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Иво Андрић

ПРИЧА О ВЕЗИРОВОМ СЛОНУ

Босанске касабе и вароши пуне су прича. У тим понајчешће измишљеним причама крије се, под видом невероватних догађаја и маском често измишљених имена, стварна и
непризнавана историја тога краја, живих људи и давно помрлих нараштаја. То су оне оријенталске лажи за које турска пословица вели да су „истинитије од сваке истине“.
Те приче живе чудним, скривеним животом. У томе оне
личе на босанску пастрмку. Има у босанским речицама и
потоцима једна нарочита врста пастрмке, не велика, посве
црна по леђима, са две-три крупне црвене пеге. То је необично прождрљива, али и необично лукава и брза риба, која лети као обневидела на удицу у вештој руци, али је недостижна, чак и невидљива за онога ко није вешт тим водама
и тој врсти рибе. Такав човек може, са удицом у рици, ваздан газити камењар око речице па да ништа не улови, чак и
да не види друго до с времена на време црну и муњевито брзу пругу како пресеца воду од једног камена до другог, а личи на свашта пре него на рибу.
Са тим причама је слична ствар. Можете да живите месецима у некој босанској касаби па да не чујете ниједну од
њих право и потпуно, а може вам се десити да случајно заноћите негде и да вам, за једно вече, испричају и три и четири такве приче, и то од оних посве невероватних које највише казују о месту и људима.
Травничани, најмудрији људи у Босни, највише таквих
прича знају, само их ретко кад причају странцима, исто као
што богати људи најтеже дају пару из руке. Али зато свака
њихова прича вреди за три друге; наравно, по њиховој процени.
Таква је прича о филу, везировом слону.
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I
Кад је смењен дотадањи везир Мехмед Ружди-паша,
Травничани су се забринули, и не без разлога. То је био човек весељак, лакомислен, безбрижан и аљкав у пословима,
али тако добар да ни Травник ни Босна нису осећали његово присуство. Проницљивији и паметнији људи били су
брижни одавно, јер су предвиђали да то неће дуго моћи трајати. А сад су се забринули, и то двоструко: и због овога доброг који одлази и због новог, непознатог, који треба да га
замени. И одмах су стали да се распитују о томе који треба
да дође.
Многи су се странци чудили што Травничани толико распитију о сваком новом везиру, чим чују за његово постављење, и подсмевали им се због тога, приписујући то њиховом
љубопитству и њиховој уображености и навици да се мешају
у крупне државне ствари. Међутим, нису били у праву. (Подсмевачи су уопште ретко у праву.) Нису ни радозналост ни
гордост нагониле Травничане да толико распитују о сваком
новом везиру и његовим најситнијим физичким и моралним
особинама и навикама, него дуго искуство и велика нужда.
У низу толиких везира било их је свакојаких: и мудрих и
човечних, и немарних и равнодушних, и смешних и порочних, али и тако тешких и опаких да о њима и сама прича
прећуткује најгоре и најглавније, као што народ, из сујеверног страха, не воли да помиње болест и зле ствари по имену. Сваки такав везир био је тежак целој земљи, али ипак
најтежи Травнику, јер свуда по Босни он је владао туђом руком, а овде је био лично са својом непознатом ћуди, са својом пратњом и послугом.
Распитивали су Травничани лево и десно, трошили и частили, само да би штогод сазнали о човеку који им долази
као везир. Дешавало се да су плаћали тобоже обавештене
људе, па тек после увиђали да су све то варалице и лажови.
Али они нису чак ни тај новац сматрали потпуно баченим,
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јер и оно што се за неког човека може слагати, и то понекад
доста казује о њему. Искусни и оштроумни какви су, Травничани су и из тих лажи могли често да извуку зрно истине,
за које ни сам варалица није знао да се налази међу његовим
лажима. Ако ништа друго, лаж им је служила као полазна
тачка, коју су после, кад би сазнали истину, лако одбацивали.
Стари Травничани не кажу узалуд да у Босни имају три
града у којима су људи мудри. И одмах додају да је један од
њих, и то најмудрији, Травник. Само, обично забораве да кажу која су друга два града.
Тако су они успели и овога пута да о новом везиру још
пре његовог доласка сазнају доста података.
Нови везир звао се Сеид Али Џелалудин-паша.
Био је родом из Једрена, школован човек, али кад је све
школе свршио и кад је требало да постане имам у сиротињском реону Једрена, одједном је све напустио, отишао у
Стамбол и ушао у војну администрацију. Ту се истакао хватајући вешто крадљивце и непоштене лиферанте, и кажњавајући их строгим и немилосрдним казнама. Причало се да
је једном приликом ухватио неког Јеврејина, који је лиферовао катран за војно бродоградилиште, да продаје сувише
жидак и неупотребљив катран и да је, пошто је проверио
ствар и добио стручно мишљење двојице интендантских
официра, наредио да Јеврејина удаве у његовом сопственом
катрану. У ствари није било тако. Јеврејин је ухваћен у превари и позван пред комисију која је имала на лицу места да
испита вредност катрана. Јеврејин је живо оптрчавао дрвени басен са катраном, доказујући неоснованост оптужбе, а
Џелалудин-ефендија га је само посматрао својим непомичним погледом. У немогућности да се склони од тога погледа ни да одвоји очи од њега, не знајући више шта говори и
не гледајући где стаје, несрећни лиферант се оклизнуо, пао
у басен и тако брзо потонуо у њему да је то био најбољи доказ да је катран заиста сувише жидак.
То је било у ствари, али Џелалудин-ефендија није имао
ништа против оних који су ширили ону прву фантастичну и
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страшну верзију тога догађаја, као и толике друге приче и
страхоте о његовој строгости. Он је добро рачунао да ће се
тако прочути као „човек јаке руке“ и скренути на себе пажњу великог везира. И није се преварио.
Здрави и разборити људи који су радили са њим у војсци
увидели су брзо да Џелалудин-ефендији није у ствари много стало ни до неке правде ни до неповредивости државне
благајне, него да он све што чини, чини по неодољивом нагону и урођеној потреби да суди, кажњава, мучи и убија, а
закон и државни интерес му служе као заклон и добродошао
повод. Знао је то вероватно и велики везир, али установама
и властима које дотрајавају и не налазе у себи здравих снага ни средстава за борбу и одбрану, потребни су управо такви људи.
Тако је почео Џелалудинов успон, а даље је све ишло само од себе, по потребама слабе и престареле државе и друштва које пропада, и по нагонима које је он донео са собом
на свет. Врхунац тога успона представљало је његово наименовање за везира у Битољу.
Ту су се биле осилиле неколике беговске породице, које
су управљале потпуно независно, свака на свом имању, ратујући међу собом и не признавајући никога над собом. У
Битољу је Џелалудин-паша, како изгледа, свршио посао на
задовољство свога наредбодавца, а после годину дана одређен је за везира на Босну, где је дотрајали и прегажени беговат одавно изгубио и снагу да влада и способност да слуша.
Ту горду и бунтовну и штетну немоћну касту требало је срубити и покорити. Џелалудин-паша је био одређен да то изврши.
„Иде на вас оштра сабља у брзој и немилосрдној руци“,
поручивао је травничким беговима њихов пријатељ и извештач из Цариграда. И даље им је писао о том како је Џелалудин-паша поступио са битољским беговима и првацима.
Чим је стигао у Битољ, позвао је прваке себи и наредио
им да сваки усече по храстов колац од најмање три аршина
дужине и да га донесе у Конак, а да сваки на свом коцу напише своје име. Као омађијани, прваци су послушали и из10

вршили то понижавајуће наређење. Један једини није послушао, решен пре да се одметне са неколико својих људи у
шуму него да изврши такву срамотну ствар, али су га везирови људи сасекли на комаде, пре него што је ико од његових саплеменика могао да му притекне у помоћ. Затим је паша дао да се то коље побије у земљу у његовом дворишту,
као нека мала шумица. Сакупио је још једном све прваке у
свом дворишту и рекао им да сада сваки од њих зна „своје
место“ и да ће их у случају ма и најмањег отпора у пашалуку све испети на ово коље, поређано по азбучном реду.
Травничани су и веровали и нису, јер су у последњих
тридесетак година много таквих црних и чудних извештаја
примили и још црњих и чуднијих ствари видели, тако да су
и најјаче речи изгубиле за њих јасност и снагу убедљивости.
Чекали су да својим очима виде и да се сами увере. И најпосле, дошао је и тај дан.
У начину на који је нови везир стигао није било ничег нарочитог што би оправдало та причања. Други су „страшни“
везири улазили у град бучно и свечано, са намером и да већ
својим уласком утерају људима страх у кости, а он је стигао
непримећен, ноћу, и просто једног фебруарског јутра освануо у Травнику. Тако су сви знали да је ту, а нико га још није видео.
А кад је везир примио „прве људе“, и кад су га видели и
чули, то је за већину било ново изненађење. Везир је био
још млад човек, некако између тридесет пете и четрдесете
године, риђ и беле коже, ситне главе на дугачком и мршавом
телу. Лице обријано, обло и некако детињско, са једва приметним риђим брчићима и са правилним одблесцима светлости на заобљеним јагодицама, као у порцуланске лутке.
А у том лицу беле коже и светле длаке два смеђа, готово црна и мало неједнака ока. У разговору, те очи често прикривају дуге, потпуно светле и помало руменкасте трепавке,
што целом лицу даје чудан, укочен и лако насмејан израз,
али чим се трепавке подигну, види се јасно по тим мрким
очима да је то варка и да на том лицу нема трага од осмејка.
Падају у очи бледа малена уста (уста лутке), која се слабо
11

отварају при говору, и горња усна што се никад не подиже и
не миче, али иза ње се по нечем наслућују кварни и крњави
зуби.
Кад су се после три прве посете бегови састали да измењају мишљења и утиске, већина је била склона да блаже суди о том несуђеном имаму, потцењујући га и налазећи да су
вести о њему биле веће од њега. Већина, али не сви. Било је
ту и неколико искуснијих и проницљивијих људи, „добрих
познавалаца времена“, који су ћутали и гледали преда се, не
усуђујући се ни сами пред собом да изведу пун и коначан
суд о везиру, али са осећањем да је међу њих ушао необичан
човек и крвник нарочите и опаке врсте.
Почетком фебруара месеца стигао је Џелалудин-паша у
Травник, а у другој половини марта извршен је покољ бегова и првака.
Џелалудин је, по царском ферману, позвао све босанске
виђене бегове и све ајане и капетане градова на важан договор у Травник. Требало је да их дође равно четрдесет. Тринаесторица се нису одазвала; једни од њих што су били мудри и наслутили зло, други по традиционалној породичној
гордости, која је овога пута вредела колико и мудрост. Од
оних двадесет и седам погубљено је седамнаест одмах ту у
дворишу Конака, а десеторица су већ сутрадан, сви на једном ланцу, сваки са железном алком око врата, отпремљени
у Стамбол.
Нема сведока и никад се неће моћи знати како је било могућно намамити тако искусне и угледне људе у такву клопку и поклати их усред Травника, као овце, без гласа и отпора. Тај покољ бегова и првака, извршен срачунато и хладнокрвно у дворишту Конака, на везирове очи, без обзира, без
икаквог поштовања форме, како никад дотад ниједан везир
није вршио убиства, изгледао је у очима света као ружан сан
и зла мађија. Од тога дана сви су Травничани били о Џелалудин-паши, кога је народ прозвао Џелалија, истог мишљења, ствар која се иначе ретко дешавала. Досад, они су за сваког злог везира (па и за многога који није ни био тако зао)
говорили да је најгори, али за овог садашњег нису више го12

ворили ништа, јер од оног најгорег па до овог Џелалије био
је дуг и страшан пут, а на том путу људи су од страха губили говор и памћење и способност да упоређују и да нађу реч
која би могла означити шта је, ко је и какав је Џелалија.
Април месец прошао је у студеној запрепашћености и
немом очекивању шта ће бити, ако после овога може још нешто да буде.
Тада је, у првим данима месеца маја, везир – набавио
слона.
Кад се људи у Турској испну до високих положаја и докапају власти и средстава, често се код њих јави и појача занимање за необичне животиње. Нешто као ловачка страст,
али изопачена ловачка страст која избегава покрет и напор.
Тако је и до сада бивало да поједини везири доведу понеку
животињу коју овдашњи свет није никада видео: мајмуна,
папагаја, ангорску мачку. Један је набавио и младог пантера,
али за ту тигровску расу није, изгледа, ова травничка клима
била подесна. После првих испада и покушаја да покаже
своју крвожедну природу, зверка је престала да расте. Додуше, везирови докони људи заливали су је обично жестоком
ракијом и давали јој колачиће од есрара и афиона. С временом, пантер је погубио зубе, длака му је изгубила сјај и лињала се као у нездрава марвинчета. Угојен, недорастао, он је
лежао у авлији, слободан и безопасан, жмиркао на сунцу,
док су га петлови кљуцали и несташна штенад непристојно
опкорачавала. А идуће зиме угинуо је пантер природном и
неславном смрћу обичног травничког мачка.
Да, и раније су везири, као необични, строги и тешки људи, доводили чудне животиње, али ако је по необичности и
строгости, овај Џелалија би морао да држи читава крда најстрашнијег звериња, какво се само на сликама виђа или у
причама прича. И зато се Травничани нису много изненадили чак ни кад су чули да везиру долази слон, овде дотле невиђена животиња.
То је био афрички слон, још недорастао, млад и бујан;
биле су му тек две године. Пре слона стигла је у Травник
прича о њему. Све се однекуд сазнавало: како је путовао, ка13

ко је чуван и негован од пратње, и како је дочекиван, превожен и храњен од народа и власти. И већ су га прозвали
„фил“, што на турском језику значи слон.
А фил је путовао споро и тешко, иако је био још младунче, не веће од доброг босанског вола. Та ћудљива слоновска
беба стварала је својим пратиоцима стотине тешкоћа. Час
фил није хтео да једе и просто би легао на траву, заклопио
очи и стао да штуца и подригује, тако да би пратња премрла од страха да му штогод не буде и од помисли на везира, а
онда би лукаво отворио једно око, погледао око себе, дигао
се и витлајући кратким репом почео да трчи тако да су га
момци једва стизали и обуздавали. Час опет није хтео да
иде. Вукли су га, наговарали на свим језицима, тепали му и
обазриво га псовали, понеки би га и боцнуо, криомице од
других, у мекоту испод репа, али све је било узалуд. Морали су да га напола носе, да прежу волове које су узимали од
сељака и да га возе на нарочитим, ниским колима која су
звали „техтерван“. Нико његовим ћудима није могао краја
ухватити. („К’о кад је везирско!“) И људи од босанске послуге само су стезали зубе да им не излети реч и да не кажу
јавно шта у том тренутку мисле о свима слоновима и везирима овога света, и проклињали час кад им је пало у део да
прате и воде оно што Босна никад није видела. Уопште, сви
су из пратње, од највишег до најнижег, брижни и зловољни;
сви они стрепе од помисли шта их чека ако не изврше тачно
задатак; неко задовољство налазе само у забуни и страху који и сами шире свуда где прођу, и неку накнаду у пљачки коју могу слободно да врше у име везировог мезимчета, фила.
Није много другачије било ни са варошима и селима кроз
која су пролазили. Кад би се у некој босанској касаби која
лежи поред главног друма помолила поворка са слоном, деца би са смехом и веселим дозивањем истрчала пред њу.
Старији би се искупили на тргу да виде чудо невиђено, али
кад би угледали мрке сејмене и чули име Џелалудин-везира
сви гласови би умукли, сва би се лица следила, и свак би
тражио најкраћи пут до своје куће, трудећи се да и сам себе
увери да нигде није био и ништа није видео. Официри, чи14

новници, мухтари, заптије, који по дужности нису могли
другачије, излазили су са страхом и поштовањем пред непознату везирову животињу и, не усуђујући се да много распитују, набављали су од народа безобзирно и брзо све што се
од њих тражило. Они су, у већини, прилазили не само пратњи него и младом слону са удворичким осмехом на лицу,
гледали љубазно дотле невиђену животињу и, не знајући
шта да јој кажу, гладили браду и шапутали, али тако да пратиоци чују:
– Машалах, машалах! Не буди му урока!
А у себи су стрепели да се слону не деси штогод док је
ту, на подручју њихове власти, и нестрпљиво очекивали час
кад ће сва та везирова тевабија, заједно са чудовиштем, кренути даље и прећи у суседну нахију, под туђу надлежност.
И кад би поворка заиста напустила њихов град, они би одахнули оним муклим уздахом олакшања и дуго гомилане одвратности и мржње на све, уздахом којим чиновници и
„царски људи“ умеју понекад да уздахну, али тако да их не
чује ни црна земља а камоли жив човек, па ма био и најближи.
Па и народ, онај ситни свет који ништа није и ништа нема, није смео да говори јавно и гласно о ономе што је видео.
Тек иза добро затворених врата они су се подсмевали слону
и ругали трошку и пажњи којом се, као нека светиња, превози животиња злогласног везира.
Једино су деца, заборављајући све опомене и сваки обзир,
говорила гласно, кладила се и препирала о дужини слонове
сурле, о дебљини његових ногу и величини ушију. На игралиштима, на којима је тек ницала трава, деца су се играла
фила и његове пратње. Неумољива, неподмитљива, неустрашљива и свевидећа деца! Једно од њих је фил; оно иде на четири ноге, маше главом на којој треба замислити сурлу и велике оборене уши. Други представљају пратњу, набусите и
дрске слуге и сејмене. А један од дечака представљао би мутеселима и са много истинске бојазни и лажне љубазности
прилазио тобожњем слону и, гладећи браду, шапутао:
– Машалах! Машалах! Лијепа хајвана! Јa, јa, божје давање!
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А глумио је тако добро да су се сва деца грохотом смејала, па чак и онај који игра фила.
Кад је фил са пратњом стигао до Сарајева, за њега је важило освештано правило које важи за везире саме: да на
свом путу за Травник не свраћају у град, него да ноћивају на
Горици и то највише две ноћи, а за то време им град Сарајево обавезно шаље што им је потребно: храну и пиће, свеће
и огрев. Пратња са филом заноћила је на Горици. Нико од
сарајевских „првих људи“ није показао ни најмање интересовање за страну животињу. (Многе њихове породице биле
су уцвељене недавним везировим покољем.) Пркосни и богати сарајевски грађани, који су зазирали од везирâ и свега
што је са њима у вези, послали су само момка и упитали колика је пратња да би јој могли послати што је потребно. За
слона ништа, јер су говорили овако: „Знамо шта једе филов
везир, али не знамо чим се храни везиров фил, а да му знамо нарав, послали бисмо што треба.“
Тако је фил, од вароши до варши, прошао пола Босне без
веће незгоде и најпосле стигао у Травник. По филовом уласку у варош могло се најбоље видети како свет гледа на везира и на све што је његово. Једни су окретали леђа и правили се да ништа не знају и ништа не примећују, други су се
колебали између страха и љубопитства, трећи су се домишљали како да укажу пажњу везировом слону а да то буде
запажено и забележено где треба. И најпосле, било је много
сиротиње којој није ни до везирâ ни до слонова, и која је све
то, као и сваку ствар на свету, посматрала са једне једине
тачке: како би човек могао набавити, бар једном у животу и
бар за кратко време, све што је потребно њему и његовима.
У ствари, и они најревноснији колебали су се да ли да изиђу пред фила у сретање и тако покажу своју пажњу према везиру и свему што је везирско, или да мудро остану код куће.
Никад човек овде не зна у шта се ствар може искренути, мислили су они, и каква га штета и напаст могу снаћи. (Ко може
предвидети и погодити ћуди и самовоље царских људи и тирана?) То је, ваљда, и био разлог да фила није дочекала множина
света и да су улице којима је прошао биле прилично пусте.
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У тесној травничкој чаршији фил је изгледао већи него
што је у ствари био, а изгледао је и страшнији и гломазнији,
јер су сви, гледајући га, помишљали више на везира него на
животињу саму. И многи који су га само назрели у поворци,
између младог зеленог грања којим је био опкољен, надлагивали су се дуго по кафаницама и прелима, причајући чуда
о страшном изгледу и необичним својствима „везировог
живинчета“. Томе се не треба чудити, јер овде, као и свуда
на свету, очи лако виде оно чега је душа препуна. А, опет,
наш човек је такав да боље негује и више воли своју причу
о стварности него стварност о којој прича.
О томе како је фил смештен у Конаку и како је проводио
прве дане, нико није ништа знао ни могао да сазна, јер и да
је било кога ко би се усудио да пита, није било никога ко би
смео да каже. Под овим везиром није се могло ни помислити да чаршија, као некад, јавно препричава и оговара оно
што се ради у Конаку.
Али што Травничани не могу да сазнају, то умеју да измисле, а што не смеју да кажу, то храбро и упорно шапућу.
Фил је растао у машти света, стицао надимке који не звуче
лепо и пристојно ни кад се шапћу, а камоли кад би се написали. Па ипак, о филу је не само говорено него и – писано.
Долачки парох фра Мато Микић писао је своме пријатељу, гвардијану гучегорског манастира, и јављао му о доласку фила, али тајно, завијено и делом на латинском језику,
служећи се цитатима из Апокалипсе о великој звери. („Et vidi bestiam...“1). А узгред га је, по обичају, извештавао о општем положају у Конаку, у Травнику и у Босни.
„Било је, као што знаш, и наших – писао је фра Мато –
који су, гледајући како везир уништава Турке и њихове
„предње људе“, говорили да из тога може изићи неко добро
за рају, јер наше будале мисле да туђе зло мора свакако бити њихово добро. Можеш им слободно казати, да знају бар
сада кад већ раније нису могли знати, да од тога нема ништа. Једина је новост ето то да је „звијере набавило звијере“
и да докон народ о томе прича и наклапа којешта. А неких
рефорама и побољшања нема и неће их ни бити.“
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И, мешајући опрезно латинске речи са нашима, као у некој шифри, фра Мато је завршио своје писмо: „Et sic Bosna
ut antea neuregiena sine lege vagatur et vagabitur forte do sudgnega danka.“2
И заиста, дани су пролазили а из Конака ни гласа ни јава;
ни о чему, па ни о слону. Откако се за филом, чудовиштем
из травничких препричавања, затворила капија, он је потонуо у великом Конаку, изгубио се без трага, као да је постао
једно са невидљивим везиром.
А везира су Травничани заиста ретко виђали. Он није готово ни излазио из Конака. Та проста чињеница да је везира
тешко видети у вароши плашила је већ сама по себи, давала
повода разним нагађањима, и тако постала још једно средство застрашивања. А, осим тога, људима из чаршије било
је од самог почетка много стало да на неки начин сазнају
још коју појединост о везиру, не само у вези са доласком
необичне животиње него уопште ма шта о његовом начину
живота, навикама, страстима, прохтевима, не би ли тако назрели бар нека „враташца“ кроз која би му се могло прићи.
Добро плаћени обавештач из Конака могао је о том затвореном, ћутљивом и готово непокретном везиру да каже само
толико да неких крупних и видљивих страсти и прохтева уопште не показује. Чедно живи, мало пуши, још мање пије, умерено и скромно једе, једноставно се носи, није нарочито „потрчан“ за новцем, није сујетан, ни развратан, ни лаком.
Као многу истину, и то је тешко било веровати. И нестрпљиви, подсмешљиви Травничани питали су се, поводом
тога извештаја, ко покла толике људе по Босни кад такво
јагње од човека живи затворено у Конаку? Па ипак, извештај је био тачан. Једина везирова страст, ако се тако може
назвати, била је у томе да је сакупљао разноврсне писаљке,
фину хартију и дивите.
Ту је било хартије из свих крајева света: кинеске, млетачке, француске, холандске, немачке. Било је дивита разних
величина, од метала, од жада, од нарочито препариране коже. Везир сам није много писао, нити је био неки нарочит
мајстор у вештини писања, али је страсно сакупљао обрасце
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калиграфске вештине и чувао их, смотане, у округлим кутијама од танког дрвета или у кожним мапама.
Нарочито је много држао везир до своје збирке калема,
писаљки којима се на Истоку служе уместо гушчијег пера.
Те писаљке су од трске, понајвише бамбусове, зашиљене и
расцепљене на врху у облику пера.
Седећи, зане сен и непомичан, везир је претурао с длана
на длан калеме свих врста, боја и величина. Било је бледожутих, готово белих, било је од црвенкастих и румених до
потпуно црних и сјајних као каљен челик; све у природним
бојама; било их је танких и потпуно глатких као металне
шипке, а било их је и дебелих као палац, са чворноватим
зглобовима. На многима се огледала чудна игра природе,
тако да се калем завршавао изданком у облику људске лобање, или су чворови на зглобовима трске личили на људске очи. Све врсте писаљки из Турске Царевине, Персије и
Египта биле су бар са по једним примерком представљене
у тој збирци од преко осам стотина калема од којих ниједан није личио на други. Ниједан није био од оних обичних јевтиних калема који се купују на туце, а било је и јединствених примерака по облику или боји; њих је везир
чувао увијене памуком, у нарочитим дугуљастим кутијама
од кине ског лака.
У великој соби, у којој је било тихо као у гробници, није се сатима чуло друго до шуштање хартије и звецкање
тих калема у везировим рукама; он их је мерио и упоређивао једне с другима; писао је њима стилизована слова и
крупније иницијале мастилима разних боја, затим их је
отирао и чистио нарочитим сунђерима и стављао натраг на
њихово ме сто у великој збирци.
У томе му је пролазило дуго травничко време.
А док је тако везир проводио сате над својим калемима,
сав утонуо у тај невини посао, свуда по Босни људи су се са
притајеним страхом и непризнаваном бригом питали: шта
ли ради и снује везир? И сваки је био склон да верује најгоре и да у повучености и ћутању невидљивог везира види
неодређену опасност чак и за себе лично или за своје. И сва19

ки је замишљао везира на други начин, при неком другачијем послу, крупну и крваву.
Поред забаве са калемима, хартијама и писањем, везир је
сваког дана обилазио слона, загледао га са свих страна, бацао му траву или воће, тихо га називао шаљивим именима,
али га никад није дотицао руком.
То је било све што су чаршијски људи могли да сазнају о
невидљивом везиру. За чаршију, и сувише мало. Страст за
писаљке или хартију није им била ни много вероватна ни
потпуно разумљива. Ствар са слоном била им је разумљивија и ближа. Утолико пре што је слон почео да се појављује
пред очима зачуђеног света.

II
Није прошло много времена, и фила су заиста почели да
изводе из Конака; морали су то да чине, јер је младој животињи, чим се мало потхранила и одморила од дуга и тешка
пута, Конак постао тесан. Сви су знали да се млади слон неће моћи држати у штали као послушно говече, али нико није слутио да ће животиња бити тако немирна и ћудљива.
Лако је било фила извести, он је сам тражио ширине и зеленила, али је тешко било обуздавати га и чувати. Већ другог дана он је одједном претрчао сплићалу Лашву, дижући у
знак радости високо сурлу, док је вода са веселим жубором
прскала око њега на све стране. Наишавши на баштенске
ограде, одмах је стао, у несташној игри, да гура жиоке у
огради, као да проба да ли су добро приковане, да савија и
ломи гране докле год сурлом може дохватити. Момци су трчали за њим, а он се враћао у Лашву и прскао несташно водом и њих и себе.
После неколико дана слуге измислише да фила изводе
везаног; наравно, на леп и укусан начин везаног. Око врата
су му наместили чврст литар од коже; кожа је била пресвучена црвеном чохом, а чоха пошивена блештавим шљокицама и прапорцима. Са сваке стране те кожне огрлице био је
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учвршћен дугачак ланац који је држао по један од момака.
Напред је ишао висок и плећат мелез мрке коже а косих очију; он је био нека врста васпитача и кротиоца младог слона,
једини који је покретом руке, узвиком и погледом могао да
утиче на њега. Народ га је прозвао Филфил.
Најпре су фила овако изводили по обронцима око Конака, а затим су продужавали шетње све више, док најпосле не
почеше да га проводе кроз саму варош. Кад је фил проведен
први пут кроз чаршију, свет се држао као на дан његовог доласка у Травник, уздржљиво, уплашено, намештено равнодушно. Али те шетње учесташе, па постадоше редовне. Фил
се одомаћи у чаршији и поче да показује своју праву нарав.
И сад заређаше по чаршији необични призори. Чим се
фил са пратњом помоли одозго са врх чаршије, настаје немир и узбуна. Пси, многобројни чаршијски пси, устумарају
се и збуне, њуше издалека страну зверку, која је изван свих
њихових искустава, и напуштају своја места око касапница.
Остарели и прегојени повлаче се ћутке, али млађи, мршавији и жустрији, лају кроз тарабе, или неку рупу у зиду, злим
и оштрим лавежом, у жељи да заглуше свој рођени страх.
Мачке се узнемире, претрчавају улицу и хватају се перда и
уз авлијску лозу беже на дрвене доксате или чак на кров. Кокоши, које се искупљају око пазара и пабирче свој део испод
зобница сеоских коња, беже са уплашеним крештањем и лепршањем крила преко високих ограда. Са квакањем неспретно трче патке и руше се са зида у поток. А сељачки коњи нарочито се плаше фила. Ти ситни, иначе тако стрпљиви
и издржљиви босански коњићи, смеђи и космати, са густим
чуперцима гриве која им пада низ чело и кроз коју провирују кадифасте очи, пуне неког тихог весеља, просто губе памет чим само назру фила и чују његове прапорце. Они кидају уларе, збацују са себе товаре и самаре и беже, ритајући се
бесно стражњим ногама на невидљивог противника. Очајни
сељаци трче и довикују по имену своје усплахирене коње не
би ли их умирили и зауставили. (Има нечег врло болног у
лику сељака који, раскречених ногу и раширених руку, истрчава и стаје пред свог излуделог коња и са оно мало свога
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разума настоји да буде паметнији и од своје избезумљене
животиње и од оних безумника што од пуста беса водају чудовишта по чаршији.)
Варошка деца, нарочито Циганчад, трче из споредних
улица и, сакривена иза кућних углова, посматрају са страхом и слатким узбуђењем страну животињу. А како који дан,
деца бивају све смелија и предузимљивија, почињу да вичу,
звижде, гурају једно друго са вриском и смехом на главну
улицу, пред слона.
И жене и девојке, сакривене иза мушебака, на доксатима
и прозорима, посматрају фила у његовом црвеном орнату, са
његовом пратњом добро одевених и осионих везирских момака. Сјате се по три-четири око једног мушепка, шапућу,
праве шале на рачун необичне животиње, голицају једна
другу и пригушено се кикоћу. Мајке и свекрве забрањују
бременитим снахама да иду на прозор, да им од тога дете
које носе не би, после, личило на чудовиште.
Најгоре је пазарним даном. Коњи, говеда и ситна стока
да ноге поломе од страха. Сељанке из околине у својим белим дугачким хаљинама, са белом, лепо забаченом марамом
на глави, беже дугим корацима у споредне улице, крстећи
се, циктећи од страха и узбуђења.
А поред свега тога свечано пролази фил и тако се клати
и превија, док пратња око њега оптрчава и поскакује са смехом и повицима, и тако је све то ново и необично да се на
махове чини као да се све креће по нечујној, страној музици
и да филову шетњу прате не прапорци и смех и довикивање
пратње и Циганчади, него бубњеви, цимбали, инструменти
непозната облика и порекла.
Фил ступа својим гломазним снажним ногама, пребацујући лаким и мирним ритмом терет с једне на другу, као што
ступа свако младо створење у коме има много више снаге
него што је потребно да се носи и покреће то тело, па се сав
сувишак претвара у обест и игру.
Фил се већ одомаћио у чаршији и са сваким даном показује све више обести, све више упорства и домишљатости у
извођењу својих жеља, а те жеље не може нико погодити ни
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предвидети, толико је у њима неког ђаволског лукавства и
готово људске пакости, бар по схватању узбуђене и увређене чаршије. Час преврне неком сиромаху сепет пун раних
шљива, час измахне сурлом па пообара све виле и грабље
које је сељак изложио на продају и прислонио уза зид, на пазару. Свет се склања као пред стихијом, гута гнев и трпи
штету. Само је једанпут колачар Вејсил покушао да се брани. Фил је пружио сурлу пут његове округле даске на којој
су били изложени колачи, али је Вејсил био бржи и измахнуо дрвеним поклопцем да одбије животињу, и слон је заиста повукао сурлу, али је тада онај Филфил, који је био жилав и снажан а дугих руку као мајмун, притрчао и опалио
мајстор-Вејсилу такав шамар какав се не памти у Травнику.
Кад је колачар дошао себи, фил је са пратњом био већ одмакао, а око њега су били неки људи који су га поливали водом. На образу су му остале четири дебеле модрице и прокрвављено место од прстена који је Филфил носио на средњем прсту. И сви су налазили да је колачар добро прошао,
да све то није ништа према оном што га је могло задесити.
Уопште, та филова пратња горе је додијала чаршији него
сам фил, неразумно и страно живинче. Ту је увек филов
главни чувар и хранитељ, онај Филфил коме нико ни правог
имена не зна, са дугачким рукама и нељудским лицем. Затим два војника као пратиоци, а врло често се придружи и
покоји беспослен пашалија из Конака, који хоће просто да
ужива у страху света и нереду чаршије, у општој пометњи,
комичним сценама и смеху који оне изазивају. Зна чаршија
добро и одавно тај бес нижих и потчињених у земљи лабавих закона и рђавих господара, јер су још стари Травничани
говорили: тешки су зли господари, али су још теже њихове
насилне и дрске слуге и чанколизи.
Тако животињу нико не обуздава него, напротив, драже
је и подстичу на испаде.
Беспослењаци и Циганчад спремају се већ од самог јутра
да сачекају филову шетњу и да уживају у шалама и незгодама које ће настати. И никад их ишчекивање не превари. Једног дана фил застане, промешкољи се, као да размишља, па
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онда приђе дућану Авдаге Златаревића, који је ситан трговац али угледан и цењен грађанин (а он сам себе цени још
више!), приђе, наслони се стражњим делом тела на дрвени
дирек на коме почива предњи део дућана, и стане да се чеше дуго и живо. Авдага се изгуби у малим враташцима која
воде у магазу, камену позадину дућана, пратња стоји и чека
да се фил издовољи, свет се смеје, а цео се дрвени дућан љуља и шкрипи у саставима.
Сутрадан Авдага и не чека да фил дође до његовог дућана, него се одмах огорчено и љутито повлачи у магазу, а
слон иде право пред његов дућан, ту се опет примакне оном
диреку, али се не чеше, него рашири мало стражње ноге и
помокри се гласно и обилно Авдаги пред сам ћепенак. Затим се стресе, заигра неколико пута мишићима на леђима,
стригне задовољно ушима и продужи својим свечаним и
спорим кораком.
Циганчад, која иду на одстојању од десетак корака иза
слона, кикоћу се уз гласне примедбе, а пратиоци тапшу фила по сапима.
Има дана кад фил прође коз чаршију и ништа се необично не деси, има дана па га и не изведу на ту страну, али свет
је тако навикао на узбуђења и на филове испаде да их измишља кад их нема.
Међу оним беспослењацима који свакодневно сачекују
слона воде се разговори.
– Не бî јуче фила – каже неко.
– Не би га овдје, а знате шта је било у Циганској махали?
– одговара неки Каришик, алкохоличар и причало.
– Шта, болан? – питају двојица углас, и у том тренутку
заборављају да је то човек са утврђеном репутацијом највећег лажова за Травник и околину.
– Побацила Циганка кад је угледала фила, ето шта.
– Ама, немој говорити!
– Говорио ја, не говорио – тако је! Изишла жена, бременита у осмом мјесецу, да плакне ћасу, и таман замахнула да пролије воду, кад јој се нешто даде погледати уз сокак а отуд се ваља фил, право на њу! А жена ти испусти ћасу, па само што
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викну: „А-ах!“ и сложи се ко фењер. Одмах, поток од ње. Те
унесу у кућу и њу и мушко дијете од седам мјесеци. Сад жена
не долази себи. А дијете живо и здраво, онако, само – нијемо,
гласа од себе не пушта. Онијемило од страха! Јa, мој брате!
Са тим речима „јa, мој брате“, завршава свака Каришикова лаж, то је као нека зумба, као заштитни знак, на свакој
његовој причи и измишљотини.
Докони људи се разилазе и причају даље, а већина њих
заборави да каже да прича потиче од Каришика. А чаршија
само ври и очекује сутрашњи дан и филову посету, или бар
нову причу, лажну или истиниту, о филу.
Није тешко замислити како се у свему томе осећају травничке дућанџије и трговци, најмирнији и најдостојанственији
чаршијски људи у Босни, озбиљни, крути, уображени и горди
на свој чаршијски ред и престоничку чистоћу и тишину.
А невоља са филом не престаје него расте, и нико јој краја не види. Ко може знати шта се дешава у животињи, и у
овој нашој, босанској, а камоли кад је туђа, доведена из далеког, непознатог света? Ко зна на какве је муке живот ставио фила? Али чаршија нема обичај да мисли на живот и на
туђе муке, него на свој ред и свој интерес. Док држава
шкрипи и пуца на све стране и Босна животари, запуштена,
у страху и ишчекивању, док беговат тугује и смишља освету, ова чаршија зна само за фила и у њему гледа главног непријатеља. Ти људи иначе, по веровању и по традицији,
штите све животиње, чак и штетне, хране псе, мачке и голубове, не убијају ни гамад. Али за везировог слона није важило то правило. И они су му радили о глави, мрзели га као
што се мрзи човек непријатељ.
А фил, како пролазе дани и недеље, крупња и јача и бива
све живљи и немирнији.
Понекад јури необуздано кроз травничку чаршију, исто
онако како је некад, као сисанче, трчао по афричкој високој
равни, кроз бујну тврду траву која га је шибала са свих страна и будила у њему младу крв и безграничан апетит, јури
као да тражи нешто и, не налазећи то што жели, претура и
руши све што стигне. Фил чезне можда; филу се игра, веро25

