те ру чам. По пу шим ци га ру па се ма ло на лак -

тим.

Дан је већ био осво јио. Не бе ше ви ше оне ју тар ње жи -

во сти, све се скла ња ло од вру ћи не... Је дан сла вуј при жељ -

ки вао је у жбу ну бли зу ме не; око ме не су про ле та ли ра зно -

бој ни леп ти ри ћи, па да ли на цве ће и од мах од ле та ли да ље...

Ни су вред ни као она пче ли ца што је па ла на онај пла ви

цве так па мар љи во си ше све до дна, или као она два мрав -

ка што су се из све сна ге упе ли да јед ну по ве ћу мр ву од мо -

га руч ка од ву ку у свој мра ви њак...

Ни је ми се дре ма ло па ни сам ни спа вао. Тма ми сли вр -

зле ми се по гла ви, а ни на јед ној да се за у ста вим!... А кад

ме та ко ми сли оку пе, он да не мо га мир но се де ти.

Уста нем, обе сим пу шку о ра ме, па се упу тим за бра ном.

Ишао сам ду го. Про ла зио сам мно ге пло то ве, њи ве за се -

ја не стрм ни ном, ли ва де, па шња ке, и до ђох до јед не во де

ко ја је ви ше на ли чи ла на ба ру не го на те ку ћу ре ку. Ту ста -

дох.

Ни кад ту да про ла зио ни сам и је два се се тих да то мо ра

би ти јед на од оних ото ка из ко јих по ста је је зе ро За са ви ца...

И ни сам се пре ва рио... то бе ше „Риб ња ча“, јед на од оних
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ба ра што пла ве се ве ро за пад ни део Ма чве. Она по ста је из

јед не дрин ске ото ке ко ја се зо ве „Сту де на ба ра“.

„Риб ња ча“, у то ку свом као – при бо гу – ка ква ве ли ка

ре ка, пра ви јед ну „дел ту“, као не ко остр во ко је се зо ве име -

ном саме ре ке или „ба ре“ ка ко је ме шта ни на зи ва ју. То jе

остр во, по ве ли ко; не ко ли ко се ља ка из се ла Гло гов ца и Цр -

не Ба ре има ју та мо сво ја има ња. Та мо ку ку ру зи вр ло до бро

успе ва ју због оне во де не из да ни, па ако и не ма ки ше.

Учи ни ло ми се да ба ра ни је ду бо ка и да се мо же пре га -

зи ти, а не што ме је ву кло да пре ко во де пре ђем, ако ни је

онај ми рис ли пе ко ји је ка дио це лу око ли ну.

И та ман се дох да се изу јем па да пре га зим, а смо трим је -

дан ма ли мо стић на пра вљен од ста ба ла јед но га др ве та.

Пре ђем пре ко мо ста, уђем у вр бљак ко ји је баш уз са му

ба ру за са ђен, упу тим се ста зи цом ко ја је кроз вр бљак во ди -

ла и изи ђем на чи сти ну.

Е!... ово бе ше див но!

Пре да мном се ви ђа ше бе ла ку ћи ца, бе ла као да је од си -

ра сре за на. Да сте је не што ви де ли – као ја – окре ну ли би

ле ђа сјај ним па ла та ма па би под овим ле пим кро вом за тра -

жи ли го сто прим ства.

Око ку ћи це би ло је во ће и оно је го то во за кла ња ло ку -

ћи цу; ма ло да ље бе ше лип њак, а та мо још да ље, ди гла се

го ра од ку ку ру за ко ји се мо дрио као чи вит... Ле по та ку ћи -

це, ово зе ле ни ло, па још ми рис од ли пе – ле по ме на но во

осве жи ше... Упу тим се пра во ку ћи ци.

По сле не ко ли ко ко ра ка за ста нем. Ви део сам на кућ ном

пра гу јед ну сли ку или при ли ку где се ди ‘ра ни ма ле пи ли ће

и раз го ва ра с њи ма.

„Шта ли ра ди овај чо век?“ – по ми слим у се би,

Ко ра чим још не ко ли ко пу та и већ сам био пред са мом

ку ћи цом.

Чо век ме и не при ме ти. Он саг’о гла ву па ‘ра ни пи леж.

По оним се дим вла си ма што про ви ри ва ху ис под оли ња ле

шу ба ре и па да ху по ле ђи ма ре као бих да је стар чо век.

„Хајд’ да га осло вим!“ – ре кох у се би.

Па при ђем ма ло бли же и вик нух:
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– По ма же бог!

Чо век ди же гла ву, по гле да у ме не ка ко нео д ре ђе но, ни

за чу ђе но ни не за чу ђе но, и од го во ри:

– Бог ти по мог’о!

Ово ли це, овај глас, сме ста ме за до би ше. Не бе ше то

обич но ли це ко је ми сва ки дан сре та мо. Бе ше то ста рац око

се дам де сет го ди на, сав бео. И оне се де вла си бе ху бе ле као

опра на ву на ов чја. Ли це се ру ме не ло као у здра вог де те та,

а оне пла ве очи гле да ху ме ми ло и не жно као ве дри на пла -

во га не ба... Оде ло на ње му бе ше чи сто. Осе ћао сам се она -

ко ка ко се осе ћах ју трос кад се сун це ра ђа ло, раз дра ган и

за не сен.

Не што ме по ву че ово ме чо ве ку, ја ски дох ка пу и при ђох

му ру ци.

Он се као ма ло збу ни:

– Жи’ био! Жи’ био! – убр за, уста ју ћи, али ми ипак пру -

жи ру ку.

– Здра во, мир но?

– Ет’... ‘ва ла бо гу... ‘Ра ним жи ви ну... Ја та ко сва кад!... Ту

сам сâм, па шта ћу... ко ли ко да не се дим бес по слен...

Уђе у ку ћи цу и из не се ма лу, тро но гу сто ли чи цу па је

пру жи ме ни.

– На, се ди – ре че.

Ја узех сто ли чи цу и се дох, а он се опет по са ди на праг и

узе пру тић што га ма ло час бе ше оста вио и по че го ни ти ко -

ко ши:

– А, ти, „кри во ре па“!... Зар ти ми слиш да баш све по је -

деш, а?... А зар не тре ба овим ма лим пи ли ћи ма, је л’? Ти си

ма то ра, ле гла си се дван’ест пу та; ‘ајд’ сад та мо, па тра жи

бу бе! Бу ба има мно го, бог је до ста бу ба ство рио!... Иш!...

Иш ти, кре кав че!... Ви диш ли ово га! Ома то рео са свим, има

му ско ро две го ди не, а још не уме да пе ва!... До ду ше, поч -

не ка’ и сва ки дру ги пет’о: за кле пе ће кри ли ма, отег не врат,

зи не – ти ми слиш сад ће он раз ве сти: ку ку ре ку!... Јест, али

он са мо учи ни: крее!... па ту!... И, по сле, ни је он к’а дру ги

пе тло ви па да му се зна вре ме кад пе ва, не го се де ре не пре -

ста но, уба кад да ћу ти, до ста ме пу та но ћу иза сна трг не...
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А по је шан је што ниг де не ма!... Све ово сад сам да по је де,

па је опет гла дан... Али ја му баш не дам! „Кад ти, ве лим,

то ли ки пет’о још не умеш да пе ваш, он да не дам да ми џа -

ба је деш ‘ра ну!“ Ал’ он от ме; ја чи је од сви ју!... Иш ти, ци -

ган ко!... Иш!... А и ва ма је до ста!... Не дам ви ше!... Иди те

са сво јом ма те ром па тра жи те буба!...

Па узе хра ну и уне се у ку ћу. За ма ло, па се вра ти.

– А би л’ ти што јео? – упи та ме.

– Ни сам гла дан – ре кох.

– Ка ко ни си?

– Јео сам ото ич.

– Па ако!... Не ће се по би ти!,.. Имам ле па си ра и ка јма ка,

а ево, сад ће и ко лач би ти го тов... Очек ни ма ло са мо да

одем до бу на ра да во де до не сем.

Узе ве дри цу па оде по ла ко бу на ру ко ји не бе ше да ле ко.

Ја гле дах за њим и ди вих се ње го вој чи сто ти; иђа ше бр -

зо као ка кав мла дић.

Кад се вра ти, спу сти ве дри цу на по ли цу и по кри ло па -

ром па узе ва траљ и при ђе ог њи шту те рас пре та жар.

Из пе пе ла из ва ди ко ла чић про је об ло жен ора хо вим ли -

шћем. По ла ко ски де ли шће, узе пе ру шку, опе ру шка про ју;

узе си ни ји цу и др ве ни сла ник, су ну ма ло чи сте со ли из сла -

ни це у њ па по ста ви си ни ји цу пред ку ћом и мет ну про ју и

сла ник на њу. Он да оде до ла пу и за ву че гла ву у њ.

Ја гле дах и ди вих се ње го вој уме шно сти.

Он ста ви на си ни ји цу две-три кри шке си ра и по ло ви ну

јед ног за стру га кај ма ка.

– Де ла! – ре че ми.

– Не ка, хва ла!

– Шта ‘ва ла? На че му ‘ва ла?...

– Али сит сам!

– Ја ово је дем баш и кад сам сит... Де де да ви диш про ји -

цу!

И од ло ми ко мад про је па ми пру жи. Он да се пре кр сти.

– На – ве ли – па ето кај ма ка, а ево и ов чјег си ра, па пра -

ви „ша ру-Ма ру“.

Шта ћу, при дру жим му се.
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Он је јео слат ко. Ру шта ла је про ја под ње го вим здра вим

зу би ма. Гле да ју ћи ка ко он слат ко је де, по чех и ја до би ја ти

во љу на је ло.

И јео сам слат ко, као ни кад до тле.

– А ода кле ‘но ти би? – упи та он. 

Ја се ка зах.

Он се за гле да у ме не.

– А чиј’ си?

Ја му и то ка зах.

– А, по пин!.... Знам по пу. Ви део сам га два пут... Је да ред

кад је по кој ни „ба та“ умро, баш сам га до бро ви део. А је -

да ред до ла зио је и ме ни, ов де у „Риб ња чу“. Био сам зор ли

бо ле стан па га они отуд, од ку ће, по зва ли да ме при че сти...

Јест, јест, знам га... До бар је по па.

– Па зар ти ње га са мо два ред у сво ме ве ку ви део?! –

упи тах за чу ђе но.

– Па ја – ре че он, пи та ју ћи по гле дом шта је то чуд но. –

Ја ни кад не идем у се ло, ја сам све ов де...

– Па откад си ту?

– Од ро ђе ња. Ов де сам се ро дио.

– А же на, де ца?

– Не мам и’. Ни сам се ни кад же нио.

– Па ка ко мо жеш да жи виш ту сам?

– Ле по. И шта ми ва ли ов де? Имам све га, бо гу ‘ва ла, за -

до вољ но. Имам мој ко ван лук, мо је пи ли ће, мо је ов це и ја -

гањ це – све га, ка жем ти...

Ја ућу тах.

– Шта је? – упи та он при ме тив ши мо је ћу та ње.

– Ни шта – ре кох. – То је до и ста ле по што та ко за до вољ -

но жи виш – ре кох и из ма кох сто ли цу од си ни је, јер рад бе -

јах да пу шим.

– Је ди! – ре че он.

– Хва ла! Сит сам! – ре кох и пре кр стих се.

– А што да не жи вим? Што ми ду ша за же ли, имам. Сад,

ако ‘оћеш, ‘ајд мо у ко ван лук да ви диш шта са ме ко шни це

имам.
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Па се пре кр сти, уста де и ди же си ни ји цу те од не се у ку -

ћу. Ја на пра вих и за па лих ци га ру. Кад се он вра ти, ја и ње -

га по ну дих ду ва ном.

– Не па лим – ре че он. – Не па лиш?

– Јок. Ни сам на у чио. У мо је вре ме то мла ди ћи ни су ра -

ди ли. Ако ко га ви диш са лу лом, то је ста ри чо век ко га је

жа лост обр ва ла. Та ко исто он да ни су љу ди ни бра ду пу -

шта ли. То су чи ни ли они што са’ра не ко га бо ле ћег, па жа -

ле за њим. А да нас го то во сва ки пу шта бра ду. Оно мад, ви -

део сам јед ног мла ди ћа, и он пу стио бра ду. Пи там да ни је

поп. Ве ле: „Ни је поп, не го учи тељ“. Ја пре знам да су са мо

по по ви пу шта ли бра де, а учи те љи се бри ја ли као ово ми.

Сад... ваљ да је ка ки но ви за кон!

– Ни је, чи ко, ни ка кав за кон, не го љу ди ма се до па да да

пу шта ју бра де.

– Е... шта ћеш!... Нов свет, но ви љу ди. Ја не би’ мог’о са

овим да на шњим све том жи ве ти!... Ето, оно мад не до ђе ми

ов де мој Жи ка, си но вац, па ве ли: „Из ги бо смо ‘ва мо у се -

лу!“

– ,,А што, бра те?“ – пи там ја. – Ве ли: „Би ра мо кме та“. –

„Па што мо ра те ги ну ти?“ – „Не да мо – ве ли – га зда ма!...

Не ка кме ту је ко и осим њи’!“ – А ја ве лим: „Па њи ма је нај -

згод ни је. Они има ју ко га и оста ви ти да им ра ди, а шта ће

је дин чо век?“ – ,,Не да мо да нас ви ше ара ју и кра ду!... Они

су га зде што на ма ски да ју гуњ с ле ђа!“... О бу ди бог с на -

ма! То га ни је би ло пре, да се не ко оти ма да кме ту је. Знам

да ми је ба та је да ред прич’о да је не ки ста ри Ђу ка плак’о

кад су га окме ти ли. А ја ко – бу ди бог с на ма! – ре че и пре -

кр сти се.

Он да се ди же, скло ни сто ли чи цу под стре ју па ми ре че:

– ‘Ај де мо ча сом до ко ван лу ка. Да ви диш шта са ме ко -

шни це имам!...

Ја уста дох, и по ђо смо. Тек од ма ко смо од ку ће, а до тр ча

не ко ли ко ја га ња ца пред нас. Он им од мах ста де те па ти:

– Мо је ја ге!... Мо је ле пе ја ге!... ‘Оди ти, „Јо во“, ова мо!...

Јед но јаг ње до тр ча му. О вра ту му ви ша ше звон це, по све -

му се ви де ло да је оно ње го во љу бим че.
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– ‘Оди ‘ва мо, ‘оди чи ча-Пу ри да те ма ло по ми лу је, ло ло

је дан... Де, на! Ла зни ру ку... Та ко!... Жив био!...

Ли це му бе ше су шта не жност. Као мај ка кад гле да сво је

је дин че ка ко се игра и сме је та ко и чи ча Пу ра бе ше сву ми -

лост јаг ње ту по кло нио.

– Ви’ш! – ре че. – Ово ми је нај ста ри је јаг ње ове го ди не.

А што је не мир но, то се не мо ре ка за ти... Ја се ша лим с њим

па при лег нем и на пра вим се да спа вам. А он, ло ла је дан –

мно го сам га раз ма зио – тра жи ме јед на ко. Ка ко ме на ђе, он

од ма’ поч не ме гла вом гу ра ти. Ја ћу тим. Он он да ми сли ја

спа вам, па тек лег не уза ме. Ја га он да пре ва рим, па ско чим

и по бег нем, али он што игда мо же – за мном. Уми ља ва

се,’ло ла је дан, ка’ ма че... А ти, „Бе ка не“, шта ра диш?...

‘Ајд’, ‘ајд’, та мо! По сле ће мо се игра ти!... ‘Ај де!... ‘Ај де!...

И од гу ри ва ше их од се бе ру ком, а они при ста ја ху за на -

ма.

– Та ко сва кад... Ако сам пред ку ћом пи ли ћи тр че око ме -

не, ако мак нем ова мо, ја гањ ћи; а већ мо је че ле – сад ћеш

ви де ти!...

Ли пе пу шта ху јак ми рис... Што се ви ше при бли жа ва смо

кован лу ку, чу ло се све ја че бру ја ње. Уђо смо у лип њак.

– За па ли ти ци га ру.

– Што? 

– Па због че ла. Не по зна ју те, а кад пу шиш, оне не ће на

дим.

Ја за па лим ци га ру.

Уђо смо у ко ван лук.

Пре ко сто ти ну ко шни ца би ло је ту. Ме сто где ко шни це

ста ја ху би ло је чи сто као гум но; ниг де јед не трав чи це да се

њом за ку неш...

Пче ле про ле та ху та мо-амо – јед не су ула зи ле, дру ге из -

ла зи ле. Оне ко је ула жа ху, но ша ху мед, а оне ко је из ла жа ху,

па да ху на ли пе да се ме да на си са ју.

Чи ча Пу ра иђа ше по ред ко шни ца као вој во да по ред вој -

ске. Он за ви ри ва ше сву да, гле да ше је ли све на сво ме ме -

сту, јед ном реч ју, ви диш чо ве ка ко ји раз у ме свој за нат и

оду ше вља ва се њим...
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Ја се за гле дао у јед на вра та на ко шни ци.

– Шта гле даш? – пи та ме он.

– Но си ли она пче ла ме да? – упи тах га по ка зу ју ћи јед ну

што баш хте де да уђе у ко шни цу.

– Но си.

– Па што сад опет пу на изи ђе?

– За то што то ни је ње на ко шни ца.

– Ка ко она зна?

– Има ту стра жа ра, па од ма’ вра те. Че ла мо же и за лу та -

ти, али они из ну тра не да ју!... Ви ди, ви ди!... Ено сад вра ти -

ше и ону.

Ја гле дах. За и ста пче лин жи вот вре ди гле да ти.

– А што ће ти овај пањ ов де? – упи тах ви де ћи јед ну ко -

шни цу на па њу. – И шта је оно: че ле у пањ ула зе?

– А... то је лен шти на! – ре че чи ча Пу ра. – Да ти при чам

са мо... Све се ове ко шни це ро ји ше, а ова ов де не ће... А пре -

пу на, не би је нај бо љи мо мак крен’о... А ја сми слим: узмем

ле по овај пањ па га про бу шим и из ду бем да се мо же и до -

ле у па њу са ће пра ви ти...

Па се за це ни од сме ја.

– А ка ко ти по зна јеш кад ‘оће ко шни ца да се ро ји?

– Па пре пу на је већ; за све не ма ме ста. Он да но ва ма ти -

ца се ли, па и че ле за њом.

– А ка ко ти ухва тиш рој?

– Ни шта лак ше... Ја све с бож јом по мо ћу... Рој по ле ти

од ма’ он де где има гра на и цве ћа, а то је мој лип њак. Ја се

са мо мо лим бо гу и чи там „Оче наш“ да на гра ну пад не.

Чим он на гра ну пад не, ме ни је он да ла ко. Узмем пра зни цу

и мот ку – ако је рој у вр’у – па стре сем са мо ма ти цу у пра -

зни цу, а че ле по сле све за њом...

Про ђо смо ми мо јед ну ко шни цу што ста ја ше баш на ћо -

шку.

– Ви диш. Ова ме је мно го на му чи ла... Али је и до бра: не

жа лим баш ни ма ло...

– А ка ко?

– Ово ни је мој рој, не го ту ђи. Ја баш ме сио ‘ле бац у ко -

ли би, а за чу јем да не што зу ји над ко ли бом. Оста вим од ма’
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‘ле бац, за тво рим ку ћу, па по тр чи. Рој се диг’о ви со ко, ви -

дим – ни је мој; упу тио се отуд из Цр не Ба ре. По тр чим из

све сна ге лип ња ку, ми слио сам, ту ће па сти. Али он не па -

де, не го оде да ље. Ја јед ну пра зни цу под па зу во па за њим.

Он пре ђе пре ко ба ре... Шта сам знао, ви дим до бар рој, за -

су чем но га ви це па пре ко ба ре... Трч’о сам, трч’о, ду ша ми

изи ђе! Али и стиг нем... У Ју ри ши ћа за бра ну пао на је дан

грм. Шта ћу ја ко? Ви со ко! А ни сам се пењ’о на др во бог -

зна кад. Дај да се поп нем! Пре кр стим се, оста вим пра зни -

цу, па пље жи се уз др во к’о кад сам био де те. До ђем до гра -

на... За зу ја че ла око ме не, а ја тек у се би: „Оче наш иже је -

си на не бе си, да свја ти’сја имја тво је, да при ђе цар стви је

тво је, да бу де во ља тво ја ја ко на не бе си и на зе мљи. Кљев

наш на шу шни даж’ нам ‘нес и оста ви нам дол ги наш ја, ја -

ко же и ми ста вља јем ду жни ком на шим и не ве ди нас во

ишку ше ни је, но из ба ви нас од лу ко ва го“. Оно зу ји, зу ји...

До ђем до гра не где се у’ва тио, ви дим ма ти цу, па све бли же

и бли же њој... У’ва тим је ле по ру ком, па до ле... Сни жем се

низ др во. Рој за мном. Ја ма ти цу у пра зни цу, рој за њом, а

ја он да пра зни цу на ра ме, па ку ћи... Али и ва ља!... Ево ви -

ди!...

И ди же ко шни цу и ја ви дех ка ко је ле по уре ђе но са ће из -

ну тра. Уоста лом, ја се у пче ла ре њу ни шта ни сам раз у ме -

вао. Он ми по ка зи ва ше до кле у са ћу ме да има, хва ља ше тај

мед ко ји на зи ва ше „ли по вац“, и го во ра ше да је он лек од

сва ке бо ле сти.

За тим при чао ми је о пче ла ма; ка ко он по њи ма по зна

кад ће би ти ле по, а кад ру жно вре ме.

– Кад год ру жно вре ме ‘оће све су у сво јим ко шни ца ма,

ни јед на отуд не ми че; а ко ја је на пу ту, жу ри до ма пре вре -

ме на.

Он да ми је при чао о тру то ви ма. При ча ка ко оне пче ле

„што пра ве мед“ ле по њих јед но га да на из ба це на по ље.

– Па, мо ре, оти ма ју се, не ће да иду. Али оне ле по до ко -

па ју па га из ба це; тек ви диш ка ко га пре о ку пи ше три-че ти -

ри њи’ па га ко тр ља ју – ре че чи ча, сме ју ћи се.

Био сам же дан. Одем на бу нар и на пи јем се ле пе во де.

30



Сун це је већ би ло на сми ра ју. Ја се вра тих на траг да се са

чи ча-Пу ром по здра вим. Он бе ше у лип ња ку.

– ‘Оди ‘ва мо! – вик ну ме.

– Ама, ја бих ишао.

– Се ди, сад ћеш. Ле по је сад с ве че ра, јер има ме се чи не.

Ли па је ми ри са ла бо жанскм ми ри сом. Чи ча Пу ра сео,

ле ђа осло нио на јед но де бло па ди гао гла ву, а по глед му

све тли и око вла жи. Ко зна шта је чи ча ми слио.

– Је ли, чи ко?

– Шта, ро де?

– Кад си по след њи пут био у се лу?

– Ни сам био има... не пам тим.

– Ка ко мо жеш да жи виш та ко? 

– Ка ко?

– Та ко сâм.

Он ме по гле да, па ре че:

– А, као шта би’ ја мог’о ви ше од бо га тра жи ти?... Де ми

ка жи ко ова ко жи ви ка’ ја?! Све га имам што ми ду ша же ли;

ра дим шта ја ‘оћу; ту ми је мој ко ван лук, ту ми је... све је

ту!... Што год ов де ви диш да је чо веч ја ру ко тво ри на, то је

мо ја ру ка по ра ди ла... Ви диш ове ли пе.. То су би ле шип чи -

це кад сам и’ ја у зе мљу мет нуо... Па ка жи ми: ко је тај што

је пљун’о на свој рад?... Го спо ду се са мо мо лим: да ми да

здра вља до кле ми је жи во та од ре дио, па кад ми до ђе су ђен

час, ја ћу скло пи ти очи и оти ћи Бо гу на исти ну, где су ми и

мо ји ста ри...

Ни кад ни сам ви део за до вољ на чо ве ка: сва ко га по не што

ти шти, па иако ка же: „за до во љан сам“ ја му ни ка ко не ве -

ру јем... Али чи ча-Пу ри сам мо рао ве ро ва ти!... То до ка зу је

она то пла оду ше вље на реч, то до ка зу је оно ве дро и глат ко

че ло, то до ка зу је сва ки по крет ње гов... 

Па ипак га упи тах:

– Сла ве ти, чи ка-Пу ро, да ми не што од исти не ка жеш?...

– А што ме сла вом за кли њеш?

– То ми је је зик на ви као. Ми са да њи свет та ко раз го ва -

ра мо – ре кох... – Не го хо ћеш да ми ка жеш?

– ‘Оћу!

31



– Је си ли се с ким по тук’о? 

Он се ма ло за ми сли.

– Је сам, док де те бе ја’...

– Ни је као де те, не го као чо век је си ли се с ким по тук’о?

– Ни сам, ди је те!

– А је си ли ко га ту жио?

– Ни ко га!

– А је си ли се с ким сва дио?

– Ни с ким!

– А су дио?

– Ја не знам за суд. Ме ни суд до да нас ни је треб’о.

– Знам, знам, суд; али код кме то ва?

– За кме то ве ја и ве лим, јер за дру гу су ди ју ја и не знам.

– А ка пе тан?

– Ни кад још мо је очи ни су ви де ле ка пе та на... Слуш’о

сам да је ка пе тан ве ли ка власт, али га ни кад ни сам ви део.

Ја ни кад не идем из мо је „Риб ња че“...

Ноћ се већ спу сти ла на зе мљу. Ја се ди гох и по здра вих

се са чи чом.

– Да ти по ка жем пре чи пут – ре че он и по ђе са мном.

Пре ве де ме пре ко мо ста и по ка за ми пут.

– Збо гом, чи ча-Пу ро!

– Збо гом пош’о, ди је те! По здра ви по пу!...

Ме сец већ ви со ко од ско чио; зве зде бли ста ху као бри -

љан ти, пти це цвр ку та ху, а ја пре ми шљам:

– Сре ћан чо век!... За до во љан чо век!... Ни кад ни сам ми -

слио да ћу на ћи чо ве ка ко ји ни кад пред су дом ста јао ни је;

ко ји је у сво јих се дам де сет го ди на са мо два пут ви део све -

ште ни ка, ко ји ни је дан пут ни је ви део ка пе та на. Па, ето, на -

ђох!...

Па кад сам то на шао, он да ми се опет вра ћа ла ве ра у љу -

де, у свет. Још мо ра да има љу ба ви, брат ства; још има ока

ко је ће због тво је бољ ке, због тво је не во ље, мо ћи пу сти ти

су зу. Има их, али их тре ба по тра жи ти; не тре ба кло ну ти!...

А пе сма де во ја ка ко је се са ко па ња вра ћа ху пре ки де ми

ми сли.
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„Си ноћ Јо во кроз до ља не про ђе, 

„И про ве де Ро су ро би њи цу. 

„Закл’о Јо во ов на ис под зво на, 

„Не би ли му Ро са ве че ра ла; 

„Ал’ не ‘те де Ро са ве че ра ти, 

„Док не ви ди сво ју ста ру мај ку“.

Кад сам ку ћи до шао мо ји бе ху већ по спа ли...
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Славица Гароња Радованац

ПРИ ПО ВЕТ КЕ ЈАН КА ВЕ СЕ ЛИ НО ВИ ЋА – 

ОД ФОЛ КЛОР НЕ МА ТРИ ЦЕ ДО ВИ СО КОГ АР ТИ ЗМА

Јан ко Ве се ли но вић (1862-1905), ве ли ко и јед но од нај у ти -

цај ни јих име на но ви је срп ске књи жев но сти (ко ји је, ме ђу -

тим, већ ви ше од три де це ни је не схва тљи во скрај нут из

школ ске и гим на зиј ске лек ти ре), сво је сво је ли те рар не по чет -

ке у епо хи ре а ли зма, као уоста лом и це ло куп но књи жев но

де ло, за сно вао је на фол клор ној ма три ци и мо же се ре ћи, по -

е ти ци усме не умет но сти ре чи. По соп стве ном све до че њу1,

пр ве ве жбе пе ра (ду го трај не и му ко трп не) он ду гу је упра во

пре ра ди на род них при по ве да ка и усме них пре да ња, све сно

гра де ћи свој из раз и стил на усме ном ис ка зу. Ипак, овим сте -

пе ном ис ка за ни је био за до во љан. („То су на род не при че, а по

мо ме та да шњем ми шље њу при бе ле жи ти их ни је ни ка ква за -

слу га. Ја сам хтео да ја при чам, да ја дам и ство рим не што

сво је и да се с тим пред чи та о ци ма ја вим“ – кур зив С. Г.)2.

По чет ни не у спе си су га обес хра бри ли за ду жи пе ри од, да би

се, очи глед но аку му ли ра на усме на гра ђа у ње му, у пре по зна -

тљи вој усме ној ма три ци, од јед ном пре то чи ла у чи тав низ

умет нич ких при по ве да ка, си мо блич но на сло вље них као

Сли ке из се о ског жи во та (1888). Ко ли ко је кре а тив но ак ти ви -

ра на усме на ма три ца у ње го вом де лу, по ка зу је на  при мер, ње -

гов нај по зна ти ји (и је дан од нај чи та ни јих срп ских ро ма на, са

пре ко 60 из да ња) Хај дук Стан ко. Ме ђу тим, ни шта ма ње, тај

плод но сни „укр штај“ пи са не књи жев но сти на усме ном пред -

ло шку, по ка за ће мо, за ову при ли ку, на јед ном дру гом при ме -

ру – у јед ној од ње го вих нај бо љих и кла сич них при по ве да ка

срп ске књи жев но сти, Ма ли пе вач, где је до шло до иде ал не

кон сте ла ци је умет нич ког ис ка за на ста лог на усме ној ма три -

ци, као ре пре зен та тив ног при ло га по е ти ци Ве се ли но ви ће вог

про зног де ла. 
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„Ма ли пе вач“ је пра ва ма ла умет нич ка и бли ста во из -

бру ше на сту ди ја о са мим осно ва ма усме ног ка зи ва ња и

окол но сти ма усме ног пам ће ња, те пре но ше ња и из во ђе ња

пе сме и оста лих усме них го вор них фор ми, а кроз та лен то -

ва не по је дин це. Бо га то лич но ис ку ство пи сца у ис тан ча ном

по зна ва њу, осе ћа њу као и из во ђе њу (пе ва њу) на род не пе -

сме3, пред ста вља основ ни мо тив ове при че, око ко јег Јан ко

Ве се ли но вић раз ви ја чи та ву при по вет ку, што је ис так ну то

већ у пр вим ре че ни ца ма – слу шао је че сто не по зна тог пе -

ва ча про ла зе ћи кроз шу му („...Али, ма ко ју пе сму тај глас

пе вао, сва ка је пра вил но и ле по из ве де на. Пи тао сам се: ко

ли то пе ва?“ (403)4. Су срет са „ма лим пе ва чем“, чи ја лич -

ност пред ста вља сто жер ове при по ве сти је увод у при чу,

кроз ди ја лог, у ко јем је спо ме ну та и де ча ко ва нај ве ћа же ља

(„да до би је сви ра лу са ва ша ра“), што све пи сац ефект но

до вр ша ва сти хо ви ма лир ске пе сме („Што ћу мај ко, за спа -

ло ми дра го“). Дру ги си жеј ни сег мент, по нов ни су срет пи -

сца и „ма лог пе ва ча“ на кон ва ша ра, нај зна чај ни ји је, са ста -

но ви шта при ка зи ва ња на чи на пре но ше ња усме не по е зи је

пре ко та лен то ва них по је ди на ца. (– „...Где си из у чио оне пе -

сме? – На ја ме ни све по ка зу је. А ја све штим за час! Не го,

што на ја зна пе са ма…“ 407), чи ме се и умет нич ки по твр -

ђу је прин цип усме ног пам ће ња, што су за бе ле жи ли и мно -

ги са ку пља чи на род не по е зи је. Ов де је ин тер по ли ран још

је дан ва жан сег мент - пре при чан си же ба ла де о се стри и

два бра та, за пра во мо тив о злој сна си и не ви ној за о ви (Бог

ни ком ду жан не оста је, Вук СНП, II, бр.5), са да у на гла ше -

ној умет нич кој функ ци ји – де ло ва ња на слу ша о це, од но сно

ефек ту у ре цеп ци ји усме ног де ла у ко лек ти ву (“ ...– Кад до -

ђе, бо лан, па за пе ва ка ко су бра ћа има ла се стру је ди ни цу,

па се иже ни ли, а оној јед ној би ло кри во што бра ћа та ко во -

ле се стру, па, по ми сли, бо лан, за кла ла сво је де те!... Е.... ја

би’ је убио!... ал’ са мо да ти чу јеш кад то на ја за пе ва!... Ја

све пла чем…“ (408). Сем што се мо же на гла си ти да је ова

ба ла да жи ве ла (су де ћи по број ним ва ри јан та ма у ру ко пи -

сним и штам па ним збир ка ма 18. и 19. ве ка) у усме ном ре -

пер то а ру Сре ма, Сла во ни је, Сем бе ри је и Под ри ња са мо -
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стал но5, и ми мо Ву ко вог за пи са (Вук, СНП, II, бр.5), ов де

је зна чај но на гла ша ва ње ка ко се ова ба ла да и из во ди ла (тј.

као пе ва на пе сма, што је та ко ђе дра го цен по да так са ста но -

ви шта жан ров ског ис тра жи ва ња лир ско-еп ских пе са ма,

као и у три ја ди текст-тек сту ра-кон текст). У овом сег мен ту,

при по вет ка је про ши ре на и по дат ком о дру штве ним окол -

но сти ма пре но ше ња на род них умо тво ри на: сем од мај ке,

де чак је пе сме на у чио и од дру гих: „На у чим ја чим чу јем...

До ђу, знаш, Ци га ни, па пе ва ју, ја са мо ста нем па слу шам...

Па и на ко, до ђу уве че љу ди код чи ча-Иг ња та, па пе ва ју уз

гу сле. Све ја то на у чим…“ Умет нич ком тран спо зи ци јом у

овој при чи та ко је ожи вљен из вор ни кон текст оп сто ја ва ња

усме не пе сме. Са ве о ма ма ло умет нич ких сред ста ва да та је

аутен тич на сли ка жи во та усме не кул ту ре у на шој се о ској

сре ди ни с кра ја 19. ве ка. Овај ди ја лог за о кру жен је сти хо -

ви ма же те лач ке лир ске пе сме са мо ти вом над ме та ња мом -

ка и де вој ке, и по чет ним сти хом: „Бо га мо ли мом че и де вој -

че....“
Сва ка ко вр ху нац умет нич ког тран спо но ва ња фол клор -

них мо ти ва у овој при по ве ци пред ста вља фраг мент о ви ла -

ма. Де чак са свим про жи вље но опи су је учи те љу (тј. при по -

ве да чу) свој до жи вљај у шу ми, на бу на ру То чу ру, где се он

ви ше пу та „нат пе ва вао са ви ла ма“. Овај де таљ из фол клор -

ног ве ро ва ња ин тер по ли ран у умет нич ку при по вет ку, са

свим еле мен ти ма фан та сти ке, дат је ипак из ра ци о на ли -

стич ке по зи ци је при по ве да ча (да де ча ку у шу ми од је ки ва -

ње соп стве ног гла са ли чи на нат пе ва ва ње са ви ла ма). Но,

сег мент де ча ко ве раз ви је не мит ске све сти се у при лич ној

ме ри сла же и са Ву ко вом опа ском о „не ком стар цу ро дом

из Бо сне с Тро ме ђе“, ко ји је Ву ку са свим увер љи во до ка зи -

вао ка ко је за бе ле же ну пе сму слу шао „у Ве ле би ту“ од ви ле

ко ја је се де ла „на ка ме ну и ове пје сми це пје ва ла!“ (Вук I

1953 : 157).6

Кул ми на тив на тач ка при по ве сти – де ча ко ва бо лест и

бор ба са смр ћу – та ко ђе је сва на фо ну фол клор не ма три це

и ве ро ва ња у чи ни и ле че ње ма гиј ским рад ња ма и го вор -

ним фор му ла ма (ба ја ња, ме та ње во де, на газ). Шта ви ше, у
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овом умет нич ки из у зет ном па са жу, у дра ма тич ном при ка зу

де ча ко ве бор бе са смр ћу, у згу сну тој фор ми и го то во у лан -

ча ном дра ма тич ном ни зу, при ка зан је низ де та ља оби чај ног

по на ша ња, са ре пли ка ма уста ље ним у усме ним го вор ним

фор ма ма (по смрт ни оби ча ји око оба мр лог де ча ка – за пев ка

и па ље ње све ће, уз де се те рач ку им про ви зо ва ну ту жба ли цу;

ње го во ожи вља ва ње – за кле тве и мај чин бла го слов учи те -

љу). Нај зад, за вр ше так дра ма тич не, жи вот не бор бе са срећ -

ним ис хо дом (са по но во на гла ше ном ра ци о на ли стич ком

по зи ци јом при по ве да ча – да у ме то да ма ле че ња де ча ко ве

бо ле сти ко је су и до при не ле да де чак оздра ви, ни је би ло

ни ка кве по мо ћи од ма гиј ских рад њи же на око ма лог бо ле -

сни ка), цео „слу чај“ је про ко мен та ри сан и до вр шен ис ка -

зом ко ји је по но во на фол клор ном фо ну: „Оста вио сам за -

до вољ но овај ку ће рак, у ко ме вла да ше бо жић на ра дост.“ И

епи лог при че, умет нич ки се склад но за о кру жу је мо ти вом

са ње ног по чет ка – у про ле ће по нов ним ужи ва њем у слу -

ша њу де ча ко вог гла са, ко ји се „са сла ву ји ма нат пе ва“. „Ма -

ли пе вач“ је ре пе ре зен та ти ван при мер умет нич ке об ра де

ре а ли стич ке при по вет ке у пот пу но сти про же те на шом

усме ном кул ту ром и сна жно раз ви је ном пе снич ком/по ет -

ском тра ди ци јом. 

2. 

За раз ли ку од (до бро ис тра же ног) те мат ског опу са по

ко ме је Јан ко Ве се ли но вић нај по зна ти ји у исто ри ји но ви је

срп ске књи жев но сти, чи јем вр хун цу при па да и прет ход но

ана ли зи ра на при по вет ке из спе ци фич не по зи ци је (фол -

клор не ма три це), на дру гом ода бра ном при ме ру, по ка за ће -

мо при по ве дач ке мо гућ но сти Јан ка Ве се ли но ви ћа, ко је да -

ле ко пре ва зи ла зе те мат ско-стил ску оме ђе ност, у ко ју га је

исто ри ја књи жев но сти свр ста ла. Реч је о ма ло за па же ној и

ве о ма рет ко пре штам па ва ној (а на ма се чи ни и ма ло уоче -

ној) при по ве ци „Пу сти њак“7, ко јој би по свом је дин стве -

ном фи ло зоф ском дис кур су, мно го ви ше од го ва рао на слов

„СРЕ ЋА“. Оно што из два ја ову при по вет ку из Ве се ли но -
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ви ће вог ре а ли стич ког опу са (из ван ре дан опис ју тар ње жи -

во сти у се лу, где је пи сац до шао из Бе о гра да, „да се ма ло

од мо ри“), је сте је дин ствен до жи вљај (као лу та ју ћи „ло вац

с пу шком“) су сре та са чо ве ком, дав но одво је ног од (та да -

шње) ци ви ли за ци је, на се ље ног де це ни ја ма у „дел ти“ ре ке

Риб ња че, код је зе ра За са ви ца, чи ме при ча до би ја ду бљи

фи ло зоф ско-пси хо ло шки за мах. 

Кроз из ван ред но сли ко ви то и не у се ље но при по ве да ње у

пр вом ли цу (ко ји ма при па да и прет ход но ана ли зи ра на при -

по вет ка), пи сац је на тра гу ак ти ви ра ња нај ма ње две нај про -

дук тив ни је књи жев не ма три це: по ла зак у аван ту ру са нео -

че ки ва ним до жи вља јем („Учи ни ло ми се да ба ра ни је ду бо -

ка и да се мо же пре га зи ти, а не што ме је ву кло да пре ко во -

де пре ђем, ако ни је онај ми рис ли пе ко ји је ка дио це лу око -

ли ну. И та ман се дох да се изу јем па да пре га зим, а смо трим

је дан ма ли мо стић на пра вљен од ста ба ла јед но га др ве та...“

(105), као и си ла зак у са мо сре ди ште бај ко ви тог / мит ског:

„Е!...ово бе ше див но! Пре да мном се ви ђа ше бе ла ку ћи ца,

бе ла као да је од си ра сре за на. Да сте је не што ви де ли – као

ја – окре ну ли би ле ђа сјај ним па ла та ма па би под овим ле -

пим кро вом за тра жи ли го сто прим ства.“ (105).

Пи то ми про стор при ро де, а усред ди вљи не, као очи гле -

дан рад људ ске ру ке, је сте и ли ков ни оквир за нај ва жа ни ји

тре ну так – су срет са чо ве ком – твор цем овог ра ја усред ди -

вљи не, ко ји ни зом нео бич них (ви де ће се: искон ски људ -

ских по сту па ка – као пр ви љу ди на Зе мљи) иза зи ва у пи сцу

гра ди ра ју ћу уну тра шњу сен за ци ју:

„...По сле не ко ли ко ко ра ка за ста нем. Ви део сам на кућ -

ном пра гу јед ну сли ку или при ли ку где се ди и ‘ра ни ма ле

пи ли ће и раз го ва ра са њи ма.... Чо век ме и не при ме ти. Он

саг’о гла ву па ‘ра ни пи леж...“ (105).

Пр ви об лик људ ске ко му ни ка ци је – реч и оби чај но по -

здра вља ње („Бог ти по мо го!“) – при бли жа ва ју нам пр ви

пут и ре а ли стич ки пор трет овог нео бич ног стар ца:

„Ово ли це, овај глас, сме ста ме за до би ше. Не бе ше то

обич но ли це ко је ми сва ки дан сре та мо. Бе ше то ста рац око

се дам де сет го ди на, сав бео. И оне се де вла си бе ху бе ле као
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опра на ву на ов чја. Ли це се ру ме не ло као у здра вог де те та,

а оне пла ве очи гле да ху ме ми ло и не жно као ве дри на пла -

вог не ба... Оде ло на ње му бе ше чи сто. Осе ћао сам се она -

ко ка ко се осе ћах ју трос кад се сун це ра ђа ло, раз дра ган и

за не сен...“ (106).

Фи зич ка по ја ва нео бич ног стар ца, ак ти ви ра ла је у пи -

сцу у ар хе тип ску ре ли ги о зну ма три цу – сли ку жи вог све ца

(„Не што ме по ву че овом чо ве ку, ја ски дох ка пу и при ђох

му ру ци...“). У опро ба ном ма ни ру жи во пи сног ди ја ло га у

на род ном иди о му, про пра ће ног и стар че вим мо но ло гом

(по што је за те чен у хра ње њу жи ви не, пи сац вер но пре но си

ње го во при сно обра ћа ње ко ка ма, ко је све од ре да има ју

име на), уз из не ти „тро но жац“, а уско ро и пра во го сто прим -

ство (са ста вље но од „ле па си ра и кај ма ка“, са ко ла чем из

пе ћи и во дом из бу на ра), Јан ко Ве се ли но вић нам, сто го ди -

на пре на шег вре ме на, при по ве да о нео бич ној чи сто ти чо -

ве ка сра слог са при ро дом, ко ју је (и на ше) дру штво већ он -

да из гу би ло. Мо же мо са мо прет по ста ви ти, шта би ве ли ки

пи сац ре као о на шем да на шњем вре ме ну и ње го вим су на -

род ни ци ма!

„Ја гле дах за њим и ди вих се ње го вој чи сто ти; иђа ше бр -

зо као ка кав мла дић. Кад се вра ти, спу сти ве дри цу на по ли -

цу и по кри ло па ром па узе ва траљ и при ђе ог њи шту те рас -

пре те жар. Из пе пе ла из ва ди ко ла чић про је об ло жен ора хо -

вим ли шћем. По ла ко ски де ли шће, узе пе ру шку, опе ру шка

про ју: узе си ни ји цу и др ве ни сла ник, су ну ма ло чи сте со ли

из сла ни це у њ па по ста ви си ни ји цу пред ку ћом и мет ну

про ју и сла ник на њу. Он да оде до ла пу и за ву че гла ву у њ.

Ја гле дах и ди вих се ње го вој уме шно сти...“ (107),

Глав но ме сто при по вет ке, ње на фи ло зоф ска по ру ка и по -

ен та, да та је у ди ја ло гу два чо ве ка из два све та: чо ве ка при -

ро де и чо ве ка ци ви ли за ци је, ко ји су се (кроз уку сан ру чак)

по сте пе но упо зна ва ли. Фа сци ни ра ност са зна њем да је овај

чо век ви део по па (пи шче вог оца) са мо два пут у жи во ту, а за

ка пе та на да је „са мо чуо да је ве ли ка власт“ а ни кад га ни је

ни ви део, про ши ри ва ла се и про ду бљи ва ла на све ду бљим

ни во и ма пи шче ве све сти. Овај чо век, за до во љан жи во том
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(ко ји ни је ни из ка квог про те ста, тра у ме или раз о ча ра ња на -

пу стио људ ски свет), сто пљен са при ро дом око се бе, сво јим

до ма ћим жи во ти ња ма и пче ла ма, ко ји по пут Ро бин зо на сво -

јим ру ка ма ство рив ши вр ло уго дан жи вот ни про стор, у пи -

шче вој фа сци на ци ји про по ве дао је чи та ву јед ну (но ву) фи ло -

зо фи ју жи во та! На пи та ње от кад је ов де и од го во ром („од ро -

ђе ња. Ов де сам се ро дио“), пи сац по сте пе но от кри ва ту

(спон та ну) жи вот ну фи ло зо фи ју свог ју на ка: 

„– Па ка ко мо жеш да жи виш ту сам? – Ле по. И шта ми

ва ли ов де? Имам све га, бо гу ‘ва ла, за до вољ но. Имам мој

ко ван лук, мо је пи ли ће, мо је ов це и ја гањ це – све га, ка жем

ти... Што ми ду ша за же ли, имам. Сад, ако ‘оћеш, ‘ај де мо у

ко ван лук да ви диш шта са ме ко шни це имам...“

И да ље: „Е... шта ћеш!... Нов свет, но ви љу ди. Ја не

би’мо го са овим да на шњим све том жи ве ти!... Ето, оно мад -

не до ђе ми ов де мој Жи ка, си но вац, па ве ли: „Из ги бо смо

‘ва мо у се лу!“ „А што бра те?“ – пи там ја. – Ве ли: „Би ра мо

кме та...“ (108-109).

Ужи ва ју ћи у сва ком тре нут ку свог жи во та, у сво јим ја -

гањ ци ма (са ко ји ма раз го ва ра, са пче ла ма, о ко ји ма с осо -

би тим ис ку ством го во ри свом го сту, по но во ак ти ви ра ју ћи

ар хе тип ске та ло ге из људ ског ис ку ства – кад ис пра ћа рој –

по мо ли се бо гу и чи та Оче наш, да рој на гра ну пад не!),

нео би чан ста рац у пи сцу иза зи ва све ве ће ди вље ње и по -

што ва ње, рас про сти ру ћи сво јим јед но став ним ре чи ма и

на чи ном жи во та не што из ван ред но ва жно а из гу бље но у

људ ском дру штву, не што што тре ба за бе ле жи ти. И у тре -

нут ку ка да тре ба да по ђе, нео бич ни и на не ки на чин „све -

ти“ ста рац га за у ста вља, не без по ет ског ко мен та ра:

„Се ди, сад ћеш. Ле по је сад с ве че ра, јер има ме се чи не.“ 

„Ли па је ми ри са ла бо жан ским ми ри сом“, ко мен та ри ше

пи сац. „Чи ча Пу ра сео, ле ђа осло нио на јед но де бло па ди -

гао гла ву, а по глед му све тли и око вла жи. Ко зна шта је чи -

ча ми слио.“ (112).

У том тре нут ку, ко ји је, не ма сум ње, при зван и са мом

ми стич но шћу сце но гра фи је ве че ри, ста рац и сам сво ди

сво ју жи вот ну фи ло зо фи ју на сле де ћи на чин: „Го спо ду се
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са мо мо лим: да ми да здра вља до кле ми је жи во та од ре дио,

па кад ми до ђе су ђен час, ја ћу скло пи ти очи и оти ћи Бо гу

на исти ну, где су ми и мо ји ста ри...“(112).

При зван овим ис ка зом, пи сац још јед ном про ве ра свој

ути сак, па пи та стар ца (да ли се икад по ту као, ту жио, сва -

дио, су дио), и до би ја ју ћи ра зло жне од го во ре за кљу чу је:

„Ни ка да ни сам ви део за до вољ на чо ве ка. Сва ко га по не што

ти шти, па иако ка же „за до во љан сам“ ја му ни ка ко не ве ру -

јем... Али чи ча-Пу ри сам мо рао ве ро ва ти...“ И да ље:

„Сре ћан чо век!...(мој кур зив). За до во љан чо век!.... Ни -

кад ни сам ми слио да ћу на ћи чо ве ка ко ји ни кад пред су дом

ста јао ни је; ко ји је у сво јих се дам де сет го ди на са мо два пут

ви део све ште ни ка, ко ји ни је дан пут ни је ви део ка пе та на.

Па, ето, на ђох!...“ (113).

Рет ке су ова ко фи ло зоф ски ду бо ке и ве ли ке при че, на ро -

чи то на шег је зи ка, ко је су ли ше не исто ри је, пат њи, ра то ва,

на сил них смр ти и не га тив них емо ци ја свих вр ста. И сам

пи сац, као да је до жи вео јед ну ду бо ку спо зна ју, јер ову

при по вет ку за вр ша ва сле де ћим па су сом: „Па кад сам то на -

шао, он да ми се опет вра ћа ла ве ра у љу де, у свет. Још мо -

ра да има љу ба ви, брат ства; још има ока ко је ће због тво је

бољ ке, због тво је не во ље, мо ћи пу сти ти су зу. Има их, али

их тре ба по тра жи ти; не тре ба кло ну ти...“ (113).

Овај дра гуљ у срп ској ре а ли стич кој про зи (ко ји су, очи -

глед но, ве о ма до бро осе ти ли уред ни ци, ода брав ши ову

при по вет ку у из бо ру из 1963. го ди не), мо же и да нас да иза -

зо ве исти учи нак, пу то каз, као што је то осе тио дав но и пи -

сац, ма да у ду хов но рас то че ном срп ском дру штво с по чет -

ка 21. ве ка има све ма ње оних ко ји раз у ме ју (и чи та ју) на -

ци о нал ну књи жев ност (по го то во тра ди ци о нал ну). Но

ипак, за по че так, ве ли ки по мак пред ста вља ло би увр шћи -

ва ње Јан ка Ве се ли но ви ћа и по себ но ове при че у школ ску

лек ти ру (та ко ђе пре пу не смр ти, уби ста ва и хи сте ри је),

уме сто, на при мер, „Мра чај ског про те“, као крај ње кон тра -

про дук тив ног пе да го шког из бо ра за на шу мла ду (и на да мо

се, ипак бу ду ћу) чи та лач ку по пу ла ци ју кла сич не и са вре -

ме не срп ске књи жев но сти. 
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Ми ло ш Ћир ко ви ћ

ТРО ЈЕ

Би ло им је чуд но ва то дру штво, са мо по се би ти пич но и

су мор но као му тан ок то бар ски дан. Са ста вљао га је не ки

они ски стар чић са сво јим ма лим мр ша вим ко њи ћем и ста -

рим олу па ним дво ко ли ца ма што су сва ког ју тра ду го лу па -

ла кроз на шу ули цу.

Мит ко, го спо дар, био је ома лен жив стар чић са ши ља -

том гла вом ура слом у из диг ну та ра ме на и јед ним по лу сто -

па лом, ко је је не где мо рао из гу би ти, те је при оду по ма ло

на ра мљи вао. И ле ти и зи ми но сио је сук не ни по ха ба ни

гуњ, а опа си вао се ста рим цр ве ним по ја сом, иза ко га му је

ви ри ла ша ре на гла ва ње го ве пре чан ске лу ле, ко ју је ку пио

не где у Ба на ту на ва ша ру. Био је ро дом из Ви шњи це, имао

је та мо не што зе мљи це и две три кра ви це, од ко јих су и он

и це ла му по ро ди ца жи ве ли. Сва ко га ју тра до ла зио је на

сво јим ста рим дво ко ли ца ма, но сио су до ве с мле ком и уз

пут пре бро ја вао но вац што би га од ду жни ка до био. Ле ти

је ишао ве ћи ном сам, а зи ми га је пра тио ове ћи де чак од

сво јих 13 до 14 го ди на, ли ца по го то ву са свим ста рач ка и

за чу до озбиљ на. Све бе ше ру жно на том мр ша вом и бле ду -

ња вом деч ку, са мо су му пла ве очи гле да ле не ка ко чуд но ва -

то, бла го, те умек ша ва ле ону озбиљ ност ње го вог бле дог

ли ца. Ко су је имао ве ли ку, ру су и увек нео че шља ну, чи је су

га не у ре ђе не ви ти це чи ни ле још ру жни јим и чуд ни јим. То

је био син чић Мит ков, Сто ле.

Ма ли мр ша ви ко њић, Ми шко, ка ко су му и отац и син

те па ли, по зна вао је по го то ву сва ку ку ћу у на шој ули ци, где

је Мит ко мле ко но сио. Ни је би ло по треб но за у ста вља ти га,

он је сам ста јао пред вра та, че као док се мле ко го ре не од -

не се и по том са свим мир но ста јао исто та ко и пред дру га

вра та и све та ко дуж це ле ули це. На ди ра ња де чи ја на ћу лио
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би уши, а за тим би мир но мах нуо ре пом као да ни шта ни је

ни би ло, а гла ву ви со ко из ди гао и гле дао на вра та на ко ја му

је го спо дар ушао. Пред на шим вра ти ма ста јао би до не кле

мир но гле да ју ћи пра во у мој про зор, а по том би по чео да

уда ра о зе мљу пред њом но гом све до тле, док не би до био

пар че хле ба или ше ће ра, на шта се био ре дов но на ви као.

– То је та ко па мет на жи во ти ња! – ре као би он да Мит ко

пот пу но за до во љан и тап ка ју ћи га по вра ту. – Ра зум му као

у чо ве ка, а пам ти за при чу. Ју че пре шао сам крај ули ци и

ми слим да сам пот пу но го тов, те се дао у мо је ра чу не, кад

Ми шко од јед ном ста де. По те рам га, не ће. По гле дам бо ље,

а он сто ји пред ку ћом г. Мар ка по ре зни ка, окре нем се за со -

бом, а оно сто ји још суд с мле ком. Да, да, па мет на је то жи -

во ти ња! Са мо што не про го во ри, – и он да га по но во по тап -

ше по вра ту и не жно му шап не: Ајд’ Ми шко, ајд’ ра но, да -

ле ко је на ма пу то ва ти! – и дво ко ли це се кре ну да ље по не -

рав но ме пу ту. 

– Зна те ли, – ре че ми ста рац јед но га ју тра, по што је Ми -

шко као и обич но до био сво је пар че хле ба – то је за ње га

хра на, ђа ко ни ја к’о за де цу ко ла чи. Ма ло сла ме и не што ку -

ку ру за, то је до вољ но за ње га, је л’ да, мој ста ри вој ни че?

А он се за то не љу ти. По је де све та ко ле по и ко шар очи -

сти, да се Сто ле не му чи из ју тра и у ве че.

Из спо ред не ули це ука за се раз ба ру ше на гла ва се љач ког

деч ка с из ли за ним ста рим чак ши ра ма и с ни ским фе сом на

гла ви, но се ћи у ру ци не ку ве ли ку ку ти ју.

– А, ту је и он, мој Сто ле! – ре че ста рац скре ћу ћи раз го -

вор на мр ша вог деч ка. – Ви га по зна је те је л’ да? Кра сан је

то ма ли, са мо не чу је до бро. Шта ћеш му, бож ја ми лост, он

му та ко уде ли. Но шта се бо јиш? – ре че му кад Сто ле ма ло

да ље за ста де – при ђи бли же; го спо дин те до бро по зна је.

Ето ви ди те та ко, – окре те по но во ме ни – мно го је сра ме -

жљив а до бра ду ша; Мит ко га во ли бо ље од све ми оста ле

де це. Тре ба да их ви ди те са мо у ча и ру, кад Мит ко па се. Тр -

чи за јед но са Сто ле том, ухва ти за ру кав и ву че к се би, па

он да од јед ном по тр чи у га лоп и са кри је се иза др ве та, да

га Сто ле тра жи. Као пра ва де ца, ни узми ни оста ви !... А и
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шко лу је учио он, мој Сто ле. Во ди ми ра чу не код ку ће и за -

пи су је све у књи гу. Учи тељ ми ве ли да га и да ље оста вим

ов де не где, е али где је то за нас? То је са мо за ва ро шку де -

цу, а ми смо се ља ци би ли, се ља ци и оста је мо. Плуг и мо ти -

ка, да оре мо и ко па мо, па с тим и да умре мо.

Сто ле мет ну ку ти ју у дво ко ли це, па он да при ђе Ми шку

и по че га ма зно ми ло ва ти, а ста рац из ва ди иза па са лу лу, за -

па ли је и мет ну у уста. Ста де гриц ка ти дав но по цр не ли ка -

миш и она ко кро за зу бе на ста ви:

– Зна те ли, ја – Бо гу хва ла – имам код ку ће још че тво ро.

Те шко исти на, де ца још сит на и не ја ка, али зар смо ми кри -

ви за то? Осам сам имао. Нај ста ри ја ћер ка ми уте кла је пре

два ме се ца та мо не где у Ре сник. Ви зна те, то код нас би ва;

у го спо де је сра мо та. До бра ку ћа, ка жу, али си ро ти њи ца.

Кроз две не де ље би ће и сва то ви и Сто ле јој је ку пио да ро -

ве. Ја не ћу да идем; љу то ме је на љу ти ла, ду ша мо ја, што

је та ко са ма оти шла. Бар да је и ре чи ре кла, но кра дом у

пред ве чер је. Зар Мит ко ни је мо гао да је удо ми, исти на си -

ро тињ ски, али бар по ште но, – и ње му се ука за су за у оку. –

Али шта ћеш мла дост-лу дост; ври му сна га, а крв не ће да

ми ру је.

Он при ђе по но во ко њу, по но во га по тап ка, за гле да не -

што око узде и спре ма ше се да по ђе.

– Код „То па!“ – ре че Сто ле ту, а за тим се по но во окре те

ме ни и до да де. – Да, да, та ко је то! Ка ко ми је она оти шла,

оти шло ми је све. Али ку да ћеш: И ње му тре ба сво ја ку ћа.

– Ов де као да се се ти не че га и уз вик ну: – Еј, еј, Мит ко, ти

при чаш још од Ко со ва, а сун це већ ви со ко. Ајд’ Ми шко,

ајд’ ста ри дру же; ми ће мо и са овог све та за јед но. Та ко смо

на ви кли, шта ли? – и дво ко ли це се из гу би ше у дру гој спо -

ред ној ули ци.

Бе ја ше већ за зи ми ло. Је сен се ла га но спу шта ла и вра не

су че шће пре ле та ле га чу ћи и пред ска зу ју ћи ти ме ско ру зи -

му. Не бо се че сто на вла чи ло су ром олов ном бо јом; из обла -

ка је кад што па да ла пре ко це ло га да на ла ка ма гли ча ста ки -

ши ца и хва та ла се као тан ке игли це по ли цу и ха љи на ма.

Сту ден је по ста ја ла све ја че; из су сед них ку ћа по ди за ли су
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се гу сти ко лу ти пла во га ди ма; жи вост на ули ца ма гу би ла се

сва ко га да на и жи вот се сво дио на до сад ни соб ни за твор.

Мит ко је но сио сад не ку ста ру ду гач ку ка ба ни цу што се

на гру ди ма за коп ча ва ла цр ним гај та ни ма, а гла ву је крио у

то плу ву не ну ка пу ља чу. И ко ња ни је оста вио не за шти ће на,

ушио му је не ки ста ри по кро вац и мет нуо на њ од мах ис -

под амо ва.

– Та ко, мој ста ри ‘ра ни те љу! – ре као би му че шће гле да -

ју ћи да ли је по кри вач увек као што тре ба. – Сад и ми мо -

же мо зи ми пр ко си ти. А бој се, и ње му не што не до ста је.

По чео је да лу ња, а се но и да до дир не. Гле дам га ових да -

на, а ње му оте кла пред ња но га. Хе, мој дру же, зар та ко? –

ка жем и од мах пре ви јем сир ће и лу ко ви ну, кад су тра дан а

оно као од не се но. Ја се у то ме раз у мем по ма ло, зна те. Код

го спо де тра же од мах док то ра, а ми то чи ни мо и без њих, па

нам ни је рђа во. Ка ко ко свик не. А ле ка све му има, ако му је

Бог осу дио још жи во та. Сад је по чео и да ка шље. Не знам

шта ћу му; оста рео је већ, бој се, ско ро ће ме оста ви ти. Од

Кр сто ва-дна за шао је у два де се ту. Мо гао би још по слу жи -

ти, е ал’ ко зна. Ум за мо рем, смрт за вра том; па и ње му мо -

ра до ћи су ђе ник. А то би би ла ште та, ве ли ка ште та. Без ње -

га би ми би ло мно го те же, ја то ле по знам.

И он му по но во при ђе и за гле да де бе ли по кри вач и тап -

ка га ру ком по вра ту, а Ми шко као да зна да је реч о ње му,

са ви је гла ву и ме ће му је на ра ме. У ша ли по ку ша да га ује -

де, ухва ти зу би ма ру кав од ка ба ни це и ву че је све ви ше се -

би.

– Зар та ко, Ми шко, сво га го су? Сти ди се; зар те ни је

сра мо та од го спо ди на? – ка ра га ста рац не жно. – Та ко је то

па мет на жи во ти ња; игра се као ма ло де те, а не уме ни да се

на љу ти, то јест, ка ко ћу да Вам ка жем, оно по не кад и он

из гу би стр пље ње, зна те и у жи во ти ње је ср це, али тек он

уме да пре тр пи. Мно го смо нас дво је про жи ве ли, е али ми

смо већ дав но за јед но. Шта је он све за слу жио, не би се мо -

гло чи тав дан ис при ча ти; по ла жи во та про шло ми је с њим.

Стуб ку ће мо је, ни је да пре те ру јем. По мо гао нам је и у до -

бру и у злу, и зи ми и ле ти. Бу де та ко у зи му, снег пад не да

48



се но ге је два из вла че, а ја по ђем с Ми шком и ни бри ге ми

ни је, да ће мо где за о ста ти. Ко би то смео ре ћи? Зар Ми шко,

мој ’ра ни тељ, да из не ве ри! Те шко, ка ља во, но ге кли за ју,

Ми шко по ђе и за ста не, а ја са мо што рек нем: „Ајд’ Ми шко,

ајд’ ра но, ско ро ће мо на чи сти ну, па ће би ти и зо би и се на!“

а он по лег не и ис пру жи се, ко ли ко је дуг, а бе дра се нап ну

и он по ву че из све сна ге. То по ве би та да кре нуо, ка жем

Вам.

– А ја ни ка да ни би чем да швић нем. То би би ла од Бо га

гре хо та. Зар ја Ми шка, мог ста рог при ја те ља, да оши нем! Ко

би то још чуо! Не да се тај син ма те рин уда ри ти; ни је он као

сва ка мар ва, већ се раз у ме као пра ви чо век. Ка жи му ле пу

реч, по ми луј га и по вра ту по тап ши, па он да иди и пе вај. Мо -

жеш мир но у ко ли ма и за спа ти, он ће пра во пред ку ћу. Шта

ве лиш, мој вој ни че, чи ча Мит ко има пра во и има га за це ло.

– И опет тап ка ње и за гле да ње, је су ли све пот ко ви це здра -

ве. 

– Та ко ле по, мој син чи ћу, и ле ву по ка жи. Чи ча Мит ко

хо ће све да ви ди, ти се не умеш по жа ли ти. Ви диш ова се

већ из ли за ла а и кли нац јој је ис пао. За ме ни ће мо је но вом.

Јер бос коњ, го ре уби ство не тре ба; ни си ка дар ни сти ћи ни

уте ћи. Нај у ри чо ве ка бо са у снег и ко ња не пот ко ва на на на -

сип јед но исто.

– А и род му је био сла ван, – на ста вља чи ча Мит ко све

да ље и не осе ћа у ра до сти, ка ко му вре ме све да ље про ла -

зи. – Мај ка му је слу жи ла у тоб џи ја ма. Слав на, круп на, цр -

на ко би ла са ма лом ши ља том гла ви цом, у све че ти ри но ге

бе ла. Пра ва ви дра, ка жем Вам. Кад је пра зни ком оку пам (ја

сам, зна те, у тоб џи ја ма слу жио) и иш чет кам, она се сва цр -

ни као га вран и на сун цу от сјај ку је ње на цр на дла ка, па се

ста кли са мо. А ме ни ми ло, Бо же, па је гле дам као мај ка де -

те и по це ло по сле под не не изи ђем из ко њу шни це. Сед нем

та ко на ја сла, кад ни сам на уче њу и сви рам (а што је Мит -

ко сви рао, то је би ло за при чу) а гле дам у њу, ка ко ре дом

се но гу та. Мо же би ти и да је сме шно то што Вам ве лим,

али је све пра ва исти на и исти на ће и оста ти. А по сле јој се

но га не ка ко узе и она ни је мо гла ни да ко ра ча људ ски. Ту
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се на ђе и наш ста ри и ми је ку пи смо за пе де сет ди на ра, у

гар ни зо ну ни је би ла и ина че за упо тре бу. Ле чи смо је по на -

шки, док не по че ода ти. Пот пу но не оздра ви ни ка ко, али

тек слу ша ла нас је до бро. И ето од ње нам оста де мој ста -

ри вој ник, мој Ми шко – ста рац по гле да по но во на свог ста -

рог дру га и до бро ћу до се на сме ши. 

– Ајд’ Ми шко ајд’ на пред! – ре че ста рац се да ју ћи у дво -

ко ли це. – До ста смо при ча ли. Ај де мој до бри мла ди ћу, ми

још да ље мо ра мо!

Про шло је до ста ду го вре ме на од по след њег ви ђе ња.

Снег бе ше већ у ве ли ко пао; по ули ца ма бе ле ли су се згр -

ну ти сме то ви, од ко јих су де ца пра ви ла раз не ка ри ка ту ре.

Вре ме не бе ше ни ма ло ју гов но; сун це се по ма ља ло тек око

под не, али и та да као оно пра во зим ско сун це, при чи јој

све тло сти ру ке др шћу и зуб уда ра о зуб. Пре ко но ћи уче -

ста ше ја ки мра зе ви, а из ју тра осе ћа ла се она не сно сна

хлад но ћа, од ко је у но су бу де та ко љу то и она сва као да

про ди ре у са му срж. Ми шка сам ре ђе ви ђао. До ла зио је на -

шем ста ну увек доц ни је, ни је за ста јао као обич но, но је ду -

ва ју ћи у хлад не ру ке да их за гри је, при хва тао жур но узде и

ишао да ље. Јед ног ју тра сре те ме у ход ни ку. Ру ке умо тао у

ве ли ке ву не не ру ка ви це, а гла ву и уши увио не ким ста рим

ша лом, та ко да му се ви део са мо гор њи део ли ца.

– Па кле на зи ма! – ре че ми по сле по здра ва и спу шта ју ћи

пра зан суд по ред се бе – се че као но жем, ни је дру ге. А у по -

љу та мо на пео се онај про клет ник Ма џа рац, па не мо’ш ока

отво ри ти. Ди же чи та ву пра ши ну од сне га и пу ни ти и очи

и це ло ли це. Са чу вај Го спо де. Ако по др жи ду же, зло. Др ва

већ дав но оти шла, а и сла ма на из ма ку; ни пр ста да огре -

јеш. А ста зе за су те па ни ко ра ка да кро чиш. Ај, ај, ни ка ко

не ва ља! – и он се на ка шља, обри са ли це ру ка вом, по ћу та

не ко ли ко тре ну та ка као ми сле ћи се да ли да оста не још ко -

ји тре ну так, и он да на ста ви. – Још јед ном, се ћам се као да -

нас, би ла је про клет ни ца та ко опа сна, – на шег по след њег

ра та. Та да сам је упам тио као злу па ру. Куд ће се и та кве

ства ри за бо ра ви ти? И ово што ме та ко љу то у ле ђи ма боц -

ка од ње је. Ле ти пре ста не, а зи ми се по но во по вра ти и ка -
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ко ко ји дан све го ре; му чи ме це ле бо жи је но ћи, ни ока да

скло пим. 