ватно, са себи равнима; филу су почели да пробијају кутњаци, због тога је немиран и осећа неодољиву потребу да глође, да гризе све што стигне; а чаршија налази у његовим поступцима Џелалијин дух и стотину ђаволских планова.
Понекад фил протрчи кротко и весело, не гледајући никог
и не дирајући ништа, као да трчи у сусрет чопору младих
слонова, ударајући несташно сам себе сурлом по глави. А
понекад застане насред чаршије, и стоји непомичан, тужно
опуштене сурле, оборених очних капака са ретким, светлим,
чекињастим трепавкама у угловима очију, као да нешто очекује, и оставља утисак изгубљеног и обесхрабреног створења. А људи на дућанима се и тада пакосно подгуркују.
– Знаш на кога мени личи овај фил? – пита један кујунџија комшију.
– ?!
– На везира. Пљунути он! – уверава кујунџија, који никад
није смео поглед да дигне кад везир пројаше поред његовог
дућана. А комшија, и не гледајући животињу, налази да је и
то могућно и само отпљуне, шапућући нешто гадно и за везира и за филову мајку.
Таква је њихова мржња! А кад се мржња чаршије веже за
један предмет, она га не напушта него се све више ту усредсређује и хвата, измени му с временом облик и значење,
прерасте га потпуно и постане сама себи сврхом. Тада предмет постаје споредан, остане само име од њега, а мржња се
кристалише, расте сама из себе, по својим законима и потребама, и постаје моћна, домишљата и заносна, као нека
наопака љубав; у свему налази нове хране и подстрека, сама ствара поводе за још већу мржњу. И кога чаршија једном
замрзи, дубоко и огорчено, тај мора да падне, пре или после,
под невидљивим а упорним и подмуклим теретом те мржње, томе нема спаса, осим да он уништи чаршију до темеља и чаршијске људе у семену.
Та њихова мржња је слепа и глуха, само није нема. Не говоре много док су у чаршији, јер Џелалија је Џелалија, али увече,
кад се састану по махалама, раздреше се језици и заталасају
маште. А и време је подесно за то. Јесен одмакла. Ноћи су још
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лепе. Загасито небо богато ниским звездама које се сваки час
круне а светлаци им прелећу свод и сваки од њих, летећи зањише цело небо, као платно, у очима оних који га посматрају.
По стрмим странама горе ватре. Пеку се последњи бестиљи. Крај тих ватара крећу се или седе људи, у послу, у разговору. И свуда има и шале и причања, и воћа и ораха, и кафе и дувана, и готово свуда – ракије. А нема ватре ни састанка код којих не дође говор на везира и његовог фила, иако их
нико не помиње по имену.
– Превршило!
Обично са том освештаном речју почиње већина тих разговора. Није једанпут изговорена ова реч у травничкој чаршији у току година и столећа. Нема нараштаја коме није
превршивало и превршило, и то по неколико пута у животу.
Не би се могло поуздано одредити кад заиста нека невоља
преврши меру и кад се та реч с правом изговара. Она је тако нешто као дубок уздах или тих јаук кроз зубе и, у ствари,
увек је искрена и истинита за онога који је изговара.
Само се код разних ватара на разне начине говори и претреса иста брига. Углавном, има их три врсте. Прве, код којих седе младићи који разговарају понајвише о девојкама и
ашиковању, играма или механским подвизима. Друге, око
којих се скупљају чаршијски људи, али они „тањи“, ситни
трговци и еснафлије. Треће, код којих седе тешке газде, богаташи, „људи од посла“ и коленовићи.
Код једне такве ватре, из оне прве врсте, седе само два
млада човека. Домаћин Шећерагић и гост му Глухбеговић.
Домаћин је младић од непуних двадесет година, грбав и болешљив јединац у тој породици, а гост је његов вршњак, висок али чврст и прав момак плавих оштрих очију изнад којих су састављене праве и танке обрве, као метална шипка
савијена и зашиљена на оба краја. Иако по свему различни,
нераздвојни су другови и воле да се издвоје од друштва и да
насамо и слободно разговарају о свему што одушевљава или
мучи људе њихових година.
Данас је петак. Остали другови су отишли у махале да
кроз тарабе или одшкринуте капије шапућу са девојкама.
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Док се око котла са узаврелим бестиљом крећу неке недорасле девојчице и момак који га меша, два млада човека
разговарају тихо, пушећи.
Загледан у ватру и сав некако утонуо у се, грбави младић
говори другу до себе:
– Ни о чем другом и не говоре него о везиру и његовом
филу.
– Па превршило свијету!
– Додијало ми да слушам све то исто: везир-фил, фил-везир. И кад добро размислим, буде ми нешто жао и тог живинчета. Шта је и оно криво? И њега су уловили тамо негдје
преко мора и везали и продали, а везир га је довео да се овдје у туђој земљи мучи, само самцито. Па онда, нешто мислим: а и везир је дошао на силу, и њега су послали други,
не питајући га хоће ли, неће ли. Па и тај који је њега послао,
морао је неког да пошаље да Босну смирује и уређује. И тако, чини ми се, све једно друго гура, нико није тамо гдје би
хтио бити, него тамо гдје не воли и гдје га не воле, по некој
нужди и по туђој вољи.
Глухбеговић га прекиде:
– Оде ти далеко, мој гарибе! Не ваља ти то што мислиш.
Док ти испиташ ко је кога послао, овај ти се попе на главу.
Зато: не испитуј ништа, него не дај на се и удри оног који ти
је најближи и кога можеш.
– Ех – уздише грбави младић – ако сваки удари оног ко
му смета и ко му је најближи при руци, то онда нема краја;
оде битка до на крај свијета.
– Па нека иде! Шта се мене тиче други крај свијета?
Шећерагић не одговори ништа, само се још више увуче у
себе и још пажљивије загледа у ватру.
Од онога што се говорило код те ватре није било никаквих последица ни по варош ни по фила, нити их је могло
бити, јер разговор посла не свиђа.
За другом ватром, у суседству, другачији људи и разговори. Ту је читаво прело. Десетак чаршијских људи, али од
оних „тањих“, пијуцкају ракију, једни страсно и мирно, а
други обазриво и нећкајући се. Разговор иде, расте, претва28

ра се у шале, у пакосна заједања, у свечане монологе, у дуга хвалисања и замршене лажи, у кратке, муњевите истине.
Ракија покреће у људима неслућена осећања и свакојаке помисли, налази нове речи и ствара смеле одлуке које ту, између веселе ватре и таме која покрива поспали и замукли свет,
изгледају природне и лако остварљиве.
– Вала, пријатељи, гори ми образ од оног везировог крмета, и мени и свој бутум чаршији. Е живот ми се, бели, не
мили! – говори тихо и горко Авдага Златаревић.
И одмах се заметне пригушен а жив разговор у ком сви
учествују и сваки испољава своје огорчење на свој начин,
већ према ћуди, имовном стању и степену у ком га ракија
хвата. Брзо се стварају две групе беседника. Једни су борбени и насртљиви, смели на речи и безобзирни у предлозима,
други помирљивији, обазриви у говору, и више склони заобилазним путевима и средствима којима се без буке и речи,
невидљиво али сигурно долази до циља.
Један омален агица, риђ, окошт, љут и оштар човечић,
накострешених кратких бркова, одобрава све и јежи се од
срамоте коју морају да подносе у своме и на своме. И псује
Травник и ко га је закопао на том месту. Запалити би га, каже, требало да изговори и миш у дувару. Псује свеколику
Босну, уздуж и попреко. Асли и није земља као друге што су,
каже он црвенећи од гнева, нема тога ко је није газио; само
јој још слон фалио и, ево, довели су и њега да се и то чудо
види. Ех, каже, дође ми да узмем пушку, па кад се примакне моме дућану да му саспем дваес’ драма олова у чело, па
послије нек ме черече на пазару.
Само један промукао глас, глас човека који није трезан
ни дошао овамо, промрмља нешто као одобравање. Сви
остали ћуте. Знају они добро и човека и његову претњу.
Много је пута он пуцао са тих истих двадесет драма олова,
а сви они које је гађао и дан-дањи здрави и живи хлеб једу
и сунце их греје. А знају и то да травничке пушке не окидају лако, а кад заиста бију и погађају – не пуцају гласно.
Разговор иде даље. Онај агица једнако прети. Прете и
други, само тише и мање одређено, али највише се сашапта29

вају. Падају и предлози. Многи су мишљења „да се нешто
мора учинити“, иако не знају право да кажу шта. Други су
за умерена али сигурна средства, а дотле да се чека и трпи.
– Докле ћемо чекати – упада један од борбенијих – зар
док фил не порасте и док не почне у куће да нам упада и у
чељад дира? Знате ли ви да слон живи преко сто година? А!?
– Може бити да живи слон – каже један постарији блед
трговац мирно – али не живи његов газда, везир.
На то сви они помирљиви климнуше значајно главом;
борбенији, присетивши се одједном ко је филов газда, ућуташе за тренутак, а разговор опет пређе у сашаптавање.
Ни код ватара као што је ова, са оваквим гласним хвалама
и шапутавим грдњама, није могло бити стварних закључака
ни неких корисних решења. Ницали су само смели предлози
како да се чаршија ослободи филова зулума, који су одушевљавали самог предлагача а понекад и оне који слушају, али
сутра, на дневној светлости, није нико ни помишљао на њихово остварење. Идуће вечери, опет тако уз ватру, почињала
је игра маште и причања поново. Ако се некад, по изузетку,
и десило да се сутрадан поведе опет разговор о неком синоћном предлогу и помисли на остварење, није то никад било
озбиљно и ствар је свршавала обично неком новом причом.
Тако је постала и ова прича о Аљи и филу.
Једне септембарске ноћи беше топло и ведро. Певају они
што мешају бестиљ, разговарају они који докони седе крај
ватре уз кафу, ракију и дуван. Слатка човеку свака реч коју
изговори и мило му све што очима види и прстима такне.
Није живот лак ни слободан ни сигуран, али може о њему да
се машта богато и прича мудро, проницљиво, шаљиво.
Око једне ватре нарочита граја. Искупило се око Аље Казаза десетак дућанџија, од оних „најтањих“, али управо зато најборбенијих.
Аљо има у чаршији малу али добру и добро познату свиларску радњу у којој упреда гајтане, плете ширите, продаје
свилене кесе и појасеве. Ови Казази потичу од велике и
моћне, изумрле породице Шахбеговића. Само је та њихова
грана стицајем прилика остала без земље, прешла на занат
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и зараду, и већ више од педесет година држи своје место у
казаском еснафу. Тако су се и прозвали, по свом еснафу, Казази. Сви су они важили као добри људи и вешти мајстори.
Такав је и овај Аљо, само је помало особењак и на своју руку човек. Висок и крупан. Румено лице са црним очима,
увек сјајним од неког осмејка, обрасло црном, ретком и неједнаком брадом. Важио је као велика шаљивчина, и наиван
и безазлен и мудар и отресит, као човек који и уме и сме да
каже оно што други неће, и да учини оно што други никад
не би учинили, а за кога се никад право не зна кад тера шалу са целим светом, а кад пушта да је други са њим терају,
кад говори истину кроз шалу, а кад се шали са оним што
други зову истином.
Као млад човек ишао је некад с војском, под Сулејманпашом, на Црну Гору, где се истакао својом храброшћу колико и својом шалом.
Још Аљо није ни сео, а они га дочекују с питањима.
– Аљо, ево ми се препиремо: шта је најгоре и најстрашније, а шта најбоље и најслађе на свијету.
– Најгоре ти је заноћити у црногорском кршу, на вјетровитој ноћи, са једном четом Црногораца испред себе а другом за леђима.
То Аљо изговори брзо, без премишљања, као ствар коју
зна напамет, али се онда одједном тргне, заћути и умудри се.
Сви наваљују на њега да одговори и на друго питање, а он
их дуго гледа својим црним сјајним очима, пркосно и обешењачки, па тек онда им каже тихо:
– Шта је најслађе?... Шта је најслађе?... Је ли: шта је најслађе? Па то само будала може да пита, а сваки паметан човек зна шта је најслађе. То се зна, то се не пита. Ајде, јадан!
Али после првих невиних шала говор одмах прелази на
фила. Уобичајене жалбе, претње, хвалисања. Неко предлаже
да се изаберу петорица људи из чаршије, да оду до везира и
да му се отворено пожале на фила и његове пратиоце.
Ситни и болешљиви Тосун-ага, терзија, искапи филџан
ракије, па отхукну оштро (ракијски дах тражи јаке речи!):
– Ево, ја ћу први!
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То је сенка од мушкарца, човек порочан и не баш на најбољем гласу, али управо стога тако сујетан да је сујета била у
њему јача од свега осталог, па и од страха. Док је то говорио,
изгледао је при јакој светлости ватре још блеђи и још више
изможден и слаб, са мало живота у себи; и кад би му овог часа главу скинули, не би се могло казати да је много изгубио.
– Ајде, јадан! Ако ти пођеш први, ја ћу макар трећи – каже Аљо кроз смех.
Али и остали искапише и заредаше да се надмећу:
– И ја ћу!
– И ја!
Дуго су се тако јуначили и надметали оштрим речима.
Доцкан су се разишли те ноћи, са утврђеним планом и свечаним заклетвама да се сутра пред Тосун-агиним дућаном
нађу изабрана петорица, да оду у Конак и затраже да изиђу
пред везира, да му кажу целу истину и право мишљење чаршије и народа о филу и његовим бездушним и обесним чуварима и да га замоле да им ту напаст скине с врата.
Те ноћи се многи будио, питајући се са страхом је ли могуће да је он, у пићу и разговору, дао реч да ће изићи пред
лице Џелалији, или је то само луд сан уснио.

III
Кад је сутрадан свануло и дошао уговорени сат, на место
састанка стигла су тројица од петорице. Ону другу двојицу
нису могли нигде да пронађу. Путем је један од тројице добио такве грчеве у цревима да је скренуо у једну од густих
башта поред пута и ту се неповратно изгубио. Остао је Аљо
и с њим Тосун-ага.
Ишли су полагано, обојица са истом мишљу у глави: да
се треба вратити са опасног и бесмисленог пута. Али како
ниједан није хтео да први изговори ту мисао, ишли су даље.
Тако су, све зазирући један од другог, дошли и до моста на
Лашви, пред Конаком. Тосун-ага је већ био мало застао, а
Аљо се спремао да застане код самог моста па да се отуд
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споразумно врате и не губе лудо главе. Из тог размишљања
тргоше га оштри гласови. Из страже која је стајала с друге
стране моста викала су нешто двојица у исти час. Он у први мах схвати то као да га терају и, сав срећан, хтеде да се
врати али, напротив, они су га звали машући рукама:
– Ајде!
– Овамо, овамо!
Стража је била појачана, као да неког чека. Два безбрка стражара пођоше му у сусрет. Аљо претрну, али се није имало куд;
и кад је већ тако, он брзо и предусретљиво пође према њима.
Питали су га оштро куда се запутио и шта тражи овуда.
Безазленим и природним тоном Аљо им одговори да је пошао
ту горе у Халиловиће због неких шљива, па се заговорио с неким комшијом, кога је срео уз пут, и у разговору, ето, и не
примећујући дошао све до пред Конак. И он се насмеја сам
себи и тој својој расејаности широким, до глупости добрим и
наивним осмејком. Стражари су га гледали још један тренутак подозриво, па онда онај старији рече омекшалим гласом:
– Ајде, пролази!
Ослободивши се првог страха, Аљо је, већ потпуно прибран, осећао велико олакшање и чудну жељу да разговара са
овим добрим младићима, да се нашали са опасношћу која га
је минула.
– Нека, нека, дјецо, чувајте ви, чувајте добро! И слушајте! Да вам бог поживи старјешину!
Џелалијини војници, окореле и вишеструке убице, гледали су га са осмејком на тупим лицима.
Идући уз стрмину, поред спољног зида којим су ограђене везирске баште, он се окрену још једном и осмехну се
војницима који га нису више ни гледали. У исто време баци
брз поглед на другу страну Лашве, где се Тосун-ага одавно
изгубио без трага, напустивши друга и изневеривши све синоћне заклетве.
Кад се добро испео, излоканим путем, све између ограда,
наиђе на мали зараванак испод високе обране крушке на којој се већ сушило лишће. Ту седе, извади дуван и запали.
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Испод њега је, утонуо у дубини, невидљиви Конак, са десном страном Лашве, а цео Травник је изгледао само збијена гомила црних и сивих кровова изнад којих су се вили модри и беличасти кућни димови, састављали се по два-три у
један, ширили се, тањили и губили под небом.
Тек ту, са првим димовима цигарете, кад се мало прибрао
и смирио, њему пуче пред очима како су га јутрос гадно
преварили и напустили, и шта је с њим урадила чаршија, истуривши га на оно страшно место да сам и неук напада на
оно што њему, на крају крајева, најмање смета, и да брани
оно што они сами немају храбрости да бране.
Са те узвисине он је у чудној косој перспективи као новим очима гледао сада тај свој родни град. Има толико година да није у ово доба дана напустио дућан ни био у овом крају ни испео се на ову висину. Овај предео му изгледа као
стран и непознат, а мисли непрестано навиру у главу, и тако
су нове и необичне и тако крупне да потискују све друго и да
време пролази брзо и неосетно. У таквим мислима преседео
је на тој узвисини и време ручка и цело послеподне. Ко би
могао казати шта се све ројило тога благог септембарског дана у тој казаској глави, у којој су се иначе шала и збиља смењивале као плима и осека, потирући једна другу без трага?
Мислио је непрестано и много, као никад дотле, о свему и
свачему: о ономе што се јутрос десило, о филу, о чаршији, о
Босни и Царевини, о власти и народу, о животу уопште. Није то глава која је навикла да оштро и правилно мисли, али
данас је, овде, и у његов мозак продирао зрачак, слаб и кратак зрачак свести о томе у каквој вароши и каквој земљи и
царевини живи он, Аљо, и још хиљаде оваквих као што је он,
мало луђих и мало паметнијих, мало богатијих и много сиромашнијих; каквим животом живе, танким и недостојним
животом који се лудо воли и скупо плаћа, а кад човек размисли, не вреди, брате, не вреди. А све те мисли своде се у његовој глави на једно: немају људи храбрости ни срца.
Плашљив је овај клети инсан, долазио је Аљо увек до
истог закључка, плашљив и због тога слаб. Свак је у овој
чаршији мање или више плашљив, али има сто разних начи34

на на који људи своју плашљивост прикривају, правдају
пред самим собом и пред другима. А не би требало да је човек такав, не би! Требало би да је поносан и срчан и да добро пази на то да не допусти ником ни криво да га погледа.
Јер, отрпи ли само једном и најмању увреду и не плане (не
плане, јер нема ватре у себи!), гогов је, газиће га свак, не само султан и везир него и везирове слуге, и слонови, и свака
животиња, све до гњиде! Ништа не може бити од ове Босне
док у њој Џелалудин влада, данас Џелалудин а сутра богзна
ко други, гори, и црњи од њега. Него треба ударити рђом о
земљу, исправити се и не дати ником на се. Ником! Али како? Зар у овој чаршији, у којој пет људи не можеш саставити да једну истиниту и праву реч кажу везиру у лице? Ништа, ништа се не може! Тако је то већ одавно овде у нас: ко
је срчан и поносан, тај брзо и лако губи хлеб и слободу, иметак и живот, али онај који повије главу и преда се страху, тај
опет толико изгуби од самог себе, толико га страх поједе, да
му живот не вреди ништа. А ко се затекао у ово Џелалијино
време да живи, има да бира једно од тог двога. Управо, ко
може да бира. А ко је тај који може? Ето, и он сам што све
ово овако мисли, и он сам – шта може да каже за себе? Увек
се истицао својом храброшћу и хвалио се да је срчан за тројицу, за десеторицу, за половину Травника, и то ону срчану
половину. Хвалили су га и други. Па? Синоћ је био срчан,
поред ватре, и сад је, чини му се, исто толико, али где му је
била срчаност кад је разговарао са стражом, кад га је напустило све осим лудог страха и једва му ноге изнеле стражњицу уз брдо? Зар без оне четворице пишман-ефендија
није истина остала истина и оно што је право, право? Не, не,
немају више крви ни снаге ни Травник ни његова чаршија, а
и оно мало даха што им је остало троше на шалу и подсмех
и лукавство како да надмудре комшију, преваре сељака и од
гроша направе два. Зато тако и живе (мисле да живе!) и зато им живот не ваља, баш ништа не ваља.
Мислио је Аљо дуго све неке такве и још многе друге
необичне мисли, и сваку је на крају остављао нерешену, у
њеном ћорсокаку.
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Пренуо се из мисли кад је чуо звона на стоци коју су чобанчад враћала низ брдо у град. Са сумраком он је полагано
силазио у варош. И како се спуштао низ брег, у њему се полако стишавала она узбуна нових и неразмрсивих мисли са
зараванка на висини, и он је постајао опет стари Аљо, чаршијски човек који воли да се нашали и подругне, а са сваким кораком све се више и одређеније јављала у њему жеља
да врати жао за срамоту свима чаршилијама и да их за њихову празну хвалу и велики кукавичлук намагарчи како заслужују. Од те мисли лице му се развлачило поново у његов
стари обешењачки осмејак. Настојећи да споредним сокацима дође неопажен до куће, он је живо смишљао шалу којом
би се осветио и наругао свима.
Код куће су га дочекали жена и деца са сузном радошћу
која наступа после тешке бриге. Вечерао је добро и спавао
још боље, а сутрадан, кад је изишао из куће, није у његовој
глави било трага од јучерашњих мучних мисли, али је зато
носио у себи готову и до у појединости смишљену причу о
свом одласку у Конак и виђењу са везиром.
Кад су чаршијски људи јуче поотварали своје дућане, одмах су приметили да је затворен дућан Аље Казаза. Убро се
сазнало да се Тосун-ага вратио више мртав него жив, а да је
Аљо нестао међу стражарима у Конаку. Забринути, једни су
са својих ћепенака бацали скривене погледе на Аљин дућан,
други су слали шегрта, али дечак би се увек враћао са истом
вешћу да се дућан Аље Казаза не отвара.
С том бригом чаршија се те вечери и затворила. А кад је јутрос прошао, здрав и насмејан, и спустио као увек свој ћепенак и почео мирно да суче повесмо жуте свиле дуж целог дућана, трговцима је одлакнуло. И док су јуче били у великој
бризи за Аљину судбину (а то значи и за своју), сад су, љути
помало на свој јучерашњи страх, већ одмахивали хладно руком и тврдили да су они знали да ће се све добро свршити, јер
се сулуде главе добро држе на рамену. Неки од љубопитљивих
и доконих већ су прошетали испред Аљиног дућана. Он се весело питао са свима, али осим његовог безазлено-лукавог
осмејка није нико од њих ништа друго понео са собом. Тако
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цео дан. Чаршија гине од радозналости, али Аљо упорно ћути. Тек пред вече он је испричао једном од еснафлија и комшија тихо и у поверењу своју причу о јучерашњем дану.
– Теби могу да кажем све – шапутао је Аљо – јер знам да
ти нећеш никоме. Право да ти кажем, није ми било лако кад
сам упао у стражу и видио како Тосун-ага замиче за ћоше,
али видим: нема се куд. Правим се ја као да сам пошао својим послом и да ћу уз Виленицу до Халиловића, али они не
дају опепелити. Знамо ми, кажу, све: у Конак сте ви пошли,
па ево Конак ти је отворен. И доведоше ме у Конак, па кроз
једну авлију, па кроз другу, па у неку велику мрачну просторију. Све гледам око себе, а много бих дао да сам на другом
мјесту. Ту ме оставише сама. Чекам ја, чекам; свакојаке мисли по глави претурам и све се питам хоћу ли икад своју кућу очима видити. Видим нека двоја-троја врата, али сва затворена; из једних кроз кључаоницу свијетли ко сунце. Приђем на прстима и сагнем се да провирим; још нисам ни око
прислонио, кад ти се она врата отворише, а ја онако побауљке упадох у неку свијетлу и пространу собу. Кад се исправим, имам шта видити. Богата простирка и свака згода. Сва
соба мирише амбером. Ту два човјека под чохали доламама
и тешким оружјем, а између њих, мало подаље, сам Џелалудин-паша. Одмах га познадох. Упита ме нешто, ама ја, онако збуњен, слушам а не чујем.
Опет ме пита: ко сам и шта хоћу, а глас му ко свила. Ја
стадох нешто да муцам, ко туђим устима: да смо се, ето због
фила договорили и дошли, ето, да молимо.
– Ко је још с тобом? – пита мене везир оним истим гласом, као да говори однекуд издалека, а право ме у очи гледа.
Укочих се, крв се у мени зблану. Обрнух се и погледах
иза себе макар оног крепаног Тосуна, а знам да нема никог,
да су ме сви издали и оставили на том страшном мјесту, и да
ми ваља сада самом џевапити. Е, ту се у мени нешто преврну. Исправим се, окренем лицем право везиру, приклоним
главу а метнем руку на прса (ко да сам се за то спремао одавно!) и почнем да говорим слободно:
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– Мене су, свијетли пашо, послали испред цијеле чаршије, не да учиним биузур тебе (ко би то смио и помислити?),
него да замолим тефтедар-ефендију, бива, да ти он каже нашу жељу и нашу молбу: овај твој фил, бива, дика је и украс
нашега града и наша би чаршија била рада да види бар још
једног оваквог да набавиш, па да можемо да се поносимо
пред цијелом Босном, а и живинче да није овако само и без
свога пара, бива. А већ ми смо га толико заволили да свој
хајван не волимо колико њега. Ето, то је што су ме послали
да ти кажем и да те замолим испред све чаршије, а ти знаш
најбоље шта ћеш и како ћеш урадити. Само, што је до нас
чаршијских људи, и три и... четири оваква да набавиш, нама
неће бити тешко. И да не вјерујеш ако чујеш неке друге ријечи које само лажни и неваљали људи могу да износе, а са
којима ми из чаршије ништа немамо и нећемо да имамо. И
опрости што сам ти и нехотице пред очи изишао!
Тако ја говорим, а сам не знам откуд ми све то у памет долази. Кад сам завршио, ја паднем и пољубим везира у скут
и у руку, а он рече нешто једном од пратње, али ја не чух
шта, и изгуби се некуд. А мора да је нешто добро рекао, јер
ме она двојица изведоше не може бити љепше у ону мрачну
собу, па у авлију. Ту видим: искупила се сва тевабија везирова, има их десет-дванаест, сви се осмјехују на мене и сви
ми чине темена ко да сам у најмању руку кадија. Приђоше
двојица и дадоше ми у једну руку оку доброг духана а у другу кесу пуну гурабија и шећерлема, и изведоше ме тако на
капију као младу.
Е бели, кад сам угледао ћуприју и Лашву, као по други
пут да сам се родио.
Тако ти ја изнесох живу главу. А, бели, да бî по чаршији
и по онима који су били са мном кренули, не би се мој ћепенак отворио, нит мене јутрос сунце гријало. Само ти, молим
те, не казуј ово ником, по живу главу... Знаш како је.
– Ама знам, де, не брини. Него шта ти мислиш, хоће ли
везир збиља набавити још једног слона?
Аљо слеже раменима и шири руке.
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– Ах!... Бог једини зна, и чаршија нека брине о том, јер ја,
послије овога, не мислим више за овог мог живота да се бавим ни везирима ни слоновима.
– Ух! – отхукује комшија и хоће свакако да извуче бар
још реч-две, али Аљо се само смешка и неумољиво ћути.
Кад је тако завршио своју причу и опростио се са својим
сабеседником, Аљо је знао да је то исто као да је пустио телала низ чаршију. И заиста, до мрака није било дућана у ком
се није знала прича о Аљиној посети Конаку до у најситније појединости.
Тих јесенских дана много се понављала Аљина прича по
дућанима и код ватара. Једни су га грдили као луцкаста и
подмукла човека који се наругао целој чаршији, други су му
одобравали и осуђивали оне који су ствар покренули па напустили човека у последњем тренутку, трећи су увређено
ћутали и тврдили да другачије и не може бити кад којекакве
терзије и казази воде ствари и спремају жалбе везиру, четврти су одмахивали главом у огорченој недоумици, не знајући
шта да мисле о оваквим људима и о временима као што су
ова. Али Казазова прича се ширила брзо, и идући од уста до
уста већ се помало мењала и по облику и по садржини. А
сам Аљо неће ништа да каже, ни црно ни бело, ни да ни не;
па и кад наврати увече код ватре, он се на сва запиткивања
само смешка, глади браду и говори:
– Мене је чаршија добар наук научила, хвала јој, ево овако!
И клања се дубоко, са руком на прсима.
А људи се љуте, сматрајући га лакрдијашем с којим се не
може озбиљно говорити, и то кажу и гласно – кад он није
присутан.
Постоји и трећа врста ватара. Оне су најмалобројније,
поред њих седе слични ликови, али је расположење посве
другачије. То су „први људи“ из чаршије, већином старији,
седи и смирени, и сви без изузетка богати. Ту нема ракије ни
смеха ни веселог жагора, него одмерен разговор у ком дуга
застајкивања, речити погледи и немо успијање усана казују
више, много више од речи.
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И међу њима се редовно поведе говор о филу, али све тако неким општим изразима и благим речима, које саме по
себи не значе ништа и којима тек они погледи и покрети лица дају стварни смисао, јер ти знаци су други и прави језик
највишег реда чаршијских људи. Па ипак, управо код тих
ватара, без вајкања и крупних речи, без претњи и заклетава,
решавало се о томе како да се чаршија одбрани од фила, или
да га скине с врата једном заувек. Ту је, код старих и богатих чаршилија, једино могло бити решено то питање, ако му
решења има. Јер, оно је могло бити решено само лукавством, а лукавство иде уз богатство, оно му и претходи и
прати га довека.

IV
Тако је чаршијски свет по махалама и баштама, око ватара, терао шалу и смишљао приче, шапатом или гласно проклињао фила и онога ко га је довео, маштао, огорчавао се и
жалио, али и ћутке сновао подмукле планове.
Нигде клетве и жалбе, сашаптавања и планови не остају
дуго на самим речима, а понајмање у Босни. Дуго времена
изгледа све то празно и узалудно; само речи и речи и немоћна одмахивања руком и поигравања мишића на вилицама од
невидљиво стегнутих зуба. Па ипак једног дана, нико не зна
кад ни откуд ни како, све се то згусне, уобличи и постане дело. Дечаци или млади и непромишљени људи редовно су
први који нађу снаге и домишљатости и почну да остварују
жалбе и немоћне претње старијих.
Кад су стали да приспевају ораси, фил се показао велики
пријатељ младих и дозрелих травничких ораха кокаваца. Он
их је тресао са грана тако да су се падајући на земљу ослобађали већ сасушене, напукле и тамнозелене коре, а затим
их узимао сурлом, крцкао у великим, невидљивим устима,
вешто испљувавaо тврду љуску са пљувачком, а са задовољством жвакао и гутао млечну језгру.
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Дечаци су бацали орахе на улицу пред фила и он их је пажљиво купио, смешно савијајући велику главу на кратком
врату. И тада је неко од деце дошло на необичну мисао. Располовило је љуску од ораха, извадило из једне поле језгру, а
на њено место ставило живу пчелу. Затим је слепило обе поле, тако да је орах изгледао као цео, и бацило га пред фила.
Слон је смрскао орах, али у том тренутку стао је да маше
главом, да пушта чудне гласове, да се отима пратиоцима.
Тек кад је стигао на Лашву и стао немилице да срче хладну
воду, смирио се малко. Спроводници су мислили да га је неки обад убо.
То домишљато и свирепо а наивно средство показало се
као несигурно и слабо за слоновска уста. У већини случајева фил би смрскао и орах и пчелу и све то прогутао не трепнувши оком. Али то је био само почетак. У општој мржњи,
људи постају упорни, зломислени и довитљиви.
У дечје шале умешали су се старији, све опрезно и неприметно. Пред фила су тада почели по сокацима да избацују јабуке, и то не какве му драго, него лепе крупне сенабије и зеленике, тако да пратиоци нису могли ништа посумњати. Међутим, на понекој од тих јабука Травничани би исекли чеп, изрезали срце, у шупљину сасули мало туцаног
стакла и сичана у праху, па чеп опет утиснули у јабуку, тако
да је изгледала цела. Стакло је било стучено у фини прах, а
сичан у малим количинама. А са ћепенака и иза затворених
прозора људи су посматрали фила, очекујући дејство тога
отрова за који им је речено да је спор, али тако сигуран да и
слону може дохакати. Али ту су Травничани могли да виде
како је тешко отровати слона због његове способности да
поднесе сваки отров. Тако је фил, упорно и узалудно трован,
још дуго „проводио своје“ по травничкој чаршији. Па ипак,
кад је наишла зима он поче да слаби и да показује разне поремећаје у стомаку и цревима. Најпре забранише да му народ пружа ишта од хране, а затим престадоше потпуно да га
проводе кроз чаршију. Извели би га кратко на обронке око
Конака. Ту би фил мало живнуо. Пажљиво и свечано је газио плитак снег, пипао га сурлом, приносио устима, па га
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онда бацао љутито у вис. Па и ти изласци су бивали све краћи, јер се фил сам враћао у своју шталу. Ту је лежао на слами, тихо јечећи и тражећи све веће количине течности.
Док је фил тако боловао, чаршија је настојала свим могућим средствима да сазна шта је и како је са њим. Много се
из Конака није могло чути, али за добре паре сазнали су од
сигурна човека: прво, „да фил лежи поваздан и да од њега
тече и сприједа и страга“; друго да послуга у Конаку већ
расправља о том „колико вриједи слоновска кожа“; једни
тврде да вреди хиљаду гроша, други то побијају, а трећи допуштају, али додају да њено штављење траје годину дана.
Чаршији, која има урођен и оштар смисао за оно што је
главно, то је било доста. Они су платили ту вест колико вреди и продужили да чекају без речи, измењујући само између себе кратке неме погледе који много значе. И нису чекали дуго. Једног дана прошао је чаршијом шапат да је фил
угинуо.
– Црк’о фил.
Ма колико испитивали никад нећете моћи сазнати ко је
био први који је изрекао ове речи. Кад кажем „изрекао“, ви
ћете, бојим се, одмах замислити неки јасан и жив разговор,
готово неко победничко кликтање. Помислити тако нешто,
значи потпуно не познавати овај град. Никад се тако овде
није говорило, а понајмање у време фила и Џелалије. Они и
не могу тако говорити. Они то просто не би умели. Рођени
и одрасли у влази и на промаји у овом планинском граду, у
коме откако свет памти седи везир са својом силом и пратњом, присиљени да живе у страху коме се мења узрок и име,
али који остаје увек исти, они су наследно оптерећени са
стотину чаршијских обзира који никад не умиру, док се рађају нови. А кад се деси овако да им се у грудима јави неко
осећање победничког заноса, оно се подигне до извесне висине, код неких чак и до грла, па се онда врати тамо одакле
је и дошло, да легне заувек, поред толиких заноса, огорчења, протеста, који су се некад исто тако дизали и, неизречени и нечувени, легли у то исто гробље.
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Дакле, тако је и таквим гласом неко негде прошапутао те
речи, и оне су као невидљива вода из незнаног извора, која
се само по шуму наслућује, потекле чаршијом, од грла до
грла, од уста до уста; тако је „пукао глас“ и тако су га та никад довољно неискашљана босанска грла, и вечно недовољно отворена уста пронела кроз целу варош.
– Црк’о фил!
– Црк’о?
– Црк’о, црк’о!
Само тако, цвркне та реч као капља воде на усијаној црепуљи, и сак зна све и не пита и не говори ништа даље. Једно је зло отишло под земљу.
Али док су у чаршији нагађали где би фил могао бити закопан и у исто време са страховањем очекивали шта би везир на све то могао урадити, нашао се други човек, сигурнији од оног сигурног, и за много мање паре продао травничкој чаршији другу вест, овог пута истиниту: да је фил жив.
Пре неколико дана слон је био заиста „дошао до липсања“,
али онда је један од пашалија стао да га лечи неком мешавином од коњског босиока, мекиња и зејтина. И сад је животињи боље; већ устаје на ноге. У Конаку весеље међу послугом и чиновницима који су, упоредо са филом, умирали од
страха пред везиром. – Ето, то је доставио невидљив човек,
чија је истина била јевтинија од лажи.
И чаршији се може десити да се превари.
Непријатна вест је прошла кроз варош готово истом брзином као и она прва, али без речи и многог шапата. Погледају само један другог, па оборе очи и напуће мало усне.
– Жив? – упита са огорченим чуђењем понеки млађи и
непрекаљен чаршијски човек, а други му и не одговарају него само одмахну зловољно и прекорно руком, и окрену главу.
И заиста је био жив. Некако почетком марта месеца фила су извели први пут из његове простране штале. Чаршија
је послала нарочитог, на око неугледна и безазлена а сигурна и оштроумна човека да види и оцени ствар. И заиста је
видео. Фил је био опао, преполовио се: глава му је дошла
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мања и ћошкаста, јер се испод коже наслућује костур, очи
му упале у огромне очне дупље, тако да изгледају веће; уопште, кожа је на њему као туђа преширока хаљина, ретка длака још ређа, на местима сивожућкаста. Момци су са узбуђењем и пажњом обилазили око њега, а он као да их није примећивао, само је окретао леђа већ ојачалом сунцу и непрестано и споро њихао главом лево-десно, лево-десно, њушећи бледожуту траву међу ретким крпама снега који се нагло
топио.
Са сваким даном који је примицао Травник пролећу и
пролеће Травнику, филови изласци бивали су дужи. Он се
споро али видно опорављао. Разочарана чаршија је са
стрепњом и удвострученом мржњом очекивала дан кад ће
фил потпуно оздравити и кад ће поново почети да га проводе кроз чаршију са богзна каквим новим бесовима и пакостима.
Везирови момци, а нарочито онај мелез коме је био поверен надзор над филом, били су уверени да су га чаршијски
људи с планом и подмукло тровали; стога водају сада слона
победоносно и гледају крваво око себе, смишљајући освету.
Још зимус, док је фил боловао, они су наговарали везира да
казни чаршију; већ од страха да не казни њих. Али везиру
није до тога. Његове су мисли од неког времена на другој
страни, јер се не ради о филовој глави него о његовој. Он је
испунио своју неодољиву жељу да влада, суди, кажњава и
убија; и да су се замршене ствари у Босни и тадашњој Турској Царевини могле решити само силом, крвљу и заплашивањем, он би могао говорити о успеху, али за њихово решавање требало је много више од тога, а то се није могло наћи
у Царевини, а најмање су јој то овакви као што је Џелалудин
могли дати. А кад се насиље покаже као немоћно и неспособно да реши постављени задатак, оно се окреће против
насилника. Тако је одувек било у Турској а поготово сада,
1820. године, кад Царевина дише трећином плућа, а нападају је са сто страна и споља и изнутра. Тако је и са Џелалијом. Он је од оне врсте силника што су само крвници и ништа друго и који се, према томе само једном могу употреби44

ти, а ако им тај ударац не испадне за руком, они сами гину
од њега.
Све то овом Џелалији није било раније знано, па ни сада
потпуно јасно, али је било очигледно да његов ударац није
уништио беговат ни умирио Босну, а да он сам, после свога
ударца, не зна шта да ради ни како да продужи дело за које
сама сила није довољна. Требало је тражити нов начин рада
и новог везира на Босни, а то је значило, по владајућем обичају, да за овога нема много места на земљи и да га очекује
гроб или прогонство слично гробу.
Толико је могао да увиди и Џелалија, а таква су била и
обавештења која је имао.
Без корена и без неких нарочитих веза у Цариграду, саможив и особењак, он није имао никакве наде да би се с временом могао извући из прогонства и доћи опет до слободе и
положаја, као што је то бивало са другим везирима. У његовом случају прогонство је значило крај свега, споро, ружно
и недостојно скапавање. И за њега није могло бити двоумљења да је боља од тога прека и добровољна смрт. По суштини свога бића насилник и мучитељ људи, он нити је могао више да живи без насиља над другима, нити је имао снаге да га сноси над собом.
У марту месецу стигао је нарочити изасланик из Цариграда, са ферманом: да је на Босну постављен нов везир, а
да Џелалудин-паша треба да преда управу земље ћехаја-паши, да се повуче у Једрене, и да тамо чека даља наређења.
Изасланик му је усмено саопштио, као сигурну ствар, да
ће бити наименован румелијским валијом и послан да угуши побуну на острву Мореји, и честитао му на томе. Све је
то изговорио брзо и механички као научену лекцију. Џелалудину није било тешко да нешто пићем, нешто митом измами од изасланика признање да му је нарочито наређено да
то каже везиру, а у ствари је за румелијског валију већ наименован други човек „јаке руке“. Дакле, клопка. Тада је Џелалија схватио да је наступио пресудан тренутак и да је овај
Травник последња тачка на свету до које су га довели његови и њему самом непознати нагони.
45

Тада се могло видети колико је Џелалудину била блиска
мисао о смрти уопште, па и о својој рођеној, колико се био
сродио с њом.
Пажљиво и савесно је написао тестамент и поделио све
што је имао својим сарадницима и помоћницима, крвницима као што је и сам био. Издвојио је лепу своту новца за трубе које ће саградити над његовим гробом, предвидео је све
и најситније трошкове око укопа. Оставио је и натпис који
ће бити урезан на његовом башлику, надгробном камену, и
који је почињао речима Курана: „Он је жив и вечан“. Своју
богату збирку калема, писаљки од трске, спалио је сам, полажући све један по један на ватру која је тих последњих дана месеца марта горела и његовим собама исто као и усред
зиме. За све то нико у вароши није знао, исто као што нико
није знао ни могао наслутити да је своме писару Омерефендији оставио Диван стихова, скупоцено калиграфско
дело.У тој збирци биле су исписане тридесет и две најлепше песме персијских и арапских песника, и у тим песмама
све се сјало и орило од ружа, зумбула, вина, девојака, чесама, фрула и славуја, у славу црне земље и јарког сунца „који све то раскошно пружају човеку и опет му узимају да би
другом дали“.
Кад је све то посвршавао, везир се повукао у своју спаваћу собу, наредивши да га момак пробуди после једног сата,
кад буде време ручку. Ту је узео кашичицу белог прашка у
чаши хладне травничке воде, испио као што се испија горак
лек, и нестао са овога света исто онако тихо и неприметно
као што је у своје време ушао у Травник.
Кад су, некако пред подне, са мунара травничких џамија
стали да се јављају мујезини, свет је брзо разабрао да то није обична подневна молитва, него џеназа, молитва за покојника. А по дужини молитве и ревности мујезина могло се
наслутити да се ради о неком моћном и богатом покојнику.
Брзо се прочула везирова смрт, а то је била прва ствар која је долазила од Џелалије а на коју чаршија није имала ништа да примети. У том општем ћутању он је и сахрањен још
истог дана. На сахрани су учествовале ћутке и побожно све
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чаршилије, не говорећи ни тада ни после погреба о везиру
ни зло ни добро. (То је била победа којој није било потребно ликовање.) Нико од њих није имао ништа против тога да
Џелалија почива ту у њиховом граду, два аршина испод земље, непокретан и немоћан, са сваким даном све мањи и све
мање налик на жива човека.
Ћехаја је још пре сахране ушао у Конак, а Џелалијино
друштво је прсло на све стране, настојећи да заметне траг и
да избегне освету.
Фила је везир поклонио оном мелезу који га је довео и
чувао цело време у Травнику, кога је чаршија прозвала Филфил и на кога је била кивна више него на животињу саму.
Препоручио му је да га поведе са собом у Цариград и оставио му за то потребан новац. Али то завештање није било
лако извршити мелезу који није знао ни куда ће са својом
главом. У тим приликама није било лако изнети из Босне ни
иглу, а камоли слона који није више везиров. Тако се десило
да је омражени мелез побегао још исте ноћи у непознатом
правцу, а чаршијски људи нашли су одмах начина да унесу
у Конак и дотуре филу јачи и сигурнији отров него што је
стуцано стакло у јабукама.
Четвртог дана после Џелалијине сахране угинуо је и
фил. Био је напустио свој лежај од сламе поред врата и повукао се у најдаљи угао. Ту су га нашли идућег јутра, савијена и мртва. И одмах су га негде закопали; како и где, то нико није распитивао, јер кад се чаршија једног зла ослободи,
она га за неко време не помиње више у својим разговорима,
и тек доцније, кад ствар пређе у причу, опет ће стати о томе
да говори, али тада већ као о нечем давном и далеком што
са шалом и задовољством може да се казује, сред нових недаћа.
Тако је фил легао под земљу, као и везир. Под земљом овде за сваког има места.
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*
Грануло прво пролеће без Џелалије. Страх мења облик и
брига име. Смењују се везири. Тече живот. Дотрајава Царевина. Вене Травник, а у њему живи још чаршија, као црв у
откинутој јабуци. Сазнаје се да на Босну долази за везира
Орносбег Заде Шериф Сири Селим-паша. Први гласови који су стигли о њему кажу да је добар и учен човек, старином
Босанац. Али неки у чаршији већ њишу забринуто главом:
– Кад је тако добар што ће му толико дугачко име?
– Ах, ко зна, мој брате, шта тај опет носи у себи и води
са собом!
Тако чаршија живи у ишчекивању нових вести и сигурнијих података. Народ страда, шапуће и брани се, ако не може другачије а оно овако причама у којима живи његова нејасна али неуништива жеља за правдом, за другачијим животом и бољим временима. Над Џелалудиновим гробом зидају мајстори турбе. А каменорезац урезује натпис на везировом башлику од меког камена и већ је исписао прву реченицу. По Босни иде, и уз пут расте, прича о Аљи и филу.

1 „И видјех звијер...“ – Вук.
2 И тако Босна као и досада неуређена, без закона, лута и лутаће можда до судњега дана.
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Адријана Марчетић

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГОВОРА У ПРИПОВЕДАЊУ:
КОЛЕКТИВНИ ГОВОР

У овом тексту бавићу се једним посебним начином представљања говора у приповедању који сам идентификовала у
прози неких романсијера, конкретно Андрића и Фокнера.
Технику представљања говора у приповедању о којој је реч
назвала сам „колективним говором“ и, мада сам уверена да
су се њоме служили многи приповедачи, за ову прилику
илустроваћу је на примеру Андрићеве Приче о везировом
слону.1
Као и традиционална теорија прозе, и савремена наратологија разликује три основне технике којима се приповедачи служе када у роману, приповеци или новели предочавају
говор личности, то јест када нам „преносе“ речи које су они
„изговорили“. То су директни или неуправни говор (као када Андрићев приповедач у Причи о везировом слону наводи
речи Аље Казаза упућене војницима Џелалудин паше: „Нека, нека, дјецо, чувајте ви, чувајте добро! И слушајте! Да
вам бог поживи старешину!“); затим индиректни или управни говор (као када Аља Казаз једном суграђанину препричава свој измишљени сусрет с пашом: „Упита ме нешто, ама
ја, онако збуњен, слушам а не чујем. Опет ме пита: ко сам и
шта хоћу а глас му ко свила.“); и најзад доживљени говор
или слободни индиректни стил, какав налазимо у следећем
примеру у којем нас приповедач у трећем лицу извештава о
Аљином „унутрашњем монологу“, односно разговору који
он води сам са сабом непосредно пошто је од пашиних чувара једва успео да сачува живу главу: „Ништа не може бити од ове Босне док у њој Џелалудин влада... Него треба ударити рђом о земљу, исправити се и не дати ником на се. Ником! Али како? Зар у овој чаршији , у којој пет људи не мо49

жеш саставити да једну истиниту и праву реч кажу везиру у
лице? Ништа, ништа се не може! (...) Ето, и он сам што све
ово овако мисли, и он сам шта може да каже за себе?“ (69)2
Наведеним техникама приповедачи се не служе само да
представе речи које су њихови јунаци „изговорили“; у наративном тексту, исте ове технике служе и за предочавање неизговорених речи јунака, то јест њихових мисли и осећања у
мери у којој су они вербализовани. Тачније, то су главне
приповедне технике за предочавање свести у роману. Фикционална свест у роману, која се често схвата као неизговорен „унутрашњи“ говор, може бити представљена директно,
помоћу технике унутрашњег монолога, индиректно, када
нам приповедач, у форми „психо-нарације“ препричава шта
мисле и осећају његови јунаци, и, најзад, у форми слободног индиректног стила, што је у приповедању у трећем лицу, код класичних романсијера, главна техника за предочавање фикционалних свести. Али, савремена наратолошка
истраживања су показала да се тиме не исцрпљују све могућности предочавања изговорених и неизговорених речи
романескних јунака. Наратолози су идентификовали и друге начине употребе приповедног гласа у пиповедању; и сама
сам у једном раније раду о наративним техникама у Омер
паши Латасу писала о једној таквој техници, односно о једној посебној варијанти доживљеног говора, специфичној за
Андрића као приповедача, доживљеном говору са колективним унутрашњим фокусом.3 То је такав начин приповедања
у којем нам се у трећем лицу, приповедачевим гласом дочарава унутрашњи доживљај колективног субјекта (босанског
народа, сарајевске „раје“ која посматра улазак Омер-паше у
Сарајево). Техника о којој овде желим да говорим не служи
да се дочара унутрашњи говор колективног субјекта, већ
„прави“ говор истог таквог субјекта, речи које је Андрићев
колективни јунак (босански народ, грађани Сарајева, Травника, раја) наглас изговора. Пошто је и ово техника која се
најчешће јавља у контексту приповедања у трећем лицу, могли бисмо је назвати и доживљени говор у ужем смислу или
доживљени говор са спољашњим фокусом.
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Погледајмо неколико примера из Приче о везировом слону. Нови травнички везир, Џелалудин-паша путује Босном са
својом пратњом у којој се налази и једна за босанске појмове
сасвим необична животиња, слон. Приповедач описује реакцију народа: „Они су, у већини, прилазили не само пратњи
него и младом слону са удворичким осмехом на лицу, гледали љубазно дотад невиђену животињу и, не знајући шта да јој
кажу, гладили браду и шапутали, али тако да пратиоци чују:
„Машалах, машалах! Не буди му урока!“. Овај „цитат“ колективног говора приповедач је пропратио увидом у мисли и
осећања истог колективног субјекта (босанске раје): „А у себи су стрепели да се слону не деси штогод док је ту, на подручју њихове власти, и нестрпљиво очекивали час када ће сва
везирова тевабија, заједно с чудовиштем, кренути даље и
прећи у суседну нахију, под туђу надлежност.“ (24) Унутрашњи доживљај колективног субјекта, босанске раје, предочен
је техником индиректног говора, то јест психонарације. Док
нови везир и слон, или фил како га зову, бораве у Сарајеву,
богате Сарајлије говоре овако: „Знамо шта једе филов везир,
али не знамо чиме се храни везиров фил, а да му знамо нарав,
послали бисмо шта треба.“ (26)
У другој глави Приче о везировом слону, везир и његов
слон стигли су у Травник. Везирове слуге свакодневно изводе слона у шетњу по травничкој чаршији, што се касаблијама не свиђа много. Приповедач каже:
„Међу оним беспослењацима који свакодневно сачекују слона воде се разговори.
– Не би јуче фила, каже неко.
– Не би га овде, а знате шта је било у Циганској махали, одговара неки Каришик, алкохоличар и причало.
– Шта болан? питају двојица у глас, и у том тренутку заборављају да је то човек са утврђеном репутацијом највећег лажова за Травник и околину.“ (41-42)
Приповедач сада прелази на описивање начина на које
поједине друштвене групе унутар травничке чаршије реагу51

ју на свакодневне шетње слона по градским улицама. Иако
се реакције свих Травничана могу свести на једну једину
реч коју приповедач наводи: „Превршило!“ (47), а потом и
коментарише: „Није једанпут изговорена ова реч у травничкој чаршији током година и столећа. Нема нараштаја коме
није превршивало и превршило, и то по неколико пута у животу.“ (48), иста брига се на различите начине „претреса“ у
различитим срединама. Млади људи реагују напрасито, али
тешке речи које изговарају у бесу немају никаквих последица: „Од онога што се говорило код те ватре [око које се окупљају најмлађи, прим А.М.] није било никаквих последица
ни по варош ни по фила, нити их је могло бити, јер разговор
посла не свиђа.“ (50) Другу групу чине ситни трговци, чаршијски људи, али „тањи“, без велике моћи и угледа. У њиховом разговору могу се чути различита мишљења; једни су
за радикалнија решења, други су умеренији:
„Падају и предлози. Многи су мишљења ‘да се нешто
мора учинити’, иако не знају право да кажу шта. Други су за
умерена а сигурна средства, а дотле да се чека и трпи.
– Докле ћемо чекати, упада један од борбенијих,
зар док фил не порасте и док не почне у куће да нам
упада и чељад да нам дира? Знате ли ви да слон живи
преко сто година? А!?“ (52)
Трећу групу чине „први људи“ из чаршије, „већином старији, седи и смирени, и сви без изузетка богати“: „Ту нема
ракије ни смеха ни веселог жагора, него одмерен разговор у
ком дуга застајкивања, речити погледи и немо успијање усана казују више, много више од речи.“ (72) Испоставља се,
међутим, да ће управо ови разговори, у којима се о „филу“
говори „тако неким општим изразима и благим речима које
саме по себи не заче ништа и којима тек они погледи и покрети лица дају стварни смисао, јер ти знаци су други и прави језик највишег реда чаршијских људи“ (72-73) запечатити судбину везировог слона.
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Подмукло, у потаји, Травничани су отровали „везирово
живинче“ нудећи му јабуке и друге посластице помешане са
истуцаним стаклом док је у свакодневној шетњи пролазио
градским улицама. Најзад се травничком чаршијом пронела
дуго очекивана вест:
„Црко фил.“ (77)
Објашњавајући како настају и како се чаршијом проносе
овакве вести, приповедач као да истовремено описује и саму технику „колективног говора“: „Ма колико испитивали,
никада нећете моћи сазнати ко је био први који је изрекао
ове речи. Кад кажем ‘изрекао’, ви ћете, бојим се, одмах замислити неки јасан и жив разговор, готово неко победничко
кликтање.“ (77) Теоријским језиком, техника „колективног
говора“ може се описати као један од начина представљања
говора у наративном тексту. Субјекат тог говора је колективан, то јест чини га нека група људи, а порекло и ауторство
му се не могу прецизно утврдити. Или, како каже Андрић,
те речи су „као невидљива вода из незнаног извора, која се
само по шуму наслућује, [и тече] чаршијом, од грла до грла,
од уста до уста“. (78)
На крају, можемо се упитати каква је функција технике
колективног говора у Причи о везировом слону, али и у Андрићевом приповедању уопште. За Андрићево приповедање
уопште, не само у овој причи већ и у „великим“ романима,
Травничкој хроници, На Дрини ћуприја, Омер-паши Латасу, као и у великом броју прича, карактеристичне су сталне алтерације тачке гледишта у доминантном наративном
контексту „објективног“ приповедања у трећем лицу. На
пример, у Омер паши Латасу, роману са историјском позадином који је у целини исприповедан у трећем лицу, приповедач на свакој страници „улази“ и „излази“ из свести јунака о којима приповеда, Омер-паше, Саиде-хануме, Вјекослава Караса. Али, у једном броју случајева, који нипошто није занемарљив, Андрићев приповедач се не идентификује с
тачком гледишта неке одређене личности у роману, већ преузима колективни фокус групе јунака и предочава догађаје
из различитих перспектива: становника касабе, гомиле која
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на улицама посматра улазак Омер-паше у Сарајево, војника,
затвореника, официра. Такав је случај и у Причи о везировом слону. Приповедајући у трећем лицу, из перспективе
свезнајућег приповедача, хроничара травничке касабе, Андрић повремено преузима појединачни фокус неке од личности (на пример, Аље Казаза), а још чешће стаје на становиште касаблија предочавајући нам и оно што они мисле и
оно што они говоре. Ова врста приповедања је специфична
за Андрића. Уз неке сличне наративне технике, каква је употреба маркера 1. лица множине у контексту приповедања у
3. лицу, о чему сам писала у овде већ помињаном тексту,
преузимање колективног фокуса, било унутрашњег или
спољашњег, ова техника представља једно од карактеристичних обележја Андрићевог доживљеног говора, по којем
је он лако препознатљив. Посматрано са становишта приповедног гласа, колективни говор свој природни наративни
контекст има у „свезнајућем“ приповедању у трећем лицу:
ова техника подразумева приповедача који „зна“ више од
свих својих ликова, и појединачно и заједно, и располаже
неограниченим информацијама о предоченим догађајима.
Што се тиче перспектике или фокализације, у свим примерима колективног говора које смо овде разматрали, фокус је
спољашњи, јер је реч о представљању изговореног говора, а
не неизговорених мисли. Најзад, у аспекту наративног времена, техника колективног говора по правилу има итеративно значење будући да означава радњу (то јест, разговоре) који се на исти или сличан начин понављају у одређеним временским интервалима или су се на исти такав начин више
пута догодили. Итеративност овако предочених догађаја сугерише посебну слику живота у малој средини, монотонију
свакодневице у касаби, коју прати беспослица, духовна учамалост и тривијалност живота њених становника.
Чињеница да перспектива из које се сагледава предочени
призор (улазак Омер-паше у Сарајево, шетња „везировог живинчета“ по Травнику, или било шта друго) није искључиво
приповедачева има и далекосежније семантичке импликације.
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цију „светине“, ове технике служе Андрићу да читаоца уведе
у доживљај посматрача, обичног босанског света, „раје“ која
се окупља на чаршији и посматра како јој се, на овај или онај
начин, догађа историја. Истовремено, оне приповедачу омогућавају и да се, не напуштајући сувише очигледно улогу „објективног“ хроничара, истовремено и идентификује с колективним јунаком своје прозе и да у односу на њега направи иронијски отклон. Не треба посебно истицати да семантички
ефекти оваквог начина приповедања нису ограничени само на
примере које смо овде разматрали, већ да су у великој мери карактеристични за Андрићеву прозу уопште, посебно за његове „босанске“ романе, На Дрини ћуприју, Травничку хронику
и Омер-пашу Латаса.

1 Када је о Фокнеру реч, већи број примера колективног
говора може се наћи у у причи Ружа за Емилију.
2 Сви наводи из Приче о везировом слону дати су према
издању Наклодног завода Хрватске, 1948.
3 Види „Наративна техника у Омер-паши Латасу“, Свеске задужбине Иве Андрића, бр. 30, 2013, стр. 171-181.
55

Исак Самоковлија

ЂЕРДАН

Све се то догодило и збило у петнаест дана. И дошло је а
да се није одмах – ни први ни други пут – најавило нити својом страхотом нити својим ужасом.
1
Почело је у сриједу.
Љубогошћа се, као и остала села, будила полако. Старице
су прве отварале замандаљена врата и излазиле из својих кућа. Ишле су амо-тамо по дворишту и звјерале не би ли по чему било осјетиле или макар наслутиле какав ће бити дан. Јер,
сваки је дан носио нове невоље, тешка искушења и страдања.
Било се већ добро разданило.
Сељаци, они који ноћу нису спавали код својих кућа, излазили су из својих скровишта на пропланке и чистине. Протежући се и исправљајући провиривали су отуда да виде какав
је јутрос истурен знак на ограду, на стожину, добар или рђав.
Бјеличаста магла што је сваког јутра ниско лежала по цијелом долу била се већ поцијепала. Тако раскомадана вукла се
још само по мјестима куда је испод нахерених јоха, старих,
шупљих врба протицала ријека.
Планински врхови далеко горе изнад села били су већ давно у сунцу. Сиво стијење на Трескавици бљештало је мјестимице толико да се чинило као да је по њој још било снијега,
свеједно што је љето већ добро поодмакло.
Куће су у Љубогошћи раштркане. Једва да се двије-три гледају. Свака се увукла у врх какве увалице и ту се као чичак
прикачила уза стрмен брда или пропланка.
Станина је кућа овамо ниже села с ову страну воде, а далеко горе на бријегу, под главицом Црног Рогља. Ниска, са својим великим кровом чучи ту, у осами, на малом зараванку с кога се у благом нагибу спушта на ниже мали шљивик.
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Под шљивиком измјењују се њивице, шикаре и камењари
све доље до у раван којом протиче Вјела. С ону страну ове рјечице нема на неким мјестима готово нимало равни. Одмах се
из воде издиже стрменита страна Јаворника. Сва је ова стрмен
обрасла густом шикаром, само се гдјегдје зелени која ливадица или крчевина засијана кромпиром. И једне и друге су мала
парчад земље, четвртаста или округла облика. Горе према врху Јаворника голи је крш. Из њега се издижу двије шиљате,
неравне стијене, Бабини Зуби.
За Станином кућом два су дебла. Једно је стара јабука, друго још старија крушка. Ове је године јабука добро родила.
Воћке су велике, плоснате, а киселе су, зову их овдје зеленикама. Већ су почеле рудјети оним тамним и живим руменилом
као што је у руја ујесен.
Указало се и сунце. Ево су и краве пошле на пашу. Изашле
су на путељак који води на Јаворник. У овај час одавде, испред
Станине куће, не чује се туп звекет јевтиних жељезних звона
на њима. Али се зато чује мукање крава. Разлијеже се цијелим
долом.
– Биће ведар, лијеп дан! – говори Стана у себи и отвара
кланицу.
– Јутро је свјеже.
– Птице се распјевале, једне у шљивику, друге у грмљу. Од
врапчијег цвркутања врије у трњу покрај ограде. Над Јаворником кружи јастреб.
Домало огласила се и пашчад у селу, тамо у горњем дијелу
Вјеле. Лаје срдито као да су се помолили страни људи. Ослушкује Стана и намјешта каблић. Ко ли је? Војска? Талијани?
Нијемци? Усташе? Жандари? Милиција? Стана размишља и
музе краву.
Село се ућутало. Не чује се ни пјесма, не чују се дозивања.
Ћути пригушено, притисла га је окупација и усташка страховлада. Друга је година рата.
Стана је помузла кравицу и одбила је у шикару изнад куће.
То је био њен први посао сваког дана. Ушла је затим у кућу да
наложи ватру.
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И мала се Јованка била већ пробудила. И овог се јутра дигла она рано као и обично. Трљајући очи и посрћући још онако иза сна, пошла је дјевојчица равно са свога лежаја пред кућу да отвори враташца на кокошињцу, да испусти своју Бјелку.
Сваки дан ова Бјелка, чим се отворе врата, искаче из ћумеза на ледину па се најприје стресе, онда протегне прво једно,
затим друго крило, па тако по истом реду своје жуте ноге, да
најпослије закокодаче. Тада се оздо са стрњишта, а још чешће
с малог врела јавља Бјелки расположено и гордо стари, жути
пијетао. Зове је неким крупним значајним гласом и полази јој
у сусрет. Иде, тресе живо својом главом и меснатом тамноцрвеном кријестом, али све то с мјером. Чува он брижно да се не
окрњи његово достојанство, које ни једног часа не заборавља
крећући се међу својим кокошима. Имао их је четири. Свака
је била на свом мјесту. Три су биле жуте, широке, велике, његова соја, четврта је била ова Бјелка. И она бијаше велика, али
онако прилегла бијела перја и чиста као груда снијега била је
много наочитија. Била је живља од других.
Можда је стога Бјелка била његова мјезимица, а можда стога што је њу мала Јованка толико пазила и мазила. Увечер је
Јованка затварала своју Бјелку у посебни дио кокошињца.
Дјевојчица се некад сатима забављала с њом као с каквим
чељадетом. Држала је на крилу и миловала, а сваког јутра посипала је пред њу пуне прегршти мрвица и зрња, које је нарочито спремала за овај јутарњи час.
Али јутрос не би ни мрвица сира, ни мрвица кукурузе. Није било ни прегршти јечма, ни проса. Не би ни оних мазних и
топлих ријечи, ни пружених ручица, ни поздрава којим је обично почињао разговор: »Ход’, Бјелко, ход’... де, изађи из своје
одаје, ход’, Бјелко, ход’!«
Тог јутра, пошто је отворила враташца на ћумезу, дјевојчица је ћутећи причекала да Бјелка изиђе, и чим је изишла, она
се вратила у кућу а да Бјелки не каза ни једне једине ријечи. И
кокош се зачуди. Заборави да се стресе и протегне, већ гледаше за њом искрећући главу попут чељадета које се забезекнуло, па се пита: Шта ли јој је то данас, боже драги!
59

Дуго би ова питома кокица гледала за Јованком да се пијетао не огласи већ сасвим близу ње, готово љутито гунђајући,
а још горопадније стружући крилом о мамузу и о земљу.
– Мамо – рече Јованка зауставивши се крај огњишта – мамо, нешто ти данас нисам добро, ко да ме боли у грлу.
– Јучер си јела зелених јабука, бëли је од тог – одговори
мајка и, клечећи крај огњишта, настави да пуше у ватру на коју је била наслагала хрпу уситњена грања.
Густ, сивкаст дим дизао се са огњишта и купио у отвореном тавану под зачађелом шиндром, одакле се кроз једну баџу и многе ситне пукотине у крову пробијао у свјеже јутро.
Јованка се закашља.
– Иди у собу, сине, и обуци се – прекорава је мајка. Баш си
чудна. Боли те грло, велиш, а ходаш у кошуљи и стојиш ту да
те дим коље за очи и штипа у грлу.
Јованка уђе у собу и стаде да се облачи и обува. При том је
сваки час гутала пљувачку испитујући тако да ли је заиста боли грло и колико је боли. Гута и жатвара очи. Јест, боли је, боли... а опет домало, чини јој се као да баш и не боли. И доиста,
оно је и не боли толико у грлу, колико је сва некако неорна и
скрхана.
Одлучила је да не силази доље у поток, гдје је требало да
се данас, као у сваку сриједу кад је лијеп дан, састане са осталом дјецом из села на гоњање и игру. Вукла се по кући као
пребијена мачка.
Сутрадан, кад јој мајка за доручак прикучи ћасу варенике
дјевојчица одби.
– А што, сине? – пита је Стана благо и загледава се дјетету
у очи.
Јованки је шест година. Дјевојчица је црне масти и пуних
обрашчића. Црне су јој и очи. Црне и велике. На њима су дуге трепавице. – »У тебе су очи црне као трешње, ко зреле трнине« – тако говоре њене друге кад се нађу на потоку више
кум-Алексине воденице – »а у Маре Мићине плаве баш ко небо!«
Јованкине очи биле су и лијепе и сјајне. Цакле се бијели
ситни зуби (још јој се ниједан није почео климати) – цакле се
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између набубрелих црвених усана, а очи блистају и осмјехују
се. Лијепо очешљана и подбрађена оном жутом марамом с црвеним цвјетовима, кад силази доље у поток, или кад је мама
поведе у село, Јованка је мила цурица. И минђуше јој је купио
брат Маринко.
Али данас су Јованкине очи невеселе. Видјела је Стана то
и забринула се. И неће млијека, она која је свако јутро наискап
пила пуну чашу.
– А што, сине?
– Не могу ти слатка, већ ако имаш кисела, мамо, чини ми
се, могла бих.
Стана је донијела чинијицу густа кисела млијека. Јованка
је покушала двије-три кашике па оставила.
– Што не једеш? – чучнула је мајка крај ње.
– Не могу.
– Боли ли те још у грлу?
– Боли – каже Јованка, обара поглед а на очи јој ударају сузе.
Мајка јој пипа чело. Чини јој се да је вруће, али баш и не
гори толико као у болесника. Па ни руке јој нису вреле.
– Да ти дам сирћетли крпу око врата?
Дијете само слегну раменима.
Трећи дан Јованка се тужи да не може да гута, да је боли и
сва се расплака.
Разгледа Стана и нађе да јој се на врату, споља, указало нешто мало отока, тамо испод једног и другог краја вилице.
Стана се спусти низ путељак и сиђе у дô па крену уз рјечицу у село.
Донијела је отуд неке лиске и привила дјетету око врата.
Јованка се кмези и плаче.
– Де, немој плакати, магаре моје, проћи ће те то до ујутро.
Каже ми стара Симана: »...Приви ти њој са сваке стране по
двије лиске, једну преко друге унакрст, видјећеш, до два-три
дана ко да није ништа ни било«. Јест, срећо моја! Само ти лези и мируј. Скухаћу ти и од ове траве. Помириши! С Јаворника је, озгор с највишега врха, гдје су саме стијене. Из њих
што израсте мирише миром а лијечи ко руком да носи.
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Мијењала је Стана два пута лиске. Али свеједно.
– Мамо, све ме једнако боли – тужила се дјевојчица цијелог
дана.
Предвечер се с бријега спустила нека патрола, талијанска.
Пролазила је крај куће кад је Стана носила бакрач пун бистре
студене воде оздо са извора крај шљивика. Уврати један Талијан и заиска да се напије. Додаде му пуну кову. Војник је искапи па заиска, показујући руком, нешто да поједе: »Манђаре,
манђаре« – понављао је војник и смијуцкао се својим ситним
тамним очима и кезио бијеле зубе.
Стана се испрва чинила да не разумије, онда уђе у кућу и
изнесе комад погаче.
Талијан се спремао да још нешто затражи, смишљаше како
би то изнио пред сељанку која га је једва разумјела за хљеб,
али у то га зовнуше остали што замицаху низ бријег: – Ђовани! Ђовани! – викали су оздо нестрпљиво.
Војник зари своје зубе у комадину погаче и пође. Чак је
затворио за собом и вратнице на дворишној огради.
– Ко је то био? – пита Јованка.
– Талијан. Ожеднио.
Јованка погледа по соби. – Ђе је мачка? – упита, и како мачке не би у соби, дијете се забрину и два-три пута једно за другим викну: – Мац, мац!
Мачка се у истом часу јави из куће, као да је чекала да је
зовну, и упирући главом у врата уђе па потрча право дјетету.
Јованка је узе на руке па је глади и окреће се мајци:
– Знаш, мамо, ђе год виде мачку ухвате је, закољу, одеру, па
је испеку и поједу. – Јованка се насмија и пљуну с пуно гађења на под.
– Јеси ли му дала штогод? – упита домало.
– Комад погаче.
Дијете почута неко вријеме па онда додаде:
– Нека си.
– А зар баш једу мачке? – пита Стана и прави се као да не
вјерује у то.
– Једу, мамо, кад ти кажем, једу и жабе, боже ми прости.
– Жабе? Ух, куку мени! – дочекује Стана.
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– Жабе! Жабе! Чуј, да ти кажем... – распричала се Јованка,
смије се, а Стана слуша.
– Је ли ти мало лакше, сине? – упита касније Стана, сва
срећна што јој се дијете овако раскравило.
– Па јест... – каже Јованка.
Пинула је мало млијека. Погачу је дуго мирисала, али не
узе ни залогаја у уста. Стана јој измијени лиске. У мрак се
Јованка опет узнемири. Једва је Стана наговори да попије филџан од оне траве и милујући је по глави и по челу некако је
умири, па дијете заспа.
И Стана је рано легла. Легла је до дјетета. Прострла је сламарицу, пребацила покровац и покрила се ћебетом. Лежи она
тако, али сан јој никако неће на очи. Роје јој се мисли у глави,
врве као мрави у раскопаном мравињаку.
Напољу је ведра љетна ноћ.
Тишина.
Из даљине допире мукло пушкарање.
Тако је сваку вечер. Некад се и самим долом разлијегне који пуцањ па одјекне толико силно и тако растегнуто да се од
њега пролама устрављена ноћ.
У соби је тихо.
Јованка понекад застење у сну.
Стана се на то стењање сваки пут помакне на свом лежају.
Срце јој се стегне и сва застрепи: ...да не буде ко у Љубице Миличине... забоље је у врату... одведоше је у Сарајево... у болницу... и дан-два... дијете умрије... Не дадоше ни да се укопа
овдје... морадоше је тамо оставити... Ој, куку мајци кукавици!...
Стана се мучи да заспи. Претура се час на једно час на друго раме. Можда ће је у том положају брже свладати сан. Узалуд. Отвара очи. Мрак је у соби. Из куће се с краја огњишта
чују два цврчка. Распјевала се као за окладу. Цврр... цврр... Да
то није какав рђав знак? – брине се Стана. У тај час удари на
прозор нешто ситно о стакло.
Удари најприје три пута једно за другим, па онда опет три
пута, овога пута нешто јаче.
Стана претрну, па скочи. – Маринко! – разлијегну се поклик по цијелој њеној души, али гласа не даде од себе.
63

2
Маринка су другови звали Зрно. Тај му је надимак дао Љубоје Штака, партизан сељак с Врела Босне. Сједјели су прољетос једне похладне, мрачне ноћи крај ватре у планини (Маринко бијаше отишао на стражу) и Љубоје стаде да прича како
су прошле јесени напали станицу у Блажују и дигли мост на
Зујевини... »Враћамо се ми по обављеном послу на Игман.
Управо бијаше почело свитати, а ми изашли до на пола пута у
Дољаче, кад одједном заштекта с десне стране шарац, а по нама се осуше ситне поломљене гранчице. – Лезите – викнем и
паднем под изваљену јелику. Крај мене Маринко. Гледамо. –
Из оног потока – вели Маринко. – Идем ја, заћи ћу им за леђа.
Знам једно мјесто одакле ће ми бити ко на длану. Држите их
ви само да не макну куд на другу страну. Усташе су. Нису Нијемци. Оде Маринко. Ми припуцасмо, они одговарају дугим
рафалима. Тако се чаркамо. Мирно распоређујем другове, сам
се истурим с још двојицом напријед. Наједном: Так, так... па
опет: так... так... так... чујем пуцњаву. Шта је ово сад? Не могу
да се снађем. Мислим, набасао је Маринко горе на другу засједу, а кад тамо, Маринко пуца с оног свог мјеста. Искочише
усташе да се с ову страну гдје склоне и скрију, а ми распали
по њима одовуд. Осташе двојица, други стругнуше низ поток.
Оста и шарац, читав, с неиспуцаним рафалом. Кад сам послије видио – Љубоје се испрси па сваку ријеч прати покретом руке на којој је скупио прсте – кад сам, другови, видио одакле је
Маринко напао усташе, нисам, кажем вам, могао никако да
вјерујем. Па кад си час прије стигао на ту даљину? – питам. –
Још сам чекао. Били су се помакли, тражили су друго мјесто
да вас боље гађају, ал’ се опет вратише – каже Маринко и преврће шарца, разгледа га са свију страна, а очи му горе. – Е, кажем вам, другови, брз је ко стријела, ко зрно из пушке...«
Тако је причао Штака, а кад се о поноћи Маринко појави,
неко рече: »Ево, иде Зрно!«
И оста му тај надимак.
Тих дана Маринкова група очекивала је покрет. Нагађало
се да ће се ићи у Олово. Требаће се пребацити преко Зујевине,
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негдје код Црнотине, а преко Босне тамо негдје ниже Семизовца. Све за једну ноћ.
Маринко је замолио да оде прије тога кући. – »Ноћас се не
креће, то је сигурно, а за четири-пет сати ето ме натраг«. – Вијећало се. Да није с правом носио свог надимка, не би му другови дали да иде.
Маринко је притегнуо опанке. Био је сконтао куда ће. Све
ће пресијецати пут. Све пречацем. Накривио је титовку и пошао. Пиштољ му је у џепу, машинка у руци, пјесма у грлу! –
Јест, пјесма је Маринку у грлу, радост му је извија из срца, али
ко ће да се огласи пјесмом кад су свуда засједе: талијанске, њемачке, усташке. А ипак срце иште да се запјева:
Газим горе и планине тавне,
Газим брда и долине равне.
Пјесму пјевам, пјесму партизана,
Земљу чистим од црних душмана!
Маринка носи жеља да види мајку, да види своју малу сестру Јованку. Мајка га сигурно чека у све ове вечери и ноћи.
Колико има да није био код њих? Дуго. Мајка му се сигурно
брине да није рањен, или можда оболио, или чак да није пао...
Како ће се само да обрадују, и она и Јованка, кад се појави.
Малој Јованки носи ђердан од црвених корала. Дала му га
другарица Беба, Јеврејка из Сарајева.
Граби Маринко кроз шуму као да је на виленом коњу. Али
на мјестима пролази и полако, негдје чак вукући сваки корак
за собом да се не би чуло ни кад се која суха гранчица преломи под опанком.
Трепти од радости, и само га једна мисао мучи. Да ли су
Гару макли доље у село? Кад је посљедњи пут долазио Гара је
узбунила ноћ. Пробудила је посигурно и она три друга села у
Пресјеничком Долу. Махнито је залајала понесена неким радосним узбуђењем чим га је осјетила. И онако привезана час
се гласила живим поклицима час цвиљела тужно, а час опет
бјешњела, док се најпослије није откинула с ланца. Полетјела
је к њему и, као да се избезумила, скакутала је око њега, про65

пињала му се предњим шапама на прса, спуштала се на земљу, полагала му главу на ноге и није се смирила све док је Стана добрим комадом печенице није одмамила у крај огњишта.
Размишљајући тако, приспио Маринко на врх Рогља. Мрак
већ бијаше добро освојио. Маринко застаде ту да мало одахне
и да погледа унаоколо. Према њему се издиже таман Јаворник.
Стрши у небо својим кршевитим врхом, а оне његове двије
стијене, Бабини Зуби, као два џина да стоје на стражи. Иза
њих се тамномодро небо нешто свијетли. Ту ће домало да се
укаже мјесец.
На лијевом рубу – тамо према Јахорини, негдје под Црним
Врхом – чује се пушкарање. Понекад плане и зелена ракета,
извије се у висину, чудесно обасја таму, па се онда напречац
угаси као да јој је свјетло пало и потонуло у мрак.
Маринко силази. Изишао је из густе јелове шуме у шумарак. Ту је шупље дрво у које оставља пушку. Ослушкује. Гаре
нема. Већ би га осјетила и јавила се. Сад му је лакше. Рука му
је на пиштољу. Је ли знак на мјесту? Јест. Све је, дакле, по старом. Нема ништа ново. Напријед!
Ево, указа се и кућа. Колики је кров! Црни се. Али свјетла
нигдје. Па да, прозори су застрти. Да ли спавају? Сагао се, нашао је каменчић, пришао је прозорчету. Опет ослушкује. Хтио
би да чује јесу ли будне или већ спавају. Принио је ухо, слуша,
али чује само своје срце. Куца, удара. Како ће да му се обрадују! – »Жив си ми, сине, срећо моја!« – кликнуће мајка, а Јованка ће врискати: »Маринко, Маринко драги!...«
Стиснуо је каменчић међу прсте и удара: Цак, цак, цак! И
још једном, овај пут мало јаче: Цак, цак, цак!
3
Стана је у мраку објема рукама тражила шибице. Изненађена синовљевим доласком била се толико узбудила да их је једва напипала. Брзо припали малу петролејску лампу и, знајући
да је добро застрла прозоре, удешавала је пламен да не шкиљи,
већ добро да гори, па затим објеси лампу на зид и пође.
Шкрипа собних врата пробуди Јованку.
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– Мамо, куд ћеш? – плачљиво се јави болесница. Мајка се
окрену и мећући прст на уста каза јој да ћути па брзо одмандали врата и отвори их. Маринко упаде у кућу.
– Сине, добро је што си стигао! – Стана рашири руке, загрли га и само што се не расплака.
Маринкова радост спласну. Наслутио је да нешто није у реду.
– Шта је, јесте ли сви здраво? – упита предишући.
– Јокица је болесна. Све се бојим да не буде ко у Љубице
Миличине. Ходи, уђи у собу. Јеси ли сусто, сине?
Маринку жигну усред срца. Као да му се оштри зуби какве
љуте звјерке зарише у њега.
Уђоше у собу. Док је Стана спуштала Маринкову торбу
крај земљане пећи, Маринко приђе, спусти се на кољена до
Јованкиног лежаја и стаде да милује сестру по коси.
– Шта је Јокице? Је ли?
Јованка се расплака. Узе другу Маринкову руку, узе је у
своје обје па је стисну и зајеца још више: – Боли ме у грлу...
боли ме... – истурала је на махове кроз све грчевитији плач.
– Де, Јокице, немој да плачеш. Дошао нам Маринко, а ти
закукала... ајд, каква си... – покушава мајка да је умири, а сама
рукавом таре сузе с очију и образа.
У једном кратком часу наста тајац. Само се чуло како Јокица пригушено јеца.
Прво се сабра Стана.
– Да ти, сине, угријем млијека? Хоћеш ли каву? Јеси ли гладан? А јеси, јашта си. Да ти испечем које јаје на маслу?
Маринко ћутке одбија све мајчине понуде. Заиска само воде и сједе на уску столицу, па се загледа у земљу. Мајци одговара кратко, а мајка све распитује. Брине се за ово и оно.
Маринко смишља шта да ради, како да им помогне и једнако се одлучује да ли да извуче из џепа ђердан од црвених корала и да га пружи Јованки. Јест, обрадоваће се дијете, ама...
Кријући погледава у Јованку и проматра како јој је завијен
врат. Овила се мокра прљава крпа око њега, а из крпе вире
лиске. Коса јој је сва рашчупана, очи црвене, уплакане, лице
знојаво.
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– Спреми ми ако шта има, па ћу путем да заложим. Отићу
по доктора. Онај наш доктор сад је у Алипашину. Замолићу га
да дође, ама вам се ја не могу опет вамо враћати. Морам прије зоре натраг. У покрету смо.
Подиже се и Стана. Сва се уземирила.
– Како ћеш у Алипашин, забога! Шта ти пада на памет. Па
зар мислиш да ће ти се доктор наканити овамо у ова брда. А и
шта ће нам доктор. А није, сине, кажем ти, ни потребно. Проћи ће је то. Метнула самјој лиске... Прођи се, де сједи, сине,
ниси ни одахнуо а хоћеш да идеш.
Маринко устаде, прохода по соби па се опет спусти крај
Јованкина лежаја.
– А боли ли те много, Јокице? Кажи! – упита тихо и
ослухну пажљиво шта ће дијете да каже.
– Боли – одврати дијете кратко.
Маринко се одлучи. Ићи ће по доктора по сваку цијену. Неће имати мира ако не буде знао да се доктор заузео за болесницу.
– Идем, и да чините све што буде наређивао доктор.
– Како ћеш... – поче Стана да јадикује – Како...
– Немој, мати знам ја шта радим... – прекиде је Маринко и
дохвати торбу. – Има ли хљеба? Дај ми коју главицу лука... И
соли, ако имаш.
Стана ућута. Изађе из собе, преломи погачу на двоје, нађе
комад сланине и комад сира, зави све у пешкир, стрпа у торбу,
озго набаца неколико главица лука, бијелог и црвеног, метну у
фишек соли а у руке му даде двије мале кутије цигара.
– Ево, сине, нисам могла више набавити, и ово на једвите
јаде...
Маринко се опрости готово без ријечи, отвори врата и
испаде у мрак. За њим изађе и Стана.
Управо се помаљао мјесец.
Маринко одмах забрза и зачас зађе у шикару. Стана се пред
кућом као скаменила. Стоји, зури за њим у ноћ.
Ноћ је ведра, а овдје у планини ведре су ноћи хладне. Зебе
Станино срце на студеном вјетру што струји озго с Рогља. Зебе и подрхтава.
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– Боже драги, како ће у Алипашин! У то гнијездо усташко!
Пашће им шака, јадна ли сам и несрећна, Боже, Боже! Шта се
ово ради с нас? Шта? Кад ће да се смири? Кад? – говори Стана у себи а лице јој се грчи као да ће ударити у плач.
Мјесец се издиже на небо виш Јаворника. Пуцњава тамо негдје далеко према Цмом Врху још се чује. Покоја пушка одјекне и озго са Умчана.
Тукући се објема шакама у главу ушла је Стана у кућу.
– Оде ли мамо, – пита Јованка.
– Оде. У добар час отишао! – каже мајка и баца поглед према икони и кандилу.
Дјевојчица увуче главу под поњаву и смири се.
Те ноћи превртала се Стана на свом лежају још и кад је пијетао огласио да је близу поноћ. На сваки пуцањ који би се
стравично пронио кроз ноћ Стана би задрхтала и прихватила
се мкама за срце.
4
Доктор је сједио пред бараком. Сједио је на малој дрвеној
столици без наслона.
Било је можда већ и близу поноћи. Над цијелим Сарајевским пољем владала је тјескобна тишина. И било је све мирно а и пуно страве.
Ту у избјегличком логору, у Алипашином Мосту, педесет
корачаја од болничке бараке, све је спавало. Само су се чули
кораци војника стражара испред улазне капије.
Под логором, доље у Миљацки, крекетале су жабе. Ни ово
крекетање није било ни живо ни гласно.
Болничка барака била се сва утајила. Све је мировало. И
онај болесник који је још до малоприје јечао, и коме је доктор
прије четврт сата дао неку ињекцију, бијаше се потпуно смирио. Не жига га више под лијевом плећком, не грчи се, олабавио је своје тијело, смјестио се на десну страну и спава дубоким сном. Кроз отворен прозор могао је доктор понекад да чује како и он дише дубоко као и други болесници.
Ослушкује доктор, уноси се сав у ноћ и гледа. Велико
пространство неба надвило се над Пољем. Мјесец се попео
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високо. Тишина је развила своја крила, а у тој тишини, у том
ноћном миру скрило се... – »Ах« – одмахује доктор руком –
»шта се све није скрило у њему!«
Припалио је цигарету, одбија димове и загледава се у своју
сјенку која се пред њим испружила.
Пролијећу шишмиши аветињски више плаве мутне електричне сијалице која стрши изнад улаза у бараку. Пијук се
њихов чује као да је то пијук голишаве птичади у гнијезду негдје под стрехом.
Ноћ је ведра. Звијезде су сјајне. Далеко тамо испод падина
Јахорине, доље у Црвеном Долу, иза Симиних Голијети, с времена на вријеме чује се потмуло пушкарање. Кадгод заштекће
и митраљез или се огласи јача експлозија бомбе. Да ли је то
окршај – ноћна борба између наших бораца и окупатора, или
то усташе бију народ и пустоше села?
Мучи се доктор да разабере то било по ком знаку.
»Можда још много људи сједи овако и ослушкује као ја« –
размишља доктор. – »Стотине, хиљаде... Сједе у мраку крај
својих застртих прозора и радују се замишљајући да то партизански рафал коси злотворе а граната руши њихове заклоне и
бункере. Или можда сједе и стрепе: Да се оно не чују кораци?
О ти кораци у ноћи! За њима долазе ударци кундака у врата:
‘Отварај, мајку ти...’ Да, да... Хиљаде страхују... Хиљаде ће
ноћ прогутати. А дан? И дан једнако као и ноћ... Фашистичка
окупација... Усташка страховлада...«
Докторова су дјеца далеко, али су на дохвату усташких
канџа, а те канџе могу сваки час да се покрену, згрче и зарију
у месо...
Доктор шапће мазно имена своје дјеце, а у грлу га стеже бол.
Одбацио је чик на пут који води испод бараке и спрема се
да се дигне, да пође на починак. Неће га више будити. Болесници мирују. Можда ће моћи мирно да проспава овај остатак
ноћи. Попиће и један прашак, један или два одједном.
Чуше се у тај час кораци доље под путом. Доктор се накашља и наже ухо на ту страну. Јест, чули су се кораци. Али ево,
сад опет све мирује не чује се ништа. Доктор се опет накашља.
Тада неко одлучним кораком пође према бараци.
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– Стој! – проломи се пријетећи повик војника стражара испред логорске капије.
– Тражим доктора! –јави се мушки глас.
– Ко је то? – пита доктор узбуђено.
– Ја сам, докторе!
– »Ја сам! Ја сам!« А ко си ти? – нервозно пита доктор.
– Маринко! Маринко Лемез. Сестра ми је болесна. Истом
што је жива.
У бараци се зачу неко помицање. Провирила је сестра болничарка на прозор:
– Зар ви још ту сједите, докторе?
Зашкрипаше гвоздени кревети у собама.
– Воде! Хоћу воде! – заплака једно дијете.
Приђе војник, домобран. Стиже и Маринко пред болничку
бараку.
– Ти, Маринко! – здрави се доктор са својим некадашњим
послужитељем. – Ма знаш да си ме препао. Избио си ко... –
доктор замуца, не нађе праве ријечи. – Па шта је? Невоља, а?
А зар се долази кад догори до ноката? Зар те нисам учио кад
се иде по доктора, а кад по попа?
Доктор извади кутију, узе цигарету, понуди Маринка и
војника.
– Тако се трефило, докторе, – каже Маринко и узима цигарету. – Како су твоји код куће? – окреће Маринко разговор, али
доктор не пушта.
– Трефило! Трефило! Све ви тако. Трефило!
Доктор припали цигарету и уведе Маринка у бараку.
– Ходи, да одахнеш! Видим куца ти срце под самом јабучицом. Претрчо си ко да ћу ја одмах на коња па у ноћ.
– Сутра! Сутра... Не мислим ја одмах – упада Маринко.
– Не мислиш? Је ли? А што си дошао у поноћ? – Доктор вади сат и гледа. – Јест, равно у поноћ: Што? Ајде улази у собу.
Једва говориш... дахћеш ко зеленбаћ на сунцу о Илиндану...
5
Сутрадан се доктор запутио у село. Далеко је, али Маринку
није могао одбити. Обећао му је да ће отићи. – »Само ти ка71