Би ло је он да баш пред Слив ни цом. Ноћ мрач на, снег ме -

те ве ја ви цом, ве тар бри ше свом же сти ном пре ко пу стог

пра зног по ља; пра ва ме ћа ва! По гле даш око се бе, а оно све

пу сто и мрач но и са мо се снег ви ди, где се бе ли и по крио

на ше вој ни ке и те шке то по ве. Те но ћи бе ја смо на опре зу;

на спа ва ње ни ко и не ми сли. Го спо де Бо же, та ку му ку ни -

смо од мај чи на мле ка за пам ти ли. Ди гла се пу ста ве ја ви ца

па пу ни и ли це и ру ка ве, а но ге већ дав но за су те. За луд се

му чиш да до ђеш к се би, кад се све ко чи, мр зне, а крв као да

је пре ста ла. Хо ћеш но гу да из диг неш, а она утр ну ла и не

ми че се с ме ста као при ко ва на. Ва тре ниг де у око лу, јер смо

пред не при ја те љем. – Су тра дан сту пи смо и бор бу. Вре ме

исто, са мо ма гла још ве ћа, те се ни де сет ко ра ка не ви ди на -

пред. На ста лом; та не не ка ко чуд но пи шти и про ле ће као

пле ва. Не при ја тељ већ пред на ма та ко бли зо, да су нас пу -

шком га ђа ли. Му чи смо се, ал ба да ва; тру ба за сви ра од сту -

па ње и на пра ви се још ве ћи не ред. Је два скло ни смо то по -

ве. У тој жур би и не осе тих ка ко ми та не уда ри у пред њи

део сто па ла. По сле су ми од се кли три по след ња пр ста, те

сад на ра мљу јем.

Ал’ на зеб, још цр ње и го ре! Ње му ле ка не ма, а ка шаљ се

све ви ше удва ја. Па ето и сад ми ми ра не да па ко сни ца! –

на ста ви да ље и жа ло сно по гле да у сво ју ра ње ну но гу. –

Шти па ме и бо де као да на игла ма ле жим. И па рио сам се,

и пио сто ти ну тра ва, и ишао у Ра ко ви цу, те ми чи та ли, па

све ба да ва. Тек ако зе мља за ле чи. Ну ни је ми за ме не. Јед -

ном се већ мо ра, а пре а по сле. Не го ето, да Ми шку све го -

ре. Бој се, при бли жа ва му се су ђе ник. Ка шаљ га сте гао, те

је два ду ва. Ни ’ра ну људ ски да узме; по гле дам изју тра, а

се но рас ту ре но и тек овлаш до дир ну то. Не го ди му. Ако по -

је де не што сла них три ца ина че ни шта ви ше.

Спо ља се за чу те шко Ми шко во ка шља ње. Мит ко ме по -

гле да и жа ло сти во мах ну гла вом као да хте де ре чи: „Ви ди -

те, зло!“ по ди же пра зан суд и пру жа ју ћи ми ру ку у де бе лој

ву не ној ру ка ви ци ре че:
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– Мо рам да по жу рим; он ка шље све ја че, а и Сто ле ту би -

ће већ зи ма та ко ду го че ка ју ћи, – и он се из гу би у ду гом

ход ни ку.

Би ло је јед не не де ље на из ма ку мар та. Вре ме већ благ -

ну ло и сун це си ја не ка ко то пли је; снег се од ју жио и стре хе

по че ле на гло ка па ти; из су сед не по боч не ули це на ву кло се

сил но бла то, те по ме ша ло са мо кри ном ото пље ног сне га

пре тво ри ло се у жит ку рет ку ма су, да ни ко ра ка не мо’ш

ма ћи; де ца се че шће ку пе у го ми лу и гра ја на ста је све ја че;

по ба шта ма за по че ло пре ко па ва ње и са ђе ње.

Пред ку ћом се за у ста ви ше по зна те дво ко ли це. По гле дах

кроз про зор. Ми шко обо рио гла ву и зу би ма се ује да за

пред њу но гу. Са се ди шта ско чи се љач ки деч ко у свом ста -

ром из ли ња лом оде лу, са мо што је ме сто пре ђа шњег пр ља -

вог фе са мет нуо не ку ста ру оли ња лу шу ба ру. Ста рач ко му

се ли це још ви ше на бра ло, а бла ге очи по ста ле мут не и по -

ву кле се као да се кри ју од ко га.

– Шта ти ра ди отац? – упи тах га јер чи ча Ми тко бе ше ту

ско ро ла ко обо лео.

– У че твр так смо га са хра ни ли! – ре че деч ко ту пим гла -

сом и по глед обо ри у зе мљу.

Ма ло по сле дво ко ли це се из гу би ше у дру гој ули ци и са -

мо се сла бо чу ло Ми шко во те шко ка шља ње.

1903.
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Ми ло ш Ћир ко ви ћ

ИМ ПРО ВИ ЗА ТОР

По след њи зрак сун ца на за па ду од био се од стр мог и ка -

ме ног бр да и ни ско уда рио у мо је про зо ре. Све тлост му

зла ти ви со ку ку лу ста ро га зам ка што се као гне здо ла ста -

вич је при пио уз ве ли ку и мр ку сте ну; у ва зду ху се осе ћа

већ про хлад ност иза днев не при пе ке; пти це уде си ле сво ју

кра сну пе сму и сва при ро да треп ти и си ја у сво јој ве чер њој

све тло сти. Са ули це до пи ре ми жа гор, вре ва и гра ја да уши

за глух ну. Сва ко га ча са од јек не ми тек зви жда ње ло ко мо ти -

ве и за чу је се лу па точ ко ва у крат ком там ни ку или тек пи -

сне ла га но пи штаљ ка па ро бро да у Ла би ну при ста ни шту. И

би ци кли сти, и ту ри сти, и бес по сле на де ца, и умор ни фа -

брич ки рад ни ци, – све по шло у на пред, ве че рас је „кор зо“

на град ском тр гу, не што што ми ри ше на Ве не ци ју. А са

там не бо ро ве шу ме или из ви ла ов да шњих На бо ба до пре

ми све же чист и сла дак ми рис, кад га ве тар на не се. Пре да

мном Ла ба кри ву да и ви је се као зми ја из ме ђу гу стих, ку -

дра вих бре го ва. Гле дам јој ка ме ном под зи да не оба ле, чу јем

шум ла ких ва ло ва и очи ми за но си ње на на ро чи то мо дра

бо ја. Сит не ла ђе ла га но про ми чу, а ов де он де тек пре ле ти

ни ски чун пре ко ла ких та ла са. У да љи ди жу се бр да че шке

Швај цар ске на ста вља ју јед на за дру ги ма и чи не сли ку још

леп шом, жи во пи сни јом; уз ди жу се ла ки ве ло ви ма гле и

про ми чу је дан ис пред дру гог тма сти обла ци. Одјед ном до -

пре ше ми зву ци му зи ке, оштро, ве се ло, бр зо. Ма са на же

још бр же у на пред, а де ца по че ше гла сно кли ца ти. До бри

не мач ки гра ђа ни не про пу шта ју ла ко та кве при ли ке. По пи -

ти не ко ли ко ча ша пи ва и до зо ре игра ти ваљ ку по де се ти

пут, то им је је ди но за до вољ ство. Обрех се и сам ме ђу њи -

ма, до ле на ла би ним оба ла ма. Би ло ми је не ка ко осо би то.

Осе ћао сам се пот пу но сам и не ма ју ћи у го ми ли ни ко га од
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по зна тих, за до во ља вао сам се ти ме, што ћу мо ћи да по смо -

трим њи хо ва ве се ла ли ца, про сто кли ца ње, смех без узро -

ка и као не ку си лу што их све ви ше го ни у на пред. Не ко ме

ла га но зов ну, звук че шко га је зи ка тр же ме, и те шка ру ка па -

де ми на ра ме. Окре тох се: пред со бом ви дим ње га, па па

Во ћич ку.

За ми сли те се би чо ве ка ви со ка, вит ка ста са, чи ја се ела -

стич ност ука зу је при сва ком по кре ту, ма лу гла ву ле па об -

ли ка, по кри ве ну ду гом ку дра вом ко сом, ве ли ке и из ра зи те

пла ве очи, а нос та нак, пра ви лан као и оштре не жне усне,

ода кле је увек те кла ле па и па мет на бе се да. Бра ду и обра зе

по кри ва ла му је све тла, пла ва бра да, те му је ле по ли це још

ви ше улеп ша ва ла.

По зна је мо се ту не дав но, из бе се де. Стан му је пре ко пу -

та мо га де сног про зо ра, те ми са мо тре ба пре ћи пре ко ши -

ро ке ули це. По на род но сти је Чех, а за ни мао се сва чим или

го то во ни чим: и сли кар ство, и му зи ка, и по е зи ја, и оду ше -

вља ва ње за на род ну ствар на збо ро ви ма, и свим мо гу ћим.

Не ма ју ћи го то во ни ка кве стал но сти и по во де ћи се за сво -

јим тре нут ним оду ше вље њем ба цао је сво ју ки чи цу и се -

дао за гла со вир, или се ла ћао пе ра и у ди вљој ужур ба но сти

пи сао и ту жио за жа ло сном суд бом сво је ле пе че шке до мо -

ви не...

Ре ћи ће те: ди ле тан ти зам! Напро тив, то бе ше чо век ве -

ли ка да ра и сна жне ма ште, при ро да му је да ла све што му

је мо гла да ти, али му је при та квим при ли ка ма нео д ло жно

по треб на, по кре тач све га, во ља не до ста ја ла. На јед ном

пред ме ту за др жа вао се вр ло ма ло.

И у ти хом ве че ру или и пре ко да на, ка да се од по сла од -

ма рао, до пи ра ла ми је свир ка с ње го ва гла со ви ра, час не -

жно, ту жно, пу но бо ла и бес крај не се те, а час гром ко, сна -

жно, као да све по зи ва на оруж је, у бор бу сло бо де и не за -

ви сно сти. Тре ба ло је пак са мо ви де ти ње го во жа ром пре о -

бра же но ли це, све тле очи и гу сту раз ба ца ну ко су и чу ти

ње го ву оми ље ну пе сму: „Slo ven isem, Slo ven bu du!” и чу ти

глас ста ри це Не ми це, ка ко не пре ста но гун ђа и псу је!

Покад што пак за до во ља вао се ти ме да пре се ди бес по слен
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це ло га да на, уро њен сав у сво је нео д ре ђе не фан та стич не

ми сли, не пре ле ћу ћи ни за ча сак пре ко и јед не дир ке, ни ти

се пак усу ђи вао да и ру ком мах не за сво ју ки чи цу ко ја је та -

мо не где у ку ту ле жа ла ба че на и за бо ра вље на.

Сту ди рао је у Дра жђа ни ма сли кар ство, па ка ко је у ово -

ме кра ју имао ве ли ки број по зна ни ка, то бе ше пре ко ле та

ова мо до шао и сад се за до во ља вао, да ју ри с јед ног кра ја на

дру ги, би ло сли ка ју ћи, би ло по се ћу ју ћи на ци о нал не збо ро -

ве. Ина че, би ла је то злат на ду ша, ко ју је мо рао сва ко за во -

ле ти; мио, уми љат и до бар пре да вао се за шти ти при ја тељ -

ства као ка кво де те и ср це је и не хо ти це ишло к ње му. 

– Зна те ли ре че ми јед ном: у Ита ли ју мо рам, мо рам. Без

ње би ћу ни шта. А Бо же, ка кав сам ти и ја умет ник! Ви ди -

те, од ме не би и мо гло би ти не што, ја то осе ћам, али про -

кле та сло вен ска не стал ност! Осе ћам се кад што као Ти тан,

ка дар сам и зе мљу при ми ти на сво ја пле ћа, ал’ оду ше вље -

ње та ко бр зо иш че зне, и ја се зе мљом је два ву чем... Ако не -

ма те шта про тив, – ре че ми по сле по здра ва, хај де мо к ме -

ни, до ста сте се на гле да ли Не ма ца. Чу ће мо му зи ку и с мо -

јих про зо ра и гле да ти илу ми на ци ју. Те шко ми је слу ша ти

ове њи хо ве „ало ве“ и „охо ве“ и ви де ти оду ше вље ње по сле

не ко ли ко ча ша пи ва!

Ла ба се си ја ла у мо ру ру ме не све тло сти, а град сав осве -

тљен све тиљ ка ма; ме сец се ви со ко уз ди гао и бле да му се

све тлост про су ла по гу стом, гра на том др ве ћу у град ском

пар ку; зву ци му зи ке од је ки ва ли су у да љи ни ти хе и мир не

но ћи и ва здух мек и благ при пи ја се не што уз за мо ре на и

уз бу ђе на ли ца; по те сним ули ца ма њи ха се мно штво на ро -

да и пла во ко се Не ми це, ве се ле и на сме ја не, че шће тек по -

здра ве сво јим при јат ним: „gu ten aben!”...

– Та ко, сад смо мир ни! Се ди те ов де крај про зо ра, мо ћи

ће те све ле по пре гле да ти. За ме не то не ма дра жи: сит сам

Не ма ца!

У со би не ред у нај ве ћем сте пе ну: на сто лу по ред уку -

сног из да ња по след њих пе са ма слав но га Вр хлиц ког, раз не

ски це у сло бод ним по те зи ма иша ра не и пре ма за не кре дом

и бо ја ма; на по ду крај гла со ви ра ле жа ла је рас ко шна Сме -
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та ни на „Про да на не ве ста“, ко ју је пре крат ког вре ме на по

ску пу це ну до ба вио; ма ла и ум но из ра ђе на би ста Ко мен -

ско га би ла је чуд ним слу ча јем на ње го вој по сте љи. Ина че

и на зи ду и на по ду сто ти не по те за иша ра ни кре дом или

пре ма за ни нај ра зли чи ти јим бо ја ма. Ови пр ви ути сци као

по че ци иде ја, ко је су у ње га би ле вр ло оби ла те, тре нут но су

се по ја вљи ва ле у свој си ли ни сна жне фан та зи је, слу жи ле

су му бар као пр ве ски це ко је је доц ни је ва ља ло уса вр ши -

ти.

Об да рен чуд но ва то бо га том ма штом и ја ком ства ра лач -

ком мо ћи до ла зио је сва ко га ча са до но вих иде ја, о ко ји ма

је го во рио са оду ше вље њем пра во га фа на ти ка. Сад је от по -

чи њао апо те о зу мла де Че шке, у об ли ку кра сне жен ске сли -

ке, оза ре ну сја јем ју тар ње га сун ца, а ис под ње, ди ку и по -

нос че шко га на ро да, Па лац ког и Че ла ков ског, где ве дра и

ве се ла по гле да ука зу ју ску пље ном на ро ду по бе ду у бу дућ -

но сти; сад ју је пред ста вљао ту жну, упла ка ну, са из ра зом

пат ње и те шко га бо ла, об у че ну сву у цр ни ну, рас пле те них

ду гих вла си, где упра вља по глед у да љи ну и ту жно жа ли за

сво јом ми лом и дра гом де цом, Мо рав ском и Шле ском, ко -

је, скри ве ни у тми ни и пру же них ру ку пре ма њој, зла ти већ

сјај ју тар ње све тло сти и тми ну раз го ни; сад му је пак до ла -

зи ла као бо жи ца сло бо де, сме ла по гле да и отво ре на др жа -

ња, са злат ним оре о лом око буј не јој ко се, где сме ло по зи -

ва под јарм ље не на ро де у бор бу сло бо де и не за ви сно сти, у

бор бу све тло сти и по бе де.

Би ли смо у јед ном од оних чи сто сло вен ских раз го во ра,

ко ји со бом об у зи мљу све и па жњу усред сре ђу ју са мо на те -

му. Стра не се та да обич но жи во и шум но пре пи ру, те ме се

сва ки час ме ња ју и жи во се до ла зи до но вих пред ме та. Во -

ђич ка је го во рио ти хо, ла га но, с ве ли ким раз у ме ва њем у

сва кој ства ри; кад што би се тек за жа рио, глас би ви ше по -

ди гао и у не стр пље њу устао са се ди шта. Али би већ по сле,

по што је круп но ко рак нуо јед ном два, по но во сео и опет

спо кој ним и мир ним гла сом на ста вио што је от по чео.
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– Ах, Го спо де, то је вре ме, то је срећ но до ба, ка да сна га

са мо зна ња и по уз да ња у сво ју моћ пре ла зи тач ку сум њи во -

га у чо ве ку; где све у ње му сна жи, ра сти и ис пу ња ва и оби -

љем сна ге и ве ли чи не бо го ви ма се бли жи и не бу при бли -

жа ва; – ал’ са мо не за ста ти и ме сто на ве ли чан стве ном ко -

ло су зи да ти, по ди за ти ку ле на ру ше ви на ма сно ва сво је мла -

до сти... Зна те ли, та ква ми че жња раз ди ре гру ди за сно ви -

ма нај буј ни је фан та зи је, за сли ка ма нај сме ли је фи но ће, ла -

ких бо ја и ком по зи ци је фи не као му зи ке; хтео би ство ри ти

не што сна жно као дан, сјај но као сун це, да за ди ви, да очи

за бље ште и сва ко ру ку и же љу за њим да пру жи. За ми сли -

те са мо на шу сло вен ску бо ги њу, јад ну, ту жну и жа ло сну,

чи ји глас и да нас цви ли за сво јом раз ба ца ном, при те шње -

ном де цом, ах, њу – њу бих хтео ство ри ти у свом сја ју сво -

је бо жан ске ве ли чи не, у свој сна зи ве ли чан стве на ко ло са...

Са очи ма цр ним и сјај ним као што је цр на оде ћа у ви ле жа -

ли ле за ко сов ским ју на ци ма; са по гле дом што је оштар као

оштри ца у ма ча што има да све ти на ше Сло вен ство; са сна -

гом ко јом дан ноћ по бе ђу је и све тло сти тра жи ме ста по сле

цр не тми не и мо ћи... Ах, та ко бих!

Во ђич ка ућу та. Зву ци му зи ке још су нам до пи ра ли, али

не ка ко сла ђе и не жни је, и ти хо се про сти ра ли по мир ном

по ко ју ве дре но ћи; ва здух је по ста јао хлад ни ји и ње го ва

хлад но ћа при јат но је ути ца ла по сле днев не же ге; у ла би -

ном при ста ни шту би ло је по ступ но мир но, а гра ја с тр га

све је ви ше иш че за ва ла и ноћ, бла же на јун ска ноћ, дав но се

и дав но спу сти ла.

– Вре ме је! – ре кох уста ју ћи – су тра нам се ва ља опет

ви де ти.

– Да, вре ме је! – ре че и он и кроз отво ре ни про зор по ка -

за ми озве зда но не бо. – По гле дај те са мо! ка ква ле по та, ка -

ква по е зи ја! Где је умет но сти да та ко што ство ри? Све је

са мо про сти ди ле тан ти зам; при ро да – то је што год; све

оста ло са мо је прах и играч ка веч но сти!

На град ском ча сов ни ку от ку ца већ је дан по сле по ла но -

ћи и ми се ра ста до смо.
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Ду го је вре ме на про шло. Од Во ђич ке ни ка ква гла са! као

да је у во ду про пао. Ни ко не зна де што о ње му ре ћи. Пи тао

сам и мр зо вољ ну ста ри цу Не ми цу. Она са мо сле же ра ме ни -

ма и пи ска вим гла сом од го во ри:

– А Бог би га знао, шта он то ра ди. Ме ни за це ло не ће

ре ћи. 

Те шко ми је би ло без ње га, гле да ју ћи за тво ре не кап ке на

ње го вој со би и не чу ју ћи ви ше зву ка са ње го ва гла со ви ра.

Јед не ве че ри бах ну као из не бу ха. С пу та је и још се од

пра ха ни је очи стио. Ли це му све оза ре но све тло шћу од не -

ке по тај не ра до сти, очи све тле, а сви по кре ти у ужа сном

не стр пље њу.

– Та ко вас дав но ни сам ви дио! – от по че сво јим при јат -

ним гла сом. – Али ви ће те опро сти ти већ, што вам се бар

на по ла ску не ја вих; та ко је мо ра ло би ти. Ви сте спрем ни,

је л’ те? хај де мо до че шког кра ја!

– Али при ја те љу, као да сте у ек ста зи. Тај ни од ла зак, не -

на дан до ла зак, сад пак одјед ном ни да се од мо ри те.

– Ви де ће те, ви де ће те већ! Ко Вас пи та за умор; ја га и не

осе ћам. По гле дај те са мо! Не го мо же мо већ. Зар не? 

Че шки крај ни је се из два јао из оби ма гра да, а но сио је

то име про сто с то га што су у то ме де лу ста но ва ли са мо Че -

си. И за ла зе ћи у ње га би ло ми је увек ми ло, осе ћао сам се

не ка ко лак ше. Звук по зна тог ми је зи ка, ве се лост, при сту -

пач ност и пред у сре тљи вост, – све је то из два ја ло од не мач -

ке озбиљ но сти, уобра же не ве ли чи не и на пе те охо ло сти.

Да нас је пак у „Бе се ди“ са ста нак и ве се ла, ла ка му зи ка чу -

ла се још из да ле ка.

Го сти о ни ца оки ће на зе ле ни лом; под окру глим ке сте но -

ви ма рас по ре ђе ни ду ги сто ло ви; смеј, пе сма, ус кли ци и

жив раз го вор за сва ким од њих; на уз ви ше ним се ди шти ма

сви ра чи, озбиљ ни и ћу тљи ви, сви ра ју сво је, пи је се, цуп ка -

ју ћи но гом у так ту; де ца, не ста шна и не мир на, тр че око

сто ло ва, гла сно се сме ју и про вла че се по ред озбиљ них му -

зи ка на та.

Ве ли ка дво ра на пре пу на: по се ди шти ма гле дам и ста ра,

озбиљ на и ћу тљи ва ли ца, пре ка ље на у бор би и жи во ту, чи -
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је се го ди не ве ће при ми чу кра ју, али се оп штој ства ри мо -

же јо ште до при не ти; и сна жне му шке при ли ке у нај бо љој

сна зи и жи во ту, у је ку сво га ра да и ства ра ња, без об зи ра на

смет ње и прет ње, вољ ни и ка дри да за сво ју до мо ви ну и

жи вот по ло же и нај ве ћу жр тву под не су; и мла де, још са

свим мла де сна ге, тек на сту пи ле у жи вот, са не ис ка за ном

ра до шћу да су и они уча сни ци, са па жњом пре тво ре ном у

пот пу ну уко че ност, са нај ве ћом го то во шћу, да по ле те, куд

се са мо пр стом ука же...

Нај зад уста де и он, Во ђич ка. Ва ља ло му је ре ћи ко ју о

сво ме ра ду, о сво ме пу ту, о сво јим ус пе си ма. Се тих се и не -

хо ти це оно га го вор ни ка из ен гле ско га пар ла мен та, што га

је Хај не у сво јим пи сми ма та ко жи во пред ста вио. По но сан

као мла ди со ко, сме ла по кре та и др жа ња, те му ви ти стас

до шао још ви ши; бла го му се око уз не ве ри ло као да га је

збу ни ла из не над на сре ћа; ли це се осу ло ла ким ру ме ни лом

и на по вр ши ну из би она сил на љу бав, љу бав пре ма сво ме

ро ду и бу ји ца сна жних, оду ше вље них ре чи по ле ти сил но,

нео до љи во, као оно по ток што је ка мен с пу та укло нио, па

ве се ло те че у да љи ну... Свр шио је, а глас му је још од је ки -

вао у мо јим уши ма; ре чи су па да ле на ср це и као благ ме -

лем ис пу ња ва ле га сла шћу, а ду ша је и не хо ти це ле те ла та -

мо ку да су је ње го ве ре чи по зи ва ле. И мир на ти ши на по сле

ње го ва го во ра би од јед ном сна жно пре ки ну та ус кли ком

мно штва гла со ва и у тре нут ку спа зих га из диг ну та над

оста лом ма сом, са су зом у очи ма и са не ис ка за ном ра до -

шћу и сре ћом на за жа ре ном ли цу...

А на по љу раз ле же се бла га свир ка, чу је се смех и гра ја

ве се ле де це и слат ке и бла ге че шке пе сме пре ки да ју мир ну

ти ши ну и зву ци им на да ле ко од ле жу у мир ном и ле пом

кра ју.

_____ 

По след њи пут ви де смо се на Вац лав ској у Пра гу. За и -

шао сам у јед ну од пр вих ве ћих го сти о на, што се у ду гој

ули ци та ко че сто јед на по ред дру ге по ди жу. Сто ло ви за у зе -
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ти и је два мо жеш се сти; по слу га оштро и бр зо ко ра ча по

глат ком по ду; из су сед не со бе са би ли ја ром до пи ру оштри

гла со ви; у за ма гље ном про сто ру од ди ма про ми чу за жа ре -

на ли ца и чу је се звук лоп ти. Не чи ји глас ја че од ско чи и

над ви си све оста ле. Звук ње гов учи ни ми се та ко по знат. И

на вра ти ма ука за се ле па све тла бра да и раз ба ру ше на ку -

дра ва ко са – Во ђич ка!

– Ех, ех, Ви ов де? Да ли мо гу да ве ру јем? – и то пло сти -

снув ши ми ру ку за су ме пи та њи ма. 

– Је сте ли дав но већ ов де? – упи тах га.

– Али та ко из не на да! Ја се ни нај ма ње ни сам на дао. Хеј,

пи ва, или не, ка ву, шта је по во љи?

– Па ка ко жи ви те? – упи тах по што се до смо.

– Бо гу сла ва! Иде то већ. Ли ко ве ра дим. Би ће и бо ље;

дру го ви су ту.

– Ми сли те ли и да ље?

– И ну ја! Зар Ви то не зна те? У Ита ли ју, у Ита ли ју, при -

ја те љу: Kennst du das Land, њo die Ci tro nen blühen? 

– Ра ду јем се, али тек од вас чу јем.

– До бра ду ша тај Ма ха чек! Ви га не по зна је те? Хеј Ма -

хач ку! Еј би ли јар му не да вре ме на.

– От ку пио је ону мо ју апо те о зу Че шке. Ту ско ро сам је

до вр шио. У Ита ли ју, у зе мљу мо јих сно ва! – и он ми сна -

жно сти ште ру ку.

– Же лим Вам успе ха!

– Ви де ће те већ. То ће би ти кра сно... А за што не би сте

до шли к ме ни? Ја сам са ста ном у Сми хо воу у уској ули ци.

Оправ дах се крат ко ћом вре ме на.

– Ка ко вам је по во љи!

На ста ни ци му сти снух ру ку по след њи пут и од то га до -

ба Бог зна да ли ће мо се ви ше ви де ти. Да ли је оти шао у

Ита ли ју не мо гу вам ре ћи.

1903.
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Ми ло ш Ћир ко ви ћ

У ШУ МИ Н-СКОГ МА НА СТИ РА

Ве ру ћи се већ од це ло га ју тра и по го то ву мр тав од умо -

ра, спу стим се не ка ко око под не пре ко бр зе пла нин ске ре -

чи це у шу му н-ског ма на сти ра. Још од пре из ве сног вре ме -

на би ла је ту жба у на шој упра ви, ка ко се ма на стир ска шу -

ма не ми ли це се че, због че га је ва ља ло учи ни ти уви ђај и по

по тре би за бра ни ти сва ку да љу се чу. 

Ис пев ши се са свим го ре на пла то упу тим се уза ним

кол ским пу тем што је во дио ма на сти ру. Зи ми је то био очај -

нич ки пут, јер се њи ме је два при ла зи ло ма на стир ском дво -

ри шту, али је у то ли ко био леп ши и жи во пи сни ји у ле то.

Без број но пла нин ско цве ће ра сло је и с јед не и с дру ге

стра не; та мо се из ди гла ви со ка гу ста тра ва, а он де опет ра -

ши ри ла сво ју кру ну ми ри шља ва ја гор чи ка или се из вио

жбун ди вље ру же; не где се пак све ли над њим вр хо ви ви -

со ких ду бо ва и бу ка ва, да се и пла во не бо је два на зи ре. И

за и ла зе ћи све ду бље у ово без гра нич но зе ле но цар ство,

осе ћао сам ка ко ми је у ср цу не ка ко не ла год но од ове мр -

тве ти ши не, а и пас мој, ко ји је до тле по и гра вао и ју рио за

не ста шним ти чи ца ма, ишао је мир но тик са мо га ме не, под -

вив ши реп под но ге. И на ову ра зум ну жи во ти њу као да је

ути ца ла ова та јан стве ност и он се бе ше при био са свим уза

ме, по гле да ју ћи ме кад што сво јим па мет ним очи ма, или би

и при нај ма њем шу шку на ћу лио сво је ду гач ке уши и па -

жљи во стао ослу шки ва ти.

То бе ше у она до ба ка да и ово зе ле но мо ре спа ва. Ли шће

не шу ми сво јим та ла си ма, гран чи це сто је мир не и не дир -

ну те, а ви со ке кру не по ви ле се, па као да и оне са ња ју. Ти -

це се по ву кле у нај гу шће ли шће, и док се жен ка од ма ра у

гне зду по крај сво јих ма лих, муж јак се на сло нио на ка кву

гран чи цу по крај ње и ле по дре мље. А ин сек ти осе тив ши да

61



је на ста ло при мир је и да је њи хо во цар ство овла да ло, раз -

ми ле ли се и раз ле те ли по чи стом зра ку или бе же по ис тој

ма хо ви ни. Са мо се не где у да љи при тег ну гла сно ку ца ње;

то де тлић не у мор но пра ви сво је пр сте но ве по ко ри, а ма ло

за тим од го во ри му сна жан и оштар клик со ко лов и он се

сме ло и бр зо по ди же у пла ви зрак из над ти хо га мо ра од ли -

шћа. За овим опет на ста мр тво ћу та ње.

Пут је сад из ла зио на чист про пла нак; ви со ки тре мо ви

од гу стих ста ба ла гу би ли су се све ви ше, др ве ће се про ре -

ђи ва ло и на ме сто гу стих и гра на тих кру на ука за ми се ду -

гач ка ли ва да, са ко је је све же до пи рао јак ми рис ско ро по -

ко ше на се на. Ов де је и ста за скре та ла сво јим прав цем.

Др же ћи се буј не пла нин ске ре чи це, што је ма на сти ру

то ли ко ква ра на но си ла за вре ме сво је по пла ве, пут је кри -

ву дао за јед но са њом и про вла чио се као ко нац ка кав кроз

ви со ко вла жно сте ње, да се пре шав ши по но во ре ку, спо ји

са див ним про план ком што се не над но и сна жно по ка зи вао

пред са мим ма на сти ром. А та мо у дну ње го ву ди зао се и

сам ма на стир, на ко ме се по но си то из ди за ху два ку бе та, без

ика квих спољ них укра са, но ко ји је ипак ве ли чан стве но из -

гле дао са сво је пот пу но бе ле бо је, са сво јег ви со ког по зла -

ће ног кр ста и оно не ко ли ко гра на тих ми ри са вих ли па што

су ста ја ле пред њим. Оста ли део про сто ра за хва ти ли су ле -

во ста но ви бра ти је ма на стир ске и пут нич ки, а на де сној

стра ни би ла је ко њу шни ца и оде ље ње за оста лу сто ку. Пре -

ко це лог пак дво ри шта пру жао се ред мла дих во ћа ка и ра -

ста вљао ма на стир од оста лих згра да.

Умор ме бе ше већ са вла дао, а осе ћа ју ћи и оно не сно сно

ста ње што се зо ве жеђ ски нем пу шку и ше шир и спу стим

се ис под не ке пра ста ре бу кве, ис под ко је се на ла зио ма ли

не ози да ни из вор и да ље од ње га оти цао не ја сан по то чић.

Ма на стир ми одав де не бе ше да ле ко и у че тврт ча са ја сам

мо гао већ та мо би ти.

Ни сам не знам ко ли ко сам ду го та ко од ма рао, тек од

јед ном као да чух лак шу шањ у су сед ном шу мар ку. И пас

не оста де ми ран; он на ћу ли уши и гле да ше на ону стра ну

ода кле се шу шањ чуо. Ја ослу шнух та ко ђе. У по чет ку бе ше
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све мир но (и ја већ ми шљах да сам се пре ва рио), а та да се

раз ле же је дан звук у бли зи ни, ти хо и мир но, на лик на при -

та јен смех, – а за тим је дан и опет је дан. Кроз ми ран ва здух

мо гле су се чу ти не ја сне ис пре ки да не ре чи.

– Не ма сум ње, го ро кра ди це! – по ми слих у се би; дам псу

знак да ћу ти и да пас не из да ла ја њем, до хва тим пу шку и

ше шир и ла га но ми ле ћи, ста нем се при кра да ти стра ни од

ко је је звук до ла зио. По сле де се так ко ра ка по но во за ста -

нем; ни сам мо гао да ље, а да не бу дем не опа жен.

Та мо у гу стом ши пра гу ста ја ла је обич на про ста же на из

обли жњег Пр ња во ра, у про стој се љач кој сук њи ци, по ве за -

на чи стом бе лом по ве за чом и за ки ће на ле по рас цве та ним

раз лич ком. Ли цем бе ше окре ну та ме ни, те сам мо гао ви де -

ти и ле пу ма лу гла ву и буј не мла де гру ди што се под те -

шком те жи ња вом ко шу љом та ко бур но на ди ма ху, и ви сок

вит ки стас што се у не ко ли ко уна пред по вио као да је за ки -

ме по шао па се у то ме по ло жа ју и за у ста вио. Ка ко са мо бе -

ше ста си та та про ста се љач ка при ро да! Ко ли ко бе ше љуп -

ко сти у оном ми лом ле пом ли ку, у ње ном про стом гип ком

др жа њу, у ње ној це лој по ја ви, да се и не хо ти це на ме та ло

пи та ње: од ку да све то у овом та ко за ба че ном кра ју? Цр ној

као га вран ко си што се на те ме ну де ли ла у ја сно обе ле же -

ни раз де ок; сјај ним ду бо ким очи ма што ис под ду гих тре па -

ви ца гле да ху та ко стра сно, мам но – од го ва ра ла је чуд но ва -

то бе ла бо ја са мо га ли ца ко је је сун це ма ло на га ри ло, те му

да ло спе ци фич ни, у не ко ли ко брон за ни из глед; ни ма ле не -

што ме сна те усне, пу не сит них и као би сер бе лих зу би; ни

при род но ру ме ни ло на ле пим овал ним обра зи ма; ни ни ско,

али фи но за о кру гље но че ло не из о ста ја ху иза очи ју и ле пе

буј не ко се. А све, све опо ми ња ше на че лич но здра вље, на

буј ну је дри ну, на ди вов ску сна гу што их са мо брд ски крај

од не го ва ти мо же и по сма трач, опи јен оним до бро по зна -

тим да хом што се око ње га та ко бла го рас про стре, осе тио

би у се би че жње, да тај вит ки стас што пре при гр ли, да зу -

би ма ује де те див не, ру ме не усне.

Сва ка ко она ни је би ла са ма, али се дру го ли це ни је мо -

гло ви де ти из гу стог ши пра га. Пас је не пре ста но ста јао уза
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ме и сво јим па мет ним очи ма као да ме је пи тао, шта ће да

ра ди. Од јед ном се се љан ка из мак ну ко рак два на траг и на

ње ном се ме сту ука за млад ста сит ка лу ђер, је дан од нај мла -

ђих из ме ђу бра ти је ма на стир ске, отац Ан то ни је. Млад чо -

век око ло сво јих 30 го ди на, у ста рој из ли за ној ман ти ји и са

ду гом ка ми лав ком, ис под ко је му је ње го ва ду га ру са ко са

на ра ме на па да ла. Ли це му пот пу но из го ре ло од сун ца, а

об ра сло ду гом, не у ре ђе ном бра дом и са по гле дом што не -

ка ко лу ка во и не стал но гле да из пла вих бу ља вих очи ју, да -

ва ло је тип ру жан и пот пу но од вра тан.

Он се ла ко на же у на пред за мла дом се љан ком и ухва -

тив ши је за ру ку, по ку ша да је око па са об у хва ти, но она му

се из ви из ру ку и по но во стук ну ко рак на траг, сме ју ћи се

гла сно уз то.

– Не смеј се то ли ко! – чух где он ре че.

– Зар се та ко бо јиш, ја ра не? – упи та она и сме ју ћи се по -

но во, за пи љи му се у очи и гле да ше га све до тле стра сним

по гле дом, док се он при гну ње ној ру ци и угри зе је за прст.

Она цик ну при та је но, али ру ке не из ву че.

– А где је он? – Упи та Ан то ни је, гле да ју ћи је то плим љу -

бав нич ким по гле дом.

– Кад бих са мо зна ла! – од го во ри се љан ка. – Још си ноћ

оти шао је од ку ће и да нас га це лог да на не ма. Ве ле, да „Со -

ко ло ви цу“ се ку га зда Јан ко ви рад ни ци, па је за це ло та мо

остао и пре ко но ћи.

– Не знаш, кад ће на траг?

– Ми слиш ли ти да он ме ни што год го во ри? Од кад се -

бе ни сам чу ла реч из ње го вих усти ју. Пре ко це лог да на ју -

ри по шу ми као да су му ви ле гла ву од не ле, а у ве че кад ку -

ћи до ђе, ли це му се смр чи ло као облак, обр ве свео и зу бе

сти скао као Ар на у тин, па ил’ ће ре ћи Бо га, ил’ не; ако си ти

до шао да што год за пи таш, то и он. И хле ба не ће че сти то да

за тра жи!

– Заце ло зна? – ре че да ље ка лу ђер, а пре ко ли ца спу сти

му се сен ка не ми ра и он се с му ком тру ђа ше да оста не ми -

ран и спо ко јан.

64



– Хм, хм! да ли зна?... Сва ка ко зна – и он и це ло се ло

зна. А је сам ли ја кри ва за то? Мр зак ми је на очи ма, а од -

вра тан на ду ши, па шта ћу... Али они из се ла; има ју очи као

мач ка, ви де ли су и сву да раз гла си ли; не мо гу мир но про ћи,

да пр стом не по ка жу за мном. А ја ћу тим; шта им мо гу, кад

је исти на?

Отац Ан то ни је не за до во љи се ти ме од го во ром, но осе -

ћа ју ћи се пот пу но за до во љан у мир ној ти ши ни шум ској и

ко ри сте ћи се пра вом љу бав нич ким, на же јој се до са мих

обра за, па ста де пун љу бав не жуд ње, да јој ша пу ће не ја сне

ре чи ми ло сти и да се ди ви ње ној чуд ној ле по ти што му све

ви ше изи ла за ше пред очи. Она оста у по чет ку мир на, но ва -

тра љу бав не стра сти раз го ре се и у њој пла мом мла до сти;

она не мо га ше а да не од го во ри ње го вим љу бав ним те па -

њи ма, но за бо ра вља ју ћи и се ло, и љу де, и му жа сво га пре -

да ва ше се пот пу но пу ној на сла ди тре нут ног за до вољ ства.

– Са мо ми ка жи, до кле ће мо та ко, јер ова ко не мо же до

ве ка оста ти, – ре че му се љан ка по што пр ва бу ра љу бав ни

стра сти про ђе.

– И сам не знам, – од го во ри отац Ан то ни је – те шко ми

на то и да ми слим; а ка ква ко рист и од то га, кад из ми сли ти

не мо гу? Нај бо ље је ова ко па по сле шта бу де?... На ћи ће се

и ту мо жда по мо ћи.

– Јест, ла ко је те би та ко ре ћи; али што ћу ја? Ми слиш ли

ти да ће он на ве ки оста ти та кав да ни ре чи не рек не? Ухва -

ти ће он кон це на ше, ако их већ не ма, па шта он да? Оте ра -

ће ме са пра га сво га као псе то по след ње...

Ан то ни је пој ми да не што од го во ри, али у тај мах про ло -

ми се ши бље на про тив ној стра ни као да је нај ве ћа бу ква из

ко ре на ис чу па на. Све се зби не ка ко у тре нут ку; пас по ско -

чи и хте дем сам по тр ча ти на ту стра ну; с те шком му ком за -

у ста вих га и ухва тих за њу шку. Окре нув ши се по но во оној

стра ни, где ма ло час дво је дра гих ста ја ше, не мо гах да ви -

дим ниг де оца Ан то ни ја. Он про тр ча тик са мо га ме не у нај -

ве ћој бр зи ни, за хва та ју ћи сво јом ман ти јом ни ско жбу ње и

спу сти се у ду бо ки кла нац ко јим се пре ко од ла зи ло у ма на -

стир ско дво ри ште.
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Се љан ка је ста ја ла још на истом ме сту и дрх та ла, гле да -

ју ћи са стра хом у стра шно на мр го ђе но ли це ма на стир ског

шум ског чу ва ра Ги ле. Бор ба ко ја се у ње во ди ла мо ра ла је

би ти ужа сна; ли це јој би ло пот пу но бле до и уко че но; ни је -

дан ми шић да се по кре не као да је сав жи вот јед ним по те -

зом пре стао. И мада по зна ва ше опа сност пред ко јом се на -

ла зи ла, до ла зе ћи све ви ше се би она пре ста да дрх ће и као

са не ком хлад но крв но шћу и при пре мом на от пор и јо гун -

ство оче ки ва ше крај са мој ства ри. А Ги ла не зна ђа ше и сам

ка ко ће да от поч не. Он хте де не што ре ћи, али као да не на -

ђе гла са за то; хте де је стег ну ти за ње не ле пе обле ру ке, али

му не би до вољ но сна ге; па се он да за гле да ду го у ње не ду -

бо ке очи, њих као да је пре кли њао, у њи ма као да је хтео

на ћи ре ше ња све му, али му њен мрач ни и пр ко сни по глед

још ви ше уве ћа сти ша но бе сни ло.

– О мај чи це на ша пре све та, о Ису се си не не бе сни, па

да кле је исти на? – чух где ре че не ким по тму лим, про му -

клим гла сом што као да је до ла зио из по след ње ду би не ње -

го вих ши ро ких гру ди.

На ста ужа сан та јац, за чи је вре ме не усу ди се ни ко про -

го во ри ти. Ги ле по ди же ру ке у вис као да не бо хте де при зва -

ти да и оно ви ди јад и не сре ћу ње го ву, а за тим их опет спу -

сти и под ле жу ћи сво ме бо лу на сло ни се на глат ко ста бло

де бе ле бу кве, па се за гле да ду го, ду го у ње ну ле пу гла ву

сво јим не по мич ним по гле дом. Ње го ве час мрач не, час жа -

ло сне очи ста ја ле су у пот пу ној са гла сно сти са ње го вим

бо но раз ву че ним усти ма, док се на ли цу јед но за дру гим

огле дао и ду бок очај нич ки бол и стра сна без гра нич на љу -

бав и стра шан не из ме ран гнев, а све, све у ње му као да се

пре тва ра ло у јед но је ди но ве ли ко пи та ње: је ли исти на?

– Зар та ко, Ги но? – ре че он по тму лим, му клим гла сом,

пре ки да ју ћи мр тво ћу та ње. Она ста ја ше и да ље сва мир на

и не по мич на и не по ку ша ни шта ре ћи, чи ме би се оправ да -

ла. Ма ло ти би на шег жи во та, ма ло на ше мла до сти? Па зи -

смо те сви као мај ка де те, ни ко ни по та мо се да ти ре че; жи -

ве ла си не друк ше не го као па ша је дан, а ти шта учи ни? Зар

та кву сра мо ту да ми до не сеш, да ми се и де ца на сме ју? Ти -
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ме ли зар вра ти мо ју до бро ту и мо ју ми лост пре ма те би? А

што ће се ло, што ће оста ли свет ре ћи?

– Мо же го во ри ти до во ље, ако ни шта пре че не ма, – од -

го во ри она су во. – А образ, не срећ ни це, образ где ти је?

– Чу вај ти сво га, а ме не оста ви на ми ру!

– Ка ко ре че, ка ко?! – уз вик ну Ги ла чи сто не ве ру ју ћи

ње ним ре чи ма. – Ни обра за не жа лиш, је ли?... А ра ди че -

га; шта ти учи них?

– Не мо гу ви ше с то бом! – од го во ри она крат ко и не по -

ку ша да га по гле да. 

– Не мо-о-жеш?! – је два про сте ња Ги ла и ухва ти је ле -

вом ру ком за ра ме. – А с ки ме мо жеш? с њим, с ка лу ђе ром

јед ним, је ли од ро де?

И не го во ре ћи да ље он ски де пу шку с ра ме на.

– Е не ћеш та ко жен ска гла во! Ку ћу Ђе ки ћа не осра мо ти

до сад жен ска стра на, па не ћеш ни ти. Знаш ли, да је сад

по след ње?...

– Убиј!...

Не мо гах ви ше. При хва та ју ћи пу шку по тр чим и сам та -

мо и у два ско ка ста дох из ме ђу њих. Ги ла се то ме нај ма ње

на дао, но ви де ћи ме, ста јао је не ка ко бле са сто са за пе том

пу шком и не по ку ша да је спу сти по ред се бе. Ги на ме по -

гле да чуд ним не ве ро ват ним по гле дом не ме ња ју ћи ни нај -

ма ње из глед сво га упор ног, јо гу на стог ли ца, па он да као да

се че му при се ти, одво ји се од нас бр зим ко ра ком и за ма ло

па је не ста де у гу стом ши бљу. Ги ла по гле да за њом, спу сти

пу шку и про це ди не што те шко кро за зу бе, па се он да окре -

те ме ни:

– У зао час, го спо ди не! – и ми се ла га но упу ти смо дру -

гој стра ни, где нам је ва ља ло из ви ђај чи ни ти.

Ти хо се кло ни ве чер. Сун це ла га но то не и не бо се пре -

тва ра у чи та во цр ве но мо ре; ва здух свеж и про хла дан лак

ве трић осе ти се тек на кру на ма ви со ког др ве ћа; у гу стим

вр хо ви ма чу је се пе сма тич ја; та мо из до ље за ми ри са све -

же на мла ду ко но пљу. С по ди не ви со ког бре га одво ји се

мла да чо ба ни ца и ма ло за тим од јек ну чист и зво нак глас: 

Де вој ка се сун цу про ти ви ла: 
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Јар ко сун це, леп ша сам од те бе, 

И од те бе и од бра та тво га, 

Бра та тво га, сјај но га ме се ца!

Шу ма ми већ дав но за ле ђи ма, иду ћи бр зим ко ра ком ма -

лом уза ном ста зом што се да ла пре ко зе ле не ли ва де, ја и

не хо ти це за ми шљах се би ле пу сли ку Ги ни ну и ма лу дра му

што се та ко не над но од и гра из ме ђу му жа и же не.

1903.
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Ми ло ш Ћир ко ви ћ

СТА РИ КАР ЛО ВИЋ

Доц кан у ноћ, код мо га чу ва ра шу ма, се де ли смо нас

тро је: мо ја два при ја те ља, над зор на ин жи ње ра, и ја, по крај

ча ше до бро га ви на. Они бе ху сти гли ра но то га ју тра ме ни

у по хо де и по сле не ко ли ко ча со ва за мор на, али бо га та ло ва

при јат но смо се од ма ра ли у угод ној, бе ло окре че ној со би -

ци.

На по љу је па дао снег. Кру пан, у ве ли ким па ху љи ца ма,

пре пун зим ске све жи не, па дао је он пре ко ши ро ке, мир не и

та јан стве не рав ни и ње го ва бе ли на све је ви ше од у да ра ла

од там ни не ни ских ого ље них жбу но ва и уса мље них, те -

шких ста ба ла ви со ких то по ла што се као не ми стра жа ри

пру жа ху јед на по ред дру ге. Ме ђу тим у со би пуц ка ра ла је

пећ и ње на при јат на то пли на од лич но је деј ство ва ла на на -

ше про мр зле и за мо ре не удо ве.

От кра вив ши се у ве ли ко, а за гре ја ни при лич но ви ном,

раз го вор наш би вао је све жи вљи, бр зо пре ла зио с пред ме -

та на пред мет, и по сле пре тре се них да ле ких ђач ких успо -

ме на за у ста вио се као обич но, на же љи и ње ној љу ба ви.

Наш мла ђи при ја тељ, још у све му мла дић из шко ле, ко -

ји је сва ку по ја ву и ствар схва тао са мо са иде ал не стра не,

ни је мо гао да при том не уз вик не као у не ком за но су, ка ко

је љу бав пре ма же ни по че так и крај и све му, про ле ће и ова -

пло ће ње, ја, упра во сам жи вот.

Дру ги, чо век од сво јих три де сет го ди на, са збо ра ним че -

лом и про гру ша ном се дом ко сом, али са очи ма још увек

сјај ним и жи вим, на сме ши се и на по хвал не ре чи оду ше -

вље на мла ди ћа до да де:

– Ја, у Ва ше до ба и са та квим ра су ђи ва њем мо жда има -

те пот пу но пра во. Али са три де сет го ди на – на ша љу бав

ни је сле па. Чо век узи ма ма ло друк че на о ча ри, а за из ви ње -

ње оно га ко ји је ус пео да се би при ба ви сву гор чи ну раз о ча -
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ре ња, обич но се ве ли: јест да је то би ла пра ва љу бав. А у

то ме упра во и ле жи це ло те жи ште: и ду ша и чу ла за ро бље -

ни су и све за ни, док је са зна ње и да ље хлад но и ту по се ру -

га оној сре ћи за ко ју љу бав ни ци ми сле да их сво јим ве лом

омо та ва... А у љу ба ви же не има не што на ро чи то што ли чи

на са мо во љу раз ма же на, рас пу ште на де те та, на на ив ност

мла де ши па ри це и буј ност са лу ди лом и оча ја њем од ра сле

же не... И то, не што не да се од ре ди ти, али за то је ипак ту

да у тре ну ци ма нај ве ћег за но са и ус хи ће ња по ву че до ле, у

јад и бе ду сва ки да шњи це и сит ни чар ства што се ре дов но

де ша ва у жи во ту дво је за љу бље них.

Ако вам нeћe би ти до сад но, ис при ча ћу вам је дан свој

до жи вљај из ко га ће те нај бо ље ви де ти да же на ни кад у сво -

јој љу ба ви не зна шта хо ће и где тре ба ста ти, и да је упра -

во та ње на љу бав по че так са мо бо лу и – ни шта ви ше.

Он по но во за па ли сво ју лу лу са крат ким цр ним ка ми -

шем, по ву че сна жно не ко ли ко пу та и на ста ви:

– Био сам он да над зор ни ин же њер на гра ђе њу јед не ва -

ри јан те у Н. Ме сто до зла Бо га пу сто и уса мље но као што

се већ мо же за ми сли ти.

Али за то је пак при ро да сво јим ле по та ма би ла и су ви ше

из да шна, да не ре чем рас ко шна. Ви со ки пла нин ски вр хо ви

ни за ли су се је дан по ред дру го га као су ри не про ход ни бе -

де ми; они су ра сли, пре ла зи ли јед ни у дру ге, ши ри ли се и

про те за ли и за хва та ли цео хо ри зонт. Ра за стр ли као ка кво

огром но ста до они су се ма ша ли пла ва не ба над со бом ко -

је као да им се и са мо ра до ва ло, јер их је ве чи то гр ли ло и

љу би ло сво јим не из мер ним по кро вом. Зи ми омо та ни ду бо -

ким, не про ход ним сне гом, ду бо ко у ле то пак уви је ни у су -

ри тма сти по кров од гу сте и де бе ле ма гле.

При дну пак њи хо ву, та мо до ле, из гле да ло је све там но

и хлад но као у гро бу; ма хо ви ном об ра сло оштро сте ње ви -

си ло је као ка ква сил на на стре шни ца го то во, да се сва ке

тре ну ти опу чи и сур ва у го ле му про ва ли ју чи јим се дном

као сре бр на нит ви ју га ла буј на пла нин ска ре ка. Ка ко је би -

ла би стра кри стал на во да ње на! ка ко је га ми за ло у њој мно -

штво сит них ри би ца, чи ја се ша ре на пер ја про ви де кроз би -
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сер ну во ду и на сја ју лет ње га сун ца пре ли ва у сто ти не ра -

зних бо ја!

Па ипак не што но во! Да ле ко и од ста рих при ја те ља и

ста рих на ви ка ова све жа, чи ста и мир на при ро да ожи вља -

ва ла је мо је рас по ло же ње. Би ло ми је све при јат но: и те -

шки, за мор ни по сао и пр ља ви из бле де ли рад ни ци и по цр -

не ли, му ча љи ви се ља ци са сво јим ву на стим шу ба ра ма и

ни ске др ве не по ја те, са бе ло ру ним ста ди ма и на је же ним,

увек не при ја тељ ски рас по ло же ним пси ма. Сва ког да на ра -

сло је мо је до бро рас по ло же ње, би ло да се сам по бри нем о

руч ку и ве че ри, би ло да по вас ду ги лет њи дан кр ста рим са

пу шком о ра ме ну и ке ро ви ма по пре ста ре лој, ши ро кој го -

ри, ко јој као да ниг де ни је би ло ни кра ја ни кон ца. 

– Јед ног ју тра, не што ра ни је не го обич но, кре нем се у

пла ни ну (мој пу то во ђа био је се о ски шу мар). Да ли мо је и

ина че до бро рас по ло же ње, или пред о се ћа ње да ћe ми се то -

га да на до го ди ти не што ле по и нео бич но, тек ја сам био

нео бич но ве сео. Па и са мо ју тро би ло је нео бич но све же и

чи сто. Сун це је два што се по мо ли ло иза сна жних ви со ва и

до дир то пло те ње го вих пр вих зра ко ва са ноћ ном хла до ви -

ном ко ја бе ше већ на умо ру, ис пу ња вао је ду шу не ким на -

ро чи тим бла жен ством. До ле, у до ли ни, још се не бе ше про -

био ње гов сјај ни зрак; он је тек зла тио вр хо ве су ро га сте ња

и ње жне ка пљи це би сер не ро се; ми ло ва ло нас је цве ће при

хо ду и ње гов сјај но жу ти пра шак из кру ни ца пра вио је ја -

сне оти ске на на шим оде ћа ма.

– Је сте ли би ли до ле у се лу? – упи та ме мој пра ти лац.

– Не! – од го во рих крат ко, уду бљен сав у по сма тра ње

при ро де и ње не ле по те.

– Не мој те про пу сти ти при ли ку. Има и та мо ле по те ко ја

оста вља тра га за со бом, – ре че сме ше ћи се.

– Не од го во рих му – нов из глед бе ше при ву као сву мо ју

па жњу. Та мо до ле на уза ној рав ни ле жа ло је се ло. Као без -

број на бе ла ра да и бул ка са ка кве цвет не ли ва де, про ви ри -

ва ли су бе ли дим ња ци и цр ве ни кро во ви из мно го број них

ра су тих воћ ња ка; ја сно је од је ки ва ла бле ка ста да и хај ка ње

чо ба на; по ље је би ло ис пу ње но мно го број ним по сле ни ци -
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ма, а све око ме не ми ри са ло је на то пли ну, на бес крај ну че -

жњу, на слат ку љу бав и мла дост...

Као уко пан ста јао сам он де, жуд но се упи ја ју ћи очи ма у

ча роб ну сли ку из чи јег је сва ког ку та – ка ко из гле да ше –

би ло за до вољ ство и мир, cpe ћa са спо кој ством и тих и лак

жи вот као у при чи ка квој.

– Ви ди те ли ону ку ћи цу та мо при кра ју? – упи та ме мој

пра ти лац и ру ком по ка за на јед ну од крај њих се о ских ку ћа.

– Ка ко Вам из гле да?

– Леп је цео крај овај! – ре кох му све ча но.

– Јест, јест, има те пра во! Али та мо тек... – он мах ну ру -

ком и не хте де да ље го во ри ти. – Али ја сам се за нео ов де

за јед но с ва ма, a joш да ле ки пут сто ји пре да мном. Збо гом,

го спо ди не! Ја мо рам у A.... су ду због не ке го ро се че.

Мој при ја тељ ућу та. Иза зван спо ме ни ма из да ле ке про -

шло сти он ду бо ко уз дах ну. Мо жда је и то био је цај ду ше за

све тлим тре ну ци ма, чи ја је про ла зност та ко бр за; мо жда

ка ква ста ра љу бав ко ја је, исти на, умр ла, али чи ји тра го ви

и да нас ти ште и бо ле...

– Би ло је већ ско ро под не – на ста ви да ље при ча ти, – кад

сам се по чео спу шта ти се лу. Сун це чи ји је зрак ју трос био

она ко свеж, пе кло је та ко жар ко, вре ли дах це ло га око ла гу -

шио ме је и сте зао та ко сил но, да сам је два че као при јат ну

хла до ви ну са из во ром до бре во де, где би се мо гао од мо ри -

ти. Нај зад је два ми се и то ука за, од мах на ула ску у са мо се -

ло.

Круп не гра не не ке пра ста ре бу кве ши ри ле се над ома -

њим сту ден цем, огра ђе ним не ким ста рим да ска ма, та ко, да

се ни нај ја чи зрак ни је мо гао про би ти кроз њих Од мах ви -

ше кла ден ца би ла је ма ла ра ван са при ма мљи вом зе ле ном

тра вом, упра во она ква ка кву је се би мо гао по же ле ти пут -

ник, ко ји се не ко ли ко ча со ва ве рао по шу ми.

А ту, пред кла ден цем, ста ја ла је не ка жен ска при ли ка,

ле ђи ма окре ну та ме ни, сто ја ла та ко мир но и не по мич но

као да се хте ла огле да ти на би строј, чи стој во ди у из во ру.

Она ни је би ла у оде лу ово га се ла; ње на оде ћа би ла је као

што се но се про сти је же не у гра ду. Чи ста ву не на сук ња ле -
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по скро је на, ко ја је на пр ви мах от кри ва ла сву обли ну до -

њих удо ва. Го ре на се би има ла је ша ре ну, ла ку лет њу блу -

зу, та ко ђе од не ке про сти је ма те ри је, ко ја се та ко при пи ја -

ла уз ње но пу нач ко те ло, да се чи сто осе ћа ле то пле, сло -

бод не гру ди и раз ви је не пу не ми ши це.

Али ли це!... – Мој при ја тељ по но во ућу та као да је у ми -

сли ма хтео иза зва ти сли ку оне, у чи јој је бли зи ни про вео

Бог зна ко ли ко слат ких ча со ва. – Не, ве руј те ми! Та ква се

сли ка рет ко мо же ви де ти, а ви ди ли се већ јед ном оста ју ту

тра го ви ко је ни вре ме ни ти ика ква да љи на мо же ви ше из -

бри са ти.

Она је има ла гла ву са сјај ном цр ном ко сом, ко ја је уве че

рас пле те на из гле да ла као не про вид ни огр тач мрач не но ћи;

сад пак би ла је уви је на по за ди гла ве и у сит ним влак ни ма,

го то во као па пер је, гу би ла се на као ја смин бе лом вра ту и

око ру жи ча стих уши ју; она је има ла че ло, за се њи во бе ло са

обр ва ма сјај ним као кри ло ла бу до во и глат ким као ка ди фа;

она је има ла очи ве ли ке, круп не цр не очи из ко јих као да је

све тлост би ла. Уз бу ђе ње огле да ло се у овим очи ма као ва -

тре на гро зни ча вост, ра дост као бле сак му ње, а страст као

зрак фос фор не све тло сти. Њен нос био је пра ви лан и от мен

са но сним при ли ка ма ко ја су та ко че сто по дрх та ва ла, а

усне јој бе ху пу не, су ве и цр ве не као про су та крв по сне гу.

Све на њој и ње не очи, и ње на уста и це ла сна га бе ху

иза зи вач ки; не ка на ро чи та драж ве ја ла је од ље, драж што

чу ла опи ја и дру ги пол се би ма ми. У ње ним по кре ти ма, у

ње ном хо ду, у све му као да се ја сно ис ти ца ла же ља да за -

ве де; у ње ној бли зи ни осе ћа ло се би ће ко је је жељ но стра -

сти, ко је го ри ва тром љу ба ви и ко је са го ре ва под пла мом

ми ло ште и ми ло ва ња.

Упи тах је, мо же ли ми да ти во де.

– За што да не? – ре че она са осме хом.

– Је сте ли одав де? – упи тах је, по што јој вра тих суд са

во дом.

– И да и не. За сад смо ов де на пру зи, а мој је крај да ле -

ко одав де.

– Ка ко? Ваш муж ра ди на пру зи?
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– Јест, де се тар Јан ко!

– Кар ло вић? – упи тах нем од из не на ђе ња.

– Јест. Кар ло вић? – од го во ри ми опет са осмеј ком и сја -

јем у очи ма.

– Ено оно та мо – то је на ша ку ћа.

И не го во ре ћи ви ше, она се уда љи.

Сто јао сам нем од из не на ђе ња не мо гу ћи до ћи к се би.

Би ће вам појм љи во, ка кав је ути сак на ме не мо ра ла учи ни -

ти ње на ле по та; ње ном ути ца ју мо ра ло се под ле ћи а пре а

по сле. Ни је ту по ма га ла ни ка ква бор ба са са мим со бом; а

по ред сви ју боц ка ња хлад но га ра зу ма, чо век би мо рао би -

ти од ка ме на, да се не по да. Али што је још ја че иза зва ло

мо је упро па шће ње, то је би ла исти на, да је ста ри Кар ло вић

њен муж.

Ви ди те, тај Кар ло вић био је де се тар јед не дру жи не и

код ме не на ра ду. Био је та кав, да сам се при пр вом су сре -

ту са њим мо рао се ти ти оних Пу шки но вих ре чи:

„Ста ри муж, гро зни муж“...

Ма ли, не у гле дан, тром у хо ду и аљ кав у це лом др жа њу,

чи нио је ути сак чо ве ка, ко ме је све рав но ду шно под ка пом

не бе ском; чо век ве чи то нем и ћу тљив као да му је у гла ви

са мо мла ће на сла ма, мр го дан и стар, на чи јем се ли цу ни -

кад ни је мо гло при ме ти ти ни уз бу ђе ње, ни ра дост, ни бол;

чо век ко ме би се ра ди је укло нио с пу та не го што би са њим

и за мет нуо раз го вор. – Ни сам гa по зна вао из бли же, јер сва -

ка ко тај се ни ко ме не би по ве рио, али сам знао да је одав -

на до шао из Ли ке и да је са слу жбом ве ћим де лом био у ју -

жној Ср би ји. –

И ето, тај чо век, то мр твач ки уко че но ли це, та му ми ја

био је муж оне ко ја се ме ни ука за ла као ка ква нат при род на

ле по та.

– Ту мо ра би ти да је би ла ка ква исто ри ја по сре ди, – ре -

че наш мла ди при ја тељ.

– А ко ће то зна ти? – од го во ри при по ве дач. 

И доц ни је, по сле бо ље га по знан ства, ја ни сам мо гао са -

зна ти узро ке то га не при род но га бра ка, и ако сам Ану шку

(та ко се зва ла), не ко ли ко пу та ис пи ти вао.
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Мо же те ми сли ти већ, – на ста ви он, – че му је од вео наш

пр ви су срет. Од мах дру го га да на мој пут био је ка кла ден -

цу; и опет сам је ви део, про го во рио не ко ли ко ре чи, и на то -

ме је и оста ло. Она се сме ши ла, иза зи ва ла; ја сам го рео од

не стр пље ња и с му ком оче ки вао дан, ка да ћe би ти пот пу но

мо ја. Ја сам био све стан сво је љу ба ви и у осе ћа њу бла жен -

ства пу стио сам да ме но си сил на страст као што но се то -

пли та ла си је зе ра на сун ча ној по днев ној све тло сти.

Па ипак, у тре ну ци ма кад је ра зум осва јао ја сам се љу -

тио на се бе са ма, на њу, на цео свет. Ова ма ла сме шна

„исто ри ја“, ка ко сам је ја на зи вао, бе ше ус пе ла да из обич -

ног ко ло се ка мо га жи во та из ба ци сву мо ју хлад но крв ност

и при себ ност; при зна јем да сам био при лич но охол и ре -

зиг ни ран чо век, па ипак тре ба ло је да се ова ко што де си и

да сва мо ја ре зиг на ци ја оде до ђа во ла. 

– Да вас не мо рим да ље: она је би ла мо ја, мо ја и ду шом

и те лом и свим стра сним осе ћа њи ма сво јим. Лед је под но -

га ма био про би јен и сад се то ну ло све да ље; уза луд сам по -

ку ша вао у тре ну ци ма кад се свест вра ћа ла, да јед ним сна -

жним за ма хом рас ки нем сву ту ве зу не до зво ље не љу ба ви,

то га бе сно га жи во та, у ко ме је страст крв иси са ва ла, и мо -

зак чи ни ла пот пу но умор ним и нео се тљи вим. Jеp та љу бав

би ла је не што стра шно, ди вље, очај нич ки жар и ди вље за -

до во ље ње, бе сна опи је ност и ми ло ва ња ко ја има ју бру тал -

ност и на дра жај пи јан ства, са по љуп ци ма ко ји су бо ли као

је зик раз ја ре не жи во ти ње и крв тра жи ли под са мом ко жом.

А у ту љу бав уно си ла је Ану шка не што су ма ну то, бе сно

очај но; не што што је при род не жуд ње и на го ни ло је на рад

и стра да ње; ње на пре за си ће ност ни је је за до во ља ва ла, већ

ју је са мо пот пу но ума ра ла, оста вља ју ћи за со бом те ло ко -

је се ни је мо гло по кре ну ти. Она ни је тра жи ла ви ше ра дост

у ра до сти, већ у бо лу и стра да њу, уз ви ку ју ћи при том пот -

пу но ван се бе. „Ах, кад бих мо гла умре ти!“ –

У тим тре ну ци ма она је за бо ра вља ла све; она ни је хте ла

чу ти за око ли ну у ко јој је; ни је мо гла ви де ти му жа сво га,

јад ног и бед ног Кар ло ви ћа, ко ји се вио око ње као мај ка око

бо ле снич ке по сте ље је дин ца си на. И сад тек от по че ла се
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ис по ља ва ти сва од врат ност пре ма ње му. Ви ше пу та се де ла

би на сво јој по сте љи, бо са и рас пле те не ко се, гле да ју ћи не -

тре ни ми це кроз отво рен про зор. Кад и кад за дрх та ли би

ми ши ћи на ње ној сна зи и у ди вљем бе су ру ка се при хва та -

ла но жа, а усне ша пу та ле са бо ним дрх та јем: „Ах, кад бих

мо гла!“ Ова прет ња ни је се од но си ла са мо на њу; она је ви -

ше би ла на ме ње на ње ном бед ном му жу, ко ји је и да ље ста -

јао ту са сво јим уста кле ним очи ма и мр твач ким уко че ним

ли цем.

У љу ба ви сво јој Ану шка је по ста ја ла све др ски ја; из гу -

бив ши сва ки срам и пре дав ши се пот пу но гро зни ци, ко ја је

тре сла и њен ра зум и ње ну сна гу, она га је те ра ла од се бе,

на го не ћи га на пре но ћи шта по крај пру ге, у мрач ним и пр -

ља вим ко ле ба ма, у ко ји ма ста но ва ху бед ни и нео пра ни рад -

ни ци. За све то пак ја сам за њу мо рао увек има ти осмех на

усна ма, пре да ју ћи се и сам љу бав ном бе сни лу ко је је њу

об у зи ма ло.

А Кар ло вић је и да ље ишао блед и уту чен, са ли цем ко -

је ни је има ло ни ка ква из ра за ни ти осе ћа ња. Га дио сам се

то га ли ка, и ако му бе јах то ли ко скри вио, ко ји ни је ни сад

ода вао ни ка кав бол и стра да ње, и ако је мо рао зна ти мо је

од но се пре ма Ану шки. По сле ми је тек би ло ја сно. Би ло је

то ли це чо ве ка ко ји је на ово ме све ту са хра нио све сво је

нај бо ље, и кад га је стра да ње већ до ту кло, оно ни је има ло

ви ше из ра за за но ве пат ње и бо ло ве. 

– Јед но га да на ишао сам од Ану шке; она је оста ла ле же -

ћи, не спо соб на за ути ске спољ њег све та. Та мо при дну пу -

та, што се од пру ге одва јао ка се лу, угле дах не ко ли ко рад -

ни ка. Они су се окре та ли из ме ђу се бе. По гле дах и не пре -

ва рих се. У сре ди ни њи хо вој на не ко ли ко бед но сло же них

це па ни ца ле жа ло је те ло, хлад но и уко че но.

„Кар ло вић!“ – хлад на је за про шла ме све га. Јест, то је

био он, јад ни и бед ни Кар ло вић. На ње го ву ли ду, пр ља ву од

вла жне зе мље и бла та ви ди се онај исти мр твач ки из раз; са -

мо су очи би ле отво ре не и уко че не и њи хов уста кље ни по -

глед као да ми је го во рио: „Ето, сад сте сло бод ни!“

Је дан од рад ни ка при чао је пре пла ше но и ис пре ки да но:
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„Не сре ћа ње го ва, шта ли? Пу сти ли смо воз као и обич но

ра ди по шљун ча ва ња; он је био на пр вом ва го ну. Бог ћe зна -

ти ка ко, тек ње га одјед ном не ста де. За у ста ви смо се, али се

зло већ мо гло за ми сли ти, јер је воз био при па ду. На ши на -

ма ста ја ло је ње го во те ло још вру ће и пу но кр ви; воз га бе -

ше пре се као, и кад смо сти гли до ње га, он је већ био мр -

тав“.

Вра тим се сам са но си о ци ма. Ану шка нам изи ђе у су -

срет; чуд но ват joj бе ше жа гор око ку ће. Она ту по и умор но

ба ци по глед по сви ма на ма и он да се за у ста ви на мр твом

Кар ло ви ћу. Су ма ну то, ди вље, са ли цем ис кри вље ним од

бо ла, са гла сом ко ји у се би ни је имао ни шта ви ше чо веч је -

га, она се ба ци пре ко мр тве ле ши не.

„Јан ко, јад ни мој Јан ко!“

Рад ни ци се укло ни ше; оста дох сам с њом. По ку шах да

је уте шим; она се на гло по ди же, за гле да ми се у ли це, и ди -

вље, раз ја ре но до ба ци ми: 

– Ти, ти си га убио!

Ста јао сам он де не мо гу ћи до ћи до ре чи. Био сам све -

стан сво га уче шћа у смр ти ово га бед ног чо ве ка, па ипак ни -

сам мо гао да пој мим Ану шки но др жа ње. А она се бе сно,

очај нич ки са по гле дом јед ног су ма ну тог за ле те на ме не,

тре су ћи мо ју сна гу и са гла сом про му клим и очај ним, ко ји

ми је крв ле дио ре че: „Иди, иди!... Зар ти ни је до ста кр ви

ње го ве!“

Мој при ја тељ ућу та. Оче вид но да га бе ше тро ну ла це ла

ова исто ри ја и ње го во ли це из ра жа ва ло је бол и стра да ње.

– Ану шке не ви дех ви ше, ни ти знам шта је са њом би ло.

Ње но це ло по на ша ње као и бе сна страст и да нас су ми не -

појм љи ви. Ако је то би ла про бу ђе на свест, она је доц кан

до шла, јер ка ја ње ни кад не мо же ума њи ти те жи ну јед ног

пре сту па; ако је то би ла ћуд, што сва ка ко др жим, он да се

она и ов де ис по љи ла свом ја чи ном сво јом.

Ок то бра 1907 год.

Де ло, 1909.
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Ста ни ша Во ји но вић

ЗА БО РА ВЉЕ НЕ СКИ ЦЕ МИ ЛО ША ЋИР КО ВИ ЋА

При по ве да чи на ши са по чет ка мо дер не углав ном су по -

зна ти. Је дан ма њи број остао је за бо ра вљен, а ме ђу њи ма је

и за ни мљи ва по ја ва при по ве да ча, пре во ди о ца и есте ти ча ра

Ми ло ша Ћир ко ви ћа. Де ло вао је ду ги низ го ди на, ба ве ћи се

дру гим по сло ви ма, да би се по ја вљи вао из не на да ско ро из -

не на ђу ју ће свеж и уз не ми рен. Ве о ма ра но, још 1903. го ди -

не у мо стар ској „Ма лој би бли о те ци“ Па ха ра и Ки си ћа об -

ја вио је збир ку ски ца „Из мо јих успо ме на“. На по чет ку но -

вих стру ја ња у на шој књи жев но сти, он је остао ве ран тра -

ди ци ји, иди ли чан, са еле мен ти ма на ту ра ли зма, ко ји је већ

уве ли ко не ста јао. У цр ти ци „Ми тар“ он цр та гра д, али као

пеј са жа: „Ту бе ху ис тро ше не жу те ку ћи це са ни ским пр ља -

вим про зо ри ма, ве ли ки фа брич ни дим ња ци и не ко ли ко

огром них, од ди ма по цр не лих, фа брич них згра да. Око ли на

бе ше мр тва и пу ста, са мо се у овим ве ли ким зда њи ма чу ла

лу па точ ко ва, а на ули ци не бе ше ни жи ве ду ше...“ Увек

опи су је та јан стве не лич но сти са нео бич ним при ча ма, ко је,

са мо де ли мич но от кри ва. То су ју ро ди ви, љу ди са кра ја, си -

ро ма си, про сја ци, ри ба ри, ко јих су се су се ди чу ва ли, упра -

во бо ја ли, скла ња ли, не рас пи ту ју ћи се за њи хо ве про шло -

сти и са да шњо сти. И то је раз лог из ко га је пи сац хтео да

нас оба ве сти, да ис при ча при чу, ко ја је углав ном са мо јед -

на ски ца, је дан ма ле ни део, го то во од ло мак из мо за и ка ве -

ли ке људ ске дра ме, ко ја се зби ва ту пред на ма, али увек по -

ред нас. Пи сац се дис тан ци ра, ме то дом при по ве да ча, ко ји

са мо по вре ме но ин тер ве ни ше, углав ном се по вла чи пу шта -

ју ћи глав на ли ца да ис при ча ју сво ју при чу, где се на кра ју

ви ди да је глав но ли це Ану шка са сво јом нео б у зда но шћу и

стра сти ма (Ста ри Кар ло вић, Де ло, 1909). За то су ње го ве

лич но сти има ле „скло ност к не че му за го нет ном, тај ном“.

79



А пи сац је ипак у њи ма ви део не ко двој ство, би ли су у

„исто до ба и гру би и су ро ви“, док им се за час ли це не оза -

ри бла го шћу. Ти су ро ви љу ди из го ва ра ју ре чи: „Пла као бих

као де те“. Они се ис по ве да ју пи сцу, и за то су све ње го ве

при че у пр вом ли цу. А из над свих је не во ља, она им се у

ли це сме је, све зна и све пре зи ре. Га ле ри ја ли ко ва је ша ре -

но ли ка, ту су и учи те љи му зи ке, та ко да има у струк ту ри и

не што од му зич ких то но ва, бес крај них, та јан стве них, не -

слу ће них. Лич но сти ис по ве да ју сво је жи во те, та ко да оне

де лу ју, као до ку мен ти, ве ро до стој ни су, и ни су под ло жни

сум њи. По ку ша ва ју ћи да при ка же ат мос фе ру вре ме на ин -

те лек ту ал них кру го ва пи сац је на во дио раз го во ре о књи -

жев но сти на во де ћи да су „ре а ли зам или кла си ци зам на

сво ме ме сту, о де ка ден ству у књи жев но сти и о рђа вом ути -

ца ју са вре ме не по ли ти ке“. Лич но сти ти стран ци у жи во ту

би ли су огле да ло у ко ме им је „око уса на тре пе рио не ка ко

љуп ки, ту жни осмех, док је ду ша, мо жда, и су ви ше стра да -

ла... Јер те шко је то кад на ду шу пад не пу стош и мрак,

стра сна че жња и да љи на да се она ис пу ни, и дан за да ном

као па ху љи це сне жне па да бол за бо лом на оја ђе но ср це и

он да тек на ста не не ка чуд на умо ре ност, не ки мир од ко га

ду ша мо же за дрх та ти, да, не што са свим као пот пу на без о -

се ћај ност, у чи јој сен ци са мо јад се ди...“

Пи сац као ства ра лац, као да од је ку је на кра ју сва ке при -

че, та ко да је тај крај, уства ри по че так јед ног ста ва о ства -

ра њу. „Стра нац бе ше до вр шио сво ју при по вет ку“.

Код нас су при по ве да чи рет ко пи са ли о сво јим до жи -

вља ји ма за вре ме бо рав ка у ино стран ству и за то је за ни -

мљи ва Ћир ко ви ће ва ски ца „Имро ви за тор“. У њој има о ње -

го вом бо рав ку на сту ди ја ма. Ту су но ви ли ко ви ат мос фе ра,

фа бри ка и за ба ва, ве се ле му зи ке. У ли ку Че ха Во ђич ке

при по ве дач је до зво лио да на за тре ну так за ви ри мо у до га -

ђа је, у ко ји ма до ми ни ра ју бе се де и го во ри, по ли тич ке ми -

сли и же ље, а на ви ше ме ста упо тре био је че шки и не мач -

ки је зик у ори ги на лу. 
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Ро ђен је у Кр ње ву, у окру гу сме деревс ком, 29. ав густа

1880. Гим на зи ју је за вр шио у Бе о гра ду, сту ди је шу мар ства

у Дре зде ну (Не мач ка), ода кле је слао књи жев на пи сма о

кул тур ном жи во ту и не мач кој књи жев но сти у Но ву искру
Ри сте Ода ви ћа. Ви ше од три де сет го ди на ра дио као ин же -

њер шу мар ства, про во де ћи вре ме на отво ре ном у шу ма ма

ши ром Ср би је, ба ве ћи се уна пре ђе њем шу мар ства. На ро -

чи то се ба вио им прег на ци јом др ве та у Ћи ћев цу и Кру шев -

цу (Оби ли ће во). Био је је дан од осни ва ча и уред ни ка Шу -

мар ског гла сни ка, под пред сед ник (1918-1921) и пред сед -

ник Ју го сло вен ског шу мар ског удру же ња (1930-1932), ин -

спек тор ми ни стар ства са о бра ћа ја (1933-1941). Пи сао је

сту ди је, члан ке и рас пра ве из шу мар ске стру ке, а та ко ђе пе -

сме и при по вет ке, и пре во дио по е зи ју са не мач ког. Са рад -

ња: Искра (1898), Но ва искра (1899, 1900, 1902, 1903,

1906, 1911 – при по вет ка „Бор кан са Ле пе не“), Зве зда

(1899), Де ло (1905, 1909 – при по вет ка „Ста ри Кар ло вић“).

По себ не књи ге: Из мо јих успо ме на (Мо стар 1903); Та мо

да ле ко... При по вет ка са Кр фа (Бе о град 1921) 
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Ми лу тин Јо ва но вић

ЧЕТ НО ДЕ ВОЈ ЧЕ

I

На ша че та тре ба ла је по чет ком апри ла да сме ни до та да -

њу по са ду у ста рој и оро ну лој твр ђа ви Фе ти сла му, код Кла -

до ва на Ду на ву.

Ка да је ко ман дир са оп штио на ре ђе ње, да за два да на

тре ба да кре не мо на но во опре де ље ње, у очи ма сви ју вој -

ни ка за бли ста ти ха и при та је на ра дост. Ра до ва ли се, јер ће

се ићи та мо на оба ле ши ро ког и пла вог Ду на ва, у мир ни,

по ву че ни крај, где не ће би ти сва ко днев не слу жбе, ни мо но -

то них ве жба ња, ни до сад не смо тре и за мор них па ра да. И

нај зад, ићи ће се у род ни крај, у бли зи ну ро ди тељ ских ог -

њи шта, ли ва да и шу ма, где се пр о ве ло де тињ ство и пр ва

мла дост, – јер мо ји вој ни ци би ли су сви из то га кра ја око

Кла до ва, Те ки је и Бр зе.

Још то га да на по че ли смо се спре ма ти за ду ги марш и

на ба вља ти све оно, што ће нам тре ба ти за бо ра вак од го ди -

не да на у да ле ком гра ди ћу. Нас два вод ни ка, по руч ник

Иван и ја, сло жи смо оно ма ло мо мач ке си ро ти ње у пр о пи -

сне по ход не сан ду ке, опро сти смо се с га зда ри цом од ста на

и ка фе џи јом, код ко га смо се хра ни ли, и пр о ше та смо не ко -

ли ко пу та крај пр о зо ра на ших по зна ни ца. Те по след ње но -

ћи, ка ко то обич но у очи по ла ска би ва, не спа ва смо. Дру го -

ви из пу ка при ре ди ше нам ве че ру код Орла, и ту се пи ло,

на здра вља ло и пе ва ло до у зо ру.

И кад је иза пла вет них ви со ва Вр шке Чу ке за бе ли ла

млеч на пру га и за пе ва ли пр ви ју тар њи пе тли, нас дво ји ца

се из гр ли смо с дру го ви ма и по ју ри смо у ка сар ну.

А та мо иза ви со ког ка сарн ског зи да већ су тре пе ри ли

сит ни и убр за ни зву ци тру бе, ко ја је сви ра ла за уста ја ње.
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Ра до сни што смо ипак сти гли на вре ме, зба ци смо са се -

бе блу зе и ко шу ље, и док нас је мој по сил ни го то во за ли -

вао сту де ном во дом из кр ча га, Иван за пе ва ве се ло је дан ку -

плет, ко ји на у чи смо од не ких цр но о ких Та ли јан ки, пе ва чи -

ца, што јед ног пр о ле ћа за лу та ше од не куд у на шу па лан ку.

– Знаш ли да је та мо, где од ла зи мо, она ри ђо ко са и увек

на сме ја на учи те љи ца, што је пр о шле зи ме би ла рев но сни

по се ти лац сви ју на ших ба ло ва? – упи та ме Иван ути ру ћи

ли це убру сом.

– Знам, па шта? – од вра тих.

– Ка ко то пи таш?! То је, што ће мо има ти с ки ме да се ко -

ји час по за ба ви мо, и што не ће мо по ди вља ти у оној пу сти -

њи. Ти знаш да је то до бра и ум на де вој ка, и уз то још и ве -

о ма при сту пач на, – по че ми он об ја шња ва ти, ма ло ср дит

због мо је не мар но сти пре ма пред ме ту ње го вих сим па ти ја.

Ја га слу шах пре ко во ље и тог тре нут ка бе јах за ба вљен

ми сли ма о сво јој соп стве ној не во љи. Не пре кид но ми је у

мо згу би ла сли ка јед но га ми лог ли ца и два гра хо ра ста и ве -

ли ка ока, ко ја ће оста ти ов де, да их за тим не ви дим чи та ву

јед ну веч ност...

По сле по ла ча са на ша че та је, уз сна жно уда ра ње до бо -

ша, већ пр о ла зи ла кр оз ули це ва ро ши ко ју оста вља мо.

У ју тар њој ти ши ни ту по је од је ки ва ло уда ра ње на ших

чи за ма о кал др му и го то во ве се ло су звец ка ле чу ту ри це,

ко је су ви си ле о бе дри ма.

Ва рош се бу ди ла. На пр о зо ри ма су се раз ми ца ле за ве се

и иза њих нас ра до зна ло гле да ле још са њи ве очи на ших па -

ла нач ких ле по ти ца, док су оне сти дљи во ру ка ма при др жа -

ва ле ју та р њу ха љи ну или бе лу ве зе ну ре клу на раз го ли ће -

ним и то плим гру ди ма.

И чуд но ва то! Осе ти смо тад не ку ти ху се ту оста вља ју ћи

то ме сто, ко је нам је ина че би ло бес крај но до сад но; па да -

ше нам те шко ра ста нак са до та да њим на ви ка ма, по зна тим

ли ци ма и оним не јед на ким, ста рин ским ку ћер ци ма, ко је

смо на ви кли да гле да мо. Кад иза ђо смо из ва ро ши на друм,

до бош пре ста де да уда ра и вој ни ци по ђо ше вољ ним ко ра -

ком.
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Ја и Иван иза ђо смо на че ло че те, код ко ман ди ра, и за па -

ли смо ци га ре те.

Са обе стра не дру ма пр о те за ху се пр о стра не њи ве, по

ко ји ма се зе ле ни ла мла да пше ни ца. Из ме ђу њи ва и ли ва да,

са ко јих се ди зао ми рис на вла гу, цр ни ли се ма ли за бра ни,

ку дра ви шу мар ци и ни за ли се не цве та ли воћ ња ци, од ко јих

је ве тар до но сио ми рис, ма ло оту жан и си лан, и сит не бе ле

цве то ве.

Осе ћао се сву да је дан но ви жи вот, свеж, под мла ђен и

рас ко шан.

Пу ним гру ди ма уди са ли смо оштри ју тар њи ва здух, од

ко га нам је крв ја че за стру ја ла и ру ме ни ло вам се пе ло у

обра зе.

Иза нас, у дру гом во ду, за пе ва је дан вој ник ви со ким чи -

стим гла сом.

Из ла зе ћи из сна жних мла дић ских гру ди, тај глас се, мек

и раз не жен, ди зао се не где у ви си ну, па се он да не над но

раз ле вао и гу био по кра је ви ма ли ва да и шу ма ра ка, или се

ста пао у ху ча ње Ти мо ка, ко ји је с на ше де сне стра не ви ју -

гао кр оз бо га ту до ли ну. То је пе вао Јан ко Ма ри цан, млад

го ло брад мом чић, за ту рив ши шај ка чу на по ти љак, и са

очи ма упр тим у ја сно пла вет ни ло над на ма.

И ако је ме ло ди ја пе сме би ла пу на не ке нео бја шњи ве ту -

ге, као и сви на ши на род ни на пе ви, ипак је она ве се ли ла те

љу де зби је не у ко ло ну, и под се ћа ла их на род ни крај и ти -

ху ра дост, ко ја их та мо че ка...

II

По сле дво днев ног мар ша, умор ни и пра шњи ви, са гле да -

смо нај зад кр оз мрак осве тље не пр о зо ре пр вих Кла дов ских

ку ћа.

Па да ла је ноћ, јед на од оних април ских но ћи, ко ја до но -

си со бом вла гу, уз не ми ре ност чу ла и же ље не ја сне и чуд не.

Бес крај на ве дри на над на ма треп та ла је у бла гом све тлу -

ца њу ми ли јар де зве зда. Де сно од дру ма из гле да ло је, као да
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ме сец по ма ља сво је ро го ве из мир не и ду бо ке во де хлад ног

Ду на ва. И док на ши вој ни ци, си ти ду гог пу то ва ња, из ло -

мље ни и са њи ви ши ри ли зе ни це не би ли угле да ли бе ле

град ске зи до ве, – ја сам искре но же лео, да још ду го тра је

ово пу то ва ње кр оз мир ну, ве дру и ве ли чан стве ну ноћ...

Ишао сам по ред сво јих вој ни ка ко ра ча ју ћи чвр сто и чи -

ни ло ми се ра сте мо ја сна га и да ми жив ци по ста ју осе тљи -

ви ји... Не над но, као из ка кве не ви ђе не ду би не, до пре до

нас глас пе сме, ко ја на ви ра ше све ја че и бли же из мра ка.

Тр го смо се од те из не над не бу ји це зву ко ва ко ји из ви ра ху из

не ви дљи ва гр ла. 

О, то бе ше глас!...

Мек, то пал а дрх тав као да се от ки дао са жи ца ги та ре.

Час је за тре пе рио бол но и је ца ју ћи као са рас ки да не стру -

не на ших гу са ла, а час би за ти трао као че жњи во при жељ -

ки ва ње сла ву је во. 

И пр ви зву ци те ча роб не пе сме као да до не ше со бом дах

жи во та умо ре ној и раз ву че ној ко ло ни. Вој ни ци се пре ну ше

и ме ха нич ки убр за ше ко ра ке, не ста де му клог ћу та ња из ме -

ђу ре до ви ма за бру ја жа гор. 

А глас, де чи ји и зво нак, глас ко ји до ла зи из чи ста гр ла и

не ви них гру ди, тре пе рио је и је цао кр оз не по крет ни ва здух

пр о лет ње вла жне но ћи ...

Де вој ка је сво је очи кле ла:

Очи мо је, ни шта не ви де ле!...

Она ко, у оном су то ну но ћи, у овом пу стом и за ба че ном

кра ју, учи ни ми се ова пр о ста и на ив на пе сма као ми стич -

ни плач јед не од ба че не и пре зре не ду ше, осу ђе не да блу ди

овим пе шча ним и мр твим оба ла ма...

Кад смо већ до шли до ула ска у ва рош, спа зи смо та јан -

стве ну пе ва чи цу.

С јед не и дру ге стра не дру ма, не што одво је но од ва ро -

ши, ста ја ло је ра штр ка но не ко ли ко бед них ча тр ља. Из њих

се чу ло сна жно ду ва ње ме хо ва и уда ра ње че ки ћа о на ко -

вањ. Би ле су то ци ган ске ку ће, ко јих као да се сти ди ла па -

лан ка, те их та ко од гур ну ла од се бе.

86



Пред јед ном од тих ча тр ља, бед ни јом од оста лих, и за

чу до мир ном, на јед ном из ва ље ном вр бо вом де блу се де ло

је згу ре но јед но ма ло, сит но ство ре ње и пе ва ло.

Би ла је де вој чи ца.

Кад спа зи нас, пре ки де пе сму и ис тр ча на друм.

До шав ши бли зу ње ја је зов нух, и она ми сло бод но при -

тр ча.

– Што си та ко чу па ва и пр ља ва, ти ма ла де вој ко? – упи -

тах је хва та ју ћи је за су ву, уску ру чи цу.

– Та ко је Бог ре као: да Ци га ни иду увек бо си, пр ља ви и

по це па ни.

– А од ко га си то чу ла?

– Од мај ке.

– Где ти је ма ти?

– По бе гла у Вла шку.

– А отац? Имаш ли оца?

– Отац ми је умро, – ре че де вој чи ца и из сла бих, мр ша -

вих гру ди оте јој се уз дах.

– Ка ко ти је име, јад ни це ма ла?

– Зо ву ме Зеј на.

Ни је јој мо гло би ти ви ше од де сет го ди на. Ма ла, сит на,

об у че на у не ке др оњ ке и бо сих, су вих но жи ца. Ру ка, за ко -

ју је др жах, бе ше хлад на.

По трч ки ва ла је по ред ме не да не би за о ста ла, сте жу ћи

ме не све сно сво јим тан ким пр сти ћи ма за ру ку.

Са гнуо сам се да јој дам пар че чо ко ла де, ко је из ва дих из

тор бе. Тад, из бли за, угле дах мр ша во и ду гу ља сто ли шце

уокви ре но чу пер ци ма цр не, ку дра ве и пр ља ве ко се. Учи ни

ми се са свим обич но ли це као у све ци ган ске де це, и из гу -

бих већ во љу на раз го вор са ма лом по зна ни цом. Али ме

тад из мра ка по гле да ше два ве ли ка, де ти ња и сјај на ока то -

плим и за хвал ним по гле дом.

Те очи, круп не и из ра зи те, као да пр о дре ше до дна мо је

ду ше и ту се раз ли јед на чуд на то пли на, ко ју уне се Зеј нин

за хвал ни по глед.

Та квих очи ју ја још не ви дех у де це. Чи ни ло ми се, да се

у оним там ним зе ни ца ма оцр та ва ла це ла јед на тра ге ди ја
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пр о ма ше ног жи во та, и да кр оз тај ме ки де ти њи по глед пла -

че јед на ду ша чи ста и уз ви ше на. Кр оз та два ба де ма ста ока

ја као да угле дах раз ва ле јед ног уга ше ног ог њи шта и је дан

ве ли ки бол за не ста лом сре ћом... 

О, те чуд но ва те очи!...

– Па ка ко жи виш ти, Зеј на, кад не маш ни ко га? – за пи та

је Иван, ко га је та ко ђе за ни ма ло ма ло и бед но Ци ган че.

– Се дим код ба ба-Ђу ле. Она ме чу ва, а ја идем те пе вам

да до не сем ба би ко ју па ру. Би је ме по не кад кад до ђем без

но ва ца, али ја тр пим. Шта ћу, кад је Бог та ко ре као, – бр -

бља ла је ма ла отво ре но и бе за зле но.

– А ко те је на у чио та ко ле по да пе ваш?

– Отац. Он је сви рао у ће ма не и учио ме сви ма пе сма ма.

Ја знам мно ге пе сме, – ра до сно нам ре че Зеј на, и по но си то

по ди же сво ју чу па ву гла ви цу пре ма на ма.

– Хо ћеш ли да по ђеш с на ма, да се диш код нас? Ми ће -

мо те чу ва ти и не ће мо те ту ћи, ти ћеш нам по не кад са мо

да пе ваш. Хо ћеш ли, Зеј на?

– Хо ћу, Хо ћу! Во ди те ме с ва ма, са мо да не се дим ви ше

ов де. Ви сте до бри, и ја ћу вам увек пе ва ти, – го во ри ла је

ма ла бр зо и не пре ди шу ћи, као да се бо ја ла да јој се сре ћа

не из мак не, кад је та ко бли зу.

И по ве ли смо је со бом.

Она је ве се ло ска ку та ла с но ге на но гу по ред нас, опи је -

на зву ци ма тру бе и до бо ша, ко ји за звр ја ше, кад уђо смо у

ва рош.

Вој ни ци се до бро ћуд но сме ши ли на ма лу бе за зле ну Ци -

ган чи цу, и ми ло стив ним по гле ди ма као да су ис ка зи ва ли

ти ху ра дост, што ће то си ро че на ћи пот по ре и кр о ва код

нас.

Она ве ли ка и то пла сло вен ска ду ша, ко ја се скри ва под

гру бом спо ља шно шћу, за бли ста по ка што јед ним ве ли чај -

ним сја јем, да се по сле опет скром на и ти ха по ву че у свој

кут...

Сме сти ли смо ма лу у јед ну со би цу, ко ја је би ла на кра -

ју ста ре ка сар не у твр ђа ви. И пре но што би се по бри ну ли

за се бе, вој ни ци су ма лој Зеј ни на пра ви ли од да са ка и но -
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га ра спрет ну по сте љи цу, и све жом сла мом на пу ни ли слам -

ња чу, ко ја је би ла за њу од ре ђе на...

Су тра дан, кад сам ше тао око твр ђа ви це, свра тих у ко -

вач ни цу ста ро га Бе ћи ра. Уз мо но то ну лу пу сво га че ки ћа,

он ми је украт ко ис при чао по вест на ше усво је ни це. Ма ти

јој је би ла чу ве на ле по ти ца и чен ги ја, и о ње ној ле по ти и

игри зна ли су да при ча ју све сев да ли је крај Ду на ва, од Тур -

не па до Бра ји ле. Ро дом је би ла из Ру му ни је. Зеј нин отац

во дио је дру жи ну, и кад је јед ном при ли ком сви рао у не ком

шан та ну у Кра јо ви, упо знао се са њом. За во ле ли се и до па -

ли јед но дру гом, и он је пре ве де у Кла до во. Вен ча ли се и

жи ве ли за до вољ но у ма лој ча тр љи, ту крај Ду на ва. До би ли

су и де вој чи цу, ма лу Зеј ну, и из гле да ло је да су пот пу но

срећ ни. Но јед но га да на на и ђе од не ку да из Ру му ни је јед на

сви рач ка дру жи на са при ма шем ду ге цр не ко се и ва тре них

очи ју. Ни да нас ни ко не зна, ка ко се Зеј ни на ма ти упо зна ла

с њим, тек јед но га да на не ста де те ци ган ске дру жи не, а с

њи ма оде и ле па Зеј ни на мај ка. 

– Го ни ла је крв, го спо ди не,– за вр ши убе дљи во ста ри Бе -

ћир сво ју при чу.

– Ка ква крв? – упи тах, не раз у ме ва ју ћи.

– Па та ко, ски тач ка крв. Има нас Ци га на од две сор те:

ски та чи и ко ва чи. Ето, мо ји ста ри и по кој но га Оме ра, Зеј -

ни но га оца, до шли су из Ада ка ле, Бог те пи та од ка да, ов -

де, – и ми чу ва мо сво је ог њи ште. И Омер би га, си ро мах,

чу вао, али га упро па сти она не сре ћа, што по бе же. Он је

гре шник тр чао сву да и пре ко Ду на ва за њом, мо лио је да се

вра ти к ње му, хтео је да јој опро сти ра ди оног њи хо вог де -

те та, – па та ко га ухва ти не ка бо лест и му ка, те умре. А она,

од ски тач ке сор те, на ви кла да ту ма ра, да пе ва и пи је по ме -

ха не, – об ја шња вао ми је ста ри ко вач, пре став ши да лу па

че ки ћем и на сло њен на на ко вањ.
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III

Чет но де вој че.

Та ко су вој ни ци од ми ло ште пр о зва ли Зеј ну, па је та ко и

у обич ном го во ру на зи ва ли, не ки чак и не зна ју ћи јој пра -

вог име на.

Она се са свим при ви ла на нас и на ви кла на на ше ћу ди,

на стро ге пре ко ре упу ћи ва не вој ни ци ма и на наш гру би

вој нич ки жи вот. И она је са свим озбиљ но са оста лим вој -

ни ци ма при ла зи ла ка за ну, са чан ком у ру ци, кад је тру ба

огла ша ва ла ру чак или ве че ру. Чет ном де вој че ту се увек пр -

вом си па ло и за њу се би ра ло нај леп ше пар че ме са. То је

би ла јед но ду шна же ља сви ју вој ни ка. Та ма ла црн пу ра ста

и жи ва де вој чи ца под се ћа ла је мно го га од њих на ма лу се -

стри цу или ћер чи цу, ко ја је оста ла на да ле ком до му, не где

под Ми ро чем, Сто ло ви ма или Де ли-Јо ва ном. Чу ва ли се и

уз др жа ва ли пред де те том од гру бог псо ва ња и ма сних вој -

нич ких ша ла.

– И ако је Ци ган че, жен ско је, па је гре хо та пред њим та -

кве ре чи го во ри ти, – са ве то ва ли су по не ко га, ко ји би се за -

бо ра вио и по чео пред Зеј ном да псу је.

А ма ла је жи ве ла ле по код нас. Ње ни уве ли обра шчи ћи

по пу ни ше се ма ло и до би ше ру жи ча сту бо ју; ко са јој је би -

ла увек ле по оче шља на и сја ји ла се као ка ме ни угаљ. У ста -

ро га ко ва ча Бе ћи ра бе ше кћи Бе ха ра, сна жна, пр са та, вред -

на и че сти та де вој ка, и ми у по чет ку сла смо њој ма лу Зеј -

ну да је на у чи ка ко ће се оче шља ти, обу ћи и уми ти. До бра

де вој ка је на у чи и руч ном жен ском ра ду и са ши јој при стој -

ну ха љи ни цу од пор хе та, ко ји ку пи смо у ва ро ши. Зеј на се

бр зо на у чи ла све му и ми смо је за ти ца ли, при по врат ку с

ве жба ња, ка ко се ди на сте пе ни ца ма од ка сар не с пле ти вом

у ру ци.

Ја и Иван бе смо чвр сто од лу чи ли да де те, чим оја ча, да -

мо у ко ју од оних при ват них шко ла за де вој чи це, да ту на -

у чи кр о јач ки по сао. А по сле, ра чу на ли смо, кад има за нат

у ру ка ма, ла ко ће се пр о би ја ти кр оз жи вот.

– Е, бра те, ако вас дво ји ца не ухва ти те ду ши ме ста у ра -
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ју, не ће ни ко. Мо ре, ди вље је то! Се де ће та ко мир но док се

до бро ис хра ни, па тек јед ног да на ви ди те: ка вез пра зан а

го лу би ца од ле те ла, – под сме вао нам се ко ман дир, чо век

ста ро га ко ва и до бра ср ца. Ње му ни ка ко ни је ишло у гла ву,

да од Ци ган че та мо же да иза ђе ва љан чо век или же на.

Ме не је по не кад са мо бу нио чуд но ват де ти њи по глед.

Не ко ли ко пу та сам је за ти цао у ње ној со би ци, ка ко се ди на

сво јој по сте љи са по гле дом упр тим кр оз отво ре ни пр о зор.

Кад би се не чуј но при ма као бли зу ње, ви део сам у оним

там ним и ве ли ким очи ма не што што на ли чи на бес крај ну

че жњу, че жњу за не чим да ле ким и не до ма шним. У тим тре -

ну ци ма де те је из гле да ло као у гр о зни ци: ли це јој је го ре ло

у ва три а гру ди и ви ли це с вре ме на на вре ме по дрх та ва ли.

Та да је жељ но упи ра ла по глед у ши ро ки Ду нав, чи ји су та -

ла си мо но то но пљу ска ли и уда ра ли о бе де ме град ске, и у

очи ма Зеј ни ним за бли ста ло би не што та јан стве но, не што

што ли чи на по глед ду шев но бо ле сног чо ве ка.

Је да ред опет, кад смо се де ли под ве ња ком, на пра вље ним

на са мој оба ли Ду на ва, зов ну ли смо је да нам пе ва. Ко ман -

дир је од не ку да до био до брог ви на, и хтео је да ме не и

Ива на по ча сти, а у исто вре ме да до не се мо свој суд о ква -

ли те ту ње го ве там ња ни ке. Би ло је бла го јун ско ве че, и чак

отуд са вла шких оба ла чу ло се под ври ски ва ње и пе сма се -

о ских мо ма ка. Ри бар ски чу ни ћи кли зи ли су не чуј но по

глат кој во де ној по вр ши ни. Ли пе, за са ђе не на уском ше та -

ли шту на оба ли, би ле су у је ку цве та ња и ми рис сла дак и

опо јан раз ле вао се мир ним ва зду хом. Пред на ма на сто лу, у

гло ма зним ча ша ма искри ло је и пе ну ша ло зла та сто и ми ри -

шља во ви но, а из ме ђу нас на ни ској сто ли чи ци се де ла је

на ша ма ла Зеј на и пе ва ла нам.

За ро нив ши ку дра ву гла ви цу у ша ке, по гр бље них ле ђа и

очи ју упр тих не куд у да љи ну, из гле да ла је она у су то ну ове

лет ње ве че ри као ка ква ма ла Сфин га. Пе ва ла нам је јед ну

су мор ну, дир љи ву и ти ху пе сму, пе сму на ма до тле не по зна -

ту, али од ко је нам ус треп та ше ду ше и не ка ми стич на је за

по ду хва ти нам жив це...

По ноћ ни већ уда ра час,
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О, чу јеш ли из гр о ба глас?

Зо вем те, че до, ја...?

У том тре нут ку иза го ро ста сне пла ни не из би ме сец, ве -

ли ки, кр вав и све тао. Мир но огле да ло Ду на ва за бље шта од

те ча роб не све тло сти, ко ја се раз ли та мом ми ри сне лет ње

ве че ри. И тад очи у де вој чи це, до тле мир не, за сја ше на мах

оним чуд но ва тим сја јем, не по јам ним и лу дач ким. Зе ни це

се не при род но ра ши ри ше и у њи ма бли сну при ту ље ни пла -

мен не за ја жљи ве че жње, а у исто вре ме јад но де те пру жи

обе ру ке та мо, од ку да се ра ђао ме сец.

– До ста ви ше с том мр твач ком пе смом! Ко те је опет њој

на у чио? – вик ну ка пе тан нер во зно и уз бу ђе но, хва та ју ћи за

пу ну ча шу.

Зеј на се пре ну као иза сна.

– Од оца сам на у чи ла. Он ми је ту пе сму че сто пе вао, и

увек је тад пла као. По сле би ме узео на кри ло и ду го љу -

био у очи и ко су, – ша пу та ло је де вој че, упла ше но од ка пе -

та но ва ср ди та гла са...

А пе ва ла је ма ла Зеј на увек. Чим би јој ко од вој ни ка ре -

као да пе ва, она би од мах по чи ња ла. И вој ни ци се тад ску -

пља ли око ње ма ле, сит не и по гу ре не; у очи ма те ве ли ке

де це тад би тре пе ри ли осе ћа ји бо ла, не ја сне ту ге и но стал -

ги је, док је сре бр ни глас ма ле Ци ган чи це ми ло вао њи на

опа ље на и го ло бра да ли ца.

IV

Јед не но ћи, оби ла зе ћи стра же, уда рих ду нав ском оба -

лом да се на ди шем све жег ва зду ха и ужи вам у ле по ти ав гу -

стов ске но ћи.

Осе ћао се већ дах бо га те је се ни, ко ја је са пре пу ним ро -

гом из о би ља не чуј но ко ра ча ла пре ко њи ва, воћ ња ка и ви но -

гра да.

У ва зду ху се осе ћао сла дак ми рис зре лих бре са ка и ја -

бу ка, а у ви но гра ди ма, ко ји су обе ћа ва ли бо га ту бер бу, пр -

ска ла су је дра зр на у круп них гр о здо ва... Ду нав, тих и раз -
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ли вен, му кло се пр о вла чио из ме ђу од ве сних па ди на Де ли-

Јо ва на и го ле пе шча не рав ни це ру мун ске. У ње го вој го то -

во не по мич ној во ди огле да ла се, у свом рас ко шном сја ју

зве зда, пла ва ва си о на, ко јом је ла га но бр о дио ме сец.

Све тли траг Ку мов ске Сла ме ја сно се оцр та вао на не бу и

ја сам хо де ћи по ла ко, блу дио по гле дом по бес крај ним ви си -

на ма и раз ми шљао о тим за го нет ним не бе ским све то ви ма.

Из тих са ња ри ја тр же ме је дан шум, као удар ве сла о во -

ду.

Окре нем се и спа зим на на шем вој нич ком па трол ном

чам цу, ко ји је био при ве зан уз оба лу, јед ну ма лу, згр че ну

при ли ку.

– Зеј на!, – пр о ђе ми на мах кр оз мо зак. И за и ста, то је

би ла она.

Не по мич на као кип кле ча ла је на дну чам ца, ко ји се љу -

љао, а гла ва јој је би ла наг ну та пре ко иви це. Гле да ла је не -

што у во ди и ни је ми ца ла ни чим.

У пр ви мах по ми слих да је си ро та ма ла ме се чар ка и не

сме дох јој при ћи ни вик ну ти је, да је не бих из за но са на -

гло тр гао.

Али кад она по че не што са ма го во ри ти и ру чи цом по ка -

зи ва ти на сво је гру ди, ја јој бр зо при ђох.

– Шта ра диш ту, Зеј на?, – упи тах је ула зе ћи у ча мац.

– Раз го ва рам с та том.

– Ти си бо ле сна, си ро ти це. Од ку да мо жеш раз го ва ра ти

с та том, кад је он умро, – по чео сам да раз у ве ра вам де те,

ко је је цво ко та ло зу би ма од ноћ не сту де ни и вла ге.

– О, не знаш, чи ко, ти још то. Увек ја ње га ви дим ова ко

кад ме сец из гре је и поч не да се огле да у во ди. Мој та та је

сад го ре, на ме се цу, и он се оту да увек сме ши на ме не и ма -

ше ми ру ком, – го во ри ла је ма ла и упи ра ла у ме не свој не -

при род ни по глед.

Тад јој у очи ма опет спа зих ону ту гу и не ја сну че жњу, и

учи ни ми се, да то де те има ду шу зре ло га чо ве ка.

– Па до бро, Зеј на, али ко ти је ка зао, да ти мо жеш ви де -

ти та ту на не бу?
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– Он, мој до бри та та. Док је био жив, он ми је увек го -

во рио: кад ја умрем, де вој че мо је, ја ћу би ти го ре на не бу,

и оту да ћу се бри ну ти о те би и чу ва ти те од сва ко га зла. О,

он ме је мно го во лео, и кад је мај ка оти шла, он ми је узи -

мао гла ву у кри ло и пла као, пла као...

Се тих се та да оне чуд но ва те пе сме, ко ју нам је Зеј на пе -

ва ла оне лет ње ве че ри, и би ло ми је ја сно са да: да ово си -

ро то и не срећ но де те, са пре ра но раз ви је ном ду шом, па ти

од ха лу ци на ци ја и ту гу је за оцем.

Ра жа лих се и узех је она ко сит ну и ла ку на ру ке и по не -

сох у град.

Уз пут сам јој го во рио, да не тре ба та ко да ра ди и да но -

ћу иде на ре ку. Дрх та ју ћи од зи ме, она ми је обе ћа ва ла да

не ће ви ше, и ја је мет нух на ње ну по сте љи цу и по крих је

сво јим огр та чем...

V

Сви та ло је су мор но ок то бар ско ју тро, кад зву ци тру бе

на го ве сти ше ју тар њу мо ли тву у ста рој твр ђа ви.

Ве тар је с Ду на ва ту жно за ви јао и раз но сио остат ке уве -

лог и по жу те лог ли шћа са већ ого ле лог др вља. До ле ис под

бе де ма и су рих град ских плат на пр о ма као би, као га леб, ка -

кав ри бар ски чун, или би из да љи не с фи ју ком ве тра до пр -

ло отег ну то сви ра ње си ре не са ка квог бр о да.

Вој ни ци се бу ди ли и она ко са на ни из ла зи ли у дво ри ште

и уми ва ли се.

Кад је де жур ни под о фи цир из вр шио пре глед и пр о зив -

ку, на вр ста ше се вој ни ци је дан за дру гим и тр о мим ко ра ком

по ђо ше куј ни. Ту се већ пу шио ве ли ки ка зан са по па ром.

Тре ба ло је љу ди ма по де ли ти до ру чак.

– Где је чет но де вој че?, – вик ну по де ра ним ба сом под -

на ред ник Ље ше вић.

Вој ни ци се освр та ху и упит но гле да ху је дан у дру гог.
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– Не ма је у со би, под на ред ни че, – ода зва се од не куд ка -

плар Је ро ти је, – ја сам ма ло час гле дао та мо.

– Иди код ста рог Бе ћи ра и ви ди да ни је код ње га, – ре че

под на ред ник и на ре ди ку ва ру да си па.

Али Зеј не ни је би ло ниг де, као да је у зе мљу пр о па ла.

Кад ми по сил ни, унев ши чи зме у со бу, ре че, да од ју трос

не ма чет ног де вој че та, ме ни у гла ви си ну коб на слут ња.

Али ипак на ре дих вој ни ци ма да пре тре су це лу оба лу и

вр ба ке крај Ду на ва; тра жи смо је у ва ро ши и по сви ма ци -

ган ским ча тр ља ма, али уза луд.

– А не ре кох ли ја, да ће го лу би ца од ле те ти?! Ето вам ва -

ше усво је ни це, – сме јао нам се ка пе тан, уве рен, да је ма ла

пр о сто не где уте кла.

Је ди ни сам ја био убе ђен, да Зеј на ни је по бе гла, али оно

што сам ми слио и слу тио, ни сам смео да ис ка жем...

И об и сти ни ла се мо ја слут ња.

Су тра дан, пред ве че тек, при ста де уз оба лу под са ме

град ске зи ди не, је дан чу нић, и два ри ба ра из не ше на мо кри

пе сак мр тво те ло ма ле Зеј не. Је дан од ри ба ра вик ну стра -

жа ру, ко ји је ше тао бе де мом, да зов не ко га од офи ци ра. Сви

су зна ли, да је ма ла Ци ган чи ца на ша хра ње ни ца.

Ис тр ча смо сви из твр ђа ве на оба лу, и на пе ску за те ко -

смо ма лу, одав но већ уко че ну и не му.

Ша ре на ха љи ни ца јој се, пу на во де, при пи ла уз мр ша во

те ло, а са сјај не ко се ла га но се це ди ла кап по кап; обе ру ке

гр че ви то стег ну те у пе сни це и по мо дре ле, би ле су ску пље -

не на гру ди ма.

А отво ре не очи, чи ји сјај и ме ко ту ни во да ни је мо гла да

спе ре и ис пи је, гле да ле су уко че но и не тре ми це пут су рог

и олов ног не ба: нај зад су угле да ле мр тво га та ту те ве ли ке

и са ња лач ке очи.

Био сам нео бич но по тре сен, гле да ју ћи тај ма ли леш, из

ко га је ве ли ка ду ша из ле те ла та ко тра гич но.

Ре кох он да ка пе та ну, да сам од при ли ке слу тио узрок не -

стан ку ма ле, и ис при чах му до га ђај оне но ћи кад сам је на -

шао у чам цу.
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– Јест, јест! Јад ни че иза шло сва ка ко опет да тра жи на

ме се цу лик сво га оца, и та ко се и ома кло у во ду. Ето јој се

ис пу ни ла же ља: ви де ће оца, – ша пу тао је ка пе тан и окре ну

гла ву у стра ну, да са кри је су зу.

На ши вој ни ци се са ку пи ли око мр твог те ла чет ног де -

вој че та, и бри са ху јој руп ци ма во ду са ли ца, но са и ко се. И

та да ви дех ка ко се у тих љу ди, огру бе лих од ра да и муч ног

жи во та, тре су ви ли це и јек ћу им гру ди, док они да би са -

кри ли ту ис кре ну и на ив ну ту гу, гун ђа ју кр оз зу бе круп не

псов ке. Ста ја ли смо не ми и по гру же ни крај мр твог те ла де -

ти њег, а Ду нав је и да ље под му кло шу мио, но се ћи и скри -

ва ју ћи у сво јим хлад ним та ла си ма ту гу и не ја сну че жњу

ма ле Зеј не... 

1910.
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Ми лу тин Јо ва но вић

ДРА ГИЋ

I

За те као сам га у че ти, кад сам до шао у свој но ви пук.

Од мах, чим сам га ви део, по знао сам да је то је дан од

оних не срећ них ти по ва, ко је у вој сци на зи ва ју шкар то ви -

ма, и са ко ји ма це ла че та зби ја гру бе ша ле. То су бед ни ци,

ко ји ма за вре ме слу же ња у вој сци омр зну и жи вот и вој ска,

– и ако би и они мо гли ко ри сно да по слу же за јед нич кој све -

тој ства ри, ра ди ко је су до ве де ни у ка сар ну.

Та кве вој ни ке, ко ји из не ка кве уро ђе не пла шљи во сти,

стра ха од но ве и не по зна те слу жбе или сво је не спрет но сти,

уобра зе од мах у по чет ку да не мо гу ни шта на у чи ти, – та кве

љу де, ве лим, од пр вог да на за па зе у че ти и тај јад ник од тог

ча са не ма ви ше сво га кр ште ног име на, он по ста је шкарт.

Њих упо тре бља ва ју за нај го ре и нај те же слу жбе и ра до ве

ван уче ња на ег зер ци ри шту. Чи шће ње по ми ја ра, ка сарн -

ског дво ри шта, ка плар ских чи за ма и, ри ба ње ка за на по сле

по де ље ног руч ка, – то је обич но по сао тих гре шних шкар -

то ва за вре ме њи хо вог слу же ња у вој сци.

Кад ко ман дант пу ка др жи че та ма пре глед из обу ке вој -

ни ка, или кад че те по ђу на па рад о све ча но сти ма, или кад

је смо тра, – он да шкар то ве скла ња ју и из ба цу ју из стро ја,

да не би ква ри ли до бар ути сак ра да оста лих вој ни ка. И ти

не срећ ни ци обич но с ре зиг на ци јом пре се де це ло то вре ме

где год у цај ку су или на та ва ну ка сар не, уве ре ни да то у вој -

сци та ко тре ба да бу де. Че сто пу та се де ша ва, да у та квим

при ли ка ма и за бо ра ве на њих, и они у сво јој бе за зле ној

глу по сти оста ну без руч ка или ве че ре.

Ето, је дан од та квих вој ни ка био је и мој Дра гић Ми ле -

тић. То је од мах и нео ба ве ште ном по сма тра чу мо гло па сти

97



у очи по оном пр ља вом оде лу и по це па ним чи зма ма, ко је је

тај ви со ки и ле по раз ви је ни вој ник имао на се би.

Мој ста ри ји вод ник, по руч ник Жив ко, ко ји ме је тог да -

на, пр вог по до ла ску, упо зна вао са сви ма зна ме ни то сти ма

и оби ча ји ма у пу ку и на шој че ти, скре ну ми па жњу и на

Дра ги ћа.

– Знаш, да од ње га ни шта не мо же да бу де. Ето, већ пу ну

го ди ну је у че ти и ста ри је вој ник, а не уме ни да по здра ви.

Гр о зан је кре тен. Еј, Дра ги ћу, хо ди да те пре ста вим но во ме

по руч ни ку. Хо ди, го лу би ћу га ћа сти, – зов ну га Жив ко.

При ђе нам ви сок, смеђ вој ник ду гач ких и не зграп них

ру ку; ли це му је би ло пре пла ну ло и чи сто сме жу ра но, са

круп ним ис ту ре ним ја го ди ца ма. Под пре љу ште ним од сун -

ца но сом, ја ко по ви је ним, стр ча ло је не ко ли ко рет ких и че -

ки ња стих дла ка, ко је је он чуп као при ла зе ћи нам.

До ђе и ста де ис пред ме не, кла те ћи се с но ге на но гу. Из

очи ју му је ви ри ла кр от кост и ве чи ти страх од не че га, те је

ста јао ту пре да мном нео д лу чан и збу њен.

– Срам те би ло, кли па не! Ви диш, бо лан, да не умеш вој -

нич ки ни да сто јиш! Дед’ да ви ди по руч ник шта све знаш.

Мир но! – ко ман до вао му је мој друг.

Он не вољ но са ста ви пе те и опру жи ду ге, су ве ру ке низ

бе дра. Та кав и са из ву че ним вра том из око врат ни ка из гле -

дао је си ро мах Дра гић и сме шан и бе дан.

Гле дао је у ме не јед ним ту жним, бо ле ћи вим по гле дом,

као да ме је мо лио, да га ја бар осло бо дим то га не згод ног

по ло жа ја. До ђе ми жао тог ве ли ког де те та са за кр жља лом

ду шом и мо жда нео ка ља ним ср цем, и ја му пру жих ру ку.

– Ка ко си, Дра ги ћу? Мо же ли се? – упи тах га тек да би

се он ма ло осло бо дио.

Он по пу сти но ге, ма ло их ра ста ви и чи сто одах ну.

– Ва ла Бо гу, го спо дин по руч ник. Ето му чи мо се по ла -

гац ко, – од го во ри ми он оба ра ју ћи чи сто сти дљи во по глед.

– А што ве ли по руч ник Жив ко да не ћеш да ра диш и да

си лењ?

– Ех, тру ди мо се, го спо’н по руч ник. Ама шта ћеш, твр -

де сам па ме ти, па не иде, – го то во бо ја жљи во се прав дао
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он, чим је до шло на ред то ви ше ма ње слу жбе но пи та ње од

мо је стра не.

И од та да сам сва ки дан гле дао тог ве ли ког вој ни ка не -

спрет ног, пла шљи вог и не ве штог.

Ни је од ла зио с на ма на уче ње, већ је ре дов но оста јао у

ка сар ни да по жар чи и да чи сти со бе. Ту је он оста јао сам,

се де ћи у јед но ме ку ту на свом вој нич ком сан ду ку и сав се

по вла чио у се бе. Би ли су то ње го ви све тли тре ну ци у вој -

сци: да ле ко од оне стра шне и за ње га не по јам не обу ке и ко -

ман до ва ња, скло њен од псов ке, ша ма ра и гад не по ру ге,

осе ћао се сло бод ни ји и срећ ни ји. Тад би он ва дио из џе па

пр ља во и ско ро сво по це па но пи смо од че стог чи та ња, и

сри цао би ред по ред. Зи мус је и он с оста лим вој ни ци ма

учио чи та ње и пи са ње, и за чу до је лах ко схва ћао то, што је

за све дру ге вој ни ке би ло муч но и не ра зу мљи во. Па штио се

да на у чи бар то ли ко, да мо же сам пр о чи та ти пи смо до би ве -

но од ку ће; ни је хтео да му дру ги чи та и да му се сме ју, кад

ње му око за су зи од ту ге и че жње за род ним кра јем.

Кад би смо се у под не вра ћа ли у ка сар ну умор ни, озно -

је ни и пра шњи ви, он је из ла зио пред нас са из ра зом по кор -

но сти у очи ма и снис хо дљи вим осме хом на ли цу. Из но сио

је ни ске др ве не клу пи це и кр ча ге с во дом под ста ри се но -

ви ти дуд ис пред ка сар не, ну дио нам во де или би од мах из

ду бо ких џе по ва ва дио кр пу да на ма, офи ци ри ма, из бри ше

обу ћу од пра ши не.

И ме сто за хвал но сти за ту роп ску по слу шност и го то во

не жно ста ра ње за нас из ну ре не и ожед не ле, по чи њао је од -

мах онај низ му ка, псов ки и ша ма ра.

– Бу бо смр дљи ва, што су пр о зо ри ова ко пр ља ви ? Зар те

оста вљам ов де да џа ба се диш у хла до ви ни?! – грм нуо би

пр во ко ман дир, груб и без ду шан чо век, ко ји је сво ју ка ри -

је ру по чео као ка плар још у бу гар ском ра ту, пре два де сет и

пет го ди на.

– Спа вао је тај, го спо ди не ка пе та не, це ло пре под не, –

до да вао је чет ни на ред ник злоб но, гле да ју ћи ис под очи ју у

Дра ги ћа.
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– Еј, бре шкар ту, дај ми ту во ду ова мо! – ле но би ви као

ко ји од ка пла ра из че те.

А он, Дра гић, по гру жен и ћу тљив мир но је сно сио по ру -

ге и псов ке, и лу па ју ћи не зграп но чи зма ма тр чао је да по -

слу ша.

Ја сам га од ср ца жа лио и чи нио све, да му олак шам жа -

ло сну суд би ну. Ко рео сам вој ни ке што се та ко не дру гар ски

оп хо де с њи ме, а ка пла ре и под о фи ци ре из на ше че те зов -

нуо сам јед не ве че ри на стра ну, и об у зет пра вед ним гње -

вом, же сто ко их из гр дио за вар вар ско по сту па ње с Дра ги -

ћем.

– Зар ви у ње му не гле да те чо ве ка и бра та, већ жи во ти -

њу, шта ли?! Ви, ви сте га на пра ви ли та квим, бед ни и нео -

те са ни глу па ци! – ви као сам не при род ним гла сом, па да ју -

ћи у ва тру.

– Ама, зар он шкарт…, по чео је да се прав да је дан од

њих.

– Ни ре чи ви ше! Ви дим ли ко га да с Дра ги ћем по сту па

као до са да или да га уда ри, не ка се узме до бро у па мет!

А би ло је већ крај ње вре ме, да то га не срећ ног чо ве ка

оста ве на ми ру.

Ко ли ко сам пу та ја при ме тио у Дра ги ће вим ина че мир -

ним и кр от ким очи ма, ка ко сев не пла мен мр жње и жи во -

тињ ског бе са, кад му ко од ка пла ра опсу је што или га уда -

ри. И као оно пас, ко га но гом уда ри те, што под му кло ре жи

и се ва очи ма ву ку ћи реп по зе мљи, та ко сам гле дао Дра ги -

ћа и оне ње го ве очи, ко је се у ду бо ким ду пља ма ва ља ју, за -

кр ва вље не и пу не же ље за од ма здом, у тре ну ци ма кад му у

ду ши уза вре од сил не по ру ге и уда ра ца. И ја сам ве ро вао,

да је тај вој ник у ста њу да учи ни зло чин у на сту пу бе сни -

ла од то ли ких вре ђа ња и по ни же ња.

Кад је по ин стинк ту осе тио у ме ни за штит ни ка, од та да

ме је Дра гић сву да пра тио као сен ка. Кад бих на и шао у ка -

сар ну, до че ки вао ме ње гов то пал по глед, кр о так и по ни зан,

– по глед у ко ме је зр ца ла бес крај на за хвал ност јед не угње -

те не ду ше. Увек се он на ла зио око ме не да ме по слу ша, да

по тр чи и до не се што год; кад сам као де жур ни спа вао у ка -
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сар ни пре ко ноћ, он би пред ве че не пре ста но не што шу -

шкао око мо је по сте ље, на ме штао згод ни је ја стук, по пра -

вљао по кри вач и слам ња чу. Кад бих се ја но ћу тр гао иза

сна, чуо бих пред вра ти ма ње го во од ме ре но ди са ње, – ту је

спа вао ве ран као пас, го тов да се би је и да бу де уби јен да

би за кло нио ме не.

И ако сам имао на ро чи тог по сил ног, ипак је он че сто до -

ла зио мо јој ку ћи.

– Тре ба ли што да по слу шам, др ва да на це пам? – пи тао

је ски да ју ћи опа сач са но жем. 

– Знаш да то вој ник не сме да ра ди. Ни је то твој по сао,

за бра ње но је, – од вра ћао бих га ја та да. 

– Ех, за бра ње но!.. А зар ни је за бра ње но да ме та мо у ка -

сар ни би ју? Не бо јим се ја ни ко га; за вас бих ја учи нио не -

што ви ше, кад бих мо гао, – го во рио је бр зо и до хва тио се

ма ка квог по сла.

И из гле да да је био ми ран; ни су га сме ли ви ше она ко

јав но да гр де и ту ку.

Код ко ман ди ра сам ус пео, да и Дра гић иде са оста лим

вој ни ци ма на сва ко днев не ве жбе. Тад је он из гле дао као

пре о бра жен. Ли це му је си ја ло од уну тар ње сре ће, док је

опа си вао фи ше кли је и узи мао пу шку у ру ке.

– Па зи бре ско ро би за хр ђа ла, ка ко је дав но не узи мах у

ру ке, – го во рио је вој ни ци ма уз бу ђе но и за ди ха но, бри шу -

ћи ру ка вом пра ши ну са пу шча не це ви.

Осе ћао је он та да да је чо век, вој ник, и да у ње му по но -

ва гле да ју ство ре ње све сно и ра зум но, – и у ње го вој ду ши

ства рао се и ра стао по нос.

Кад смо за тим сеп тем бра ме се ца оти шли на ве ли ки ма -

не вар, по ка зао се Дра гић, да ипак вре ди не што, и ја сам то

при пи си вао ње го вом пр о бу ђе ном са мо љу бљу и све сти.

II

Би ла је зим ска, бе ла ноћ. Де бео слој сне га по кри вао је

зе мљу и при ти снуо со бом на шу мир ну па лан ку; са сне -
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жних огра на ка бал кан ских, ко ји су се пр о те за ли дуж гра -

ни це, ду вао је оштри се ве рац и на но сио оту да чи та ве сме -

то ве у до ли ну. У ва ро ши је би ло мир но као у гр о бу, и ни је

се чу ло ни шта, сем за ви ја ња па са и фи ју ка ве тра.

Из дво ри шта ка сарн ског одав но су се у но ћи из гу би ли

зву ци тру ба, ко је огла си ше по ве чер је, и кр оз ве ли ке пр о зо -

ре ни је се ви де ла све тлост. Све се пре да ва ло спо кој ном,

слат ком сну...

Са мо је стра жар код ка пи је ше тао од ме ре ним ко ра ци ма

го ре и до ле, лу па ју ћи ја ко те шким пот ко ва ним чи зма ма, по

ута ба ној у сне гу ста зи, – умо тан у то плу бун ду и са на би -

је ном ка пу ља чом на гла ви. С вре ме на на вре ме сев нуо би

кр оз та му ње гов крат ки нож, на так нут на пу шку, кад би

све тлост од фе ње ра па ла на стра жа ре ву ви со ку фи гу ру, ко -

ја се као сен ми ца ла по бе лом сне гу.

У со би де жур ног офи ци ра чки љи ла је ма ла лам пи ца, и

сво јом сла бом све тло шћу осве тља ва ла је пр о сти вој нич ки

на ме штај. У јед ном ћо шку је ве се ло пуц ка ра ла ва тра у пле -

ха ној пе ћи.

За пр о стим, нео бо је ним сто лом се део је де жур ни ка пе -

тан у пу ку, ба та-Ко ја, ка ко смо га сви од ми ла зва ли, и са

дво ји цом мла ђих офи ци ра, – ба та љон ских де жур них, –

играо сан са. Игра ло се у ли тар ви на и ка фе. На сто лу пред

њи ма ста ја ла је до по ла ис пра жње на бо ца и пу не ча ше, раз -

ба ца ни оста ци ис пу ше них ци га ре та и та бле ис пи са не бр о -

је ви ма.

Ја сам ле же ћи на твр дом вој нич ком кре ве ту чи тао не ка -

кав днев ни лист, и по кад што бих за гле дао у кар те игра ча,

ко ји све ви ше па да ху у ва тру. Био сам и ја де жур ни у мом

ба та љо ну.

Нај мла ђи од нас, ћо сав и плав пот по руч ник, ме ша ју ћи

жи во кар те, љу тио се, што га ве че рас кар та не слу жи.

– Е па не мо жеш ти, мла ди ћу, под јед на ко да имаш сре ће

и у љу ба ви и у кар та ма, – ди рао га је ба та-Ко ја. Тај ста си -

ти, бр ка ти и увек на сме ја ни ка пе тан имао је јед но злат но

ср це и оп хо дио се са сви ма дру гар ски, те смо га због то га
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у пу ку сви зва ли ба том.

– Ка ква љу бав, го спо ди не ка пе та не! Ру ска зи ма је за ле -

ди ла мо је ср це, – по чи њао би да се бра ни Рус, ка ко смо пр -

о зва ли пот по руч ни ка, јер је вој нич ку шко лу не где у Ру си ји

свр шио.

– Оста ви ти то. Зна мо ми због че га ти стал но ше таш та -

мо по ред учи те ље ве ку ће. Си гур но не због ње го ве ма те ре,

ко ја пам ти још Ву чи ће ву бу ну и глу ва је као топ, – пр о ду -

жа вао је не ми ло срд но ка пе тан.

– И за и ста је ле по де вој че она га ра ва учи те ље ва Не да, –

до да де по руч ник То ма, кре снув оком на ме не.

Ћо са ви пот по руч ник био је цр ве ни ји од же ра ви це у пе -

ћи, и пра вио је стра хо ви те по гре шке у игри.

У со би ци се ши ри ла при јат на то пло та и ја, слу ша ју ћи

ка ко на по љу за ви ја ве тар, осе тих не ку на ро чи ту драж од

овог то плог за тиш ја и спо кој ства. За тво рио сам очи и мет -

нув ши но ви не пре ко ли ца, по чех да се уљуљ ку јем у не ке

не ја сне, слат ке и на дра жљи ве сно ве...

На је да ред, ноћ ну ти ши ну на по љу пр о ло ми пу цањ, ко ји

се раз ле же у кру гу ка сарн ском.

Ми по ска ка смо са сво јих ме ста и по тр ча смо из со би це.

Сне жна бе ли на за се ни нам очи, и ми у пр ви мах не мо -

га смо ни шта ви де ти.

Кр оз мно го број на вра та на ка сар ни ис тр ча ва ху чет ни

де жур ни, по жар ни и вој ни ци са огр ну тим ши ње ли ма, бу -

нов ни и дрх та ју ћи од зи ме. Пу цањ бе ше уз бу нио цео тај

мра ви њак од љу ди, и ста ра ка сар на ожи ве у овој зим ској

но ћи.

Та да за чу смо у бли зи ни слаб чо веч ји ја ук и ти хо је ца ње.

По тр ча смо по гла су и у ма ло не на га зи смо на чо ве чи ји

труп, ко ји је ле жао у сне гу. До тр ча тру бач са ка сарн ске

стра же са фе ње ром у ру ци, и пре ма тој сла бој мр твач кој

све тло сти по зна до смо ли це мо га под на ред ни ка Ла за ра.

Снег око ње га био је рас ту рен и по пр скан кр вљу.

– Шта је, за Бо га, Ла за ре? Шта то би с то бом?!, – вик нух

на ги њу ћи се к ње му.
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– Уби ме не ко, ја ох!, – јек ну по но ва он хва та ју ћи се по -

мо дре лом ру ком за пр са.

Тек та да не ко спа зи јед ну вој нич ку при ли ку на сло ње ну

не по мич но на др во до са ме ка сар не.

Јед ним ско ком до тр чах та мо. Но тад ми свест го то во мр -

че и ја не хте дох да ве ру јем сво јим очи ма: био је то мој

Дра гић, и у ру ци му се још ди ми ла ис па ље на пу шка.

– Шта си то ура дио, не срећ ни че!? Го во ри, је си ли ти то

пу цао? – дрек нух на ње га из бе зу мљен, хва та ју ћи га за пр -

са.

– Ето, учи них. Ни је се мо гло ви ше. Уби те ви са да ме не,

– пр о сте ња он.

– Шта ти је учи нио под на ред ник? За што да уби јеш чо -

ве ка?

– Шта ми је ра дио!? Му чио ме, ту као, го нио као ди вљу

звер. Не за спах од ње га но ћу по сле те шког ра да; не по је дох

слат ко за ло гај хле ба од ње га. Од у зи мао ми хра ну ко ју ми

др жа ва да је, те рао вој ни ке да ме пљу ју и ша ма ра ју, да ме

но ћу зба цу ју с по сте ље и да са мном ша лу зби ја ју... Ето, то

ми је учи нио.

И као да се пр о ло ми ше та ши ро ка пр са, ко ја скри ва ху

ду шу на па ће ну, угње та ва ну и ћу тљи ву. Ре чи као бу ји ца по -

ку ља ше из тих уста, ко ја до тле зна ђа ху да ка жу са мо: раз у -

мем. Очи у Дра ги ћа се ва ху ис под чу па вих ве ђа ди вље и

жи во тињ ски.

Узео сам му пу шку из ру ке и на ре дио де жур ном из че те

да га во ди у за твор. Он по слу шно и тр о мим ко ра ком по ђе

пред ка пла ром, не ба цив ши ни је дан по глед на чо ве ка, ко -

га је хтео да уби је.

Под на ред ни ка од не ше у ам бу лан ту и ле кар, ко ји убр зо

до ђе, пре ви ра ну и из ја ви, да ни је опа сна. Би ло ми је лак -

ше кад чух ово и об ра до вах се за рад оног бед ни ка, ко га ма -

ло пре по слах у за твор.

104



*

Ис тра гом се по сле утвр ди ло, да је под на ред ник са Дра -

ги ћем по сту пао не чо веч но, ту као га, но ћу га од ре ђи вао на

раз не слу жбе, ка жња вао га од у зи ма њем је ла и го нио вој ни -

ке да га пљу ју и би ју за сва ку сит ну по гре шку.

Вој ни ци, ко ји су са слу ша ва ни као све до ци, из ја ви ли су

још и то, да је Дра гић че сто пу та пла чу ћи мо лио под на ред -

ни ка, да га не му чи, ина че ве ли учи ни ће зло са со бом.

И нај зад утвр ди ло се, да је под на ред ник ова ко ра дио он -

да, кад у че ти ни је би ло офи ци ра – у ве че и пре ко ноћ.

Осу ди ли су Дра ги ћа на пет на јест го ди на ро би је за по ку -

шај уби ства и те шку по вре ду ста ре шин ства, – што се ина -

че ка жња ва смр ћу.

Ве ли ки вој ни суд сма њио је ка зну на де сет го ди на.

Кад сам оти шао у за твор да оби ђем Дра ги ћа, на шао сам

га згр че ног у јед ном ћо шку ће ли је, омр ша ве лог, об ра слог у

ко су и по цр не лог као зе мља. 

Кад ме је ви део, он по че да се тре се и да је ца.

– Ни је ми за се бе, али шта ће она цр на ку ка ви ца, ма ти

ми?! Ко ће њу сад чу ва ти и хра ни ти?! Те шко те би, мај ко

мо ја! – оти ма ло му се из гру ди као ро пац, а из очи ју му се

ро ни ле су зе и на та па ле пр ља ву и по це па ну блу зу.

Ја сам га те шио, да ће га мо жда кр оз го ди ну, две да на

по ми ло ва ти, ако се та мо у ка зне ном за во ду бу де до бро вла -

дао и ако и на да ље оста не че стит.

Кад сам по шао из мрач не и за гу шљи ве ће ли је, пру жио

сам не срећ ном сво ме вој ни ку ру ку, ко ју он при не се усна ма

и ја осе тих вре ли ну ње го вих су за.

И док сам пр о ла зио уским там нич ким ход ни ком, ја сам

се тру дио да тре ска њем сво је са бље угу шим је дан по тмуо,

очај нич ки уз вик, ко ји је од је ки вао иза ме не.