жем, дијете треба одвести у болницу. Дифтерија је то, знам ја
ко да гледам« – говорио је доктор ходајући узрујано по соби.
– »Радите шта знате, докторе, само отиђите и видите је!« –
молио је Маринко.
– Ту смо! – пухао је доктор сав задихан кад је стигао пред
Станину кућу. Спустио је кожну торбу на земљу, положио на
њу шешир, извадио рубац и отрао чело и врат.
– Стано! – зовнуо је затим, још увијек предишући.
Мало двориште било је пометено. Стана је била у соби.
Мијењала је дјетету лиске.
– Куку мени, ево доктора! – ђипила је на своје босе ноге и
излетјела пред кућу.
Мало дјечје срце у Јованке затреперило је и од неког радосног узбуђења и од неког ужасног страха. Доктор! Доктор је
дошао!
Стана је ишла пред доктором, носила је у једној руци кожну
торбу а другом је отварала врата која су већ била напола отворена. Доктор је махао шеширом и хладио своје зајапурено лице.
– Мамо! Мамо! – врискала је Јованка и махала рукама као
да су је пчеле напале па се од њих брани.
– Шта је, шта си се препала. Дошао сам да те видим, а ти
ко да је међед сишо с Трескавице и хрупио у собу. Не бој се!
Нећу ти ништа. Донио сам слатку медицину, шуруп... ајде...
дај да само видим какав ти је језик и јесу ли ти руке чисте,
нокти подрезани...
Јованка убаци брзо руке под поњаву.
Преглед није трајао дуго. Било је довољно да доктор завири и баци кратак поглед у ждријело. Крајници бијаху натечени, а по њима се ухватила сивкасто-бијела, дебља повлака.
– Шта ти се чини? – питала је Стана излазећи из собе за
доктором.
– Шта ми се чини? Дифтерија. Знао сам ја то и синоћ –
каже доктор, и пошто опра руке сједе замишљен за огњиште.
Колико има како је боли у грлу? Је ли већ пети дан? – упита
мало послије.
Стана конта на прсте па каже:
– Четврти.
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– Јок, ово је већ пети, пети, и треба је одмах превести у болницу, одмах! Још данас!
– Немој ми је у болницу, заклињем те дјецом твојом! Немој, драги докторе! Ти ми је лијечи. Ти и Бог! Ни за кога другог ја не знам – богоради Стана.
– У болницу! У болницу! Нема друге. Нема. Касно је, драга
моја Стано – гунђа доктор и машицама дохваћа жар па припаљује цигарету.
– Касно! – Стана се почне ударати рукама у прса. – Куку
мени кукавици!
– Ма чекај, Стано! Касно је да се лијечи код куће, а за болницу није касно. Није.
– Од себе је не дам, не дам! Ти ми је лијечи, ти докторе, па тражи што год хоћеш. Продаћу и кравицу и комад земље ако треба.
– Ама, Стано, јеси ли присебна? Могу ли ја долазити сваки
дан? Де, реци, могу ли? Је ли даљина? А моја служба тамо? И
знаш ли да сам болестан, да се једва вучем. А жао ми је дјетета, да сте ме бар раније позвали, али и сад се може спасти. Може, кажем ти. Само се мора одмах пренијети у болницу. Сад
нема друге. Шта ћеш! Не можеш главом кроза зид!
– Убиће ми је тамо, докторе, убиће је.
Доктор је погледа.
– Ама, Стано, јеси ли – при памети? Како убити?
– Хоће! Видиш какво је вријеме. Усташе су и тамо.
– Ама, болница је то, болница.
– Нећу, докторе, нећу! Не дам је од себе, па нек буде шта
хоће. Убили су тамо Љубицу Миличину, озго са Умчана, отровали је. Не дам је, не дам!
– Добро, чуо сам! – љутну се доктор. – Дај, зови ми Маринка! Гдје је Маринко? С тобом се не може људски разговарати.
– Гдје је Маринко? – смете се Стана.
– Јест, Маринка ми зовни, с њим да говорим.
– Па, Маринко... Маринко... зар ти није ништа говорио?
– Шта »ништа говорио«?
– Па, Маринко... Маринко није код куће. Он је ноћас дошо,
дошо и опет отишо.
Доктор изненађено подиже главу и погледа у Стану.
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– Дошао и опет отишао? – понови доктор и поћута. – Партизан? – упита мало послије тихо и на пола уста.
Стана кимну главом и обори очи.
Доктор стаде да чепрка машицама по ватри. Очи му бљеснуше сјајем. – Хм! Хм! Сад ми је... сад ми је јасно. Партизан... борац... алал ти вјера, Маринко!... Алал ти вјера!... –говори доктор у себи и чарка жарачем по ватри да искре врцају.
– А откад је тамо? – упита домало.
– Биће година о Митрову дану.
– Лијепо – каза доктор и обоје ућуташе.
– Мамо! – викну промукло дијете из собе. – Мамо!
– Ето ме, сине, – дочекала је Стана и дигла се.
Доктор окрену главу према њој.
– Слушај, Стано!
Стана стаде.
– Долазићу. Долазићу сваки дан – јест, сваки дан, – казује
доктор. Глас му подрхтава.
– Нека ти Бог плати! – Стана прилази доктору и хоће да га
пољуби у руку.
Доктор се брани.
– Остави то! Нисамја поп! Него, слушај шта ћу ти казати.
– Доктор се унио Стани у лице. – Дијете је тешко болесно. Може дјетету...
– Ти ми је лијечи, па што год драги Бог да. Само је не дам
живе од себе.
– Добро. Лијечићу је, ама да се све чини што ја наредим.
Требаће и игле давати. Требаће их давати и сад одмах...
– Даји! Ради шта год знаш.
– Добро.
Уђоше обоје у собу и борба започе.
6
Борба је била тешка. Трајала је четири-пет дана. Сваког је
дана бивала све тежа. Пети је дан и доктор очајавао.
А Стана? Три дана и три ноћи гледала је Стана како се дијете гуши, како помодријева, крчи, дави се и само што није душу издахнуло.
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Прилазила је кандилу и гледала у зачађелу слику св. Јована
и нијемо буљила у њега. Не могаше већ ни уснама да миче,
али из ње се извијао – тако се њој чинило – крик и молитва:
»Спаси ми Јокицу, дијете ми спаси! Ти и Богородица, спасавај,
моли ти се раба божја Стана... раба божја«.
У овој ријечи »раба божја« мислила је Стана да је уносила
и цијелу цјелцату своју душу и вјеровала је да се тај њен крик
и та њена молитва чују до самог бога.
И пред доктора је падала на кољена. Сваки дан кад би се
доктор појавио она га је дочекивала на кућним вратима, хватала га за бедра и само што га није љубила у кољена. »Помози,
докторе, помози... истом што је жива. Спаси ми Јокицу! Ти и
Бог! Спасавајте ми дијете« – вапила је пригушено, страхујући
да и ово њено овако пригушено запомагање и заклињање не
допре до дјетета.
Доктора су срси пролазили тијелом од тог захукталог, готово избезумљеног заклињања несрећне и очајне мајке.
Шта да ради? Учинио је све што је могао.
Бијаше већ четврти дан ове борбе.
Доктор сједи на ниском троношцу крај болеснице. Држи
јој руку и пипа било. Стање је слабо. Изгледи су врло мали да
ће дијете пребољети.
– Дај, Стано, набави леда... откуд било... озгор с Трескавице... најближе је... најближе је одатле...
– Леда? – зачуди се Стана и гледа неповјерљиво доктора.
– Јест, леда! Да јој обложимо врат ледом и на срце да јој дајемо лед.
– Хоће ли јој то помоћи?
– Хоће! – одговара доктор. – Хоће сигурно! – додаје, прихвата опет болесницу за руку па се замисли и ниже у себи:
»Откуд ми лед одједном паде на памет? Даје ли се лед код дифтерије? Јесам ли ја то препоручивао? Да јој неће бити горе
од тога?«
Смео се доктор. Несигуран је. Излазе му књиге на очи.
Огромне књижурине са својим дебелим кожнатим хрбатима и
златним словима на њима. Вади их он у мислима из ормара,
листа у њима, тражи, затвара очи, стишће капке на њима не би
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ли како боље видио... набире чело... Леда? Леда? Пише ли
игдје: у тешким случајевима с јаким отоком жлијезда давати
студене облоге или, још боље, облоге са стуцаним ледом. Пише ли?... Набире доктор чело, стишће очи. Није сигуран, али...
Леда! Леда! – виче ипак нешто из њега. Да, да, леда! – куражи
доктор сада самога себе. Дао си ињекције, дао си серума преко двадесет хиљада јединица... кардиазола, кофеина, камфора... још само... леда! Ледени облози спашће дијете... Леда!
Леда!
Доктор се полако окреће Стани и каже мирно: Леда, Стано,
набави како знаш! Дијете ће оздравити, хоће, оздравиће!
Мала Јованка лежи. Дише тешко. Шишти, кркља, преврће
очима, гледа уморно... Разгони немоћно блиједим ручицама
мухе што јој слијећу на мокро, знојаво чело и помиче ногом
која вири испод поњаве.
Соба је пуна задаха. Мирише по љутом сирћету од дивљих
јабука, заудара на бијели лук и на тамјан којим је Стана окадила собу.
Стана чучи при дну дјечијег лежаја и једном руком опипава Јованкине чарапе намочене сирћетом а очи је упрла у дијете.
Помичу се усне у дјетета, подиже се рука, очи се искрећу,
али глава се не миче.
–... залиј ме... водом... – хоће дијете да каже и мучи се да то
пренесе мајци.
Стана је разумјела. Брзо се диже, дохвата филџан млијека
с прозора и спушта се до болеснице. Подиже јој једном руком
главу и приноси јој филџан устима.
Сагиње се и доктор. Пипа вратић. Жлијезде су затекле. Пипа руку. Хладна је. Држи јој било и гледа на сат. Куца јој срце,
готово се сустижу откуцаји, не могу се бројати. Рђаво је.
– Јокице, како ти је? Је ли ти шта лакше? Хоћеш ли да те
залијем опет? – тепа Стана, отире дјетету уста, скида јој мокре
чарапе, кваси их и опет навлачи.
Доктор је искухао шприцу и дао ињекцију.
– Дај, потуријој још нештопод главу. Нискојој је. Теже јој је
дисати.
76

Јокица отвори очи. Мало јој се зарумењеше образи.
– Мамо – сможе нешто снаге да упита – мамо, хоће ли Маринко... хоће ли доћи но... ноћас...?
– Не знам, сине, не знам. А хоће, ако Бог да! Хоће! – одговара Стана, а срце јој се грчи: то јој дијете сигурно наслутило
нешто. Наслутило своју посљедњу ноћ. Ој... Богородице чајничка! Умријеће ми ноћас.. О Господе Боже... спасавај ми је...
Спасавај! – Сва се укочила од језовитог страха пред помисли
на Јокичину смрт. Погледа у доктора и учини јој се као да јој
доктор опет каже: – »Леда! Леда, Стано! Набави га како
знаш!« – Али како да га набави? Како? Ко ће јој отићи у град,
а и далеко је, далеко. А на Трескавицу? Тешко је, опасно...
Мучи се јадна Стана и једнако се савија над дјететом и сваки час пита:
– Како ти је? Како? Ајде, реци, сине, реци...
Дјетету као да је све дојадило, као да је све свејеђно. Не
одговара ништа. Окреће главу на другу страну па почне да кркља још јаче.
Доктор се спремио да оде. Пометао је ствари у кожну торбу, затворио је, па се полако, неодлучно подиже с троношца.
Нека клонулост осјећа се у сваком његовом покрету. Као да
сам себи предбацује што болесницу не посла у болницу. Као
да себе прекорава што је тако поступио. У болници, тако му се
чини, у болници би се дијете спасло. Имају тамо све при руци... Што год затреба, све се може одмах наћи...
– Чекај, докторе, молим те, сједи још мало и не одмичи се
од дјетета, сад ћу ја само да нешто видим.
Стана се диже и изађе.
Домало се разлијегну њено дозивање:
– Ој... Алексааа!
Стана је била истрчала горе на један брежуљак виш куће.
Склопила је руке око уста, забацила главу и почела да дозива:
– Ој, Алексаа!!! – разлијеже се њен повик, али нико се не
одзива. Ћути доље под њом до. Ћуте планине што су се надвиле над њим. Ој... ооој... одбија се повик од стрме стране Јаворника и по три пута одјекује.
Вратила се Стана. Унезвијерено гледа у доктора и пита:
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– Шта ти се чини? Де, види опет како јој срце куца – моли
она доктора, моли га ријечима, гласом, очима. И дијете је
отворило очи и гледа га.
Доктор се сагиње, узима ручицу, броји било и загледа се у
дијете.
– Све ће бити добро. Све! – осмјехује се доктор дјетету и
другом га руком глади по лицу – Не бој се. Стано! – окреће се
доктор Стани и хтио би опет да каже: »да је само још леда«, –
али стид га је да то опет каже. Та ни он не зна хоће ли јој и лед
ишта помоћи. Ето, не зна посигурно да ли је и добро давати
лед, а некмоли да ће је спасти! Дијете је већ и остудењело.
Зноји се хладним знојем... А и да зна да је добро... зашто да
уцвјели мајку, кад нема у овој пустоши могућности да се брзо
набави мало леда.
– Ја ћу сутра опет доћи – каже доктор и полази. – Припази
да јој од лијекова дајеш тачно по кашику, од сваког, како сам
наредио јучер.
– Немој докторе још да идеш. Све ми се чини... Стана
покретом својих тужних очију довршава своју мисао.
– Ама неће – казује доктор. – Неће... Дао сам јој иглу. Сад
је срце опет добро... Неће, не бој се...
Отворише се врата. Неко се чу у кући. Растворише се и
врата на соби. Указа се Алекса на њима.
– Шта је Стано? – пита Алекса још прије него што је назвао
бога.
– Спасавај ми дијете, куме Алекса, ако Бога знаш! – дочекује га Стана и подвезује мараму.
– Зар ја?... – чуди се Алекса па се окреће доктору и пита се
с њим. – Како си, докторе? – пружа му своју тешку чворнату
руку, па се опет окреће Стани. – Ама, Стано, шта ти то збориш? Јеси ли паметна? Зар ја да ти спасавам дијете крај нашег
доктора. Шта ти ја могу. Глуп, неписмен сељак, а нисам се никад бавио ни травама, ни...
Алекса више то говори доктору него Стани. Скинуо је шубару, па се њоме таре по врату.
У Алексе је густа, чупава, плава коса. Бркови су му густи,
жути и дуги, па се објесили и готово су покрили уста.
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– Леда, леда да ми набавиш! – каже Стана.
– Леда? А откуда леда у ово... – хтједе Алекса да каже, али
га Стана пресијече у ријечи.
– С Трескавице! Из оне пећине горе.
Алекса је оборио главу, пљуну, па растирући опанком пљувачку по земљаном поду и чешући се по рутавим раздрљеним
прсима којим су миљеле грашке зноја, размишљао је: »Јес,
има леда на Трескавици, у пећини, ама отићи на Трескавицу
није лако. Страже су свуда, засједе, усташке, талијанске. Па и
Нијемци су ту. Хиљаде очију крстаре да виде куд се ко креће,
ко се с ким састаје, ко држи везу с партизанима... Па како изаћи на Трескавицу... како се вратити...«
Зна и Стана све то. Зна она и да се Алекса премишља.
– Спасавај ми дијете! Леда, леда ми набави! – вапи Стана и
узима га за раме па га тресе као да би га хтјела пробудити,
освијестити, отјерати му оне мисли о стражама и опасностима. – Дијете, дијете ми спаси! Доктор каже, лед, лед ће јој помоћи.
Алекса хтједе да погледа у доктора, али га захвати Јованкин поглед и задржа га. Полако приђе дјетету, клекну на
здраво кољено, а оно укочено опружи колико је могао, па узе
дјетету руку, стаде да је милује својим храпавим дланом, па јој
се загледа у очи.
Дијете га гледаше укоћеним погледом, погледом пуним
страве, као да од њега очекује неку тешку, пресудну ријеч. Сви
су ћутали. И мухе као да се бијаху утајиле.
У тој тишини причини се Алекси као да све троје: и доктор,
и Стана и Јованка вичу у један глас: Леда! Леда, Алекса!
На дугим Јованкиним трепавицама хватала се крупна суза.
И на десном и на лијевом оку.
– Добро! – диже се Алекса и без иједне друге ријечи изађе
из собе.
Оста доктор да објасни Стани како да даје облоге.
– Сад се не бој. Све ће бити добро. Све... – рекао је доктор
кад је полазио.
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7
Стана је очајна. Цијелу је ноћ давала ледене облоге. Давала
је и око врата и на срце. Све је учинила како је доктор наредио.
Давала је и лијекове, и прашкове и сируп, али јутрос као да је
Јованки још горе. Не говори, стално жмири или спава.
– Јованко!... Јокице... – зове је Стана, али дјевојчица се готово и не одзива, једва ако отвори мало очи.
– Умријеће ми, умријеће... – шапће Стана немоћно у себи.
Жена је већ уморна. Једва се држи на ногама. Несвијести јој
се, али свеједно не мирује. Једнако се врти око дјетета и сваки
час излази пред кућу и погледа не иде ли доктор. Алекса је
отишао да га причека и да оздо јави чим га угледа.
Сједи Алекса на стијени одакле се види окука којом ће доктор проћи. Гледа, али доктора нема.
Ослушкује и Стана озго, али се Алекса не јавља. »Да није
заспо«, страхује Стана. »Никакво чудо. Цијелу је ноћ и он деверо око Јокице с њом, а мушкиње не може издржати овог терета«. Стана се брине и сва сатрвена враћа се у кућу.
Собна врата отвара полако и гледа. Да није издахнула?
Слуша, Јованка још дише.
– Јокице! – зовне Стана, зовне полако, брижно и чучне бојажљиво покрај лежаја. Дјевојчица се мало прене. Помичу јој
се очни капци, отварају се, али једва што се отворе, склапају
се опет, некако тешки, уморни, као да се склапају заувијек.
Једна јој муха сједа у крај затворених уста. Болесница је не гони ни руком ни покретом лица. Стана гледа, уздахне болно,
маше руком да отјера муху. Муха полети, зазуји махнито около по соби, па се опет враћа и пада на жуту крмељ која се скупила у углу десног ока.
Стана отвара мало прозорче.
– Оој Станооо! – зачу се најпослије Алексин повик којим
је оздо најављивао докторов долазак.
– Богородице света! – шапће Стана, прихвата се објема рукама за срце па излази пред кућу. Домало опет улази, па сад
потиче ватру, сад је запреће, сад клекне крај лежаја, сад опет
устаје и провирује на прозор.
Помолио се најзад и доктор.
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– Само што је жива, докторе... само... – извјештава га
Стана.
– Јеси ли давала лед? – пита доктор.
– Јесам.
– Све како сам наредио? И на срце?
– Јесам, све како си рекао.
– Добро.
– Али свеједно, само што је жива...
– Чекај... чекај... – говори доктор и улази у собу, сагиње се,
узима руку, опипава и броји... – један, два, три... – доктор је
упро поглед у сат, чело му се набрало –... пет, шест... – броји у
себи, усне му се помичу, с врха чела пошла му крупна кап зноја, силази, претура се преко бора и нестаје је у густим црним
обрвама. Друга, још крупнија, спушта се низ сљепоочнице,
клизи преко образа све ниже и вјеша му се о космати младеж
на врату. Доктор подиже раме и покушава да се њиме отаре.
Стана гледа нетремице у доктора. Мотри сваки његов покрет, сваку његову бору на челу, око уста, око очију.
– Стотина! – каже доктор, меће сат у џеп, подиже главу и
додаје: – Добро је!
Исправља се.
– Спреми млијека! Топла млијека, Стано! Напитаћеш је
пошто ја даднем игле.
– Немој... – јави се Јованка, јави се гласом плачним, болним
гласом којим се никада није досад у болести јављала. Дође
Стани као да се дијете измијенило, као да није оно, као да је
друго, туђе дијете.
– Немој, докторе, немој да јој дајеш више те игле... немој,
молим те! – заокупила и Стана доктора.
– Иди и спреми млијека, шољу, пуну шољу...
Стоји Стана, не миче се, и свеједно што је Алекса гурка да
иде, она не може да се помакне с мјеста. Доктор вади шприце,
вади кутије, боце, памук. Распрема.
– Придржи ми ово, Алекса. А, ти – окреће се Стани – што
не идеш? Иди, ништа се не брини. Лед је учинио своје. Добро
је, кад ти кажем.
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»Лед је учинио своје!« – Ове ријечи бљеснуше као нека дивна румен пред Алексиним очима кад их чу из докторових
уста. Накашља се и, примичући се доктору, казује Стани:
– Ајде, Стано, мичи, зна доктор шта ради... није џаба учио
толике школе.
Стана помилова дијете погледом и изађе у кућу.
Алекса трепташе сав. Неко блаженство среће носило се са
откуцајима његова срца. Руке су му подрхтавале.
– Немој да ти испадне боца, добро држи! – опомиње га доктор.
– Неће... неће... – одвраћа Алекса доктору, па се сагиње
према њему и пита: – А, велиш, је ли, –Алекса показује главом
на Јокицу – да је добро, а?
– Добро, добро – говори доктор, мијења наочаре, пуни
шприцу и прилази болесници.
– Јој! – виче Јованка и превија се у болу од убода игле.
– Не бој се, сине, одмах је готово, одмах! – тепа доктор и
брзо уштрцава лијек, па онда једним кратким покретом тргне
иглу из коже. – Ето, готово је! Готово! А сад ћеш се лијепо напити млијека да се окријепиш, да се оснажиш. И пуну шољу
да попијеш, пуну, јеси ли чула, моја Јованко, пуну.
Док је доктор давао ињекцију, Стана је стајала иза притворених врата и сва дрхтала. Истом кад је чула докторове ријечи
»пуну шољу да попијеш« – сјетила се због чега је изашла из
собе.
8
»Сутра, око подне, да будеш на цести, тамо над Понором«
– рекао је доктор Алекси кад је одлазио – »и да ми јавиш како
је. Тешко ћу моћи свратити, имам други посао, али мислим
неће ни требати«.
Цеста над Понором усјечена је на том мјесту у сами камен.
Доље, дубоко под њом протиче дивља планинска ријека Жељезница.
Њено је корито готово свуда пуно камења, али овдје су се
увалиле огромне сиве стијене чудесног облика. Некад су се
давно откинуле с високих кршевитих литица и сурвале овамо
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доље у понор. Чини се као да су се ти камени џинови нашли
ту да би се огледали с дивљином ове воде, да би је зауставили
у њеном силовитом надирању.
Свом својом снагом и тежином укопали су се они ту и испријечили на њеном путу, али им се вода не да. Накостријешена као побјешњела звијер баца се она високо на њих, па хватајући се с њима укоштац, витла се и грчи и, претворивши се
сва у један жив сплет као снијег бијелих запјењених таласа,
пробија се са заглушеном хуком кроз тјеснаце између њих.
Хук овај допире и овамо горе, јездећи уза страну кршевитог Понора. Алекси се од тога чини да чује тутањ камиона.
Чучи он ту крај цесте већ од једанаест сати. Чучи, а брк му
се смије, расположен је и једва чека да се помоли ауто с доктором. Камиони пролазе сваки час. Једангоре, други доље.
Алекса се диже чим се који помоли, гледа, али доктора нема
ни у једном. Најпослије се заустави један.
– Шта је? Како је Јокица? – пита доктор провирујући из кабине.
– Добро је. Већ лијепо гледа и разговара. Ето, ти и Бог! –
каже Алекса и гужва шубару у руци.
– У реду! – Доктор извади кутију и пружајући Алекси цигарету каза да ће у недјељу доћи, али не зна у које доба. – Нека
Стана не пушта жене у кућу, још је опасно по другу дјецу – додаде, а мотор зазврнда. Камион крену и зачас га нестаде на
другом крају окуке. Густ, сив облак прашине диже се над
цестом, па се затим наге преко каменог колобрана и пође доље
у понор.
Алекса је стајао на цести и дуго се мучио док је укресао
ватру и на мирисавом труду припалио цигарету. Пушећи задовољно кренуо је путељком који је водио доље к ријеци.
Кад стиже до дрвеног моста, сједе на један бусен па се загледа у силовиту воду која се гонила преко зеленог камења и
пробијала између огромних сивих стијена.
Гледао је дуго; и истом сад, понесен овом борбом воде с
тим силним камењем, он се прену и откиде начас од мале Јованке која га је била свега окупила ова два дана и двије ноћи.
Пред његовим очима указаше се опет камиони што малоприје,
83

пуни муниције, сљедовања и непријатељских војника, Талијана, Нијемаца и усташа, протутњаше испред њега. Чује их како брекћу, види огромну прашину што се диже за њима, па их
у својим мислима испраћа у Трново, и даље од Трнова, и замишља негдје тамо код Калиновика, код Фоче, или, још даље, у
Челебићу, да се бију жестоки, тешки бојеви.
Зурећи нетремице у воду, једна стијена, дуга и четвороугласта облика, причињавала му се као натоварени тешки камион који се напиње да се пробије напријед, али му вода не да.
Наваљује она таквом снагом и таквом силином на његово чело
и бокове да не може ни с мјеста да се помакне.
– Сила је вода, сила, као и народ, нема шта! – откида се
Алекси гласан поклик, па се диже, и прелазећи преко дрвеног
моста, сав захваћен силним хуком бијесне воде, загрмље у њему као радостан тутањ: – Хоће, пробиће се напријед, пробиће,
па не знам шта да се испријечи преда њ.
– Сад се сјети свога сина Јована и како је, кад је прије два
мјесеца долазио, казивао о борбама: »Иду њемачки тенкови, а
ја и још двојица другова партизана, неки Исмет из Сарајева и
Ристо из Мокрога, излијећемо на окуку иза стијења па трас –
прсне боца бензина, заглуши уши бомба, а грдосију обави
пламен и црн дим па се заобада као волина па се забије у међу ил’ се стропошта низа страну у понор...«
Ниже Алекса даље у памети ову борбу, па се опет полако
враћа Јокици.. навалила смрт, а ми – не дај, већ тегли себи, даји игле, даји леда, даји ово, даји оно и бог-богме, отесмо дијете, отесмо и отећемо тако натраг све, све...
Очију пуних неке тајне радости, сав понесен дивним надањем и увјерењем враћа се Алекса у Љубогошћу и равно ће
Станиној кући да се спусти крај Јованкина лежаја, да чаврља
с њом, да јој прича причу и казује »о горштаку, виленом јунаку«.
9
Јованка је прездрављала.
У недјељу је доктор нашао Алексу крај дјетета. Сједи и
прича. Мала Јованка дочекује доктора узбуђено.
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– Нећеш ми данас давати иглу? Је ли, докторе?
– Нећу, сине! Сад си добро. Је ли да си добро?
– Јесам, добро сам, ништа ме више не боли и не дави. Могла бих цијелу ову кришку наранџе прогутати, ама ми жао. Види, имам осим ове поле још и једну читаву. Помириши. Донио
ми кум Алекса. Ишао је јучер у град.
Доктор је прегледао дијете и нашао да је све добро.
Стана понуди доктора и Алексу да сједну под јабуку за кућом. – Хладовина је тамо, да попијете каву.
Изнијела је троношце. Сјели су.
Алекса ћути, али доктор осјећа да у Алексе срце трепти.
Ишао је јуче у град. Донио је наранџе.
– Гдје си то нашао наранџе? Сад их тешко игдје да има. Било их је прије десетак дана. Слали су ми болесницима сандуцима, али сад ни за лијека. Помишљао сам и ја да донесем коју Јованки...
– Е, јеси ли душе ти?
– Јесам. Знаш, ништа није болеснику драже ко наранџа.
– Е, видиш, докторе, јес баш тако. То је мивка за болесно
чељаде. Лимун и наранџа. И ја прексиноћ лего па смишљам
хтио бих нешто да јој донесем, нечим да је обрадујем. Падоше
ми на памет наранџе, и ја ујутро опучим у Сарајево. Идем да
видим има ли их. И једва сам оне двије нашао.
Некако напитах, натрефих, и дао сам кокош за њих двије, а
дао бих и дукат, да ми га је трговац затражио а ја да сам га
имао. Јеси ли, докторе, видио како сише кришку по кришку,
мљацка језиком, игра јој задовољство око уста, а очи само што
сјају. Ко да си упалио два нова новцата кандила. У другој руци
стиска другу полу, а кору поређала по ћебету. И јеси ли видио
како је поређала? Све комадић огуљине до комадића.
»Алекса«, каже она мени, »слатка је ко мед, а види, црвена
је ко да је сама крв. Има ли их много у граду? Има ли их сепетима, ко јабука у нас у јесен?
Шта да јој кажем? Излази ми пред очи бакалин како сједи у дућану. На тезги двије-три плетенке лука, зерделија, младих
кромпира и црвавих зелених јабука. – Има ли која наранџа? – питам и одмах додајем: – Чуо сам да их има, да се у тебе могу наћи.
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– Има и птичјег млијека, и њега се може наћи у мене, али
за дубље и лабавије кесе већ што су сељачке.
– Платићу и ја, не жалим, за болесника је. Дај ми макар једну, само једну. И један лимун.
– Лимунова нема – дочека бакалин, па додаде: – Пошто ти
је кокош?
Збуни ме. Шта да кажем? Понио сам је да ми се нађе ако
устреба за поткусуривање, а не да је намах продајем. Чешем
се по врату, а час гладим кокош по тврдом жутом крилу и контам, смишљам шта да кажем.
– За пешкеша је, није за продају – велим најпослије.
– Па носи нек ти попешкеше и портокал.
– Не бих се бранио – кажем, па стојим, чекам шта ће сад
бити, а нешто затреперило у мени. Већ виђох, без наранџе се
нећу вратити кући.
– Дедер, да је видим – каже бакалин и додаје: – носи ли?
– Носи – кажем и пружим му кокош.
Узе је, па је мјери на рукама.
– Наћи ћу ти портокал.
– Зар само један?
– Један!
– Два!
– Јок!
Бакалин ми врати кокош, ја је прихватим. Кокош се збунила. Млатара крилима, трза свезаним ногама.
»Е куд не рекох три, јал четири« – кунем самог себе, а вичем и љутим се на кокош ни криву ни дужну. Стиснуо сам је
под мишком, само што јој кости не пуцају.
– Па даћу ти два! – чујем како истури трговац и сједе па
смотава цигар.
»Е, куд не рекох три, јал четири. Ево ме трговац смрси« –
трзам се ја једнако као лисица у гвожђу, ал немам куд па кажем:
– Дедер, да видим какве су.
– Какве их је Бог дао! – каже бакалин и припаљује мирно
цигар на кресиву.
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Домало отвори неко чекмеџе, извуче отворену кутију, па
преда ме. Угледах у њој двије поголеме наранџе, умотане у
танак црвенкаст папир искићен модрим и златним шарама. Замириса све и, нема шта да кажем, разгаљују ли душу, разгаљују. Изађе ми у тај час пред очи мала Јокица. Видим онај сухи вратић на њој, видим оне очи дјетиње. Ухватио се неки
страх у њима откако јој се грло стегло. Мислим, ама вриједи и
сто кокоши да се дијете зарадује, да се опет укаже сјај и ведрина у њеним очима.
Држим кокош под пазухом, а руком одвијам танка чагета.
Ко два сунца синуше обје преда мном. Куља из њих дах, да те
гуши милином. Окрећем их у руци. Нису нигдје ни пригњечене. Здраве су ко двије здраве дјевојке.
– Да нису киселе? – питам и миришем их.
– А зашто да буду киселе кад нису лимунови? – одбија трговац димове и пљуцну једанпут преко тезге на улицу.
– Ево ти кокош – велим и мећем је трговцу у руке. Смотам
наранџе, сваку у своје ћаге, метнем их у торбу. Кренем.
И, докторе, шта да ти казујем, носи ме нешто натраг кући.
Не свраћам нигдје ни на ракију. Могу још завида стићи и обрадовати је. Прионуло ми за душу то дијете ко да је рођено моје.
Алекса отра очи, поћута мало, па ће опет:
– Знаш, није било лако доћи до оне пећине на Трескавици.
Ама ме оне Јокичине очи свладаше. Видио си. Прелама се
Станина душа: »Леда, леда ми набави до вечери! Леда!« Ама,
то Станино преламање ништа! Јокичин, Јокичин ме је поглед
сломио. Притегао сам опутњаке, бацио на леђа врећу с мало
сламе у њој, узео сам сјекиру и конопац па кренуо. Нећу путељком, да не набасам на Талијане. Зауставиће ме и – шта знаш.
Данас људска глава ни колико кокошја. Звјерају у сваког, сваке
се сјенке боје, па и гдје страх не грчи срце, из њег бије бијес,
лудост, злоћа, мрак неки и још гора тама. Убити, заклати, ништа, ко одсјећи главицу купуса. Ко некад у колу треснути ногом.
Промичем ја кроз шуму. Изишао сам на врлети, у камењар.
Ознојио сам се. Није ми лако узаћи на Трескавицу и вратити се до пред мрак, а све за три сата. Па да ми није ова нога
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саката, ајде де, па ни тада ми не би било лако. Некако сам стиго. Стиго сам срећно. Дашћем и силазим у пећину. С громаде
леда запљусну ме хладан вјетар. Прође ме студен кроз кости.
Стресем се. Мокра кошуља пријања уза ме све јаче, ко хладан
оклоп. Потегнем сјекиром и насјецкам нешто крупнијих и нешто ситнијих комада и убацујем одмах, да не дангубим, у врећу и сламу, и озебо брзо се избацим из мрака и студени опет
на видјело.
Пођем. Упртио сам лед. Низ брдо ми је теже, али клецам ја
ко махнит.
Разгалиће ова студен онај вратић и повратиће јој сјај у очима, контам и спуштам се. Готов сам замаћи у шуму... кад одједном: Фију! Фију! – профијукаше два зрна виш мене, а за њима одјекнуше два пуцња. Тааак! Таак! – разлијежу се тишином што се разапела између планина. Сагнем се земљи и склоним за камен. Чучим ту и смишљам.
Ко ли је? Усташе? Нијемци? Талијани? Убиће ме ко зеца. С
које ли то стране фијукну? – хоћу да се присјетим, ама никако,
да ме закољеш. Страх те свега сапне и спенга кад те вако гађа
изненадно. Али нема се шта премишљати. Остати ту за каменом није паметно. Склонити се? Куда? Спустио сам врећу.
Мокра је. Лед ми се топи, видим, и ђипим ко махнит. Пошао
сам по лед. Без њега, чини ми се, ко да дјевојчица неће ни
осванути. Указаше ми се опет њена два ока и нека ми се снага
и у болесној нози јави. Ђипим ко дивља коза и претрчим оно
камењара, па замакнем у шуму. Хватам се стране, па ћу на Црвен-Букву, одатле низ Пирин-Поток до на Клик, па се пребацити на грчко мраморје, а ту сам већ код куће. Брзам, не бојим
се сад пуцњаве. Не могу ме сагледати ни с авиона.
Стиго сам на Старо гробље, кад груну у мене повик:
– Стој!
Тргнем се ко да сам ударио о ограду. Гледам, а оно иза оног
великог старог мрамора двије пушке уперене у ме и двије
шапке, талијанске, вире. Сто корака преда мном.
Прилази ми један. Ја се не мичем. Држим врећу на леђима.
Укопо сам се на мјесту.
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– Руке... руке... – показује ми Талијан да дигнем руке увис.
Спустим врећу и опружим руке. Приђе ми, а држи пушку »на
готовс«.
Приђе и други и наста испитивање мрвама наших и њихових ријечи. Мајсторишемо рукама, намигујемо очима, извијамо главом.
– Боме? Бомбе? – питају у један глас.
Какве вас бомбе снашле! – мислим ја и хоће ми брк да се
насмије њиховом страху.
– Лед... лед... – показујем ја на мокру врећу, сагнем се и хоћу да завучем руку, да извадим комадић.
– Стој! – дрекнуше опет обојица сложно и ко на команду
одскочише у страну.
Станем. Укочим се.
Промрмљаше нешто, показаше ми да се помакнем и један
од њих полако отвори врећу.
– Ђело! Санта Мариа – викну, извади прегршт, истријеби
сламчице и поче да зобље комадиће ко што се грожђе зобље.
Разбагламисо се ја, па рукама казујем: болесно дијете, врат,
гуши се. Показујем: стуцати, замотати у крпе, обложити...
– Аванти! – рекоше:
Пођоше са мном. Стигосмо кући. Дијете кркља. Стана ко
лавица, и не гледа Талијане, прихвати врећу, уви у мокре крпе
комадиће леда и обложи дјетету врат, све мумљајући молитве
и спомињући свеце.
– Тури врећу тамо у хлад, на земљу, спремила сам ено у ћошку сламе – казује Стана и мокрим, хладним рукама прелази
дјетету преко чела, преко очију, преко лица. Чутимо све четворо. Чује се једнакокако дијете кркља. Покаткад се и накашље.
Наједном се у дјетета помакоше очи и управише у ме. Помакоше се усне, подиже се и мала мршава рука. Прстићима миче, зове ме. Примакнем се. Стана устаде и закука у руке: – Куку, умријеће ми!
Дијете ме зове, пружа ми руку, а све погледа у моју. Шта ли
хоће? Ко ће и да наслути, а некмоли да погоди? Чучнем крај
лежаја и узмем је за руку. Она привлачи и моју и своју себи,
подиже мало и главу, примакне ми руку својим устима и по89