– Те шко те би, мај ко мо ја!
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Не над Ива но вић

ПРИ КРИ ВЕ НИ НА ТУ РА ЛИ ЗАМ 

МИ ЛУ ТИ НА ЈО ВА НО ВИ ЋА

У ома њем ка та ло гу штам па ном на зад њој ко ри ци пр -

вог из да ња књи ге Не зна ни и за бо ра вље ни Ми лу ти на Јо ва -

но ви ћа, Ге ца Кон чи та лач кој па жњи пре по ру чу је пе де се -

так ода бра них на сло ва из ка те го ри је „за бав на књи жев -

ност“. Пре ле ћу ћи пре ко ре до ва, уоча вам Ва рош злих вол -

шеб ни ка С. Ви на ве ра, Књи гу ра до сти С. Ми ли чи ћа, Бож је

љу де Б. Стан ко ви ћа, Пре љу бу И. Ћи пи ка и по зо ри шне

ко ма де В. Јо ва но ви ћа. Оста ло по ти ску јем као „бе лу бу -

ку“, ба ласт књи жев не осред њо сти ко ја ни је из др жа ла

кри ти чар ску „про бу епо хе“ али мо ра да се на ђе на јед ном

књи жар ском ка та ло гу. Стал на уве жба ност мог ока да из

ма се на сло ва из дво ји са мо оно што је – да бу дем са свим

искрен – на не ки на чин ко ри сно за до бро оцр тан идеј ни

кон текст кул ту ре мог вре ме на (или ба рем мо је вла сти -

те би бли о те ке) спре ча ва ме, ме ђу тим, да ре ги стру јем не -

што од фе но ме на ко ји је је дан кри ти чар на звао „срп ском

вој нич ком књи жев но шћу из ме ђу два ра та“. Јер чи ње ни ца

је да се по ме ну та де ла, и по ред њи хо ве не спор не са вре ме не

афир ма ци је, у ка та ло гу Ге це Ко на на ла зе ра штр ка на, го -

то во са кри ве на ме ђу да ле ко број ни јим (а, су де ћи по це ни,

у то вре ме и тра же ни јим) на сло ви ма: За срп ском вла дом

од Ни ша до Кр фа О. Бо па, До жи вља ји на ред ни ка Ми ла ди -

на Љ. Ва ли ћа, Од Бал ка на до Адри је С. Ка ћан ског, Успо -

ме не из Оку па ци је Ст. Мак си мо ви ћа, Рат у Ма ће до ни ји и

Бу гар ској Ј. То ми ћа и дру гим. Ста ра је исти на: књи ге о

ко ји ма се, са исто риј ском дис тан цом, го во ри као о кон -

стан та ма јед не кул ту ре че сто ни су оне исте књи ге ко је

оби чан свет др жи на по ли ца ма.
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Иако је о Ми лу ти ну Јо ва но ви ћу као при по ве да чу до ста

пи са но у вре ме ну пре Дру гог свет ског ра та, ови на пи си, с

ма њим или ве ћим од сту па њи ма, оста ју на ли ни ји оно га

што је о ње му још 1906. из ре као Скер лић.1 Тач ност Скер -

ли ће вих су до ва у по то њем вре ме ну све до чи о то ме да Јо ва -

но вић на књи жев ну сце ну сту па као пот пу но из гра ђен при -

по ве дач, ко ји го то во да и не ево лу и ра то ком сво је ства ра -

лач ке ка ри је ре (о то ме го во ри и при ро да ње го вих збир ки,

ко је об је ди њу ју при че об ја вље не у ши ро ком вре мен ском

ра спо ну, од 1905. до 1920. го ди не). Ис ти чу ћи, крај ње објек -

тив но, до бре стра не овог пи сца: жи вост и то пли ну у об ли -

ко ва њу ли ко ва, хо мо ге ну и ди рект ну рад њу, као и спо соб -

ност при че да као на ра тив на це ли на др жи не по де ље ну па -

жњу – Скер лић исто вре ме но на по ми ње да по ме ну те осо би -

не оста ју у сен ци Јо ва но ви ће ве нај ве ће ма не: „ста ро мод не

на ив но сти“, за пра во псе у до ро ман ти чар ског сен ти мен та ли -

зма ко ји обе ле жа ва ње гов це ло ку пан књи жев ни рад. Кри -

ти чар до бро уоча ва па ра докс: Јо ва но вић је „вој ник по вас -

пи та њу и за на ту“, ко ји на вој ску гле да као на са став ни део

свог жи во та и књи жев не есте ти ке. Сто га ње го ве при че ни -

су то ли ко окре ну те осе ћа ју (бе сми сла) ра та ко ли ко де та љи -

ма жи во та у вој нич кој за јед ни ци. Оту да су нај бо ља ме ста у

Јо ва но ви ће вој про зи по све ће на суд би ни по је ди на ца ко ји,

ба рем за не ко вре ме и ма кар на по гре шан на чин, ис под уре -

ђе но сти стро гог ка сарн ског жи во та по ка зу ју ху ма ност и

ре зон „ма лог чо ве ка“.

Ове од ли ке Јо ва но ви ћа као при по ве да ча на ро чи то су

уоч љи ве ка да их ста ви мо у кон траст са на ра ти ви ма ко ји –

ба рем по фор ми – сто је на ли ни ји истог, „вој нич ког“ жан -

ра. Ту пре све га ми сли мо на Цр њан сков Днев ник о Чар но -

је ви ћу, ко ји је штам пан исте го ди не (1921) ка да и Јо ва но -

ви ће ва збир ка Не зна ни и за бо ра вље ни. Раз ли чи та, го то во

ди ја ме трал но су прот на схва та ња „рат не“ про зе код ових

пи са ца ви дљи ва су чак и на ма лим од лом ци ма њи хо вог

тек ста, нпр. у опи су бит ке:
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Се де ра ње ни ци, кр ва ви, пр ља ви, дрх те, хлад но им је.

Је дан мр твац по тр бу шке у ло ква ма кр ви. Сву кли су га

све га го лог. У гу ду ра ма се де, ле же, пу ца ју. На дру гом бре -

жуљ ку, пре ко, у ма гли ди ма и зе мље, ко ја се пра ши ла и ко -

ви тла ла, ви де се ру ске жи це. Из јед не ру пе иро нич но ми

ви че не ко ма ђар ски и псу је стра шно гад но. Де сно од нас

из ла зе, као мра ви, из ро во ва, ро је ви 33-ег пу ка и ју ре у гро -

зној дре ци, ви ка њу и ја у ка њу. Про вла чи мо се ме ђу тр но -

ви тим жи ца ма. Не ко нам не мач ки псу је мај ку и на зи ва

нас пси ма. Ис ко чих.

(М. Цр њан ски, Днев ник о Чар но је ви ћу)

Отег ну ти и ви со ки зви ждук пи штаљ ке, по сле ко га

стре љач ки строј по ле же по зе мљи, на са мој ме ђи њи ве по -

кри ве не стр њи ком.

– Је ди нач на паљ ба! Ко со де сно. Осам сто ти на, по чи -

њи!

И лу до, бе сно за грак та ше цр не це ви сво ју кр ва ву пе сму.

Тај ха ос од паљ бе, ство ре не на шим ру ка ма и оруж јем, за -

глу ши ху ку и гр мља ву и опи нас, за не се и за гре ја. Сва ки за -

бо ра ви тог тре нут ка на се бе: ни је дан од нас ни је осе ћао

да по сто ји као је дин ка, и у умор на те ла и кло ну ле ду ше

уђе јед на не чу ве на и не ви ђе на чуд на си ла. Ли ца се пре о -

бра зи ше и све очи бе ху упр те та мо на пред, ода кле је не -

при ја тељ у сво јим ро во ви ма слао смрт на шим ре до ви ма.

(М. Јо ва но вић, „Ог ње но кр ште ње“, Не зна ни и за бо ра -

вље ни)

Цр њан ско ву пер спек ти ву чи ни од су ство хи је рар хи је

сми сла, не по ве за ни ко ви тлац људ ске кла ни це ко ме се не

ви де по че так и крај: при сут ни су са мо на сил ни при зо ри,

сло бод ни ути сци на ста ли у маг но ве њу јед ног кон ту зо ва ног

и оту пе лог ума. Са дру ге стра не, при зо ром бит ке код Јо ва -

но ви ћа пре о вла ђу ју пре ци зна фак то гра фи ја, вој нич ка хи је -

рар хи ја и осе ћај рат нич ког је дин ства – до ми нан те ко је

смрт и ра ња ва ње, а по сред но и рат, сво де на ни во лич не
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тра ге ди је. Ако се за Днев ник о Чар но је ви ћу мо же ре ћи да

су бли ми ра на ту ра ли стич ки сен зи би ли тет ко ји на гла ша ва

Цр њан ско ву ан ти рат ну по ру ку, код Јо ва но ви ћа је су прот но:

ње го ву на ра тив ну до ми нан ту чи ни сен ти мен тал ни тон ко -

ји при кри ва еле мен те на ту ра ли зма, а за јед но са њи ма и ре -

а ли стич ност и су ро вост вој не за јед ни це и ра та као раз ло га

због ко га вој ска по сто ји. Јо ва но вић отво ре но не по ста вља

јед но од глав них пи та ња срп ске књи жев но сти овог пе ри о -

да: мо же ли се пи са ти на исти на чин пре и по сле ра та, и

оту да је уоч љи ви ји от клон ње го ве про зе од есте тич ких пу -

те ва ко ји ма се у то вре ме кре ћу ње го ви са вре ме ни ци. Од је -

ци ових раз ли ка до ти чу, као кру го ви по во ди, пи та ња до ме -

та ње го вог ства ра лач ког сен зи би ли те та и оп ште укло пље -

но сти ње го вог де ла у то ко ве европ ске књи жев но сти 20. ве -

ка.

***

Па ипак... Оста ти на тврд њи да је Јо ва но ви ће ва про за

ис кљу чи во сен ти мен тал на зна чи ло би из ре ћи пре су ду ко ја,

у јед ном ши рем кон тек сту, ни је до кра ја исти ни та. На и ме,

на ис так ну тим ме сти ма у ње го вој про зи основ ни тон при -

по ве да ња че сто се пре пли ће са про ниц љи вим за па жа њи ма,

ого ље ним ду шев ним ста њи ма и (ауто)ре флек сив ним ана -

ли за ма, у ко ји ма ви ше не ма ни чег еуфе ми стич ног. Та кви

на во ди, ко ји упу ћу ју на пре и спи ти ва ње Јо ва но ви ће ве по е -

ти ке у дру га чи јем кљу чу, мо гу се на ћи у свим ње го вим

при ча ма, па и у при чи „Чет но де вој че“: 

По трч ки ва ла је по ред ме не да не би за о ста ла, сте жу -

ћи ме не све сно сво јим тан ким пр сти ћи ма за ру ку.

(...)

Ме не је по не кад са мо бу нио чуд но ват де ти њи по глед.

Не ко ли ко пу та сам је за ти цао у ње ној со би ци, ка ко се ди

на сво јој по сте љи са по гле дом упр тим кроз отво ре ни про -

зор. Кад би се не чуј но при ма као бли зу ње, ви део сам у

оним там ним и ве ли ким очи ма не што што на ли чи на

бес крај ну че жњу, че жњу за не чим да ле ким и не до ма шним.
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У тим тре нут ци ма де те је из гле да ло као у гро зни ци: ли -

це јој је го ре ло у ва три а гру ди и ви ли це с вре ме на на вре -

ме по дрх та ва ли. Та да је жељ но упи ра ла по глед у ши ро ки

Ду нав, чи ји су та ла си мо но то но пљу ска ли и уда ра ли о бе -

де ме град ске, и у очи ма Зеј ни ним за бли ста ло би не што

та јан стве но, не што што ли чи на по глед ду шев но бо ле -

сног чо ве ка.

(...)

И тад очи у де вој чи це, до тле мир не, за сја ше на мах

оним чуд но ва тим сја јем, не по јам ним и лу дач ким.

(...)

О, не знаш, чи ко, ти још то. Увек ја ње га ви дим ова ко

кад ме сец из гре је и поч не да се огле да у во ди. Мој та та је

сад го ре, на ме се цу, и он се оту да увек сме ши на ме не и ма -

ше ми ру ком, – го во ри ла је ма ла и упи ра ла у ме не свој не -

при род ни по глед.

(...)

Ша ре на ха љи ни ца јој се, пу на во де, при пи ла уз мр ша во

те ло, а са сјај не ко се ла га но се це ди ла кап по кап; обе ру -

ке гр че ви то стег ну те у пе сни це и по мо дре ле, би ле су ску -

пље не на гру ди ма.

Из гле да као да текст де лу је кроз две рав ни: сен ти мен -

тал ни опис и ње гов ре зи ме, про стор кон тро ли са ног при ка -

зи ва ња емо ци ја и про стор њи хо вог спон та ног из ра жа ва ња.

Док је пр ва ра ван за слу жна за до ми нан тан тон у при по ве -

да њу, дру га, де лу ју ћи као ре зи ме сен ти мен тал ног опи са,

пре и спи ту је ње го ву по е ти ку у на ту ра ли стич ком кљу чу. Та -

ко на шу па жњу не при вла чи при каз Зеј ни не „бес крај не че -

жње“ за оцем (ина че слаб и не у бе дљив) ко ли ко го то во не -

све стан осе ћај сти ска ње не ру ке, или њен „по глед бо ле сног

чо ве ка“, ко ји је „не при ро дан и лу дач ки“. Ни чег сен ти мен -

тал ног не ма ни у опи су Зеј ни ног мр твог те ла, ко ји чи ни

сво је вр сну по ен ту при че „Чет но де вој че“: са мо ана ли тич -

ност про фе си о нал ног вој ни ка ко ја чи та о цу да је де та љан,

го то во са мо оп ту жу ју ћи из ве штај.
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По но вље но чи та ње ње го вих при ча са овим на уму упу -

ћу је на мо гућ ност да Јо ва но ви ћа по сма тра мо као при по ве -

да ча код ко га је те жња за мо дер ним, у не ку ру ку, пре вла да -

на же љом да се по ди ђе књи жев ном уку су сво га вре ме на.

Оту да ни сен зи би ли тет ко ји сто ји иза нај бо љих ме ста у ње -

го вој про зи пи сац ни је ус пео да до кра ја осве сти, а ти ме ни

да се на ње га у пу ној ме ри фо ку си ра у при по ве да њу: био

је, да та ко ка же мо, пре ви ше за у зет „ли те ра ту ром“. Да је сте,

про за Ми лу ти на Јо ва но ви ћа си гур но би би ла вред но ва на

да ле ко ви ше не го што је то да нас слу чај. Ме ђу тим, и са мо

по сто ја ње сум ње у мо но лит ност при по ве дач ке ви зу ре у

ње го вом де лу до вољ но је да ово га пи сца, у окви ру ње го вих

мо гућ но сти, при бли жи мо ква ли фи ка ци ји „мо дер но сти“,

ко ја је мно гим дру ги ма, пре ње га, и с ма ње раз ло га да та.

1 Јо ван Скер лић, „Ка сарн ске фо то гра фи је“, Срп ски књи жев ни

гла сник 16/1906, 229-230. В. још и: Ј. Жи во ји но вић, „Ка сарн ске

фо то гра фи је“, Ле то пис МС, 237, 3, 1906, 116-117; М. Ћур чин,

„Не зна ни и за бо ра вље ни“, Но ва Евро па 2/4, 1921, 158-159; А. Ко -

вач, „Јед на књи га о вој сци“, Кри ти ка 2, 7/8, 1921, 305-306.
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Мара Ђорђевић-Малагурска

ВИ ТА ЂА НИ НА

I

Би ло је сва ка ко. Кад ма ло бо ље, кад ма ло го ре, али оно

пра во до бро ја ни кад ни сам по зна ва ла.

Што смо има ли ма ло си ро ма штва, раз и шло се. Ба ћо1 су

ми во ли ли пи ти. На на су ми ра но умр ли, па ста ри је се стре

све раз не ле... Има ла сам шест ста ри јих се ста ра и два бра -

та. Кад сам до шла ја до до мље ња, оста ло ми је са мо га здач -

ко име Вој ни ће во и ни шта ви ше... Код нас је та ко би ло: кад

се ко ја се стра уда, на ма мла ђим се стра ма по ва де ци лу пла -

ћу, а бра ћи ко мен ци је2 са мо да има мо чи ме опра ви ти уда ва -

че. Ма кар су би ле си ро ма шне ди вој ке, опет је ту три ба ло

сва шта ту шта: уз гла ни ца, ду ња, јор га на, а сва ка је по не ла

још и пун до лаф ко шу ља, су ка ња, пре га ча и по ња ви ца.

Три ба ће: — ду га чак је жи вот!... До ла фе су им по кој ни ба -

ћо ку по ва ли из оно ма ло ви но гра да, што смо има ли ма те -

рин ства....

Те го ди не, кад се ко ја се стра уда, не ма ни но вих па пу ча

за Ус крс, па ме сва ди ца шпо та је, да ће ме ви ја ти ма га рац,

што се ни сам ни чим по но ви ла. На на су ми сва ке го ди не

обе ћа ва ли но во ру во, ал ка ко су ми све се стре би ле ста ри -

је, ја га, бор ме, од мо је На не ни кад ни сам до че ка ла...

Срић на сам би ла са до брим га зда ри ца ма. Ја сам их ли -

по слу ша ла, а оне ми да ва ле ста реж, и та ко сам се ма ло за -

о ди ла. А по кој на баб-Ма ца Ћур чи ће ва, она ми је и злат не

мин ђу ше ку пи ла. Ево, и сад их још но сим...

Бо же, во ли ла сам ли по ру во нај већ ма на сви ту, ал ја га

се ни сам на но си ла! Ме ни је до ста би ло, кад не ди љом прид

под не изи ђем на вра та ца, па гле дам га здач ке ди вој ке, ка ко

су ли по све у сви лу об у че не. Оне би ле сук ње све се ши ре
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на њи ма, а ко ја још и ду ка те има, ја гле дам у њу, Бо же ме

про сти, ко у све ту при ли ку. Е, да је ме ни до те кло бар на

јед ну чо ји цу, би ла би и ја ви ђе ни ја!...

Је дан пут смо има ли сва то ве у ро ду. Те так ми же нио си -

на, па се сви при пра вља ли и у но во ру во обла чи ли. Ићи ће

у сва то ве, а ишла бих и ја, па све по цуп ку јем од же ље. Ал,

ка ко ћу, кад ру ва не мам! А сна ши ца, кад су ви ди ли, да ја

та ко здра во имам рад ићи, они по ва де из ар ма ра ње не по -

кој не кће ри ру во, би ле сук ње, злат на пу ца, ку ма шну ма ра -

му, па и сви лен играч са злат ним чип ка ма... Ју, да сте ме ви -

ди ли, ка ко сам фа ин ска би ла!

На ву кла сам ни ких шест су ка ња, па још до ве дем снаш-

Пер ки ну Ста ну, да ми сук ње по ву че, а сук ње уштир ка не,

па све ду бе. Па при па шем сна ши ну шо то шку пре га чу, уро -

ља ну да се мо жеш огле да ти на њу.

Бо же, што су ме у сва то ви до че ка ли! Ми сли ли су, да сам

и ја га здач ка, па до не ли сто лац код ко ла и ски ну ли ме као

да сам ста ро сва ти ца би ла... Е, ти су ми сва то ви ци лог жи -

во та оста ли у гла ви!.. Ни је се зна ло, ко ји су имућ ни ји: ил с

ди во јач ке, ил с мо мач ке стра не. На ко њи ма ши ро ке пан -

тљи ке у че ти ри ре да ко ли ко су ка ја си ду гач ки. На ма ста -

лун џи ја ма3 пер ли це4 од ку ма ше5, а на ко њи ма им на злат не

гра не пан тљи ке, па сви ле ни пе шки ри са злат ном чип ком до

ко ли на. Бо же, ко у ра ју! Чи сто ни сам ви ро ва ла да сам то ја,

и да сам на зе мљи...

Па кад сам раз гле да ла ха љи не, што их је но ва ли ја до не -

ла! Ту не знаш, шта има ви ше: да ли шлин га, да  ли сви ле и

ку ма ше, а уз гла ни це6 и ду ње7 на су те, као да ће по ле ти ти.

Па ли пе, ро злин ка ве и мо дре за стор ње на уз гла ни ца ма, па

сви ле ни јор га ни са злат ним пе ру шка ма. Ли по та! До ста на

ци ли жи вот!

Ал је, бор ме, и све кр ви на ку ћа би ла пу на! У чи стој со -

би до гре ди ца ви со ки кре ве ти. Па ши фо ње ри пу ни ха љи на.

Све пу но да се окре нит не мож у со би... Има ли су још у оно

до ба го споц ке ка ру це, па са лаш пун сва чег. Ка жу, сва ке го -

ди не ко љу по де сет де бе лих сви ња. Бо же, та зна за што жи -

ви! У сри ћан дан се ро ди ла...
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Си ћам се, би ло је већ прид ноћ, а ста ћа ла8 из нео уз гла -

ни це с пер јем, сам ма шак,9 да би рас ти ро свит, што се ску -

пио да гле да сва то ве; зна те, у мра ку те шко се мо же са чу ва -

ти, да не што не укра ду. Бо же, што је ту би ло ци ке, сми ја и

би жа ња, кад је ста ћа ла стао ра си па ти пер је по сви ту! Све

су при ко гла ве ска ка ли јед ни дру ги ма да по биг ну на со как!

Па по о ђа ни кад су до шли! То ли ко њим је би ло сва чег

при пра вље но, мал се ни је астал сру шио од пе че ни ца, тор -

та, по га ча и пи та, а ни тро ја ни це10 ни су из о ста ле. Си ро ти

пре те љи.11 Мо ра ли су их на ко ла то ва ри ти, кад су по о ђа ни

по ла зи ли. А ни је чу до: те так је ше сна јест го ди на чу вао ви -

но за Иви не сва то ве!

Ту ноћ сам ци лу пре и гра ла, и чи сто ни сам ви ро ва ла, да

ћу су тра дан опет у по сао, за прег ну та до ко ли на и за су ка на

до ла ка та.

Ето, ти су ми сва то ви би ли је ди на ра дост у ди во ја штву.

Увик сам при по ви да ла мо јим дру га ри ца ма, а оне ни кад ни -

су ти ле ви ро ва ти, да сам и ја би ла у та ким га здач ким сва -

то ви ма.

II

Ко ди те слу жи ла сам код снаш-Ман де Пур ча ре ве, па по -

сли код ње не сна је Ма ре. Ни сам мно го га зда ри ца про ми ни -

ла. Ме ни је сву дан до бро би ло. „Слу шај, ра ди и по шти вај,

па ће ти до бро би ти!..“, та ко су ми го во ри ли по кој на мо ја

На на, а ја сам је по слу ша ла.

Већ сам би ла шви га ри ца, и још сам увик слу жи ла код

Пур ча ре ве сна је Ма ре. Њу су ди ца зва ла „сна ши ца“, па сам

је и ја та ко по шти ва ла. Ја сам је ли по слу ша ла, а она ме

увик по ма га ла. Сва ке го ди не да ва ла ми пр во пер је, и та ко

ја се би на стрем и уз гла ни це и ду њу. Ни су би ле баш га здач -

ки на су те, ал за ме не је то до бро би ло. Сна ши ца офар ба ву -

ну ли ти, а ја зи ми ткам пре га че, па ако ко ја ис пад не ма ло

ри ђа, или у тка њу бу де ка ква фа лин га, а сна ши ца про бе ре,
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па те ло ши је ме ни. На у чи ла ме сна ши ца тка ти и пе шки ре,

па и чон чат на тан ки ма.12

Пур ча ре ви су би ли до бра че љад. Др жа ли су ме као сво -

је ди те. Е, да ми је ова па мет би ла, па да ни куд од њих ни -

сам од ла зи ла!..

Ето, код њих сам би ла, кад сам оч ла за Ми шка... Та зна -

те, увик има ди ва на од сви та! Сви ми ре кли: „Ниг ди не ћеш

на ћи бо љег!..“ А, и био је фа ин мо мак! 

Чу ла сна ши ца, да ћу ја по ћи за Ми шка, па ми је да ред ка -

же: „Ви то, ра но, чу јем да ћеш отић за Ђа ну!?“... А, ја, збу -

ни ла се, па ка жем: „Сна ши це, не бих ја, ал има пô ку ће, а

лип је, па ве лим, ди би ја тра жи ла лип шу сри ћу за ме! Ја,

сна ши це, ни сам ни ли па ни бо га та, па ваљ да би ме и Бог

по ка ро, кад бих Ми шку за ба вља ла!..“ А сна ши ца ће ме ни:

„Ви то, ра но, ме ни је свêдно. Жа во ми је са мо да се оку јеш

та ко мла да... Чу јем, да су Ђа не чуд не ћу ди...“

Ето, то ли ко ми спо ме ни ла сна ши ца и ви ше ни ри чи.

Па, зна те, ко што оно ка жу: мла до лу до, и ја уско чим.

Све жем у бу ћу рић оно ма ло си ро ти ње, па баш на Ма рин-

дан уско чим за Ми шка.

Кад ме Ми шко од во ње го вој ку ћи, ја уђем по ла ко, па све

др шћем ко да сам у гро зни ци би ла. По љу бим ба бу Ми шко -

вог у ру ку, а он ме ни по те на не: „Амен, кад си до шла... Ал,

ди вам пра во да се вин ча те? Кад си до шла, до шла... си ди ту

ди си, ал ни ри чи о вин ча њу да не ма, док се он не вра ти из

ка та на!..“

Ја ста ла под свет ња чу, па све се тре сем од стра ха. А ба -

бо ће опет ме ни: „А је л? Знаш ли ти, жен ска гла во, да је

Ми шку са мо осам на јест, и да не ма пра во, да се вин ча? А,

а, а, есил ти на то ишла, да ћу ја про дат ку ћу, па да ти фи -

шка ли ма,13 да вам ис тра же пра во?... Аја, од то га, бор ме, не -

ма ни шта, док сам ја жив! Још је да ред ти ка жем: кад си до -

шла до шла..., ал ни ри чи о вин ча њу, док он не од слу жи ка -

тан шаг!..“14

Ето, баш та ко ба бо ме ни, ка ко ме ви дио. Ни је ту би ло ни

пи те, ни ра ки је, ни ро ђа ка, ни ком ши ја. Ни пи што ља ни ко

ни је ис па лио, а ка мо ли да су пра ви ли част.
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Оне пр ве ри чи ба би не зво ни ле су у уши ма пет го ди на,

до год се ни смо вин ча ли ја и Ми шко. Оне су ми та ко ури за -

не у па мет, да се отуд ни кад ис тр ти не мо гу. А што сам се

су за на про ли ва ла ци лог ви ка, јер ба бо су оста ли увик исти

ба бо као пр ви дан што су би ли!.. Не знам ја, шта је мла до -

ва ње, шта је ве се ље, шта је ра дост!.. Бо же ме про сти, наш

ба бо су би ли као ни ки ста ри ка лу ђер, са мо што ни кад ни су

мо ли ли Бо га, не го су увик пцо ва ли...

Чим сам пр во ју тро уста ла, а ја се ома ла тим сру чи ва -

ња15, ра ду ју ћи се што сам, ето, и ја сте кла ог њи ште, гњи -

здо, ку ћу. Али ба бо ка же: „Чу јеш ти, жен ско че ља де! Да -

њом се не ра ди по со ку ћев ни, да њом се иђе у над ни цу, а

но ћом се ра ди по ку ћи!..“

И пр вог да на све жем ја ву не ну пре га чу и ци цов ле веш16

у ма ра ми цу, па се кре нем са ба бом на пи ја цу да тра жим по -

со. Ме ни је ла ко би ло на ћи по сла. Са мо што сам из и шла на

пи ја цу, ома су ме са свих стра на зва ли да им ра дим код ку -

ће. Ал са ба бом је те шко ишло. По га ђа се, нећ ка се, тра жи

ве ли ку над ни цу, а кад ко и приста не, а он про на ђе, да му је

њи ва да ле ко: та мо, где је и Бог ка зо амен!

Ба бо су увик та ки би ли, кад је три ба ло ра дит. Зов ну га

га зде: „Хај де, Ма ти ша, у над ни цу“, а он: „Не мо жем, има

ко кош ја је, а Ви те не ма код ку ће!..“

Од кад ме је Ми шко до во у ње го ву ку ћу, ја ни сам ви ди -

ла ба бу да ра ди. У ли то му је би ла вру ћи на да ра ди рис,17 а

у зи му зи ма да ко си тр ску у ри ту. Кад је ли то, а ба бо ка жу:

„Ићи ћу зи мус да ко сим тр ску, он да бар ни је вру ћи на“. А,

бор ме, кад до ђе зи ма, ба бо об у че по пр шњак од јаг ње ће ко -

же, а на по пр шњак на ву че ко жух, па још при ко то га и опа -

кли ју огр не. Ето, кад би се у опа кли ји мо гла ко си ти тр ска

у ри ту, мо жда би се и ба бо при до ми слио и за ра дио ко ји

сноп тр ске, да се има чи ме огри ја ти!

Је ди ни му је по сао и ли ти и зи ми био да ску пља ја ја са

по ло га. Њих је ре дов но сва ко га да на но сио бир та шу и ис -

пи јао фи ћок за фи ћо ком ра ки је. Ви но ни је ма рио.

За то сам ја мо ра ла сва ко ве че, кад до ђем с по сла до по -

слид ње крај ца ре да ва ти ба би све што сам за ра ди ла. Ме ни,
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Бо же, жао да сву сво ју му ку на ба бу тро ши мо, па сам про -

ба ла скло ни ти за Ми шка ко ју крај ца ру. Али ба бо оде код

мо јих газдари ца, ди сам од ла зи ла рад ити, па кад зго ди и

пи та, кол ка ми је над ница, и кад би до знао да сам по  што и

за Ми шка одво ји ла, а он да ме уби је, и ома ме ти ра од ку -

ће: „Иђи, па иђи! Ни та ко ни си вин ча на, па шта ћеш ту!..“

Је дан пут сам ра ди ла код снаш-Ане Су да ре не, и кад сам

уве че при да ва ла нов це ба би, они су се оси ти ли, да сам ма -

ло но ва ца са кри ла и за Ми шка, па ско че, лу пе ша ком о

астал и поч ну стра шно ви ка ти: „Тор њај ми се из ку ће, ти

смла то жен ска! Ваљ да имам ни ку ха сну од те бе!? До шла си

го ла и бо са, па би да те ја ра ним! Ку пи бу ћур,18 па иђи куд

знаш!..“

Ја по биг нем на со как и та мо до че кам Ми шка. Ка жем му

да ме ба бо ти ра, што сам за ње га, Ми шка, одво ји ла ма ло

над ни це. Ми шко га се бо јо као жи ве ва тре, па ми ка же:

„Кад те ба бо ти ра, сад мо раш отић ма кар куд. По знам ја ба -

бу. Скло ни му се са очи ју да нас и су тра, па ће по сле мо жда

за бо ра ви ти.“

Ту ноћ сам про дри ма ла у ком ши ској авли ји, шћу ћу ре на

од зи ме под ба дањ19 ку ку ру жње. Смр зну та и упла ка на је два

сам до че ка ла зо ру, па ома на по сао. А кад сам се уве че вра -

ти ла ку ћи и ба би при да ла све нов це, они ме ви ше ни су ти -

ра ли у свит, али су још мрн ђа ли, и ле ђа ми окре та ли.

Ето, та ко су они увик са мном, али ја сам ћу та ла, и тр -

пи ла, јер за бо ље ни сам зна ла. На слу ша ла сам се до ста и

од ба бе и од Ми шка: „До шла си нам у ку ћу, а ни си до не ла

ни шта!“ А ја, шта ћу! Ми шко је био чуд не ћу ди, али ја сам

га во ли ла, па сам га слу ша ла и тр пи ла, а ба бу смо обо је мо -

ра ли тр пи ти, кад смо у ње го вој ку ћи.

А, Бо же, ка ква је то би ла ку ћа! Кад сам пр ви пут ушла у

њу, ми сли ла сам да сам у ко ша ри, а не у со би за љу де. Лип

са зи до ва опао, сли ме по ча ђа ло, ја ме свуд по со би, про зо -

ри умр ља ни... И ми смо код ку ће би ли си ро ти ња, ал рад на

и чи ста, а код ба бе је би ло стра шно. Ал све то он ни је ви -

дио и био је, као и Ми шко, ôл на сво ју ку ћу, и ужи вао је кад

је мо гао да ме ти ра из ње...
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Ме ни је би ло те шко, што ме ба бо ти рао, а још те же жи -

ви ти у тој гад ној ко ша ри, и чим сам пр ви пут оста ла без

рад ње, за су чем се још од ју тра, па хајд да је до ти рам. При -

ко пам со бе, за рав ним ја ме и на би јем ма љем. Ски нем сав

лип са зи до ва, оли пим по но во бла том, па по сли при ђем три

пу та кре чом. До не сем иза шан ца жу те зе мље, под ма жем

под, па се жу ти као да сам га ша фра ни ком на ма за ла. Кад

све свр шим, по ки дам јед ну мо ју ста ру сук њу, па од ње на -

пра вим ви ран ге... Бо же, дра го сти, да је у тој ку ћи и мо је

што год! По ња ви цу што сам је до би ла од се ке Пле ти ко си -

ће ве, а што ју је фар бар фар бао па из бли ди ла, оби сим на

вра та од ам бе ту ша, па ни му ва ни ко ма ра ца.

Уде сим ку ћу као но ву, али они ћу те, ни ри чи да ми ха -

жу...

III

Те пр ве го ди не Ми шко је ра дио рис. Ри са ру шу20”) смо

му по го ди ли.

Ишла бих и ја с њи ме ру ко ве тат. Лак ше је то, не го: ци -

ли дан за ту ђим ко ри том, а уве че ку вај ба би, на ра ни жи ви -

ну, очи сти ку ћу. Ал не дâ бабо. Не ће ба бо сам да чу ва ку ћу.

Ка же: „Ни сам за то же нио си на, да бу дем ре ду ша!“ Ни је ме -

ни жао баш те дви ви ке21 жи та, што мо ра мо ри са ру ши да -

ти, али Ми шко је ци ло га ри са остао на са ла шу, па ме ни

здра во чуд но без ње га. Ал шта ћеш! Оста ла са ма, па све по -

гле дам на дол њак, баш та мо ди је Ве ру шић, ди мој Ми шко

ра ди. Све ме ни што ву че та мо. Је два сам иш че ка ла крај ри -

са. Те че ти ри не ди ље оте гле ми се као глад на го ди на.

Па бар да ме је ба бо пу стио на до же јан цу. Ја бих во ли ла

ма кар изда ле ка гле да ти.

До же јан ца је, зна те, на на шим бу њевач ким са ла ши ма

нај ве ћа све ча ност... Кад се до жње жи то и по след ње кр сти -

не сне су, на ста је ве се ље. Сви ри са ри и ри са ру ше ску пе се

на јед ном ми сту, па се ри са ри рас тр че по стр њи ки бе рућ

цви ће за ри са ру ше: гра вор ка и ди ки но мо дро око, а ри са ру -
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ше то упли ћу ме ђу кла сје и пле ту вин це. Сва ка ри са ру ша

опле те ви нац се би око гла ве, а жи том ис ки ти и ку ку за ру -

ко ве та ње. Бан даш и бан да ши ца пле ту ве ли ки ви нац од жи -

та, по ме тар ши рок, и тај ће ви нац по сли пре да ти га зди. Ри -

са ри ме ћу се би за ше шир ру ко вет од вла ћа и пу пе, а и са -

пи ште и ко си ште кла сјем ис ки те. Кад се сви ис ки те, ста ну

у ред јед ни за дру ги ма, све пар по пар. На прид по ђе бан -

даш22 и бан да ши ца23 и по не су ве ли ки и ли по ис ки ће ни ви -

нац од кла сја. За њи ма оста ли ри са ри, сва ки са сво јом ри -

са ру шом. Иђу та ко па ро ви и пи ва је:

Зре ло жи то по ко ше но, 

Ал још ни је по сно ше но.

Жи то сам ко сио 

И сно пље сно сио, 

Па се умо рио...

Кад га зда чу је ри сар ску пи сму, а он са га зда ри цом изи -

ђе прид са лаш и ста ну бли зу бу на ра. Га зда но си у ру ки ча -

шу ви на, а га зда ри ца ча шу све те во де од Три Кра ља и ту са -

че ка ју же те о це, ко ји сти жу пи ва ју ћи. Бан даш и бан да ши ца

љу бе ру ке пр во га зди па га зда ри ци и при да ду ви нац га зди

на чу ва ње. Га зда при ми ви нац, при кр сти се, вла ће по љу би

и пре ли је ви ном, а га зда ри ца га шкро пи све том во ди цом и

оби си о врат бан да ши ци. По сли, га зда при ла зи ђер му, ка -

блом за гра би во ду и њом по ли ва ри са ре. Ови ка бао при хва -

те од га зде и из ли ју га ри са ру ша ма на гла ву; оне се раз би -

же, ри са ри за њи ма, а ци ка и смиј све се оре!

Он да за и гра ко ло. На са ла шу се нај ви ше игра уз вру лу,

али за до же јан цу се и гај де из не су на са лаш. Па кад се за -

чу ју гај де:

Ти ду-ли ду, њо-њо, 

Ти ду-ли ду, њо-њо...,

и га зда и га зда ри ца и бан даш и бан да ши ца, ри са ри и ри -

са ру ше, и ре ду ша и че љад оста ла, све то ско чи у ко ло и
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игра се, бо го мо ја, ко да се ни је че ти ри не ди ље уста ја ло

при је сун ца. По сли пр вог ко ла си да се у бо стан24 за зди ле.

Ту је сви ле на чор ба ко ко ши ја с тан ки ри зан ци, ту је ско ру -

па ча25 за ри са ре, ту при снац26 за ри са ру ше, сав се раз бо лио

у теп си ји па се ка ши ком мо ра ји сти. Ви на ко ли ко оћеш, па

опет у игру...

О, Бо же, ка ко ми је би ло, кад сам зна ла да ће Ми шко ци -

лу ноћ игра ти с ри са ру ша ма! Ал шта ћу?... Прид ба бом ни

зу ба ни сам сми ла оби ли ти. То ве че за ву кла сам се под јор -

ган и при пла ка ла ци лу ноћ, па зе ћи да ба бо не чу је у ам бе -

ту шу27 гди су они и ли ти и зи ми спа ва ли на аје ру28.

Ја је два че ка ла Ми шка, ал од те до же јан це и Ми шко се

ни ки про ми нио. Ја ње му ли по све при пра ви ла, во де у ко тлу

угри ја ла, чи ста ко шу ља све ми ри ши, а он ни да ме по гле -

да. Све ми не ка ко ви ше гла ве стри ља. Сав је ср дит, све се

не куд жу ри, а кад ја бли же ње му, он се ома из ви че на ме:

„Па зи, ви ди ће ба бо!...“

Ни је он ме не здра во на гле дао ни до тле, но мо гло се под -

не ти. Али по сле то га ри са за гр ди ло. Ра ни је, кад ба бо ка жу:

„Ви та ово, Ви та оно...“ — а Ви та је за све би ла кри ва прид

ба бом — он је увик знао за ме на ћи ис при ке. Али од то га

до ба и ба бо и Ми шко са мо јед но су зна ли: да ја не три бам!

Шта сам мо гла? Ћу ти ла, ра ди ла, тр пи ла!... Ако ћу ка зат ри -

чи, ома ће на ме ни би ти ред да се лим, кад је ње ва29 ку ћа, а

ја ни сам до не ла ни шта, а ни сам ни вин ча на.

Ри шим се по ко ји пут: оста ви ћу Ми шка! И по ђем да

ску пим сво ју си ро ти њу, па опет по ми слим: куд ћу? На не

мо је не мам... да слу жим... опет ту ђи на... а ово кад не ва ља

бар је сво је! По сли сам огу гла ла. А, и шта би ми ври ди ло

да сам га оста ви ла? Ја сам Ми шка то ли ко во ли ла, да бих се

опет вра ти ла на траг, па би још го ре би ло.

Ишо је Ми шко и у ци гљу. Ал то је за њег вр ло те жак по -

сао био. По сли два-три да на ка же Ми шко:

„Вра ти ћу ка па ру за ци гљу. Не ис пла ти се то!“

Ја га ста нем од го ва ра ти, па му ка жем: Не вра ћај, Ми -

шко, ка па ру, ја ћу још већ ма ура ни ти не го досад, па ћу са -

ма за ку ва ти бла то за ци гљу.“ И он ме по слу ша.
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Бо же, што је то те шко би ло! Прид под не Ми шко ка лу пи

ци гљу, ја за то ври ме отр чим ку ћи, бр же бо ље ску вам што -

год, па по сли под не из би јам ци гљу из ка лу па док не пад -

нем. Ја сам са мо мо ли ла Бо га, да то ли ко ску пи мо но ва ца,

да Ми шко вом бра ту ис пла ти мо пô ку ће. Од уста сам одва -

ја ла. Ме ни слат ке и ко ри це кру ва, са мо нек има Ми шку и

ба би, и да ку ћу ис пла ти мо.

Јед но под не, кад сам до шла са ци гља не, про ђе мој ба ћо

из ви но гра да, па ми да де ма ло цр них шљи ва. Ја их мет нем

у зди ли цу на ба нак, и кад год про ђем, ја узмем зрн це по

зрн це, па се сла дим. Жељ на сам би ла сва чег, па и цр них

шљи ва. Ба бо ви дио шљи ве, ни је ми ни шта ка зо, ал кад сам

ужну уне ла, ви дим ја Ми шко ме здра во по при ко гле да. Кад

су по че ли ји сти, а Ми шко ће ср ди то: „Ка ко си те ва љу шке

про ми ша ла?“ — и са мо је гу тао ва љу шке, ни је ни гри зо.

Кад су ужна ли, Ми шко ме од зво на стра ну, па ка же:

„Ви то, ми ће мо се рас тат! Ба бо ми ка же, да се ти из до ва -

љаш,30 ји деш цр них шљи ва... Ба бо ка же, баш ако ти је и

твој ба ћо до нио, ни је то за ба да вад. Ти си си гур но твом ба -

ћи да ла бра шна ил ма сти...“

Ја у плач, а он са мо: „Рас тат ће мо се, па рас тат!“

„Па, кад оћеш...“, про ша пљем ја, и одем до ба бе. Ти ла

сам га у ру ку по љу би ти, ал ба бо ис трг не ру ку, и не да ми

да по љу бим. Ја се још је да ред окре нем ба би, да ви дим, мо -

жда ће се и при до ми сли ти, али ми ба бо окре нио ле ђа. Ја

рек нем:

„Па, про шћа вај те, ба бо...“, и по ђем ку ћи.

Сва сам се да ви ла у су за ма. Зар ову сра мо ту да до жи -

вим?... Са мо што сам се кре ни ла, а Ми шко за мном. На

бан ку на ђе зди ли цу са шљи ва ма и лу пи је прид ку ћу, да се

све раз ле ти ле и шљи ве и вр би не...31 Ја, шта ћу... Ве жем бу -

ћур, пла чем, али ли по му ди ва ним:

„Ми шко, ни си ме три бо ни до во дит, кад знаш ка ки су ба -

бо чуд ни... Што ме ни сте бар у про ли ће оти ра ли, па да сам

за ра ди ла овог ли та што год, ил бар ми сто да сам на шла... Куд

ћу сад, кад се ни ре дов не слу шки ње не по га ђа ју, кад је већ и

Ми хољ про шо!... Куд ћу ова ко без крај ца ре на со как!...“
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Ми шко се вра ти у чи сту со бу, из не се нов це, од бро ји и

да де ми. Ал док сам ја ве зи ва ла но вац у ма ра ми цу, он се

на је да ред при до ми сли, па ка же:

„Чу јеш, Ви то, бо ље иђи ти под оџак и пе ри су де... Ако

ово ма ло но ва ца по ди ли мо, не ћеш имат ни ти, ни ми...“

А ја срић на, што ме не ти ра, вра тим му нов це, па одем

под оџак...

Дру ге го ди не ишла сам и ја с Ми шком у рис.

Ја сам се ра до ва ла ри су, да га за јед но с Ми шком ра дим,

али сам се при ва ри ла. Ми шко је увик био ср дит, док сам ја

по ред ње га, а чим ја одем, он се раз ве се ли, пи ва, ша ли се и

ди ра ри са ру ше. Кад сам то уви ди ла, ја сам се скла ња ла и са -

кри ва ла од ње га. Шта ћу, нек се про во ди: млад је, а лип је!...

Ба бо су већ сра чу на ва ли, шта ће мо с нов ци кад се про -

да рис, а ја се по тај но ра до ва ла но вој атла ској ма ра ми за

гла ву, што ми је Ми шко био обе ћао још при је ри са. Али не

ка же се уза луд: обе ћа ње лу дом ра до ва ње, па та ко и са мо -

јом атла ском ма ра мом. Ми шко оти ро на пи ја цу те рет ра не

што смо је до би ли у рис, про до, па, као што ка жу, ма ло се

про ве се лио. Ко ли ко је по пио, ко ли ко не, то не знам, ал ба -

бо су га здра во псо ва ли, кад је на пит сти гао су тра ују тро

ку ћи. Ка ко сам ра за бра ла из ба би ног ди ва на, Ми шко је

здра во ту шта по пио. Па..., ако се узме ни је био ни крив.

Шта ће? Дру го ви пла ћа ли ал ду ма шче,32 па куд да он оста -

не по сти дан? Та свуд се зна де, да су Ђа не увик би ли по ка -

за ни љу ди!...

То ми је био пр ви и по слид њи рис, што сам ра ди ла за -

јед но са Ми шком. И ба бо и ја ду го смо жа ли ли за ал ду ма -

шчем.

Мо жда би ба бо и ве ће па та ли је пра ви ли, да ни је би ла

ви зи та ци ја на пра гу.

Је сен се при бли жи ла, па и ви зи та ци ја до шла. Оста Ми -

шко на ми сту за ка та ну. Ја не знам, дал да се бо јим што ћу

остат са ба бом са ма, кад Ми шко оде, ил да се ра ду јем, што

ће са тим ка тан ша гом свр ши ти, па да се вин ча мо. О, то на -

ше вин ча ње, што ме оно из му чи ло!... Са мо да се већ је да -

ред вин чам, па ма кар су тра дан умр ла!...
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Сви су ре гру ти пи ли и пра ти ли се, ал Ми шко ни је имо

но ва ца, па се до пра тио са пи ко ла шем, са мо рад оби ча ја, да

се зна да је ре грут.

На ру ко ва ли су по сли ми сец да на.

IV

Очо Ми шко, а ја оста ла код ба бе са ма и не вин ча на га че -

ка ла три пу не го ди не, што сам се за те три го ди не на па ти -

ла с ба бом, о том би се кро ни ка мо гла на пи са ти!... 

Ми шко је до ду ше од ма пи со, нек ме ба бо па зи и нек ме

не ти ра од ку ће, јер — ко ће ба бу хра нит, ако и ја одем!...

Кад је сти гло пи смо од Ми шка, а ја, Бо же, са кри јем се

од ба бе, до бро се ис пла чем, ал па зим да ми су за на атрез не

пад не. Па он да и пи смо по љу бим, ал све да ба бо не ви де.

Пи сма Ми шко ва сам у ни дри ма но си ла, па кад одем на

во ду и та мо на ђем ком ши ни це, а ја ома ва дим пи смо, чи -

там, пла чем и сми јем се...

Са ма сам му пи са ла пи сма сва ке не ди ље по сли под не, а

ба бо су ме увик ру жи ли:

„Тро шиш на штем пле, а ни шта ти не ври ди. Ни мр твог

га при је три го ди не не ћеш ви ди ти, кад је очо ца ру!...“

До шле Ма те ри це, па Бо жић. Ја поч нем по ма ло спо ми -

ња ти ко из да ле ка ба би:

— Ба бо, снаш-Ђул ка од не ла да нас пак33 на по шту Јо си.

Он је, зна те, с на шим Ми шком у Бу ди му.

А ба бо па ка ни је слао, не го ка же:

— Шта ће му пак, кад он до би ва ле нунг!34

Ја узда нем, ал не смим ни шта при ко ба бе, јер све мо ра

ка ко ба бо ка же. Жа ло стан је то Бо жић био.

На Но ву го ди ну до би јем пи смо од Ми шка. У пи сму ка -

же: „Фа љен Исус и Ма ри ја, Ви то мо ја... А ка ко си, Ви то,

мо гла да ми па ка за Бо жић не по ша љеш? Овом ма ма, оном

же на, оном се стра, а ме ни ни ко. Да је мо ја ма ма жи ва, ваљ -

да би бар од ње па ка до био!...“ Та ко ме не Ми шко ру жи у

пи сму. Не... не ру жи ме... сви ту је ме!...
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Ја му тај дан от пи шем. Та ко ми се ту шта у ср цу би ло

ску пи ло на ба бу, да сам му све че ти ри стра не ис пи са ла. Ја

ње му пи шем: „Ти знаш ко га имаш, а и то знаш да ја не

смим ни шта од ба бе. Све је код нас, ка ко ба бо ка жу...“ Па

му про бам пи сат о том, шта би на то ка зао, кад би ја оч ла

не куд слу жит. И ис ту жим му се до бро на ба бу. Ма ло ми је

лак ше би ло, кад сам се и ја има ла ко ме по ту жи ти. Ал, ка ко

ме Ми шко због то га пи сма аб рик то во!... 

— Све ти ви ру јем“, од го ва ра он у пи сму, „да ти је чуд -

но код ба бе. Знам да је ба бо ма ло џан гри жљив, ал те бе бар

не му штра је као ме не. А знаш ли ти, да се ба бо мо же још и

оже ни ти, па куд ћеш он да?... И шта ти фа ли код ба бе. Ни је

он ни ки хр ђав чо вик!...“ А ја, шта ћу, оста нем... Ме ни Ми -

шка жао, па што за ра дим ко ју ку ка ви цу ви ше, ја му по ша -

љем кра дом од ба бе.

Кад је би ло го ди ну да на, а Ми шко иште од ба бе но вац.

Пи ше, да при ла зе из Бу ди ма у Са ра је во, па му три ба тро -

шка. Ал ба бо не  да. Ка же:

— Не ће он до ћи! Но вац ће по пит, а кад до ђе из ка та на,

он да би до бро би ло има ти те нов це.

Ба бо не да, али ја за ин та чи ла: по слат, па по слат! Ни је

ша ла пу то ва ти та ко да ле ко без но ва ца. Ба бо се здра во ра ср -

ди ли на ме, па ка жу:

— А што се ти ми шаш? Не мо раш ти ње га че ка ти, кад

ни си вин ча на!

И он да смо се омра зи ли здра во. Кад је до шло ве че, а ја

мо је ру во по ва ди ла, па ве жем у бу ћур.

— Ја ћу отић, кад ме ти ра те и ка же те да ни сам вин ча -

на!... — ве лим ја ба би, и оћу да по ђем. А ба бо су се он да

си ти ли Ми шко вог пи сма, да ме ни је сло бод но оти ра ти и

ома окре ну дру га чи је:

— Да кле, ти си Ми шку већ ма ра да, не го ја? До бро, кад

је та ко, по ша љи му ти но вац, ја не мам!

Ја пла ка ла, пла ка ла, па сми сли ла све на јед но. Из не сем

мој ве ли ки рој тош35 на ста ре шку пи ја цу и про дам за фо рин -

ту и два де сет крај ца ра, и ома по ша љем но вац Ми шку.
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И баш кад се на вр ши ла го ди на од ка ко је на ру ко во, до -

тр чи Ма ра Јо си на па ја ви: „Ту је Ми шко на ај зли ба ну и по -

ру чио рад те бе, да одеш.“

Ја бих ишла, Бо го мо ја, па све у ми сту играм, ал не да

ба бо. Мо лим ја ба бу и пре кли њем, ал баш кад сам ми сли -

ла, да ни та да не ћу ви ди ти Ми шка, вра та се отво ри ше, и на

њи ма се ука за — Ми шко!.. Ко да ми је сун це си ни ло, кад

сам га угле да ла. Лип је он увик био, али у оном ка тан ском

ру ву из гле дао ми је као Кра ље вић Мар ко! Ја га све очи ма

ми лу јем, а ба бо су га је два и по гле да ли, као да је ју че очо

од ку ће. Ја ка жем Ми шку, да сам се баш ис ка ла од ба бе, да

му по ну де на ста ни цу из не сем, а Ми шко мој ка же: „Ај де са

мном, ја се и та ко мо рам ома вра ти ти.“ Јој, Бо же, мо је ра -

до сти, кад сам чу ла ри чи мо га Ми шка!...

А ба бо се ру га: „Да бор ме, сад кад је до шо, сад се ува ти -

те под ру ке, па иђи те у лак та њу36 да вам се сми је свит!... Ти

иђи, а Ви та ће спу шћат крум пир у кар мић!...“

Та ко ба бо на ма, а ја но ћом по биг нем и на ђем Ми шка!...

То ју тро су от пу то ва ли за Са ра је во...

Док Ми шко ни је до шао из ка та на, ја из да на у дан у

над ни цу. Ју тром ура ним, спре мим по ку ћи, ску вам ба би,

про пе рем га и ис кр пим, па на рад њу. А и да ни сам ишла у

над ни цу, има ла би шта да ра дим, јер жен ском по слу ни кад

кра ја. Пра ва же на увик има по сла ко ка та на. Исти на, ја баш

не  знам, ко ли ко ка та не ра де, ал сам чу ла, да ни њé во37 ни је

ни кад свр ше но. Мо же се ка зат, да смо и ми же не под ре гру -

лом као ка та не...

Не ди љом, кад дру ге же не по си да је прид ку ћом на со ка -

ку и при тре са је, ко га су на ви сти ли на ве ли кој ми си, чи ји ће

сва то ви ско ро, кад ће ро ра та38 ја ни куд не иђем, већ уђем у

чи сту со бу и пи шем Ми шку. А кад свр шим, ја отво рим до -

лаф и при ме ћем Ми шко ве све ча не ха љи не. Чи стим их и ми -

лу јем и све ми се чи ни, као да је он ту. А ли по се Ми шко но -

сио као мо мак. Имао је жу ти сви ле ни пр слук, мо дру по шу,

а на пр слу ку сре бр не то ке. По ша му је нај лип ше ста ја ла. Ту

по шу сам та ко чу ва ла! Увик сам је у ма ра ми цу уви ја ла, да

се не из си че сви ла. Па чи зме, сав је био као спе тран...
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За те три го ди не све га сам јед ном у ве се љу би ла. Ба бин

брат же нио си на, а ба бо ни су ти ли ићи у част. Ка жу:

– У ча сти се мо ра да ри ва ти, а ја као ста ре ши на не мо гу

са сит ним. За то иђи ти, Ви то, са стри ном Мар гом. 

Ја се ли по обу кла, си ро ма шки ал чи сто, и одем са стри -

ном у сва то ве. Кад су до ве ли ди вој ку, ува тим се и ја у ко ло.

Во ли ла сам играт и ли по сам зна ла. Ал, са мо што сам се

ува ти ла, а ко год ме трг не за ле веш. Окре нем се и ви дим мо -

ју је тр ву, Ча Ран ко ву Те зу. Под сми ва ми се, па ће на глас: 

— Оћел то, Ви то, ва љат? Ти си за бо ра ви ла да си ка тан -

ка! Мо рат ћу да пи шем бра ци, нек зна, ког је оста вио код

ку ће!... 

Ја се за ру ме ним и пу стим се из ко ла, па ка ко су ми су зе

по те кле од сра мо те, ја по биг нем на со как. Та мо сид нем на

клу пи цу под пен џер, а су зе да ме угу ше. Стри на Мар га ви -

ди ла да ме не ма, па по шла да ме тра жи.

— Шта ра диш, Ви то, ту? — пи та ме она за чу ђе но кад ме

на шла на клу пи. Ја јој кажем, шта ми сна ши ца ре кла и за -

пла чем иза гла са. Стри на се за ми сли, па ка же: 

— Ај де мо ми, Ви то, ку ћи! Ако бу де ка квог ди ва на од то -

га, још ће Бра ца и ме не окри ви ти, што сам те до ве ла. Знаш,

да су Ђа не чуд не ћу ди.

— И та ко се ме ни ни у ти јед ни сва то ви ни је да ло да се

про ве се лим. Та ко ми пи са но...

Кад је про шло дви го ди не, а Ми шко пи ше из Са ра је ва,

да му је та мо здра во бо ље и лак ше. Ка же, у Са ра је ву ни је

сра мо та ди ва нит рац ки. Та мо и ве ли ка го спо да ди ва не рац -

ки, као и ми, и ни ки бо љи свит је та мо, не го у Бу ди му. Са -

мо Ми шко не мо же да се на у чи на пла ни не... Ка жу, да је то

ли по, те пла ни не. Ли по, мо жда је то ли по... не  знам, кад

пла ни ну ни кад ни сам ви ди ла... Ал, ди је то од на ше рав не

Бач ке!... Чу ла сам од ста ри ји љу ди, да смо и ми Бу њев ци

отуд не где, ал ко то зна!... 

Па још Ми шко пи ше, ка ко се свит та мо чуд но но си. Има

и тур ски же на што се уви ја ју у ни ке ма ра ме, па им се са мо

очи ви де.
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Пи ше Ми шко и то, да бро ји да не, кад ће ски нит ка тан -

ско оди ло, ма кар му је та мо бо ље не го у Бу ди му.

Бро ји Ми шко да не, ал ка ко сам их још ја бро ји ла! При -

ви кла сам се, до ду ше, на ба бу и на ње го во рон за ње, на си -

ро ма штво и на не и ма ње, али ви ше ни сам ни ти ла ни мо гла

у гри ју и сра мо ти жи ви ти. Оних пет го ди на што сам жи ви -

ла не вин ча но, то је та ко мо ра ло би ти: за кон и ба бо ни су да -

ва ли. Али сад, кад ви ше ни за кон не бра ни, ни сам мо гла ви -

ше ни да на од ла га ти...

Је два сам че ка ла да Ми шка ви дим, и хва лај те би, Бо же,

до че ка ла сам га. По сли пу не три го ди не че ка ња вра ти се

Ми шко из ка та на, и ома чим је про шла пр ва рора та вин ча -

смо се... Лак ни ло ми је та да на ду ши, као да су ме са ви ша -

ла ски ни ли. Сад сам и ја сми ла сва ко ме у очи по гле да ти, а

сад ми ни ко, па ни ба бо, ни је мо гао уда ри ти у очи, да сам

не вин ча на. Јој, Го спе дра га, ка кав је то гриј и сра мо та, ка -

ко је то те шко пет го ди на би ти не чи ја не вин ча на же на!...

V

Још се Ми шко по сли ка тан ша га ни је ни од мо рио, а ба -

бо му јед ног да на ср ди то ка жу:

— Ми шко, ова ко не ће ва љат. Ти мо раш на по сао. Ваљ -

да те не ћу ја и са да ра ни ти, кад си већ свр шен чо вик!

Ми шко се на шо ма ло уври ђен, што га ба бо та ко бр зо на

по сао опо ми њу, па ће ме ни јед ном из не бу ха:

— Ви то, ти ме ни мо раш ство ри ти но ва ца!...

— Ју, Ми шко, ка квих но ва ца? — од зо рим ја. — Та ти бар

знаш, да све што за ра дим до по слид ње крај ца ре ба би да јем. 

А Ми шко ће ме ни: 

— Ћу ти! То те ни сам пи то. Не ми слим на те нов це. Та

то ми је и ма ло. Ти мо раш ме ни ство ри ти то ли ко  но ва ца,

ко ли ко ко шта ју је дан коњ и ко ла...

Ја сам се од то га, што ми Ми шко ка зо, то ли ко пре па ла,

да тај ци ли дан ни сам до шла се би ... „Нов ци“, „коњ“, „ко -

ла“... — све ми то ти тра ло прид очи ма.
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„Бо же“ — ми сли ла сам у се би — „да ме не ће ка ко год на

што хр ђа во на ти ра ти?... Али не, са мо то не!... Не ка не тра -

жи од ме не да кра дем!... Већ ма во лим и да ме не ма, при ја

бих у бу нар ско чи ла, не го да мо рам кра сти!...“

Су тра дан му ка жем:

— Ми шко, ја не ћу кра сти! За ко љи ме, али не мој тра жи -

ти то од ме не.

Он ме са мо не ка ко чуд но по гле да, па сепро де ре:

— А, ко ти је ре као да кра деш? Ни сам ја то ми слио, већ

иђи па ишти од га зда ри це у за јам... Ја сам сми слио да ћу

тр го ва ти. Ни сам ја луд, да ра дим, кад се мо же лак ше за ра -

ђи ва ти. Да нас са мо онај ра ди, ко јем фа ли по ко ја да ска у

гла ви. Ви дио сам ја у Бу ди му: тр го ви на је фи ни по со. Сид -

неш на ко ла, про ше таш се, ре ци мо, до Мол ских До ло ва,

Чан та ви ра или Бај мо ка, ку пиш та мо пи ли ћа, до не сеш их

фи но го споц ки на ко ли ма, про даш ску пље у ва ро ши, и за -

ра диш но ва ца. Ето, та ко му дри за ра ђу ју, а бу да ле за пи њу,

па ра де. Ја, ваљ да ни сам луд да ра дим!...

„А јој, Го спе Лурд ска, по мози ми, да па мет не из гу -

бим!... От куд да иштем?... Ко је тај, ко ће ме ни но вац по зај -

ми ти?! Па и да ми по зај ми, ка ко ћу га вра ти ти?...“ Та ко се

ми слим у се би, ал Ми шку ни шта не ка зу јем.

Он ми за при ти, да се брез но ва ца жи ва ку ћи не вра тим,

па за лу пи вра та и оде не куд.

Шта сам мо гла! Одем код баб-Ма це Ћур чи ће ве и ка жем

јој све. Она по че да ме ру жи, псу је. Ка же да сам ја лу ђа од

Ми шка, што га све слу шам. Ја поч нем пла ка ти и ис при по -

ви дам јој од ри чи до ри чи шта ми је Ми шко го во рио, и ка -

ко ми је за при тио, да се жи ва ку ћи брез но ва ца не вра ћам.

Баб-Ма ца се на то за ми сли, па ће ме ни:

— Ви то, ра но, то не би би ло хр ђа во кад би Ми шко тр го -

во, ал знам ја Ми шка! Што на тр гу је то ће про бан џи ти, а ти

ћеш, Ви то, опет ци лу ку ћу др жа ти, ка ма ту пла ћа ти, па још

и дуг вра ћа ти.

Ја у плач и да ље, а баб-Ма ца ћу ти, тресе гла вом као да

не зна шта би, али ви дим да јој је жао ме не. Он да се ди же
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и оде до ча-Вра њи ног ар ма ра, гди има скри ве них фи јо ка и

гди су др жа ли нов це. Отво ри јед ну, дру гу, па из не ке тре ће

из ва ди је дан за мо ту љак. За тим при ђе ме ни и од бро ја ми на

длан рав но сто фо рин ти сре бра.

Те шко ми је би ло ис кат нов це, али, ви руј те, би ло ми је

те же, кад сам нов це до би ла. Сте гло ме не што у пр си ма и

гр лу, па ни уста ни сам мо гла отво ри ти да се за хва лим баб-

Ма ци... Са мо сам јој два пут ру ку по љу би ла, и на ули цу ћу -

те ћи иза шла. Кад сам до шла ку ћи би ла сам сло ми је на, као

да ме је не ко пре ту ко. Нов це сам ома при да ла Ми шку, а он

ни ти ме упи та, од куд су ми, ни ко ми их дао, ни ка да их

три бам вра ти ти. Ни погле дао ме ни је, не го их стр па у џеп,

и оде.

Ка ко му је тр го ви на ишла, ка ко ни је, то ни кад ни сам

зна ла. Он ми о то ме ни кад ни је го во рио, а ја га ни сам сми -

ла пи та ти. Ја сам му у тр го ви ни по ма га ла, ко ли ко сам год

мо гла и кад год је три ба ло, али он ми но ва ца ни кад ни је да -

вао. Је ди на мо ја вај да од ње го ве тр го ви не би ла је: кад му се

ко је пи ле при гње чи у ко ли, ја га при ко љем, и он да ји де мо

пи ле ћи јег ме са, или ко ко ши је чор бе.

Код ку ће се ни је за др жа вао. Ишао је с ва ша ра на ва шар,

али ни кад сам: увик је во зио на ко ли тр гов ки ње са пи ле -

жом. Ли пе је во зио за ба да вад, и оне су си ди ле са њим на

прид њем си цу, а ма то ре и гад не су си ди ле у за ко ши и пла -

ћа ле од гла ве по пет крај ца ра до Чан та ви ра, а по шест да

Бај мо ка. Он се ме ђу ли пе уси ћи, ко пи вац међ ко ко шке, а

ме не стр па је не где у ша ра ге. Ја сам све то гле да ла, ћу ти ла,

и што ви ди ла, не ви ди ла... Ни сам сми ла уста да отво рим.

Ње му је би ло до ста рич јед ну да ка жем, па да се ра ср ди и

сти ра ме са ко ла. И он да..., он се у ко ли ма во зи с ње го вим

пај та ши ца ма, а ја за њи ма ка скам пи ши це. Шта ћу кад ни -

сам би ла ни ли па ни тал џи ни ца, а он лип, па се же не оти -

ма ле за њег!...

Та ко је он са м ном, али ја сам га во ли ла и са мо на њег

ми сли ла, за ње га жи ви ла.
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VI

Ни кад не ћу за бо ра ви ти, ка ко ме баб-Ма ца ру жи ла, кад

је чу ла да сам но си ла чи зме за Ми шком у Чан та вир... А ка -

ко не бих, жа ло сна, но си ла! Би ло је то баш уочи Све тог

Ан дри је, прид пр ву ро ра ту. Ми шко оти шо у Чан та вир на

ко ли. Кре нио се прид ве че у не ди љу, да би пре но ћио та мо,

па да ују тру ку пу је еспап на пи ја ци. Ту ноћ ду го ни сам мо -

гла за спа ти. На по љу се ли по чу ле ди вље гу ске ка ко га чу, а

и зви жда ње на ај зли ба ну сам слу ша ла. Око по но ћи са вла -

да ме сан, али ме пи вац про бу ди. По гле дам кроз пен џер, а

оно сниг на па дао, па се сву да би ли и сви тли ко на Бо жић.

Об у чем се, иза ђем у авли ју, и кад ви дим оно ли ки сниг, а

ме ни ома мој Ми шко до ђе у па мет. „Јој, Го спе дра га,“ —

по ми слим ја, — „Шта ћу сад? Ми шко очо у па пу ча ма на

ва шар, а ни је по но чи зме!... Ка ко ће у па пу ча ма по сни гу?...

Ни сам се ду го ми сли ла. Поп нем се на та ван, ски нем

Ми шко ве чи зме, ве жем их за уши це, пре ба цим при ко ра ме -

на, па хајд за Чан та вир!...

Бо же, што сам се ту ноћ на му чи ла! Сниг на па дао до ко -

ли на, а ви ја ви ца ми све су зе ти ра на очи. Ја се по гу ри ла,

па дам и ди жем се, али чи за ма Ми шко вих не пу штам из ру -

ку. Ви тар ду ше, па ме све вра ћа, али ја жу рим, да стиг нем

при је не го Ми шко оде на пи ја цу... Ишла сам ја и дру ги пут

пи ши це у Чан та вир, али ми тај пут ни кад ни је био та ко ду -

га чак, као ове но ћи...

Прид зо ру пре мо ре на од те шко га пу та, не и спа ва на и

про мр зла до ко сти ви стиг нем у Чан та вир, и ома одем у ми -

ја ну. Зна ла сам већ и со бу, гди смо сви но ћи ва ли, ко ји на

кре ве ти ма, а ко ји до ли на сла ми, ако не мо гу кре вет да пла -

те. По тра жим Ми шка, али ње га та мо не ма. Ре ко ше ми да је

узео за себ ну со бу. Си гур но је имао ту шта но ва ца са со бом,

па ни је смио са оста ли ма у тар та њу да спа ва. За мо лим јед -

ног од оних љу ди, да чи зме одне се Мишку. Сад сам тек

уви ди ла да му не смим на очи из и ћи, и да ће ми ка за ти, да
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сам за то до шла, да га вре бам. И са ма сам ома уви ди ла, да

ни сам три ба ла до ла зи ти и сра мо тит га прид ње го вим

друштвом. Али ето, ви те, та ква сам ја би ла! Ура дим не што,

па по сли и са ма уви дим, да сам по гри ши ла. Та ко је би ло и

са Чан та ви ром. Ја сам ти ла Ми шку до бра да учи ним, ал,

бор ме, здра во хр ђа во је ис па ло. Три ба ло је ви ди ти ка ко се

раз го ро па дио, кад ме је угле дао. Раз би снио се, ко да сам му

отро ва до не ла. И, да ни сам по би гла још са вра та, ко зна

шта би још на ра дио!...