љуби је. Погледа ме, затим затвори очи и окрене главу у страну.
– Умрије ми, куку мени! Да јој запалим свијећу!
– Ама, Стано – почео ја да је умирујем – ама, Стано – говорим, а не знам шта друго да кажем. Видим и ја, умире дијете,
јашта већ умире. Истом ми сину у главу: промијени лед! Што
си се смела!... Је ли доктор рекао: Леда! Леда – узмем ја и трчим, носим прегршт, а Стана скида облог, циједи га и мећемо
опет лед.
Талијани изиђоше, ћуте, не питају више ништа, само што
један другом казују: Мадона миа, Мадона миа.
Сву ноћ смо просједјели, ја и Стана. Ујутро, кад ти дође,
велиш, добро је... И прирасло ми ово дијете за срце отад не
могу ти казати како!
Алекса се помакну на столици, намјести се па настави:
– Ех, да си видио среће у њеним очима кад из торбе извадих наранџе. Обје руке пружи, па их мирише, па их окреће,
гледа и једва пристаде да једну начнемо. »Нека, да их се најприје нагледам« – каже – па их гледа и меће под нос. Ето, чува их, па ни до данас није докусурила ону начету. А шта мислиш, докторе, би ли остала да не би леда? Е, шта ти се чини?
– пита Алекса доктора, па сам пресијеца своју ријеч. – Е, јесам
и ја баш ко подјетињио. Какав лед! Бог, Бог, све је у божјим рукама. Бог и доктор...
– Доктор! – говори љекар и доброћудно се осмјехује – ама,
мој Алекса, не може доктор из џепа да извуче ни комадић леда, а некмоли врећу! И не вјерујем да би остала да није било
ледених облога. Тешко, мој Алекса!
Испод Алексина брка осмјехују се широка уста:
– Није ми жао ни оног страха, тамо у камењару, ни напора,
и волим што сам отишо по лед и донио га него ишта.
Стана изби с кавом и филџанима. Обукла се, очешљала, подбрадила се новом марамом, па се и невеном закитила.
– Данас ми се чини ко да је свечани дан – Васкрс – а доиста
сам и васкрсла, кажем вам. Одлануло ми је у души, свалио ми
се камен са срца, а бијаше ме притиско, да ме угуши. Е, докторе, нека ти је хвала до Бога. Ничим ти ово не могу платити.
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Ама, ако знаш шта је мајка, знаћеш шта ми душа шапће и за
те и за кумАлексу – Стана се окрену Алекси. – Ех, куме, да не
би твога леда, данас би ја била сиња кукавица. А у мене данас
срце пуно. Још да ми се ноћас хоће јавити Маринко..
Станине се очи засузише а у грлу се од узбуђења саплетоше ријечи које је још хтјела да каже.
10
Цијела Станина кућа зрачила је те недјеље редом, радошћу
и задовољством, као што то бива у сеоским кућама о великим
празницима и свечаним данима.
Свуда бијаше пометено, и у соби, и у кући, и пред кућом.
Стана је била уклонила и нека дрва што су лежала у дворишту.
Сложила их је била до кокошињца, а сам ћумез попрскала кречом. Чак је и онај допола у земљу укопан чанак, из којег кокоши пију, очистила и напунила бистром водом.
Ниже куће бијаше комадићак земље, лијеха ограђена ниским плотом. Ту се зеленио калопер, мирисао босиљак, а жути
цвјетови невена блистали су из зеленила као сјајни дукати. И ту
је лијеху, Јованкину, Стана оплијевила, окопала и добро залила.
Кад се доктор предвечер опраштао и кад је прошао покрај
ове лијехе, сагао се, откинуо је комадић калоперова листа и
све га је путем трао међу прстима и мирисао. И долазиле су
му у памет Станине очи, сјајне и пуне мајчине среће, и собичак са уређеним лежајем, са шареним дугачким, а уским јастуком на коме је почивала Јованкина глава.
Колико ли разлике према оном што је ту било прије неколико дана! – размишљао је доктор и силазио у гудуре кроз које се пробијала Жељезница. Носио се расположен и носио у
себи дивну слику: Јованкина глава на јастуку. Коса почешљана, мирише на гас и на босиљак. Плетенице, танке и чврсто
сплетене, обујмиле се око главе и сприједа више чела свезане
су црвеним кончићем. Лице умивено, још је блиједо, али по
њему игра дјетиња безбрига и задовољство. Не гуши је више
у грлу, добро јој је, а сви гледају у њу, радују се њој и угађају
јој милоштама. Наранџа јој у руци. Прстићи се привили уз њу,
једва држе да се не скотрља с бијелог ланеног чаршава. Крај
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ње на поду хрпица наранџине коре. Наранџин мирис мијеша
се с мирисом босиљка и гаса. Залази сунце па на мало прозорче, на чијем је пердету стручак босиљка у бијелој лименој кови, а до њега празна зелена боца, падају златни траци и просипљу се по поду. Ту се по њем издужила чудна сјенка, по средини зелена, свијетла, блистава, по рубовима тамна, састајући
се при врху у још тамнију сјенку дебелог грла.
Ту слику носио је доктор враћајући се те недјеље кући,
носио ју је и усијецао у своју душу као што вајар оштрим ножем урезује своје ликове у липову или орахову даску.
11
Тог јутра у Љубогошћи, у само свитање, залајао је Мићин
Трунто и огласио долазак овог несрећног дана. Извукао се испод коша, гдје је био привезан, издигао црну њушку увис, зажмирио крмељивим очима и два-три пута залајао кратко, ал’ пољуто, па пошто се-стресао, подавио је репину пода се и опет
се завукао под кош.
Још су се два-три пса јавила. Јавила се и Станина Гара, која је сад била на јаком ланцу код Кљајића.
Мало касније слетио је са шљиве велик, црн пијетао и закукуријекао. Двије кокоши, које су биле на тој истој шљиви,
опружише врат, дигоше главу, па пошто погледаше надесно и
налијево спустише се и оне на земљу.
Свитало је.
Од синоћње кратке, плаховите кише била је магла јутрос
гушћа него других дана. Лежала је по цијелом долу, као да се
на земљу био спустио бијел облак.
Горе на планинама није било магле. Њихови су врхови били већ порумењели од првих сунчаних зрака. Небо је било ведро. Ни трага није било од синоћњих густих и тамних облака.
Бијаше већ добро свануло, али село је још мировало. Мировала су сад и пашчад. Чуло се само како црна жуна удара
својим тврдим кљуном о неку суху јелику. Тада одједном прекину ову тишину Станина Гара и поче да лаје. Лаје она и трза
ланцем, хоће да се откине с њега. Изашао је и Трунто испод
свога коша. Стаде да се протеже, па лијено подиже њушку и
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залаја срдито, али свега неколико пута. Као да му бијаше криво што га је Гара престигла. Био је оборио главу и пошао свом
чанку, али се наједном нагло заустави и удари у бијесно лајање. У тај исти час залајаше и остала пашчад у селу.
Стара је Симана била већ одавно будна, само јој се није
устајало. Сад је овај лавеж покрену. Неко иде – каза у себи –
одмакну јорган са себе, устаде и изађе из собе у кућу. Чучну
пред огњиштем, дохвати машице, распрете ватру, затим се подиже, оде до врата, ослухну, провири и најпослије их отвори.
Полако пређе преко прага и коракну у двориште.
Трунто се био окренуо правцем горе према Умчанима,
жмири и лаје. И Симана диже главу па погледа. По навици надвила је разапет длан над очи да боље види, али прамен магле,
који се из дола дизао и пењао уз бријег, бијаше управо закрио
онај комадић путељка што се одавде могао видјети.
»Сигурно су жандари. Талијани неће овако рано« – мумла
Симана на своја крезуба, увучена уста, прилази кланици па зове пригушено, готово у шапату:
– Мића! Ој, Мића!
– Шта је? – јавља се Мића поспано и растура са себе сијено.
– Неко иде. Пашчад се узнемирила. Зар не чујеш?
– Чујем, чујем.
– Како би било да се склониш. Ајде, изнијећу ти ја држаља
и сјекиру. Чини ми се, близу су.
Пси не престају да лају. Највише се чула Гара. Лаје па зарежи, па онда опет залаје оштро, срдито, а покоји пут чак и
бијесно, а једнако трза ланцем и пропиње се.
Мића није ни свратио у кућу. Затурио је на раме торбу и
неиздјељане држалице, узео је у другу руку сјекиру па пошао.
Путем кроза шуму срете се с Богданом.
– Иде сигумо нека велика патрола – јавља се Мића Богдану.
– Иде – каже Богдан.
– Гдје си ти наумио данаске?
– Гдје сам наумио! – Богдан зловољно одмахну мком. –
Негдје за букву. Гдје било.
– Хајде са мном тамо изнад Пећине. Тешко се изверати, ал’
је скровито и сигумо мјесто. А озго, кад повириш иза шупље
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букве, види се стожина на мом гумну. Ако је црни сепетић на
њој, не мичи се, ако је гуњ, зажди даље у планину, ако нема
ништа, силази слободно кући.
– Е, мој Мићо, шта се дочекало!
– Ја, тешка, тешка времена.
– Кријеш се ко зец, провирујеш из свог лога ко миш из своје рупе. Очи ти играју од страха. Зар је то живот? Пу, мајку му!
– Богдан шкргутну зубима и стиште песнице.
– А неће ни то дуго!
– Неће, неће! Ама је срамота вако живјети и један дан. Срамота, кажем ја теби.
– А шта да радиш, питам ја тебе, шта? Ајде реци!
Богдан хтједе нешто да каже, ал’ се устегну и ућута.
Магла се дизала и цијепала.
У село је стигло шест усташа. Два сељака свезана жицом
ишла су пред њима. Један од њих био је гологлав, рашчупане
косе, с модрицом испод лијевог ока.
– Чија је ово кућа? – упита један усташа гологлавог сељака
показујући руком.
– Мићина – одговара сељак мрко.
– Зови га!
– Мићааа! – зове сељак тамним гласом и с пуно огорчења.
Неко вријеме нико се из куће не одзива. Мало послије полако се отварају врата и излази стара Симана.
– Нема га код куће. Отишао је у Сарајево: Данас је сриједа,
пазарни је дан.
Усташе питају за остало одрасло мушкиње у селу.
– Сви су још у саму зору отишли – каже Симана.
– Ја, отишли »у шуму«. Знамо ми куд они иду и шта раде.
– Прођ’ се, какву шуму. Отишли су на пазар. Ваља »васунг« подићи кроз који дан, па треба нешто продати, набавити
коју пару.
– Куш, кујо стара! Чекај, док те свежемо за оно дрво тамо,
казаћеш ти гдје су и гдје вршљају.
– Вежите ме слободно! – одговара мирно Симана. – Ја вам
казујем како је.
Оздо се појави Алекса. Иде путељком. Храмље подобро.
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– »Сви су отишли!« А ко је оно? – дере се усташа.
– Алекса.
– Пошао је и он, »пошо« у шуму, само је нешто закаснио.
– Ајде, болан не био, гдје ће он онако топаласт у шуму.
Видиш да једва иде. Он је ваздан у свом млину, у млину ил’ на
својој њивици.
Алекса је већ издалека угледао усташе и свезане сељаке,
па му се све јаче набире чело. Иде и све гледа у свезаног
Ђока и Јанка, у те вриједне домаћине из Ледића, и стотину
мисли пролази му кроз главу. Зашто ли их воде? Кога ли су
горе још побили? Да нису Шта прокљувили? Да нису и за
његова сина шта чули?
Сабире се Алекса и иде.
– Куд си пошо? – дочекује га један усташа.
– Зар ја? – пита Алекса и смишља шта да одговори.
– Ти. Не прави се још блентавији него што си, мого би те
кундак помиловати по глави.
– Идем да навратим воду у јаз. Синоћња киша...
– Идеш да стругнеш у шуму. Најавила вам пашчад да идемо, па куд који.
– Зар ја у шуму?
– Ти, ти, такви су најопаснији. Шантави. Праве се да не могу ни коракнути, а брегове газе. Овамо ходи! – усташа показа
прстом да приђе пред њега сасвим близу. Алекса се скањивао.
По гласу је познао да неће бити добро.
– Овамо! – издере се опет усташа.
Алекса приђе.
– Ти си неки дан био горе у планини и састајао се с партизанима.
– Зар ја?
– Знам ја да се и други састају. Ал’ ти, ти идеш у планину,
ти држиш везу с њима. Ко и ова двојица овдје. Признај!
– Нема шта да признам. Ја се не мичем од свог млина – одговара Алекса, а она двојица свезаних сељака подигли главе и
гледају мрко.
– Не мичеш? Је ли? – пријети му усташа стиснутом шаком.
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Алекса се прибоја да су сазнали како је ишао на Трескавицу, па брзо додаде:
– Оно јесам, неки сам дан био горе на Трескавици. Ишо
сам по лед. За малу Јованку Станину. Бољело је грло.
– Видиш, курво једна, видиш да идеш. Партизанима, партизанима идеш и састајеш се с њима. Носиш им храну и додајеш муницију и оружје. Признај, па да те стријељамо одмах,
да се много не натежемо. – Усташа га прихвати објема рукама
за гуњ и стресе га.
– Ма како ћу да признам кад нисам био. Ишо сам по лед.
Равно у пећину и равно се вратио кући – отима се Алекса.
– По лед си ишо! Гледај изговора! Пронашао си некакав
лед. Лажеш, свињо – усташа га гурну шаком у прса.
Алекса се пови натраг и мало да се не претури.
– Стани тамо! – наређује усташа и скида шмајсер.
Алекса стаде, исправи се, окрену главу на десну страну и
каза оној двојици домаћина из Ледића да се помакну даље од
њега.
Сељаци се не помакоше с мјеста, али остале усташе коракнуше корак натраг па окрећу главе и час гледају у Алексу, час
у шмајсер, чија се цијев полако намјешта у правцу Алексиних
груди.
Симана је узбуђена, тресе јој се шиљата вилица. Стара искусна жена одлучује се шта да ради. Да виче? Да заклиње, да
куне? Тренутак је тежак. Може чим било да изазове ове крвопије. И ако закука, и ако запомаже. Стоји, још је неодлучна,
али се ријеч ипак готово већ пробила на грло. Само што се није јавила. Та не може она тако да пусти да убију Алексу. А послије Алексе заредаће даље.
Овај чудан тајац, ова необична тишина која се одједном
ухвати и људи и плота крај њих, и трња и дрвећа, ова тишина
глуха и тврда, а сва набијена стравичним немиром и неким
живим снагама, као да збуни усташу.
– Имаш ли свједока? – упита он изненада, не спуштајући
цијеви к земљи.
– Свједока? – понавља Алекса збуњено.
– Јест, свједока – издера се усташа на њега. – Говори!
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– Имам, ено Стане, ено дјетета, казаће вам све како је било.
Ако не буде тако, слободно ме убијте. – Алекса говори сад
мирно и гледа готово у исти час свима у очи.
– Гдје је та Стана?
– Ено је тамо горе – окреће се Алекса и показује.
– Чујеш ли, шанто шантави – усташа спусти шмајсер и
приђе Алекси – висићеш на првој грани ако си ма шта било
слаго. Нећу ни метка да трошим на те! А има ли ракије горе у
те твоје Стане? – додаде и објеси шмајсер о раме.
– Не знам – проциједи Алекса.
– Не знаш? А знај да је имаш да ствараш. И ракију и кокош,
и то кокош печену под сачем, и кад је донесеш на синију, да се
још пуши. Сад напријед!
Усташа се затим окрену Симани и нареди да се нико од чељади у селу не миче из кућа.
– Ако бисте коме дојавили да смо овдје – приђе Симани један други усташа, прихвати је за раме па је продрма – добро
упамти, ако бисте коме дојавили, па нас ко нападне овдје или
гдје било успут, све ће вам куће да пламте и све ћемо вас побити и у ватру бацити. Сад у кућу и да кажеш то свима у селу.
Стара Симана бијаше се загледала у његове каљаве чизме.
У црвеној иловачи која се била прилијепила за њих чинило јој
се да види да се измијешала крв са земљом.
– Ајде, мичи се, шта си стала па блејиш у земљу – дрекну
усташа на њу.
Прије него је усташа гурну, Симана се окрену и пође.
Кренуше и усташе.
Доље под млином двојица усташа отјераше свезане сељаке
низ Вјелу, а остала четворица с Алексом кренуше уза страну
Станиној кући.
Пред Станином кућом, док су једнога усташу смјештали у
засједу, Алекса је дозивао Стану.
Симана, чим је ушла у кућу, посла малог Бошка да јави по
кућама у селу шта су усташе наредиле, а својој чељади каза да
свако иде за својим послом. Онда полако оде на гумно, па као
успут подиже сепетић са земље, натаче га на стожицу и продужи даље.
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– Чудо да не уђоше у кућу и никаква зулума код нас не учинише, – каже Мићина Рада свекрви спуштајући бакрач крај
огњишта.
– Ћути, снахо, још нису из села изашли – одговара Симана.
Рада прихвати бакрач и објеси га о вериге. Дјевојке сиђоше
с тавана. Дјеца се окупише око огњишта. Поче тих разговор.
И пси се бијаху примирили. На село се опет слеже тишина.
Магле је било готово нестало. Сјало је сунце. Шеве се дизале
са стрништа и кликћући извијале високо у небо. Око црних
кровова облијетале су ластавице и живо цвркутале.
Стара Симана била је још сва узнемирена. Излазила је пред
кућу, ишла је у кланицу, враћала се. Пошто се мало смирила,
узе да преде вуну. Смјестила се на клупицу под великом такишом. Домало изиђоше и дјеца и почеше да се играју и да трче.
– Не галамите – ружи их с времена на вријеме Симана, а
све ослушкује као да ће нешто чути. И заиста, нешто се чу. Чу
се као да неко вришти. Тако се Симани учини. Подиже се, зовну снаху и разапе длан иза уха.
– Чујеш ли ти шта, Радо? Ко да неко вришти, тамо иза оне
стране, негдје око Станине куће.
Слуша Рада.
– Ја не чујем ништа. То се теби причинило.
Симана маше главом. Остави предиво међу рачве на једној
младој шљиви па зађе по кућама. Сакупила је двије-три жене
и пошла с њима к Станиној кући. – »Нешто се тамо догађа, ваља видјети шта је« – казује она њима.
Полако узлазе жене уза страну, иду, не говоре ништа. У часу кад ће да угледају кров на Станиној кући, грмну озго оштар
глас: – Натраг! – и одмах затим одјекнуше долом два пуцња.
Жене стукнуше, погнуше главу, полегоше по земљи и пужући спустише се у до и вратише се кућама.
Око подне спреми Симана малог Бошка да с јаворничке
стрмени погледа да ли се шта види тамо око Станине куће.
– Пази, синко, да те не опазе усташе – опомиње га Симана.
Не бој се, баба – одвраћа Бошко и обува опутњаке.
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Тог дана у исти час кад су се Симана и остале жене онако
устрављене враћале кућама, у тај исти час свратио је шофер
Фрањо у болничку бараку избјегличког логора у АлипашинМосту. Нашао је болничарку.
– Да неће доктор данас пут Кијева за Љубогошћу? Идем у
Трново по дрва.
Болничарка оде да упита.
Доктор затвори књигу и устаде да премишља.
– Ако вам није тешко, ајдете. Дежурни нисте, а сад је девет,
у два сата поподне заказано је цијепљење. Дотле се можете комотно вратити, а ваша ће се мала Јованка обрадовати кад вас
види.
– Па сад јој је добро. Не треба јој више доктор.
– Свеједно. Потребна је ваша добра ријеч.
– Оставите, каква ријеч! – одвраћа доктор. – Да имам шта
да јој понесем, ајде-де, дан је лијеп, заиста бих отишао. Све
сам мислио, добићемо наранџи или лимунова. А ево, као за
инат, никаква воћа.
– Па има осим воча друго шта да се дјетету понесе.
– А шта то? – пита доктор и чуди се да и њему не паде то
на памет.
– Чекајте.
Вратила се сестра болничарка. Донијела је ниску сјајних
бобака. Бопци су плаве боје, боје неба о ведром дану у подне.
Нанизани су на танак конац црвене свиле, по средини крупни,
с крајева све ситнији. Окреће доктор огрлицу, меће је на длан
и сручује је из једне руке у другу. Котрљају се бопци, плаве се,
сјаје се и прелијевају у сунцу.
– Пристаје ли ова боја црномањастом дјетету?
Болничарка доведе малу црнпурасту Шефку и свеза јој
огрлицу око врата.
– Ево, гледајте! И још како пристаје! – примиче болничарка дјевојчицу доктору.
Мала Шефка погледа у доктора. Упечила се и поносно
окреће главу сад надесно, сад налијево. Доктор се саже, узе
дијете на руке и понесе га огледалу.
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– Је ли лијеп ђердан, кажи, Шефко.
Шефка ћути.
– Ајде, кажи, је ли лијеп? – наваљује доктор.
– Јес, а хоћеш ли ми га купити? – пита дјевојчица и сва се
узбудила.
– Хоћу, али овај морам однијети у село једном дјетету. Теби
ћу купити други.
– Је ли исти оваки?
– Исти.
Засјаше очи у Шефке.
Доктор је сјео у камион. Три пута је за вријеме вожње опипао џеп у који је био спремио огрлицу умотану у двоструко
парче мекане бијеле газе.
Овог дана стигао је доктор одморан пред Станину кућу.
Изишао је из аута на двадесет и четвртом километру и скренуо с цесте тамо гдје се Вјела улијева у Жељезницу. И није
журио. Хтио је данас да прође овим долом полако, да разгледа
једном све његове љепоте. Ишао је кораком докона човјека.
Сједао је, одмарао се и проматрао. Залазио је у жбуње да убере који цвијет. Једним се и закитио. На неким мјестима дражила га да и подуже посједи, али кад би помислио како ће се Јокица обрадовати кад јој пружи ђердан, одмах је устајао и кретао даље. »А имају ли огледало да се дијете огледа у њему с
ђерданом око врата«? – паде одједном ово питање доктору на
памет, и цијелог осталог пута разбијао је главу и мучио се да
се како присјети. У том размишљању обрете се пред Станином кућом.
Вратнице бијаху отворене. Уђе, коракну два-три корака, па
стаде.
Шта је ово?
Стајао је, гледао и све се више каменио. На његове тамнозелене очи ударала је ледена страва.
– Шта је то, забога! – једнако се у њему оглашавао безгласан крик пун неке зебње, неког страховања и снебивања.
– Шта се то, забога, догодило?
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Врата су на кући била напола одваљена. Пред самим кућним прагом лежала је заклана кокош. Била је неочерупана и
згажена. Видјело се да је неко каљавом обућом стао на њу и
поклизнуо. Бијело перје било је на том мјесту улијепљено
мокром црвеном иловачом.
Стоји стари доктор, гледа и чуди се.
На облом камену што упола укопан провирује из земље лежи кокошја глава, и почива на њему као на јастуку. Око је затворено, кљун отворен и крвав. У страну се пружила једна нога. На њој се прсти скврчили. Нога је љускава и жута је као кора од лимуна. Преко друге ноге разапело се пригњечено крило. На прекланом врату размакла се кожа, а с њоме и крваво,
слијепљено перје. На њему сједе сјајне зелене мухе. Има међу
њима и покоја тамноплава. Нанизале се ту у сјајну блиставу
огрлицу.
Два-три корака удесно лежи преваљен чабрић. Из њега се
просула густа, смеђа течност – пекмез од јабука. И овдје се мотају цијели ројеви муха и мушица. Једне полијећу помамно са
слатке љепљиве масе, а друге слијећу на њу. Зује и пчеле. Једна је оса упала у муљаву жидину. Вуче по њој своја слијепљена крила и живо покреће танким ногама. Напиње се да се како
извуче, али не може ни да се с мјеста помакне.
Овамо на другој страни, под малим прозором, лежи крошњица. Из ње вире мокре кучине упрљане жуманцетом и пуне љусака од разбијеног јајета.
Мачка, сиво зелена, с црним попречним пругама озго по
леђима и са страна, а бијела по трбуху, привила се уза зид и
гледа. Очи јој блистају златно-зеленим сјајем. Поглед јој је неповјерљив и несигуран, и час га обара земљи, а час га опет подиже и гледа у доктора.
Подвила је реп и не миче га.
Пред подне је. Сунце припекло, али је ипак свјеже од ноћашње кише.
Нешто се ту збило. Нешто тешко. Нешто страшно. Гледа
доктор. Наслућује и још веће зло, још невиђени неки ужас.
...Друга је година рата... Усташе се носе кроз села... За њима остају трагови најсвирепијих разбојстава, дивљих пљачки,
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безумних палежа и пустошења... – пролазе му страшне мисли
кроз главу.
Да нису ушли у траг Маринку? Да није синоћ долазио? Да
га нису изненадили, па навалили, убили? И њега, и Стану, и
Јованку...
– Стано! – зовну најзад доктор. Звао је тихо. Бијаше га
страх да викне јаче. У гласу му подрхтава тешка немоћ која га
је свега обузела. Једном руком таре зној с лица, другом (у којој
држи шешир и кожнату торбу) потрзава како би свом гласу дао
мало више замаха.
– Стано! – зове опет.
Нико се не јавља. Доктора спопада неко чудно осјећање
клонулости, нека му се тежа смчује у ноге и обје као да му
обамиру. Зар заиста нема никога да га чује, пита се, а све му
се чини да га однекле отрага, с бријега, из шумарка, из жбуња,
озго с међе, или одовуд иза ћумеза гледају страшне очи и сад
ће неко дрекнути на њега. Дрекнуће на троја, четвора зла и погана уста и истуриће још поганију ријеч.
Смогао је опет нешто снаге.
– Стано! – викнуо је, али овај пут је и сам осјетио како му
глас не допире ни на три корака. Накашља се и хтједе опет да
зове. Али се предомисли. Зашто да зове кад ионако нема никог. Огледа се. Ето, нико се жив не види и не јавља. Пијетао?
Нема ни пијетла. Кокоши? Осим ове заклане, нема ни једне.
Стана? Јокица? Маринко? Побјегли? Одведени?
Ћути доктор, а с њим ћути празна кућа, ћуте одваљена врата. Све као да се скаменило. Не чује се ни птица да пијукне.
Нема ни ластавице да пролети и да цвркутне. Само мухе зује.
С међе виш куће скотрља се каменчић. С њим се одрони и
нешто земље и пијеска и зашушта доље у јарку у сухом лишћу. Доктор подиже очи и погледа на ту страну. Стигао је да
види да је то уз међу успузала гуштерица и, њему самом зачудо, у том кратком тренутку опазио је да је гуштерица жућкаста
модросјајна по трбуху и да је шмугнула у папрат и траву сва
престрашена оним шуштањем лишћа доље под међом.
Порасте и у њему страх па стоји тако и не зна шта би.
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У недјељу је одавде однио тако дивну слику. Цијела Станина кућа зрачила је редом, радошћу и задовољством. А шта је
сад ово? Заклана кокош, ђердан зелених муха на крвавом врату, преваљен чабрић, кучине улијепљене жуманцетом, престрављена мачка, врата на кући напола одваљена и нигдје никога.
Да уђе у кућу? Хвата га језа и при самој тој помисли. Страх
га је и с мјеста да се помакне. Чини му се да ће, чим закорачи,
ова преклана кокош пред њим ђипити увис и стати да млатара
крилима, да зијева на крвави кљун а из преклана врата шикнуће јој крв и попрскати га свега.
Како би било да сиђе доље у дô, да оде до у село, да тамо
види шта је?
Премишљао је и управо је хтио да се окрене, кад се зачу нечији глас. Коса му се сва најежи и онако мокра од зноја сва заштрча увис.
Је ли добро чуо? Глас, глас чудан огласио се однекле тамо
иза куће. Испод саме јабуке, испод крушке. Је ли то био људски глас? Јест, људски, људски је то глас, није аветињски, ево
сад се разабире добро, чује се готово потпуно јасно.
Доктор се нагао на ту страну и слуша.
– Ооој! Ооој! – стење, јауче неко немочно тамо за кућом и
доктору се по нечем чини да са сваким тим пригушеним јауком то јадно чељаде клима тужно главом и да се руком бије
у прса. Ко ли је то? Стана?
Опет наста тајац.
Сад се помакну мачка, окрену се, пође низа страну. Пође и
доктор и гледајући за њом спази ону Јокичину лијеху. Сва је
изгажена, плот проваљен, а цвјетови поваљани.
Тада се опет зачу стењање: – Ооој! Ооој!
Доктор креће испод куће, иде малим, утабаним путељком.
Корак му је тежак, вуче га мучно и полако за собом. Главу је
нагао у страну.
– Стана! – тргну се кад је угледа.
Стана је сједјела за кућом на камену. Крстима се наслонила
на крушку, оборила је главу и бије се у прса. Гологлава је, плетенице јој пале по једном рамену, рукав на кошуљи раздеран.
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Дроњак виси и вуче се по земљи. Пред њом лежи нешто покривено поњавом. Испод поњаве вири нога, боса, мала, дјетиња, а мало навише разлила се млака крви по земљи.
Доктора стегну бол у грлу.
– Убили су Јокицу! – застења нешто у њему. – Убили су је,
злотвори, разбојници! – и у тај час сјети се двојице усташа које је често виђао у Алипашин-Мосту и оба искрснуше пред
њега, један истурене, завинуте вилице и ниска чела, с подрезаним црним густимбрцима, други висок, округлалица, избуљених плавих очију. О њима је доктор слушао да су чинили и
да чине многа зла.
– Скотови! – опсова доктор готово гласно, спусти торбу и
шешир на земљу, и у једном тренутку изгледаше као да ће почети да грди и псује без почетка и краја, да бјесни од гњева и
огорчења, али се у том часу докторов поглед нађе на малој, босој дјетињој нози. По танким прстићима, на којима се гулила
кожа, доктор је закључио да је дијете сигурно заклано, или да
му је срце смрвљено куршумима, или ножем немилосрдно више пута избодено.
Указаше му се одмах двије страшне слике, једна, како се ти
људски изроди устремљују на ту малу њежну дјевојчицу са
оним својим ручетинама, са пиштољем или ножем у песници,
и избезумљују дијете већ самим погледом својих избуљених и
злих очију, друга, како се једна дјевојчица сва скврчила од
смртног страха пред тим злотворима, затворила је очи и потурила голе ручице да се њима обрани од оштра ножа или од ватре и пуцња који ће у њу да груне из великог црног пиштоља.
Гледајући ову слику причинило му се да чује и Јованкин
врисак и помагање. То га толико потресе да се умало не расплака као дијете. Стискао је вилицу једну о другу како би угушио
јецај у себи, па се мало и помаче с мјеста на коме је стајао као
прикован. У том помицању угледа страшан и језив призор.
– И Алекса! – крикну доктор и сав се укочи.
Алекса је висио о јабуци. Руке му бијаху везане неким истрганим уларом, ноге комадом зарђале жице. Глава модра. –
Ооој! Ооој! – стењала је с времена на вријеме Стана, климала
главом и буљила у поњаву.
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– Стано! – зовну је доктор, али се Стана не помаче. Доктор
коракну, приђе јој сасвим близу, дохвати је руком за раме и
опет зовну:
– Стано!
Стана подиже мало главу, искрену је и загледа се у доктора.
Станино је лице укаљано земљом и крви. Тако и руке. Очи
су јој црвене, мутне. Поглед је упрла у доктора, али по свему
изгледа да га не види, већ да гледа кроза њ некуд у даљину.
– Ооој! Ооој! – поче опет Станада јечи и обориглаву. Сад је
ово јечање тихо као што је у дјетета кад се умори од плача па
само што још даје гласа од себе.
– Ооој! Ооој! – носи се овај немоћан јецај одовуд испод
густих крошања, носи се овако безгласан и спушта доље у раван, у поље, у поток, као да то полијећу густи ројеви мушица
одовуд у дô.
Зазуја нека буба. Стана се стресе па се нагло диже и поче
се ударати песницом у главу и закука:
Ооој! Ооој!
Куку мени кукавици,
Кукавици, несрећници!
Ооој! Ооој!
Удара се рукама и љуља се сад на лијеву сад на десну страну, па час погледа у поњаву под којом лежи Јокица, час у
Алексу, па, као да је сваким тим погледом нешто уједе за срце
и затрује јадом и чемером, извија све мучнијим гласом.
Ооој! Ооој!
Куку мени кукавици,
Кукавици, несрећници,
Црн ми данак данас сван’о,
Црни данак, куку мени,
Помрачи ми очи моје,
Очи моје – ноћи црне,
Кукавици, несрећници,
Куку мени!
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Истрга ми срце јадно,
Истрга га на чејреке
К’о касапин јање драго,
Јање драго и предраго!
Куку мени!
Куку мени кукавици,
Црној мајци понајцрњој!
Понајцрњој, куку мени!
Доктор стоји. Хтио би да нешто каже, али не зна шта. Кроз
главу му пролазе хиљаде мисли и све се оне стапају у једну
псовку: мрцине фашистичке! Гадови!
Иако је знао за многа њихова дивљања, иако је сам рођеним својим очима видио многе њихове злочине – ово га је данас свега поразило. Толико се, сиромах, тога јутра заносио како ће наћи Јокицу гдје сједи на кућном прагу, у сунцу, и како
ће јој очи да бљесну од радости кад јој пружи замотуљак и кад
се пред њом, пошто га размота, укажу сјајни бопци нанизани
у ђердан. – »Ах!« – зачудиће се најприје, а онда ће закликтати:
– »Мамо, мамо, виђ што ми је доктор донио! Виђ, ђердан, мамо, дај ми га вежи око врата! Мамо! Мамо!« Сва ће трептати
у овој својој дјетињој радости и поскакујући викаће: »Огледало, огледало, мамо, да се погледам, огледало, драга мамо!«
Да, тако је доктор очекивао да ће бити његов данашњи сусрет с Јокицом, а ево шта се, међутим, збило.
Доктор опусти своје згрчене руке низа се и као да га свлада тешка туга и још тежи умор.
У том се часу Стана саже и трже поњаву са заклана дјетета. Уплашен рој муха зазуја над мртвим дјететом и паде сад по
крвавом прекланом врату.
– Стано! – крикну доктор запрепашћен језивом сликом која
му се указа, скочи и брзо врати поњаву преко искасапљеног
дјетета.
– Нека, нека се види! Не покривај је! Нека је виде и небеса, нека је види и сам Господ с небеса, нека је види! – виче
Стана као да се избезумила.
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– Ама, Стано, забога, де смири се, ходи у кућу, ил’ сједи,
сједи овамо украј... – муца доктор, говори, а свјестан је да говори безумне, глупе, потпуно бесмислене ријечи.
– Нека је види Господ, јест Господ! – виче Стана и уноси
се доктору у лице. – Јест, нек је види! Што ми је не узе неки
дан? Што? Већ је остави да ми је овако разнесу на нож крвници, звијери. Говори, што ми је не узе неки дан? Што?
Стана гледа у доктора опет онако укоченим погледом као да
гледа кроза њ у некога од кога упорно, не попуштајући, тражи да
јој одговори. Руке је превила у лактовима, шаке стиснула и с времена на вријеме тресе њима, пријети и виче: – Кажи! Говори!
Онда одједном клону, сљуби руке на прса и поче се љуљати и нарицати:
Куку мени кукавици,
Кукавици мајци црној,
Мајци црној и несрећној,
Куку мени!
Куку мени на вијеке,
На вијеке тешко мени!
Преклаше ми дијете мило
Ој, Јокице, куку мени!
Објесише кум-Алексу
Кум-Алексу, тешко мени!
Оставише несрећницу,
Мене сињу кукавицу
Да ја кукам на вијеке!
Куку мени!
Станина су уста била готово сасвим суха. Доктор је осјећао
како јој пријањају усне и како јој се језик у устима лијепи. Од
тога обузе и њега тежак и неподношљив осјећај жеђи. Указиваше му се оно врело доље испод Јованкине лијехе. Као неко
дивно привиђење долазио му је пред очи у земљу углављен
бадањ, гледао је како се у њему љуља површина воде, како из
воде излазе мјехурићи, ситни, бијели, бисерасти и како вода
испод бадња протиче малим јарком и како се разлијева доље
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по бари, која је сва обрасла травом златицом пуном малих
жутих цвјетића.
Овај осјећај жеђи и ово замамљиво привиђење врела изазивало је у њему неодољиву жељу да се напије воде, али му
изгледаше као да ће оскрнавити нешто ако пође до извора.
Стајао је, али не издржа дуго. Отклеца до на врело, отргну
с ланца кову, захвати воде, напи се а онда понесе и Стани пуну
кову. Ишао је опрезно, чувајући да не проспе ни кап.
Стана као да је очекивала воду. Бијаше пошла два-три корака у сусрет, па прихвативши кову објема рукама стаде полако, сасвим полако да испија хладну воду провлачећи оштрим
сркутом сваки гутљај кроз зубе и све кутове уста.
– Да се мало умијеш, каљава си у лицу, хоћеш ли – упита
је доктор кад му је вратила празну кову.
Стана не одговори ништа, али доктор оде по воду и кад се
врати стаде пред њом и намјести се да јој полијева.
Послушно попут каквог дјетета Стана пружи руке, склопи
их, ухвати у њих воде и пљусну се два-три пута по образима,
затим посебице окваси добро чело и очи, па се подераним рукавом отра, онда уздахну дубоко и сједе.
Спустио се и доктор на камен према њој.
– Усташе? – пита доктор и обара поглед земљи.
Стана ћути, не одговара ништа.
– Требаће ово пријавити, то је, то је ужас... – почео опет
доктор, али не дорече шта је наумио да каже. Стана се помакну и подиже главу.
– Коме? – упита и погледа га.
– Па жандарима, властима... треба...
Стана шкргутну зубима.
– Властима? Зар њима да се јави? – ошину га оштрим погледом, па додаде одлучно: – Нећу, нећу никоме да се јавља?
– Треба да се пронађу, да се... – муца доктор.
Стана се онако сједећи испружи према њему па захуктало
понови:
– Никоме! Никоме! Јеси ли чуо! – И још једном викну одрешито, ал’ овај пут и љутито и срдито:
– Јес, никоме, никоме!
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Избуљила је била очи у доктора. Доктор је гледа и разабире
у њеним очима неки ужас, неку страшну пријетњу. Из тих
очију као да сијева избезумљен поглед, и чини му се, ево, Стана је у овај час полудјела, бациће се на њега као дивља побјешњела мачка, обориће га с овог камена на земљу, стаће му кољенима на прса, ухватиће га за врат, зариће му згрчене прсте
у месо па ће трзати рукама, газити га кољенима, лактовима,
ломити му ребра, а свеједнако буљити у њега овако закрвављених очију и вриштати. – Ево вам, ево, гадови,и зроди људски! – Режаће, шкргутаће зубима и с времана на вријеме стресаће густу крваву пјену што ће јој се купити око уста и отирати браду сад о једно сад о друго раме.
»Јес, никоме! Никоме!« – одјекује у докторовим ушима
Станин потмуо врисак и он једнако чека шта ће се у идућем
тренутку десити.
Избуљених очију уноси се Стана све више у њега. Толико
се нагла према њему да доктор види све оне црвене жилице,
што су јој се испреплеле по сјајној биоњачи и види како су те
жилице набрекле, како се гранају у све ситније гранчице и како јој поглед бива све бјешњи и страшнији.
Сад, сад ће се догодити оно! Сад! – очекује доктор, али мјесто тога Стана понавља опет своје: »Никоме! Никоме!« – па
ни то не казује гласом бијеса и огорчености, већ се чује само
као испрекидано хуктање или као да из ње одјекује тутањ далеке грмљавине.
Онда се Стана нагло повуче натраг, обори главу, спусти руке на кољена и љуљајући се на сједишту поче кроз стравичан
смијех да говори: »Хеј, хеј, хеј! А неки дан вриштиш ли, Стано вриштиш! Спасавајте ми дијете! Спасавајте! Леда! Леда!
Алекса, стварај ми га, спаси ми Јокицу, кумим те Богом свемогућим! Јес, Богом свемогућим!«
Стана казује све то гледајући преда се, па онда искреће главу у страну и као да неког пита: – Јесам ли, јесам ли богорадила тако?–па опет сама одговара: – Па, јесам, јесам, ја шта
сам већ богорадила. А виђ, виђ сад, Стано! Заклаше ти је, ој,
куку мени кукавици! Заклаше!... Не људи и побогу браћо! Кољите мене, мене, а дијете, дијете оставите, кунем вас Богом,
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великијем... Јесам, заклињала сам их, превијала сам се, ломила сам руке, бацала се на њих... Ама, коме да се молиш и умолиш?... »Куш« – издераше се на ме и запсоваше. – »Куш, кучко влашка! Нећемо ми теби ни длаке с главе скинути, нећемо! нека те, скота, живе. Нека! Ваља ти све ово видјети! Јес,
друкчије ћеш ти да цркајеш, друкчије! Нека те још живе, па
шаљи опет по лед у планину!«
– Гадови ниједни, дошли јутрос, дошли и »добро јутро«
назвали! Хеј... хеј... хееј! Па пријавити, велиш! Ма коме, коме,
болан не био. Кад су се сви острвили. Коме? Луда главо и моја
и твоја! Пу! Пу! – пљује Стана, па рукавом отире уста.
Доктор је оборио главу и слуша. Стана казује ко да казује
сама себи, говори тихо, испрекидано, конта, маше рукама, маше и врти главом.
–...Лупа Алекса јутрос зором на врата. Је ли било тако? Јес.
А ја? Ја се пренух иза сна па трљам очи. Јес, трљам очи и
дижем се... Огледам се. Дијете спава. Опет се чује лупа. Ко је?
– питам. – »Ја сам« – одзива се кум-Алекса. Што ли је тако
уранио? – ишчуђавам се па мислим, ето прирасла му Јокица за
срце, откако јој леда донио!... Е, мој Алекса, мој Алекса...
Стана уздахну тешко и заклима главом. Домало настави
као да набраја:
– Изађем из собе у кућу, станем на врата, провирујем кроз
онај избијен фрж. Јес, Алекса је, ама с њим су, с њим су тројица усташа... Прође ми студен низ леђа и повор. Да нису за
Маринка чули? Прихваћам за мандал да одмандалим. »Мамо!
Мамо!«– виче ме Јокица из собе. – Ето ме, ето! – одговарам –
»Мамо, ама мамо«! – дере се једнако Јокица несрећница. –
Одмах, сине, Алекса дошо, Алекса – тепам ја и одмичем
мандал, отварам врата. – »Здраво сванула, Стано!« – здрави ме
кум-Алекса«. Стана уздахну:... хеј, хеееј.. Здраво сванула,
здраво сванула!... Јесам, здраво сам сванула. Здраво! Баш
здраво!
Стани се бијаше опет покупило лице у грч, чело јој се набра, очни се капци стискоше као да ће ево сад да зајеца тужно,
али наједном подиже она руку и зари у њу зубе. Постаја тако
мало, па као да је прегризла јаук, настави:
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– Гледају ме она тројица – »Добро јутро« – каже један, па
други. Трећи ћути. – Бог дао добро! – кажем ја. Уђоше. Окрећу се, гледају. Сједоше. Двојица на клупу, трећи на троножац.
Смјестише пушке преко кољена. Јокица ми се збунила. Лежи,
покрила се готово и преко очију. Алекса чучну крај лежаја па
је пита: – »Гдје ти је наранџа? Јеси ли је појела?« – Дијете
мирује. Не миче се. – »Па нека си« – додаје Алекса – »нека
си!« – Уто се полако помаче рука под поњавом, па се промоли,
и у њој наранџа. Издиже је дијете увис, а све више увлачи главу под поњаву. Одједном се наранџа измаче дјетету из руке и
скотрља се до насред собе. У часу се дијете изви испод покривача, усправи се на лежају и погледа за наранџом.
Један од усташа гуму је натраг ногом.
– »Их, Што ми је том каљавом чизметином дираш!« –
љутну се Јокица, дочека воћку у руке, одби прстом комадичак
црвене иловаче с ње и стаде да је таре најприје о поњаву, а затим о кошуљу, све мумлајући срдито. »Сву си ми је искаљо!
Сву!«
– »Купићу ти ја десет других« – каже усташа и смије се.
– »Има мени ко куповати! Купиће ми кум-Алекса« – мргоди се све више дјевојчица.
Ја се угризем за језик. Намигујем дјетету, али ништа. Не
гледа Јокица никуд, само преда се:
– »Одвешћемо ми твог кум-Алексу« – каже онај други. –
»И дошли смо да га водимо«.
–»А што да га водите? Није вам ништа скривио, није ни мачету ништа нажао учинио«.
– »Близу је планина. Могла би га намамити. Иде ли често
‘у дрва’? Је ли?«
– »Ко болан, зар он?«
– »Он, он!«
– »Гдје ће он у дрва! Ал, јес, мени, мени је ишао неки дан
по лед« – каже Јокица поносно.
– »Јест, ‘по лед’! Знамо ми зашто је ишао, али неће више«.
–»Јест, све ви знате! Знам ја шта ви знате!«–вели Јованка,
ал’ срећом Алекса пружи руку па доказује:
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– »По лед сам ишо, а порад чега другог да идем са овом
својом сакатом ногом?« – каже, па се помакну, дохвати неки
завежљај што стајаше у ћошку, потури га пода се и сједе.
– »То ти Талијанима причај, ал’ нама нећеш. Знамо ми све
те марифетлуке«.
– »Камуфлажа. Камуфлажа!« – вели други усташа и смије
се задовољно.
– »Не гријешите душе, људи!« – оте се мени ријеч. (Стана
се наједном лудачки насмија: Хејхеееј! – и стаде да крши прсте). – Јест, не гријешите душе, душе! – рекох, а видјела сам и
по очима и како гледају да у њима нема нимало душе!
– »Чувајте ви своје душе, а за наше нек вас није брига!« –
добаци усташа и стаде да се церека.
– »Ми је чувамо! И чуваћемо је!« – опет ће несрећна Јокица.
– »Немој, душо« – кажем ја дјетету – »немој се ти уплитати. Ајде, лези, спавај, а ми да пређемо у кућу, за огњиште.
Дете, људи! Да вам испечем каву«.
– »Нека, нек она само прича« – дочекује први усташа. – »И
немојте да је пометате, већ ако се бојите да што не излаје«.
– »Ти лајеш, ја не лајем!«
– »Куку мени, Јокице, како то говориш.«
– »Хоћу да говорим како ми је драго!« – каза Јокица јогунасто па леже, окрену се зиду и покри се до изнад очију.
– »Дијете ко дијете, Стано! Није требало да је ружиш. Оно
тако бива код дјеце... нико јој паметан неће замјерити што тако
говори« – казује кум-Алекса па се окреће усташама. – »Спасла
се од смрти, па сад живнула. А да сте је виђели неки дан! Баш
на данашњи дан. Јес, баш је сриједа била. Провели смо сву
ноћ ја и Стана крај ње. У зору, у зору је била доиста слаба. Нисам мислио да ће остати. Мишљах, ето, Алекса, ишо си по
лед, и донио га, и метали сте јој све како је доктор наредио,
ама виђ, нема вајде од тога. Нема. Тако сам мислио, ал’, ево,
опет даде Бог и оздрави. Кажем вам, отела се смрти. Отела!«
– »Помого јој је и твој ‘лед’! – кеси се онај трећи усташа,
што досад није био готово ни ријечи проговорио.
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– »Знам ја« – вели Алекса – »ви мислите да и није било леда посриједи, ама јес, кад вам кажем. Ено, реко сам вам, видјела је и талијанска патрола, може посвједочити. Може и доктор
с Алипашина. А доктор је тога дана дошо, попипо јој руку и
реко: »Добро је, лед је учинио своје«. – А шта ја знам, је ли
или није учинио«.
– »Јест, јест! Лед је учинио своје, а шта ти још радиш у планини? То, то ти нама реци! С ким се налазиш, шта им доносиш и шта ти они казују и поручују. То ти причај«!
– »То, Алекса, то!« – дочекаше заједно друга двојица. –
»Често им идеш. Често. Знамо ми све. Сви сте ви с њима у договору«.
Запалише усташе по цигару.
– »Нема шта да вам причам. Једном сам свега ишо у планину и то по тај лед. И требало је отићи. Да сте били и видјели како ме је болесница гледала кад ме је Стана дозвала и замолила да идем на Трескавицу по лед, да сте видјели колико
је молбе било у Јокичином погледу, знали бисте и разумјели
зашто сам отишо. И ишо бих на крај свијета, у ватру бих отишо, ишчупо одакле било и донио јој. Гледа ме, ништа не говори, ал’ свеједно, има човјек душу, има срце, није камен, чујем
ја ко да ми вели, ко да ме заклиње: ‘Не пуштај ме кум-Алекса,
не дај да ме загуши, иди по лед, иди, спасавај ме, умријећу до
сутра ако не одеш’. Па ко ће бити срца каменога, ко, па да не
послуша. Јес, оно нисам био на Трескавици има и преко пет
година, знао сам биће ми тешко изаћи, ал’ свеједно. Нисам се
премишљао ни часа. Отишао сам и донио. И драго ми је. Је ли
лед помого или није, не знам, ал’ дијете се спасло и отада ми
овдје (Алекса се туче у прса) неко задовољство. Ишо сам неки
дан у Сарајево, донио сам јој и двије наранџе, једва сам их нашао, ама нашао сам их и донио, и обрадовао сам је, па има ли
ишта на свијету љепшег, већ неког нечим обрадовати, па чак и
здрава одрасла, а поготову максума и још по врху болесника.
Има ли, питам ја вас? Питам и кажем вам: нема, вјерујте нема.
И волим што сам то осјетио у својој души, па не би ми жао било да сам и десет пута морао ићи на Трескавицу, и на крај бих
свијета отишо. А ви сад радите што год хоћете. Вјерујте и не
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вјерујте! Баш како вам је драго! Дијете је оздравило, а све друго, све друго је свеједно. Спасло се, отргло се смрти! Ми смо
јој помогли, чинили смо што смо знали, нисмо је оставили да
се пати без помоћи. Ја донио лед, доктор даво игле. Стана дан
и ноћ стајала крај дјетета, сад јој омотаји врат, сад јој даји лијекове и вари траве, и све троје смо данас задовољни; откинули смо дијете из раља саме смрти, а јес била навалила и пружила за њим и канџе и панџе. Она вуче себи а ми себи. Дан,
два, па три, па четири, па и пет натезали смо се, борили, хватали се укоштац, знојили, не спавали, ама смо је с божјом помоћу и спасли. И кад оно доктор рече: ‘Добро је!’ – е људи,
вјеровали ви ил’ не вјеровали, ама ја, па реците да сам будаласти Алекса, ја да живим још стотину година, љепшег часа нећу имати у животу, нећу! Спасли смо је. Отргли је. У живот, у
живот је вратили... А није то мала ствар, није. Па кад дан касније поче и да говори, да гледа ведрим очима, љепота, разгалило ми се срце а у души нешто шапће: Алекса, имо си се рашта и родити... Имо си. Јеси...«
Тако се Алекса био занио. Ударише му и сузе на очи, а посљедње ријечи готово што му не запеше у грлу.
Диже се Јокица, па се ови Алекси око врата и само што га
љуби у образе и тепа му: »Алекса, Алекса мој златни!«
Ја стојим, наслонила сам се на земљану пећ, па и мене нешто понесе. Спустим се на кољена, узмем Алексину руку и
пољубим је. Дигнем се, тарем очи и хоћуда пођем из собе.
Усташе се само гледају.
Коракнула сам два корака кад онај што само звјера и ћути
викну:
– »Куда ћеш?«
– »Идем да помузем кравицу« – велим.
– »Ту стој и не мичи се!« – рукну на ме, устаде, удари ногом о земљу па поче да се дере:
– »Подухватили нас с том комендијом. Спасли дијете, тргали га смрти из руку, чудна ли ми чуда и љепоте!«
– »Па није то само, већ хоће да кажу, они спасавају, а ми
убијамо!« – каже други па се окрену Алекси. – »Је ли? Је ли,
курвин сине? Је ли, гујо шаруљо! Иза плота стао па сикћеш!«
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Алекса ћути. Још му је Јокица о врату. Оборио је овамо главу на њено раме, једном руком загрлио је дијете, другом чупка
вунену нит што вири из сукна на шалварама.
– »И убијате!« – трже се Јокица, и како је била загрлила
Алексу, прихвати га још јаче рукама а окрену главу према
усташама и врисну јој једанпут страшним вриском: – »И убијате! Убијате!«
– »Јест убијамо. Убијамо све што не ваља. Све!«
– »И побићемо и очистићемо свијет од сваке губе и сваког
гада, ко што сте ви!« – додаде други.
– »Ви сте гадови!« – цикну несрећна Јокица. Очи јој сијевнуше и дијете пљуну према њима.
Притрчала сам дјетету и вриштим: – Ама, Јокице, Јокице!
– па јој узимам главу и притишћем је на своја њедра. А она ми
се отима ко да је полудјела. И отимајући ми се још једном врисну: »Јамари! Јамари! Кољачи!«
Учини ми се да се уздрма сва соба и све у њој. Онда се чу
шкргут зуба.
– »Кољи!« – дрекну један и скочи према мени и дјетету.
– »Вежи!« – виче други и дере се на Алексу – »не мичи се!
Пуцам, само ако се макнеш!«
Чула сам како шкљоцну обарач на пушци. Јокица врисну,
мене удари нешто у главу, занесох се и падох, ал’ се одмах
дигнем и завриштим: »Мене, мене кољите, мене, дијете ми
оставите, људи, побогу браћо...«
– »Куш« – уноси ми се у лице усташа са поткрвављеним
очима – »не дери се! Теби нећемо ништа. Тебе ћемо оставити,
друкчије ћеш ти да цркајеш, друкчије!«
– »Људи« – вичем и бацам се рукама према њима. Опет ме
стиже туп ударац у затиљак и у часу ми паде мрак на очи...«
Цијело вријеме док је Стана говорила, доктор је сједио не
мичући се. Као да се био укочио, скаменио. Бијаше се савио и
гледао у земљу. Понекад му се затресала глава, а понекад су
му подрхтавала кољена. Сад, кад је Стана мало застала, исправи се и први пут се у овом причању срете његов поглед са Станиним. Стана га закачи својим и не пушташе га. Гледајући га
тако, очи у очи, настави: – Ако икад видиш Маринка, закли115