Нео д мо ре на, жа ло сна па још и глад на по ђем на траг пи -

ши це. На пу ту бр зо су ста нем и да се ни ки љу ди ни су сми -

ло ва ли на ме и по ве зли на ко ли, оста ла бих не где у сни гу

смр зну та. 

Те ци ле не ди ље Ми шко се ни је сми рио. За о ку пио, да

сам ишла у Чан та вир, да га вре бам, и бо го во је да се сва ку -

ћа тре сла. Шта све ни је та да чи нио! И ту ко ме је као ваљ -

да ни кад до тле, али ја сам све то из др жа ла, и од сви та са -

кри ва ла. Гди бих ја да ла сви ту да ис пи ра уста са на шом ку -

ћом! Ка ко ми је би ло, то сам са мо амо ја зна ла. А и да сам

ка за ла сви ту сво је му ке, шта би би ло бо ље? Ни ко ми не би

ви ро вао, још ма ње по мо гао, а мно ги би ме исми ја ли...

VII

Зна ла сам одав на, да се Ми шко др жао с не ким же на ма,

али је ра ни је би ло и бо же по мо зи. И зна ло се, и ни је; и ви -

ро ва ло се и ни је... Има ле же не вин ча ног му жа у ку ћи, па се

кри ле. Али кад се ува тио са оном бир та ши цом, с оном Пе -

тру шин цом, е то је би ла пра ва про паст! Ту ни сти да ни сра -

мо те ни је би ло. Ку ћи је ју тром до ла зио ре дов но, а по сли

сам му ја и ко ња хра ни ла и ти ма ри ла и упре за ла. Ме ни је

би ло те шко ко ња упрег ну ти, а он је ужи вао, да ско чи у ко -

ла при је не го што ја зап нем штран ге, па ме ши ба кан џи јом

док их не зап нем и не пре ста је док му и ка пи ју не отво рим.

Ка жу, да му је та не сри ћа да ла не што у ра ки ји да по пи је, и

до кле год она хо ће, лу до ва ће за њом. Она је то ли ке љу де та -
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ко упро па сти ла. Чу ла сам да у ви но и шпи ри ту са ли ва, са -

мо кад јој до ђу не ке де бе ле га зде, па ома па мет из гу бе. Зна -

ла је она баш и из бу ђе ла ра да ва ди, кад их опи је. А зна те

на ше га зде, ако не сло же у бу ђе лар све нов це што има је,

он да им се чи ни да ни су углед ни! Кад им се хи ља дар ке не

ра ши ре као хар мо ни ка у бу ђе ла ру, он да ни не ва де ве ли ки

бу ђе лар, не го из ма лог пла ћа је.

Не чу дим се, што је га зде ма ми ла, али шта је на по па ла

мо га Ми шка! Ка ква јој ха сна од ње га? Та он ни то ли ко ни -

је за ра ђи вао, да би мо гао дуг и ка ма ту пла ћа ти! И то сам ја

мо ра ла ми сто њега!

Што је Ми шко ви ше лу до вао с Петру шин цом све ме је

ви ше и ви ше ту као, а у на шем кра ју же не су све ви ше при -

по ви да ле о њој и Ми шку.

Јед но ве че при ва рим се, па одем прид Пе тру шин ци ну

ми ја ну. Кад та мо, ни ке же не ску пи ле се око вра та и пен џе -

ра и ви ре уну тра. При ђем и ја, при ви рим ма ло кра дом, да

ме ни ко не опа зи, и имам шта да ви дим! Там бу ра ши сви ра -

је, као да ће све жи це по ки да ти, а Пе тру шин ца на сри ди

ме ђу пи ја ним баћ-Гр гом Фи ћу ром и Ми шком, ко ји је два

сто ји на но га ма. Она, сва ис ки ће на с нов ци ма, љу би час

Фи ћу ра, час Ми шка... Фи ћур јој за сва ки по љу бац прип не

сто ти њар ку на кон ђу, а Ми шко де се ти цу на ке це љац. Она

се јед но за дру гим ку ца са њи ма, ис пи ја тро ја ни це на ис -

кап, ки да де се ти це са ке це ље и ба ца там бу ра ши ма. За по ви -

да ко ло и би сно игра на срид со бе сва раз го ли ће на до пр си -

ју... Обр ве јој на га ра вље не, усне на ру ме ње не ко да ће крв

врц ну ти из њих и све при вр ће очи ма и при пи ја се, час уз

јед но га, час уз дру го га. Та ко она, а Ми шко пи јан по че јој и

блу зу свла чи ти.

Ме ни као смр че прид очи ма. На сло ним се на зид да не

пад нем, па се је два од ву чем при ко пу та и сид нем на јед ну

клу пи цу. Ко ли ко сам та ко си ди ла, и ка ко сам ку ћи до шла

ни са ма не знам, али се си ћам, да Ми шко ни су тра дан ни је

до ла зио ку ћи.

Тре ћег да на ра дим ја по ку ћи и све изглéдам не ћел Ми -

шко на и ћи, кад на је дан пут чу јем са ули це ни ку свир ку, дре -
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ку, ци ку... Ме ни као да се но ге од си ко ше. Ома ми па де на

па мет, да ће то би ти Ми шко...

Ни сам се још ни с ми ста по мак ни ла, а вра та ца на авли -

ји се ши ром отво ри ше и на њих упа де Ми шко раз др љен,

го ло глав, кр ва вих очи ју и пи јан, да се је два на но га ма др -

жао. Крај ње га Пе тру шин ца, за гр ли ла га ли вом ру ком па

све под ври ску је, а за њи ма там бу ра ши би сно уда ра је у там -

бу ре... Ми шко, ка ко ме угле да, по ви ка за пли ћу ћи је зи ком:

— Ви то, хеј Ви то!... Ево, до вео сам ти, да ви диш шта ја

во лим!... Ви диш ли ово, ове ко се, ова уста, ову је дри ну?...

То је, Ви то, че га сам остао же љан по ред те бе!... 

А он да, као да ма ло до ђе к се би и као да се не чег при се -

ти, по ви ка ми:

— Ал, кад то ни си има ла, да си ми бар ла на ца или но ва -

ца до не ла, па да ку пим што ми ср це же ли!... Ви на, Ви то,

дај!... Иђи, ку пи, ту шта ви на до не си, да све за бо ра вим!...

А ја се уко чи ла и сто јим као уко па на, па ни да мак нем.

Ви дим не што стра шно прид со бом, чу јем да ме не куд ша -

љу, али не мо жем ни да ка жем што год, ни да с ми ста кре -

нем... Ми шко, кад ме ви де та кву, за кр ва ви очи ма, дрек ну, и

иш чу па нож. Али, хва ла Го спи, у том се и ба бо по ја ви на

вра ти ма на ко стру шен, стра шан... Ми шко, ка ко угле да ба бу,

ис пу сти нож и ста де као ма ло ди те, а Пе тру шин ца и там бу -

ра ши, кад ви де ше ка ко се Ми шко ска ме ни прид ба бом, раз -

би го ше се куд ко ји...

Кад та ко њих дво ји ца оста до ше са ми, ба бо, — сав цр вен

од би са, — са мо про ми ри очи ма Ми шка, па се скло ни ма -

ло у стра ну, да га про пу сти. А Ми шко обо ри гла ву, па ско -

ро по гу рен, про ђе по ред ба бе и те ту ра ју ћи се упа де у ку -

ћу...

Шта је та да ба бо на ди ва нио Ми шку, ка ко га је ру жио и

псо вао, то се не мо же ри чи ма ис ка за ти. Знам са мо, да је ба -

бо та да пр ви пут у жи во ту и ме не бра нио...
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VIII

Тежак криж сам ја но си ла на ле ђи ци лог сво га ви ка! Те -

жак је он био, а ваљ да нај те жи кад су ди ца по че ла до ла зи -

ти на свит. Ба бо и Ми шко ни су гле да ли, да  ли сам ја на том

до бу,39 да  ли сам здра ва или бо ле сна, да  ли сам ро ди ла или

ћу тек ро ди ти, и чи ни ми се, да су још го ри би ли, кад сам

бо ло ва ла.

А би ва ла сам ја ту шта бо ле сна са том мо јом ди цом!...

Ни сам има ла сри ће са њи ма и сва су ми пр ва ди ца уми -

ра ла. Ја и баб-Ли за све смо чи ни ли да ми се ди ца за др же,

али ба да вад. Ве зи ва ли смо и ко мар њак од ви шти ца, јер те

не срић ни це зна ју да уна ка зе ди те, па оста не пра во под ме -

че. Ме ћа ли смо и по све ће ног ома на у кре вет, јер ви шти це

од ње га нај ви ше би же, а баб-Ли за је за ди ва ла у кре вет и

нож и ка ши ку и ви ли цу, да кам се не на ба це чи ни. И че шањ

би ло га лу ка смо ме ћа ли под уз гла ни цу, јер и од ње га ви -

шти це би же, па опет чим за спем, а ме не те не срић ни це

спо па ну, па све мли ко по си са је.

Мо ја су ди ца ваљ да и за то уми ра ла, што ба бо ни су да ли

да код мене чу ва ју ба би не. Кад се код дру гих ди те ро ди, он -

да се код по ро ди ље ску пи мла деж из род би не, ди вој ке и

мом ци, па три ве че ри уза стоп це сви раје, пи ва је, игра је, ша -

ле се и ве се ле до је дан сат по сли по но ћи, а он да се ра зи ла -

зе, јер по сли по но ћи про ла зи ври ме ви шти ца ма. Ако те три

но ћи не чу ва ју ба би не, оне не срић ни це до ђу, па угу ше ди -

те или му па мет од не су. За то се, ваљ да, и ка же за оног, ко -

ји ни је са свим у гла ви, да је не до чу ван. Ко зна, ка ква би мо -

ја ди ца би ла да су оста ла жи ва, кад ба бо ни су да ли да се

чу ва ју ба би не!...

Ба бо ни су до пу шта ли да се тро ши на ме не, па ми ни

шки пић40 ни су ку пи ли да љу љам ди цу. Кад год се ко је ди те

ро ди, а ба бо ве ли:

— Шта ће мо ку по ва ти шки пић и тро ши ти нов це, кад ће

ти ди те и та ко умри ти!...
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Ни пе шкир ку му ни су да ли ба бо да ку пим. Ка жу:

— Од не си те ди те у цр кву. Та мо је  зво нар, па не ка ку му -

је: и та ко не ма дру гог по сла!...

Је ди но, на шта ба бо ни су жа ли ли по тро ши ти за ме би ло

је кад ме спо пад не гро зни ца, па ми до не су ли тар цр ног ви -

на. Ти ме су они ме не ли чи ли и го во ри ли:

— Гуц ни ти ма ло ви на, па ће ти про ћи гро зни ца! Са тим

сам ја и мо ју по кој ни цу ли чио, па јој би ло бо ље!...

А кад ја ни сам мо гла ни гуц ну ти, не го се тре сла у гро -

зни ци, да се све кре вет по да м ном ми цао, ба бо би ис пи ја ли

ци лу ли тру и ру жи ли ме:

— Шта би ти ла? Док то ра да ти зовем, као да сам ја ни -

ки спа хи ја!...

То ли ко сам се са пр вом ди цом из му чи ла, да ми је лак ни -

ло, кад би ми ко је ди те умр ло. Сед мо ро сам их ро ди ла жи -

вих, а по тај ни ца41 ко ли ко је би ло, то и не  знам. 

Је дан пут сам не срић но про шла. Уда ви ло ми се ди те. То

ми је би ла пр ва цу ри ца и жи ви ла је дви не ди ље. Мо ли ла

сам ба бу, да ми ку пе шки пић или ко лив ку, али они ни су ни

слу ша ли, шта ја ди ва ним. И, жа ло сна Ви то, шта ми се до -

го ди ло! Јед но ју тро на ђем мр тву цу ри цу по крај се бе: угу -

ши ла сам је те но ћи... О, што ми је би ло ту га и гри јо та! Ома

сам се Бо гу за ви то ва ла, да ћу три пу та ићи о су вом кру ву

за кри жом под Ба ју на во ди цу. А Ми шко, по сли, ми сто да

ме жа ли, увик ме шпо то, кад год се гди год о ди ци ди ва ни -

ло, па ка же:

— На ша су ди ца ма ло по мр ла, а ма ло их је Ви та по да -

ви ла!...

Ја сам на све па зи ла, па и на то, да се ди ца не кр шта ва -

ју на име по мр ле, па ни то ни је по мо гло.

Дру га цу ра, Тил ка, то ли ко се дре чи ла, да ни но ћом ни је

ми ро ва ла. Ми шко јој до не се из па те ке ца фле.42 Па ти кар му

дао и ре ко, да то и док тор да је ма лој ди ци. Дам ја уве че дви

ка ши чи це од то га ди те ту, а оно ују тру осва ни ло мр тво...

Ми шко, кад је то ви дио, узео ца флу па је ба цио на со как...

Мо ја по кој на На на, та ко су ми ста ри је се стре при по ви -

да ле, ра ни ла нас је с ко ром од ма ко ве гла ви це, кад смо би -
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ли ма ли да се не дре чи мо, па смо ето сви оста ли у жи во ту

и на ра сли, а мо ја ди ца ма ка ни ви ди ла ни су, па опет по мр -

ла! Ал, шта ћу?... Бож ја во ља!...

Је ди но ми је ду же по жи ви ла мо ја по кој на Ете ла. Кад ми

се ро ди ла сви су за њу ка за ли да ће жи ви ти. Та ква ми је ма -

ла ма тор ка би ла, чим се ро ди ла. Од пр во га да на је гле да ла,

ми го љи ла се, ду ка ла.

Кад је би ла од го ди не да на, ја одем у ду ћан код Ја ке ца

рад ква са, па по не ла и њу. Она се ни ког ни је бо ја ла, већ, ра -

но мо ја, на сва ког пру жа ру чи це, сми је се и гу че. Ја кец је

узме на ру ке и мет не у ма ли фун таш да је из ми ри, али она

је би ла окру гла ко ја бу ка, па је би ла те жа од де сет ки ла, а

на ма лом фун та шу Ја ке цо вом могло се са мо де сет ки ла из -

ми ри ти.

Ра но ми је на у чи ла ди ва ни ти, а кад је пр ви пут по че ла

зва ти ба бу: ба... ба... ба, а оно су се и ба бо рас кра ви ли, па

су се чак и осмих ну ли! Ко зна, да су ми ди ца оста ла жи ва,

мо жда би и ба бо и Ми шко би ли бо љи... Би ва ло је, да су је

ба бо и на ру ка ма др жа ли, па ка жу:

— Ни сам др жо сво је, а др жим тво је!... — и чи сто му мр -

ско.

А Ми шко, ка да до ђе с пи ја це или с ва ша ра, он јој до не -

се ше ће ра, ли ци тар ских ко ла ча или ал ве. Је да ред јој ку пио

и ма ле па пу чи це ли ци тар ске, а из Ки кин де с ва ша ра до нео

јој звеч ку. У то ври ме Ми шко је био нај мек ши. За бо ра вио

је ма ло и на дру штво. До ла зио је у ври ме ку ћи и си гро се с

Ете лом, кад год ба бо ни су ви ди ли. А она слат ка, па слат ка

да је из гри зеш. Узме је та ко на кри ло па је учи: „Та ши, та -

ши, та на не, ку ва на на та ра не...” Он да је учи, гди зец пи је

во ду, а она ка же: „Т...т...т...” — и пр сти ћем по ка зу је у длан,

да ту зец пи је во де. По сли јој узме ре дом по вла чи ти пр сти -

ће и на сва ки пи та и од го ва ра:

„Ку да, ку да?

— Мај ци, мај ци.

Шта ћеш, шта ћеш?

— Пи ти, пи ти

— Си ка, мли ка!...“
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Па је учи, ка ко ће па ло ру пук нит ба би. Она кри жа, кри -

жа и пук не ру чи ца ма по дла ну ба би и по љу би га у ру ку. Ба -

би је би ло та ко дра го, кад му је пр ви пут да ла па ло ру, да су

јој да ли јед ну фо рин ту сре бра. За ту фо рин ту ја сам јој по -

сли ку пи ла но во ру во за Ус крс.

Кад ба бо оду ме ђу ди ван џи је на ћо шу, а ја узмем Ете лу,

гле дам је, изи ла би је с очи ма да мо гу. Па јој ди ва ним ко ве -

ли кој:

— По љу би, ра но, ма му, а ма ма ће те бе. Дај устан ца, но -

сић, обра шчи ће! 

Па јој пра вим зе ца, а она пру жи ру чи це, и хва та сен ку

на зи ду. 

Увик сам је та ко ми ло ва ла, кри шом од ба бе, а кад би ме

они ви ди ли, го во ри ли би: 

— Та оста ви то ди те на ми ру! За да ви ћеш га ко Пур ча ри

пу ле!...

Ни сам је сми ла оста ви ти са му, и свуд сам је но си ла са

со бом. Сви су је во ли ли, гди сам је но си ла, па је и го спо ја

Ан гол ка го во ри ла, да ће ми је укра сти и узе ти под сво је.

Баш је има ла го спо ја Ан гол ка но ва ца не ми ре ног бла га, али

ја опет не бих да ла од се бе мо ју Ете лу. При по ви да свит, да

је го спо ја Ан гол ка хти ла по ста вља ти со бе са сребрним

форинтима и писала цару за дозволу. Цар је кажу овако

отписао: „Ако имаш толико новца да поставиш собу са

нов ци ма си че ни це на то при ста јем, али да ми се по гла ви

ше ћеш, то не до зво ља вам!...“ И та ко, ка жу, Ан гол ка – ни је

по ста вља ла со бе са фо рин та ма... Ја не  знам, да  ли је то баш

исти на што свит ди ва ни, али да ми је го спо ја Ан гол ка све

те фо рин те по кло ни ла, још ни та да јој не бих мо ју Ете лу

да ла!

Ду го сам је до ји ла, па су ме већ и же не по че ле ру жи ти:

— А ко је, бо лан, ви дио до ји ти ди те од пол друг43 го ди -

не? Та ви диш ли да те већ сву из ву кла!

Ја сам и са ма уви ђа ла да је та ко, па опет же не ни сам по -

слу ша ла. Ка ко да је од би јем, кад се она са мо на мли ко

осми хи ва ла!
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Али, бор ме, ка да ми се јед ног да на раз бо ли ла, ја сам је,

ра но мо ја, ла ко од би ла. Ја је зо вем:

— Ете ла, ра но ма ми на, хо ћеш, пи ле мо је, ма ло си ка

мли ка?... — па је узмем на кри ло и рас коп чам ле веш, ал

она, си ро та мо ја, ру чи ца ма ста не да ме гу ра и оти ска, и та -

ко сам је, ето, вр ло ла ко од би ла!

А то је би ло два да на по сли Вор го шког ва ша ра. Ми шко

до шо с ва ша ра у по не ди љак и до нио Ете ли ра ног гро жђа,

круп но као во лов ско око, и лу бе ни це као крв цр ве не. Ја ни

зрн це та ни сам око шта ла, већ ка жем Ете ли:

— Ји, ра но, гро жђа, чи ча ти доно с ва ша ра...

И зр но по зр но, по зрно, ја све гро жђе по да јем, а и кри -

шку лад не лу бе ни це. И, ето, ка ко сам Ете лу он да са гро -

жђем на ра ни ла, ви ше јој, ср це мо је, ни мли ко ни је три ба -

ло. Вру ћа је би ла као да ће из го ри ти и са мо иште во де: „Ту

ту, ту!...” Та ко је во ду тра жи ла.

Упла шим се ја, па хајд баб-Ђу ли вра ча ри, а она ка же:

— Чу јеш, же но, уре кли ти ди те!

И по сли јој ду го ски да ла чи ни, па јој и во ди цу ми ри ла.44

Али ба да вад, јер је мо ја Ете ла жи ви ла још са мо три да на,

па та ко ре кућ здра ва здрав ци та умре. Уре кли је, ма кар сам

је скри ва ла од сви та, па јој и цр вен кон чић ве зи ва ла за ње -

ну слат ку ру чи цу. Јој, не зна те ви, шта је то, кад се од ср ца

от ки не, па се у зе мљу за ко па!... По лак ме не с њом сам са -

ра ни ла!...

Увик жа лим, што је ни сам лип ше са ра ни ла. Ни сам зна -

ла, да ће се на њој свр ши ти, а по го ди ла бих ја њој ца кле на

ко ла, па ма кар по сли ци лог ви ка ра ди ла да от пла тим.

Ал лип сам јој гро бић на пра ви ла. Свуд сам по ње му цви -

ће за са ди ла, а око ло ли по огра ди ла. И клу пи цу сам јој ма лу

ви ше кри жа на пра ви ла. Ту сам ја нај сла ђе ври ме про во ди ла.

Кад ми се здра во сте шча у ср цу, ја одем код мо је го лу би це,

клек нем, Бо гу се по мо лим, и све том во ди цом гро бић по -

шкро пим. Он да јој кр стић за гр лим, па јој све мо је не во ље из -

ја дам. Не ди љом, по сли под не, увик сам про во ди ла у раз го во -

ру са мо јом ли пом ди вој ком. Сид нем та ко на клу пи цу по ред

ње не гла ви це, па раз го ва рам са њом, ко да ми је жи ва.
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И по ну де сам јој но си ла. Кад је од чег ври ме, од тог сам

јој и но си ла. Кад су Ма те ри це, ја њој ора, кад Пе тров, ја

њој ја бу ка, кад је Бад њи Дан, ја њој ма ли бо жић њак од не -

сем, па и сви ћи цу за па лим. Нај те же ми је би ло, кад дру ге

из не су прид Ус крс ма ле па пу чи це, а ја мо јој Ете ли са мо

све те во ди це...

IX

Ето, та ко сам ја мој вик про ве ла! Дво ри ба бу, уга ђај Ми -

шку, ро ди па са ра ни, ро ди па са ра ни...

Два де сет го ди на сам са све кром би ла у ку ћи и на при ме -

ћа ла се гор ких и те шких да на при ко гла ве, али кад су ба бо

умр ли, Ми шко је још го ри био, јер се ви ше ни је имао од ко -

га устру ча ва ти. Пио је, пра тио се с там бу ра ши ма, ту као ме

ско ро сва ки дан. Ја сам ра ди ла и ште ди ла, од уста сам одва -

ја ла па ње му до но си ла, ал све за ба да вад. Пре сто је био и

ра ди ти, а то ли ко је пио, да је већ и ку ћу био за ду жио.

И ко зна, шта би би ло од нас, да ни је до шо рат и Ми шка

од не ли на фронт. Мо ра да је био ни ки ве ли ки рат,45кад су и

ста ри је оти ра ли на фронт, јер Ми шко, он ви ше ни је био та -

ко млад.

Кад сам оста ла са ма, а ја из да на у дан ра дим код баб-

Ма це, па што за ра дим, ја не што вра тим баб-Ма ци за дуг, а

све оста ло ша љем Ми шку на фронт. Мир но сам та да про -

жи ви ла, али сам се ту шта бри ни ла за Ми шка. Шта ћу, бо -

на, ако у ра ту по ги не! Са мо ње га јед ног имам, па ако и ње -

га из гу бим, ка ко да жи вим та ко са ма на сви ту?...

А и за што да жи вим? Ни ко чуд но ври ме је на ста ло, од

ка ко је до шо рат. Све се не ка ко про ми ни ло, уз му ти ло, ис -

ква ри ло. Чак ни у цр кви ви ше ни је би ло сло бод но рац ки

Бо га мо ли ти!... Ка жу: рату је мо са Ср би јом, а и Ср бљи рац -

ки ди ва не ко и ми, па цар за бра нио да се у цр кви на рац ком

Бо га мо ли... Па ни на пи ја ци ни је сло бод но на шки ди ва ни -

ти. Свуд чу јеш: „му сај бе сел ни“, ал ја „нем му сај, кад нем
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ту дом“.46 Још су ме у шку ли ту кли, што ни сам зна ла ма ђар -

ски ди ва ни ти. Ни је се то ли пи ло за ме, па сам и ома то ри ла,

ал ма ђар ски ни сам на у чи ла... До ра та је би ло са мо сра мо та

рац ки ди ва ни ти, ал сад бор ме баш ни је ни сло бод но. Па,

кад је та ко, ја ћу ћу ти ти, ал ма ђар ски не ћу ди ва ни ти!...

Чу ди ло ме не то, што се не сми рац ки ди ва ни ти, па пи -

там: „А за што ми ра ту је мо са Ср би јом, кад су и Ср бљи

исти свит ко и ми?“ — али ми же не од го ва ра ју: „Ћу ти, Ви -

то, за тво ри ће те. То ве ли ка го спо да зна ју, а ми мо ра мо ћу -

ти ти!“

Ду го је тра јао тај цр ни рат! Ја сам ви ше бро ји ла да не,

кад ће се Ми шко вра ти ти из ра та, не го кад је био у Бу ди му

и Са ра је ву. Рас пи ти ва ла сам за њег, јер ми он ника ко ни је

пи со. Тек по сли го ди ну да на ми се ја вио са та ли јан ског

фрон та и у пи сму ми се здра во ту жио: пла ни не, ка мен...

пла ни не, ка мен... а ниг ди хла да, па ни во де не ма! Ка же Ми -

шко у тим пи сму: „Ако има па кла, то је ту на та ли јан ском

фрон ту, за то, Ви то, из ба вљај ме ка ко знаш из ових му ка.

Ма кар и ку ћу про да ла, са мо ме одав де спа са вај!“

Кад сам до би ла ово пи смо, ја да се угу шим од су за, па

тр чи на све стра не и рас пи ти вај се, ка ко ћу мо ме Ми шку да

по мог нем. Али, ка ква по моћ! Та не би на ша ку ћа би ла ни

на ма ли прст тој ве ли кој го спо ди, што из ба вља ју из ка та на!

Ни у ди ван они не ће да ста ну, ако не маш бар сто ла на ца зе -

мље! Ја сам то и Ми шку по ру чи ла по јед ном ње го вом дру -

гу, кад се вра ћао из шпи та ља на фронт. Пи смо му ни сам

по сла ла, јер рац ки ни је би ло сло бод но пи са ти, а ма ђар ски

ни сам зна ла. Бог и Бла же на Ди ви ца Ма ри ја не ка му се сми -

лу ју, јер ја му баш ни шта ни сам мо гла по мо ћи...

Мо ли ла ја Бо га дан-ноћ, да ми се Ми шко жив вра ти, или

бар пи смо од ње га да до би јем, кад јед но га да на сти же глас

из Но во га Са да, да су на ши љу ди та мо. При по ви да ли ни ки

по гра ду, ко ји су би ли у Но вом Са ду, да су у ка ран ти ну и да

ни ко га не пу шта ју ку ћи док не про ђу дви не ди ље, па ако за

то ври ме ни ко не умре од ко ле ре, он да ће сви отић на ур -

лап.47
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Али же не ни су мно го ма ри ле за ко ле ру. Чим су чу ле, да

су на ши у Но вом Са ду, ве жу у бу ћур пе че ни ца, шун ка, ви -

на, ра ки је, ду ва на — све ће то би ти слат ко кад је од ку ће —

па хајд за Но ви Сад!

Из на шег ком ши лу ка кре ни ло се њих де се так. Ја за мо -

лим снаш-Пер ки ну сна ју Ма ру, да ви ди, јел ме ђу њи ма Ми -

шко, јел жив, јел здрав и не ка до бро упам ти, шта ће ми он

по ру чи ти. Чим су же не оти шле, ома поч нем на пр сте бро -

ји ти, ка кве ћу Ми шку по ну де од не ти. Ис пе ћи ћу му при -

сна ца, то је нај већ ма во лио, кад је код ку ће био. Ола ди ће се

до Но вог Са да, али мет ни ћу у њег мор ског гро жђа, па ни

хла дан не ће би ти хр ђав. За кла ћу и ко пу на48 и ис пећ. Де бео

је, па се све хе гу ца кад иђе, а реп му се при ли ва на сун цу у

зе ле но и мо дри ка во баш ко ла ги ра но ша ре но ја је на Ус крс.

Ку пи ћу и ду ва на три па кле, а ра ки је и ви на, то ће ми баб-

Ма ца Ћур чи ће ва да ти. Не жа ле они, ако бих и аков по не ла,

јер их до бро слу жим. Ци лу ноћ ни сам спа ва ла, а кад за дри -

мам, а ја или оте жем при снац, или окре ћем ко пу на, или на -

ли вам бо цу. Слат ко је то при пра вља ти сво ме чо ви ку, па је

слат ко и кла пи ти о то ме!

Је два сам че ка ла, да се оне же не вра те из Но вог Са да, да

чу јем, јел та мо Ми шко, јел здрав, шта ми по ру чу је. Али,

кад се же не су тра дан вра ти ле из Но вог Са да, не ма ни Ма -

ре, ни снаш-Пер ке. Ја их по тра жим код ку ће, али Ма ра сва

ни ка зази ре од ме не, и од го ва ра са мо по не што од оно га,

што је ја пи там. Све не ка ко, као да кроз зу бе ци ди, кад ми

од го ва ра о Ми шку. Ви дим ја, да ту што год ни је до бро, и

поч нем је кроз плач пи та ти, да ми ни је мо жда Ми шко умро.

„Ни је умро, Ви то, ни је”, — поч не она нај зад, — „али ти је

по ру чио, да му не иђеш, а ни па ка да му не ша љеш, па ни

нов ци му не три ба је!...” 

Ви ше ни шта ми ни је ти ла ре ћи и кад сам је ду го пла чу -

ћи мо ли ла, ка за ла ми је још и то, да је бо ле стан. Кад сам то

чу ла, одем код баб-Ма це, ис пла чем се код ње и пи там је,

шта да ра дим. Ми сли ла сам да ћу умрит од ту ге за Ми -

шком, па јој ка жем да ћу ићи да га ви дим, ма кар је он по -

ру чио да не три ба ни да до ла зим, ни па ка да му ша љем.
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Мо рам ићи да га још је да ред ви дим, па ма ома умр ла! Ка -

жем јој, да је бо ле стан, да ће умрит, а ја га ни ви дит не ћу.

Ка жем јој и то, да их све у јед ну ра ку ко па је кад умру, па их

још и кре чом по ли ју. И поч нем на бра ја ти: „Јој, Ми шко мој,

до бро то мо ја, за ко па ће те, па ти ни гро ба не ћу зна ти, ни

кри жа по љу -б и ти, ни сви ћи цу за па ли ти!...“

На бра јам ја та ко, па и не ви дим, ка ко баб-Ма ца сва ми -

ња у ли цу. Али она се ди же, па ми од си че, — ал и би ла је

жан дар же на — „Е, Ви то, лу да си, ко ли ли ко си ве ли ка!

Хти ла сам да ти не ка жем, шта су ми при по ви да ле те же не,

што су би ле у Но вом Са ду, али кад ви дим, да те би ли па рич

и до бар са вит не ври де, он да ћу све да ти ка жем. До шла да -

нас Ма ра Лон ча ре ва, па ми при по ви да чу да, што их је она

тво ја лу да из бур бу ћа ла прид сви ма же на ма. Да кле слу шај,

шта ми је при по ви да ла Мар та. Сти гле ми — ка же она — у

Но ви Сад и од ве ду нас у Ло гор. Исти на уну тра нас ни су

пу сти ли, али ми се ви ди ле и с на шим љу ди ма по раз го ва ра -

ле и при ко бо дљи ка вих жи ца. При да ле смо им по ну де и сад

мо же мо че ка ти док ка ран тин не про ђе. Ви де ле смо и Ђа ну.

Осла ња се на ба ти ну и ву че се, ко да ће из да нит. По зна ле

смо га и ка за ле му, шта му је Ви та по ру чи ла, да га је Ви та

по здра ви ла и пи та ла, три ба ли му што год, шта да му по -

шље, и ка да да до ђе.

Али он ни је ни са слу шао све, што смо ми го во ри ле, не -

го је по чео псо ва ти и овај жи вот, и по кој ну ма му ко ја га је

ро ди ла да се му чи, и Ви ту, ал Ви ту нај већ ма. „Ка ква Ви та”!

— дре чио се он. „Ка жи те јој, нек ми не до ла зи и нек ми ни

па ка не ша ље! Ка жи те ви њој, нек се она не ши ри у мо јој

ку ћи, већ не ка тра жи се би, ку да ће се лит!... Јер, ја ћу и та -

ко про дат ку ћу, чим стиг нем та мо! Што да је не про дам?

Ко ме да је чу вам? Ваљ да Ви ти, да се ши ри по њој!?... Ни је

ми ни шта до не ла, са мо га здач ко име!... А ни је ме ни она

тим га здач ким име ном ни шта по мо гла! Ваљ да ме је из ба -

ви ла из ка та на, па да се ши ри и ужи ва у мојем! Е, не ће!

Про да ћу, по пи ћу, за па ли ћу све! Та ко по здра ви те Ви ту!...“ –

за вр шио је Ми шко са круп ном псов ком.
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При по ви да ми то баб-Ма ца, па све др шће, та ко се ср ди,

и ваљ да би ме и уда ри ла, да сам про ба ла бра ни ти Ми шка.

Али ја сам ћу та ла и у ду ши се твр до ри ши ла да ћу оти ћи

Ми шку у Но ви Сад, па ма кар ме он убио. Зна ла сам ја, да

он та ко не ми сли, ка ко је ди ва нио, већ се ср ди за то, што ни -

је на у чио па ти ти, па му је сад те шко. 

Спреми ла сам све по ну де за Ми шка, рас пи та ла сам и

кад по ла зи воз за Но ви Сад, али сам се сти ди ла, да ка жем

баб-Ма ци да ћу ићи Ми шку, и да јој тра жим шун ку, ви на и

ра ки је. А шун ка и ко мовица су би ле је џак49 Ми шков и без

њих нисам му сми ла оти ћи. Ни сам има ла куд, него одем

баб-Ма ци и ка жем јој све. О, што ме је из ру жи ла та да, на -

зва ла ме је и мага ри цом али ми је на по слет ку да ла све што

сам тра жи ла! 

По шла ја али кад сам на ста ни ци чу ла да, у Но вом Са ду

не ма Бу ње ва ца ти ла сам се вра ти ти. Шта ћу и ку да ћу, кад

не  знам ма ђар ски! Али, ре кох, хајд, да ви дим и то чу до, гди

не ма Бу ње ва ца!... Из ва дим кар ту и уђем у воз. Окре нем се

ли во и де сно и сид нем на крај јед не клу пе, а ко та ри цу

узмем се би у кри ло. Ре кох: ту шта је сви та, па мо же не ста -

ти, а шта би без ко та ри це, жа ло сна Ви то?

Кре ни ли ми одав но и ус пут чу јем ви чу: „Шан дор“, „Ве -

ру шић“, „То по ла“... Ме ни но ге већ утр ни ле од ко та ри це,

али се ти шим: кад сам из др жа ла до Тополе из др жа ћу и до

Но вог Са да. Ал хо ћеш: ма ши на иђе па ста не, иђе па ста не,

а на по љу све ви чу, ви чу, али Но вог Са да никуд ни од ко ро -

ва. Ишла сам ја и на води цу под Ба ју,50 али то је би ло бли -

же, а ово свуд ора ње па ора ње... по да на на ај зли ба ну па

увик исто ора ње!

Ски нем на по слит ку и ма ра му с гла ве, не бих ли бо ље

чу ла, кад вик ну Но ви Сад, али — би ло је ту и „Вер ба са“ и

„Киш Ке ра“ и „О Ке ра“, али тог про кле тог Но вог Са да ниг -

ди! По пла шим се, да ни сам на дру ги воз на тра па ла и ста -

нем го во ри ти у се би: „А јој, Го спе дра га, од не ће ме на крај

сви та, па шта ћу он да!...“ При кр стим се и ста нем мо ли ти

Бо га. Али из мо ли ла ја и де вет ни цу и ро жа ри је, а Но вог Са -

да још ниг ди. На по слит ку пи там јед ног чо ви ка: 
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„Јел те, ба ћо, ко ли ко је са ти?“ Он ме, чо вик за пи та, ку да

пу ту јем, па опет по гле да у сат и ре че: „Још је дан сат, па Но -

ви Сад“.

Он да ми опет па де на па мет, да та мо не ма Бу ње ва ца, и

ста нем се бри ни ти, ка ко ћу до зна ти, гди је ка тан ски шпи -

таљ.51 Бри нем ја та ко и при ко ре вам са му се бе, што сам се

са ма оти сни ла у да ле ки свит, кад на јед ној ста ни ци сви по -

у ста ја ше и по че ше бу ћу ре ски да ти. Уста ла и ја и узе ла ко -

та ри цу да си ђем. Ми слим, Но ви Сад је, али не ко ви че.

– Уј ви дек!... Уј ви дек!...

– Ка кав Уј ви дек, бо ла вас од не ла! – по ви чем ја, па по -

но во сид нем. Ко та ри цу сад мет нем на клу пу по ред се бе,

јер ви ше ни је би ло ни ко га, да ми је укра де, и по гле дам кроз

пен џер да ви дим, ка кав из гле да тај Уј ви дек, кад сав свит

си ђе ту. Али онај ба ћо, што ми ка зо ко ли ко је са ти, по че ме

зва ти пр стом да си ђем до ли, а ја ње му при тим гла вом, па

ка жем:

– Шта си ти ме не склеп то зва ти? Срам те би ло! Шта на -

па сту јеш по ште ну же ну! Ви ди ти ње га!...

Ал он не зна за ша лу, већ по чео ви ка ти на ме не:

– Си ла зи бр же, воз ће ићи да ље!

– Ама, ма ни се, чов че, ме не, ни сам ја ва  мо на у ми ла, већ

у Но ви Сад!

— Па ово је Но ви Сад! — од го ва ра ми он ср ди то. – Зар

не ви диш на та бли Уј ви дек, а то зна чи Но ви Сад!

— Па та ко ка жи, чов че, ли по рац ки: Но ви Сад! Куд ја

знам, шта ти је то Уј ви дек? — вик нем ја, па згра бим ма ра -

му и кота ри цу и она ко го ло гла ва, у кон ђи ско чим из во за,

баш кад је ма ши на зви жда ла и да ље се кре та ла.

Ско чим ја ли по, али ми се јед на бо ца с ра ки јом ис кли -

зну из ко та ри це и та ко лу пи о ши ну, да сва у ко ма де пр ште.

Сри ћа мо ја, што сам по не ла дви бо це ра ки је, јер да ми она

дру га ни је оста ла у ко та ри ци, он да бо ље да се још са ста -

ни це вра тим ку ћи и да не из ла зим Ми шку на очи!

Кре нем ја у ва рош и ко га год за пи там, гди је ка тан ски

шпи таљ, сва ки ми ли по рац ки од го ва ра и упу ћу је ме, гди је

нај кра ћи пут до ло го ра. Ка за ли ми код ку ће да не ма Бу ње -
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ва ца у Но вом Са ду, али ми ни су ка за ли да има Ср ба ља, а то

је то!... Та ко сам се ли по на ди ва ни ла по на шки с ким год

сам ти ла, ко да сам би ла баш међ са мим Бу њев ци ма!...

Је дан ста ри ји чо вик ме од вео чак до жи ца и ка же:

— Ето ло гор!

Ја му се ли по за хва лим и при ђем чу ва ру. Али чу вар био

Шва ба, па ни ти зна са мном да ди ва ни, нит ме пу шта бли -

же жи ци. Про ба ла сам јед но три пу та мо ли ти га, али он са -

мо ма ше гла вом и од ма њи ва ру ком, да не смим бли же. Ја

сми слим све на јед но, па узмем бо цу с ра ки јом и по ка жем

Шва би, да мо же ма ло от пи ти из ње. Шва бо при ђе бли же,

узме ми бо цу, али ваљ да ме чо вик ни је ра зу мио, и за др жа

је се би. Тра жим ја, да ми вра ти бо цу на траг, али он и не ха -

је. Ка жем, да ће се ср дит Ми шко за ра ки ју, али ме он и не

гле да, не го се са мо окре те јед ном ка та ни и ре че му, то сам

ра зу ми ла:

— Ка плар Ђа но!

Оде онај до Ми шка, али, жа ло сна Ви то, мој Ми шко ни -

је тио до ћи, већ по слао јед ног сво га дру га рад ко та ри це. Ја

шта ћу, дам ко та ри цу оном ка та ни и за мо лим Ми шка да се

не ср ди што сам она ко про шла са ра ки јом. А Ми шко, кад је

ви дио да не ма ра ки је, до ге гу ца до жи ца и пу ну ко та ри цу

ба ци при ко огра де пра во ка ме не.

Не три ба ми ни шта од те бе! — ста де он да ви че, а очи

му са мо си ва је. — Шта си до ла зи ла! Ко те звао? Не по зна -

јем ја ви ше те бе!... Из ку ће ми се се ли, јер ћу је и та ко за -

па ли ти! Зар, да се ти шириш у њој, а ме не да не из ба вљаш

из овог па кла!? Ти да си же на ко же не, ти би своју ку ћу

про да ла, да је имаш, а ка мо ли моју па мени да по мог неш!..

Бо гу је он та ко, а ја обо ри ла гла ву, па ни по гле дат га не

смим, а ка мо ли да се за пла чем и што год му ка жем. А кад

се до Бо га на псо вао, он се окре те и оде пра во у ба ра ку.

Ја ста ла па га пра тим очи ма, да га се бар та ко на гле дам,

а кад он оде за ћо шу, са гнем се, по ку пим у ко та ри цу и ма -

ра му по ну де што сам му би ла до не ла, па пла чу ћи по ђем на -

траг.
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Ка ко сам сти гла ку ћи не  знам, али се си ћам да по сли два

да на ни сам сми ла на ули цу да изи ђем од жа ло сти и сра мо -

те.

О том мо ме пу ту ја ни ком ни сам при по ви да ла. И баб-

Ма ци сам сла га ла да ме Ми шко ли по при мио. Ви ди ла сам

по њи ма да ми ни су ви ро ва ли, али ћу ти ли су.

X

По сли не ди љу да на стиг ну на ши љу ди из Но вог Са да.

Сви оти шли сво јим ку ћа ма, са мо мо га Ми шка не ма. Ја нит

смим да одем до лак та ње, нит смим од сра мо те да пи там

Ми шко ве дру го ве, гди је он, већ са мо че кам да њом и но ћом

код ку ће да ме не из не на ди и до ђе, па да ме не за те че. То би

би ло нај го ре.

Тре ћи дан ни сам мо гла ви ше из др жа ти и по ђем да тра -

жим Ми шка. Чим сам на со как иза шла чу јем од љу ди да је

Ми шко упра во са ген ци је52 оти шо код Цванци ка у бирц и да

се за ова три да на ни је ни три знио. Ја одем прид Цван ци -

ков бирц, по гле дам кроз пен џер и ви дим Ми шка, си ди у ве -

ли ком дру штву, по ги нуо је за дру штво, и пи је ра ки ју. Ја се

шћу ћу рим прид бир цем и че кам: бар ћу га ви ди ти кад у

лак та њу по ђе. У по чет ку ми сра мо та би ло од сви та, да га и

сад че кам прид бир цом, али по сли ми је би ло баш све јед -

но. Ве ћа је би ла мо ја не во ља од сра мо те, па за сра мо ту већ

ни сам ни ма ри ла. Бо ја ла сам се са мо, ако Ми шко до зна да

сам ту, шта ће он да би ти. Али се ни сам мо гла ни одво ји ти,

јер дру ги пут кад се на лу ду је он до ђе ку ћи, а сад сам зна -

ла, да ће га од не ти на фронт, па ко зна, мо жда га ви ше ни -

кад не ћу ви ди ти!

Шћу ћу ри ла се ја та ко и по ко ји пут по гле дам кроз пен -

џер, кад од не куд на и ђе Сти пан Ша фрањ пи јан и уђе у

бирц, јер Ша фрањ ни кад ни је про шо по ред бир ца, а да не

свра ти. Не  знам, је ли ме по зно је л’ ни је, ал чим је ви дио

Ми шка, ома га по чо за дир ки ва ти:
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— До бро, Ми шко, што ћеш отић на фронт, бар ћеш нам

оста ви ти ку ћу и Ви ту... Фа ла ти, што ку ћу ни си про до, има -

ћу бар ја шта да про да јем!...

Ми шко, пи јан, ско чи као ра ње на звир. Ми сли ла сам сад

ће крв по те ћи, али он је са мо лу пао ша ком о стол, псо вао све

све це бо жи је и де рао се, да су се пен џе ри тре сли:

— Што ми њу спо ми њеш? Зар ја за то би жим од ку ће, да

и ов де чу јем: „ку ћа“..., „же на“..., „Ви та!...“ — До ста је би -

ло то га ци ло га жи во та!... Гди је она?... Ваљ да ме и са да

вре ба... — па по ле те на вра та.

Љу ди ста до ше прид ње га и не пу шта ју га на по ље, али се

он оти ма и ви че:

— Пу сти те ме!... За кла ћу је!... Ка ко сми до ћи, гди сам

ја?!... Ко је она? Шта је она? У бу ћу ри ћу је сву пр ћи ју до -

не ла!... Ни ке ми ри са ре53, па да она за по ви да у Ђа ни ној ку -

ћи, док се ја му чим на фрон ту!... Али не ћеш!... Не дам ја

то!... Ево, љу ди, про да ћу ку ћу! Хеј, шта гле да те? Ево, про -

да јем ма кар по што, са мо да се она не ши ри у њој!...

Али ни ко ни шта ни је по ну дио. Сви су ћу ти ли, иако су

та мо би ле све са ме ба да ва џи је, ко ји су на све кон те ни.

Ваљ да ни су има ли ср ца, да ме са свим упро па сте, да ми и

кров са гла ве от му. Та сви љу ди из кра ја су зна ли са ко ли -

ким тру дом и му ком сам ја ку ћу Ђа ни ну одр жа ла.

Те исте но ћи Ми шко је оти шао на фронт, а ку ћи ни је ни

до ла зио, ни ти се са мном ви дио. Ја сам га кра дом на не ко -

ли ко ко ра ча ја пра ти ла по мра ку до стани це да се не гди не

сру ши, а и да бар та ко  мо је  ср це  за до во љим...

*

Оти шо Ми шко, а ја опет оста ла са ма са мо јим пат ком,

ма цом и ке ри ћем. Кад ни ког не ма, а ја с њи ма раз го ва рам

ко са че ља ди ма...

Мат ка54 мо ја, ма ла мат ка, она ми је та ко ли па, ко да је

по ру че на. Мо гла бих је ме ћат у пен џер ме сто цви ћа. А

Цуц ка, она ми врид на па сва ко ју тро, из не се по сте љи це на

сун це, и мат ки ну и пат ко ву и сво ју. Сва ком сам им по сте -
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љи цу са ши ла, па сла мом на стр ла. Кад се упр ља је, ја их

опе рем, па опет на стрем чи сте сла ме.

Су бо том ку пам мо ју слат ку жи винчад и дам сва ком чи -

сте ча ра пе. Ја сам им сви ма и ча ра пе са ши ла, да ми бла то у

со бу не но се. Па зим их и ма зим ко ди цу сво ју. Они су ми

мој нај сла ђи раз го вор и уте ха, и све би до бро би ло са мо

кад би мој Ми шко до шо. Ал ето, то ли ко је ври ме на про -

шло, а ја не  знам ни гди је, ни ка ко је, ни да ли је жив. Са -

мо да ми он до ђе, да га још је дан пут ви дим, па би га слу -

жи ла и дво ри ла као ма ло ди те, бо ље не го што сам ика да до

са да!... Знам ја Ми шка мо га, није он рђав, не го му је са мо

ћуд чуд на, зато ме је она ко ру жио, кад је по след њи пут до -

ла зио с фрон та...

О, Го спе дра га, сми луј се на мо га Ми шка и са чу вај га од

смр ти, јер ћу по лу ди ти, ако ми се он из ра та не вра ти!...

*

* *

Та ко ми је у ду гим је сен ским ве че ри ма док је још рат

бе снио на све стра не при по ве да ла о сво ме па ће нич ком жи -

во ту снаш-Ви та Ђа ни на, по гу ре на над пер јем, ко је је па -

жљи во че шља ла. Без роп та ња, не оп ту жу ју ћи ни ког, ти хо и

ша па том да дру ги не чу ју, јер: „До ћи ће Ми шко, па шта би

он на то, ако би од не ко га до чуо!... А Ми шко ће до ћи... До -

ћи ће си гур но!..“ — уве ра ва ла ме је она, за вр шу ју ћи сво је

ту жно при ча ње.

Али рат се већ при бли жа вао кра ју, а Ви ти још не ма ни

Ми шка ни о Ми шку гла са. Сви су дру ги бар по што год до -

зна ли о сво ји ма, а она, од ка ко је оно Ми шка кри шом на

ста ни цу ис пра ти ла, ни од ку да ни шта о ње му ни је чу ла. И

тек, ка да су ту че ни ца ре ви вој ни ци по че ли да бе же са

фрон та и тај но до ла зе ку ћи, сти гла је и сна ш-Ви ти Ђа ни ној

кар та из Швај цар ске, да јој је Ми шко за ро бљен у Ру си ји.

На кар ти је био уда рен жиг Цр ве ног Кр ста, и тај „криж“ на

кар ти, као да јој је па мет по му тио. Би ла је убе ђе на, да јој је

Ми шко умро, и ни ко јој није мо гао до ка за ти да је жив.
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„Шта ће он да криж на кар ти, да ми је он жив?“ — го во -

ри ла би она же на ма, ка да су је те ши ле и уве ра ва ле, да Ми -

шко ни је умро.

И од та да, куд год је ишла са мо је пла ка ла. Ни хра не ни -

је ско ро ни ка ко узи ма ла и пре сви сла би од бо ла и пла ча да

се Мар ко Ве лиш, друг Ми шков из ра та и роп ства ни је сми -

ло вао на њу и јед ног да на је уве рио да је Ми шко жив. Чак

јој је до ка зао да ће Ми шко до ћи још ко ли ко су тра и то оним

во зом, ко ји у наш град сти же из Мо скве у че ти ри са та по -

сле под не.

По ве ро ва ла она Мар ку Ве ли шу и об ра до ва ла се, и ка ко

он да, та ко го ди на ма, још и са да жу ри, ра ди, спре ма по ку -

ћи, да све бу де у ре ду, кад јој Ми шко до ђе. Увек за су ка на,

она из но си ства ри у дво ри ште, пе ре до врат ке, чи сти про зо -

ре и кре чи сва ке су бо те. А кад јој не ста не па ра, она ума че

пе ра је у чи сту во ду и пе ре зи до ве као не ка да, ка да јој Ми -

шко ни је дао да ку пи креч.

У по чет ку је љу ди пи та ли, за што та ко сва ког да на

успре ма ку ћу, а она, ве се ла што мо же са не ким ра дост по -

де ли ти, по цуп ку је и пре срет на од го ва ра:

— До ћи ће Ми шко!... Зна те, да нас... У че ти ри са та... кад

стиг не воз из Мо скве!...

Ра ди она та ко, па ка да све свр ши, она пре свла чи оде ло

и обла чи „све ча но“, ко јем се већ ни бо ја не по зна је од сил -

ног пра ња и за кр па. Па жу ри да стиг не на „ген ци ју“ и, не

дај Бо же, да се икад за доц ни. По гу ре на, она гра би ули ца ма

ни ко га не гле да ју ћи, иако де ца и ше гр чад че сто ви чу за

њом:

— Ви то, хеј, Ви то!... Ево га Ми шко!.. До шо ти Ми шко

из Мо скве!...

А кад до ђе на ста ни цу, пр ви јој по сао да по гле да ве ли ки

ста нич ни сат, јер се у сат од у век раз у ме ва ла. „Не ма још че -

ти ри!...“ — про шап ће она по лу гла сно и мир но се да на ка -

ме не сте пе ни це пред по ча ђа лом ста нич ном згра дом. По ред

ње се ти ска ју ужур ба ни љу ди, а она упре по глед у јед ну

тач ку и пре ме ће „оче на ше“ по ру ка ма као да чи та мо ли тве,

јер јој се и усне ми чу као на мо ли тву.
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Не по мич на и не ма она упор но че ка че ти ри са та и кад

ло ко мо ти ва пи сне, она се стре се, ско чи и тр ком од ју ри до

пе рон ских вра та. Ту ста не и са ужа гре ним очи ма за гле да

сва ко га пут ни ка, не би ли ме ђу њи ма угле да ла и сво га Ми -

шка. За гле да сва ко га, а ка да и по след њи пут ник иза ђе, и на

ста ни ци на ста не онај на ро чи ти мир, по сле во за, ко ји је до -

нео и од нео ху ку, она мир но про шап ће:

— Ни је до шао!... Су тра ће до ћи!... — и опет она ко по гу -

ре на жу ри на траг сво јој дав но за не ме лој ку ћи.

И та ко ова не срет ни ца, ко ја је у својој ду ши по не ла сав

бол же на, ро ђе них да во ле све ода ни је и да се жр тву ју све

без ум ни је, што их ви ше ки да ју и ки ње; ова му че ни ца, из

чи је је већ по ре ме ће не ду ше иш че зло све сем јед не је ди не

и не у то љи ве же ље, не пре ста је че ка ти оно га, ко ји ју је це -

ло га жи во та му чио, а на чи јем не по бу са ном гро бу на Ње -

мец ком Клад би шчу у Мо скви већ одав но сто ји гру бо оде -

ља ни крст, ис пи сан „бу ње вач ким сло ви ма“, ру ком не ко га

ње го вог дру га:

Mi ško Đa no

ka plar

vo je no plen

+

23 no vem bra 1916

Mo skva

Ru si ja

1 отац. Код Бу ње ва ца се о ро ди те љи ма и дру гим ста ри ји ма из

по ча сти го во ри у тре ћем ли цу  мно жи не.

2 ко мен ци ја, на гра да у на ту ри рад ни ци ма на са ла шу

3 мом ци, ко ји ја шу ис пред сва то ва и по ред де во јачких ко ла.

4 ве штач ко цве ће.

5 сомот
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6 ја сту ци.

7 по кри ва чи ис пу ље ни де бе лим сло јем пер ја у те жини до осам

ки ло гра ма.

8 је дан од дво ји це чу ва ра де вој ке. 

9 па пер је.

10 тро ја ни це, три ча ше спо је не ујед но.

11 при ја те љи.

12 на па у чи на стом плат ну бе лом, де бљом жи цом вити са чун -

ком мо ти ве.

13 адво ка ти ма 

14 вој ску

15 Успре ма ња по ку ћи

16 блу за

17 же тва

18 бо шча, за ве жљај

19 стог

20 же тел ица, ко ја иде за же те о цем (ри са ром) и ру ко ве та (пра -

ви сно по ве).

21 ме ра за жи то

22 во ђа же те ла ца

23 во ђи на ри са ру ша

24 шу ма рак, за бран

25 пр жен слат ки ско руп са ја ји ма

26 нај фи ни је бу ње вач ко те сто (вр ста „штру дле” од мла дог си -

ра, ско ру па и су вог гро жђа). Зо ве се „при снац” по ко ра ма од те ста,

ко је се „при сне”, т. ј. пре сне на де ва ју си ром, ско ру пом и су вим

гро жђем, па се та ко на де ве не пе ку (код слич них те ста, ко ре се нај -

пре ису ше, па се он да на де ва ју и пе ку)

27 ход ник

28 ва зду ху

29 њи хо ва

30 кад не ко се би при ре ђу је на ро чи то за до вољ ство

31 пар чад од зде ле
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32 част, ча шће ње у на ро чи тим при ли ка ма

33 па кет

34 вој нич ко сле до ва ње

35 ве ли ка ма ра ма са рој та ма

36 ка сар ну

37 њи хо во

38 ју тре ње пред Божнћ

39 труд на

40 ко ри тан це

41 по ба ча ја

42 вр ста те ја

43 го ди на и пô

44 ба ца ла угле вље

45 Свет ски рат 1914—1918

46 Не пра ви лно и не пот пу но из го во ре не ма ђар ске ре че ни це:

„Мuszáј mаgуаrul beszélni!“ („Мо раш ма ђар ски го во ри ти”). — „Dа

nеkеm nеm muszáј, mikоr nem tudom.“ („Али ЈА не мо рам, кад не

знам”). 

47 одсу ство

48 ушко пље ни пе вац

49 оно, што нај ра ди је је де

50 во ди ца код ва ро ши Ба је, где се иде на аџи лук

51 вој на бол ни ца

52 же ље знич ка ста ни ца

53 ми ра жџ и ка

54 мач ки ца
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Марко Недић

ПРИ ПО ВЕТ КА ИЗ БУ ЊЕ ВАЧ КОГ ЖИ ВО ТА

ВИ ТА ЂА НИ НА МА РЕ ЂОР ЂЕ ВИЋ МА ЛА ГУР СКЕ

Ду жа при по вет ка „Ви та Ђа ни на“ Ма ре Ђор ђе вић Ма ла -

гур ске (Су бо ти ца, 1894 – Бе о град, 1971) об ја вље на је пр ви

пут у це ли ни 1933. го ди не у збир ци Ви та Ђа ни на и дру ге

при по вет ке из бу ње вач ког жи во та у Др жав ној штам па ри -

ји Кра ље ви не Ју го сла ви је. Књи га је исте го ди не до би ла на -

гра ду Срп ске кра љев ске ака де ми је, а прет ход но је, још

1928, са ма при по вет ка „Ви та Ђа ни на“ на гра ђе на на кон -

кур су Дру штва „Цви је та Зу зо рић“. Оно чи ме је ова при по -

вет ка од мах при ву кла па жњу кул тур не јав но сти би ла је за

та да шњу књи жев ност не са мо ње на но ва те ма – „из бу ње -

вач ког жи во та“, већ и нов је зик – та ко ђе „бу ње вач ки“, ко ји

је сво јом спе ци фич но шћу, ме ко том и не за сту пље но шћу у

до та да шњој књи жев но сти, иза зи вао не ма ле сим па ти је

кри ти ча ра и чи та лач ке пу бли ке. Ви та Ђа ни на и дру ге при -

по вет ке из бу ње вач ког жи во та штам па не су и 1940. го ди -

не, у Град ској штам па ри ји у Су бо ти ци, и то ла ти ни цом. То

је већ би ла по твр да да је та да шња је дин стве на ју го сло вен -

ска књи жев ност, ко ја је об у хва та ла и срп ску и хр ват ску

књи жев ност, па и сло ве нач ку, у Ма ри Ђор ђе вић Ма ла гур -

ској до би ла још јед ног до брог пи сца, ко ји је сво јом про зом

с те мом из за ви чај ног про сто ра обо га тио и ина че сло жен и

ра зно вр стан спек тар књи жев них те ма и на ра тив них по сту -

па ка на ше књи жев но сти то га вре ме на. Ин те ре со ва ње за

Ма ру Ђор ђе вић Ма ла гур ску и ње ну нај бо љу при по вет ку

об на вље но је и по сле Дру гог свет ског ра та. Та да се, 1951.

го ди не, „Ви та Ђа ни на“ по ја вљу је у из да њу Про све те из Бе -

о гра да. Пре три го ди не, Бу ње вач ка ма ти ца из Су бо ти це по -

но ви ла је це лу књи гу Ви та Ђа ни на и дру ге при по вет ке из
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бу ње вач ког жи во та, што је нај си гур ни ји знак да су при по -

вет ке у њој са чу ва ле сво ју књи жев ну из вор ност и кул тур -

ни зна чај и у на шем вре ме ну. Ипак су и та књи га и њен

аутор оста ли у из ве сној сен ци про у ча ва ња ме ђу рат не срп -

ске књи жев но сти и оп штег зна ча ја ко ји су та ква књи жев на

оства ре ња има ла у исто ри ји на шег дру штва и кул ту ре.

Пр ви ути сак ко ји се до би ја чи та њем „Ви те Ђа ни не“ од -

но си се на на чин на ко ји је она са оп ште на чи та о ци ма. При -

по вет ка је, на и ме, ис при ча на у об ли ку ска за, у пр вом ли цу

јед ни не, бу ње вач ким го во ром глав не ју на ки ње. Иако су те -

ме из бу ње вач ког жи во та би ле још од ра ни је, од Бо го бо ја

Ата нац ко ви ћа, у „Бу њев ки“, ре ла тив но по зна те срп ској

књи жев но сти, тек је у по не кој при по ве ци Вељ ка Пе тро ви -

ћа (по себ но у „Са ла ша ру“) по вре ме но био ко ри шћен из -

вор ни бу ње вач ки го вор књи жев них ју на ка. У „Ви ти Ђа ни -

ној“, по ред ак тив ног ли ка глав не ју на ки ње, ко ја, на око че -

тр де сет стра на, из вор ним бу ње вач ким је зи ком го во ри о

свом жи во ту, по сто ји и па сив ни лик – да нас би се ре кло да

је то на ра тер – ко ји слу ша ње ну ис по вест и пре но си је чи -

та о ци ма.. У тек сту, да кле, по сто је на ра тор, од но сно лик ко -

ји ка зу је сво ју ис по вест – то је са ма Ви та Ђа ни на, и на ра -

тер, не ви дљи ви лик ко јем се обра ћа Ви та и ко ји ис кљу чи -

во слу ша ње ну при чу ни на ко ји на чин не ин тер ве ни шу ћи

у њен ток. Тек на кра ју при по вет ке по ја вљу је се реч пра вог,

пр во сте пе ног на ра то ра, са ме Ма ре Ђор ђе вић Ма ла гур ске,

од но сно ње ног ал тер ега у гла су ауто ра. Оно што је Ви та

Ђа ни на као глав ни лик при по вет ке го во ри ла, аутор од но -

сно аутор ка доц ни је је у истом об ли ку пре не ла чи та о ци ма.

Њен до да так од две стра ни це, на пи сан стан дард ним срп -

ским је зи ком, на са мом кра ју при по вет ке, ко јим се за вр ша -

ва по вест о не ве се лој суд би ни Ви те Ђа ни не, от кри ва и мо -

ти ва ци ју и ко ри шће ни на ра тив ни по сту пак овог оства ре -

ња. Пре три до че ти ри де це ни је сли чан по сту пак ко ри сти -

ли су по је ди ни срп ски при по ве да чи и ро ман си је ри пи шу ћи

та ко зва ну до ку мен тар ну или маг не то фон ску про зу, а пре

ви ше од осам де це ни ја учи ни ла је то Ма ра Ђор ђе вић Ма -

ла гур ска. По сту пак ска за, ме ђу тим, одав но је по знат срп -
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ској књи жев но сти, по себ но про зи ре а ли зма и се о ској при -

по ве ци, па и но ви јој про зи, али је ов де, уз нов је зич ки иди -

ом, упо тре бљен у тре нут ку у ко јем ни је би ла уоби ча је на

на ра тив на прак са те вр сте, па је за то оста вио ја чи ути сак. 

Не са мо пре ма те ми и је зи ку, не го и пре ма на ра тив ном

по ступ ку, при по вет ка „Ви та Ђа ни на“, иако је на пи са на у

пр вој ме ђу рат ној де це ни ји, у вре ме ну пу не екс пан зи је мо -

дер ни зма у срп ској књи жев но сти, при па да стан дард ном а

не мо дер ни стич ком про зном из ра зу. Она се у том по гле ду

ра ди кал но раз ли ку је од до ми нант них оства ре ња та да шње

срп ске и мо дер но ори јен ти са не ју го сло вен ске књи жев но -

сти. У пр вој ме ђу рат ној де це ни ји мо дер ни стич ка и аван -

гард на де ла, по ред вид ног про дук тив ног успо на, до жи вља -

ва ла су и зна ча јан од јек у књи жев ној кри ти ци и ин фор ма -

тив ним ме ди ји ма. Нај зна чај ни ји срп ски и ју го сло вен ски

пи сци то га вре ме на би ли су за го вор ни ци и твор ци мо дер -

ног књи жев ног из ра за. Тек кра јем пр ве ме ђу рат не де це ни -

је по че ли су се ја вља ти и дру га чи ји књи жев ни гла со ви.

Нај ја чи ме ђу њи ма би ли су они ко ји су се у књи жев ним де -

ли ма кри тич ки од но си ли пре ма не за вид ном ма те ри јал ном

по ло жа ју по је ди на ца и чи та вих дру штве них сло је ва по сле -

рат не ствар но сти. Кри тич ка ин то ни ца ја тих књи жев них

оства ре ња би ла је је дан од кључ них зна ко ва пре по зна ва ња

дру штве ног и ства ра лач ког от по ра по је ди них пи са ца до та -

да шњој до ми нант ној и ме диј ски ве о ма за сту пље ној књи -

жев ној стру ји и ње ном ста ву пре ма не по сред ној ствар но -

сти и на чи ну на ко ји је она умет нич ки об ли ко ва на у њи хо -

вим де ли ма. Упра во за то су та да шњи но ви гла со ви, као што

је то био глас Ма ре Ђор ђе вић Ма ла гур ске, ко јим је кри тич -

ки са гле да но вре ме пре ства ра ња за јед нич ке ју го сло вен ске

др жа ве, мо гли, у је ку те жњи за мо дер ни за ци јом књи жев но -

сти, да се до жи вља ва ју и као пра ва ли те рар на осве же ња.

Те мат ска пре о ку па ци ја при по вет ке „Ви та Ђа ни на“ и

њен је зик, ко ји се ни су укла па ли у та да шњу ево лу тив ну

до ми нан ту срп ске књи жев но сти, сва ка ко су у ме ђу рат ном

вре ме ну би ли кључ ни раз ло зи по ја ча ног ин те ре со ва ња за

књи жев ни рад Ма ре Ђор ђе вић Ма ла гур ске. У дру гој ме ђу -
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рат ној де це ни ји, под вид ним ути ца јем по е ти ке со ци јал не

ли те ра ту ре, код нас је већ би ло об ја вље но до ста књи га с те -

ма ма из за ви чај ног про сто ра по је ди них пи са ца. Нај ви ше

их је, од 1934. до 1941, би ло у из да њу Ге це Ко на, у би бли -

о те ци „На ша књи га“, ко ју је уре ђи вао но ви нар и књи жев -

ник Жив ко Ми ли ће вић. У тој би бли о те ци сво је ру ко пи се,

ис кљу чи во про зне, об ја ви ли су мно ги на ши пи сци. Да је

књи га Ви та Ђа ни на и дру ге при по вет ке из бу ње вач ког

жи во та об ја вље на 1934, ка да је за по че то из ла же ње би бли -

о те ке „На ша књи га“, или ко ју го ди ну ка сни је, нај ве ро ват -

ни је би се, упра во у тој би бли о те ци, на шла у дру штву с

књи га ма Ду ша на Ра ди ћа, Жа ка Кон фи на, Гри го ри ја Бо жо -

ви ћа, Ве ли ми ра Жи во ји но ви ћа Ма су ке, Сте ва на Ја ко вље -

ви ћа, Де сан ке Мак си мо вић, Пе тра Пе тро ви ћа, Еми ла С.

Пе тро ви ћа, Зво ни ми ра Шу би ћа, Ма ри це Вуј ко вић, Ра ди во -

ја Бо ји ћа, Је ле не Бил би је и мно гих дру гих ауто ра. На пи са -

на и об ја вље на пре књи га по ме ну тих пи са ца, си гур но је

сво јом те мат ском и је зич ком из вор но шћу знат но по мо гла

ак тив ни јој чи та лач кој и кри тич кој ре цеп ци ји за ви чај не

про зе, ко јом је ис пу ње на ве ћи на књи га тих пи са ца, и по ја -

ча ном оп штем ин те ре со ва њу за њу, чи ме је, иако по сред но,

до не кле до при не ла по кре та њу и са ме би бли о те ке „На ша

књи га“.

У при по ве ци „Ви та Ђа ни на“ упо тре бље на су ти пич на

сред ства ре а ли стич ке књи жев но сти. Јед но од тих сред ста -

ва би ло је и на ра тив но об ли ко ва ње те шких ег зи стен ци јал -

них усло ва у ко ји ма су жи ве ли ње ни про та го ни сти. Не за -

вид на ма те ри јал на си ту а ци ја глав ног ли ка при по вет ке, Ви -

те Вој ни ће ве, у по ро ди ци ко ја је вре ме ном оси ро ма ши ла,

за др жа ва ју ћи од не ка да шњег бо гат ства са мо по зна то по ро -

дич но име, на ста вље на је Ви ти ном уда јом за мла дог и при -

влач ног али та ко ђе си ро ма шног Ми шка Ђа ну. Већ пр ве ре -

че ни це при по вет ке на го ве шта ва ју те му оп штих жи вот них

те шко ћа и ма те ри јал не не си гур но сти у ко ји ма је жи ве ла

глав на ју на ки ња: 

„Би ло је сва ка ко. Кад ма ло бо ље, кад ма ло го ре, али оно

пра во до бро ја ни кад ни сам по зна ва ла.
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Што смо има ли ма ло си ро ма штва, раз и шло се. Ба ћо су

ми во ли ли пи ти. На на су ми ра но умр ли, па ста ри је се стре

све раз не ле... Има ла сам шест ста ри јих се ста ра и два бра -

та. Кад сам до шла ја до до мље ња, оста ло ми је са мо га здач -

ко име Вој ни ће во и ни шта ви ше...“ 

У слич ном то ну глав на ју на ки ња го во ри и о жи во ту у

до му сво га мла дог му жа, ко ји је та ко ђе, као и она, у си ро -

ма шној ку ћи остао са мо са оцем. И док је би ла у ро ди тељ -

ској ку ћи и кад је до шла у но ви дом, Ви та је мо ра ла не пре -

ста но и те шко да ра ди, да слу жи у бо га тим по ро ди ца ма, да

иде у над ни цу кад за тре ба, да се на сва ки на чин до ви ја да

би одр жа ва ла ку ћу и оста ла у њој. Она за то и не све сно упо -

ре ђу је сво ју ма те ри јал ну си ту а ци ју са си ту а ци јом бо га тих

де во ја ка ви ђе ним на њи хо вим свад ба ма: 

„Па кад сам раз гле да ла ха љи не, што их је но ва ли ја до -

не ла! Ту не знаш, шта има ви ше: да ли шлин га, да ли сви -

ле и ку ма ше, а уз гла ни це и ду ње на су те, као да ће по ле ти -

ти. Па ли пе, ро злин ка ве и мо дре за стор ње на уз гла ни ца ма,

па сви ле ни јор га ни са злат ним пе ру шка ма. Ли по та! До ста

за ци ли жи вот! 

Ал је, бор ме, и све кр ви на ку ћа би ла пу на! У чи стој со -

би до гре ди ца ви со ки кре ве ти. Па ши фо ње ри пу ни ха љи на.

Све пу но да се окре нит не мож у со би... Има ли су још у оно

до ба го споц ке ка ру це, па са лаш пун сва чег. Ка жу, сва ке го -

ди не ко љу по де сет де бе лих сви ња. Бо же, та зна за што жи -

ви! У сри ћан дан се ро ди ла...!“ 

Ма ра Ђор ђе вић Ма ла гур ска та ко ђе пра ви го то во не при -

мет на а вр ло зна чај на по ре ђе ња Ви ти ног си ро ма штва у

вре ме де тињ ства у ро ди тељ ској ку ћи, ка да ни је као дру га

де ца за Ус крс мо гла до би ти па пу чи це, са си ро ма штвом у

Ми шко вој ку ћи: „Нај те же ми је би ло, кад дру ге из не су

прид Ус крс ма ле па пу чи це, а ја мо јој Ете ли са мо све те во -

ди це...“ 

Кон траст из ме ђу бо га тих и си ро ма шних ста нов ни ка бу -

ње вач ке сре ди не, у ко ју је, пред Пр ви свет ски рат и ра ни је,

сме ште на са др жи на при по вет ке, јед но је од нај у оч љи ви јих

сред ста ва аутор ки ног кри тич ког по ступ ка и при бли жа ва ња
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по е ти ци со ци јал не књи жев но сти. Иако је до ста ко ри шћен у

ре а ли стич кој про зи, по сту пак кон тра сти ра ња у овој при по ве -

ци де лу је ве о ма убе дљи во, јер је оства рен јед но став ним, при -

род ним и го то во на ив ним го во ром глав не ју на ки ње.

Ма ра Ђор ђе вић Ма ла гур ска, ме ђу тим, не да је отво ре ну

кри ти ку та ко не за вид ног ма те ри јал ног по ло жа ја сво је ју на -

ки ње и ње не со ци јал не си ту а ци је, већ је, као и са ма Ви та,

по сма тра као део оп ште жи вот не суд би не си ро ма шних сло -

је ва ста нов ни штва, као део њи хо вог жи вот ног усу да, про -

тив ко јег се не мо же ни шта учи ни ти. Из ве сна но та фа та ли -

зма на слу ћу је се у том сло ју при по ве да ња, да би се у од ре -

ђе ној ме ри пре не ла и на суд би ну оста лих ли ко ва при по вет -

ке и на њи хов ка рак тер. Ре а ли стич ка на ра тив на па ра диг ма

са кри тич ким од но сом пре ма со ци јал но угро же ним чла но -

ви ма за јед ни це на тај на чин се под ра зу ме ва ла у це лој при -

по ве ци. За то отво ре ни ји кри тич ки од нос ни је у њој по себ -

но на гла ша ван по што је већ био учи тан у са му те му и у на -

чин ње ног књи жев ног об ли ко ва ња. 

„Ви та Ђа ни на“ је као ус пе ла при по вет ка оства ре на у

нај ве ћој ме ри за хва љу ју ћи ка рак те ру и пси хо ло шким, мо -

рал ним и емо тив ним осо би на ма глав не ју на ки ње, ко ја је

при мер че сти те, јед но став не, до бро ду шне, по жр тво ва не и

не срећ не осо бе, ко ја не пре ста је да во ли и да има раз у ме -

ва ња за дру ге чак и он да ка да ви ше не ма ни ка квог раз ло га

за то. Сво јом при род ном по тре бом за раз у ме ва њем и љу ба -

вљу, сво јом про сто ду шно шћу, при хва та њем дру гих она -

квих ка кви су, пра шта њем, бор бом за при мар не жи вот не

вред но сти, ко нач но сво јом тра гич ном суд би ном, она пред -

ста вља је дан од ве о ма жи во пи сних и при влач них жен ских

ли ко ва на ше ме ђу рат не књи жев но сти. Со ци јал на, на ци о -

нал на и кул тур на сре ди на у ко јој је, у ту ђој др жа ви и у ту -

ђем је зич ком окру же њу, вас пи та на уса ди ла јој је осе ћа ње

ду бо ке при вр же но сти за трај не вред но сти на ци о нал не и

па три јар хал не кул ту ре, за ње не оби ча је, на чин жи во та и

па на ша ња. Нај ве ћи део оно га што је ра ди ла про из и ла зио је

из при пад но сти кон крет ном кул тур ном мо де лу па три јар -

хал не сре ди не и на ци о нал не за јед ни це и њи хо вом ути ца ју
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на ње но по на ша ње. У том кон тек сту нај поп тпу ни је се оцр -

та ва ла Ви ти на при ро да и њен оства ре ни пор трет. 

За то је „Ви та Ђа ни на“ ти пич на при по вет ка ли ка или

при по вет ка ка рак те ра. У њој је пор трет глав не ју на ки ње

дат од ње ног ро ђе ња па до ко нач ног пси хич ког па да. Све

нај ва жни је тач ке ње ног жи во та обе ле же не су не ким до га -

ђа јем ко ји је упот пу ња вао њен жи вот и њен књи жев ни пор -

трет. Сто га је аутор ка за дру го из да ње сво јих при по ве да ка,

из 1940. го ди не, за те нај ва жни је до га ђа је Ви ти ног жи вот -

ног пу та, ко ји су се од ви ја ли у оде ље ним вре мен ским је ди -

ни ца ма и ко ји су у пр вом из да њу би ли обе ле же ни као по -

себ на по гла вља, да ла од го ва ра ју ће на сло ве, ко ји су с раз ло -

гом за др жа ни и у на ред ним из да њи ма. Ти ме је на го ве сти ла

да се при по вет ка „Ви та Ђа ни на“ и по за ми сли и по оства -

ре ном об ли ку при бли жа ва ро ма неск ној на ра тив ној фор ми.

Она се оди ста на ла зи не где из ме ђу ду же при по вет ке и

крат ког ро ма на, ка ко је то сво је вре ме но, у јед ном раз го во -

ру за Ин сти тут за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду, на -

го ве стио су бо тич ки књи жев ник Ба линт Вуј ков, али је ипак

бли жа жан ру при по вет ке. У слич ном то ну и са слич ном би -

о граф ском струк ту ром, стан дард ним екав ским из го во ром

срп ског је зи ка, уз упо тре бу икав ског го во ра у ди ја ло зи ма

књи жев них ли ко ва, на пи са не су и оста ле три при по вет ке у

књи зи – „Гур га Па ло ци ја“ (ко ја је у ча со пи су Књи жев ни се -

вер из 1925. го ди не има ла на слов „Гур га Да ро ци ја“), „Јел -

ка Бо жа но ва“ (ко ја је у дру гом из да њу, због из ра зи те на ци -

о нал не те ме, до би ла на слов „Ни кад у ту ђи ни“) и „Сти пан

Па ра деш“. У сва кој је оства ре ни пор трет глав ног књи жев -

ног ли ка, уз ње гов ин ди ви ду ал ни усме ни го вор, јед на од

нај ва жни јих по е тич ких осо би на при по ве дач ког тек ста, и у

сва кој је пред ста вљен цео ње гов жи вот ни пут. То је исто -

вре ме но био знак да је Ма ра Ђор ђе вић Ма ла гур ска сво је

при по вет ке пи са ла „пре ма жи вим мо де ли ма“, што јој је

омо гу ћа ва ло да их учи ни са др жај ним, осо бе ним и ве о ма

жи во пи сним, и да исто вре ме но пру жи пот пу ни ју умет нич -

ку сли ку из у зет но сло же ног бу ње вач ког жи во та кра јем де -

вет на е стог и у пр вим де це ни ја ма два де се тог ве ка. 
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За Ви ту Ђа ни ну као књи жев ни лик, и уоп ште за ње ну

суд би ну не срећ не же не, ко ја се жр тву је за дру ге и ко ја свој

удес под но си мир но, при бра но, без про ти вље ња, „не оп ту -

жу ју ћи ни ког“, ве о ма је ва жан био од нос ко ји је ус по ста ви -

ла пре ма сво ме му жу, ко ме је, ка ко је ре кла, без пре стан ка

„уга ђа ла“, за тим пре ма све кру, од но сно „ба би“, и пре ма

сво јој де ци. У сва ком од тих од но са по ка зи ва ла је мак си -

мал ну при вр же ност, а го то во под јед на ко ју је по ка зи ва ла и

пре ма по ро ди ци, оби ча ји ма и кул ту ри у ко јој је жи ве ла.

По сле крат ко трај не ди ле ме да ли, због то га што је до вољ -

но не по шту ју ни муж ни ње гов отац, да на пу сти дом у ко -

ји је ушла, ипак је оста ла у ку ћи, до да ју ћи да Ми шка не мо -

же да оста ви за то што је „лип“. Упра во због ду бо ке љу ба -

ви ко ју је осе ћа ла пре ма ње му, опра шта ла му је све што је

он сво јим „не згод ним“ ка рак те ром ура дио про тив ње, што

је ни је шти тио од свог још не згод ни јег оца, што је чак и

јав но од ла зио код дру гих же на, што је ни је при хва тио кад

је до шла у Но ви Сад у ка сар ну, у то ку Пр вог свет ског ра та,

да га по се ти, што је ћут ке пре ла зио пре ко ње не по жр тво ва -

но сти и же ље да му се при бли жи по ма жу ћи му и ра де ћи за

ње га све што је тра жио: „Та ко је он са мном, али ја сам га

во ли ла и са мо на њег ми сли ла, за ње га жи ви ла.“ Тим ре чи -

ма Ви та је от кри ла пра ве раз ло ге ве за но сти за ње га. 

Та ко ђе ва жан раз лог, ко ји се ви ше под ра зу ме вао не го

што је отво ре ни је ис ти цан, про из и ла зио је и из ње ног осе -

ћа ња да при па да сре ди ни ко ја осу ђу је же ну ко ја на пу сти

му жа. Шта ће „свит ре ћи“, ка же она о то ме. Оста ју ћи пет

го ди на „не вин ча на же на“, све до тре нут ка у ко јем се њен

Ми шко вра тио из ка та на, са од слу же ња вој ног ро ка, она је

ду бо ко пре жи вља ва ла сва ки тре ну так: „Јој, Го спе дра га,

ка кав је то гриј и сра мо та, ка ко је то те шко пет го ди на би -

ти не чи ја не вин ча на же на!...“ А ка да се њен Ми шко, при

кра ју при по вет ке, ни је вра тио са фрон та јер ни је ви ше био

жив, она је, већ по ре ме ће на од че ка ња, сва ког да на уза луд -

но од ла зи ла на же ле знич ку ста ни цу да до че ку је воз из Ру -

си је ко јим он, ка ко је уми сли ла, мо же сти ћи. 
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Сво ја ду бо ка осе ћа ња, ме ђу тим, упра во због сре ди не и

кул ту ре ко ји ма је при па да ла, ни је сме ла да по ка зу је отво -

ре но, и за то у при по ве ци има ма ло ње них не по сред но да -

тих осе ћа ња. Њи хо ва ду би на ипак се не пре ста но на слу ћу -

је као јед на од нај ва жни јих осо би на ње не лич но сти и

кључ ни раз лог ње ног од но са пре ма ли ко ви ма при по вет ке.

Отво ре ну емо тив ност мо гла је по ка зи ва ти је ди но пре ма

сво јој де ци, по себ но пре ма де вој чи ци Ете ли, ко ја је од све

ње не де це нај ду же жи ве ла, чи та ву го ди ну и по. Па три јар -

хал на кул ту ра и Ви ти на при ро да усло ви ли су и њен од нос

ду жног по што ва ња пре ма све кру, ко га је са ве сно „дво ри ла“

и по ред то га што јој је упу ћи вао са мо не пра вед не и те шке

ре чи. 

Део па три јар хал не и на ци о нал не кул ту ре ко ји је по што -

ва ла и во ле ла би ли су и пред ста вље ни ет но граф ски са др -

жа ји жи во та бу ње вач ког на ро да. Они су об у хва та ли ње го ве

нај зна чај ни је и нај сли ко ви ти је оби ча је, ка ко је с раз ло гом

на гла си ла Су за на Ку јун џић Осто јић у нај но ви јем из да њу

при по вет ке, од ду жи јан ци и ри са ра до свад би и на род них

ве ро ва ња. Тај слој је при по ве ци дао жи во пи сну ло кал ну

бо ју, а та да шњу срп ску књи жев ност, у ко ју су се укљу чи ва -

ли пи сци из раз ли чи тих кра је ва но ве др жа ве, обо га тио је

из у зет но за ни мљи вим, ма ње по зна тим и уна пред оне о би -

че ним но вим кул тур ним про сто ром и ње го вим од го ва ра ју -

ћим жи вот ним са др жа ји ма. 

С тим у ве зи ва жно је ис та ћи да је Ма ра Ђор ђе вић Ма -

ла гур ска би ла зна ча јан и ак ти ван кул тур ни и на ци о нал ни

рад ник бу ње вач ког на ро да. Об ја ви ла је књи гу Бу ње вач ки

оби ча ји у сли ка ма (1926), би ла је осни вач Бу ње вач ке про -

свет не ма ти це (1927), уре ди ла је књи гу Бу њев ка о Бу њев -

ци ма (1941), на пи са ла дра му из бу ње вач ког жи во та Ман да

Вој ни ће ва (чи ја пре ми је ра у На род ном по зо ри шту у Бе о -

гра ду, за ка за на за 8. април 1941. го ди не, ни је одр жа на због

бом бар до ва ња Бе о гра да 6. апри ла), об ја ви ла је ве ћи број

тек сто ва о жи во ту Бу ње ва ца, њи хо вим оби ча ји ма и кул ту -

ри. Уз то, би ла је члан бу ње вач ке де ле га ци је ко ја је на Ве -

ли кој на род ној скуп шти ни у Но вом Са ду у но вем бру 1918.
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гла са ла, иако је би ло и дру га чи јих пред ло га, за при па ја ње

Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји. Вас пи та на у бу ње вач ком

осло бо ди лач ком, на ци о нал ном и кул тур ном ду ху, уда та за

Дра го сла ва Ђор ђе ви ћа, уче сни ка осло бо ди лач ких ра то ва у

Ср би ји од 1912. до 1918. го ди не, про фе со ра су бо тич ке гим -

на зи је, ве ли ког жу па на, гра до на чел ни ка Су бо ти це, чла на

Се на та Кра ље ви не Ју го сла ви је, она је по при ро ди сво га по -

ре кла и свог на ци о нал ног опре де ље ња би ла по све ће на

збли жа ва њу и је дин ству ју го сло вен ских на ро да у но вој др -

жа ви. Ње но бу ње вач ко на ци нал но осе ћа ње кре та ло се пре -

ма та да шњем ин те грал ном ју го сло вен ству, али пре ко је -

дин ства бу ње вач ког и срп ског на ро да као нај бли жих на

про сто ру Бач ке. У том кон тек сту је на стао и њен кул тур ни

рад, а до брим де лом и ње но књи жев но ства ра ла штво. Жи -

ве ћи ду го у Бе о гра ду, укљу чи ла се у ње гов књи жев ни жи -

вот и при род но се ин те гри са ла у окви ре та да шње срп ске

књи жев но сти. 

Та ко ђе ва жан мо ме нат на ра тив ног по ступ ка Ма ре Ђор -

ђе вић Ма ла гур ске и не по сред ног до жи вља ја ње не књи ге

при по ве да ка у вре ме ну у ко јем је об ја вље на сто га се од но -

сио на на чин на ко ји је у „Ви ти Ђа ни ној“, као и у це лој

књи зи, пред ста вља ла свој на род, ње гов је зик и ње гов по ли -

тич ки по ло жај. У та да шњој ју го сло вен ској др жа ви на ци о -

нал на кул ту ра Бу ње ва ца, као за себ не ју го сло вен ске ет нич -

ке и кул тур не за јед ни це, ко ја је ве ко ви ма жи ве ла у ту ђој

др жа ви, али нај ви ше у срп ском окру же њу, има ла је по се -

бан зна чај као ва жна спо на из ме ђу ју го сло вен ских на ро да

и њи хо вих кул ту ра. За то су, и по ред вер ске раз ли ке, нај ве -

ћи осло нац за на ци о нал но осло ба ђа ње од ма ђар ске вла сти

Бу њев ци има ли у срп ском на ро ду и ње го вој те жњи за осло -

ба ђа њем од Аустро у гар ске и за фор ми ра њем вла сти те др -

жа ве. У но вој др жа ви на ста лој 1918. го ди не Бу њев ци су ко -

нач но до би ли ду го оче ки ва ну сло бо ду, у ко јој су мо гли

отво ре но да ис ка зу ју сво ја на ци о нал на осе ћа ња, да го во ре

сво јим је зи ком, ко ји им је у ту ђој др жа ви био за бра њи ван,

да не гу ју и раз ви ја ју сво је оби ча је и свој кул тур ни иден ти -

тет. 
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При по вет ка „Ви та Ђа ни на“, са сво јим сло бод но упо тре -

бље ним бу ње вач ким је зи ком и икав ским из го во ром, би ла

је у том по гле ду је дан од ва жних ар гу ме на та пу не сло бо де

ко ју је у но вој др жа ви до жи вео бу ње вач ки на род. Бу ње вач -

ки је зик, ко ји Ви та Ђа ни на на зи ва „рац ки“, од но сно срп -

ски, са спе ци фич ном и бо га том лек си ком, са умек ша ним

зву ком мно гих ре чи, са ра зно вр сним жи вот ним оби ча ји ма

ко је ис ка зу је, с мно гим ре чи ма и њи хо вим мор фо ло шким

осо би на ма слич ним они ма из го вор ног је зи ка срп ског на -

ро да, упо тре бљен у умет нич кој функ ци ји и у књи жев ном

об ли ку, по ред то га што је обо га тио ма пу срп ске и не ка да -

шње ју го сло вен ске књи жев но сти јед ним но вим је зич ким и

кул тур ним про сто ром, де ло вао је и као је дан од нај ја чих

ар гу ме на та на ци о нал не и кул тур не по себ но сти и еман ци -

па ци је бу ње вач ког на ро да. Бу њев ци су у ме ђу рат ном вре -

ме ну и сво јом по себ но шћу и ве за ма са срп ским и хр ват -

ским на ро дом би ли зна ча јан ин те гра тив ни еле ме нат но ве

др жав не и кул тур не за јед ни це. Књи жев ни и кул тур ни рад

Ма ре Ђор ђе вић Ма ла гур ске у том по гле ду је био од из у зет -

ног зна ча ја и за бу ње вач ки на род и ње го ву књи жев ност и

кул ту ру, и за про јек то ва но је дин ство не ка да шње ју го сло -

вен ске кул ту ре и књи жев но сти. 

За хва љу ју ћи сво јим из ра зи тим књи жев ним осо би на ма,

при по вет ка „Ви та Ђа ни на“, на ста ла у кон тек сту ра зно вр -

сне и бо га те ме ђу рат не срп ске књи жев но сти и кул ту ре, без

сум ње и да нас пред ста вља зна чај но књи жев но оства ре ње.
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ОСМЕХ

Даме, блиставе и лакомислене, закикотале се светлих

очију, а млади човек закључио своје, очито двосмиелено,

приповедање:

– Да, та дивна ноћ остала је у мојим успоменама као

светлост која се ничим не да угасити. За такву радост, го-

сподо, било би вредно умрети!

За суседним столом седео непознат човек са великим

црним шеширом на глави. Ћутао је налакћен. Наједном ли-

це му пребледело, а очи добиле необичан сјај.

– Да, тачно је – јави се он снажним гласом окренут ве-

селом друштву, – тачно је то што кажете: да сваки човек

има у животу по неку тачку која личи на светлост: ма шта

се десило, она сја... А то је, госпође, као неки симбол жи-

вота, управо, живот сам, враћен у свој првобитни елемент

– огањ.

Сви су са чуђењем погледали у непознатог човека и за

тренутак завладала тишина. А он продужио мирно, загле-

дан некуд хладним, непријатним погледом.

– Свеједно је то да ли је та тачка радост или бол – у су-

штини својој то не мења ствар, јер, госпође, ради се о жи-

воту, је л’ те, а живот је подједнако у обадва ова вида... Да-

ме се смеше, видим, али ја ценим и тај смех: он је она див-

на варка живота која брижљиво сакрива оно што ће доцни-

је доћи, што заправо мора доћи, јер је потребан само један

корак па да живот постане очајна пустош...

Човек је скинуо шешир, метнуо га на суседну столицу, а

дуга црна коса просула му се по челу сакривајући на њему

широк црвен ожиљак.

– Као што може да буде пружен издајнички нож замотан

у свилену мараму, тако и живот може да пружи радост у ча-
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ши одређеној да буде напуњена сузама... Уосталом, питам

се шта је то било код мене: није ли то био тренутак несре-

ће која ме пратила целога живота, па се најзад појавила у

најсвирепијем виду: Не знам. Но рекао сам за живот је то

свеједно, а ја сам одавна почео да живим баш тим лудим

бесмисленим, бесциљним животом – дакле, моја несрећа

се пребацила у својим рачунима и промашила циљ... Хе-

хе...

Човек се насмеја на сав глас. Смех дође сасвим неоче-

кивано тако да даме тихо вриснуше:

– Ах...

– Слушате, је л’ те – шта ће даље бити! – намршти чо-

век обрве. – Људска несрећа или срећа, у ствари тајне јед-

нога живота – увек су занимљива прича! Ко то не би хтео

да чује?! Ради се можда о каквој галантној пустоловини,

можда о једној „дивној ноћи“, можда о једном срцу што

плаче негде на мансарди, можда о каквој освети за... или

уопште о хиљаду других голицавих ствари згодних за осе-

тљиве ноздрве... Али не, не, ја имам за вас сасвим другу

посластицу.

Човек је сад понова узео шешир, натукао га на главу, а

сенка од обода закрила му цело лице.

Чинило се, кад је проговорио, да су речи долазиле из

мрачне дубине.

Друштво ћутало у очекивању.

– Истина, сваки пут откинем по парче свога срца кад

ово испричам – али то није вредно спомена... Зар су срца,

дођавола, зато на свету да их чувамо као какву нежну биљ-

чицу,.. или су зато да се ломе у савлађивању гвожђа!?... Хеј,

што смо чудноват свет!...

Него, моја прича је никла у рату. Другде није ни могла.

За чудне, мрачне ствари – чудно и мрачно време... „Рат?“ –

казаћете ви. – „Какав рат! Рат је прошао – то није више ни

занимљиво. Дајте нам нешто ново.“ Али шта ја могу! Рат

је још у мојој души, у моме срцу, у мојој крви... Тамо се он

још пенуша ужаснут, проклет, језиво немиран. Кад посма-

трате црвени каранфил, ви мислите при том на усне свога
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драгана или своје драгане; а ја мислим: гле, црвен је као

крв... Живот бих дао да тако не мислим... Момче, још чашу,

али најљуће!

Искапио је чашу и зашкргутао зубима.

– Где је то било? Где – свеједно. Карпати... Нас десет не-

мирних, жедних крви, десет побеснелих зверова, лутамо

ноћу. Шуме, бесконачне шуме, притискују дах својом

мрачном тежином, и буде у нама мрачне мисли. Вребамо

неће ли се негде на врху планине, или на прозору осамље-

не куће појавити ватра или светлост – јер то би био знак за

непријатеља. Где би приметили такву светлост, гасили би

је заједно са животом који би тамо затицали... Кажем, моје

даме, били смо крволоци... Не, није потребно да се ужаса-

вате; ни ми се нисмо ужасавали: наши драги су се у то вре-

ме њихали на конопцу исколачених очију, због тога што су

са страхом промуцали речи: „Па, ми смо Срби“... Момче,

још једну чашу, али оне најљуће!

Но човек је није искапио. Одгурнуо ју је.

– Да бих живео, морам да заборавим – живот. Зар то ни-

је некаква грешка? Ко је то само погрешио, стотину му...

извините, госпође, свестан сам, то је већ крупна омашка:

псовати се не сме! А грешке нек иду збогом, грешке треба

заборавити и пазити на учтивост. Је ли тако?... Но ја стал-

но заборављам да вас занима моја прича! Извините... Нас

десет крволочних зверова шуњамо се ноћу. О појасу бом-

бе, у руци поуздано оружје, сви дишемо једним дахом. То

задовољство ви не можете разумети... Наједном у мраку, у

даљини, танашан млаз светлости! Запалио се полако, боја-

жљиво и остао суморан, трепетав. „Сигнал!“...

Жељни борбе, пожуримо тамо без даха, а мрачне стра-

сти помутиле нам мозак... Хеј, не разумете ви, госпође, ка-

ко је то кад после борбе, у свитање, посматрате крваве ру-

ке... Рекао сам, чини ми се, да смо похитали тамо. Доскора

се бат наших ногу претећи притајио око куће. Кундаком

провалим врата (не значи ли то повреду неприкосновено-

сти дома?) и упаднем у кућу. У ниској соби, поред прозора

клечала нека жена и држала у рукама воштану свећицу.
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Кад ме угледала, отворила је уста и занемела. „Проклети

гаде!“ – зарежао сам и треснуо је ногом у груди. Жена се

преврнула наузнак без гласа, а свећица је пала врх темена.

Слабашни пламичак помодрео као цветак и тек што се ни-

је угасио. Узео сам свећу, заклонио је руком, а поглед ми

пао на кревет. Тамо је лежало, госпође, једно дете, једно

лепо женско дете и умирало. Дигао сам свећу изнад главе,

а девојчица отворила широм своје крупне очи – можда је

мислила да види оца, не знам – насмешила се на ме нежно

и издахнула... Тренутак је био чудесан: као да је нечија ру-

ка бацила белу ружу у локву крви... Видео сам ужасних

ствари у животу, то ми можете веровати, али ниједна није

тако дубоко сишла у моје срце као тај дивни детињи осмех

у томе часу...

Човек дигао руку до чела, и цедио реч по реч:

– Изишао сам напоље једва се задржавајући на ногама,

а кад су ме другови запитали шта ми је, заурлао сам, заур-

лао сатански... И тако ето тај осмех носим кроз живот као

запаљену буктињу и живим, видите, живим. Покаткад са-

мо, као ово сада, откинем парче срца и – ништа више...

Друштво је ћутало под тежином суровог утиска. То је

трајало неко време, а онда све опет пошло као и раније.
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НАША ЦВЕ ЋАР КА

Сви у су сед ству смо је зва ли стри на-Ста ком. Би ла је то

ве ли чан стве на же на: са бра на, ши ро ко отво ре них очи ју, по -

но сна. Да ни је од у век би ла – ко ли ко зна мо – бед но об у че -

на, да се ни је одав но пре хра њи ва ла про да јом ве штач ког

цве ћа – ре кло би се да је стри на Ста ка би ла јед на од оних

же на вич них да за по ве да ју и да бу ду слу ша не. Ова ко, за њу

се зна ло да је ро ђе на од ро ди те ља се ља ка и са мих та на -

шног има ња, да је би ла у мла до сти слу жав ка по град ским

ку ћа ма, и да се за тим уда ла за јед ног мај сто ра код ко га се и

на у чи ла пра ви ти цве ће. Доц ни је јој муж умро, а она оста -

ла удо ви ца с пе то го ди шњим син чи ћем, без игде иче га.

Она сво ју про шлост уоста лом и ни је кри ла. Чи ни ла јој

се са свим ра зу мљи ва и не из бе жна.

Кад је оста ла с тим пе то го ди шњим син чи ћем, је ди на јој

је бри га би ла да де те по диг не, да га шко лу је и да оно бу де

„го спо дин“... За да так је био те жак, али она га је из во ди ла

од луч но шћу и сна гом вред ном сва ког ди вље ња: го ди на ма и

го ди на ма тре ба ло је љу де снаб де ва ти цве ћем да би се ку пи -

ло пар че хле ба; го ди на ма и го ди на ма – ако цве ће ни је мо -

гло да под ми ри нај о снов ни је по тре бе – тре ба ло се ла ћа ти и

дру гог по сла: пра ња ру бља, по слу жи ва ња по ку ћа ма...

Вре ме је про ла зи ло, по тре бе ра сле, а ње на сна га би ва ла

сва ким да ном ма ња. Али она је хра бро но си ла сво је бре ме

дир љи во пре да на ма те рин ском за дат ку и чвр сто ве за на за

ве чи ту уло гу ма те рин ства...

Син јој већ био на тех нич ком фа кул те ту, тре ба ло је још

са мо год нну, па да за вр ши сту ди је, на ђе слу жбу, а он да би

ве штач ко цве ће – до би ло жи вот и за ми ри са ло...

Сви смо је во ле ли и, зна ју ћи њен по ло жај, има ли пре ма

њој искре ног по што ва ња. Она је, као што би ва код си ро ти -
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ње, би ла за хвал на за ту па жу, јер то јој је би ла као не ка уте -

ха и при зна ње за све оно не ви дљи во али див но и хе рој ско

што је да ла жи во ту, што је не зна но и тај но при но снла на

жр тву за по бе ду де ла...

Зна ла нам је сви ма ро ђен да не и увек би се по ста ра ла да

нам тог да на по кло ни по ко ји цр вен, плав или бео цве так;

о Вас кр су, о Бо жи ћу – увек кад год би се пру жи ла при ли ка

да нам по ка же за хвал ност, она би се, од мах из ју тра, бри -

жљи во раз де ље не ко се на те ме ну, по ја вљи ва ла до но се ћи

цве ће, не тра же ћи од нас ни мар ја ша, иако смо ми на сто ја -

ли да јој што год, ма кар и си лом, тут не мо у ру ку.

– Не ка, не ка, – од би ја ла би она, – има ко ће да ку пи, то

ја ва ма по кла њам...

Сви ми ко ји смо ста но ва ли у ње ном су сед ству (би ло је

то у ства ри за тво ре но дво ри ште, са мно го број ним вра ти ма

и со би ца ма уна о ко ло) би ли смо си ро ти ња, али, не ве ро ват -

но, сви смо ми и не хо ти це и по тај но, цр пли мо рал ну сна гу

по сма тра ју ћи ту же ну ка ко се бо ри и ка ко са вла ђу је жи вот.

И не са мо то. У на ма се ди за ла не ка још не ја сна, али сил -

на ве ра – то се осе ћа ло – у не ка кав са кри ве ни, не из ре ци ви

про ми сао, у не ка кав но ви сми сао жи во та ко ме је без у слов -

но тре ба ло да прет хо ди пат ња и хе рој ско са вла ђи ва ње. Ма

да смо ми мла ђи, са по ма ло уобра же ним осме хом, пре ла зи -

ли пре ко ко сов ских фи гу ра, пред том же ном, тач ни је пред

оним уну тра шњим скло пом ње но га жи во та, осе ћа ли смо

не што од оне мит ске, ве ли чан стве не тра ги ке мај ке Ју го ви -

ћа... Та ко сва ки да шњи жи вот са кри ва у се би ве ли чи не за

ко је се ни ка да не са зна.

Отуд се и де си ло да ми ни смо при ме ти ли про ме ну на

стри ни Ста ки, иако се она мо ра ла на њој де си ти де се так

да на ра ни је, ка ко смо то доц ни је са зна ли, све док ње на не -

сре ћа ни је до шла до вр хун ца. Она је као и сва ки дан из ла -

зи ла из сво је со би це с ко ша ри цом пу ном ка ран фи ла и ру жа

и од ла зи ла у град по ми ре на уна пред да мо жда не ће ни шта

про да ти... Али јед но га да на стри на Ста ка за ку ца ла на мо ја

вра та, и пре не го што сам се ја вио, ушла уну тра но се ћи у

ру ци не ко ли ко бе лих и цр ве них цве ти ћа. Ме сто мир ног и
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ста ло же ног по гле да на ко ји смо на ви кли код ње, очи су јој

ко ле бљи во за о кружиле по со би, а ли це но си ло тра го ве уну -

тра шње бор бе... Па и по ред то га не би се на њој мо гла от -

кри ти не ка ква ма ло ду шност, без над но тр пље ње или оча ја -

ње. Тра го ви су мо гли и да ва ра ју, да бу ду са мо рђа во од го -

не та ни, да, по вр шно по сма тра ни, мо жда и не по сто је... Мо -

жда бих и остао под тим ути ском, да је стри на Ста ка као и

ра ни је, до шла, че сти та ла и за ме ни ла ста ро цве ће но вим, па

оти шла.

Али ово га пу та она је ста ла до вра та и, оче вид но му че -

ћи се да до ђе до гла са, ре кла умор но:

– От ку пи те ми ово цве ће...

За чу дио сам се и ре као сме ше ћи се:

– Ни сте до шли у пра ви час, стри на-Ста ко...

Она је по но ви ла истим ва зду ша стим гла сом:

– Ако има те... от ку пи те да нас...

По гле да ла ме пра зним, уко че ним по гле дом. Би ло је не -

чег је зи вог у ње му: мр твач ки не по ми чан, пра зан као пу сти -

ња, па ипак пун не зе маљ ског са гле да ња не по зна тих исти -

на; пред тим по гле дом осе тио сам се од јед ном ни шта ван и

бе дан, а све ра до сти и на де уза луд не.

Стре сао сам се, а мо га осме ха је бр зо не ста ло. Ћу тао

сам тра же ћи реч.

– Да нас ми ово мо ра те от куп ти...

Усне јој не при мет но за дрх та ле, али она се хи тро окре -

ну ла, из ва ди ла из ва зе ста ро цве ће и мет ну ла но во. Да ли су

јој се у тај мах ра ме на за тре сла у гр чу или је то био слу ча -

јан по крет, не знам. Тек, окре ну та ле ђи ма, она је до да ла

шу пљим, стра ним гла сом:

– Тре ба ми но ва ца за пут... умро ми је син...

Ужа снут, не пи та ју ћи ка ко, за што – зар је ту уоста лом и

би ло ме ста ре чи ма – ис кре нуо сам нов ча ник и све што сам

имао дао јој. Она је узе ла но вац не ди жу ћи по гле да и бр зо

иза шла.

Ма ло доц ни је ви део сам је, за ку ца ла је и на су сед на вра -

та. И као да сам и та мо чуо исте ре чи: „Да нас ми ово мо ра -

те от ку пи ти...“
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*

Кад се стри на-Ста ка вра ти ла, оро ну ла, вид но по ста ре ла,

чуо сам кад бих но ћу про ла зио по ред ње них вра та, бо лан

при гу шен плач. Али она је да њу ишла по но ва у град и про -

да ва ла цве ће, про ду жу ју ћи да нас по се ћу је, као и ра ни је, о

ро ђен да ну и да нам по кла ња не жне цве ти ће.

И та ко, за див но чу до, оно нај сна жни је што смо по не ли

со бом у жи вот, да ла нам је сво јим при ме ром та ста ра, ту ђа,

не знат на же на...
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Емил С. Пе тро вић

ШЕ ГРТ

Кад је га зда умро, за тво ри ли су кап ке на рад њи и при би -

ли спо ља хар ти ју о смрт ном слу ча ју. У ку ћи и у дво ри шту

на стао нов, нео би чан жи вот: до ла зи ле ком ши је, сви ћу та ли

и би ли жа ло сни.

Јев то, ше грт, сто јао ис пред ка пи је и по сма трао ка пи во -

де ко је су по сле обил не ки ше још ви си ле са ора хо вих гра -

на. Сту ден по ве та рац про вла чио се кроз по це па но оде ло,

од че га се Јев та је жио. Не бо, још у мо крим обла ци ма, пре -

ти ло но вом ки шом.

„Ка ко ли ће то сад да бу де по сле га зди не смр ти?“ – раз -

ми шљао Јев та. – Ши ју ћу ваљ да мо ћи сад да ис пра вим.“

Мај стор је био прек чо век, ру ку те шких као од ту ча, и све

их је др жао у стра ху: и мај сто ри цу, и кал фу, и ње га, ше гр та.

Ра ди ло се од зо ре до но ћи без пре да ха, не ди жу ћи гла ве. Ра -

ди о ни ца би ла вла жиа и мрач на, дво ри ште пр ља во и пу но от -

па да ка, ста на ри бо ле шљи ви и све си ро ти ња не ка пр ко сна и

сва дљи ва; до смр ти до сад но и не под но шљи во би ло.

Сад, ме ђу тим, кад је умро мај стор са сво јим чу па вим

ру чер да ма и круп ном гла си ном, све као да је си ну ло не ка -

квом на дом и по ста ло сно шљи ви је. Чи ни ло му се као да ће

до ћи од не куд не што што ће му ски ну ти те рет и с те ла и с

ду ше, и ре ћи ко ју то плу, ра до сну реч. И од све га, што је

нај глав ни је, не ће мо ра ти да ди же те шка, гло ма зна по друм -

ска вра та, не го ће их мо ћи от сад са мо др ве том да под бо чи.

И смрт мај сто ро ва раз ве дри ла су мор ну ше грт ску ду шу.

Пре ко дво ри шта по пло чаног окру глим ка ме ном, ге гао,

се спо рим ко ра ком кал фа Гли шо, не ве што из бри јан, и с не -

пра вил ним раз дељ ком у про се дој ко си.

– Шта је?... Мај стор ти умро, а ти бес по слен бле неш у

не бо!
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Јев то од го во ри ти хо:

– Не знам шта ћу...

– Гле, не знаш шта ћеш?...

По сма трао га тре ну так рас ква ше ним очи ма и до дао:

– Тре ба ло би ти сур лу у на пој... Ето шта!

У цр ном све ча ном ру ху, с отр ца ном кра ва том и ве ли ким

окру глим ман ше та ма ка кве је са мо још у мај сто ра ви део,

кал фа ни је био да нас строг; ре чи су му би ле без оштри не и

пре зи ра. Јев ти се чи ни ло као да су се кал фи не ре чи са гла -

ша ва ле са ње го вим по тај ним осе ћа њи ма. По сма тра ју ћи

круп не ко шча те ша ке кал фи не ка ко од у да ра ју од бе лих

ман ше та у све ча ном ви ду, из ло мље не цр не нок те, у ње му

по ра сла не ка ра до сна на да, осло бо дио се и ди гао по глед од

кал фе. Кал фа сто јао за ми шљен. Јед на обр ва му се обе си ла.

Јев ти се чи ни ло да тре ба не што ка за ти у та квој при ли ци, па

ре као:

– Ка ко то од јед ном... га зди на смрт!

Кал фа ђу тао, за жми рио на јед но око, па он да ре као:

– Скок ни по ра ки ју! – а за тим пре до ми слио се и до дао:

– или не, не тре ба... Идем сам. Ти, жва ло, оста ни ту, мо же

да те за тре ба мај сто ри ца...

Јев то гле дао за кал фом ко ји се ге гао и био укру ћен. „Ни -

је љут – ми слио – ка же ми: жва ло.“ И као да му је ре као не -

ка кву љу ба зну реч, Јев та се за ра до вао. Учи ни ло му се као

да се том реч ју сру ши ла она омр зну та пре гра да ко ја сто ји

из ме ђу ше гр та и кал фе, збли жи ло их не што у тај ном за јед -

нич ком осе ћа њу. И, да се сме ло, он би, осло њен о ра га стов,

за пе вао.

– Го спо де, ко ли ки је, – за чуо иза се бе за чу ђен глас.

То је пра ља Ју ла из ла зи ла из со бе где је га зда ле жао.

– Опру жен као обо рен храст, – про го во ри ла не ко ме кроз

отво рен про зор и оти шла за по слом.

Су тра дан, по сле по гре ба, отво ри ли рад њу. Би ла је мрач -

на као обич но, га здин сто сто јао у углу, пуст. Јев то ре ђао

ства ри и алат по сво ме на хо ђе њу: ски нуо с про зо ра лон че с

бо јом ко је је та мо од у век сто ја ло и за кла ња ло из глед на су -

сед ни про зор, где је обич но се де ла су се до ва ћер ка са цр ве -
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ном ма шном у ко си. Ме тлу пре ме стио у су прот ни угао рад -

ње да не бу де баш ње му иза ле ђа.

Кал фа до шао доц ни је не го обич но, кре тао се по ла ко по

рад њи, из ме њао не ки свој алат с мај сто ро вим, сми шљао

не што ва жно и ти хо раз го ва рао сам са со бом. По сле и мај -

сто ри ца до шла, окре ну ла се ле во-де сно, се ла за мај сто ров

пра зан сто и гла сно за пла ка ла. Јев то се рас ту жио и по сма -

трао је кри шом. Пр ви пут са да при ме тио је ка ко она има

бе ле и сна жне ру ке. За же лео је да је по љу би у те ру ке и да

је уте ши...

Кал фа је по лу гла сно гун ђао:

– Хо ће се Бо гу... Шта да се ра ди!...

Још је не ко вре ме зна чај но обр ва ма ми цао.

Све је то за Јев ту би ло пу но не по зна тих уз бу ђе ња. Ка да

се мај сто ри ца ис пла ка ла, ди гла се и оти шла. Кал фа је за

њом по гле дао, за тим сна жно уда рио че ки ћем и на ре дио:

– Скок ни, ма ли, по ра ки ју!

Јев та по слу шно отр чао.

„Ни је рђа во жи ве ти ова ко – ми слио вра ћа ју ћи се с ра ки -

јом. – Кал фа ни је лош, а га зда ри ца се не па ча у по сао...“

Кал фа при хва тио бо чи цу, по ди гао је у вис спрам очи ју

и, по сма тра ју ћи је, ре као:

– Тре ба ре ћи „из во ли те“ кад се не што до не се. Раз у -

меш?... Па по што је от кло ко тао по ла бо чи це, до дао: 

– Дру ги пут ћу те по зу би ма...

„Са мо та ко го во ри, ни је лош“... ми слио је Јев та и уку ца -

вао др ве не клин це.

– Тре ба да пам тиш шта ти го во рим, – на ста ви кал фа на -

тму ре ним гла сом, пре ту ра ју ћи по ала ту. По што је ћу тао та -

ко јед но вре ме, про ду жио:

– Ја не ћу ов де ду го оста ти, идем да ље, у свет. Ти, да кле,

пам ти... Кад сам био тво јих го ди на, ски дао сам зве зде; да -

кле отво ри че тво ре очи... јер бу да лу враг од не се... Тре ба

би ти ви жле, раз у меш...

„Ви жле“ – Јев ти би ло сме шно.

Кал фа опет ућу тао и пре ту рао по ала ту. Јев то дрх тао од

уз бу ђе ња: „Гле, па то ћу оста ти ја сам, сам ћу во ди ти рад -
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њу, сам ићи на сај мо ве, раз го ва ра ти са му ште ри ја ма!... Баш

као и по кој ни мај стор! Од мах ћу до ве че се сти и пи са ти ку -

ћи: Мај стор ми умро, и сад све сам во дим... А шта ће ре ћи

тек дру го ви Пе ра мо лер, Ћи ра пе кар, Пан то ко вач!“

Од уз бу ђе ња Јев та уда рао че ки ћем по пр сти ма.

Кал фа ди гао на о ча ре на че ло, па про ду жио:

– Не го, тре ба ло је ви ше да те би јем... Још си не спре ман.

Сад ми је жао...

Али Јев та га ни је чуо. Од ра до сти и сре ће шу ме ло му у

уши ма.

У под не га зда ри ца му да ла ру чак у ку хи њи – на ста ром

ме сту. Она и кал фа ру ча ли у соби.

„Па мо гао бих и ја у со би, – по ми слио он. – Су тра пре -

ко су тра тре ба да во дим рад њу сам...“

По ред та њи ра би ле две ко ре хле ба – оста ло од ју че.

Увре ђен, он их и не дир ну.

„Зар се та ко по сту па са мном?... А зна ће да ми на то ва ре

це лу рад њу...“

Раз ми шљао Јев та та ко ста рач ки, озби љан, уобра жа ва ју -

ћи да је већ пре у зео на се бе све бри ге по кој ног мај сто ра, и

да он зна чи већ не што у ку ћи.

Га зда ри ца из и шла из со бе, по гле да ла ко ри це хле ба, уда -

ри ла се по ку ко ви ма и вик ну ла:

– Не ћеш да их жде реш?!... Гле ти „гро фа“!...

За тим ди гла обе ру ке из над гла ве и млат ну ла Јев ту по

те ме ну. Јев то из гу био рав но те жу и из ду жио се по по ду, ма -

лен као зе чић.

– Смр дљив че! – де ра ла се мај сто ри ца и још га гур ну ла

но гом да се бр же диг не.

Ле же ћи на по ду, из вр нут на ле ђа, не мо ћан, Јев то осе тио

ка ко је не ста ло од јед ном све га о чем је ма штао; ме сто то га

у ње му се из но ва про бу ди ло оно исто што га је при ти ски -

ва ло док је га зда био жив: за мра че на рад ња, гло ма зна по -

друм ска вра та, те шке не ми ло срд не ша ке...

Устра шен, за пла као је.
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СЕН КА И СВЕ ТЛОСТ

У про стра ној бол нич кој че ка о ни ци би ло је тмур но ју -

тро. Бе ли од се ви вра та и про зо ра пу зи ли хлад но по по ду

као ба ри це ото пље ног сне га. Ужур ба ни ко ра ци за по сле ног

осо бља хи та ли ход ни ци ма, и по сао се раз ви јао рав но мер но

у сви ма по је ди но сти ма.

Јед на вра та се отво ри ла без шу ма и на њи ма се по мо лио

чо век у бе лом огр та чу, за су ка них ру ка ва, но се ћи ве ли ку бо -

цу у ко јој је не што цр ве но пли ва ло. Про ла зе ћи че ка о ни -

цом, све су очи би ле упр те у пред мет ко ји је но сио, док чо -

век ни је иш че зао иза дру гих вра та.

– Про не се не чи је ср це, – шап ну од не куд пре стра вљен

глас.

Сви се не ла год но ус ко ме ша ше, са мо не ки мла дић остао

ми ран, као да га се оп шти страх ни је до та као. Јед на од при -

сут них же на упи та га за бри ну тим гла сом:

– Ви сте за опе ра ци ју?

Мла дић не од го во ри од мах. Пре мет ну но гу пре ко но ге.

– Ја про да јем крв, – ре че нај зад и на бра че ло.

Же на при не се усти ма чво ра ве пр сте, а у очи ма јој за све -

тлу цао страх.

– Крв! Ах, Го спо де... Крв про да је, – по но ви дру гој же ни

и за др жа на њој пре стра шен по глед:

– Крв про да је... Оооо...

Оба две га по том по сма тра ле за бри ну тим очи ма и кли -

ма ле гла ва ма као две вра не.

Не ко од јед ном про тр чао ход ни ком и на гло отво рио вра -

та:

– Уми ре!

Сви пре тр ну ше. „Уми ре! Ко уми ре?“ Ни је се зна ло. Али

при сут ност стра ха осе ћа ла се ја сно.
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– Ко уми ре? – за је ча нај зад не ко. – Шта?

Гла ва што је вик ну ла „уми ре“, збу ни се на от шкри ну тим

вра ти ма и про це ди:

– Зар га не ма ту? Јан ка...

По што ни ко не од го во ри, вра та се за тво ри ше, а др ве не

па пу че от кле пе та ше да ље.

У прет со бљу за вла да ла не спо кој на ти ши на.

– То мо ра да је те шко: про да ва ти крв, – са же се же на и

про ша пу та ти хо да се је два чу ло.

– Хм, те шко... Мо рам жи ве ти! – од го во ри мла дић и од -

мах ну ру ком.

Ње го ве очи се за у ста ви ле на ли но ле у му, на оти сци ма не -

чи јих круп них но гу... Жи вот је за ње га био ро би ја шка га ли -

ја. Ве зан за ње га че сто сме шним дру штве ним об зи ри ма,

мо рао је да стег не ви ли це да не ви че. Раз ми шља ти о вред -

но сти жи во та, кад се он сам на ме ће су ро во и нео до љи во

мо гу још са мо фи ло зо фи. Ње му се, ме ђу тим, да нас, на ме -

та ла јед на дру га ствар ни ја ми сао: тре ба ло је но ва ца за хра -

ну... Тре ба ло је на ћи на чи на да се је дан, бар је дан, од тих

мно го број них љу ди, ко ји су про ла зи ли ис пред ње го вих

очи ју, при во ли да му дâ не што под ка квим би ло усло ви ма:

не ко ли ко гра ма ску по це не цр ве не теч но сти у ко јој је го рео

жи вот, био је је дан од нај бли жих...

Тра го ви ма ли но ле у ма про ђо ше у тај мах две но ге обу ве -

не у пр во кла сну обу ћу. Про да вац кр ви, сту дент, по ди же по -

глед и од јед ном се за ру ме не трач ком на де: био је то је дан

од оних ко ји ма је ра ни је дао крв! Ди же се и по здра ви га по -

ма ло збу њен.

– До бар дан, го спо ди не...

Чо век све жег ли ца, за ста де до се ћа ју ћи се.

– Ааа, гле, то сте ви!... Но, ка ко је?... Сту ди ра те... Вр ло

ле по!

Ру ке се, у тмур ном ју тру, до дир ну ше ту ђе, не вољ но.

Сту дент са же гла ву и ре че, ру ме не ћи се:

– Те шко је... Већ ду же вре ме на ни ком не тре ба кр ви... а

у ве ли кој сам оску ди ци... Хра на, стан...
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– Пот пу но вас схва там, – од го во ри чо век, – али шта ће -

те: жи вот је бор ба, и то ва ља из др жа ти... Ко то схва ти на

по ла пу та је до по бе де... Но, ја ве ру јем, чо век као ви пре -

бро ди ће све не во ље! Гла ву го ре!

Пру жи му за тим ру ку, на сме ши се ве дро и оста ви сту -

ден та.

Кад се за њим за тво ри ше вра та, у че ка о ни ци се још ја че

смра чи. Сту дент по сти ђен и озло во љен се де и под ни ми се

ру ка ма. Не ди жу ћи гла ве, слу шао је око се бе, као у не кој

ома гли ци, луп ка ње но гу, отва ра ње вра та, ти хе за бри ну те

гла со ве, шум ха љи на. Све је то би ло то ли ко сва ки да шње и

пра зно, да се го то во пре стра ши ни шта ви ла у ко ме иш че за -

ва жи вот...

„Ов де је био је дан про да вац“ – учи ни му се да чу је не -

чи ји глас. Истом кад га так ну ше у ра ме, ди же гла ву.

Над њим је ви си ло ли це бол нич ког по слу жи те ља кла те -

ћи се као деч ји ба лон чић.

– Где сте? – Тре ба, кр ви, – ре че му.

Као у сну по шао је за слу жи те љем. Ушао у ле ка ре ву со -

бу не при се бан и за ми шљен. Ле кар му по ка зао ру ком на же -

ну су ву, про се ду, ма ле ну са ма ра мом на усти ма.

– Го спо ђи тре ба кр ви за де те... Ко ли ко ће те тра жи ти?

Же на, не ски да ју ћи ма ра ме са уста, за кли ма гла вом, не -

по мич них, пре стра ше них очи ју.

– Сто ди на ра, – ре че мла дић с му ком, као да га не ко уда -

ри по ли цу.

Же на ћу та ла. Ле кар не стр пљи во пуц као пр сти ма.

– Го спо ђо, по жу ри те... Сва ка се кун да је дра го це на.

Же на ски де ма ра му са уста и, му че ћи се да их по кре не,

про сте ња:

– Ја не мам но ва ца...

Очи јој се ра ши ри ше у ужа су.

Ле кар за ба цио ру ке и ди гао гла ву:

– Но, ето... Баш не ма те сре ће, – ре као сту ден ту.

За тим се окре нуо же ни:

– Ту се не да ни шта учи ни ти, го спо ђо, – и обе си ру ке не -

моћ но.
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Же на је сто ја ла без ре чи, са мо је уко че ним очи ма буд но

па зи ла на сва ки сту ден тов по крет као звер ка кад је про го -

не. Би ло је не чег стра шног у на прег ну тој не по ко ле бљи во -

сти. Мла дић по ђе ка  вра ти ма и мет ну ру ку на ква ку. Али

он да се де си оно нео че ки ва но: же на од јед ном па де без гла -

са пред ње го ве но ге. Сту дент су збу ни и пре стра ши: ни ка -

да ни је ви део се де гла ве пред сво јим но га ма; ни кад га ни ко

у жи во ту ни је та ко ви со ко по пео као ова ма ти...

– Хај де мо, док то ре, – ре че – не ка бу де...

И осе ћа ју ћи да му се ли це гр чи од уз бу ђе ња, по кри га

дла но ви ма.
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Ми ћо Цви је тић

УМЈЕТ НИЧ КИ ИЗ РАЗ РАЗ О ЧА РЕ ЊА И КЛО НУ ЋА

Књи жев но дје ло Еми ла С. Пе тро ви ћа (1894-1957) при -

лич но је обим но и ра зно вр сно, не то ли ко те мат ски ко ли ко

у по ку ша ју да се јед на иста те ма ти ка у раз ли чи тим књи -

жев ним фор ма ма об ли ку је и умјет нич ки до гра ди. Да би се

осви је тлио Пе тро ви ћев ду хов ни и књи жев ни про стор, ње -

го во тран спо но ва ње из јед не књи жев не фор ме у дру гу, ну -

жно је по сма тра ти пи шче во дје ло ком плек сно и цје ло ви то,

по го то ву са аспек та ње го ве те мат ске од ре ђе но сти и усмје -

ре но сти. Не по сред но до жи вљен Пр ви свјет ски рат очи ма

умјет ни ка и су ди о ни ка по ста ће основ на те мат ска око сни -

ца, по ла зи ште, ина че, људ ском оку и ду ху, огра ни че ног

„кру га ви ђе ња“, до по ку ша ја да се ко ли ко-то ли ко тај круг

ра сви је тли по ни ра њем у ду бље сфе ре ин тим ног би ћа чо -

вје ка и ње му над ре ђе них дру штве них да то сти.

По раз по је дин ца у ра ту овај Кра ји шник ви ди као оп ште -

људ ску тра ге ди ју; тра у ме раз от кри ва из пер спек ти ве ње му

са вре ме не дру штве но-еко ном ске и со ци јал не ствар но сти,

ко ја је нај бо ље мје ри ло уза луд но сти јед ног ра то ва ња. У тај

кон текст смје штен је ин те лек ту а лац (умјет нич ки нај у пе ча -

тљи ви је из ни јан си ра на лич ност ње го ве про зе), ко ји у не за -

вид ној но вој ре ал но сти тек истин ски про жи вља ва рат не

ка та кли зме, по је ди нач ни бол осми шља ва као оп ште људ -

ски, соп стве ну суд би ну уни вер за ли зу је као суд би ну ме ђу -

рат ног сви је та. Бо ле ћи вост, сен ти мен та ли зам, оча ја ње,

осно ва су пси хич ког осе ћа ња и де пре сив но сти Пе тро ви ће -

вих лич но сти, без об зи ра на њи хо ве не знат не ме та мор фо зе

ко је су уоч љи ве у ње го вим дје ли ма, од збир ке пје са ма у

про зи Ли ри ка не мир них сно ва (1926) до збир ке при по ви је -

да ка Круг ви ђе ња (1957) и ро ма на Успо ре на кли ма (1957).
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У том вре мен ском окви ру на ста ће и оста ла ње го ва дје ла.

Пр ву збир ку при по вје да ка Глас жи во та, об ја вљу је 1930, а

он да на ста је пе ри од ње го вог ис ка зи ва ња у ро ма неск ној фор -

ми. Од 1934. до 1941. го ди не об ја вљу је че ти ри ро ма на: Не -

зна ни ју нак, Кру го ви на во ди, На де лу, и Тре ћа ка те го ри ја,

као и збир ку при по ви је да ка Же тва жи во та. По ред то га, на -

кон Дру гог свјет ског ра та об ја ви ће и збир ке при по ви је да ка

Мар ти ца и За бо ра вље ни свет, за тим Скро ман дар (пје сме у

про зи), те пје сме за дје цу, дра ме и ак тов ке.

Пе тро ви ћев еле ги чан, лир ски обо јен тон, мо же мо пра -

ти ти као из ра жај ну умјет нич ку до ми нан ту у ком плет ном

дје лу, што је уоч љи ва ка рак те ри сти ка ње го вог пре на гла ше -

но осје тљи вог ства ра лач ког сен зи би ли те та. У пр вим пје -

сма ма у про зи он го во ри о јед ној мла до сти бур ној и не мир -

ној ко ја је кр ва ри ла на ра ти шти ма Евро пе, по ме те на у лу -

дој игри ра та, а они ко ји су је пре жи вје ли, не моћ ни да се

бо ре за но ве иде а ле, гр ца ју у соп стве ном бо лу и пат њи. „И,

из гле да, да је бол пра ви об лик жи во та“, ка же аутор у пје -

сми у про зи Ра ђа ње ту ге. У ши рој ро ма неск ној фор ми – у

ро ма ни ма Не зна ни ју нак и Успо ре на пли ма узрок – „ра ђа -

ња бо ла“ до би ће пот пу ни ју умјет нич ку мо ти ви са ност. Пр -

ви ро ман је хро ни ка, или још бо ље, рат ни днев ник јед ног

без и ме ног ин те лек ту ал ца, сту ден та фи ло зо фи је, ко ји про -

ми шља сва ку си ту а ци ју и уви јек до ла зи до истог пи та ња:

„За ког и за што?“ Стал но је пред ап сур дом у ко ме је по бје -

да јед на ка по ра зу. Отуд и стал на за о ку пље ност ди ле мом

ко ја ис кљу чу је да љи сми сао ра то ва ња за аустро у гар ског

го спо да ра, али и не моћ да се про на ђе пра ви из лаз: „И спо -

па да вас страх пред том без мер ном и те шком ни шта во шћу

ко ја вас окру жу је, и рас ту жи те се пред са мим со бом; по ста -

је те чуд на жи во ти ња из бе зу мље на пред не ми нов но шћу

све га то га, на пра гу не по зна те, та јан стве не смр ти. Не ста ти!

стра шно је то...“ Ап сурд ност си ту а ци ја Пе тро вић мар ки ра

уну тра шњим пси хо ло шким пре жи вља ва њи ма ње них за то -

че ни ка. Фа тал на смрт сву да је око њих, али се пре ма њој

лич но сти од ре ђу ју из угла сво јих ин ди ви ду ал них осје ћа ња.

На том пла ну Пе тро вић успје шно умјет нич ки из два ја, из

184



јед не оп што сти, не ко ли ко упе ча тљи вих ли ко ва: мла дог Бу -

ков ца ко ји не при мје ћу је опа сно сти Га ли ци је и Кар па та,

рас пје ва не ду ше са ња љу бав, а смрт је уто ли ко не пра вич на

што је пре ки ну ла ње го ве мла да лач ке сно ве. Све је то за ње -

га би ла као јед на бе за зле на дје чи ја игра, спон та на и не де -

фи ни са на. Учи тељ Про да но вић зре ло и тре зве но име ну је

си ту а ци ју у ко јој се на ла зе, су шта је су прот ност мла дом

Бу ков цу; успје шно је оства ре но кон тра сти ра ње мла до сти и

ис ку ства. Сре ди шњу по зи ци ју има не зна ни ју нак, лич ност

ко ја нас во ди и упо зна је, чо вјек ко ји осци ли ра у свом уну -

тра шњем би ћу из ме ђу дви је по ме ну те ин ди ви ду ал но сти.

Пи сац се го то во иден ти фи ку је с њим, не успи је ва да на ђе

дис тан цу, да се одво ји од ње га и умјет нич ки га до гра ди и

фор ми ра. Оста ле лич но сти пред ста вља ју са мо по вре ме не

бље ске у ко лек тив но до жи вље ном фе но ме ну ра та и јед не

ге не ра ци је лу до ба че не у за гр љај смр ти, ра ње не у ду ши и

не ис ку сне да на ђе из лаз. „Од ре кли смо се све та, од ре кли се

ра до сти, али жи вот, жи вот је још ту, тра жи свој део. Осе ћа -

мо у скри ве ним ду би на ма сво га би ћа је дан крик, је дан не -

про жи вље ни део ко ји се про би ја на свет.“

У ро ма ну Не зна ни ју нак Пе тро вић је при ка зао и фронт

и по за ди ну, успје шно пре ла зи са јед ног на дру ги план,

умјет нич ки гра ди ком плек сну па но ра му ра та, не са мо ка ко

се ви ди оком, већ и ка ко се не у мит на ствар ност осје ћа и

про жи вља ва у ду ши. На јед ној стра ни бо ји ште, стра вич ни

при зо ри и по ги ну ли дру го ви, на дру гој вра ћа ње ин ва ли да и

ра ње ни ка ку ћа ма, уза луд на че ка ња ро ди те ља и у мол ском

то на ли те ту од сли кан пеј заж сла вон ске пи то ме рав ни це.

На гла ше на ап сурд ност ра та и ап сурд ност по врат ка пре жи -

вје лих, ко ји су се бо ри ли ни за што, ни за ког. Пе тро ви ће -

ви ју на ци су ње жни ин те лек ту ал ци и раз ње же ни сла би ћи,

хтје ли би да ми је ња ју ствар ност, на слу ћу ју но во до ба, има -

ју по вр шна те о рет ска зна ња о ре во лу ци ји, али су не моћ ни

да про на ђу истин ске пу те ве за ми је ња ње жи во та и сви је та.

„Бе ле жио сам до тле, док сам ве ро вао да ћу не што учи ни ти,

док сам жи вео, нај зад. Да нас је то, ве ро ват но, све свр ше но,

и хо ћу да све за бо ра вим.“
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Успо ре на пли ма је на ста вак ро ма на Не зна ни ју нак, ма да

је је дан на стао у вре ме ну Пе тро ви ће вог ства ра лач ког са -

зри је ва ња, а дру ги два де се так го ди на ка сни је, у пе ри о ду

ње го ве пу не умјет нич ке зре ло сти. Со ци јал на ствар ност са -

мо је на гла ше на у пр вом ро ма ну, а у дру гом она се ре флек -

ту је као по сље ди ца јед ног уза луд ног ра та, ко ји ни је до нио

ни шта но во. То је сли ка ста ња љу ди у вре ме ну „ко је се не -

по сред но на сло ни ло на ха о тич не го ди не Пр вог свет ског ра -

та“ (Бо шко Но ва ко вић у пред го во ру ро ма ну Успо ре на пли -

ма, Са ра је во, 1957). Рат, де ху ма ни за ци ја чо вје ка и его и зам,

пи та ња су ко ја за о ку пља ју Пе тро ви ћа и ње го вог још јед ног

без и ме ног ју на ка и ин те лек ту ал ца. Основ на ди ле ма је да

ли при хва ти ти да ту дру штве ну и со ци јал ну ре ал ност или је

ми је ња ти по зи вом на по бу ну угње те них и обес пра вље них.

На тој ли ни ји оства ру је се ме та мор фо за глав не лич но сти,

од оп ште сум ње до са зна ња и од луч но сти да се је ди но ре -

во лу ци о нар ном бор бом на ла зи пра ви из лаз. Из ме ђу та два

оме ђе ња, уз уво ђе ње дру гих пе ри фер них лич но сти ко је ди -

на ми зи ра ју и мо ти ви шу по ступ ке ин ва ли да и пре жи вје лог

рат ни ка, од ви ја се пре о бра же ње лич но сти из ста ња ин те -

лек ту а ли стич ких, пси хо ло шких и емо тив них не му штих ви -

бра ци ја, до зре ли јих про су ђи ва ња дру штве не ствар но сти и

увје ре ња да се она је ди но мо же ми је ња ти ре во лу ци о нар -

ном ак ци јом.