њем те, испричај му све ово што сам ти рекла. Све! И реци му,
пукло јој је срце. Пукло јој је још у онај час кад се дигла, кад
се освијестила и огледала се по соби, а у соби нигдје никог. Ни
Јокице, ни кумАлексе, а ствари испретуране, из сламарица
слама истресена, кандило разбијено, слика светог Јована изгажена... Клецам, држим се за зид, за довратник, излазиму кућу,
суђе разбацано, испретуране ствари у сандуку, изгажена кришка сира крај огњишта и свуда локве млијека. – Јокице! – вичем – Јокице! – и провлачим се испод одваљених врата. Истурила сам главу... Угледам Бјелку, лежи под прагом заклана...
Малаксавам, пада ми опет мрак на очи...
Не прекидајући свога казивања, Стана се сва, као у неком
бунилу, спусти са свог сједишта на кољена, па готово пужући
покреће се према доктору, пред њим се исправља и гледајући
му опет у очи, говори, сада неким тамним, пригушеним гласом: – Пада ми мрак, ама се отимам. Шта је с Јокицом? Крви
не виђох усоби. Штаје с кум-Алексом? Гдје су? Избуљила сам
очи... идем уза зид... води ме... води ме мачка... иде преда
мном, час застане, погледа ме па опет пође. Идем за њом...
идем...
Станино лице све се више грчи, очи су јој расколачене,
зјенице се отвориле широм а усне поблиједјеле, утањиле се и
развукле. Руке је метнула доктору на рамена и доктор осјећа
како јој руке ситно подрхтавају и очекује да ће се огласити из
ње јаук од кога ће одјекнути све планине наоколо. Али Стана
га запухује само немоћним, готово безгласним криком: »Преклана! Пре... кла... на...
И још једном истури Стана ту исту ријеч, па као да је у том
часу дошла себи, затресе се сва пред ужасом који јој се тада
указао, опусти руке с докторових рамена, окрену се, закорачи
и баци се очајнички по поњави. Једним брзим замахом руке
откри Јокичину главу, прихвати је објема рукама и стаде је љубити и вриштати: – Јокице, Јокице моја, јабуко румена!
Потом је узе тежак, грчевит плач. Сва се тресла и превијала
као у самртном ропцу.
Доктор се диже и пође у село да јави каква се страхота догодила, и да зовне људе и жене.
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13
Бошко је врљао по Јаворнику и тражио мјесто и дрво с
којега би могао видјети шта има око Станине куће.
Наишао је најпослије на један стари повисок граб. Спретно
као вјеверица попе се и смјести међу двије гране под самим
врхом.
Кад је размакнуо лишће угледао је гдје неко силази доље,
ријеци, гологлав, у грађанском одијелу.
Гледа Бошко, жмирка и одмиче руком једну грану да боље
види. »Јес, доктор! Доктор!« – говориу себи па се извија још
више напријед и гледа. – »Он је, он!« – потврди сам себи и стаде брзо силазити с дрвета.
Био је то доктор. Спуштао се низа страну полако и застајкујући, као што иде болесник кога је сморила дуга, тешка болест. Понекад је и посртао, а цијелим путем чинило му се као
да се нагиње сад на једну сад на другу страну и као да ће сад
пасти наглавице.
Кад је дошао до брвна, није ни покушао да пређе преко њега на другу страну. Загазио је у воду и прешао.
– Шта то радиш, докторе? – упита га у чуду сељанка која је
излазила из кукуруза и носила велику дугуљасту жуту тикву у
нарамку. Доктор је не чу. У ушима му је јечао само Станин
плач, а главом му пролазиле хиљаде мисли.
Истом је опази кад му назва бога.
Доктор застаде и загледа се укоченим погледом у сељанку.
– Јеси ли био горе код Стане? Одоше ли усташе ил’ су још
тамо?
– Заклали су, заклали су Јованку, а Алексу објесили, – говори доктор немоћним гласом.
– Шта! – крикну жена, испусти тикву и поче ламати рукама. Тиква удари о камен па прште, а из ње се просуше бијеле
мокре сјеменке.
– Шта кажеш? За... кла... ли...? – виче жена.
– Заклали... заклали... – понавља доктор и маше тужно главом.
– Ој, куку мени, Стано, несрећницо! Црна кукавице! – запомага жена и потрча кући.
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Доктор настави пут у село.
Бошко је стигао прије њега.
– Неко се спушта озгор... гологлав је... чини ми се да је доктор... – јавља Бошко предишући.
– Је ли сам?
– Сам.
– А усташе, виде ли се оне гдје?
– Нисам никог више видио.
– Куд је кренуо? Је ли вамо или према цести?
– Не знам. Видио сам како силази доље, ријеци.
– Трчи, Јело, ја да га стигнеш. Упитај га је ли био горе и
шта је, куд одоше усташе – каже Рада.
– Чекајте, ја ћу, ја ћу отићи – јавља се Симана.
– Дајте ми мараму.
Док се Симана подбрађивала, одјекну оздо из потока онај
крик. Сви се окренуше и ослухнуше.
– То је Велинка – рече неко.
– Куку, сигурно су је усташе пресрели и напали.
– Ето ти твог доктора! Марш у кућу! – заружи једна жена
Бошка.
– Ама ја сам видио доктора, доктора кад вам кажем.
– Мучи! И у кућу кад ти кажем!
– Ама чекајте, не галамите! – маше Симана рукама. – Да
чујем шта оно Велинка виче?
– »Стано, несрећницо!«
– Да то не воде Стану? Куку!
– А шта ли је с кум-Алексом?
Велинка је код куће дигла дијете из дупка и полетјела с
њим у нарамку равно преко стрништа па кроз зелене кукурузе
Мићиној кући.
– Ој, куку нама! Заклаће нас све редом! – дерала се путем
и све јаче стискала уза се дијете, које је уплашено вриштало.
– Шта је, забога, шта је? – потрчаше јој неке жене у сусрет.
Стиже и доктор. Језиви догађај у Станиној кући запрепасти
све. Наста кукњава. Испремијешали се гласови жена и дјеце.
– Ој, куку нама, шта раде од нас!
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– Кољу нас ко стоку! Куку мени!
– Стано, кукавице сиња!
– Ој Алекса, добри Алекса!
– Чекајте, жене, смирите се... Слушајте... треба отићи до
Стане, свиснуће жена – говори доктор, али нико не слуша, све
се узбуркало, заталасало, понијело се јадањем, плачем и кукњавом. Кукају жене, кукају и оне које трче овамо а још не знају шта се заправо догодило. Плачу дјеца, деру се и она у наручју и она што се држе за мајчине пеленгаће или дуге кошуље.
Одраслији дјечаци мрко гледају преда се и ломе своје љескове
прутове у ситне комадиће.
Лаје пашчад. Завија Гара, пропиње се, залијеће се свом
снагом да се отме с ланца. Најпослије га прекине. Ослобођена,
оста један тренутак насред дворишта, па онда завијајући тугаљиво крену подвијена репа низ поток.
– Гдје су људи, гдје је Мића? – пита доктор, али нико не
одговара. И стара се Симана смела. Час умирује жене, дјецу,
час се сама удара песницом у главу и кука.
Горе изнад пећине Мића је све јутро дјељао држалице.
Богдан је вршљао по шуми и тражио незасукане јелике за
шиндру и обиљежавао их ножем. Кад је Велинка закукала,
Богдан се трже и узнемири. Врати се Мићи на онај пропланак
виш Пећине.
– Шта ли је то доље? Чујеш ли ти, неко кука.
– Чујем, кука нека од жена, ама не разабирем шта казује.
Неће бити добро. – Обојица стоје и слушају. Мића је блијед,
Богдан мрк.
Кад се зачу и кукњава других жена и плач дјеце, Богдан
рикну као рањена звијер:
– Сјекиру, Мићо! Сјекиру!
– Ама, Богдане, чекај... – хоће Мића нешто да каже.
– Сјекиру! – крикну Богдан опет. Очи му се закрвавише,
мрак му паде на њих и једва угледа сјекиру, сагне се, зграби је
и тргну толиком силином из Мићиних руку да овај полетје за
њом и умало се не прострије по камењу и жбуњу.
Сав избезумљен потрча Богдан низ шуму. Шубара му је била спала, пас му се одмотао једним крајем па му сваки час за119

пиње за грање и трње. Богдан га хвата лијевом руком па га љутито, кратким покретом и безобзирно, трга да свуда за њим
остају по трњу црвени чуперци шала као нека чудна знамења.
Бијес му удара на замућене очи као пламен из истом разбуктале ватре. У десној руци држи сјекиру по средини држалице
и једва чека кад ће њоме да размахне. Очекује да ће доље наћи
усташе како насрћу на жене, туку их и силују. Већ је у својим
мислима био расколио неколико усташких глава, кад угледа
како путељком трчи Мићин Бошко.
Дјечак се зауставио на десетак корачаја пред њим.
– Заклале усташе малу Јованку, а објесиле кум-Алексу! –
јавља Бошко.
Богдан стаде као укопан.
– Алексу објесили? Малу Јованку заклали?
– Јесу! Ено доктор дошо и прича. Он је био горе и све видио.
– Кад?
– Малочас.
– Мајку им усташку!... – опсова Богдан и потрча доље. –
Треба отићи у борбу! У партизане! Треба се борити, нема друге... нема! – пролазила му је мисао кроз главу и блистала пред
њим као оштрица сјекире на сунцу.
Жене се бијаху нешто смириле. Неке су отирале сузе рукавом кошуље, неке се прстима усекњивале, мала дјеца била се
прикачила мајкама за сисе па сишу као да их мајке још ниједном нису данас подојиле. Жмиркају својим уплаканим, још
влажним, сјајним очима, искрећу главу и вукући издужене сисе за собом погледају у страну и праћакају својим голим ногама.
Стара Симана сједи с доктором у разговору. Чекају Мићу.
Вијећају шта да се ради. Треба јавити жандарима, каже доктор, треба тражити стражу да вас чувају.
– Која вајда, мој докторе – одбија руком Симана.
– Знам, ал’ ваља покушати. А ваља и мртве покопати... па
ваља најприје јавити властима, биле какве биле... треба да се
зна, па и не било вајде, као што неће ни бити. Али могле би
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власти још горе зло починити с вама, какве су, могле би изнијети какву лаж ако их покопате без дозволе.
Симана је и сама знала да треба пријавити догађај, али кога, кога да спреми до прве жандармеријске станице. Малог
Бошка да спреми – страх је. Шта знаш куда су усташе отишле
и гдје се налазе. А није њих шест само. Кад се куд крену, размиле се свуда, по педесет, по стотину.
Изби Богдан. Чим га жене спазише усправише се, а оне
што су сједјеле устадоше па све заједно ударише опет у кукњаву и пођоше према њему јављајући му о Јованкиној и кумАлексовој погибији.
– Знам. Чуо сам! – одговара мрко Богдан и тражи да му донесу воде. Приђе доктору и Симани па стаде да псује и грди.
– Јеси ли видио Мићу? – пита га Симана, али Богдан и не
слуша.
– Гдје су усташе? – пита и псује им бога њиховог.
– Отишле су, побјегле – брзо одговара Јелка, Богданова жена, наслућујући по бијесу који бије из њега да је наканио неко
»зло«.
И друге жене обузе стрепња. Богдан је миран, трезвен, али
по томе како му се сад чело набрало и како је онако раскорачен
стао, како је прихватио сјекиру, како је наискап попио чашу
воде, виде све оне да је у човјеку прекипјело и да је на све
спреман.
– Курве једне! – рече Богдан за усташе, и хтједе да каже: –
ударају на жене, дјецу и на сакате људе! – али се уздржа. Пресијече га помисао на његово бјежање јутрос из села и сав његов бијес окрену се против њега самога и сад се сјети Симанина питања па одговори: – Гдје је Мића? Гдје је? Сакрио се
ко што сам се и ја сакрио кад је јутрос пашчад најавила њихов
долазак!
– Јес, требало је да останеш па да и тебе вежу и одведу ко
што су повели Ђока и Јанка! – упаде му у ријеч жена.
Богдан је мрко, погледа. Јелка обори главу. – Дајте да неко
оде до Стане, полудјеће жена крај мртвог дјетета – мољака
доктор – а ја кад се вратим у Алипашин, ја ћу пријавити догађај и тражићу... – доктор махну руком и не доврши реченице.
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Кренуше. С доктором иде Богдан, Симана и још двије жене. За њима се прикрада неколико дјеце.
Сунце је припекло. Тихо се чује како коритом протиче вода
испод јоха и врба и како зује пчеле као да се пустио негдје рој. По
тврдом утабаном путу корача њих петоро, једно за другим и ћуте.
– Можеш ли, господине? – пита Симана доктора који се сав
задихао па застајкује.
– Могу! – одговара доктор и марамом отире зној. С времена на вријеме доктору се лице грчи, обузима га језа и сав се
тресе кад год помисли какав ће то страшан сусрет бити кад се
нађу ове жене с несрећном Станом покрај заклане Јованке и
објешеног Алексе.
Били су већ близу. Симана је управо показивала одакле је
онај усташа пуцао на њих, кад се одједном огласи Стана, огласи се пјесмом коју одмах започе неким снажним и радосним
гласом.
Сви се згледаше и наћулише уши.
Станин се глас носи озго у до као радост да је потекла из
те несрећне куће, као да се над њом развио и залепршао барјак
у јарким живим бојама.
Симана стоји крај доктора и понавља ријеч по ријеч.
Сина имам, сина партизана,
Сив сокола, родила га нана!
Родила га о Ђурђеву дану,
Ђурђевдану у зорицу рану.
Од Ђурђева до Ђурђева дана
Раст‘о соко све до партизана,
На устанак кад порука стиже,
Мој се соко у планину диие,
У планини сад му срце куца,
Срце куца, а машинка пуца.
Овдје Стана нагло прекиде пјесму и заћута.
Њих петоро стоји ту у сунцу и само се који пут погледају.
Ниједно се од њих не миче. Ћуте. Само је Симана рекла: »Пјева, пјева о свом Маринку«.
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Тада се јасно чу неко тупо ударање.
– Шта ли то ради? – упита шапатом једна жена.
– Копа. Копа гроб – каже Симана.
– Чини се да је полудјела. А није ни чудо – додаје друга жена.
Прикучише се дјеца, полако, али већ слободније. Не страхују да ће их отјерати натраг.
– Ајдемо! – помаче се прва Симана, али у истом трену стаде да завија пашче.
– Гара! – рече једно дијете.
Доктору пођоше сузе на очи. Дође му као да види како псето стоји покрај заклане мале Јованке, издигло је главу и цвили,
тужи неком тугом која као да долази из дубине какве танкоћудне и тешко ојађене душе.
Извади плаву ишарану марамицу из џепа, отра зној са чела
и сузе с очију и каза шапатом као да сам себи нешто казује: –
Ено, псето – пашче–животиња, а боље срце него у многа човјека!
– Боље, боље – потврди Симана.
Пођоше. Иду полако, покуњени, тужни, јадни. Кад их Стана угледа, престаде наједном да копа, исправи се па држећи
мотику пред собом поче опет да пјева.
Извија се глас па се одавде с Црног Рогља разлијеже све до
на врх Јаворника.
Пуцај сине, пуцај у те зв’јери,
Куршум сваки у чело им смјери.
Паднеш ли ми, јунак си ми био,
Гроб ћу теби закитити мио.
Закитити зеленијем струком,
Зелен стручак миловати руком.
Запјеваћу пјесму о горштаку,
O горштаку виленом јунаку.
И још једном понови Стана посљедња два стиха. Поновила их је снажно и загледала се укоченим, тешким погледом у
жене које су јој сада прилазиле.
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– Стано! – једва се усудише жене да проговоре.
– Шта је? – звјера у њих Стана неким изазивачким погледом. Очи јој бљеште као да се у њих све сунце тога љетног дана ухватило. – Па шта је? Заклали Јованку, јање моје, објесили
кум-Алексу. Па? Хиљаде су других заклали и објесили и хиљаде ће још заклати и објесити. Ама свеједно! Има снага која
ће им доћи главе. Има правда. Има!
Стана виче и сва дршће. Лице јој порумењело, снажно размахује рукама. Одједном се окрену доље долу и из ње се свом
силином проломи повик: – Изроди! Злотвори! Гадови! Чекајте, видјећете! Има правда! Има борба! Има народ!
Доктор гледа и слуша. Заборавио је у овом тренутку на све.
Свега га је понио Станин поклич. У његовим ушима одјекују
њене пламене ријечи као да се њима огласила земља. Он их
чује, он их готово види. Види их како се извијају одавде из
Пресјеничког Дола, како се издижу, како плове изнад планинских врхова. Обасјане су дивним плаветнилом неба и жаром
сунчеве ватре па се носе неким чудесним живим снагама у далека пространства. Његове очи сјаје, његово срце куца. И у
сваком том откуцају збио се по један поклич: – Има народ!
Има правда! Има борба!
До њега стоји Богдан. Он се покуњио, главу је оборио и
гледа у своје опанке. Обузео га је стид, али у исти час његово
се чело мршти, његове се шаке стишћу у песнице, па се заклиње да ће, као још вечерас, и он у борбу.
Жене, све три заједно, полако прилазе Стани и шапчу: –
Има правда, има, има, Стано! Имају наши борци.
Симана је већ близу ње. Стана одбаци мотику и у идућем
часу паде по њеном рамену.
– Јованко, јање моје! Заклаше ми те! Заклаше! – завришта
и зајеца.
– Исплачи се, секо, исплачи, биће ти лакше – говори благо
Симана и привија је све јаче уза се.
Остали стоје као укопани на својим мјестима. Жене тихо
грцају а дјеца оборила главе.
Довукла се и Гара и стала до њих.Дигла је своју црну њушку увис, зажмирила и почела својим тугаљивим завијањем
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да цијепа срце старом доктору. Доктор се окрену у страну,
извади рубац, зари лице у њег и стаде да јеца.
14
Гробље у које се копају Љубогошћани налази се подалеко
од села, на једном брдељку окренутом према Клеку.
Данас је вечер мирна и лијепа. Озго с планине удара дах
вјетра. На брезама покрај гробља трепери објешено лишће.
Небо је под Клеком у благом руменилу. По њему се протегли
танки прозирни облаци, сјајни и тамнорумени а по рубовима
опточени бљештавим широким пасом. Испод њих се лагано
спушта сунчев колут. Управо се доњим крајем дотакао оштрог
планинског гребена.
На гробљу нема никог. Један црн косовац чији кљун није
још сасвим пожутио слетио је с брезе и сад скакуће поред
гробљанског плота око густог смрековог грма. Ту близу њега
два су свјежа гроба с брезовим крстачама. На једној крстачи
блистају у сјају тамног руменила сунца два објешена ђердана.
Један је од стаклених плавих бобака, други од црвених корала.
Овај други објешен је о крстачу данас у зору. Објесио га је
својом руком Маринко, брат Јокичин, зван Зрно.
Рука му је дрхтала, али његове су очи биле сухе, без иједне
сузе.
Стајао је крај гроба, гледао у крстачу, и кад је пошао, одмицао је полако, спора и тешка корака.
Ишао је тако до првога жбуна. Ту се сагео, дохватио своју
машинку и још једну карабинку, капу усташку и широк каиш
о коме је висила кожната торба с тешким пиштољем у њој.
Упртио је то све спретно на себе и кренуо уз бријег.
Ни сад није брзао. Ишао је одлучно и слободно. Није ни
помишљао да га неко може напасти овдје у овом опасном крају овако усред дана.
Био је увјерен да му данас не може нико ништа.
Кад је сутрадан предвече стигао друговима, спустио је полако ствари на земљу и кад су га упитали: »Шта је то?« – рекао је показујући на усташку капу: тај ми је заклао сестру и
убио кума.
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Другови су се тргли.
– Кад?
– Има десет дана – одговорио је и затражио воде.
Богдан је скочио и донио му боцу.
Пошто се напио, ступио је пред комесара који је сједио на
камену.
– Шест дана одсуствовао сам без одобрења, друже комесаре! Нека ми се суди! – рекао је и оборио главу.
Тада је Богдан спустио боцу на земљу, пришао ближе и почео:
– Чекајте да кажем ово. Неки дан кад сам се на путу к вама
нашао с Маринком, јавио сам му о погибији сестре му Јокице
и кум-Алексе. Казивао сам му обазриво, како сам знао и умио.
Он ме је слушао и блиједио. Узео ме тада за руку и прије него
ме повео овамо у Одред заклео ме дјецом мојом и партизанским другарством да о томе ником не казујем ништа. Било
ми је зачудо и нијесам могао да докучим што му је то требало.
Ама сад, кад је она усташка капа тамо на земљи, сад ми је пукло пред очима и све ми је јасно ко дан. Сад ћете и ви разумјети све, разумјечете његов ненадани нестанак из Одреда по
оваквом његовом повратку данас. Од мене, старијег домаћина,
а друга од једва десет дана, нека му је просто, а ви, другови,
праштајте мени за ову бесједу.
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Исак Самоковлија

ВОЂА

I
Копнио је снијег кад је чопор дјеце отпратио свога вођу
Станка Радака све до на Јабуку.
Радак је отишао на занат у град.
Самарџијин Манојло махао је капом дуго за колима, све
док нису зашла за окуку и изгубила се за бријегом.
– Догодине ћу и ја за њим! – рекао је Манојло и пошао испред чопора низ цесту, али је чопор мудро заустављао Симо
Витез. Симо је путем нашао и поткову.
– То је срећа! – причао је он дјеци.
Самарџијин Манојло имао је орловски нос и био је тврдоглав. И за главу је био већи од осталих другова, али главну ријеч међу дјецом у чопору тргнуо је вјешто на себе пекарев Симо Витез.
Пекар је мијешао тијесто од три врсте брашна и продавао
кифле и округле хљебове. Симо Витез доносио је друговима
кифлене плетенице посуте маком и причао им о неком свом
старом дједу који је био прави витез, носио калпак и имао коња шарца као Краљевић Марко.
Дјеца су жвакала маковачу и слушала приче о Симиномпрадједу.
Манојло је потајно мрзио Симу Витеза, али му није могао
ништа. Све што је могао, било је да се често извлачио из чопора и врљао сам по Губавици. Спопадала га је жеља да лежи
сам под грмљем и да разговара сам са собом.
Врљајући тога прољећа тако уз поток, наишао је на косовчево гнијездо. У њему су била четири млада косовца. Манојло диже гнијездо и понесе голишаву птичад кући.
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Од гасног сандука направио им је кавез. Хранио их је гујавкама и зрелим трешњама.
– Кад одрасту, чућете како пјевају, како звижде! – казао је
Манојло друговима поносно. – Сва ће кућа да се ори од њихова звижудка!
Симо Витез писнуо је на своју пиштаљку и повео дјецу низ
сокак. Кад су зашли за ћошак, зауставио је чопор и рекао важно.
– Ево моје главе ако Самарџија одгаји коса! Сви ће му покрепати.
Симо је имао право. Косовчићи су крепали, али је Манојло
нашао друго гнијездо.
– Ови неће крепати – говорио је Манојло сам у себи враћајући се кући. – Они су готово пролетјели.
Одлучио је да их не показује дјеци. Кад одрасту, кад почну
сами јести, онда ће позвати другове.
Манојлова кућа била је под путељком који је водио на Губавицу.
Ту за кућом закопао је он и ове јадне косовчиће. Сваку вечер једног. Посљедњег је једва прежалио. Овај је већ био почео сам да једе. Био је сасвим израстао, перје му стало да црни. Манојло је вјеровао да га је сасвим одгајио. Одредио је био
да у недјељу позове другове. Направиоје био нов, простран
кавез. Али у суботу ујутро нашао је и њега мртва. Готово је заплакао. Шкргутао је зубима. Овога је закопао под једном
шљивом, а земљу је озгор утапкао табанима да се не позна.
Сутрадан је била недеља. Отишао је рано од куће. Обишао
је и једну и другу страну потока. Ишао је и у Мркојевићки Гај.
Пео се на јохе, дивље крушке и на бријестове. Сва гнијезда која је нашао била су празна. Косовчићи су били већ пролетјели.
Вратио се кући намрштена чела.
– Зар се у то доба долази кући? – дочекао га је отац пред
вратима. – Гдје си био ваздан? Ни у цркви те није било! Улази!
Манојлоје ушао. Намрштио је још јаче чело. Није јаукнуо
ни кад га је Митар ошинуо двапут кајишем.
У понедјељак се вратио у чопор.
128

Послије неколико дана упитао га је Симо Витез.
– Слушај, Самарџија, је ли истина да ти је још четворо косовчића крепало?
– Ко ти је рекао?
– Марица.
Марица је била сестра Манојлова. Она је водила кућу. О
подне је Марица ударала ногом о под и звала тако оца на ручак. Митар је стресајући с крила талаш и сламке викао:
– Чујем. Шта лупаш толико!
Озгор с дрвеног стропа осипала се прашина и свјетлуцала
у млазу сунца који је продирао косо кроз мали прозор у мрчану магазу.
Ту доље у магази мучало је некад теле, а мршава крава пасла по Губавици или по Грабовику. Тада је и Манојлова мајка
била жива, а очева радња била је у вароши.
Сад је у магази била самарџиница. Краву су продали и још
се много тога измијенило у њиховој кући. Отац је пио и био је
љут, а Марица је везала свиленом врпцом крајеве своје дуге
плетенице.
Манојло је био управо ушао у тринаесту годину и сад, послије страдања његових косоваца, осјећао је неку тугу. По ноћи га је давила мора.
Био је невесео док је љето било пуно сунца а остала дјеца
вриштала. Оца се сад бојао више него икад и стрепио је пред
њим. Симу Витеза није могао ни да види, а без другова био је
потиштен. Било му је тешко да врља сам по шуми, а поврх
свега тога јави се и Синиша, газда-Стеванов момак, да му и он
загорча живот.
– Шта ће он ту под кућом? – љутио се Манојло.
Навадио се Синиша да долази сваку вечер у његов сокак.
Стајао је пред магазом, наслањао се на баштенску ограду као
да је била његова, и пјевао. Од времена до времена бацао се
каменчићима у њихов прозор. На прозору је била саксија са
миришљавом »папаросом«, а иза ње провиривала Марица.
Манојло је рекао Марици да ће Синиши разбити главу.
– Шта ти је урадио? Баш си чудан!
– Нек не долази овамо! Кажи му да ћу му разбити главу.
129

На Губавици је Манојло нашао камен, велик и обао као
што је била Синишина глава. Гађао је у њега ваздан. Вратио
се с Губавице свијетао. Сјајиле су му се зелене очи. У сваком
је џепу имао по камен. Код куће је скинуо саксију с прозора.
Марица се учини да није примијетила ништа.
– Слушај, Манојло – рекла је Марица, намјештајући свој
шарен рубац пред огледалом – рекао је Синиша да ће ти казати како се косови хватају. Чини ми се на некакве шипке. Рекао
је да га потражиш.
Манојло је отишао у газда-Стојанов дућан. Отворених уста
слушао је Синишу, а Синиша је надуго казивао како се то све
ради.
Манојло је отворио и очи широм и чудио се: – На те шипке? Тако? Је ли могуће?
Полетио је кући. Нове снаге прострујале су одједном у његовим ногама. Добро је упамтио како се љепак мијеша, како се
куха и како се у њ умачу шипке и одмах се дао на посао. Кад
је извукао прву шипку из зеленкасте љепиве каше, дотаче се
њоме своје косе па потегну. Готово је био ишчупао прамен косе. Од бола су му биле удариле сузе на очи, али у њему је радосно тукло срце.
– Сад ће видјети Симо Витез!
Цијеле се недјеље крио од дјеце. Ако су дјеца ишла у Попов-До, он је одлазио у Грабовик. Пометао је у грмље као пријечке међу гранама своје шипке и по трњу је побо комадићке
џигерице.
Данима је лежао у папрати или за каквим деблом. Чекао је
узбуђен и нестрпљив. Шушне ли ма што у грању, сав застрепи. Једва је дочекао дан кад се појавио један кос. Готово није
вјеровао својим очима. Је ли кос? Је ли? Јест. Ено га! Црн је
као угљен. Скокнуо је на земљу, дигнуо је реп, цвркутнуо је!
Отрчао је ледином. Стао је под жбуном. Ено га чепрка по шушњу!
Гледао је Манојло из папрати, а срце му је стрепило. Уздржавао је дах и полако се подизао на руке. Тамо у оном грму
биле су четири шипке. Надао се да ће кос ускочити у жбун и
набасати на њих.
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Дуго је чекао и дрхтао. Крв му је ударала у главу. Ено, намирисао је месо! Сад! Сад ће се догодити то чудо! Манојлу је
срце ударало под грлом, али се чудо није хтјело да догоди.
Или је у посљедњем часу пролетио уплашен дивљи голуб и затресао ваздух па се кос сагнуо и као пацов шмугнуо у кукуријек, или је гуштер шушнуо под самим глогом те се кос равно с
ледине дигао и одлетио у поток. Увијек је нешто омело читаву ствар, а кос се послије, као узинат, јављао својим звиждуком из потока или озгор с каквог храста.
Какоје чудан косовчев звиждук! Као свјетлац! Као радостан поклик!
Манојло је слушао, трептао и преносио шипке из једног грма у други.
У вечер је сједио више куће на једном камену и гледао у
плавичаст дим који је лебдио над варошицом. Сањао је: сутра
ће бити боље среће. Сутра ће ухватити коса. Сигурно. Кад га
покаже друговима, сви ће зинути од чуда. Повешће их онда да
им покаже мјесто гдје га је ухватио, испричаће им потанко како је све било, а кад се у вечер отуд врате, свратиће их опет
овако пред своју кућу и ту ће стати пред њих и викнути:
»Мир! слушајте! Сутра ћемо сви на Губавицу да тражимо гујавке за коса.« Ура! викнуће дјеца, а он ће без предаха да настави: »Одмах по доручку да се нађете овдје пред мојом кућом. Јеста ли чули? А сада идите кућама. Све један-два, једандва? Доље иза ћошка да се разиђете у јуришу кад ја звизнем у
пиштаљку. Ти, Миле, направи од руку трумпету пред устима
и затрумпетај! Тако! Стууупај! Један-два! један-два!«
Тако ће он говорити, а дјеца ће кренути, удараће ногама,
облак ће се прашине дићи, Миле ће трумпетати: Трата-ратарата-ра тра-та-рата-ра! Он ће стајати пред кућом и кад замакну за ћошак, дигнуће пиштаљку, полако ће је метнути у
уста па онда звизнути. Његови ће другови да јурну на тај
звиждук као помамни. Врисак ће се проломити сокаком. На
крају вароши станује Владимир и Арон. Њих ће двојица да
трче све до куће носећи у ушима звиждук његове пиштаљке. Он ће онда још једном звизнути, још снажније, и окренуће главу у небо, да се звиждук извије до звијезда.
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Тако је сањарио Манојло Самарџија и заносио се како ће
сутра ухватити коса, црног коса, и како ће сутра извући пиштаљку и први пут звизнути на њу.
До касно у ноћ сједио је Манојло на камену. Љетње су
ноћи биле ведре и топле. Кријеснице су лијетале по шљиваку као да су се мали фењерићи носили кроз мрак.
Манојло је у џепу носио малу пиштаљку. Још ниједном
није био звизнуо на њу. Чекао је да јој вријеме дође. И вријеме јој је, ево, било сада дошло.
Шта ће Симо Витез да уради кад види и чује све то? Шта
ће да уради? Шта има да уради! Ако само писне, удариће га
шаком у нос! И готово!
Манојло је тада осјећао неку необичну снагу у рукама,
устајао је и загледавао се у ноћ.
Једног је јутра кос напокон стао на шипку.
Манојлу су претрнуле ноге. Кос се узнемирио. Дигнуо је
једну ногу али се шипка дигла с њом. Птица је залепршала
крилима, онда је стаде слепет као да се помамила. Пијукала
је, копрцала се као да се сва спетљала у неку паучину. Замахнула је крилима па јој се још једна шипка прилијепила
за крила. Превртала се сад као истом преклано пиле у грању. Отимала се очајно.
Манојло се провлачи кроз трње. Једна га је гранчица
огребала по челу. У руку му се забо трн. Птица је отварала
кљун, кријештала и дрхтала. И у ње је срце ударало брзо,
грозничаво, као у Манојла.
Уштинула га је за прст, али Манојло није то ни осјетио.
Шчепао је коса, одлијепио шипке и потрчао кући.
Код куће га је метнуо у кавез.
– Овај неће крепати! Овај једе живе црве. Сам. Не треба
га питати, вући га за кљун!
Долазило му је да крикне, да објави: Миле, Јовица, Ароне, ухватио сам коса! Коса! Живог коса! Великог коса! Али
дјеца се још нису била вратила из Мојковића на ручак.
Преврнуо је све плоче у башчи. Накупио је пуну шибичну кутију меснатих гујавица.
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По ручку покупио је другове по вароши и повео их да им
покаже чудо.
– Лажеш! – рекао је Симо Витез.
– Ти лажеш!
Манојло је гледао Симу презриво, онда се окренуо дјеци
и рекао одлучно: – Ајдете за мном!
Дјеца су пошла. Посљедњи је ишао Симо Витез.
Кад је Манојло изнио кавез пред кућу, дјеца су чучнула у
полукруг.
– Чекајте док скинем ово грање. Метнуо сам да мисли да
је у шуми.
Кроз танке дрвене шипке дјеца су угледала птицу. Симо
је био проблиједио.
У кавезу је свакако одрастао кос, црн као угљен. Кљун му
је био црвено-жут. Птица је била сва уплашена па је час претурала кљун између летвица, час је скакутала с једне пријечке на другу па опет натраг као луда. Перје је на птици било као саљевено, а све кретње живе и снажне. Понекад се хватала ногама за летвице и раширеним крила млатала по њима.
Док су дјеца буљила кроз шипке, Манојло је отворио враташца, завукао је руку до лакта и стао да хвата птицу. Кос се
сад бранио да не падне у ту страшну руку што се пред њим
отварала као велика панџа и очајно је млатао крилима. Пршило је ситно пахуљаво перје из кавеза. Дјеца су била узбуђена
од клепета крила и птичијег пијука. Чинило им се као да птица запомаже.
Тешко је дисала и нешто јој је под самим кљуном куцало
кад ју је Манојло извукао из кавеза.
– Мужјак је, мужјак! показивао је Манојло коса и, гладећи
га другом руком по глави, приносио га је дјеци да га и они помилују. Птица је престрашена, сагињала главу и тужно навлачила танку кожицу на очи.
Манојло се није могао да уздржи и стаде већ сада да прича како је ухватио коса. Причао је потанко. Очи су му сјајиле.
Дјеца су сједила око њега и слушала га румених образа. Манојло је био срећан. Кад је стао да прича како се кос копрцао
у глоговом грму, прекинуо га је Симо Витез.
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– Шта си се распричао! Крепаће ти и овај к’о и пилад што
су ти крепала.
Манојло се тргну.
– Прије ћеш ти него он, јеси чуо!
Дјеца се помакоше. И кос се трже у Манојловој руци. Испружио је врат, копрцао се.
Симо се био дигао и осмјехујући се рече друговима:
– Кад крепа, знате ли шта ћемо направити? Слушајте, кад
крепа...
Симо се стаде смијати.
Манојло га је гледао ужаснут. Дјеца су била наћулила уши.
– Шта кад... –Манојло је прекинуо реченицу. Запела му је
ријеч у грлу.
– Хахаха! Јесте ли видјели? Не смије да каже »кад крепа«!
Кад крепа, приредићемо му прави правцати спровод, ето шта!
И сандук ћемо набавити, а мјесто крста даћемо Арону да носи глогову грану. Појаћемо. Закопаћемо га покрај гробља, под
ономбрезом. Даћмо и даћу. У Тановој качари. Пићемо и ракију. Ја ћу донијети сланих кифли.
Манојло се наједном био збунио. Обузео га је страх да му
заиста кос не крепа.
– А што да крепа? Шта ти је скривио? – рекао је болно и
устао.
– Шта ми је скривио? Није ништа, али ће крепати. Ја ти кажем, крепаће. У твојој кући не може остати жив.
– Куш! Крепаћеш ти! – исправио се Манојло и мало му се
било разведрило лице.
– Хахаха! К’о да му је брат или друг!
– Волим га више него да ми је брат!
– Волиш га, а затворио си га у том ћумезу? Зар ти га није
жао? Пусти га, болан, грехота је! И птица има душу. Можда
има пилад.
– Јесте га чули? Људи божији! Гдје сад имају пилад? У ово
доба кад класају кукурузи! – окренуо се Манојло друговима.
Дјечаци поустајаше један по један.
– Свеједно! Грехота је. Пусти га! Дај овамо да га ја пустим.
Нек иде у гај, нек пјева!
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– Куш! реко сам ти, куш, не брбљај више!
Симо узе пиштаљку у уста, писну тихо, сасвим тихо и погледа по дјеци. Дјеца су стајала неодлучна.
– Би ли га ти пустио, Марко? Би ли?
Марко даде лагано знак главом да не би.
– Ни ти не би, је ли, Дамјане?
Дамјан је шутио.
– Ја не би’! – јавио се мршави Арон, који је замишљено сједио крај кавеза. – Ја га не би’ нипошто пустио! – рече, диже се
и стаде прашити тур на својим закрпљеним панталонама.
У тај трен цвркутнуо је кос и стао да се трза у Манојловој
руци. Дјеца се, зачуђена, примакоше.
– Већ сад пјева, а како ће истом кад се обикне овдје. Звиждаће цијели дан. Сва ће кућа да бруји! Ја кад чујем косовца,
замирише ми у ноздрвама росна маховина и мокра лијеска.
Манојло је био у обје руке узео коса и миловао га је својом
брадом. Кос се све више трзао у Манојловим рукама.
– А куда би хтио? Куда? – тепао му је Манојло. – И овдје ће
ти бити добро. Сутра ћемо ти сви у гујевице, да видиш, натрпаћеш своју гушу као никад. Сви ће ови да те пазе. И Миле, и
Рајко и Данило, и Дамјан. Сви.
– Ако не крепа до сутра! – дочекао је Симо Витез тихо, без
нагласка, помало забринуто.
– Знам ја, ти би хтио да крепа! Али неће, не бој се! Неће!
Пазићу га! – одврати Манојло и сасвим раздраган принесе коса на образ и наже главу на ту страну. Миловао га је образом,
па му од драгости засјаше сузе у оћима.
– Да знате како му је перје топло и како... – почео је Манојло разњежен да говори.
У том је трену птица снажно испружила врат и сва су дјеца видјела како је јадног Манојла кљуцнула у сјајно полузатворено око. Неколико капи крваве воде просуле су се низ Манојлов образ. Свима су прошли срси кроз кости. Мали се Марко згрчио, стиснуо је оћи и сав се стресао. Али Манојло се није ни згрчио нити је испустио птицу. Промрмљао је нешто, па
шкргућући зубима и чврсто стишћући капке на очима, напипао је кавез, угурао коса унутра, затворио враташца и истом је
онда стао да урла као мамен.
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Престрављена дјеца поскакала су преко тараба. Скривена
у корову, провиривала су на избијене фржеве да виде шта ће
бити с Манојлом.
На Манојлов крик излетио је самарџија Митар из магазе са
просијеком у руци.
– Шта ти је? Ко те је био?
Митар баци просијек на земљу и прихвати Манојла за рамена.
– Шта ти је, казуј!
– Кљуцнуо ме кос у око. Кукуууууу! Боли ме, коље ме! Јооој!
Митар је дријешио кајиш и гурао Манојла у кућу. Настала
је дерњава.
Симо Витез прескочи тарабе, потрча, отвори врата на кавезу, пљесну рукама два-три пута и побјеже опет натраг за ограду. Дјеци су дрхтала срца. Застајао им је дах. Гледала су у кавез а кавез им је играо пред очима. Учинило им се као да је потрајало читаву вјечност док не угледаше како се нешто црно
појави пред кавезом, као да се саже и онда као стријела прохуја више њихових глава у шљивик. У истом часу изишао је
Митар из куће. Псовао је и грдио. Кад је дошао до кавеза, гурнуо је ногом сандук а затим се сагнуо, дохватио просијек и замануо. Од првог ударца расуо се читав кавез у тријеске.
Дјеца се уморна спустише у траву. Нешто им је било одлануло у души. Мало касније узео је Симо пиштаљку у уста и
звизнуо.
– У шљивик! – викнуо је. – У шљивик да беремо рогаче!
Пред вечер скупила су се дјеца доље у потоку да чекају
Манојлова коса. Симо Витез је рекао да ће кос доћи на велику суху крушку у Хаџијином шљивику.
– Доћи ће, ја вам кажем и звиждаће! – тврдио је он.
Дјеца су сједила под врбама и чекала, мирна и утајена, док
је Симо причао о косовчевој радости.
Вечер је била тајновита. Високо по небу лијетала су јата врана, а њихово грактање разлијетало се по тишини љетне вечери.
Миле је први чуо коса.
– Пст! Чујем га! Пст! – шапнуо је и разапео длан иза уха.
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Још неки су га чули, а мало касније пао је и кос на крушку.
На врху крушке стршила је једна гранчица. На њу је кос пао.
Сједио је један трен непомично и звиждао. Онда се врцнуо,
дигао је реп, раширио га, заљуљао се па се спустио озгор у
жбуње крај ограде.
Кад се из грмља зачуо опет његов звиждук, рекао је Симо
Витез да то није Манојлов.
– Наш ће се познати по радосном звиждуку. Видјећете!
Дјеца су мирно и знатижељно чекала. Кад се јавио један са
јаким гласом, Симо се сав узнемирио:
– Пст! Пст! – опомињао је он дјецу на највећу тишину и
провиривао кроз грање. Издизао се на прсте. На крушки је
звиждао кос, али се није видио. Дјеца су била нагла главу у
страну и слушала, а оштар звиждук витлао се изнад густих
шљивиних крошања као заталасана нит, свилена и дугачка.
– Оно је Самарџијин! – пригушено је понављао Симо Витез и опет окретао главу и слушао.
Дјеца су уздржавала дах. Око њих су се као тамне сабласти
купили мраци по врбама и по жбуњу крај воде. Ноћна се страва шуљала тихо у дјечије душе: улазила је у њих са тишином
шљивика, са звиждуком косоваца и са ромињањем поточне
воде и спуштала се на дно дјечијих срца.
»Пст!« говорила су дјеца у страху да ко не прекине тајну
овог вечерњег мира. Њихова су срца куцала, јежила им се кожа, осмјехивале им се очи. Студен дах вјетра увлачио им се у
њедра. Једна је буба зујала у грању а лишће је шуштало. И брда су ћутала. Иза њих се рађала мирна, широка свјетлост.
Кад је сребрн одбљесак пао по води, дигла су се дјеца. Симо није звизнуо на пиштаљку. Сви су тихо ступали за њим путељком крај воде. Нико није ништа говорио, а очи су у свакога биле пуне сребрног свјетлуцања.
Мирна, сва у шапату ушла су дјеца ове вечери у своје сокаке и разишла се кућама.
II
Сваки дан, ујутро и увечер, водила је Марица свога брата
до Савете.
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Арон је сав у чуду отркао друговима:
– Да видите, Савета Шљивина доји Самарџији косовчево
око!
Симо Витез се насмија.
– Доји му око! Хахаха!
Исте је вечери чопор отпратио Манојла до Савете.
Насред авлије сједила је Савета на поњави. Гулила је
крумпире. На крилу међу рукама била је згодно намјестила
дијете које је дојило. Из кратке кошуљице, прљаве и балаве по
прсима, вирио му је сав доњи дио дијела. Видио му се и пупак, велик као љешник. Дијете је дојећи једнако батакало ногама пребаченим преко мајчина крила. Дебели бутићи трли су
се један о други.
Дјеца су му се радовала и нетремице су гледала како мљеска са сисом и како у њу зарива своје ситне прстиће.
Савета је ногом љуљала ниску бешику. У њој се кревељило друго дијете. Арон приђе бешици и одмаче крпу с ње. Дјеца се сад, забезекнута, загледаше у ово дијете.
– А што ти је овај оваки? – упита неко.
– Шта је знам! – рекла је Савета, гулећи даље крумпире и
спуштајући их огуљене у велику тепсију. – Неће оно сисе. Као
да је затрована. Питамо га козјим млијеком, па и њега враћа.
’Ајде овамо, Манојло!
Савета скиде дијете са сисе, преметну тепсију на другу
страну, а Манојло приђе, клекну пред њом, потури главу и прстима растави капке на оку. Савета истури другу сису, прихвати је међу прсте и стаде је циједити. Дјеца су се била примакла сасвим близу и гледала су како танки млазови као бијеле
иглице из вршка дугуљасте тамне сисе шикају равно у Манојлово око и како се млијеко циједи из шупља ока низ образ, па
преко чврсто стиснустих уста капа с Манојлове браде Савети
у крило.
Дијете је у бешици цмиздрило.
– Љуљајте га, шта сте зинули као да је какво чудо!
Дјеца су прије Манојла изишла из авлије. Кад су се спустила низ сокак, рекао је Симо Витез.
– Готово му је око! Готово!
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– Дошло му је као скухано рибље око кад му извадиш зјеницу – додао је Младен.
– Четрдесет дана ваља да иде Савети док му се око разбистри – објаснио је Арон.
Тако је била заиста Савета рекла, али је Манојло много раније престао да иде... Због овог: кад му се отац одљутио, узео
га је за раме, привукао себи и зашкиљио му се у око.
– Забога, шта ти је то, забога! Шта ти је око побијелило.
Несрећниче, остаћеш ћорав! – рекао је Митар, сав запрепашћен. Потегао га је за ухо и привукао прозору.
– Видиш ли шта си урадио, мрцино једна! – љутио се све
више отац. Манојло је шутио, стискао је песницу и шкргутао
зубима.
Код прозора дрекнуо је отац на њега.
– Погледај овамо! Покриј то здраво па реци видиш ли шта
на то ћораво! Говори!
– Не видим! – рекао је Митар кроз зубе и намрштио се.
– Шта? Не видиш? – викао је отац.
– Не видим – одговорио је Манојло.
– Не видиш, је ли? Не видиш? – приносио му се отац у лице. – А шта ћеш сад? Шта?
Манојло је био оборио главу. Ненадано га пљусну отац по
образу. Манојло се једва одржа на ногама.
Кад је отац изишао, стао је Манојло насред собе и као да је
отац присутан почео да се дере.
– И нећу више ниједном отићи до Савете, да знаш, макар
остао навијеке ћорав. Нећу!
– Кукуууууу, Манојло, шта говориш? – утрчала је Марица
у собу с рукама пуним тијеста. – Како нећеш?
– Нећу! Нећу, мртве ми мајке!
И није више отишао. Кад су га дјеца упитала зашто не иде,
рекао је Манојло:
– Згадило ми се оно млијеко. Зар нисте видјели: све она мени музе из оне лијеве сисе. Никад из друге. А оно је млијеко
затровано.
– Како? – чудила се дјеца.
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– Затровано, ја вам кажем. Од њега ми се око почело да суши. Смежурало се као и оно њено дијете што је од њега дошло к’о крепано маче. Кад ми уштрца, чујем ја како ми у носу замигољи која кап и заудара на кисело млеко као укисла
млаћеница.
– А зашто јој не кажеш да ти нациједи из друге сисе? – казао је Симо Витез. – Ја бих јој рекао.
– И ја!! И ја! – прихватила су дјеца.
Манојло се диже са земље па погледа све редом.
– Зар ви мислите да би ми помогло кад би ми из друге сисе нациједила? Зар ви не знате шта мом оку фали?
Радознало су дјеца гледала у Манојла, а он чучну, па као да
им нешто важно и тајно повјерава, рече:
– Испио је мени косовац сву очну воду, па ништа мени не
може више помоћи! Испио! Чуо сам ја како је сркнуо. Нисам
му цијели дан дао воде. Заборавио. Па био ожеднио јадник. И
нека се напио! Није ми жао. И што је утек’о кад је отац здробио кавез, то ми је од свега најдраже. Какав је отац, њему би
било ништа да га је жива згнијечио под шипкама и даскама.
Дјеца испричаше Манојлу како је кос спасен.
– Богомајке вам, је ли тако? Е, Симо, дај руку!
Симо приђе. Манојло се рукова с њим, али се саже па му
се загледа у очи.
– Баш си га ти пустио? Да не крепа? Је ли? – Манојло се измаче па понови. – Је ли? Ама ти ниси знао шта ће отац. Зар није тако?
Симо није одговорио ништа.
– Ниси знао. Видиш! Па свеједно. Не љутим се ја. Ни на
њега. Нека му је просто! Ја видим и с једним као и са два.
Манојло се мало замисли. Дјеца се загледаше.
– Јест, видим. ’Ајде да гађамо у ону најгорњу чашу на телеграфском диреку. Дете, да видимо ко ће је, као ја, од прве да
погоди!
Манојло се саже, дохвати камен и осмотри дјецу.
– Ево гледајте!
Манојло замахну. Чаша прште. Жице забрујаше. Дјеца се
сјатише око њега.
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– Јесте видјели? А сад, дедер, Симо, ти! Макар једну од
оних шест! Де! Твоји су стари гађали копљем кроз избијен
фрж. Ево ти камен! Манојло му пружи камен.
– Неђу да разбијам чаше!
– Бојиш се да ти оца не оглобе? А што се ја не бојим? Де!
Погодићеш макар коју! Ти имаш два ока, а ја само једно!
– Шта се носиш? Мудрој глави једно око доста. Учили смо
то у читанкама! – добаци Симо и окрену се два пута око себе
на једној пети и једва задржа смијех.
– Куш ти и твоја читанка – издере се Манојло одједном, замахну песницом у којој је држао камен и удари Симу у леђа.
Симо застења, ухвати се искренутим рукама за једну плећку, преви се као пригнијечен црв и дуго је задржавао крик.
Али кад је мало дубље удахнуо, оте му се болан и блиједи јаук.
Манојло се насмија.
– »Јој, јој!« Пише ли и то у читанкама? Је ли?
Наједном се Симо исправи и бијаше спреман да се као побешњео баци на Манојла.
– Де, де, ако смијеш! Де!
Манојло му се одлучно приближи.
– Де, удри ти мене у леђа, а ја ћу ти шиљком овог камена
мало такнути око, к’о кос што је мене. Де, па да нам буду
једнака и леђа и очи!
Симо је престрашен и онако сузних очију видео пред собом велику руку и у њој огроман камен. Помислио је како ће
му, ето сад, Манојло згњечити око и како ће из њега прокапати крвава вода. Паде му мрак на очи. Стисну их и у исти час
шчепа ту огромну руку својим рукама и зари зубе у њу као у
кришку лубенице.
Био би одгризао комад меса да Манојло не трже снажно
руку још прије него се у њу засјекоше оштри зуби. Овим покретом повуче Манојло Симу и Симо се прострије, паде и удари лицем о земљу. И Манојло се зачуди како се то брзо догоди и каква је то у њега снага.
– Пу, зар си ти неки витез? И уједно к’о пашче, к’о штене,
к’о она шугава куја у пекаруше.
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Манојло га удари ногом и погледа у своју руку.
– Срећа твоја те ме ниси ујео, већ само обалио! – рече и
отра руку о панталоне.
– Што га не браните? – окрену се друговима. – Што?
Симо се диже прашњав. Из носа му је ишла крв.
– Хоћеш да уједаш, је ли? Манојло га пљусну руком у главу. – Ево ти! – и још га једном удари по потиљку. – А сад
марш!
Симо се стаде дерати.
– Шут, да ниси писнуо! Кући! Не кревељи се, још ћу те
једном гурнути.
Дјеца су стајала. Симо, клецајући и јаучући, пође, па кад се
одмаче дваестак корака и закорачи у нечију авлију, окрену се
и прасну.
– Ћоро, Ћоро ћорави! Дабогда ти и друго око искапало!
Ћоро, дабили ћоро!
Манојло се збуни, али се окрену дјеци и погледа редом
другове оним својим једним оком као да једног по једног гађа
из пушке.
– Шта оно каже? Шта оно каже?–питао је намрштен и мутан.
Ниједно дијете није смјело да одговори. Сви су стајали као
укопани. Манојло се унесе сваком у очи па још једном упита:
– Шта оно каже? Де, реците, да чујем!
Дјеца се нису усуђивала да дигну главу.
–Миле! – викну тада Манојло. – Овамо!
Миле пође пред њега. Дрхтао је.
– Не бој се! Слушај! Кад ја кажем: затрумпетај! да одмах
затрумпеташ! Јеси ли чуо? Сви ћемо сад на Дрину. Нико да не
иде кући по гаће! Купаћемо се голи. Јесте чули? Проживићемо ово љето к’о никад. Ја вам кажем.
Манојло извади из џепа пиштаљку (исту онакву какву је
имао Симо) и писну у њу, жестоко, снажно.
На глас пиштаљке излеће на врата Симо и стаде забезекнут. Кришом погледаше дјеца доље. И Манојло се окрену.
– Хоћеш у ред? – викну Манојло и показа руком у другове.
– Марш, ћоро, дабили ћоро! – одврати Симо и полеће у
двориште.
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У самим вратима удари га камен у главу. Симо врисну.
– Овако ћу ја сваког непријатеља. Јесте видјели како сигурно гађам! А сад на Дрину! Ураааа!
Шутке потрчаше дјеца за њим. Била су сва устрављена.
Дјеца су стигла на Дрину знојава и зајапурена. Брзо поскидаше хаљине и стадоше се ваљати по врућем куму.
Манојло објеси пиштаљку око врата, звизну на њу и викну. – У воду! И сви на другу страну! Само Марко остаје да
чува хаљине. Да видим ко ће први!
Вода је била зелена, дубока и бистра. Видио се шљунак на
дну. Сунце је љескало на њој.
Дјеца су скакала на главу и ронила, а кад су излазила на површину, ударала су ногама и врискала. Брзо су одмицала од
обале, а брзац их носио низ воду.
Пошљедњи је скочио Манојло. Отиснуо се снажно наглавице у воду. У води је отворио очи и гледао како вода блијешти. Ронио је дуго, а вода га је голицала по бијелом оку. Кад
је испред њега клиснула поврх самог шареног шљунка једна
риба, угледао јој је Манојло златно око и мисао му је у исти
трен прошла кроз главу: да сам богдо овом водом испирао око,
прогледао бих био на њега. Бих сигурно!
Изронио је далеко од обале па је, стресавши воду с главе,
запливао снажно према стијенама.
Тамо је стигао први. Стајао је на стијени сав у сунцу. Вода
се циједила с њега, а његова сјенка падала је сва изломљена по
врућем камењу. Задихани стизали су остали. Њихове руке грчевито су се хватале стијене.
Посљедњи је стигао Арон. Још подаље од стијене чинио је
брзе покрете рукама и ногама. Дошавши до ње, једва сможе
снаге да дигне руку и да се прихвати обале. И није докучио па
потону. Једва се опет издиже на површину. Ударио је два пута
главом о камење. Кад се докопао гребена, одморио се мало па
се истом онда попео на стијену. И њему је Манојло пружио
руку и помогао му да се ископрља на обалу. Пењући се говорио је Арон:
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– Ево, и ја сам је препливао! Први пут! – Очи су му сјале
од радости.
– Преплавио си је јер сам ја водио, а не онај причало!
Манојло звизну. Дјеца се сјатише.
– Ти ћеш, Данило, накупити сухарка, а ти, Младене, отићи
ћеш до Хасанове ковачнице по жеру. Наложићете ватру док се
ми вратимо. Ми одосмо у кукурузе. Напријед!
Те су године кукурузна зрна била крупна, пуна млијека и
слатка.
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Исак Самоковлија

МИНЂУШЕ И РЕВОЛВЕР

Било је рано ујутро. Махала се истом будила. Све је још било тихо. Каменом неравном калдрмом корачао је журно неки
млад човјек у новој усташкој униформи. Био је оборужан
пиштољем. У руци је носио завежљај. Малим пустим сокачићима на Горњим Бјелавама одзвањали су кораци. Испред малих нахерених авлијских врата усташа застаде и тихо закуца
жељезном халком.
На кућерку зашкрипаше врата. У њима се појави млада жена. Као да је већ одавно ишчекивала ове ударце. Изишла је одмах и клепећући нанулама прешла је авлију.
– Јеси ли ти то, Ибро? – упитала је и кад се он јавио одмандалила је врата и отворила их.
Ушли су брзо у кућу. У соби је усташа спустио завежљај на
миндер и заискао воде.
– Наточи ми из чесме! Хладне!
Кад му жена додаде ибрик, он прихвати стари, бакрени, на
многим мјестима улупљени суд и поче да пије. Забацио је главу, затворио очи и дебелим уснама припио се за кљун на ибрику. Страствено је увлачио у себе и гутао млазове хладне воде.
Пио је дуго, као да је жеђао три дана, као да му је у стомаку
горјела велика ватра. И иначе је сав био у неком узбуђењу. Очи
су му биле закрвављене, мутне. Био је необријан и неумивен.
Опуштене бркове отро је рукавом.
– Донио сам ти свашта – рекао је у неком хуку спуштајући
ибрик. – Гледај, прихвати! – Развезао је узлове и отворио завежљај. Алмаса је клекла крај миндера и гледала исколачених
очију. Он је пребирао ствари, дизао их, разгледао их сам, показивао Алмаси и спуштао опет натраг.
– Имају, ево, и минђуше у овој кутијици, али нека стоји сад
све тако. Остави у сандук, морам одмах натраг. Чекају ме. Не145

ћу доћи до сутра увечер, у ово доба, а можда да се задржим и
до прексутра. Имамо посла... Брашна имаш, имаш масла,
имаш свега. За месо сам рекао да ти пошаљу. Ти да ми се ниси
кретала никуд даље из махале.
Ибро је завезао завежљај. Алмаса га је затворила у сандук.
–Ходи сад овамо! –пружио је Ибро руке према њој и прихватио за мишице.
Алмаса се домало нашла у грчевитом загрљају. Под страстеним пољупцима губила се, падала у све заносније узбуђење, замагљивао јој се мозак, али у њеној свијести још је и сада живјела она кутијица и минђуше у њој. Све јој се чинило,
та црна кутијица претворила се у жижак, у сјајну трептаву
звијезду, она гледа у њу и види је у једном ведром крајичку неба, а около се ковитлају бијеле порумењеле магле које су и њу
понијеле и носе је, лагану ко перце, дижући је у висине све више и више.
Кад је испратила Ибру и за њим притворила авлијска врата,
вратила се у собу. Одмах с прага право је пошла сандуку. Подигла је поклопац и извадила завежљај. Скинула је бошчу којом је прозор био застрт. По соби се просу сунчана свјетлост.
Под прозором, на дрвеном поду, заиграше свијетли колутови.
Напољу је од тихог вјетра шуштало лишће на јабуци. Алмаса
је клекла усред собе и почела да премеће ствар по ствар.
У тај час код Шаћира Омеровића лијегали су њих троје:
отац Шаћир, мајка Бејда и син Мујо, петнаестогодишњи дјечак. Тај дјечак – изгледао је већ као младић – био је добро развијен. Био је много виши од мајке, а мало и од оца. Мајка му
је била мала, грбава, и иначе ситна жена, отац здепаст, јаких
крупних костију, а кратких, мало развијених ногу.
Отац и мајка били су већ легли, можда су већ и дријемали,
можда и заспали.
И Мујо је био скинуо горње хаљине, али се још некако скањивао да се пружи. Сједио је на сламарици. Најпослије се
одлучи па се полако подиже и крену у кухињу. У руци је држао повећи комад хартије. Није се чуло његово кретање ни кораци, али чуло се шуштање хартије у руци.
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Отац је полако отворио очи и помакао се на свом лежају. У
мраку – прозори су били застрти дебелим поњавама, наредба
о замрачивању била је строга – не видје ништа. Мујо је већ
отворио врата и изишао. Домало се чу како полако шкљоцну
електрични упаљач. У собу, кроз пукотину на дасци на вратима, уђе трак свјетла.
– Шта је? – упита жена из свог ћошка кад чу да се и Шаћир
подиже.
– Ништа – шапну он и довуче се до врата. Наслонио је
образ и провиривао кроз пукотину. Под сијалицом Мујо је читао неки лист штампан крупним словима.
Отац се накашља, прихвати кваку и отвори кухињска врата.
– Шта ти је то? – упита тихо и мирно. Мујо згужва хартију
и убаци је у њедра.
– Ништа – рече гледајући оцу у очи.
– Како ништа?
– Па ништа, ето – додаде и обори очи.
– А ја сам видио... Летак...
– Их, какав летак...
Шаћир се спусти на ниску столичицу.
– Слушај, Мујо, кажи ми шта има... – поче благо отац – де,
не криј од мене. Реци, хоће ли бити шта добро?
–Кад не буде Нијемаца и усташа, онда ће бити добро...
Хајдемо сад спавати.
– Чекај, чуо сам.. је ли истина?
– Шта си чуо?
– Да се нешто спрема.
– Ја не знам. Нисам ништа чуо.
– Знаш!
– Ништа ја не знам. Ово ми је писала цура. – Мујо показа
руком на папир у њедрима и сав поцрвење.
– Теби, теби писала цура! Мислиш ли да је бабо будала!
– Не мислим – ама ја од тога што ти питаш не знам ништа,
ја сам још дијете...
– Дијете!... а за писмо од цуре ниси дијете...
– Ајде, бабо, остави то. Ајдемо спавати.
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Мујо је полако отворио врата и стао да пропусти оца.
– Шта вам је? – упита Бејда из собе. Сједјела је на лежају
напола покривена, убрађена, и жмиркала, јер јој је свјетло из
кухиње ударало у очи.
Не одговорише јој ништа. Отац уђе, Мујо угаси свјетло и
одмах леже.
И мајка се опет спусти на лежај. Утону собичак опет у
мрак и тишину. Чуло се како дишу и како се матери откину
уздах.
Дуго су били све троје будни. У сваком од њих мотале се
мисли у глави, ковитлале.
Шаћира је трло једно те једно: хоће ли се стати овоме на
крај? Ово што се ради, ово не води добру. Јевреје хватају по
улицама као псе, гоне их да чисте штале, упрежу их као хајван
да вуку тешке гвоздене ваљке и да њима ваљају шодер. Понижавају их на све начине. Затварају их, одводе мушкиње, изводе ноћу на Враце, убијају их. Пљачкају им станове, узимају
радње. По затворима туку, стављају на страховите муке Србе,
омладину... У Алипашином Мосту затворили су у неки подрум преко стотину сељака, везали жицом, посули бензином,
запалили...
– О боже, боже – шта се дочекало!
Зар неће нико, нико да се испријечи овом злу? Па неко, неко мора да дигне глас. Мора!
Шта ли је то читао његов Мујо? Проглас тајни. Позив на
буну! Ко ли га је издо? Да једног дана не затворе и Мују? Да
га не ставе на муке?
Пред очи му излази комшија Ибро, тај млади касапин, који
је отишао у усташе – окрвавио руке људском крви. И то чијом
крви! Сигурно! Срам га било!
Бејда се плашила уопште рата. Рат, само рат да се хоће завршити. Свуда, свуда да се заврши. Тада ће све бити добро.
Неће бити нигдје бомбардовања из авиона, неће човјек човјека
прогонити, свак ће са сваким с миром – овако, сад се дигао јак
против нејака, силан против мајушног, и ништи, не гледајући
ни десно ни лијево...
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Међу стварима нашло се и једно чудно огледало. Такво
огледало није Алмаса никад видјела. Било је округло, двострано, окретало се унутар обруча. Обруч је био од сребра. Од сребра је био и сталак, од неког нарочитог сребра. Сјајило се на
том огледалу јаче, много јаче него обично сребро. Алмаса га је
гледала, опипавала, прелазила прстом преко сјајног обруча.
Али још чудније било је Алмаси то што се у њему, у једној
плочи могла да огледа онаква каква је била, а кад би се погледала у другој, уста јој била велика, зуби већи него у коња – тако је она у себи говорила – обрве као бркови у њеног Ибрахима. Цијело јутро узимала је огледало из сандука, стављала га
преда се и једнако се огледала у њему. Стоји огледало пред
њом, стоји на сталку, а стоји она пред њим, гледа у сјајну стаклену округлу плочу, па се час насмије, час отвара уста, час
мало спусти очне капке, па чак понеки пут и језик исплази. А
онда окрене ону другу страну па језик дође као у краве – то је
опет Алмасино поређење – храпав, пун неких бубуљица. Посматра Алмаса своје образе и ишчуђава се. На лицу се виде
длаке, на горњој усни чак је толико длакава као да је, боже сачувај, брката жена. Узима пешкир, мекан, рутав – и он се нашао у завежљају – отире ту чудну плочу и огледа се. Прешла
је цијело своје лице једанпут, двапут, и нос, и уста, и усне,
образе, очи, очне капке, чело, косу, врат.
Натакла је најпослије и мале минђуше. Најприје их је разгледала како стоје утакнуте у црвену кадифу којом је кутија
била постављена. Миловала је прстима кадифу, онда их је
извадила. Извадила их је полако. А минђуше, минђуше су биле тако необичне.
Танак, дугуљаст прстен, у доњем предњем крају мали вијенац златних квачица, а у њима заобручен крупан зелен камен, сјајан као ватра, те драг да се душа топи. Скинула је своје
минђуше од сребме жице о којој је била објешена реса црвених лажних кораља. Удјенула је овај са зеленим каменом и затресла главом да их што боље осјети, да осјети како јој висе
на ушима. Онда се намјестила и погледала у огледало. Најприје је погледала десну страну. О, како је крупан био тај зелени
драги камен сад у огледалу. И како је бљештао. Окренула се
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прозору, узела је огледало у руке, окретала се десно и лијево,
намјештала главу право, како би могла да види обје минђуше
у исти мах, окретала се сунцу, и кад би се згодно намјестила,
сва је од чуђења и дивљења трептала. Из огледала је ударао
бљесак с та два драга камена, зелен, сјајан, чист, бистар.
–»Живота ми, као двије звијезде!« – шаптала је у себи Алмаса.
Усходала се по соби и није могла одољети да их неком не покаже. Пошла је до своје комшинке, до Шаћирове Бејде.
Бејда, ова мала неугледна женица, грбава, мршава, лица
смежурана, имала је крупне црне очи. Из лица убрађеног жутом, црно ишараном шамијом сијала су та два ока ватреним
сјајним погледом.
Чим је Алмаса ушла и са себе збацила бошчу у коју се у брзини била завила, Бејдине очи спазише нове златне минђуше
са зеленим камењем.
И у Алмасе су биле оштре очи.
– Угледала си их – задовољно је рекла.
– Јесам – каже Бејда и дижући се с пода на коме је пребирала хрпу граха додаде у једном даху. – А откле ти то? – Пришла јој је да их боље види. Хтједе да их и прстима додирне,
али одједном тргну руке натраг.
И у Алмаси се нешто трже. Трже око срца.
– Донио ми их, купио ми их Ибро – несигумо, збуњено одговори. Румен јој удари у лице. Почеше јој горјети и уши, а и
минђуше као да стадоше да јој пеку ушну ресицу. Брзо их скиде па их метну на длан и држећи их на опруженој руци поче:
– Шта ти се чини, Бејдо? Каже ми Ибро да их је скупо платио
– узео их у неког Јехудије. Знаш, продају они сад што стигну...
Де узми их, погледај их, види јесу ли од злата, је ли им камење право. Да га није скот преварио!
– Шта ћу их гледати. Јашта су већ златне, и праве, видиш,
ниси ћорава – одговорила је Бејда и спустила се на под.
Увечер тога дана дошао је Ибро само начас кући.
– Одмах, одмах морам натраг – рекао је улазећи у кућу.
И данас је донио опет завежљај.
Алмаса спремајући ствари рече:
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– Чуј ме, слушај добро што ћу ти рећи. – Гледала му је у
очи. – Била сам, Ибро, данас код Шаћирове Бејде. Показала
сам јој минђуше. Знаш ли, не хтједе ни да их прстом дотакне.
Рекох јој, купио ми их Ибро у једног Јехудије, платио их је
скупо.
Алмаса је погледала Ибра у очи. У њеном погледу било је
радозналог ишчекивања.
И Ибро је гледао у њу. Наједном Ибрине очи плануше крвавим сјајем.
– Ко ти је рекао да идеш и да их показујеш? – и шамар одјекну тупо у малој соби.
Жена се претури и сложи крај зида. Завежљај јој испаде из
руке и откотрља се у ћошак. Алмаса је лежала. Није се помицала. Гледала је крајичком ока шта ће даље да буде. Очекивала
је ударац цокулом у раме, у слабину, у главу.
Ибро је био скинуо своју усташку блузу. Сад је опет брзо
навуче, опаса се ременом на ком је висила кожна торба са
пиштољем, намакну капу на чело, лупи вратима и изиђе на сокак.
У трећем сокаку срео је Шаћира. Шаћир се враћао из чаршије кући. Било је предвечер. Шаћир, како га спази, обори очи
и пренесе снопић из десне у лијеву руку.
Ибро га заустави.
– Рећи ћеш својој Бејди нека припази с ким јој се ти састајеш и шта јој твој Мујо ради, па онда да се чува да јој се прсти
не опрже!
Не сачекавши да се Шаћир сабере, да схвати о чему се ради, окрену Ибро оштрим кораком низ сокак. Испод поткованих војничких ципела само што варнице не осуше – толиком
жестином ударао је њима о камену калдрму.
Шаћир је стојао и гледао за њим све док Ибро не замаче иза
првог ћошка. Онда се окрену.–Крмак! – истури из себе па пође, и пошто коракну два-три корака, пљуну и понови. –Крмак,
да би ли крмак!
Ова тешка погрда се чинила Шаћиру још тежом овог часа.
Био је унио у њу све гађење што се било накупило у њему у
то мјесец-два дана, а нарочито ових петнаест посљедњих да151