У ро ма ну се освје тља ва ју ди ле ме јед ног од по врат ни ка

„из гу бље них ге не ра ци ја“ из го ди на 1914-1918, ко ји се бо -

ри са са мим со бом, али и са дру штве ном ствар но шћу у ко -

јој је за те чен. Та пси хо ло шка рас по лу ће ност глав не лич но -

сти ини ци ра ње ну ис по ви јест као вид осло ба ђа ња од оног

што га та ко оп те ре ћу је и уз не ми ра ва. „...Ако и над вла дам у

се би то осе ћа ње, ако га ре ци мо за бо ра вим, не ће ли оно да

из би је на не ким дру гим пу те ви ма, не ће ли ме уз не ми ра ва -

ти у не ким дру гим об ли ци ма, у сну, у стра сти, у оча ја њу, у

тра же њу...“ Из ста ња ова кве тра у ма тич не пси хо ло шке за те -

че но сти Пе тро ви ћев ју нак ну жно сли је ди пут соп стве не ка -

тар зе. Тај пут је са број ним па до ви ма и уз ле ти ма, Пе тро ви -

ће вим и ње го вог ју на ка.
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Пи шу ћи о ро ма ну Успо ре на пли ма, Бран ко Пе ић на гла -

ша ва да је Емил Пе тро вић у ово дје ло успје шно уком по но -

вао „ин тен зив ну дра ма тур шку сли ку вре ме на ка да су из гу -

бље не илу зи је по ста ле ви ше не го ка рак те ри стич ни по да ци

ре флек то ва ња дру штве не пси хо ло ги је на лич но сти по је ди -

на ца“ (НИН, 343, 1957). „Сам, а опет умно го стру чен, без и -

мен, а опет сто и мен ка ква суд би на за обич ног смрт ни ка“,

раз ми шља ња су глав ног ју на ка. Ту је сми сао ње го вог етич -

ког опре дје ље ња и људ ске ду жно сти: бо ри ти се про тив за -

блу да због ко јих су стра да ли број ни ње го ви дру го ви, ди је -

лом и ак ци јом про го во ри ти у име њих. Тој иде ји Пе тро вић

је под ре дио и све оста ле лич но сти Ки ке ра, учи те љи цу Ле -

пу и дру ге, са мо за то да би осна жио и умјет нич ки ја че об -

ли ко вао пси хо ло шка ста ња и „круг ви ђе ња“ ју на ка дје ла,

ко ји је, ипак, у сво ји ма раз ми шља њи ма о ра ту и жи во ту

остао пред вје чи том ди ле мом њи хо вог сми сла: „Чуд ни су и

те шки пу те ви људ ски, а ва ља их пре ћи. Са мо ка ко?“

И у ве ћи ни дру гих дје ла Пе тро вић го во ри о ра ту или о

оно ме чи ја је он био по сље ди ца. Рат је уви јек не гдје ту у

по за ди ни, у при сје ћа њи ма и под сви је сти људ ској, узрок је

и по сље ди ца сва ко днев них пси хо ло шких тра у ма и ду хов -

них ра стро је ња. „Рат је још у мо јој ду ши, у мо ме ср цу, у

мо јој кр ви“, ка же јед на Пе тро ви ће ва лич ност у при по ви -

јет ки Осмех, из збир ке при по ви је да ка Же тва жи во та. Рат

је до нио све бољ ке, по сли је рат на ствар ност ни је на шла ме -

ди ка мен те за њи хо во за ли је че ње. Пе тро вић при ка зу је рат у

ко ме су љу ди оста вља ли сво је жи во те на су прот сво јим

етич ким и на ци о нал ним убје ђе њи ма. Ти ме се Пе тро вић

умјет нич ки при бли жа ва Кр ле жи ном кру гу те ма из рат не

про зе Хр ват ски бог Марс, са мо што су Пе тро ви ће ве лич -

но сти оста ле умјет нич ки раз вод ње ни је, без сна ге да увјер -

љи ви је ис ка жу сво ја ин тим на ста ња и опре дје ље ња. Не у -

вјер љив је у при по ви јет ки Смрт не по зна тог вој ни ка у ко -

јој го во ри о стра да њу цар ског ин фан те ри сте Је вре ма у Га -

ли ци ји. Он је из гу био но гу, вра тио се јед не но ћи у сво је се -

ло и умро пред кућ ним пра гом. То ли ко је оскр на вљен и из -

ми је њен да га род би на са хра њу је као не по зна тог ју на ка. У
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при по ви јет ка ма Ка ја ње, Го ре од смр ти, Му шка рац и За -

ро бље ник бље снуо је Пе тро ви ћев сми сао за умјет нич ко

драм ско и су ге стив но во ђе ње рад ње до ње не кул ми на ци је;

од то плих лир ских сли ка су сре та вој ни ка Гри го ри ја из Га -

ли ци је са же ном и дје те том у кућ ној ат мос фе ри, ко ја у ње -

му по бу ђу је сва људ ска чу ла и от кри ва истин ски сми сао

жи во та (при по ви јет ка Му шка рац) до по тре сне дра ме у ко -

јој мај ка сво јом нео пре зно шћу про у зро ку је смрт сво га си -

на. Док ње га од во де на стре ли ште, драм ску кул ми на ци ју

по твр ђу ју ове ри је чи: „Же на је за ку ка ла по за ди у ко ли ма,

схва та ју ћи не ја сно да се не што стра шно де си ло.“

Збир ком при по ви је да ка Круг ви ђе ња (1957), ко ја је са

ро ма ном Успо ре на пли ма и по сљед ње ње го во дје ло, сим -

бо лич но се и за вр ша ва Пе тро ви ћев књи жев ни опус. У

Увод ном про се деу Кру га ви ђе ња он под вла чи огра ни че но -

сти људ ских ду хов них мо ћи, али и по ку шај да се од го нет -

ну тај не чо вје ка и сви је та. „Чо век мо ра да по све до чи су -

шти ну свих ства ри“, ка же Пе тро вић, при хва та ју ћи ти ме

по зна ти фи ло зоф ски ак си ом о чо вје ку као мје ри лу свих

ства ри. Ње го ва збир ка, Круг ви ђе ња ком по но ва на је од

крат ких при чи ца, ко је су ви ше вр ло успје ли за пи си, крат ке

по е ти зо ва не им пре си је, не го цје ло ви та при по ви је дач ка

оства ре ња. То су ма ле рас пра ве о сми слу жи во та и љу ба ви,

раз ми шља ња о чо вје ку чи ји је уни вер зал ни осје ћај бол, бол

као пра ти лац свих људ ских ста ња. За то с пра вом на сло вља -

ва Му рис Идри зо вић свој до ста ис цр пан и ана ли тич ки

текст о овом пи сцу: Емил Пе тро вић или за то че ник бо ла

(пред го вор дру гој књи зи Иза бра них дје ла, Са ра је во,1968).

Стал но оп сјед нут тим ста њем у про це су струк ту ри ра ња

уну тра шњег жи во та лич но сти, он по ку ша ва до ве сти бол до

са мо спо зна је: „...мо жда је бол ра дост свра ће на у са му се бе,

окре ну та ли цем ка свом, њој са мој са кри ве ном би ћу у ко ме

би же ле ла да от по чи не или бар са зна сво је од ре ђе ње.“ Раз -

ми шља ју ћи о жи во ту, ње го ве лич но сти (он сам) не до ла зе

до не ких уни вер зал ни јих за кљу ча ка ло ги ком уну тра шњег

сли је да у умјет нич ком по ступ ку, због че га че сто оста ју

бли је де и на по вр ши ни.
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У при по ви јет ка ма из збир ке Круг ви ђе ња Пе тро вић се

по но во вра ћа рат ној те ма ти ци, овај пут из Дру гог свјет ског

ра та, по себ но љу ди ма из Бо сне и Са ра је ва, али без оне сна -

ге и увјер љи во сти ка ква је оства ре на у ра ни јим дје ли ма,

на ро чи то у ро ма ну Успо ре на пли ма. Пред рат на си ту а ци ја,

иле гал на бор ба ко му ни ста, му че ња и хап ше ња, зло дје ла у

Дру гом свјет ском ра ту те ме су при по ви је да ка ко је не мо гу

да нас по не су, да нас осво је сво јим умјет нич ким тки вом.

Он је ипак нај сна жни ји кад при ча о љу ди ма ко ји су кр ва ри -

ли на Кар па ти ма и у Га ли ци ји, о они ма ко ји су оти шли у је -

дан рат са вје ром у не ке оп ште људ ске ври јед но сти а вра ти -

ли се „с те шком не ве ри цом у ду ши и огор че ни до крај но -

сти на све што је под се ћа ло на реч прав да, кул ту ра, сло бо -

да...“ Фе но мен ра та још сна жни је де фи ни ше дру га лич -

ност, је дан дру ги рат ник са Га ли ци је, ко ме је то уза луд но

кр ва ре ње пре ки ну ло уну тра шње ин тим не људ ске ни ти и

сва ки сми сао за то пли ну и ра до ва ња: „Кад же лим не што да

ка жем то не го во рим ја, то го во ри из ме не је дан чи тав свет

чуд но ват, бун то ван, не ло ги чан... Кад хо ћу да го во рим, то

го во ри из ме не страх, страх од са мо ће са тим стра хоб ним

све том ме ни за чи ји из раз још ни је ро ђе на реч...“ Очи то је

да је Пе тро вић у овој про зи, у ко јој го во ри о оно ме што је

не по сред ни је осје тио и до жи вио, сна жни ји и им пре сив ни -

ји.

И док је Пе тро вић у по ме ну тим ро ма ни ма и у ве ћи ни

при по ви је да ка умјет нич ки до ча ра вао не по сред но до жи -

вље не до га ђа је из ра та, у оста лим дје ли ма свог књи жев ног

опу са пи сао је о ма лим љу ди ма, о со ци јал ним и дру штве -

ним не при ли ка ма, о ско ро је вић кој ха ла пљи вој пси хо ло ги ји

и жи во ту сит ног гра ђан ског и рад нич ког сви је та. Иако је

жи вио у ври је ме идеј ног и ства ра лач ког дје ло ва ња по кре та

со ци јал не ме ђу рат не књи жев но сти, у ври је ме ње го вог ре -

во лу ци о нар ног те о рет ског и прак тич ног оформ ље ња, он се

ни је не по сред но укљу чи вао у ње го ве то ко ве, иако му је по -

сред но ства ра лач ким опу сом дао свој удио.
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У по је ди ним при по ви јет ка ма, као што су На ша цве ћар -

ка, Ше грт, На ша ср ца, Осмех, Сен ка и све тлост и дру ге,

осно ву чи ни со ци јал на ствар ност у ме ђу рат ној Ју го сла ви -

ји. У овој по сљед њој је из у зет но пси хо ло шки из ни јан си ран

тре ну так ка да си ро ма шни сту дент бес плат но да је крв, да

би си ро ма шна же на спа си ла сво је ди је те, ма да то он ина че

чи ни да би за ра дио хљеб. Све су то Пе тро ви ће ве при че о

ма лим љу ди ма, о њи хо вим бри га ма и про бле ми ма, о нео -

ства ре ним же ља ма, љу ба ви ма и че жња ма. Ње го ве лич но -

сти су ри јет ко кла сно опре ди је ље не, па те и са ња ју бо љу бу -

дућ ност, али се за њу не опре дје љу ју кроз ре во лу ци о нар ну

ак ци ју. По вла че се у се бе, упла ше но сен ти мен тал ни и на -

гла ше но емо тив ни у раз ње же ним ме ди та ци ја ма ср ца ма ни -

фе сту ју бо гат ство ду хов ног жи во та, али се по ка зу ју и као

не моћ ни ре во лу ци о нар ни сла би ћи. Пи шу ћи про зу у ко јој

су фе но мен ра та и со ци јал на ствар ност ње го ва до ми нант на

ин спи ра ци ја, ма да у вре ме ну у ко ме су се на слу ћи ва ле но -

ве рат не и ре во лу ци о нар не бу ре, Пе тро вић се књи жев но

ис ка зу је као по ми ре ни па ци фи ста, ко ји у мир ном то ну, ме -

ло драм ском и ме ком, при ча дра му сво га не мир ног ви је ка.

Ње го ва про за не ма екс пре сив ну Кр ле жи ну умјет нич ку сна -

гу, ни ти ис тан ча ни лир ски слух Цр њан ског да от кри је не -

мир ну осје ћај ност јед ног но вог до ба, али по оном што је и

ка ко је дао, ипак не за слу жу је наш за бо рав.

Од јек, Са ра је во, 1978, 9
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Емил С.

НА КНАД НО ДО ПИ СА НО

Прет ход ни ис црп ни ји по глед на књи жев но ства ра ла -

штво Еми ла С. Пе тро ви ћа на пи сан је дав них го ди на, пре

го то во че ти ри де це ни је. Пр во је из го во рен на јав ној три би -

ни у Са ра је ву, по во дом обе ле жа ва ња два де се то го ди шњи це

смр ти пи сца, а за тим об ја вљен у углед ном са ра јев ском гла -

си лу „Од јек“, отво ре ном за књи жев не и кул тур не при но се

са це лог он да шњег ју го сло вен ског про сто ра. Чи та ју ћи по -

но во дав но на пи са но и пу бли ко ва но, оста јем у уве ре њу да

је њи ме, углав ном, об у хва ће на це ли на Пе тро ви ће вог де ла,

основ не те ме и мо ти ви, као и осно ве ње го ве по е ти ке. Ме -

ђу тим, не до вољ но је осве тље на ње го ва би о гра фи ја, ко ја у

до број ме ри при по ма же ту ма че њу и по у зда ни јем кре та њу

кроз свет пи шче вог жи во та и књи жев ног ства ра ла штва.

У до ступ ним из во ри ма Пе тро ви ће ви би о граф ски по да -

ци су при лич но оскуд ни, али и као та кви су дра го це ни за

бо ље раз у ме ва ње ње го вог књи жев ног учин ка. Ро ђен је

1894. го ди не у се лу Ла ђев цу, код Но ве Гра ди шке у Сла во -

ни ји. Да кле, при па да књи жев ном на ра шта ју Ан дри ћа, Кр -

ле же и Цр њан ског. Основ ну шко лу за вр шио је у род ном

ме сту, ра дио у тр го ви ни и у тој обла сти се уса вр ша вао. За -

тим је до по чет ка Пр вог свет ског ра та ишао за по слом у ви -

ше ме ста у Бо сни и Хер це го ви ни, као ма ли фи нан сиј ски

чи нов ник био у Ро га ти ци, Мо ста ру, Сто цу и За ва ли. На кон

из би ја ња ра та мо би ли сан је као аустру гар ски вој ник и цео

рат је про вео на бес по штед ном и кр ва вом фрон ту на Кар -

па ти ма и у Га ли ци ји. И у ме ђу рат ним го ди на ма, уз до дат -

но гим на зиј ско обра зо ва ње, оба вљао је по сло ве бан кар ског

чи нов ни ка у не ким ме сти ма у уну тра шњо сти. За тим се на

ду го роч ни је, све до смр ти 1957. го ди не, на ста нио у Са ра је -

ву, где је до че као но ви свет ски рат ни по жар. У вре ме оку -
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па ци је је пен зи о ни сан, а ка ко је пре жи вео по нов не муч не

рат не го ди не, у то вре ме већ у зре лом жи вот ном до бу, ма ло

је то га обе ло да ње ног и по зна тог. 

У то ку сво га књи жев ног ве ка, од 1925. го ди не до смр ти,

об ја вио је 24 ра зно род не књи ге. Аутор је ви ше ро ма на и

збир ки при по ве да ка, сту ди је о на род ним пе сма ма, бро шу -

ра, рас пра ва и дру гих пу бли ци стич ких ра до ва; огле дао се у

ства ра њу за де цу и драм ском ства ра ла штву, пи сао и ак тов -

ке. Ве ћи ну књи га об ја вио је у Са ра је ву, а за ни мљив је по -

да так да је чак шест ње го вих де ла пу бли ко ва но у Бе о гра ду.

Па и ње гов нај у спе шни ји ро ман Не зна ни ју нак, 1934, о ко -

ме је из ре че но нај ви ше по хва ла. Две го ди не ка сни је до нео

је пи сцу и на гра ду Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. У

ме ђу рат ном и по сле рат ном пе ри о ду са ра ђи вао је у нај зна -

чај ни јим ли сто ви ма и ча со пи си ма на он да шњем за је ди нич -

ком је зич ком и кул тур ном про сто ру. У сво ме ства ра лач ком

ве ку имао је со ли дан при јем код књи жев не кри ти ке, а о ње -

му су пи са ли углед ни кри ти ча ри. Ме ђу ко ји ма су: Ја ша

Про да но вић, Ми о драг М. Пе шић, Ни ко Бар ту ло вић, Жи во -

мир Мла де но вић, Ђу ро Га ве ла, Бо ри во је Јев тић, Ве ли мир

Жи во ји но вић и дру ги. Де се так го ди на на кон Пе тро ви ће ве

смр ти, са ра јев ска „Свје тлост“ об ја ви ла је ње го ва Иза бра на

дје ла (1968), са обим ним пред го во ром Му ри са Идри зо ви ћа

на пре ко 50 стра ни ца. У ко ме је го то во у пот пу но сти за не -

ма рио пи шче ву би о гра фи ју, али до де та ља про ник нуо у

ње го во књи жев но де ло, ту ма чио га и кри тич ки вред но вао.

Иако без те мељ ни јег књи жев ног обра зо ва ња, Емил С.

Пе тро вић, ка ко у ме ђу рат ном та ко и по сле рат ном рат ном

вре ме ну, био је ак ти ван су ди о ник у књи жев ном и кул тур -

ном жи во ту. Био је ан га жо ван у кул тур но-про свет ним ин -

сти ту ци ја ма и ре дак ци ја ма ви ше ли сто ва и ча со пи са. По -

сле Дру гог свет ског ра та оба вљао је ду жно сти се кре та ра

Уду же ња књи жев ни ка Бо сне и Хер це го ви не и Са вје та за

књи жев ност ре пу блич ког Ми ни стар ства про свје те, а не ко

вре ме био је и ди рек тор по зна те из да вач ке ку ће „Свје -

тлост“.
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Мла дост под аустро у гар ском вла шћу, два свет ска ра та и

у два дру штве на си сте ма у ју го сло вен ској др жа ви, све је

оста ви ло упе ча тљив траг у Пе тро ви ће вом књи жев ном де -

лу. На ро чи то не по сред ни и тра гич ни кар пат ско-га ли циј ски

до жи вља ји мла дог чо ве ка, бу ду ћег пи сца, ко ји ра ту је уза -

луд и за ту ђи на, са по сле ди ца ма од ко јих не ма ле ка. До дат -

но, и дру штве на и со ци јал на ме ђу рат на ствар ност у но во о -

сно ва ној др жа ви, не бо ле ћи вој пре ма угро же ном и ма лом

чо ве ку, по го то ву оно ме ко ји трај но но си не за ле че не рат не

ра не. О све му ово ме, по сна жном на ло гу уну тра шњег ис ку -

ства, Емил С. Пе тро вић је нај у вер љи ви је про го во рио. Та ко

и ње гов при мер по твр ђу је ва жност би о граф ског ме то да у

ту ма че њу књи жев ног де ла ко ји су мо дер ни ту ма чи одав но

од ба ци ли, да би га, као „но ви кри ти ци зам“, по но во афир -

ми са ли ен гле ска и аме рич ка књи жев на на у ка.

По ве ћи ни књи жев них кри ти ча ра Пе тро вић је у ме ђу -

рат ном пе ри о ду, на ро чи то у пе ри о ду из ме ђу 1934. до 1941.

го ди не, об ја вио нај бо ља сво ја де ла. Ме ђу ко ји ма су, пре

све га, већ по ми ња ни ро ман Не зна ни ју нак, за тим Кру го ви

на во ди (1938) и Тре ћа ка те го ри ја (1941), као и при че и по -

ет ска про за. Иако смо о не ким од ових де ла дав но пи са ли,

сма тра мо свр сис ход ним и са да о њи ма, украт ко, про го во -

ри ти још по не ку реч. Пр ви је ро ман о кар пат ском и га ли -

циј ском ра ти шту, мла дост на свет ској кла ни ци, дра ма тич на

ис по вест по је дин ца о се би и дру ги ма, о бе сми слу ра та и ра -

то ва ња; чо век и зло, зло у чо ве ку. Бол ни це, ра ње ни ци и

смрт. За тим по вра так и сли ке опу сто ше не Сла во ни је, уну -

тра шња пре и спи сти ва ња, ана ли зе бе сми сла. У оста лим по -

ме ну тим де ли ма и дру гим де ли ма, ми нуо је рат, он је у дру -

гим пла ну, али су оста ле по сле ди це; у опу сто ше ном дру -

штву, тра гич но осе ћа ње жи во та, пу стош у чо ве ку, ма лом

по је дин цу. У се ли ма, про вин ци ји и па лан ка ма, „љу ди из

су те ре на“, на со ци јал ном дну. Рат ни ци, се ља ци, рад ни ци и

ма ли чи нов ни ци, са соп стве ним ни шта ви лом. Уза луд но ра -

то ва ње, не ми ри и че жње, ме лан хо ли ја и са мо ћа, ал ко хол и

про ма ше не љу ба ви, крик и бол, а на дру гој стра ни без об -

зир ни ско ро је ви ћи и они ко ји се бо га те на ту ђој му ци. По -
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ред Сла во ни је, рад ња ве ћи не Пе тро ви ће вих де ла сме ште на

је у Са ра је во и Бо сну, а у јед ном од ро ма на и у Бе о гра ду.

У не ко ли ко про зних оства ре ња опи са но је пред рат но

ста ње, вре ме оку па ци је и из град ња по сле Дру гог свет ског

ра та, за нос, по лет и из град ња но вог чо ве ка и но вог дру -

штва. Али, остао је блед и на по вр ши ни. Ме ђу тим, не ки ту -

ма чи, по пут Бо шка Пе тро ви ћа, нај у спе ли јом сма тра ју ње -

го ву по след њу за жи во та об ја вље ну књи гу, ро ман Успо ре -

на пли ма (1957). Ко ја је сло је ви та „дра ма по врат ни ка из

пр вог свет ског ра та“, сна жан „пси хо ло шки про дор у сло је -

ве жи вот не ствар но сти“. У ко јој су об у хва ће ни по за ди на

ра та, ин ва ли ди, бол ни це и ра ње ни ци, екс пре си о ни стич ке и

су мор не сли ке, при зо ри бе сми сла, у ра ту и по сле ра та.

Емил С. Пе тро вић је срп ски пи сац ра зно вр сног и по

вред но сти не у јед на че ног де ла. Он је, по Му ри су Идри зо ви -

ћу, „при по вје дач ра та, сли кар људ ске ка сап ни це и ма лог за -

бо ра вље ног сви је та па лан ке“. Ње го ва нај бо ља про за, по

истом ту ма чу, ба ви се у кон ти ну и те ту опи си ва њем „ма лог

сви је та, обич них љу ди и њи хо вих жи вот них пи та ња“. С об -

зи ром на део за јед нич ког рат ног те мат ског про сто ра по ко -

ји ма се кре ћу, да ле ко је од сво јих ге не ра циј ских књи жев -

них са пут ни ка, Кр ле же и Цр њан ског. Не ма сна гу ра зор не

екс пре си је пр вог, а још ма ње има ги на тив ну суп тил ност

дру гог. Да ле ко је и од то га, ка ко су му не ки пред ви ђа ли, да

по ста не „ју го сло вен ски Ре марк“. И на по е тич ко еду ка тив -

ном пла ну остао је из ван мо дер них стру ја и књи жев них то -

ко ва, осло њен, пре све га, на еви дент ни при род ни ства ра -

лач ки дар, ко ји ни је зна чај ни је из бру шен и до те ран. Ипак,

Емил С. Пе тро вић не за слу жу је наш за бо рав. Он је за ни -

мљи ва књи жев на по ја ва, пи сац ко ји у по је ди ним не ким од

по ме ну тих де ла оства ру је и за вид не естет ске до ме те. Ње -

го ве при ло же не крат ке при че, са мо ово де ли мич но по твр -

ђу ју. Јер, Пе тро вић има и мно го сна жни јих стра ни ца.

Бе о град, 08.март 2015.                     Ми ћо Цви је тић
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Сми ља Ђа ко вић

УЈАК АК СЕН ТИ ЈЕ

– Ко ја ти је то Ма ри ја Со ко ло ва? – упи та ме ма ти, ула -

зе ћи у со бу са те ле гра мом у ру ци.

– Ја спу стих књи гу по ред се бе и пре пла ше на из у стих:

– Шта се до го ди ло?

– Ни шта – ре че она. – Што си та ко пре бле де ла? Ја вља да

ве че рас до ла зи, а ја ни ка ко не мо гу да се се тим, ко то мо же

би ти.

– Ура! – уз вик нух и ђи пих са по сте ље. – Ура! – по но вих

и по чех се окре та ти по со би.

– Кад те то то ли ко ве се ли, ра ду јем се и ја, — ре че ма ти,

са мо ми ка жи ко је то?

– Ма ру са, Ма ру са Со ко ло ва – од го во рих јој.

Ма ру са је би ла ми ло срд на се стра, ко ја је ска па ва ла крај

мо је по сте ље док сам бо ло ва ла од ти фу са. Ра ди ле смо за -

јед но у бол ни ци и спри ја те љи ле се. Ина че из ван ред на ру -

ска ду ша. Има ла је очи пла ве, из вор ски би стре и, раз у ме се,

као пра ва Ру ски ња, но сић као млад кром пи рић.

– Ах! Ма ру са, – уз вик ну ма ти. – Па што ми не ка жеш

од мах. Ма ри ја Со ко ло ва! Са свим не што ту ђе. Да кле, Ма ру -

са.

Тра жи ла сам по со би сво је соб не ци пе ле и го во ри ла.

Зна ла сам да је не са мо до бра већ и па мет на, али да је то -

ли ко па мет на, ни сам зна ла. То јој мо рам ре ћи чим на и ђе.

– Са мо где ће мо је при ми ти? – ре че ма ти.

– Ка ко? Па ов де.

Мо ја ма ти, ко ја је па ти ла од љу ба зно сти и го сто прим -

ства, у из бе гли штву је сва ки до ла зак го сти ју при ма ла као

до ма ћи удар. – „Зар у овај ћу мез?“ – го во ри ла би не ве се ла.

– Ко је шта! – уз вик нух, – па она зна да је рат и да смо ми

из бе гли це. Уоста лом ја не знам за што ти на ла зиш ма не?

195



Баш је ле по. Ка ко је ни ско, па чи сто и то пло. Нај зад, то је

са свим све јед но. Она ће код вас про ба ви ти са мо јед ну ноћ.

Ују тру у шест ча со ва она мо ра би ти на по слу. Ако да кле

ве че рас у осам до ђе из Ни ша, у че ти ри или че ти ри и по от -

пу то ва ће на траг, по што не мо же да на пу сти по сао у бол ни -

ци.

Зна ла сам да је мо ја ма ти ми сли ла на угод ну по сте љу

ко ју је тре ба ло го сту усту пи ти, а ко ју ми ни смо има ли. Ме -

ђу тим на ма по сте ља ни је ни би ла по треб на. От ка ко је по -

че ла епи де ми ја пе га вог ти фу са, за сан се ско ро ни је ни зна -

ло. Мно го бо ле сни ка, а се ста ра та ко ре ћи ни је ни би ло. Од -

спа ва се сат и ма ло ја че, и то нам је са свим до вољ но. Све

за ви си од на ви ке. Ма ру са и ја до го во ри ле смо се, ако угра -

би јед ну ноћ да од спа ва, не ка он да до ђе до ме не да се че -

сти то и ва ља но по раз го ва ра мо. Да их сво јим го во ром не

би смо уз не ми ра ва ле, ре ших да од га зда ри це за тра жим

кључ од со бе, у ко јој су ина че ста ја ли ско ро са мо на ши ку -

фе ри.

Та ко и би. По сле јед ног са та со ба је би ла на ме ште на. Зе -

мља ни под, пре ко ко га је ле жа ла асу ра, био је пре ву чен пи -

рот ским ћи ли мом. Сто чић по кри вен бе лим чар ша вом из -

гле дао је као за ве јан сне гом. Жу ти ста рин ски кре вет, ко ји је

са три стра не имао из ви је не гво зде не шип ке и твр ду, као

мер мер ну пло чу, про ши ве ну слам ња чу, ли чио је, са пре ба -

че ним ћи ли ми ма и ћи лим чи ћи ма, на бал кон при ве ли ким

све ча но сти ма. Ма ла пле ха на пећ тут њи ла је као ло ко мо ти -

ва.

– Ето, – ре кох мај ци – у ћу ме зу не кад мо же би ти при јат -

ни је не го ли у па ла ти.

И одох у ва рош. На ку по ва ла сам слат ки ша за чај и оти -

шла до ста ни це да се рас пи там кад до ла зи воз. Шеф ми ре -

че да су пут нич ки во зо ви због епи де ми је пе га вог ти фу са

об у ста вље ни и да има са мо вој них во зо ва. Је дан од тих тре -

ба ло је да до ђе у осам ча со ва. Али ко мо же зна ти кад ће по -

ћи из Ни ша. „У сва ком слу ча ју ви бу ди те ов де у осам – ре -

че шеф. – Сва ка ко ће мо са зна ти кад се кре ће, па пре ма то -

ме ће мо зна ти и та чан до ла зак.“
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Снег ко ји се то га да на то пио, сте зао се од хлад ног ве тра

ко ји је све ја че ду вао. Вра тих се ку ћи да по ре ђам слат ки ше

и још ма ло до те рам со бу, ко ја ми је ина че из гле да ла бес пре -

кор на. Не пре ста но сам ми сли ла на Ма ру су, и је два че ка ла

да кре нем на ста ни цу. Зна ла сам да њен до ла зак ни је по

уго во ре ном. То јест, да до ђе к ме ни кад бу де има ла вре ме -

на да се ви ди мо. Она је до ла зи ла из стра ха, јер се тог да на

на вр ша вао че тр на е сти дан ка ко ме је ује ла ваш. Ја сам се у

бол ни ци по сле ти фу са ле по опо ра вља ла и гле да ла да се

што бо ље по пра вим, па тек он да да се по ја вим пред оцем и

мај ком. Кри ла сам да сам бо ло ва ла и пред њи ма се тре ба -

ло по ја ви ти у што бо љем ста њу. Али јед не но ћи, ка да је

Ма ру се до тр ча ла с по сла да ме оби ђе, ја је за мо лих да ви -

ди шта ме то по ле ђи ма пе че.

– Про кља та ја – уз вик ну Ма ру са и се де на сто ли цу. За -

тим узе ваш и ба ци је у пећ. По сле по ла ча са до шао је ле -

кар и ка зао да још истог ју тра идем ку ћи.

Ова ваш мо жда и ни је од пе гав ца, али вам за то мо же мо

до не ти дру гу ко ја ће вас за ра зи ти. Ви сте се је два спа сли од

јед ног ти фу са, па ни је пра во да за гла ви те од дру гог.

Ме ђу тим, ја сам се и код ку ће све бо ље осе ћа ла. Би ла

сам те лом ма ло тро ми ја услед на глог опо ра вља ња, али ду -

хом ве дри ја не го икад. Све ми се ми ли ло и ве се ли ло ме.

Ни је ми ни ка ко ишло у гла ву што свој жи вот ра ни је ни сам

це ни ла ни две па ре, же ле ћи че сто да ме смрт што пре од -

не се. На про тив, са да сам се ра до ва ла што ме је смрт ми мо -

и шла. Здрав и ве дар из глед код ме не се сва ко га да на по ја -

ча вао. Ма ру син је страх, да кле, био са свим из ли шан; али је

бар на гнао да до ђе к ме ни.

Би ло је већ вре ме да се спре мам. Ста вих пањ у пећ и по -

чех се обла чи ти. Мај ка из не се чи тав де њак ства ри пред ме -

не и ре че:

Све ово имаш да об у чеш, ина че те не ћу пу сти ти. Не мој

ми ску пља ти обр ве! Хла дан ве тар све ви ше бе сни, а ти да -

нас из гле даш та ко бле да! Да је ма ко дру ги у пи та њу, ја те

не бих ни пу сти ла!
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– Ни је ми ни шта – ре кох, – бле да сам, мо жда, од из не -

над не ра до сти.

– Не, не ве ру је мо ти ви ше ни шта!

Ни ка ко ми ни су пра шта ли што сам без њи хо вог зна ња

оти шла на оде ље ње пе га вог ти фу са, ка да сам им обе ћа ла

да ћу ра ди ти са мо код ра ње ни ка. Ни је им ишло у гла ву да

сам мо гла бо ло ва ти, а да њи ма то и не ја вим. Још кад се

узме да је раз да љи на од Ни ша до Ле сков ца са мо сат и по,

мој је грех био још ве ћи. Они ни су хте ли да раз у ме ју да сам

се пла ши ла да ће се и они по раз бо ље ва ти. А већ те ле гра ми

ко је им је Ма ру са сла ла, у ко ји ма сам им ја вља ла да сам

здра ва и мо ли ла их да се због за ра зе ниг де на пут не кре ћу,

би ли су пре ко је го.

От ка ко сам до шла ку ћи бар је дан пут днев но мај ка би ми

ре кла: „По шљи лу дог на вој ску, па се ди и пла чи.“

Ја, нај зад, сле гох ра ме ни ма и по чех се обла чи ти. Она је

са мо до да ва ла. Пре ко свих ву не них пот ко шу ља пру жи ми

пр сник од ка ми ље дла ке, па ко стим, па нај зад и зим ски ка -

пут. Још ми ма ти ве за око вра та ка пу ља чу и за до вољ на ре -

че:

– Ни сам ја то џа бе ву кла у бе жа ни ју.

Ка да се ухва тих за бра ву, отац по ди же по глед са но ви на

и ре че:

– Је си ли го то ва? Па не мој та мо као гу ска да се мо таш

око ста ни це, већ уђи уну тра.

Из ла зе ћи на сме јах се и до вик нух им: – Не бри ни те се и

ле зи те. Воз ће вр ло ла ко има ти за ка шње ња.

– Че кај – ре че ма ти – све ћу и жи жи це. Сад че ка о ни це

ни су осве тље не.

На по љу ме до че па ве тар пун сту ди. Са свих стра на. Лу -

па ка па ка, а на јед ној на пу ште ној тур ској ку ћи кап ци су ту -

кли као то по ви. Те ту ра ла сам се ули ца ма и ули чи ца ма, док

не до ђох до глав не ули це ко ја је во ди ла пра во на ста ни цу.

Од бор бе са ве тром и од на го ми ла ног оде ла зно ји ла сам се

док ми је ве тар бри јао обра зе. Иви це но здр ва као да су би -

ле оп то че не че ли ком. Ме ђу тим кроз гла ву ми се мо та ла

стро фа ру ске пе сме:
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Ма ру са, Ма ру са;

ја пој ду в Ки та ју.

Ти шљи мње са ха ру,

А ја те бје ча ју.

На ста ни ци су обе ка пи је би ле за тво ре не. Пе рон нео све -

тљен. По пех се на огра ду од фи ла ре та не бих ли са гле да ла

стра жа ра. Ниг де ни ког. Кроз осве тљен про зор по ред огра -

де ви де ла се кан це ла ри ја са те ле граф ским апа ра ти ма, а с

вре ме на на вре ме, кад ве тар оду ши, ја сно се чу ло ку ца ње

та сте ра. По пех се уз сте пе ни це да за ку цам на вра та, ка ко

бих до зва ла де жур ног чи нов ни ка. Али се на пра гу, уз са ма

вра та, уда рих о не што. Са гох се и за гле дах.

– Ко је то? – за пи тах.

– Ја сам – од го во ри деч ји глас.

– Шта ра диш ту?

– Че кам уја ка Ак сен ти ја, он тре ба овим во зом да до ђе.

– Кад до ла зи воз?

– Не знам – од го во ри де те. – Ако би хте ли да про бу ди те

стра жу, он да би са зна ли.

– А где је стра жа?

– Са дру ге стра не, у че ка о ни ци. Ја ћу вас од ве сти.

Оби ђо смо ста ни цу и код јед них вра та де вој чи ца ре че:

– Ту.

Ја за ку цах по ла ко на вра та. Ни ка квог од го во ра. За ку цах

по но во. Ме сто од го во ра за чу се са мо ја че хр ка ње.

– Лу пај те ја че – ре че де вој чи ца, – ви ди те да то спа ве као

по кла но.

Уда рих пе сни цом не ко ли ко пу та и уз вик нух: – Хеј, при -

ја те љу!

– Па зи, ова нас бу ди и још тра жи не ко при ја тељ ство –

го во рио је не ко из ну тра.

– Ов де су ва ши не при ја те љи – до вик ну дру ги.

– Ево стра жа ра – ре че де вој чи ца.

По ред огра де пе ро на, од ма га ци на ка ста ни ци ишао је

вој ник са пу шком и ду гим ба јо не том на њој.
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Он нам ре че да воз пре је да на ест ни у ком слу ча ју не мо -

же до ћи. Са мо по сле је да на ест.

Пред ло жих де вој чи ци да оде мо до обли жње ка фа не, да

би смо се скло ни ле до до ла ска во за.

– То би до бро би ло – ре че де вој чи ца.

Ишле смо ка глав ној ули ци. Де вој чи ца је за стај ки ва ла,

ја успо рих ко ра ке. Ка да до ђо смо до елек трич не си ја ли це,

за гле дах је. Ме сто ка пу та има ла је пре ко пле ћа пре ба че но

пар че цр ве ног ка фан ског чар ша ва, ко је је на гру ди ма сти -

ска ла. Је два је ишла.

– Ти си се, бо лан брај ко, смр зла – ре кох јој от коп ча ва ју -

ћи ка пут. При ла зе ћи да јој крај од ка пу та ба цим на пле ћа

уз вик нух: – Па ти си и бо са?

– Јест, пас ми од нео јед ну ци пе лу. А ова за мр зла зе мља

бо де као ста кло – ре че и по ср ну.

За ста дох је дан тре ну так у не до у ми ци, а за тим се са гох и

ре кох: Ја ши! Де вој чи ца ме са мо по гле да, па ме без ус те за -

ња уз ја ха. Кра је ви ма ка пу та увих јој но ге и по ђох.

– Је си ли одав но на по љу?

– Одав но сам до шла, али ни сам би ла на по љу. Би ла сам

ту у ку ћи ци крај ста ни це код јед не же не. Чу ва ла сам јој де -

цу, а она ишла по гра ње. Сад су они ле гли, а и ми сли ла сам

да је вре ме во зу, па сам из и шла.

До ђо смо до пр ве ка фа не. По пех се уз сте пе ни це. Вра та

су би ла под у пр та клу пом. Сла ба све тлост осве тља ва ла је

ка фа ну пу ну ди ма и вој ни ка ко ји су спа ва ли.

– Та мо уко со с дру ге стра не све тли се не што, из гле да да

је и оно ка фа на – ре че де вој чи ца.

– Стег ни ме око вра та и по ско чи ма ло ви ше – ре кох де -

вој чи ци, ко ја се бе ше опу сти ла низ мо ја ле ђа, те сам је је -

два но си ла.

Пре ђо смо на дру гу стра ну. Кроз пр ља во ок но ви де ла се

про стра на ка фа на. И она је би ла пу на вој ни ка ко ји су спа -

ва ли. Пре ма вра ти ма би ла су два пра зна сто ла. Кроз отвор

на вра ти ма ви со ке пе ћи ви део се жар. При ма мљи ва бо ја

же ра ви це по ди же ми ру ку и бра ва при пр вом до ди ру по пу -

сти. Наш до ла зак као да ни ко и не при ме ти. Са мо вој ник
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ко ји је ле жао иза сто ла до пе ћи по ди же се. Гле дао нас је као

при ка зе, а за тим по но ва ле же. Ја спу стих де вој чи цу на пр -

ву сто ли цу и по гле дах уна о ко ло. Све је спа ва ло ду бо ким

сном као да је по ноћ. Је ди но у дну ка фа не за сто лом се део

је вој ник крај за па ље не све ће и пи сао. Од ње го вог те шког

ди са ња пла мен све ће се ле лу јао. Опа ље но ли це је би ло на -

прег ну то, као да но си те рет, ко ји ње го ва пле ћа ни су би ла

ка дра да при ме. Ис под за ва ље не шај ка че ви де ло се бе ло че -

ло, ко је је од у да ра ло од опа ље ног ли ца и под се ћа ло на не -

ве што ма ски ра ну пе ри ку на по зор ни ци.

При ђох кел не ра ју и спу стих ру ку на ра ме де ча ка, ко ји је

на сло њен на те згу спа вао. Деч ко бр зо по ди же гла ву. Из раз

му је го во рио да ни шта не раз у ме – из гле да да је тек био за -

спао.

– Из ви ни, ма ли, – ре кох – али ми се чи ни да те би тре ба

да се обра тим. Хај де, мо лим те, из не си што год за је ло.

– Не ма ни шта – од го во ри де чак до ла зе ћи се би.

– Па ваљ да има си ра, ку ва них ја ја, сла ни не, или што

дру го?

– Баш ни шта не ма, – од го во ри спу шта ју ћи гла ву.

– Он да нам дај ча ја.

– Не ма ни ча ја – мр мљао је кроз ру ка ве на ко је је при ле -

гао.

– Па шта он да про да је те?

– Но ћу се ни шта не про да је. Га зда је у ра ту, а га зда ри ца

је со бом од не ла све и ле гла.

– Он да нам ску вај шер бет. Хај де мет ни во ду, а ја ћу

угре ја ти ма ши це.

Вој ник ко ји је ле жао до кел не ра ја гур ну га но гом и про -

мр мља: – Устај, лен чу го, и услу жуј го сте. За тим се окре те

на дру гу стра ну и за хр ка.

Би ми жао деч ка, али сам жа ли ла и де вој чи цу. При шла

сам пе ћи да узмем ма ши це. Де вој чи ца жур но отво ри вра та.

Са же ра ви це се ди же ја то пу хо ра ла ко као па пер је. Ка да

при ку пих жар, на ко ји ба цих чвор но ват пањ, ја кроз отвор

пе ћи про ту рих ма ши це. Де вој чи ца је чу ча ла крај ме не и

па жљи во све пра ти ла. Уста до смо обе у исти мах. Тек та да
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са гле дах ње но ли це. Има ла је из ван ред но цр не про ниц љи -

ве очи. Из раз јој је био и су ви ше уман за ње не го ди не. Ја

ски дох пр во ру ка ви це, па он да ка пут. За ста ла сам за је дан

трен и раз ми шља ла шта да дам де вој чи ци. Да ли ка пут од

ко сти ма или пр сник од ка ми ље дла ке? Ре ших да дам обо је.

По чех ски да ти и по гле дах у де вој чи цу. Она ме је по сма тра -

ла по гле дом у ко ме се огле да ла и мр жња и пре зи ра ње у

исти мах. Учи них се не ве шта и ре кох:

– Ево ти, ма ла, ово, па обу ци. Док сам јој при др жа ва ла

да се об у че го во ри ла сам: – Ти си, дра га мо ја, и су ви ше ла -

ко по шла. Зар ни ког ста ри јег ни је би ло да изи ђе пред уја -

ка?

– Не ма ко – ре че де вој чи ца. – Са мо смо ма ма и ја, а она

је те шко бо ле сна. При те жу ћи уза се ка ми љу дла ку ре че: –

ја имам ка пут, али сам ма му по кри ла њи ме.

Се дох на сто ли цу. Би ло ми је кри во што не мам чи ме да

је по ча стим. Де вој чи ца је жи во пра ти ла сва ки мој по крет.

– Ви сте бо га ти – нај зад ре че.

– Од то га сам при лич но да ле ко, ма ла, од го во рих јој сме -

шка ју ћи се. Де вој чи ца ме је гле да ла са не по ве ре њем, а за -

тим до да де:

– Ви све ме ни „ма ла“. Ни сам ја баш та ко ма ла; ме ни је

три на ест го ди на. Са мо сам кр жља ва оста ла. Ујак Ак сен ти -

је ка же да сам та ко ма ла, што сам три пу та ле жа ла за па ље -

ње. А да ни је би ло уја ка Ак сен ти ја ја не бих ни жи ве ла. Он

ме док сам би ла ма ла и бо ле сна не го вао и све што је за ра -

ђи вао да вао на хра ну и ле ка ре, са мо да ме отрг не од смр ти.

От ка ко сам са гле да ла да је де вој чи ца бо са, ја ни ка ко ни -

сам мо гла да се уми рим. Осе ћа ла сам у ср цу не ку студ као

да сам се ја мр зла. Ме ђу тим де вој чи ца је та ко жи во при ча -

ла, као да је из јед не то пле со бе пре шла у дру гу. Жи ла вост,

не ка чуд на жи ла вост, ко ју че сто има ју сит ни цр ни љу ди би -

ла је из тог ма лог би ћа. Цр на и гу ста ко са као да ми је то и

по твр ђи ва ла.

Де вој чи ца по ста де све раз го вор ни ја. Гла ди ла је ру ком

ка ми љу дла ку и би ва ла у го во ру све сме ли ја, при ча ју ћи

мно го што шта о се би, мај ци а нај ви ше о уја ку Ак сен ти ју.
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Та ко без ијед ног по ста вље ног пи та ња ја од ње са зна дох да

је из Бе о гра да, да су она и ма ти у по след њем тре нут ку по -

бе гле с вој ском ко ја је бо ре ћи се од сту па ла ис пред не при ја -

те ља; да су се по сле не ко ли ко да на до ко ту ра ле до Ни ша где

су на ули ца ма по ки ши про ве ле три но ћи и два да на, а за -

тим су до шле у Ле ско вац. До ско ра су би ле у јед ном ста ну

ко ји је био вр ло до бар, али су их јед но га да на за два ми ну -

та из ба ци ли на по ље и усе ли ли дру ге из бе гли це. Ма ма јој је

у по чет ку има ла за ра де, јер су ту би ле три по ро ди це из Бе -

о гра да код ко јих је и ра ни је ра ди ла, али су оне оти шле у

Ниш. Са да су оста ле без но ва ца и за ра де. Ма ма јој је те шко

бо ле сна већ де сет да на, а ујак Ак сен ти је о то ме ни шта не

зна. Ју трос је са свим слу чај но, кад је ишла у оп шти ну да

тра жи по моћ, сре ла су сет ку из ра ни јег ста на, и она јој да -

ла пи смо ко је је ву кла из да на у дан да им га пре да ако их

ви ди. Пи смо је би ло од уја ка Ак сен ти ја у ко ме ја вља да до -

ла зи. Она је за то још по под не кре ну ла на ста ни цу да га са -

че ка. Из при ча ња ви дех да ујак Ак сен ти је ни је ја вљао да

баш ве че рас до ла зи и ре кох јој:

– Мо жда је ујак већ до ла зио, па вас ни је на шао.

– Ни је, ни је до ла зио, у то сам уве ре на. Да је до ла зио,

тра жио би он нас у истом ста ну на ко ји је и пи смо по сла то,

и су сет ка би ми то ре кла.

Пре ћу тах да ка жем де вој чи ци да се са њим мо жда до го -

ди ло оно о че му се то ли ко го во ри ло на све стра не: да се ма -

са вој ни ка по во зо ви ма раз бо ле ла од пе га вог ти фу са и да је

то вр ло ла ко мо гло за де си ти и ње ног уја ка. Да не би на ста -

ни ци би ла раз о ча ра на ре кох јој:

– Ни је си гур но да баш ве че рас до ла зи.

– Си гур но је, си гур но – ре че де вој чи ца твр до гла во. –

Друк чи је не мо же би ти. Ма ми је вр ло те шко и он ће до ћи.

Он се увек за нас бри нуо. И кад је та та био жив, он нас је

по ма гао. По сле је оти шао у Аме ри ку и отуд нам увек слао.

А кад је та та пао с ко ла и од то га по сле умро, ми смо му пи -

са ле и он нам је сва ко га ме се ца слао. Он би још био у Аме -

ри ци и пу но па ра имао да ни је због ра та са Тур ци ма мо рао

да до ђе. Ка ко ми сли те да не ће до ћи? То не мо же би ти. Да
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је он са мо знао да се ма ма раз бо ле ла, он би од мах до шао.

Ње га сва ки ко ман дант во ли, од мах би га пу стио. Не го он то

ни шта не зна. Ја сам ми сли ла да ће ма ма да се диг не, па му

ни сам пи са ла. Ни сам хте ла да га се ки рам и да му ја вљам да

не ма мо па ра, јер нам не мо же по мо ћи. Он нам је, кад је по -

шао у рат, дао све ко ли ко је имао, али се то по тро ши ло. Су -

ви ше је до бар, и то ње га све вре ђа, Он са мо за то и до ла зи

да ви ди ка ко ми жи ви мо. Ја бих во ле ла да се ви са њим

упо зна те. То је нај бо љи чо век. Сви ко ји га по зна ју, то ка жу.

За то што сам сла ба да бу дем рад ни ца он је хтео да ме шко -

лу је. Али сад од шко ло ва ња не ма ни шта. От ка ко сам свр -

ши ла основ ну шко лу све су ра то ви и мо рам ићи на за нат. А

ја баш и во лим да идем на за нат. Пре ћу по че ти да за ра ђу -

јем. Тре ба ма му из др жа ва ти. Не мо же ујак це лог ве ка да се

бри не за нас. Ма ма ка же да и он тре ба да про жи ви. Иако не

идем у шко лу ја мо гу да бу дем па мет на, јел’ те? Са мо ако

бу дем чи та ла књи ге. Ујак Ак сен ти је ка же, ко хо ће да зна,

то мо же ла ко, па ма он био и рад ник. А то је тач но. Ето ујак

Ак сен ти је је рад ник, а све се са обра зо ва ним и па мет ним

све том дру жи.

Вој ник ко ји је ле жао иза сто ла по ди же се и ре че: – ка ко

се зо ве твој ујак? Да то ни је Ак сен ти је Мар ко вић?

– Је сте – од го во ри де вој чи ца сва оза ре на. – Ви га по зна -

је те?

– Онај што је про ле тос про да вао књи ге на Ве ли кој пи ја -

ци?

– Да, да, то је мој ујак – на ги њу ћи се пре ко сто ла, све -

тлих очи ју, по на вља ла је де вој чи ца.

– Знам га; па ме тан и до бар чо век! Да кле то је твој ујак?

– Ето, ви ди те – ре че ве се ло де вој чи ца обра ћа ју ћи ми се.

– Сва ки ко га зна ка же за ње га да је па ме тан и до бар чо век.

– Баш бих во лео да га ви дим. Он ве че рас до ла зи?

– Да, ве че рас, овим во зом у је да на ест ча со ва.

– Ја тим во зом про ду жа вам за Ско пље – од го во ри вој ник

се да ју ћи за сто.

Облак од пе че ног ше ће ра ле лу јао се ка фа ном и жу рио

ка вра ти ма ко ја су се тре сла од ве тра.
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– Дај и ме ни је дан шер бет – ре че вој ник деч ку док је

пред нас ста вљао ча ше.

Де вој чи ца оба ви ча шу пр сти ма и по ми ри са.

– Ка ко фи но ми ри ше, – го во ри ла је ду бо ко уди шу ћи ми -

рис пе че ног ше ће ра.

Вој ник је не тре ми це гле дао у де вој чи цу.

– Да кле, Ак сен ти је Мар ко вић је твој ујак. Е, ка да би би -

ло ви ше та квих љу ди друк чи је би овај свет из гле дао!

Де вој чи ца је ме ша ла врео шер бет и го во ри ла:

– Ко ли ко је он ме не до бром на у чио. Са мо ујак Ак сен ти -

је ка же да иде до ста те шко, јер сам за тро ва на. Ма ма и ја

мр зи мо бо га та ше, а...

– Ту сте у пра ву; и ја их мр зим – ре че вој ник.

– А ујак Ак сен ти је ка же да смо на по гре шном пу ту. Он

ка же да мр жњу не тре ба у се би га ји ти ни пре ма ко ме. Ујак

Ак сен ти је ка же да до брих љу ди има и ме ђу бо га ти ма као и

ме ћу си ро ти њом.

– Ме ђу си ро ти њом си гур но, а ме ђу бо га ти ма сла бо – ре -

че вој ник јет ко.

– И ма ма и ја та ко ка же мо, а ујак Ак сен ти је не да ни ре -

ћи.

– Он је па ме тан чо век, али до бри чи на! Кад те са да ви ди

го лу и бо су, друк чи је ће ми сли ти.

– Не ће – ре че де вој чи ца от сеч но. – Ње му ће би ти жао и

учи ни ће све да нам олак ша, али ми шље ње не ће про ме ни -

ти. Ујак Ак сен ти је ка же да би исто та ко и ми, да смо бо га -

те, мр зе ле си ро ти њу, јер смо скло не мр жњи. Он је вр ло чу -

дан у то ме.

– Ма ма ње му ка же: „Ја за мр жњу ни сам зна ла. Ме не су

бо га та ши на у чи ли да мр зим. Ја сам њи ма по нај ве ћем мра -

зу пра ла веш у дво ри шту, јер се у ве шер ни ци су ши ло ме со.

На ро чи то се ма ма љу ти ла што су јој го спо ђе за бра њи ва ле

да ме не до во ди, док сам би ла ма ла.

Си ро та ма ма, увек кад о то ме го во ри то ли ко преп не

глас, да ујак диг не ру ку у вис и вик не: „Стој! ни смо се та -

ко по го ди ли.“ Ма ма га он да ни шта не слу ша, већ све што

јој ле жи на ср цу из го во ри.
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А зна те шта ујак Ак сен ти је на то ка же:

– Ми се не раз у ме мо. Ти го во риш о бо га ти ма и си ро ти -

ма, а ја го во рим о до брим и рђа вим љу ди ма. То су рђа ви

љу ди и рђа ви су за то што су рђа ви, а не за то што су бо га ти.

Зар не ма исто та ко рђа вих љу ди и међ си ро ти њом? И зар ти

мо жда на би би ла исто та ко рђа ва кад би би ла бо га та, као и

те го спо ђе? Ма ло ли знам бо га тих љу ди ко ји су не кад би ли

си ро ти, па су го ри од оних бо га та ша ко ји су се ро ди ли и од -

ра сли у бо гат ству? – Ујак Ак сен ти ја ка же да смо ми, још

кад се ро ди мо, на кло ње ни до бру или злу као што је то и

код цве ћа, јед но ми ри ше а дру го смр ди. Он је увек чи тао

књи ге, а сад, про ле тос, кад их је про да вао, он је са мо то и

ра дио. У јед ној од тих књи га што је ујак Ак сен ти је про да -

вао, на шао је да се код би ља ду гом не гом мо же учи ни ти да

се мно го што шта из ме ни. Он се то ли ко об ра до вао кад је то

про на шао да нам је це ло ве че о то ме го во рио. Ујак Ак сен -

ти је твр ди, ка да би се обра ћа ла ве ћа па жња при вас пи та њу

де це, да би се од ро ђе ног раз бој ни ка мо гао по ди ћи до бар

чо век. Све за ви си од то га шта се у чо ве ку раз ви ја, а шта

угу шу је. И пу но та квих ства ри. Мо гла бих вам до зо ре на -

бра ја ти, јер ујак Ак сен ти је то ли ко о то ме зна и го во ри.

Слу чај но по гле дах у вој ни ка. Он је на мр штен не тре ми -

це гле дао у де вој чи цу. Сад, кад му је сан пао с ли ца, учи ни

ми се по знат. Што сам га ду же гле да ла, био ми је све по зна -

ти ји. Цр на гу ста бра да и бр ко ви кри ли су ли це са свим ми

по зна то. Мо је ми сли по че ше ју ри ти од дру штва до дру -

штва и од ме ста до ме ста тра же ћи где смо се сре ли. Од јед -

ном, на сте пе ни ца ма уни вер зи те та ста дох као уко па на.

Јест, ту. Ту смо се пр во ви ђа ли. Веч но је био мра чан, да сам

га са ти ма но си ла у па ме ти. Мо ра ло је не што и су ви ше

стра шно ту мла дост на мр шти ти, ми сли ла сам. Знам ка ко

сам се јед ном об ра до ва ла кад сам на сло ње на на огра ду ши -

ро ке ста зе Ка ле мег да на крај се бе ви де ла ње га са јед ном ле -

пом ве дром де вој ком. Она је та ко жи во при ча ла да смо сви

окол ни, хте ли не хте ли, у то ме ужи ва ли. Би ла сам за до вољ -

на као да се ме ни не ко до бро до го ди ло. Да кле, то је све

због ње би ло. Али сам се вр ло из не на ди ла кад сам по гле -
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да ла у ње го во ли це. Би ло је исто та ко мрач но и ску пље но,

да су му се очи је два на зи ра ле. По сле то га ви ђа ла сам их

још не ко ли ко пу та, и увек исто. Ни су ме се ни шта ти ца ли,

али кад год би их сре ла ја сам не ким чу дом би ла при мо ра -

на да на њих ми слим. У то ме сам та ко да ле ко ишла да сам

ова ко раз ми шља ла: Си гур но је он имао је дан мо ме нат ка да

јој је сво ју ду шу отво рио, и она га је за во ле ла. Са да се она

на ла зи у за ча ра ном кру гу и не ви ди тај мрач ни лик крај се -

бе, као што га оста ли ви де. Ка да се јед но га да на од то га за -

но са бу де отре зни ла и са гле да ла ње то во ли це, ску пље но у

ша ку круп них бо ра са кап ци ма на ва ље ним до по ла очи ју,

она ће га не по врат но на пу сти ти. И ме ни је, не знам за што,

би ло жао, што ће се то та ко свр ши ти. Же ле ла сам да га спа -

са вам, и сми шља ла сам. Ка да бих се са њим упо зна ла ре -

кла бих му: Го спо ди не, про ле ће има нај ви ше дра жи за то

што су обла ци оти шли. Од ве дрог по гле да не ба све на зе -

мљи ожи ви. За то очи у љу ба ви игра ју вр ло ва жну уло гу.

Да ли се то за вр ши ло та ко ка ко сам ја за ми шља ла, не

знам, али сам га по че ла ви ђа ти са мог. Кад год бих га угле -

да ла па жљи во бих за гле да ла из ме ђу ре до ва све та да ви дим,

да ли је и ова крај ње га. Али њу ви ше не ви дех на Ка ле мег -

да ну, као да је у зе мљу про па ла.

Јед но га да на се де ла сам на клу пи ши ро ке ста зе. Ше та чи

су би ли рет ки као те ле граф ске бан де ре. Од јед ном се на

ста зи ука зао он. Ру ке су му би ле на ле ђи ма. Врат из ву чен

до по след ње рас те гљи во сти. Круп но је ко ра чао са не ким

за ма хом. Ли це очај но као и увек. По це лом ста ву из гле дао

је као да је ву као ла ђу на то ва ре ну свет ском бе дом. И ја бих

мо жда по че ла са њим оча ја ва ти да јед на сит ни ца не по ква -

ри све. Тај чо век ко ји је са тим ста вом пре ли чио на спо ме -

ник ко ји оли ча ва људ ски на пор, не го ли на жи во би ће, пот -

пе ти цом је га зио сво ју сро за ну цр ве ну ча ра пу. Ка ко до жи -

вље не ства ри по не кад и не же ље но иска чу из про шло сти,

ја ви ми се јед на сли ка из де тињ ства. Игра ли смо по зо ри -

шта. Је дан деч ко имао је уло гу не ког го ро пад ног му жа. И

ка да се он раз дре као ко ли ко ни је ни тре ба ло, са мо да би се -
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би дао ва жно сти, баш у мо мен ту ка да смо сви стре пи ли да

ће сво ју же ну смр ви ти, са плео се и пао. А нај стра шни је је

би ло то, што је он пао за плев ши се о ду ге но га ви це оче вих

пан та ло на. У уло зи го ро пад ног му жа то ли ко се за нео да

ни је ни при ме тио да се јед на од уви је них но га ви ца од ви ла.

Са ку пље не го спо ђе из ком ши лу ка, ко је смо на ро чи тим це -

ду ља ма по зва ли, на гла сив ши им на кра ју да им тај по зив

ва жи као ула зни ца, сме ја ле су се до су за. Раз у ме се да је

уве се ле ни је де це би ло та кво, да се деч ко рас пла као, те сво -

ју озбиљ ну уло гу ни је мо гао до вр ши ти. Осе ћа ла сам да је

та сит ни ца са сро за ном цр ве ном ча ра пом узе та и су ви ше

ко мич но да је пре ла зи ла у сви ре пост. Али је она се кун дом

би ла ве за на са јед ним од оних сме шних до га ђа ја из де тањ -

ства, ко ји нам веч но оста ју сме шни. Ја ње го ву лич ност ви -

ше ни сам мо гла од то га одво ји та. Кад год бих га са гле да ла,

окре та ла сам гла ву, да се не бих гла сно на сме ја ла. Се бе сам

пак бра ни ла ти ме, што је он био у та ко ва жном ста ву.

За вре ме док сам се све га то га се ћа ла, раз го вор из ме ђу

вој ни ка и де вој чи це про ма као ми је. По но ва их по чех па -

жљи во слу ша ти.

– Ка пи тал, ка пи тал тре ба уни шти ти. Ка да нов ца не ста -

не, све ту ће сва ну ти.

– И ујак Ак сен ти је ми сли да но вац тре ба укло ни та. Са -

мо је то код ње га спо ред ни је. Ујак Ак сен ти је ка же: Ако се

ова квом дру штву оду зме но вац, оно ће на ћи дру гог Бо га.

Свет тре ба друк чи је вас пи та ти, па ће вред ност нов ца са -

мим тим от па сти.

Ах, ту се Ак сен ти је са плео као ни ко – уз вик ну вој ник.

Де вој чи ца на бра обр ве и сев ну очи ма. Та ко не што да се

де си ње ном уја ку! – то она ни је до пу шта ла. — Че кај те, че -

кај те, мо лим вас, ја си гу рио то ни сам уме ла да ка жем она -

ко, ка ко то ујак Ак сен ти је ка же. И она се нер во зно при се -

ћа ла уја ко вих ре чи. – Ха, ево, мо лим вас. За тим за ста де.

Очи глед но је би ла љу та на се бе. По но во је из гу би ла оно

што је тре ба ла ре ћи. По сле крат ке па у зе она на ста ви. –

Јест, ујак Ак сен ти је ка же: „Но вац рђа во де лу је на чо ве ка”.

И баш ова ко ка же: „Онај ко ји га има по ста је без ду шан и
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остр ви се, а онај ко ји га не ма, не би ра пу та и на чи на да до

ње га до ђе, Не тре ба за бо ра ви ти да бо га таш по ста је од си -

ро ма ха. То је он нај ја сни је ви део у Аме ри ци. Ујак Ак сен -

ти је ка же да има љу ди ко ји це лог свог жи во та ни су за ста -

ли да раз ми сле ни о чем ле пом. Са мо су ми сли ли ка ко ће и

на че му ви ше за ра ди ти или оте ти од дру го га, ко ји је за ра -

дио. Ујак Ак сен ти је ка же да та квих љу ди има ми ли о ни ма.

Због то га је но вац гре шан за мно ге ства ри, али са мо у ру -

ка ма гре шних љу ди. Ја знам да не умем да го во рим као ујак

Ак сен ти је, и за то ово што сам ре кла и је сте ка ко ујак ка же

и ни је ка ко он ка же. Ви га по зна је те и зна те ка ко он ле по

уме да го во ри.

Из то га што си ре кла са свим је ја сно шта твој ујак хо ће,

и ја сам на ње го вој стра ни – ре кох де вој чи ци,

Вој ник се тр же као опа рен:

– Шта сте ви на ње го вој стра ни? Ви сте од оних ми ли о -

на о ко ји ма Ак сен ти је Мар ко вић ка же, да це лог свог жи во -

та ни су раз ми шља ли ни о чем ле пом.

– Мо жда ни је баш та ко ка ко ви ми сли те – ре кох тек да

не оћу тим.

– Та ко је, ка ко ја ми слим. Ви не ви ди те ка кви из гле да те.

Из стра ха за сво ју лич ност то ли ко сте се обу кли, да сте ма -

ло пре, кад сте ушли, из гле да ли као пласт се на. И он да на

сво ја то пла ле ђа ме ће те го лу де вој чи цу да је са чу ва те од зи -

ме.

Ја ни сам во ле ла ни нај бли жи ма да се ис по ве дам и сто га

мир но оћу тах на ту увре ду.

Он је та ко го во рио о ме ни, да сам му се ди ви ла. Био се

раз же стио, да ни је знао ви ше ни шта го во ри. По ње го во ме,

ја сам би ла за тр па на нов цем, да ми је из ње га је два ви рио

нос. Од ње га са зна дох за мно ге сво је рђа ве осо би не, да ме

про сто ухва ти страх. За не ке ни сам ни зна ла да уоп ште по -

сто је у људ ским би ћи ма. Из не над но бо гат ство по че ме да -

ви ти, да се на ђох у чу ду. Слу ша ју ћи га по твр дих јед ну ра -

ни је уоче ну ствар, да љу ди вр ло ла ко осу ђу ју на смрт оне о

ко ји ма не ма ју ни пој ма. Срећ ним слу ча јем из ми го љих се

из хр па банк но та ко је сам сте кла си шу ћи крв рад ни ка и
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њи хо вих по ро ди ца. Ве ја ви ца од ре чи тре пе ри ла је око ме -

не. За све свет ско зло вој ник је окри вља вао ме не.

Нај зад се ре ших да га за у ста вим и кроз осмех му ре кох:

– Че кај те, вој ни че, од мо ри те се, за бо га. Ни је ово ре во лу ци -

ја, па ви у за се да њу ша ље те љу де на ги љо ти ну. Ми се на -

ла зи мо у Ле сков цу, у ка фа ни крај то пле пе ћи, и че ка мо воз

ко ји тре ба у је да на ест ча со ва да до ђе.

– Ви сте нео збиљ ни – ре че вој ник гле да ју ћи ме кра јич -

ком јед ног ока.

– Је сам, јер сте и ви нео збиљ ни. А ако хо ће те озбиљ но

да се раз го ва ра мо, он да вам мо рам ре ћи да је рад ник Ак -

сек ти је Мар ко вић ду бље ушао у бол, ко ји се зо ве жи вот,

не го ли ви као ин те лек ту а лац. То је за то што је он по шао са

љу ба вљу, а ви са мр жњом. Исти на, љу бав по не кад мо же да

бу де за сле пље на, али је мр жња ско ро увек сле па. Ја, ви ди -

те, не ве ру јем у рај на зе мљи. Али овим пу тем ко јим је по -

шао Ак сен ти је Мар ко вић, ве ру јем да би по ло ви на све та

по ста ла чо веч на. Дру га би по ло ви на тим пу тем би ла убла -

же на, и то је до ста. Не ка се и то ли ко успе, свет би био пре -

по ро ђен. Ни ку гла зе мљи на ни је це ла све тла. Мр жња вас је

на ве ла да де ли те свет на бо га те и си ро те, а љу бав је Ак сен -

ти ја Мар ко ви ћа од ве ла на пра ви пут. Ако би се но вац укло -

нио, а чо век не би био уз диг нут на ви ши сте пен не го што

је сад, не би се мно го по сти гло.

– Је сте – ре че де вој чи ца. Ви сте са свим до бро раз у ме ли.

Ујак Ак сен ти је ка же: љу бав тре ба љу де да ве зу је, он ка же

да би љу ди по но ва тре ба ли да по ста ну Хри шћа ни. На ро чи -

то тре ба из дво ји ти оно: Љу би бли жње га као се бе са мо га, и

то пре да ти љу ди ма као нај ве ћу све ти њу. Ујак Ак сен ти је

ми сли да се це ла Хри сто ва на у ка у то ме са сто ји. И не уби,

и не укра ди и све, све се у то сли ва.

Деч ко при ђе сто лу и до не се још по је дан шер бет. Све

тро је смо ћу та ли. Вој ник је из гу био во љу да го во ри, а, из -

гле да, и да нас слу ша. Ни је се го во ри ло ка ко би он же лео,

и оно ли ка бу ра бр зо се сти ша ла. Љу би бли жње га као се бе

са мо га, по на вља ла сам у се би и по так ту ре чи ме ша ла шер -

бет. Те ре чи то ли ко пу та у жи во ту из го во ре не, као да тек
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са да до би ше пра ви зна чај. Јест, љу би бли жње га као се бе

са мо га, ту се сли ла це ла Хри сто ва на у ка. Под се ти ме на

моћ ну ши ро ку ре ку чи ја се глав на сна га са сто ја ла у то ме,

што су се у њу сли ле ре ке и ре чи це.

Де вој чи ца је по ку ша ва ла да за по де не раз го вор. Вој ник

је ме ђу тим упор но ћу тао. Ја сам пах би ла ор на са мо да слу -

шам. Не про ђе ду го и вој ни ци се по че ше спре ма ти.

– Ђа во ља по сла – ре че је дан вој ник при те жу ћи ра нац...

– Ово као да је Све ти Јо ван, а не крај зи ме.

Ве тар уда ри у вра та и отво ри их.

– Хеј, кел нер чи ћу, до би ћеш го сте – до вик ну је дан.

– Ја то увек имам – го во рио је деч ко при ку пља ју ћи ча -

ше са на ше га сто ла.

Би ло је де сет и по ка да смо сти гле на ста ни цу. Пе рон је

био осве тљен. Оче ки вао се воз. Кроз де сет ми ну та уле тео

је у ста ни цу. Чим је чу ла си ре ну во за де вој чи ца је ис тр ча -

ла на по ље. Ја по ле тех за њом. По ред нас про ле те ло ко мо -

ти ва као да ни је има ла на ме ру да ста не. Про ма ко ше јед на

ко ла пр ве и дру ге кла се, по штан ски ва гон, а за тим фур го ни

ко ји су би ли за тво ре ни.

Ка да воз ста де, ре кох де вој чи ци да се по ву че мо ка ста -

ни ци ка ко би бо ље ви де ла оне ко ји су до пу то ва ли. Вој ни ци

уђо ше у воз и пе рон оста де пра зан. Са мо два бу нов на вој -

ни ка ишла су ка из ла зу. Де вој чи ца им при тр ча и за гле да их.

– Шта је ово? – ре че гле да ју ћи ме уко че ним по гле дом.

— Ни је дан ни је ујак Ак сен та је. Да ни је за спао, – уз вик ну

и по тр ча во зу ви чу ћи од ва го на до ва го на уја ка Ак сен ти ја.

Ја по ђох ва го ну пр ве и дру ге кла се, да ви дим шта је са

Ма ру сом. Оби ђох све ку пее. Сем не ко ли ко по спа них офи -

ци ра ни ког ви ше. Из ла зе ћи из ва го на, чух кроз ве тар ту жан

ја ук де вој чи це. До зи ва ју ћи уја ка Ак сен ти ја, она је цви ле ла.

По тр чах за њом, и ус пут по чех раз би ја ти пе сни цу о фур го -

не, ви чу ћи Ак сен ти ја Мар ко ви ћа. Во зо во ђа ми при ђе и ре -

че:

– Не му чи те се. У тим ва го ни ма је ма те ри јал. Та мо ни -

же су вој ни ци.
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Ка да се кроз ве тар про био звук пи штаљ ке, је два сам де -

вој чи цу одво ји ла од во за. Те шко дах та ње ло ко мо ти ве од -

вла чи ло је воз ис пред нас. Ка да про ма че и по след њи ва гон

са цр ве ном све тиљ ком, де вој чи ца ми сте же ру ку и на сло ни

гла ву на мо ју ми ши цу.

– Шта ћу сад? – про шап та ла је.

Ста ја ле смо не ко ли ко тре ну та ка, а за тим се са гох. Она

ме уз ја ха и кре ну смо без ре чи. Ка да до ђо смо у глав ну ули -

цу, за пи тах је:

– Где ста ну јеш?

– Пре ко Ве тер ни це – од го во ри. На сло ни ла је гла ву на

мо је ра ме. Осе ћа ла сам да пла че.

Има ла сам на ме ру да ви дим ње ну мај ку, па ако је по -

треб но да се од мах ују тру пре не се у бол ни цу. Ве тар ме је

за ма рао и по че ла сам да ма лак са вам. До шле смо до мо ста

на Ве тер ни ци. Ве тар је у од ре ди ма је дан за дру гим ју рио

као по ма ман. Осе тих да ће ме обо ри ти. Ухва тих се за огра -

ду мо ста. До вик нух и де вој чи ци да се и она ухва ти. Ста ја -

ле смо та ко јед но вре ме и че ка ле да на лет ве тра про ђе. Од

ис то пље ног сне га Ве тер ни ца је на до шла и ис под нас се

мрач на са тут њем ва ља ла. Де вој чи ца је спу сти ла усне на

мој врат и по љу би ла ме. На том ме сту осе тих као опе ко ти -

ну.

Ка да смо пре шле мост, код јед не за кло ње не ку ће са ће -

пен ком спу стих де вој чи цу.

– Има ли у овом кра ју па са? Ја их се ужа сно бо јим – ре -

кох јој.

– Не ма. Ни сам их при ме ти ла. Од па са се не тре ба ни кад

бо ја ти. Тре ба са мо сло бод но ко ра ча ти, па они он да не ће да

на па да ју. Ви си гур но у стра ху дрх ти те но га ма и они за то

ки ди шу на вас. Ујак Ак сен ти је ка же: Пси су као и љу ди.

Чим осе те да их се бо ји те, они он да не зна ју за гра ни це.

Ћу та ле смо. Ве тар је ју рио по ред нас, но се ћи со бом ја -

у ке по ло мље них ста ба ла. У тој ди вљој игри ве тра мно ги су

се по су ста ли ја у ци ра си па ли, па да ли и ус пут из у ми ра ли.

По не ки би ја ук уле тео у наш за клон, про ле пр шао као пти -

че ко је тра жи скло ни шта, и крај на шег да ха окон ча вао.
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– А за што се сва ко не чег бо ји? – за пи та де вој чи ца. – Кад

год уве че до ђем на ову рас кр сни цу, ја се бо јим мр тва ца.

Одав де во ди је дан пут за гро бље Св. Или је.

По ђо смо. Ја по ње ном упут ству по чех ку ра жно га зи ти

зе мљу. Де вој чи ца ми је го во ри ла ку да тре ба да идем. Упа -

до смо у не ки крај, ко ји ни је имао ули ца. Ко ли ко се по мра -

ку мо гло уочи ти, ку ће су би ле раз ба ца не. На јед ном, де вој -

чи ца ре че: – Ту смо. При ла зи ле смо јед ној нео све тље ној

кро ви ња ри.

– Шта ће мо сад? – ре че де вој чи ца. – Не ма мо ши би ца.

Ра но сам оти шла од ку ће и лам па ни је упа ље на, а сад цео

свет спа ва.

– Имам ја – ре кох пи па ју ћи по џе по ви ма.

Де вој чи ца од гур ну ве ли ки ка мен са вра та. – Уђи те – ре -

че. – Ја мо рам по но ва да на ва лим ка мен. Вра та се друк чи -

је не мо гу за тво ри ти.

Док сам па ли ла све тлост де вој чи ца ле же на зе мљу. Про -

ту ри ру ку кроз ру пу на дну вра та и по че при вла чи ти ка мен.

– Не иде – го во ри ла је – као да је за зи дан.

По гле дах око се бе. То је би ла пра зна шта ла. У јед ном

углу на слам ња чи ле жа ла је бо ле сни ца. При ђох јој. Би ла је

мр тва. Ли це као од во ска. Усне ис пу ца не и цр не. На зу би -

ма се ви де ла гу ста цр на пре вла ка. Све оно чи ме је би ла по -

кри ве на, обе ма је ру ка ма од гу ра ла до тр бу ха. Ле ва дој ка јој

је би ла на по љу. Око гла ве у не ре ду па да ла је цр на гу ста ко -

са. У очи ма је остао траг по гле да ко ји је гле дао за не чим

што је од ле те ло. Ја ду нух у све ћу и ста вих жи жи це у не дра.

За што сам то учи ни ла, и шта ћу да ље да ра дим, ни сам зна -

ла. Че ка ла сам де вој чи цу. Она је при вла чи ла ка мен и гун -

ђа ла. Осе ћа ла сам да не мо гу исти ну да јој ка жем. Опет ћу

не што на пра ви ти. Две сли ке ко је сам увек у се би но си ла,

опо ми ња ле су ме на то.

До шао се љак из око ли не Кра гу јев ца да оби ђе сво га је -

дин ца, ко ји је био мој бо ле сник. При шао ми је у бол нич ком

пар ку и са стра хом за пи тао да ли мо же да ви ди сво га си на.

Ка за ла сам му да још ни је вре ме и за по де ла сам са њим

раз го вор. Не знам ка ко, из и шли смо из пар ка, пре шли пре -
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ко пру ге и ста зом се ис пе ли на вој нич ко гро бље. Код јед не

све же хум ке про чи тао је ста рац име сво га си на и сру шио

се.

– Си не! Је дин че! Ку ћо! – ку ка ју ћи из го ва рао је ста рац,

док сам ја бе жа ла гро бљем. Са пле ла сам се и па ла код гро -

ба Мар ка Срем че ви ћа, се ља ка из око ли не Кра гу јев ца.

За тим се се ћам Ја шар ке, увек на сме ја не Ци ган ке. Она је

сва ког тре ћег да на до ла зи ла из Ле сков ца у Ниш да оби ђе

свог те шко ра ње ног му жа Ја ша ра. Су да ри ле смо се на вра -

ти ма пре ви ја ли шта. Би ла је ве се ла. У на руч ју је има ла теп -

си ју пи те.

– Те бе тра жим, се стро. Знам да ни је вре ме, али те мо -

лим да ме од ве деш до Ја ша ра. Ако че кам на вре ме, он да не

мо гу воз да ува тим, а де ца ми код ку ће са ма.

Бес по моћ на, по ве ла сам је до Ја ша ро ве со бе. Отво ри ла

сам вра та и про пу сти ла је. Ви де ла сам ка ко је Ја шар ка по -

шла пра во ње го вом кре ве ту, ка ко се из не на ди ла ка да је спа -

зи ла да је кре вет из ба чен, и ка ко је по гле да ла по оста лим

бо ле сни ци ма са чу ђе њем. Ка да је ви де ла да ње ног Ја ша ра

не ма – раз у ме ла је. На пра зном про сто ру где је био кре вет

сру ши ла се, док јој се ма ла теп си ја са пи том ко тр ља ла ис -

под бо ле снич ких кре ве та.

Обе те сли ке као му ње сев ну ле су јед на за дру гом у ме -

ни и под се ти ле ме да тре ба де вој чи ци од мах исти ну ре ћи.

У тој на ме ри раз мах нух кроз мрак, као у пли ва њу и по ђох

ка вра ти ма.

– Је си ли го то ва? – шап ну ла сам.

– Је сам – ди жу ћи се од го во ри ла је.

На пи пах јој ра ме на. По ла ко сам кли зи ла ша ка ма по ње -

ним ру ка ма. Али кад јој ухва тих ле де не пр сте про шап тах:

– Слу шај, ма ла, тво ја ма ма спа ва, и гре хо та би би ло бу -

ди ти је. По ђи са мном мо јој ку ћи, па ће мо ују тру до ћи: да

је пре не се мо у бол ни цу.

– Ни ка ко – ре че де вој чи ца. – Зар ма му да оста вим са му?

Не ће она ни осе ти ти. Ја ћу по ла ко ле ћи крај ње них но гу.

Про ђе ме је за.
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– Ни шта јој ти ме не ћеш по мо ћи – ре кох ша па том. – Она

тре ба да се од мо ри, а то мо же са мо ако јој се сан не пре ки -

да. Ја ти то ка жем за то што те ства ри по ма ло знам. Мо лим

те, учи ни ми по во љи. По ђи са мном.

– Да јем вам реч, па зи ћу и ма ма се не ће про бу ди ти. А ви,

мо лим вас, ују тру до ђи те.

Ста ја ла сам без ре чи и још увек др жа ла ње не ша ке у

сво ји ма.

– Мо лим вас, дај те ми жи жи це да за па лим лам пу.

– Не мам – про шап тах.

– Ка ко, ма ло пре сте па ли ли?

– Је сам, али ка да сам се на гла над тво ју ма му слу чај но

сам их ис пу сти ла, а све ћа ми се не па жњом уга си ла. Са да

не смем да их тра жим. Си гур но бих је про бу ди ла.

Кроз ма ло ок но на шта ли ви дех да се на су сед ној ку ћи -

ци је дан про зор из не на да осве тли.

– Ко ста ну је иза вас – за пи тах де вој чи цу.

– Не ка го спо ђа – и она је из бе гли ца.

– Ка ко би би ло да за мо ли мо да код ње пре но ћиш.

– Та ман. Та не би да ла ни Бо гу там ња на. Њен ми је пас

од нео ци пе лу. Кад сам јој се по жа ли ла, ка за ла ми је да ла -

жем.

Тре ба ло је ићи, али де вој чи цу та ко оста ви ти би ло је не -

мо гу ће.

– Ни шта нам не ће би ти да је за мо ли мо – ре кох јој.

– Ако од би је, то ли ко је сте.

– Про бај те. Мо жда ће пре ма ва ма би ти бо ља – шап та ла

је де вој чи ца.

Изи ђо смо на по ље.

– Оста ни ти ту код вра та да не га зиш по овој ле де ној зе -

мљи – ре кох јој и оби ђох око шта ле. Ка да сам до шла пред

ку ћи цу, из мрач ног ула зног оде ље ња за ла ја пас. На ње га

сам би ла за бо ра ви ла. Из со бе је до пи рао плач ма лог де те -

та. По ла ко за ку цах у про зор.

– Ко је то? – пи тао је упла шен жен ски глас.

– Не бој те се, го спо ђо. Су сет ка.

– Шта тра жи те?
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– Мо лим вас при ђи те про зо ру, да бих вам ре кла.

Ја ка сен ка не зграп но па де на плат не ну за ве су јед но став -

ног про зо ра.

Ја при љу бих уста до са мог ок на и ре кох:

– Ова же на у шта ли умр ла је, па вас мо лим да ма лу при -

ми те код се бе до ују тру.

– Где да је при мим? Не мам где – ре че осор но же на.

– У не ки угао овог дру гог оде ље ња,

– Не мо гу да је при мим. Ту ми је пас.

– Па пу сти те пса на по ље до ују тру.

– Не до зво ља вам да се мој пас мр зне – ре че и од ма че се

од про зо ра.

– Го спо ђо, је сте ли хри шћан ка – до вик нух.

Ни ка ква од го во ра.

— У име Хри ста отво ри те и при ми те де те.

Пас је ла јао да рас ки не вра та. Же на на гло отво ри вра та

од со бе и ста де крај пса, ко ји се по ма ми.

– У име Хри ста – по но вих јој.

– Ако ме не оста ви те на ми ру, у име Хри ста пу сти ћу пса

на вас.

Ја од сту пих. Ту ни је вре де ло ви ше ни јед не ре чи по тро -

ши ти. Код вра та ме до че ка де вој чи ца.

– Ни сте тре ба ли да тра жи те. Имам где да лег нем. Ов де

у ја сли ма има не ких на ших дро ња ка, па ћу се ту за ву ћи. А

ви, мо лим вас, ују тру до ђи те.

Ишла сам кроз рој раз ба ца них ку ћа, ћу тљи вих и мрач -

них као над гроб ни спо ме ни ци. Ни сам осе ћа ла ни ка кав

страх. Са мо за мор – не ки чу дан за мор, до тле не зна ни. Нај -

го ре ми је би ло са но га ма. Тре ба ло их је про сто но си ти.

Ма ру се, због ко је сам из и шла а ко ја ни је до шла, ско ро се,

чи ни ми се, ни сам ни се ћа ла. Ка да сам до шла ку ћи мо ра ла

сам из гле да ти стра шна, јер је мај ка крик ну ла. По сле ми је

при ча ла да сам у ли цу би ла бле да као мр твац, а очи су ми

би ле уко че не и стра шне, Та ко је она увек за ми шља ла да

мо ра из гле да ти чо век ка да из не на да учи ни зло чин. По сле

јед но га са та, ка же, да сам по че ла бун ца ти. Тре ће га да на

сам на је дан ми нут до шла се би да се по жа лим ка ко ми је
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по сте ља твр да. Пе то га да на из и шле су пе ге и ле кар им је

ка зао да имам пе га ви ти фус. Ја се ни че га не се ћам. Мо ра ла

сам те шко бо ло ва ти, јер сам се по сле бо ле сти ужа сно осе -

ћа ла. У по сте љи да ни ма ни сам мо гла се де ти. Чим бих по -

ди гла гла ву са ни ског уз гла вља до би ја ла сам не све сти цу.

Не ко ли ко да на сам би ла глу ва. Ле жа ла сам мир но и опо ра -

вља ла се. За ба вља ла сам се ти ме што сам гле да ла у шу му

ко ја се про сти ра ла ис пред ме не на зи ду и слу ша ла цвр кут

пти ца. Јед на го спо ђа осред њих го ди на, у чуд ном али вр ло

ле пом оде лу, при вла чи ла је нај ви ше мо ју па жњу. Че сто је

ишла и ко ли ма. Увек се окре та ла и гле да ла ме. Ка да би до -

ла зи ла на за ни ју так ма ха ла ми је ру ком. Иако сам би ла у

по лу све сти зна ла сам да то ни је исти на. Да то до ла зи од ис -

тро ше но сти по сле те шке бо ле сти. Ина че се ни че га ни сам

се ћа ла. Мој ра ни ји жи вот као да ни је ни по сто јао. Че сто ме

је му чи ло пи та ње, шта је ра ни је би ло, али ме је то то ли ко

за ма ра ло да сам ту ми сао од мах на пу шта ла. Јед но по под не

ре кох мај ци ко ја је се де ла крај мо је по сте ље.

– Чу јеш ка ко ле по пе ва ју пти це?

– Не чу јем – од го во ри ма ти. – Она још увек бун ца, – ре -

че оцу, ко ји је се део крај про зо ра,

– Не бун цам ја. То ми се услед исла бе ло сти при чи ња ва,

али је вр ло при јат но слу ша ти.

Ма ти бе ше сва срећ на што сам про го во ри ла не што што

ли чи на свест. Да би то ваљ да про ве ри ла, она се упу сти у

раз го вор.

– Та ко оне но ћи кад си се раз бо ле ла, са мо си по ми ња ла

не ког уја ка Ан то ни ја.

– Ак сен ти ја – уз вик нух и се тих се ра ни јег жи во та и ме -

ста где сам ста ла.

Опо ра вља ла сам се вр ло спо ро. Ду го ни сам мо гла др жа -

ти у ру ци ча шу са мле ком. Би ла је ве ли ка раз ли ка из ме ђу

опо ра вља ња од пр вог и од дру гог ти фу са. Чи ни ло ми се да

сам се по сле пр вог ти фу са осе ћа ла као по сле ја ке ки ја ви це.

Нај зад, ди гох се и ја из по сте ље. По сле пр вих ко ра ка

учи ње них по со би по че ше ми да ни и но ћи би ва ти кра ћи, а

сна га ја ча.
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До че ках дан да пре ђем пре ко Ве тер ни це, ко ја је би ла

оки ће на и ле па као мла дост. Би ло је око је да на ест ча со ва.

Цео Ле ско вац са Хи са ром и Св. Или јом био је у цве ту. За -

гре ја не сун цем рас цве та не воћ ке оди са ле су гор чи ном. У

кри стал ном ва зду ху чи ни ло се чо ве ку да леб ди.

Упу тих се шта ли. Про ла зи ла сам кроз крај пот пу но туђ.

Ни че га из оне но ћи. За ви ри ва ла сам у сва ки ку ће рак. Све

је би ло уза луд. Ни че га да ме под се ти на оно што тра жим.

Про вла чи ла сам се ис под рас цве та них воћ ки и па жљи во

оби ла зи ла око па ну зе мљу за ве ја ну опа лим шљи ви ним цве -

том. Крај мно гих ку ћа ди за ли су се пла ви ча сти сту бо ви ди -

ма. Са го ре ва ли су про шло го ди шње ли шће и гран чи це да

им ни тра га не оста не. На све стра не раз ми ле ла се де ца и

пче ле. По чех пи та ти за по сле не же не. Ни ко их се ни је се -

ћао.

Вра ћа ла сам се ку ћи. При ро да је би ла сва та ко ве дра и

ве се ла као да је се људ ске пат ње ни су до та кле. Са мо го рак

ми рис, ко ји се са воћ ки ра си пао и опи јао чо ве ка на го ве -

шта вао је да ни је све баш та ко ка ко из гле да.
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Сми ља Ђа ко вић

БЕЗ ВЛА ШЋЕ

Сву ноћ је срп ска вој ска ишла дру мом, про ла зи ла кроз

Ниш и од ла зи ла да ље. По след њи су ја чи от пор не при ја те -

љу да ли код Цр ве не-Ре ке. До гу ше ума за ни цр ве ним бла -

том по вла чи ли су се у ре ду. Пре ко лет њих, уга си то жу тих

блу за, но си ли су до тра ја ле ши ње ле да ни ма на та па не ки -

шом. На но га ма су им по це па не цо ку ле и рас пад ну ти опан -

ци, ко ји се од ме ре но про вла че кроз бла то и во ду. Њи хо ве

по гну те бе са не гла ве би ле су ћу тљи ве. Је сен је јед ном но -

гом закорaчила у зи му. Хлад но ћа се ткалa кроз вла гу и хва -

та ла сво јим пип ци ма.

А ју че, це ло га да на, од зо ре до мра ка ма га ци ни ни шки

из ба ци ва ли су из сво јих сла га ли шта но ву зим ску вој нич ку

уни фор му, ен гле ске пле те не груд ња ке, фран цу ске ци пе ле,

ру бље, ча ра пе и мно го ко је че га дру гог. По зва ни су гра ђа ни

да узму ко ли ко ко ји хо ће. Па да ла је си ро ти ња под бре ме -

ном оде ће у ту це ти ма и ни је мо гла раз не ти. Мо ра ло се ба -

ца ти у Ни ша ву. Цр ве на и на бу ја ла Ни ша ва, од ду гих ки ша,

бо ри ла се са па ке ти ма ву не них тка ни на и пре ди ва као чо -

век ве ли ким за ло га ји ма. Ка да су у ње но ко ри то по че ли уба -

ци ва ти џа ко ве са бра шном и па су љем, бр зо се за си ти ла. На

јед ном не по то пље ном, на се лом џа ку, ко ји је во да по сте пе -

но по ме ра ла, као ру ка ма, да га оти сне, сто ја ла је јед на цо -

ку ла из гле да ла као пти ца на бал ва ну ко ји во да но си. Ни ша -

ва ви ше ни је при ма ла. При шло се екс пло зи ву. Ба ца ло се

све ва здух. Ка да је го ла, мо кра и глад на вој ска ве че ром на -

до шла, до че ка ле су је екс пло зи је.

Сре ди ном гра да, од ула за до из ла за, ку да је вој ска про -

ла зи ла, са обе стра не ули ца, сто ја ли су гра ђа ни без да ха.

Са от ки ну тим ми сли ма ко је су оти шле у су срет су тра -

шњи ци гле да ли су у без број не ре до ве пе ша ди је, ко ја је са
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сла бим под ло га ма на обу ћи, ти хо, ви ше вид но не го чуј но,

од ми ца ла од ме ре ним ко ра ком по греб не по вор ке.

„Од ла зе, од ла зе“, би ло је у сви ма гла ва ма, по ме ша но.

Ми сли ма ко је су јед на дру гу ис ти ска ва ле и све би ле ма гло -

ви те бр зе као там ни обла ци што су се ко ме ша ли и бр зо пре -

ба ци ва ли из над гра да. По не ки су ша пу та ли из ме ђу се бе,

по не ки ти хо и уту че но при ла зи ли вој ни ци ма и за пит ки ва -

ли.

– Да, још су тра ују тру не при ја тељ ће би ти ту, – од го ва -

рао би по не ки вој ник. А за тим, да по пра ви, до да вао: – Не

бој те се, се стре, док длан о длан, ето нас.

– При ми ће мо убр зо бор бу, те још ка кву, да ће из дај ни ци

про кли ња ти мај чи но мле ко, – до да вао би дру ги.

Ли ца би се раз вла чи ла у из раз ра до сти, као да се то већ

оства ри ло, и по је ди нач ни уз бу ђе ни гла со ви до ба ци ва ли су

им:

– Жи ве ли ју на ци! Жи ве ли со ко ли срп ски!

На мах би им се од гр ла ства рао чвор и као кључ за тва -

рао реч.

Та ко су, с вре ме на на вре ме, дуж гра да от по чи ња ни и за -

вр ша ва ни раз го во ри. Али што са да та ко без бор бе оста вља -

ју чи тав овај крај, о то ме ни ко ни је го во рио. Зна ли су и вој -

ни ци и гра ђа ни да отуд, од Бе о гра да, иде не мач ка вој ска,

опре мље на и ја ка као ту ча ни бо го ви, и да као брит ком са -

бљом пре се ца Шу ма ди ју. Ва жно је са да, док Бу га ри го не,

да се не по ја ве Нем ци и не пре се ку им од ступ ни цу. Кроз

там ну и вла жну ноћ у ко јој се гу би ла отаџ би на, у ко штац

су се хва та ле оп ште и лич не бри ге. Кроз све то осе ћа ло се

да је и код оних ко ји од ла зе као и код оних што оста ју пре -

о вла ђи ва ла бри га да бра ни о ци не до пад ну роп ства.

Ста ри Је врем са сво јом ба бом Зој ком се део је ис пред ку -

ће ко ја је на дру му, и ко ја са оном ни ском ку ћа што ре ђа ју

као кр тич ња ци чи ни улаз у ва рош. Они су пр во сто ја ли

пред ку ћом, а ка да се Је врем умо рио, из нео је се би и ба би

тро но ге сто ли це да сед ну и от по чи ну. Све до ју че ње га је

гро за хва та ла од ово га ча са. Имао је си на на бо ји шту а и зе -

мља про па да. Али од ју че, ка да је на пу нио свој кр тич њак
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хра ном и оде лом, он се осе ћао друк чи је. На сло њен ле ђи ма

на зид сво је ку ћи це, осе ћао се као да је при ра стао за њу.

Или, још бо ље, да му је ку ћи ца то вар на ле ђи ма у ко ме му

је све, све ње го во. Тај га је то вар че сто тр зао. Уста јао је,

ула зио у ку ћи цу и од вр тао фи тиљ лам пе. Кад би се про су -

ла мут на жућ ка ста све тлост, за до вољ ним по гле дом уве рио

би се да је све ту и да то ни је сан. Ра ши ре них но здр ва ду -

бо ко би не ко ли ко пу та удах нуо ми рис но во га што фа и ко -

же. То је ми рис фа брич ких ма ши на и зеј ти на, го во рио би

се би и се ћао се да је је дан пут, у Ле сков цу, ка да је ушао у

јед ну фа бри ку, осе тио та ко не што. И са да, му је ми рис ши -

рио и ис пу ња вао гру ди бла жен ством, као не кад о ве ли ким

пра зни ци ма там јњан и измир на. За до во љан и уми рен, по -

ми ло вао би по гле дом на го ми ла не ства ри, па жљи во за вр тао

лам пу и из ла зио на ули цу. Вој ска је још увек про ла зи ла. Но

Је врем, за нет сво јим ми сли ма, ни је је ни гле дао. Она му се

чи ни ла јед на иста, још од си ноћ, да сто ји пред ње го вом ку -

ћом и труп ка но га ма. Сео је на тро но гу сто ли цу и раз го ва -

рао с Бо гом. „Бо же, ка ко си ве ли ки, ка зао му је. Тво ја ми -

лост на пу ни и мо ју ку ћи цу.“ И као ве ћи на љу ди ду бо ко ум -

них и плит ко ум них, ме шао је и он Бо га у сво је нај сит ни је

ства ри и до га ђа је. Сад, кад је та ко снаб де вен, ли шен бри га

о су тра шњи ци и зи ми ко ја је на сту па ла, раз ми шљао је о

свом про шлом жи во ту и не зго да ма ко је је Бог или слао или

га ни је мо гао од бра ни ти од ђа во ла, ко ји му је по не кад у

сто пу ишао и жи вот му за гор ча вао. Из ме ђу сил них не да ћа

и не при ли ка Је врем се се ти јед ног свог са бра та, ко га је да -

нас срео. Већ три де сет го ди на он ње га мр зи и че ка да му се

до го ди ка ква круп на не сре ћа. Још пре три де сет го ди на, ка -

да је био но вај ли ја у ово ме гра ду, ра дио је са Не шком у ту -

ђем ви но гра ду. Је врем је око па вао ло зе и зна вр ло до бро,

као да са да гле да, уз ко ли бу је био при сло њен ње гов ашов

у ис прав ном ста њу. Не шко га је узео да ис ко па јед ну осу -

ше ну бре скву и сло мио га. Је врем му је тра жио да му пла -

ти ашов. Не шко је твр дио да са мо што је узео у ру ке сло -

мио се.

221



– Па ваљ да се ни је сам сло мио, Бо га ти љу бим ло пов -

ског, вик нуо му је Је врем и по ту кли су се.

Од та да ви ше ни је мо гао очи ма да га гле да. Да нас, ка да

га је ви део где ву че то ли ке ства ри са сна хом и уну ча ди ма,

утро ба му се пре вр ну ла. Би ло му је кри во на Бо га што је та -

квог не ва љал ца и ар ми ју сво јом ми ло шћу по да рио. Он не

мо га де из др жа ти и ре че ба ба Зој ки:

– Ви део сам ону пси ну Не шка, ву као је и гра био као да

ни кад не ће умре ти. По ло жа ра, сло ми он ме ни ашов па ни

лук јео ни лук ми ри сао.

Ми сле ћи на Не шка бри нуо се да и он ни је чуо оно што

се ју че у ва ро ши го во ри ло и због че га је са да та ко упор но

и че као. А то је, да ће но ћас, по след њи од ред вој ске, ка да

бу де на пу штао ва рош, раз би ти ду ћа не и пљач ка ти. Не ки су,

исти на, го во ри ли да то на ша вој ска не ће учи ни ти. Али су

дру ги до да ва ли:

– Ваљ да су лу ди да оста ве не при ја те љу да се са то ли ком

ро бом сла ди.

– Па, да, без вла шће, – ка зао је је дан ста ри го спо дин ко -

ји је при шао гру пи љу ди и слу шао раз го вор.

Та реч без вла шће то ли ко му се до па ла и кре пи ла га, да

ју че ра шњи за мор ни је ни осе ћао. „Узе ћу све што ми тре ба,

и, до да вао, што ми не тре ба, и то што ви ше.“

– Тре ба да на ба ви мо ве ли ки ка зан, – ре че сво јој ба би.

– Тре ба, – про мр мља она, – али не ће мо.

– За што? – из брец ну се он.

– За то што вој ска ту да не ће ни про ћи. Она про ла зи са мо

сре ди ном гра да, а ка зан џи ске су рад ње по стра ни.

– Па ваљ да ће све вој ни ци раз ва љи ва ти. То ће и на род

сам. Без вла шће. Ко те пи та. А ако пи та, ре ћи ће се вој ска.

– Ја бих фу ла и јед ну то плу ма ра му и већ сми сли ла сам

шта ми све тре ба.

– Гле да ће мо све што се мо же и што ви ше. Ме ни, на при -

мер, то пле га ће тре ба ју и ка јиш за пан та ло не. Сав већ ис -

тро шио. Ју че сам се све бо јао пр сну ће ми па куд сам при -

стао. – Он по ћу та ма ло, а за тим на ста ви:
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– Да ли си ти при ме ти ла у ком ду ћа ну има по ста вље них

ко жних ру ка ви ца? Про шле зи ме сам ви део да су их но си ли

Бе о гра ђа ни – би ће да их у не кој рад њи има.

— Би ће да има, и ја ћу се би да на ба вим, – ре че ба ба, чу -

де ћи се да је на то за бо ра ви ла, иако је це ле но ћи ре ђа ла шта

јој све тре ба. – А ако у ста клар ску рад њу уђем, узе ћу све

во де ни це.

Је врем је ћу тао, ба ба је на ста вља ла:

– За би бер, за ора је, за ме со, за ка фу и је дан леп ве ли ки

аван.

– Гле дај ти да што ви ше ста кла ри је узмеш.

– Не бри ни, узе ћу. Шта дру го са да имам да ми слим. А

има је, ва ла, фи не. Све ћу што је ску по це но. И лам пу ћу са

ду плим фи ти љем.

Уду би ли су се у ми сли и за ћу та ли. Ки ша је ти хо па да ла

као да се од ма ра ла. По сле по ла но ћи обла ци су се над гра -

дом про ре ди ли и ки ша је са свим ста ла. Вој ска је још увек

про ла зи ла и Је врем се бра нио од до сад ног рит ма ко ра ка ко -

ји ма ни је би ло кра ја. По кат кад му се од вој ске чи ни ло као

ре ка ко ја је си ноћ од не куд про ва ли ла и са да те че по ред ње -

го ве ку ће. Ка да би на и шла ар ти ле ри ја, од мир ног то ка и

жу бо ра пре ла зи ло је у хуч но и за глу шу ју ће ва ља ње др вља

и ка ме ња.

Је врем је се део на тро но гој сто ли ци са лак то ви ма у ша -

ка ма, пре са ми ћен, као да га же лу дац бо ли. Умор га је са -

вла дао и сан га хва тао. Сан му је скла пао очи, али му мо -

зак ни је мо гао са свим успа ва ти. Ми сли су се, рас па ље ње

на ста вља ле. Сан је са мо ус пео да Је вре ма оп чи ни. Ви део је

та да се бе на ли цу ме ста. Глав на чар ши ја би ла је пу ста,

осве тље на, а све тр го ви не ши ром отво ре не. Бле ште ћа све -

тлост је у њи ма би ла та ква да се игла на по ду мо гла ви де -

ти. А, он, Је врем, иде са ба ба Зој ком из тр го ви не у тр го ви -

ну, одва ја шта му тре ба и не ко ме, што, по слу шно уз ње га

иде, на ре ђу је да то то ва ри и но си ње го вој ку ћи. И та да, баш

ка да је на ста ло нај ва жни је – уто ва ри ва ње мно штва ства ри

ко је је он пре да но из дво јио, про бо ла би га зи ма у ре бра и

он се тр зао. Ду го се Је врем бо рио са сном и па дао у ње гов
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ла ки за гр љај. Ско ча њен од зи ме, он је упор но че као по -

след ње од ре де вој ске да с њом кре не.

– Ни кад кра ја, ни кад кра ја. Ово мо же ова ко и до зо ре и

он да је це ла ствар про па ла, – го во рио је ба би, ко ја је крај

ње га, шћу ћу ре на, за спа ла.

Је врем про ду жи:

– Ко ће по да ну сме ти раз ва љи ва ти. Мо ра ће мо се за до -

во љи ти оним што они про ва ле. Баш смо бак су зи.

Ба ба ни је од го ва ра ла. Он се при гну к њој и, ка да се уве -

ри да спа ва, ухва ти је чвр сто за ра ме и од гур ну. Ба ба се као

вре ћи ца на ђе на зе мљи, а ма ла ни ска сто ли ца из вр те се и

ди же у вис сво је три гру бо ис те са не но жи це.

– Шта је? је л’ вре ме? – ди жу ћи се пи та ла је ба ба.

– Те би је до спа ва ња, а по сао не ка иде на дуд. Пфу, лу -

ди Је вре ме, ма то ра бу да ло. Ти се ки даш, а она спа ва. Има

ко за њу да бри не. Је дан пут у сто го ди на ука за ла се при ли -

ка, а она спа ва.

– Шта ти је сад опет? – гун ђа ла је ба ба.

– Шта ми је? – Још пи таш! То ми је што сам це лог ве ка

ар га то вао и те глио за те бе и са да, ка да ме ни тре ба да се

олак ша и жи вот и кре не на бо ље, ти спа ваш. Ме сто да си

на опре зи и да раз ми шљаш шта ће мо и ка ко ће мо, ти ко ве -

лиш нек лу ди Је врем бри не бри гу и лу па гла ву. То је це лог

ве ка и чи нио. Опро сти ми, Бо же, али и ти не ки пут знаш не

за што по не ког др жиш на овој зе мљи.

Ба ба је по спа на сто ја ла, дрх та ла од зи ме и ћу та ла. Че ка -

ла је да се Је врем ути ша. Зна ла је ње го ву на рав као и са му

се бе. Го ди на ма он њу гр ди и с њом се са ве ту је. Кад ућу тао,

она ре че:

– Тре ба ло би да кре не мо. Ко зна шта се у ва ро ши до га -

ђа. Ско ро ће већ и зо ра.

– Та ко, – ре че Је врем ди жу ћи се. – Ре ци не ку, не ис че куј

од ме не све.

Кад уђо ше у ку ћу, он од вр ну све тлост лам пе. По гле да по

стварц ма и љу ти на га про ђе.

– Шта ће мо по не ти? – пи тао је ба бу ма ло мек шим гла -

сом.
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– Два џа ка, – од го во ри ла је ба ба.

– Зар са мо два? Шта мо же у два џа ка да ста не?

– Ви ше не мо же мо ни по не ти. Сва ко по џак. Из ру чи ће -

мо, па ће мо се вра ти ти.

По шли су уви је них џа ко ва под ми шка ма. Он ви сок, мр -

шав, са ма ло по ви је ним ле ђи ма. Кра так ка пут му је био

скоп чан до вра та, пан та ло не уву че не у ча ра пе. Она ма ла,

не што ви ша од ње го вог па са, жу стро је трч ка ра ла по ред

ње га, а ду га јој се сук ња ву кла по бла ту.

– До бро, – ре че, нај зад, ста рац. – Ако је ме ка на ро ба,

мет ну ће мо у џа ко ве. А ти ’оћеш и ста кла ри ју. Ка ко ће мо?

– За то не бри ни. Те рад ње увек има ју по не ку кор пу. На -

ћи ће мо не што. Ви де ће мо.

Већ су би ли бли зу цен тра, а ни ко га са то ва ром да срет -

ну. Не што ма ло гра ђа на сто ја ло је пред сво јим ку ћа ма, ве -

ћи ном же на.

– Тре ба да пре ђе мо на дру гу стра ну, са ове не ће мо мо ћи

у глав ну чар ши ју ући, – ре че ста рац.

– Да пре ђе мо, али ка ко ће мо од вој ске?

Ишли су ћу те ћи дуж ули це и вре ба ли тре ну так да се

пре ба це на дру гу стра ну. На и ђо ше на је дан од ред пе ша ди -

је иза ко је су, у ма лом раз ма ку, ишли на то ва ре ни ко њи. Ста -

рац по ву че ба бу и пре тр ча ше.

Рад ње у бли зи ни цен тра, у ко ји ма су ми сли ли да ће на -

ћи до брог пле на, би ле су мрач не, за тво ре них ка па ка као у

ду бо ком сну. Ушли су у глав ну ули цу где су би ле тр го ви не.

Та мо је би ла пра ва пу стош и ти ши на. Глав на чар ши ја је

оста ла по стра ни. Вој ска ту да ни је про ла зи ла. Је врем је сто -

јао на углу и пре ми шљао. Хтео је при ћи вој ни ци ма и ре ћи

им ка ко не ма сми сла да оду пра зних ша ка, али се бо јао

офи ци ра. Гле дао је час у вој ску ко ја је пре се ца ла глав ну

ули цу и од ми ца ла, час у пу сту мрач ну ули цу. На де се так

ко ра ка при ме ти да не ко са бре ме ном изи ђе из јед не рад ње

и оде на ви ше. Он пу сти дуг ко рак и ре че ба би:

– Ту смо. По жу ри. Не мој сад да поч неш с тво јим бо ло -

ви ма у но га ма и кр сти ма, већ по тр чи.
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Две су рад ње би ле про ва ље не. Они за ви ри ше у пр ву, па

про ду жи ше да ви де шта је у дру гој. Ту на ђо ше и ста кла ри -

је.

– Ов де ће мо пр во, – ре че ста рац. – Тра жи кор пу.

– Је сте ли на ми ри са ли пе че ње? – уз вик ну им  не ко кад

их угле да.

– Је врем не од го во ри већ ре че ба би:

– Кор пу, кор пу тра жи! Шта си ста ла ко мла да не ве ста?

– Где да је тра жим?

Сла ба све тлост све ће ко ју је не ко за па лио је два је осве -

тља ва ла је дан део рад ње.

– Тр пај во де ни це у џак, – ре че Је врем и оде ома њим,

вра ти ма ко ја су во ди ла, у спо ред но оде ље ње, ка ко би на пи -

пао ка кву кор пу. Не ко је већ био уну тра и ва дио шу шке из

сан ду ка.

– Ја бих кор пу. Има ли ка ква кор па? – за пи та Је врем.

– Не ма, – од го во рио је ста рач ки глас.

Је врем је по знао Не шка. Као па цо ви на шли су се мра ку.

Не ко се по ја ви са за па ље ном све ћом на вра ти ма.

– Шта ће ти, бре, шу шке код то ли ких ства ри? – го во рио

је.

– Бр њи цу сви њи, бр њи цу да не ри је куд стиг не – го во -

рио је Је врем и дрх тао од љу ти не. За тим је за гле дао по оде -

ље њу, па, ка да не са гле да кор пу, уђе у рад њу.

Ба ба је тр па ла у џак све што је сти гла. Је врем ис тр ча из

рад ње, уле те у дру гу и до не се кор пу. Тр пао је и он њу што

би му до шло под ру ку. Ка да је на пу нио, по но ва пи та ба бу

за во де ни це.

– На шла сам, – ре че ба ба. – Али ава на ниг де, као да је у

зе мљу про пао.

Чо век ко ји је крај ње ве зи вао то вар ре че јој:

– Ено ава на ко ли ко хо ћеш, иза оне дру ге те зге.

Ба ба по тр ча, су да ри се са не ким и до не се два ава на. Је -

дан спу сти у кор пу, а дру ги при гр ли ле вом ру ком.

– Шта ће ти два? – за пи та Је врем. – Бо ље да узме мо кеп -

гго дру го.
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– Је дан ће мо про да ти, – од го во ри ба ба и сте же уза се

аван.

Кор па је би ла пре пу на и те шка. Је врем по ди же џак и, уз

по моћ ба би ну, мет ну га на ле ђа. Не што по че да крц ка, да се

раз би ја. Има до ста, по ми сли Је врем, мо же и да се раз би ја –

и ухва ти за јед ну др шку кор пе.

– Хај де, ва тај за кор пу, па да кре ће мо, – под вик ну ба би.

На вра ти ма се ука за не ки чо век и вик ну:

– На траг!

– За што на траг? Ако не узме мо ми, узе ће не при ја тељ.

– Они мо гу. Не ка узму. Не ка се за ја зе. Али ми – не!

– Шта ти сад – на траг. А да нас си ву као, – ви као је не ко

из рад ње.

– Ву као сам, јер су да ва ли. А ово је пљач ка и сра мо та.

Ја не дам да но си те!

На ста де пре пир ка. Је врем и ба ба про ма ко ше. По шли су

жур но да умак ну, али бр зо по су ста ше. Кад за ђо ше за угао,

спу сти ше то вар да се од мо ре.

– Већ сви ће, – ре че ста рац. – Мо ра мо жу ри ти. Нећ мо,

ваљ да, са мо ста кла ри ју. Тре ба и дру го шта, док се не раз -

да ни.

Од ма ра ли су се ус пут не ко ли ко пу та и опет жу ри ли. Ка -

да су сти гли ку ћи, би ли су умор ни као да су кроз ши бу про -

шли. Ба ба је од мах се ла на тро но жац, одре ши ла ша ми ју,

спу сти ла ру ке у кри ло да их од мо ри и от хук ну ла не ко ли ко

пу та. Је врем се из ва лио на па ке те вој нич ке уни фор ме ко ји -

ма је со би ца ис пу ње на ско ро до вра та. Од ма рао је умор на

и про зе бла ле ђа, иажу ље на од ста кла ри је и во де ни ца, и, као

за клан, за спао.

Кад је Је врем по чео ујед на че но да хр че, ба ба се ди же и

по че ва ди ти ства ри из кор пе. Ве ћи на пред ме та би ла, је раз -

би је на или окр ње на. У со би ни је би ло про сто ра. Она је из -

но си ла ства ри и ре ђа ла их по зе мља ном по ду пра зне куј не,

где је у јед ном углу сто јао ста ри згр че ни ор ман, а у дру гом

џа ко ви бра шна и па су ља. По ва ди ла је и ства ри из џа ка. Кад

је на и шла на во де ни це, уми ља то их је гле да ла и ша па том

те па ла „Гу гут ке мо је“. Ша ке су јој на не ко ли ко ме ста би ле
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исе че не и из гре ба не, али је она про ду жа ва ла са ре ђа њем.

Под је био ис пу њен. Она ста де на вра та и по гле да у со би -

цу.

Ср це јој је клик та ло од ра до сти. До ју че, да ни су има ли

по сте љу, сто и тро но шце, ку ћа би им би ла пра зна. А са да

не мо же да се окре не од ства ри. Од јед ном се тр же. Не ко

отво ри вра та од куј не.

– Да ли је Је врем код ку ће, – за пи та су сед ула зе ћи.

– Ту је. Од ма ра се.

– Пхи. Па то све по лу па но, – ре че гле да ју ћи по по ду.

– Ни је све. Што је би ло тан ко, мо ра ло је. Ста кле ни та -

њи ри за ко ла че, де бе ле вин ске ча ше и пе пе ља ре ско ро су

чи та ве. Има до ста и шо ља за бе лу ка фу. Са мо се др шке од -

ва ли ле и тац не им се не ке раз би ле.

Су сед за ко ра чи у со бу и се де на праг. Ухва ти Је вре ма за

но гу и про др ма.

Ста рац се пре ну. Ка да ви де су се да, ди же се и се де. 

– А код вас све по лу па но, – ре че му су сед.

Је врем на гло уста де. Ка да ви де по куј ни по ре ђа не кр -

њут ке, а у кор пи лом од ста кла и пор це ла на, оши ну ба бу

по гле дом. Ни је сти гао ни ре чи да јој ка же, јер је су сед го -

во рио:

– А се ља ци у бол ни цу оти шли. Раз би ли љу ди ма га цин.

Кад та мо – ће бад све од чи сте бе ле ву не. У не ком ма га ци -

ну на шли шер пе од два’ес’, три’ес’ ки ла, ка за не, та њи ре,

ка ши ке и шта ти ту ни је би ло: кон зер ве мле ка, ма ни, ма ни.

Али ће бад, ће бад, си лу су их чи та ву од не ли.

– Му дра се љач ка па мет! – уз вик ну Је врем. – Увек ће они

ис пред нас ва ро ша на пред ња чи ти. До шли љу ди са се ла па

ће бад од не ли. Па мет ни. Зна ју шта ва ља. На ма бол ни ца ис -

пред но са, а ми иде мо у ва рош по ста кла ри ју. И то мет ну -

ла же на во де ни це у ста кла ри ју па још од о зго аван, ко ли ко

да све ис ту ца.

Је вре му до ђе да ја ук не и ба ба Зој ку ухва ти за гу шу. Ме -

сто то га крв нич ки је по гле да. Вр те ћи гла вом кроз стег ну

ви ли це, из го во ри:

– Јеф ти ко мо ја.

228



Дав но је већ би ло сва ну ло. Обла ци су над гра дом са -

свим иш чи ле ли. Пла во не бо са сун цем гле да ло је у пу сте

ули це Ни ша. Три рад ње су би ле про ва ље не. Као утро ба

рас по ре ног го ве че та ис пред раз би је них вра та јед не тр го ви -

не ле жа ле про су те ства ри.

Са бе лим ву не ним ће ба ди ма око но гу, тра па ви у хо ду

на сту па ли су не при ја тељ ски вој ни ци пр вим ули ца ма Ни ша

и око се бе гле да ли лу ка вим не мир ним очи ма, као миш је

гла ве.
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Зо ри ца Ха џић

БЕ ЛЕ ШКА О ЗА БО РА ВЉЕ НОЈ СМИ ЉИ ЂА КО ВИЋ 

И ЊЕ НИМ ПРИ ЧА МА

Суд би на Сми ље Ђа ко вић би ла је, уисти ну, нео бич на и

не срећ на. Жи вот је про ве ла уз књи жев ност и књи жев ни ке,

тру ди ла се да им бу де од по мо ћи и ко ри сти, а мно ге од њих

за ду жи ла је не се бич ном до бро том и прег ну ћем. Ње на до -

бро чин ства ни су се за у ста вља ла са мо на по мо ћи књи жев -

ни ци ма – она је те жи ла да по мог не сви ма ко ји ма је по моћ

би ла нео п ход на. Упр кос све му, да нас је за бо ра вље на – и на

ње ном при ме ру по твр ди ла се су мо р на из ве сност да до бра

де ла ни су увек за лог за не за бо рав. Уоста лом, са вре ме ни

чи та лац је два да се не где мо же су сре сти са име ном ове

нео бич не, и у мно го че му не сва ки да шње, по ја ве ме ђу рат не

срп ске кул ту ре и књи жев но сти. Чи та о ци за ин те ре со ва ни

за жи во то пис Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са, под усло вом да

има ју до бро пам ће ње јер по да так ни је од ве ли ке ва жно сти,

мо гу се при се ти ти да је по сред ник при упо зна ва њу пе сни -

ка „Нир ва не“ и ње го ве су пру ге, Хри сти не, би ла упра во

Сми ља Ђа ко вић.1 Са дру ге стра не, име јој се мо же про на ћи

и на по је ди ним го ди шти ма ча со пи са Ми сао где је за бе ле -

же на као вла сник. Мно го ва жни је и зна чај ни је је сте да је

Иси до ра Се ку лић је дан кра так есеј по све ти ла њој. Из да -

шни је и ис црп ни је од Иси до ре Се ку лић о Сми љи Ђа ко вић

пи са ла је Је ле на Скер лић Ћо ро вић.2 За ста ћу код ова два

тек ста ко је су на пи са ле бли ске при ја те љи це Сми ље Ђа ко -

вић, по так ну те ње ном не сва ки да шњом по ја вом, пле ме ни -

то шћу и не пре су шном енер ги јом. Раз лог је јед но ста ван –

ове две же не, по све тив ши јој сво је тек сто ве, вра ти ле су је

из за бо ра ва. 
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На пр во ме сто, по хро но ло ги ји об ја вљи ва ња, до ла зи

кра так есеј Иси до ре Се ку лић „За бе ле жи ти име Сми ље Ђа -

ко вић“ штам пан пр ви пут 1946. го ди не у Ре пу бли ци. У ње -

му је Сми ља Ђа ко вић пред ста вље на као ве ли ки ен ту зи ја -

ста, стра сна же на – до бар дух ре дак ци је ча со пи са Ми сао –

ко ја ни је жа ли ла сна ге ни тру да у на ме ри да ча со пис об но -

ви и по но во по кре не. Пред крај крат ког под се ћа ња на Сми -

љу Ђа ко вић, аутор ка Са пут ни ка на ве ла је ва жан и не за не -

мар љив по да так – вла сни ца ча со пи са Ми сао опро ба ла се и

као књи жев ни ца: „Сми ља Ђа ко вић је под из ми шље ним

име ном пи са ла при че, као и ње на дра га при ја те љи ца Ми -

ли ца Јан ко вић.“ Исто вре ме но, аутор ка овог есе ја за жа ли ла

је што Сми ља Ђа ко вић ни је ус пе ла да „по ста не књи жев ник

под сво јим име ном“, да ју ћи не дво сми сле ни ком пли мент

ње ном спи са тељ ском уме ћу и жа ле ћи што је над њим пре -

ва гу од нео дар усме ног при по ве да ња: „Ње не при че ода ју

дар за па жа ња и из ра за, по зна ва ње дру штве них кла са и на -

ра ви у на шем дру штву; и, што је у нас рет ко, при ча ње на је

при вла чи ла све жим чо веч ним ху мо ром.“ Иси до ра Се ку лић

зна ла је ко јим би се ге стом по нај бо ље са чу ва ло и за бе ле -

жи ло име Сми ље Ђа ко вић за не ке бу ду ће ге не ра ци је: „Јед -

ну од ње них при ча тре ба ло је из ва ди ти из ли ста, об ја ви ти

је не где под пра вим име ном, ко ли ко да се ви ди да је то ње -

но, и ко ли ко да се зна да је и она на ша, на ша ме ђу срп ским

књи жев ни ци ма као пи сац, са у ред ник, ко рек тор, нај зад из -

ди рач за књи жев ну кул ту ру и на ше књи жев ни ке.“ Се ћа ње

на Сми љу Ђа ко вић при ве ла је кра ју ис пи су ју ћи су мор не

ре до ве по све ће не ње ној не срећ ној суд би ни – за вр ши ла је у

си ро ма штву и окон ча ла као про да ва чи ца у јед ном ки о ску

на Те ра зи ја ма. 

Из тек ста Је ле не Скер лић Ћо ро вић, у мно го ме са др жај -

ни јем, то пли јем и оп шир ни јем, до зна је мо ви ше по да та ка о

Сми љи Ђа ко вић. Ни је слу чај но Је ле на Скер лић Ћо ро вић

сво је ре ми ни сцен ци је на при ја те љи цу за по че ла при се ћа -

њем на Дон Ки хо та и Ха мле та, да ју ћи пред ност љу ди ма

дон ки хо тов ске стра сти јер „они ства ра ју“. Та ква је би ла

Сми ља Ђа ко вић. Без па ра ди ра ња у емо ци ја ма Је ле на Скер -
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лић Ћо ро вић при ка за ла је сво ју при ја те љи цу као енер гич -

ну, пред у зи мљи ву же ну, пу ну оп ти ми зма ко ја је се би у за -

да так ста ви ла да мо ра дру ги ма да по ма же, да бу де од ко ри -

сти, што је до ку мен то ва но број ним при ме ри ма ко ји су по -

нај бо ље оцр та ли дон ки хо тов ску при ро ду Сми ље Ђа ко вић

и ве дар дух ко ји ју је кроз жи вот упра вљао. По сле смр ти

ве ре ни ка, Ди со вог бра та, Сми ља Ђа ко вић се бе је по ни шти -

ла и под ре ди ла књи жев но сти. По ду жи је спи сак свих ко ји -

ма се на шла од по мо ћи: Ми ли ца Јан ко вић, Ан ђе ли ја Ла за -

ре вић, Де сан ка Мак си мо вић, Иси до ра Се ку лић... Са за вид -

ном енер ги јом бри ну ла је о свим би ро крат ским пе ри пе ти -

ја ма у ве зи са ча со пи сом Ми сао, одр жа ва ла и про ши ри ва -

ла круг са рад ни ка, ста ра ју ћи се да ство ри при јат ну ат мос -

фе ру у ре дак ци ји. Уоста лом, она је би ла јед на од рет ких ко -

ја је, исти на за крат ко, ус пе ла да уљу ди Ти на Ује ви ћа, дав -

ши му по сао у ре дак ци ји ча со пи са. То пло и са се том пи са -

ла је Је ле на Скер лић Ћо ро вић о овој, у мно го ме ори ги нал -

ној, же ни. Ипак, не сре ће у жи во ту ни су је ми мо и шле; по -

след ња је до шла у ви ду те шке бо ле сти. Лич ност Сми ље

Ђа ко вић, за хва љу ју ћи пи са њу Је ле не Скер лић Ћо ро вић,

са чу ва на је у из вр сним ми ни ја ту ра ма. 

По пут Иси до ре Се ку лић, али ни реч ју не по ме нув ши

њен есеј об ја вљен у Ре пу би ли ци, и Је ле на Скер лић Ћо ро -

вић на кра ју свог тек ста под се ти ла је да се Сми ља Ђа ко вић

оку ша ла као спи са те љи ца: „Уред ник Ми сли Жи во ји но вић

дао је у штам пу две или три ње не при че под псе у до ни мом

Јо ван ка Пе тро вић, не зна ју ћи чи је су. На пи са не, те ње не

при че би ле су од сла би јег ути ска не го кад их она го во ри.

Сви су је ра до слу ша ли и хва ли ли њен усме ни при по ве дач -

ки дар, а у пи са њу, хо те ћи да из гле да што леп ше, она је ма -

ло пре те ри ва ла и ки ти ла не по треб ним по је ди но сти ма.

Иси до ра Се ку лић и ја на го ва ра ле смо је да се ла ти пи са ња

сво јих успо ме на што зби је ни је и што про сти је. (...) У свом

жи во ту уоп ште, а по себ но као бол ни чар ка она је до шла у

до дир са мно штвом све та, и би ла све док број них до га ђа ја,

али, ко ли ко ме ни из гле да, ни је има ла спо соб но сти пси хо -

ло шког уду бљи ва ња у лич но сти. Ја ми слим да је њој буј на
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ње на уобра зи ља сме та ла у то ме. (...) Она је на при мер у пи -

са њу пре не брег ну ла свој сми сао за ху мор, је дан ху мор њој

свој ствен и ве ли ка при влач ност у оп ште њу с њом.“ По ред

овог под се ћа ња на књи жев ни рад Сми ље Ђа ко вић, Је ле на

Скер лић Ћо ро вић, на ве ла је да је Сми ља Ђа ко вић об ја ви ла

и не ко ли ко пе са ма под сво јим име ном у јед ном деч јем ли -

сту, да је на пи са ла је дан со ци ја лан ро ман3, као и да је би ла

од из у зет не по мо ћи Сте ва ну Ја ко вље ви ћу при ли ком пи са -

ња ње го ве Три ло ги је, од но сно, Ми ла ну Ја њу ше ви ћу око

ро ма на Хи ља ду и три ста ка пла ра.

Иси до ра Се ку лић и Је ле на Скер лић Ћо ро вић осе ћа ле су

ду жност и по тре бу да име Сми ље Ђа ко вић са чу ва ју од за -

бо ра ва и то ни је спор но. Ипак, при ли ком оце не не ве ли ког

књи жев ног ра да Сми ље Ђа ко вић ова два тек ста се у бит -

ним по је ди но сти ма ра зи ла зе. Обе спи са те љи це би ле су

сло жне да је Сми ља Ђа ко вић би ла из вр сни усме ни при по -

ве дач, као и да је њен жив го вор од но сио по бе ду над пи са -

ном реч ју, и ту не ма спо ра. Оста ви ле су, ме ђу тим, опреч не

оце не ње них при по ве да ка. Уви дом у при че Сми ље Ђа ко -

вић мо же се за кљу чи ти сле де ће – Иси до ра Се ку лић пи шу -

ћи свој текст пред очи ма има ла је лич ност Сми ље Ђа ко вић,

али не и њен књи жев ни рад. Ху мор свој ствен Сми љи Ђа -

ко вић, ко ји Иси до ра ис ти че као ва жну ка рак те ри сти ку ње -

них при по ве да ка, ни је био од ли ка ње них штам па них ра до -

ва. Је ле на Скер лић Ћо ро вић ја сно је одво ји ла лич ност

Сми ље Ђа ко вић од ње них при ча штам па них у ча со пи су

Ми сао, ње на оце на би ла је тач ни ја и пре ци зни ја јер ху мо -

ра у при по вет ка ма Сми ље Ђа ко вић не ма. 

За вр ши ћу овај кра так осврт јед ном „про го ре ти ном“ у

тек сту Иси до ре Се ку лић, због ко је се њен есеј ука зу је као

вр ло нео би чан. На ве ла сам да Иси до ра Се ку лић ни је пре -

ћу та ла чи ње ни цу да је Сми ља Ђа ко вић пи са ла при че, и да

се за ла га ла да се бар јед на об ја ви пот пи са на пра вим име -

ном аутор ке, а не под псе у до ни мом. Са мо јед но је Иси до ра

Се ку лић за бо ра ви ла – ни је от кри ла псе у до ним Сми ље Ђа -

ко вић! Мо гућ но је да се Иси до ра Се ку лић на да ла да ће не -

ко од њи хо вих са вре ме ни ка и са пат ни ка то и учи ни ти, јер
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у вре ме пи са ња ње ног тек ста се ћа ња на Сми љу Ђа ко вић

би ла су још увек све жа и сна жна. (Да нас не зна мо ни го ди -

не ње ног ро ђе ња и смр ти.) Но, ова кав про пуст ни је се де -

сио Је ле ни Скер лић Ћо ро вић због че га се њен текст ука зу -

је као ча сни ји и дра го це ни ји.4

Нај зад, Сми ља Ђа ко вић је у ча со пи су Ми сао об ја ви ла

са мо три при че и све су об ли ко ва не ис ку ством Пр вог свет -

ског ра та: „По сле рат ни пут ни ци“, „Ујак Ак сен ти је“ и „Без -

вла шће“.5 Из њих се ја сно ви ди да је не су ђе на спи са те љи -

ца по се до ва ла при по ве дач ки по тен ци јал – ње не при че од -

ли ку је фи на иро ни ја и леп дар за па жа ња. Мо жда не ћу по -

гре ши ти ако прет по ста вим да не ка од ових при ча пред ста -

вља фраг мент из ро ма на ко ји је на пи са ла. Жу ре ћи да оба ви

све по сло ве и да сви ма бу де од ко ри сти, она, очи глед но, ни -

је би ла осо ба спрем на да се у пот пу но сти пре да уса мље -

нич ком, ка би нет ском по слу као што је пи са ње. У сва ком

слу ча ју, ште та је што пи са њу ни је при сту пи ла пре да ни је и

што ни је ви ше об ја вљи ва ла. Са кри ва ју ћи се иза псе у до ни -

ма – Јо ван ка Пе тро вић – Сми ља Ђа ко вић сво је при по ве -

дач ко уме ће фо ку си ра ла је на по је дин ца и по ро ди цу у рат -

ним од но сно по сле рат ним при ли ка ма. 

Пр ву при чу, „По сле рат ни пут ни ци“, об ја ви ла је 1930 го -

ди не. Бе сми сле ност ра та при ка за на је на ми кро пла ну, у по -

рат ном вре ме ну, кроз по је ди нач не суд би не пут ни ка оку -

пље них у јед ном ку пеу. При ча је ис при по ве да на кроз оп ти -

ку јед не же не, без и ме не мла де пут ни це. Суд би не слу чај них

са пут ни ка, од ко јих су не ки ока рак те ри са ни са мо не ким

спе ци фич ним де та љем („чо век са аме ри кан ским ци пе ла -

ма“), би ле су усло вље не ра том. Те жи ште при че је на ин -

тим ним исто ри ја ма пут ни ка, се ља ка и се љан ке и го спо ђе

ко ју је оста вио муж. Охра бру ју ћу на кло ност пут ни ка до би -

ја ју се љак и се љан ка чи ји је жи вот по стао грд но за пле тен

на кон ње го вог од ла ска на фронт, док нер во зно ис по ве да ње

го спо ђе не иза зи ва го то во ни ка кав од јек са жа ље ња ме ђу

слу ша о ци ма: „Слу ша ју ћи је, пре да мном се по ја ви сли ка

стра шно га ра та, пу ног екс пло зи ја и кр во про ли ћа, где су се

ми ли о ни ма ба јо не та укр шта ли и то ли ки жи во ти па да ли
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као је се ње ли шће. А она, за све то вре ме, па жљи во про ла -

зи по ред ши фо ње ра, да се не би да ске уги ба ле и кла ти ле

ши фо њер, а у ње му ње но оде ло уви је но у бе ле чар ша ве и

ше шир на ко ме је био штит од кар то на.“

Рад ња нај ду же при че Сми ље Ђа ко вић, „Ујак Ак сен ти -

је“, сме ште на је у Ле ско вац, а ње не глав не ак тер ке су мла -

да бол ни чар ка и три на е сто го ди шња де вој чи ца, обе из бе -

гли це из Бе о гра да. У глу во до ба жи вот их је спо јио на же -

ле знич кој ста ни ци у Ле сков цу у че ка њу пут ни ка ко ји не ће

до ћи. Мла да, не и ме но ва на, бол ни чар ка је тек пре ле жа ла

ти фус, де вој чи ца је на се бе пре у зе ла бри гу о бо ле сној мај -

ци и све на да по ла же у уја ка Ак сен ти ја ко ји би, не зна се

ка да, тре ба ло да до пу ту је. Ат мос фе ра ста нич не крч ме, оп -

ши ран раз го вор ко ји се у њој во ди, епи де ми ја пе га вог ти -

фу са ко ја ха ра, смрт де вој чи ци не мај ке, не до ста так ем па ти -

је ме ђу љу ди ма, ду го по нов но бо ло ва ње бол ни чар ке, све је

то ис при по ве да но ве што и са сми слом за де таљ. Пи та ње

до брих и ло ших љу ди, бо га тих и си ро ма шних и но вац би -

ле су те ме уз ко је се ду го вре ме иш че ки ва ња пут ни ка скра -

ћи ва ло, а ко је је по ен ти ра ло при чом о јед ној од бож јих за -

по ве сти – Љу би бли жњег свог – и гор чи не ко ја је оста ла у

бол ни чар ки ко ја се, на кон те но ћи, по но во те шко раз бо ле -

ла од ти фу са. 

У при чи „Без вла шће“ да та је, та ко ђе, сли ка рат не сва ко -

дне ви це. Ухва ће но је вре ме по вла че ња срп ске вој ске из Ни -

ша и до ла зак не при ја тељ ских вој ни ка – пе ри од без вла шћа.

По вла че ње срп ске вој ске пра ти ло је оти ма ње ро бе из про -

ва ље них ма га ци на и гор чи на због не из ве сно сти: „Али што

са да та ко без бор бе оста вља ју чи тав овај крај, о то ме ни ко

ни је го во рио. Зна ли су и вој ни ци и гра ђа ни да отуд, од Бе -

о гра да, иде не мач ка вој ска, опре мље на и ја ка као ту ча ни

бо го ви, и да као брит ком са бљом пре се ца Шу ма ди ју. Ва -

жно је са да, док Бу га ри го не, да се не по ја ве Нем ци и не

пре се ку им од ступ ни цу. Кроз там ну и вла жну ноћ у ко јој се

гу би ла отаџ би на, у ко штац су се хва та ле оп ште и лич не

бри ге.“ Си ту а ци ју, то ли ко жи вот ну, пре у зе ту из рат не

ствар но сти Сми ља Ђа ко вић успе шно је пре то чи ла у при чу.
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По на ша ње ста рог Је вре ма и ње го ве же не Зој ке, ни је се раз -

ли ко ва ло од оста лих ко ји су оста ли да са стреп њом оче ку -

ју бу дућ ност и ту ђин ску вој ску, док је над њи ма вла да ла

по хле па по ме ша на са бор бом за го ли жи вот. У овој при чи

да та је кри ти ка дру штва, нео гра ни че не не за си то сти, осо -

би на ко је чо век не мо же да пре ва зи ђе ни у смут ним вре ме -

ни ма ка да се гла ве ла ко гу бе јер се во ди де ви зом „Узе ћу све

што ми тре ба и што ми не тре ба, и то што ви ше“. Су мор на

исти на о до ма ћем ста нов ни штву до но си ја сну кон ста та ци -

ју да ни је са мо не ри ја тељ ска вој ска је ди на ко ја је у там ним

вре ме ни ма пљач ка ла и ха ра ла. 

Све три при че, об ја вље не у вре мен ским раз ма ци ма од

по не ко ли ко го ди на, от кри ва ју нерв ин те ре сант ног при по -

ве да ча. Од три да нас по зна те при че Сми ље Ђа ко вић на

овом ме сту пре штам па ва мо две („Ујак Ак сен ти је“, „Без -

вла шће“), са ци љем да се ње но име за бе ле жи и уђе у ви до -

круг ин те ре со ва ња кул тур них и књи жев них исто ри ча ра. 

1 Хри сти на Пет ко вић ова ко је о упо зна ва њу са Ди сом го во ри -

ла Вла да ну Сто ја но ви ћу Зо ро ва ве љу: „Јед на од мо јих нај бо љих

дру га ри ца би ла је г-ца Сми ља Ђа ко ви ће ва. Та па мет на де вој ка чи -

та ла је и ра ди ла мно го, и би ло из чи та ња би ло из ви ђе ња по зна ва -

ла је све та да шње на ше књи жев ни ке. И јед но га да на она ми ре че:

– Да те упо знам с Ди сом? – Та шта ће ми он!... – За бо га, то је сја -

јан чо век! Ка пут му је ужа сно ма стан, али му је ко шу ља бе ла као

снег! – Па, до бро упо знај ме!“ Ви де ти: В. С. Зо ро ва вељ, „Ди со ви

тре нут ци. Из жи во та пе сни ка Вла ди сла ва Пет ко ви ћа - Ди са“, Ле -

то пис Ма ти це срп ске, књ. 327, св. 1-2, ја ну ар-фе бру ар 1931, стр.

34-41.

2 Сва по ми ња ња Иси до ре Се ку лић од но се се на њен есеј „За -

бе ле жи ти име Сми ље Ђа ко вић“. На во ди из овог есе ја ци ти ра ни су

пре ма књи зи: Иси до ра Се ку лић, Иза бра ни есе ји, при ре дио Ђор ђе

Ј. Ја нић, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2010, стр. 379-380.
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По ми ња ња Је ле не Скер лић Ћо ро вић има ју у ви ду књи гу Жи -

вот ме ђу љу ди ма, ме мо ар ски за пи си, прир. Зо ри ца Ха џић, Ака -

дем ска књи га, Но ви Сад, 2014.

3 Ни је ми по зна то да ли је ру ко пис овог ро ма на са чу ван. Ње го -

во тра же ње је пра ви књи жев но и сто риј ски иза зов. 

4 Про фе сор ка Го ра на Ра и че вић скре ну ла ми је па жњу на јед ну

ин те ре сант ну па ра ле лу. На и ме, на кон чи та ња ме мо ар ских за пи са

Је ле не Скер лић Ћо ро вић, Го ра на Ра и че вић уви де ла је ве ли ку

слич ност из ме ђу Сми ље Ђа ко вић и Ан дри ће ве Јо ван ке, ју на ки ње

ро ма на Го спо ђи ца. Мо гућ но је да је Сми ља Ђа ко вић по слу жи ла

Ан дри ћу као пред ло жак. Ко нач но, Сми ља Ђа ко вић је сво је при по -

вет ке пот пи са ла као Јо ван ка! 

5 Ви де ти: „По сле рат ни пут ни ци“, Ми сао, год. XII, св. 257-258,

сеп тем бар 1930, стр. 14-27; „Ујак Ак сен ти је“, Ми сао, књ- XXXVI-

II, св. 3-4, фе бру ар 1932, стр. 160-177 и „Без вла шће“, Ми сао, год.

XVI, св. 341-344, март-април 1937, стр. 169-176.
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Јанко Веселиновић (1862 —1905)

Слике из сеоског живота I, 1886.

Слике из сеоског живота, II, 1888.

Пољско цвеће  I-X, 1890-1891.

Од срца срцу, 1893.

Рајске душе, 1893.

Зелени вајати, 1895.

Слике из сеоског живота I-III, 1896-1899.

Писма са села, 1900.

Мале приче I-II 1902.

Милош Ћирковић (1880-1958)

Из мојих успомена (Мостар 1903); 

Тамо далеко... Приповетка са Крфа (Београд 1921)

Милутин Јовановић, (1881-1935)

Незнани и заборављени, 1921.

Мара Ђорђевић-Малагурска (1894 – 1971), 

Vita Đanina i druge priče, 1933.

Емил С. Петровић (1894-1957), 

Глас живота, 1930. 

Жетва живота, 1940. 

Мартица: приповијетке,1947. 

Круг виђења, 1957.

Сми љa Ђа ко вић (?-?)
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