на откако је тај његов комшија Ибро обукао усташку униформу. Шаћир је журио кући. Из очију му је био све већи презир.
Али није то био само презир. Било је то још нешто много жешће, нешто што је изражавало и гњев, и срџбу, и мржњу и
одвратност у један мах. Већ од првог дана окупације он је почео да мрзи тог човјека. И та мржња је расла из дана у дан. Бијаше му зачудо како га не познаде кад се уселио у овај кућерак
и довео Алмасу у кућу... схватио, али оно за његовог Мују, и
да Бејда не спржи прсте – није разумио.
Кад је стигао кући, и то му се објасни.
У једном ћошку лежала је Бејда, у другом Шаћир. Крај врата био је лежај њиховог Мује. Под јастуком лежао је пиштољ.
Зачудо, Мујо га је сваки час опипавао – гвожђе је било хладно
као кад га је извадио, али Мујино срце тукло је врело – а у глави су врвјеле мисли.
Мујо је виши од мајке, виши је и од оца. У оца је лице наборано, избраздано. Мујино је лице румено, глатко и гараво.
Кад га мајка гледа, жали што није и женско дијете родила. Била би им красна цура! Тако вели мајка и помишља како је тешко и њега родила. Једва је остала жива. Грбава, стијешњених
костију, чудо га је могла родити! А да га није родила – никакве
радости не би имала у животу. Мујо – то је њена срећа. »Мој
дуњалук!« – каже ова проста, добра жена. Пази га као своје
око. Још више.
Данас је њено срце узнемирено. И док Мујо опипава пиштољ под јастуком, она бригу брине. Шаћир јој је рекао за
Ибрину пријетњу.
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ДОБРОТА – ДУША ПРИПОВЕДАЊА

Чудан је, у садашње време помало загонетан, у сваком случају недовољно протумачен лик сефардског Јеврејина, лекара
и писца Исака Самоковлије. Рођен је с оне стране Дрине, у Горажду, 1889. године, а то значи у Аустроугарској царевини. У
синагоги је слушао молитве на хебрејском, у кући је говорио
шпански, на улици је говорио српски, у школи учио немачки.
После завршене основне школе у Горажду, завршио је гимназију у Сарајеву (школски друг му је био Иво Андрић), а 1910.
уписује се на Медицински факултет у Бечу. Кад почне рат
1914, мобилишу га у војску. Као Црњански, он тих тешких година по Србе и Србију носи униформу аустријског војника.
Али, док се Црњански вуче по Галицији и исписује свој роман–дневник, који тако и насловљава: Дневник о Чарнојевићу,
на преко шесто страна (иако му објављују једва двеста!), Исак
не исписује о себи из тих дана никакве податке. Пошто је одслужио неки обавезни војни рок, враћа се на факултет и завршава медицину још у току рата, 1917. године. Рат још није честито окончан кад долази у Сарајево као лекар, а већ 1918. видимо га у Горажду, граду у којем је провео лепо и безбрижно
детињство на Дрини, где остаје наредне три године. Потом до
1925. службује у Фојници, а онда се враћа у Сарајево, где
остаје до краја свог кратког живота. Умро је 1955, у 66. години.
Тек 1927, у својој тридесет осмој години, објављује у Српском књижевном гласнику своју прву приповетку – „Рафина
авлија“.
Шта је тема ове приче?
Живот и смрт старог Јеврејина Рафе из сарајевског предграђа Бјелаве, који је цео свој живот проживео честито, као
светац.
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Вазда се моли Богу. Попије ли чашу воде, благосиља име
божје. Ако му ко удијели садаку, говори молитву; ако не удијели,
говори молитву. Не краде. Кад нема, гладује.1)

Тако о старцу Рафи, пред свима, у кафани, говори цревар
Тинцо и открива да су „бастарди, копилани копилански […]
осигурали“ и таквог човека, а то значи кладили се у велике
новце да ће „умријети најдаље за годину дана“. О том Тинцу
честити Рафа бунца умирући, док му благородне комшије пуне авлију, доносећи му понуде и покушавајући на сваки начин
да му помогну у болести. Рафа умире, неко ће се радовати томе што је добио опкладу,
а Рафина авлија је била пуна свијета. Горјеле су свеће, шаптало се, и сви су били испуњени осјећајем да присуствују спроводу неког виђенијег човјека него је то Рафо био.2)

По свему што је преживео, Исак Самоковлија је припадао
„изгубљеној генерацији“ која је видела дотад најкрвавији рат
у историји човечанства, тумбање света, пропаст многих царевина, али у свему томе само бесмисао и лудило, никакву сврху и бољитак. И због тога је његова генерација постављала
свету и себи тешка и крупна питања. Али, Исак Самоковлија
упирао је поглед само у мале људске ствари у свом најближем
окружењу. Писао је о обичним и необичним малим људима из
сиромашних сарајевских предграђа, о Јеврејима, Муслиманима и Србима, о њиховим животима у којима су се смењивали
срећни и несрећни дани, недеље, месеци и године. Да ли то
Самоковлија-лекар, хуманиста, онај који се заклео да брине о
људима, усмерава литературу Самоковлије-писца? Или су томе узрок урођена доброта и сензибилитет својствен припадницима прогањаног и несрећног народа, навикнутог да се бори и за најмању, најобичнију срећу – да живи и ужива у животу? Сефарде је инквизиција протерала из Шпаније у XV веку
и они су се расули по тада огромној отоманској империји.
Преко Туниса, Марока, Египта и Турске преци Исака Самоковлије стигли су у Бугарску, у градић Самоков, одакле је његов
деда с братом стигао у Босну. Ту су добили надимак Самоко154

влије, који ће, аустроугарским пописом, постати званично њихово презиме. Исак се оженио у Бечу скромном девојком коју
су родитељи из неког аустријског града тамо послали да учи
за кројачицу. Изродио је с њом троје деце и живео скромно и
честито, као већина његових јунака из Бјелава. Људи који су
га познавали описују га као доброг, веселог и духовитог човека, омиљеног у свакој средини.
Све то, наравно, одређује Самоковлијино писање. У својству лекара, он је обилазио и упознавао сарајевску сиротињу
и њихови животи улазили су у његову душу и гонили га да пише чак и после напорног целодневног рада. Позиција лекара
утицала је на његово писање и у формалном погледу: његове
приче најчешће имају персонализованог наратора, неко их
прича писцу, као што је и у стварности бивало, а он слуша и
записује. Тако приповедач, поводи и прилике под којима он
прича, постају део приче. Ако нема наратора, ако прича из
сопственог искуства, Самоковлија приповедача измишља,
ствара алтер его, да би тако добио на уверљивости.
Две године после објављивања прве приче, Самоковлија
објављује своју прву књигу приповедака и стиче име значајног босанског писца. Многи најугледнији књижевни критичари, нарочито после 1936, када му се у Београду штампа друга
књига приповедака, пишу о њему у суперлативима и упоређују га са Чеховом, који је такође лекар и пише приче и драме из
живота, дубоко истините и лирски надахнуте. Највећи писци
ондашње Југославије говоре о Самоковлији да је после Андрића и Кочића најбољи приповедач од свих писаца који потичу из Босне. Занимљиво је, међутим, иако је свака Самоковлијина прича једна социјална драма, да тог ширег контекста
готово нигде нема. О несрећним људима или не брине нико,
или брину само најближи, родбина, ближа и даља, комшије,
добри људи који се случајно ту нађу. Најдаље што писац види
јесте – црква. Брину о људима и рабини, али често погрешно,
на штету несрећних, а у корист неког другог. И тако, на неки
индиректан начин, Самоковлија говори да нема државе, да нема институција које брину о малим, „нeважним“ људима. И
помоћ која долази сиротињи у невољи од самилосних богатих
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људи често је окаснела и злослутна. У причи „Гавријел Гаон“
мајка болесног детета с паником у души прима укусну пилећу чорбу из богате куће за своје болесно дете, јер кад год тај
поклон стигне, њена деца умиру.
Мећем јој руку на згрчено срце да јој олакшам бол, тежак и
горак, јер ја знам кад су први пут замирисале те кокошије чорбе
у њеној соби. Први пут су замирисале кад је покопала прво дијете и од тога дана заредале су да сваки пут обиљеже по неку њену несрећу, по неку њену тугу и по неки непребољени бол.3)

На тај начин писац поручује: свако мора сам да се избори
са својом невољом; свако сам мора да се избори за своју срећу; свако, и поред свих невоља које га задесе, мора да пронађе за себе неко зрно среће које ће му улепшавати, или бар чинити сношљивим, овај мучни живот. Ако тога нема и никако
не може бити, онда је остала само побуна, макар водила у проклетство и изопштеност, или у смрт; онда је и смрт боља.
Многи Самоковлијини јунаци умиру помирени са смрћу, с неким радосним осмехом на лицу.
О Првом светском рату Исак Самоковлија није писао ништа. Може се рећи да га је прећутао. Али ипак није могао да
га се не дотакне, макар немушто, не спомињући га, у причи
„Кругови на води“, у којој као да хоће да опише последњу, накнадну жртву тога рата. Мајка погинулог јединца сина није у
стању да прихвати ту истину и свакога дана одлази на станицу и дочекује возове, не би ли угледала свога сина. Изгубила
је разум. Зову је Бена, али је сажаљевају, па мењају ту реч у
Бенка, да звучи као из милоште, као да јој тепају. Иде запуштена и прљава. Али једнога дана дође на станицу умивена,
чиста, лепо обучена. Нико не зна зашто та промена, али ускоро сви сазнају: она иде на састанак са сином; дочекује захукталу локомотиву на улазу у станицу раширених руку, насред
колосека. Занимљиво је како Самоковлија описује локомотиву
коју мајка дочекује:
Клепећу гвоздени точкови, хукће грдосија, рига ватру, сјаји
на челу змајско око...4)
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Син мајке Стане, који се враћа из рата, претворио се у грдосију која рига ватру и има змајско око на челу. У својој поремећености, која је у ствари само непреболна туга, мајка Стана мора да загрли тог сина, таквог какав је сада, и да се заувек
споји са њим. Не баца се она под воз да убије себе, већ да загрли сина:
Миле, радости моја! – изви се одједном крик, моћан, продоран. Зашушта кестен над нама. Окрену се све на ту страну и све
се догоди у трен ока.5)

Мртва је у секунди. Односе је кући и полажу на кревет. Кућа је чиста и сређена као да очекује госте. На лицу мајке, у
угловима уста, назире се осмех. Та босанска мајка је тако, у тој
причи, још трагичнија од Ане Карењине. Она никакав грех
није починила, нити јој је сина узео ригидни супруг. Њеног сина узео је сурови рат.
Та вештина приповедања, моћ да се ситним детаљима из
живота да другачији, дубљи смисао, да се учине симболом
трагедије која се дешава, или се десила, или ће се тек десити,
присутна је у свим причама Исака Самоковлије, чини основу
његовог талента који га сврстава у оне расне приповедаче који никад не бледе с временом, већ само сазревају, добијају патину коју уопштено називамо класиком. Једна од најлепших
прича која сведочи о том Самоковлијином мајсторству стављена је на почетак друге књиге његових сабраних дела из
1989. године у издању „Веселина Маслеше“ и „Свјетлости“ из
Сарајева. Зове се „Помен жртвама“, а описује помен, виђен
очима малог дечака, у храму, синагоги, у неком малом месту у
Босни. Дечаку је све што се тога дана ту збива крајње чудно,
несвакидашње, непојамно, јер никаквих жртава ту нема, све је
у том градићу обично и свакидашње, осим онога што се збива у том храму:
Данас је у храму и наш деда плакао.
Није баш плакао као ја, гласно, али је плакао.
Видео сам лепо како му суза извире, једна по једна из једног
и из другог ока. И лагано, лагано бива суза све већа да се крупна
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као бисер откине и скотрља низ белу густу браду. Па онда опет
полако, једва приметно, долазила је друга па опет низ белу браду.6)

И сви други понашају се необично. И кандило је светлело
слабије него обично, и они нису били спремљени за одлазак у
храм као обично. Касапин Јако, додуше, изгледа обично и заудара онако као и његова магаза, али ни он се не понаша обично: восак свеће капље му на руку, али он се не трза и не реагује. Његов отац је изашао да пред свима чита молитве и вади
папирић из џепа, али му дрхти рука. Дрхти му и глас док чита. А иза прозора који је застрт завесом, па се изнутра ништа
не види, чују се јецаји жена. После дуге приче о свим тим чудима, Самоковлија даје могућност читаоцу да наслути о чему
је ту реч, да разуме оно што дечак не може да разуме:
Мој отац чита. Све шути. Све гледа преда се. Глас мога оца
све је чуднији. Подрхтава, горак је, сух, узнемирен, испрекидан,
узбуђен, таман. Речи су потпуно неразумљиве. Неке необичне
речи. Ја сам тада први пут чуо реч: Русија. Онда још неке које нисам разумео, па онда неке бројеве па неколико пута реч убијање,
и онда је споменуо – то сам добро разумео – жене и децу.7)

И до краја приче дечак ништа не разуме, само разуме да је
„било тужно у храму, тужно“. А читалац разуме да је то био
помен Јеврејима убијеним у погрому у Русији, Јеврејима које
су бољшевици затирали као буржује, као своје класне непријатеље.
О квалитету приповедања Исака Самоковлије писали су,
зналачки и студиозно, и углавном са највећим похвалама, многи писци и књижевни критичари. Поводом издања Самоковлијиних приповедака на словеначки језик, Иво Андрић пише:
Са задовољством се одазивам позиву да ставим ових неколико речи пред приповетке Исака Самоковлије, преведене на словеначки језик. Са задовољством и због доброг друга и одличног писца Самоковлије и због словеначке читалачке публике која је
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увек показивала своје просвећено интересовање за српске и и хрватске писце... Срећна је околност да је сефардска заједница Босне и Херцеговине дала нашој књижевности једног писца од
вредности и тако се у његовом делу сачувала са свим својим битним особинама. И по својој уметничкој снази и као човечански
документ и као један аспект наше широке и разноврсне југословенске стварности, то дело заслужује да буде примљено, читано
и познато у свим нашим културним центрима.8)

У свом исцрпном есеју о Самоковлији Станиша Тутњевић,
поред осталог, каже:
Самоковлија је прави мајстор да створи привид опште људске
недовољности иза које ипак стоји човјекова вјера у живот а пишчева вјера у човјека. Он је изградио такав приповједачки поступак којим нас прво суочава са унакаженим лицем свога умјетничког свијета, а онда откривамо готово невидљиво наличје тога
свијета, који нам се одједном и непримјетно учини лијепим и
сретним. Самоковлијин приповједачки поступак почива на извјесној супротности између спољног изгледа и унутрашњег значења његовог свијета. У тој противрјечности спољни изглед намеће се квантитетом и локалним колоритом, а унутрашњи квалитетом и универзалним значењем. У практичној примјени овог приповједачког поступка Самоковлија је показивао да се сва унутрашња суштина човјека крије у свакодневном, спољном животу који нас окружује. То унутрашње и универзално које се као језгро
крије испод вањског и локалног, у приповједачком поступку Исака Самоковлије почиње полако и непримјетно да се разраста и
разбија своју љуштуру и тако избија у први план приповијетке,
као њено примарно значење.9)

Први светски рат, рекосмо, Самоковлија је прећутао, али
кад је о Другом светском рату реч, ствари стоје сасвим другачије. Многе приче је Исак, овај песник који је обоготворио лепоте Дрине и Босне, написао о ужасним злочинима усташа
почињеним управо у тој Босни и крај те Дрине. Једна од најупечатљивијих, која је у великој мери, као и многе друге, аутобиографска, у којој се највеће добро контрапунктира највећим
злом, зове се „Ђердан“. Разболела се девојчица од опаке болести – дифтерије. Мајка шаље по доктора који ради негде у не159

ком логору далеко, и моли да спасе девојчицу. Он се колеба:
далеко је, морао би да пешачи свакодневно, а исход је крајње
неизвестан. Али кад чује да јој је старији брат „у шуми“, пристаје. Долази сваког дана, доноси лекове и инјекције. Шаље
кума Алексу у планину да донесе лед из неке пећине. То помаже и девојчица коначно оздрави. После неког времена, доктор долази да обиђе девојчицу и доноси јој обећани дар – леп
ђердан – да је обрадује. Али затиче ужасан призор: усташе су
заклале девојчицу, а кума Алексу обесиле, из освете што јој је
брат у партизанима. Четврти том његових сабраних дела пун
је таквих прича. Усташе чине злочине свуда по Босни. Мушкарци су одведени у логоре, жене страхују за себе и своју децу. У причи „Минђуше и револвер“ Исак пише о једној муслиманској породици чији је члан постао усташа и сваке вечери
доноси жени накит који потиче од опљачканих или побијених
Јевреја, и о другој у којој муж и жена страхују од погрома, док
им петнаестогодишњи син чита кришом партизанске прогласе и спрема се да иде да се бори. О партизанској борби пише
с одушевљењем. Они се једини боре против тог зла – фашиста, петоколонаша и усташа – они се боре за нову државу, у којој ће најзад сви бити једнаки и имати иста права, у којој ће сви
људи живети на начин достојан човека. То је, очигледно, био
и Исаков идеал. Он је рођен у Босни, преци су му рођени и
живели у Босни, био је срастао с људима, језиком и културом
Босне, с њеном божанском природом. Није веровао у покрет
који је тражио да јеврејски књижевници пишу шпанско-јеврејским језиком, којим су се служили у Шпанији пре протеривања, говорио је да је то мртво и превазиђено и тиме се замерио многим конзервативним Јеврејима. У мају 1948. формирана је нова јудејска држава – Израел, која је тражила повратак Јевреја из целог света у обећану земљу коју су напустили пре две хиљаде година. Изгледа да га ни тај пројекат није
привлачио. Нема о томе ничега у његовој литератури. По
ослобођењу остао је у Сарајеву и радио као професионални
књижевник, уређивао часопис Бразде и писао своје приповетке. Касније, до смрти, био је уредник у издавачкој кући Свјетлост.
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Критичари који нису могли довољно да нахвале његово
књижевно дело, зачудо, поклањали су мало или нису нимало
пажње тим његовим причама о ужасним злочинима усташа.
Једино су истицали чињеницу да је и сам много пропатио под
терором усташа, да је био у логору и да је као лекар радио на
сузбијању епидемије тифуса, да су му жена и троје деце чудом
преживели. (Чуда, међутим, ту није било: жена Херда била је
„Швабица“, Аустријанка, и вероватно је због тога избегла прогон, логоре и смрт.)
Уопштено узевши, критичари сматрају да су му те приповетке мањег квалитета од оних које је писао до рата. Меша Селимовић у својој мемоарској прози о томе каже:
Ето, то је била његова велика мука, двије кћерке и син (остали су живи, срећом), и велика, тешка брига, сваког дана, сваког
часа, цијелог рата; али и жалост због трагедије јеврејског народа,
и туга због толиког броја злочинаца и жртава у једном времену,
нашем, нажалост. Толико је био ужаснут свиме што је доживио,
да је, једно вријеме послије рата, био изгубио и своју дивну ведрину. Осуди рата и згражању над звјерствима посветио је и готово сву своју посљератну дјелатност. Није то она њежна, богато
разуђена проза као што су предратне приповијетке, иако се понекад препознаје по неком бљеску, увијек по племенитости и хуманости, али је у њему од свега јача његова згранутост, жеља да каже свијету, да свједочи против зла, да испише помен жртвама.
Самоковлија, који је писао без журбе, у овим својим приповијеткама, као да је журио да све побиљежи, да набаци што више скица и сирових чињеница, па ће то послије разрађивати и цизелирати као што је то и раније чинио, оставивши нам дивне приче,
свједочанства свога дара и своје доброте. Мислио је да ће имати
времена да заврши све што је намислио. Али је смрт била бржа.
Умро је почетком 1955. у педесет шестој години живота.10)

У готово свим причама Самоковлија описује смерне, часне,
поштене и богобојажљиве људе који спас траже од Бога и њему упућују своје молитве. Али постоји, повремено, и мотив
побуне, и против судбине и против људи. У причи „Афтара“
Бехарин син Саломон, коме је умро отац Јаков, неће да му се
мајка уда за, иначе, доброг човека Самас-Јахијела. Његова по161

буна уроди плодом: мајка због његове среће неће да се уда за
доброг човека. У причи „Од пролећа до пролећа“ жена јаловог
Хајмача Луна побуни се и пребегне у Турску малу за неког
младог Турчина. Несрећни Хајмачо, разносач риба по махали,
скончава живот у неком бунару.
У причи „Давокова прича о Јахијеловој побуни“ Јахијел,
пошто су га већ убедили да се ожени грбавом Симхом са четворо деце, наједном се буни и одбија да се њоме ожени. Он
одлази рабину и признаје да воли другу жену и да неће да га
понижавају и да му дају жену коју не може да воли.
У причама о Бехари, које су, сматрају критичари, писане да
буду делови романа који је Самоковлија планирао – али га, нажалост није написао – често се јавља мотив побуне. Она сама
окончава свој живот побуном – против зликоваца, Немаца и
усташа који спроводе колону Јевреја у логор и смрт. Бехара
наједном излази из колоне и с криком: „Пуцајте!“ раздире себи хаљину да открије и пркосно испрси груди:
И пуцали су. И три су цвијета процвјетала на њеним грудима.
Један до другога. Као дивна три чуда.11)

На крају би, као завршну мисао о свему што је писао Исак
Самоковлија, требало рећи да у основи свега што је створио
лежи бескрајна људска доброта, она велика, божанска, несебична.
У причи „Вођа“ два дечака се боре за позицију вође међу
својим вршњацима. Да би се доказао, један од њих хвата младе косове и покушава да их однегује у кавезу, да би тиме изазвао дивљење другова. Али млади косови му угину. После
много напора, он успева да ухвати одраслог коса и сав срећан
приноси га свом образу да га тако помази, али птица га изненада кљуне у око и неизлечиво га позледи. Отац му је у љутњи здробио ногом кавез, али је кос успео да побегне из кавеза. Кад деца почну да га испитују како се то десило, дечак каже:
Испио је мени косовац сву очну воду, па ништа мени не може
више помоћи! Чуо сам ја како је сркнуо. Нисам му цијели дан дао
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воде. Заборавио. Па био ожеднио јадник. И нека се напио! Није
ми жао. И што је утеко кад је отац здробио кавез, то ми је од свега најдраже.12)

Тај дечак, који у својој несрећи тако говори, то је душа приповедања Исака Самоковлије.

1) Исак Самоковлија, „Рафина авлија“, у: Сабрана дјела I-V,
Књига 2, стр. 42. Веселин Маслеша – Свјетлост, Сарајево 1989.
2) Ibid., стр. 52.
3) Исак Самоковлија, „Гавријел Гаон“, у: Сабрана дјела I-V,
Књига 2, стр. 225. Веселин Маслеша – Свјетлост, Сарајево 1989.
4) Исак Самоковлија, „Колутови на води“, у: Сабрана дјела I-V,
Књига 2, стр. 277. Веселин Маслеша – Свјетлост, Сарајево 1989.
5) Ibid.
6) Исак Самоковлија, „Помен жртвама“, у: Сабрана дјела I-V,
Књига 2, стр. 7. Веселин Маслеша – Свјетлост, Сарајево 1989.
7) Ibid., стр. 10.
8) Иво Андрић: „Исак Самоковлија“ (предговор словеначком издању Самоковлијиних приповједака), Живот, 1955, 3, 97–99.
9)Станиша Тутњевић, „Приче о радостима Исака Самоковлије“,
http://elmundosefarad.wikidot.com/price-o-radostima-isaka-samokovlije
10) Меша Селимовић, Сјећања. Мемоарска проза, Београд, Book-Marso, 2002, стр. 201-4. Селимовић овде прави лапсус: Самоковлија је умро у 66. години.
11) Исак Самоковлија, „Бехарин крик“, у: Сабрана дјела I-V,
Књига 4, стр. 429. Веселин Маслеша – Свјетлост, Сарајево 1989.
12) Исак Самоковлија, „Вођа“, у: Сабрана дјела I-V, Књига 2,
стр. 193. Веселин Маслеша – Свјетлост, Сарајево 1989.
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Озрен Суботић

ПРИЧА О ТОМ, КАКО СЕ КИНЕЗ ЛИ ЧАН СЈУ ЗАЉУБИО У БЕЛУ ЛЕПОТИЦУ

Над великом пешчаном равницом на југу чжилијске провинције пекло је немилосрдно сунце. Цео дан је слало своје
огњене стреле на сироту земљу, те је ваздух био сух и врућ
као из пећи и пред његовим дахом све је малаксавало: и људи и животиње и вегетација.
Но најзад зашло је и сунце.
На истоку и високо над главом било је небо нежно-румене боје, као лист румене руже, а тамо, на западу, био је прави пожар! Тамо је пламтело небо, пламтело као образ чудне
лепотице после последњег, страсног пољупца великог љубавника Бога Феба – сунца!
И на овом пламеном, као од растопљеног злата, хоризонту огледале су се црне, необичне силуете древног манастира Пин-Син. Као нацртане црним тушем на златном папиру,
виделе су се фантастичне контуре пагодâ, кијоска и манастирских зграда са њиховим капризно задигнутим крововима, а међу њима уздизале су се силуете величанствених стараца – храстова!
И ево овде у овом древном, великом манастиру Пин-Син
(мирно срце) живи наш друг лао-је (господин) Ли Чан Суј.
Живи он овде у добровољној самоћи, само са својим слугама, са својом богатом, ванредном библиотеком и са својим
неразлучним другом и утешитељем – старом скупоценом
виолином Amati.
***
У просторијама главног храма владао је тајанствен полумрак. Осећао се мирис кинеског лака, спаљенах ароматичних хартијица, тамјана, ретког палисандрова дрвета и тога
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неизбежног odeur chinois, који је тако карактеристичан за
све то, што, окружава Кинеза, и који га свуда прати.
При слабом трептању ретких кандила појављивали су се
из мрака – овде, онде – седећи кипови разних идола са њиховим карикатурно страшним лицима, са дивљим дугачким
брадама и свирепо избуљеним косим очима! Но појављивала су се и више блага, страшно бела лица са полузатвореним
очима и тајанственим осмехом позлаћених усана...
Но шта је ово?!
На један тренутак, само на један тренутак – при слабом
трептању кандила – сва та лица одједном оживеше! Страшна лица посташе још страшнија, а блага лица примише израз неописане ироније па чак презрења!...
Идоли су били увређени!
Из далека, кроз мрак, коснуо се њихова слуха први тихи
омражени звук „варварске“ музике, који је на својим крилима носио дисање „иностраних ђавола“1) – Европљана!
А били су то први звуци дивног Шопеновог ноктирна, а
извлачио их је на својој скупоценој виолини својим чаробним луком сам Ли Чан Суј!
Да! Бози су били увређени, али су ипак ћутали и трпели
овај покор, као што је ћутала и трпила све ово и манастирска братија. А трпели су и ћутали су зато, што је Ли Чан Суј
био тако страшно богат, да је позлатио не само овештале
идоле, него и сву манастирску братију...
II
Тјенцзин а тако исто и Шанхај, Хањкоу, Амој, Чифу и друга места у Кани, где живе Европљани, јасни су пример тога
шта може да уради и да створи мала гомила људи својом енергијом, организацијом и вредноћом. Та лепа, елегантна и сасвим модерно уређена места, са својом разгранатом светском
трговином, јасно доказују правилност системе колонизације,
која се држи правила, да је најбоље и најпостојаније освајање,
које се добија не само бајонетом, него пре свега аршином тј.
трговином и трговцима, при чему бајонет служи само као заштита, већ пре задобијене територије и уплива.
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Наравно да се одношај међу аршином и бајонетом постојано мења – према географским, политичким и социјалним
приликама. Али, на крају крајева, бајонет је ипак само покорни слуга и телесна стража највећег господина на свету,
Његова Величанства – аршина. Па тај је аршин и створио те
особите међународне републике, које су нам познате под
именом Шанхаја, Хањкоу, Чифу, Амоја итд. и које су могле
постати и одржати се само у тој чудноватој Кини, где је све
„другачије“, него у осталом свету.
У очима непомирљивих Кинеза те су републике праве
ране на телу њихове велике отаџбине и трн у оку сваког
„правог“ патриоте! Али лукави мај-мај-жењ (трговац) ипак
увиђа, да су те ране веома и веома корисне за успех и процветање тога истог тела, којему је исто тако потребно ово
мало „пуштање крви“, као што је оно потребно и у неким
случајевима болести – непријатно, али зато ипак корисно за
John-Chinaman-a2) јер му пружа зараду и учи га многоме,
што он пре тога није ни слутио и о чему не би никада ни дознао, да му нису дошли у госте ови „инострани ђаволи“ –
Европљани.
Међу овим међународним републикама прво место заузима Шанхај, а затим одмах долази Тјенцзин, који је исто тако елегантан и леп, као и Шанхај, само што је мањи по броју Европљана, али је зато већи по броју Кинеза, јер у Тјенцзину има преко милијон становника, а од њих су само једно десет хиљада Европљани, који живе одељено у тако званим сетлментима (Settlement) тј. у европским насеобинама.
Таких сетлмента има у Тјенцзину седам: енглески, француски, немачки, руски, италијански, аустријски и – јапански. По територији највећи је сетлмент руски: он је већи него сви остали заједно, но по броју становника и по значају
први је ипак енглески.
На челу сваког сетлмента стоји консул дотичне државе.
Власт таког консула је врло велика – много већа него у конзулатима у другим државама, јер он има још и право јурисдикције и многа друга права; једном речи такав консул, у
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границама свога сетлмента, је као неки мали суверен. Њему
је потчињена администрација и полиција сетлмента. Но сва
питања, која су од опште важности за све сетлменте, решавају са у тако званом општем савету, куда сваки сетлмент
шаље своје представнике, и у коме председава обично најстарији од европских консула.
Такова је организација ове међународне републике – као
што се види – нешто јединствено у својој врсти.
Живе тамо Европљани, што наши кажу, „као бубрег у лоју“. Све ниске и тешке послове свршавају тамо само Кинези, јер сваки Европљанин је тамо пре свега gentlemen тј. господин човек!
То вам је прави „спортсмен“ и ревносни посетилац својег клуба, који је врло често раскошан, тако на пример клуб
у енглеском сетлменту вреди неколико милиона! Ради такав
Европљанин свој посао, као да је то нешто „споредно“, нешто, чиме се мора испунити време између клуба и тениса!
Али ту се и примећује мајсторска рука John Bull-а – Еnглеза,
који уме да ради свој посао брзо, темељно и без сваког ,.нервозитета“. Том начину рада научили су се од њега тамо и
друге народности – није забадава Енглез први колонизатор
у свету. Истина, радни дан Европљана траје тамо само пет
шест сати, али ту се онда и ради посао! У остало време се
одмара и наслађује животом, јер за њега дорађује посао његов темељни и поуздани помоћник – Кинез.
Друштвени живот је врло развијен, а поглавито зато, што
ту нема разлике вере и народности јер је овде појам Европљанин, тај моћни гит, који ово разнородно друштво спаја,
те оно може мирно да постоји и да цвета, пошто је сваки
Европљанин свестан тога, да је само становник малог острва посред опасног океана кинеског живља, па зато тамо влада споразум и међу таквим народностима, чији интереси бивају често у противности.
Ти сетлменти у одношајима са кинеском владом и кинеским поданицима имају право екстериторијалности, те
услед тога и свој сопствени суд, само што у случају, ако треба решавати спор између Европљана и Кинеза, то се тај
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спор преноси у тако звани мешовити суд (mixed court), који се састоји из кинеских и европских судаца. Европљанима
се суди увек само у њиховом консулском суду.
Казао сам већ пре, да је европски Тјенцзин врло лепа и
модерна варош. Наличи по спољашности на велика европска купатила: ту су исто тако лепе, асфалтиране улице, раскошни хотели, електрично осветљење, елегантни дућани, у
којима се може купити све то што је најбоље и најскупље,
има као и у купатилима много вила са лепим, малим баштицама, има и електрични трамвај, и позориште, и биоскопи,
и аутомобили итд.; једном речи, то би била чисто европска
варош – само да се не виде на улицама рикше, тј. лака елегантна колица на два точка, која су удешена само за једног
пасажира и која вуче брзоноги Кинез. Бежи ти такав Кинез
све у кесу – као коњ, но за овај прави „коњски“ труд добија
само потуре, на пример за пут од 2-3 километра добија само
20-30 пара! Па ипак, он је задовољан, што и то може да заради – јер такав је то тежак живот у тој препуној Кини!
Но на таким рикшама возе се само мушки, јер ни једна
lady3) неће сести на рикшу – то не би био бонтон – она се
обично воза на елегантним каруцама, на боку којих важно
седе два лакеја. Кинеза у својој оригиналној ливреји са широким шеширима на глави. Пред вечер може се видети цео
дугачак низ таквих каруца, где дефилира, а у њима грациозно-важно сeде лепе Енглескиње, Американке, Францускиње, Рускиње итд. у најелегантнијим тоалетама – а то су понајвише жене и кћери богатих комерсаната, које се обично у
то време возају или на tenis ground или на race course place
(тркалиште). А ко није тако сретан, да има своја каруца, тај
може увек најмити такове исте каруце и такове исте лакеје
па да га, баш и не кошта Бог зна колико. Јер овде је такво
правило, да сваки треба да живи тако, као што сви живе, тј.
по господски, или ако то не може, то да се што пре изгуби,
како не би умањио углед Европљана у очима Кинеза. То нипошто! Али зато како овде и уважавају Европљана, већ само зато, што је он – Европљанин! Сваки пристојно одевен
Европљанин може ући у који му драго дућан или гостиони169

цу, па узети шта му треба, а да не мора ништа платити, јер
му газда одмах пружа папирић и доста је, да он на њему својом руком напише своту, своју адресу и своје име – па готов
пазар! Зову се такви папирићи „чит“ и по њима се обично
месечно исплаћује. Карактеристично за дух солидности, који тамо влада, јесте још и то, да се врло, врло ретко дешава,
да такав „чит“ остане неисплаћен.
И ту се види мајсторска рука John Bull-а, Зато овде Европљанин не носи собом новаца, а и шта ће му, кад га свуда дочекује његов добри друг – чит!
Сваки Кинез, који ногом ступи на територију сетлмента,
мора да је чисто обучен – одрпанци се трпе само онда, кад
раде какав тежак и прљав посао, но одмах, чим га само сврше, морају се или пресвући или – одвући из сетлмента. Тамо полиција (опет Кинези!) на то строго пази и често се може видети, како такав полицај Канез својом дугачком бамбусовом батином части леђа својих непажљивих саплеменика,
или како опет води у „полицију“ целу групу ухапшених Кинеза, који су ради веће сигурности, везани један за другога
курјуцима!
Улице Тјенцзина оживљавају се још и војницима скоро
свију држава, које су заступљене у Кини – јер у Тјенцзину
стоји међународни гарнизон на стражи европских интереса
и сигурности.
У вече, када у раскошном public garden-у (варошки парк)
свира војничка – обично енглеска из индијских „сипајâ“ –
музика, то се оку пружа ретка слика.
Међу беспрекорно обученим gentlemen and ladies (господом и дамама) виде се униформе свију држава. Ту променира и немачки официр – који се овде сасвим природно држи
(такав је већ овде опши тон!) – па ту видиш и козачког официра са његовом „кокетно“ накривљеном капом, где се разговара са дугачким енглеским официром, који опет држи у
руци танак штапић са позлаћеном главицом. Ту пролази и
елегантни француски официрчић, са моноклом и négligemment згужваном капом, у разговору са италијанским или
аустријским маринером. А сва та Марсова плејада врти се
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около прекрасних lady као планете около сунца. Па ту пролази и горостасан наредник – Индус, са чалмом на глави и
седом подрезаном брадом на тамно-бронзаном лицу и многим златним шевронима (тј. знацима дуге службе) на рукавима. Видиш и мале „japs“ (тако зову тамо у шали Јапанце),
где се озбиљно и важно разговарају са својим иностраним
колегама. Они су у души страшно љутити зато, што ни у један европски клуб не примају као чланове – али спољашно
се чине као невешти! А не примају их зато, што су они, на
крају крајева, ипак само coloured gentlemen (тј. не беле боје)
– нижа раса! Ево вам и хваљени енглеско-јапански савез, где
се савезник не прима у клуб савезника!
Зими се то елегантно друштво обично скупља у раскошним, великим просторијама Gordon Hill, где често даје
симфоничне концерте знаменити немачки војни оркестар из
Tsingtau – немачке колоније у Кини. Долази он онамо скоро
свака два месеца на неколико концерата – чак преко мора!
То се овде сматра само као мала „шетња“, а међутим то је
добро парче пута: отприлике као из Трста у Сицилију. Да,
тамо су сасвим други појмови о даљини, него код нас у нашој старој, доброј Европи.
Осим дилетантских представа и концерата дају још предетаве и доста добра позоришна друштва (драме, опере, и
оперете), која долазе овамо на гостовање – из Сан Франциска! И то није баш тако близу. Све те забаве посећује и отмени кинески свет; па у последње време почеле су улазити
у друштво и богате, отмене кинеске ledy – у париским тоалетама. У Шанхају и Тјенцзину многи образовани и богати
Кивези живе сасвим по европски, тако на пример у великим
хотелима често се може видети, где они долазе на ручак у
grande toilette, мушки у фраковима а женске у „décolletée“. У
последње време било је доста случајева женидбе међу Европљанима и богатим Кинезима и Кинескињама.
Кад је већ реч о Кинезима, казаћу још само то, да су Кинези ваљда једини народ на свету, који се може похвалити
тиме, да чак и Енглези подлежу упливу његове силне националне особине! А то веома и веома много значи, особито кад
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се зна, да Енглез остаје свуда Енглез. Доста ће бити то, кад
кажем, да има много Европљана па и Енглеза, који кад живе дуго у Кини, сасвим се покинезе и одликују се од Кинеза
само оделом и спољашношћу!
Па у овом Тјенцзину, о коме смо сада говорили, живео је,
пре него што се повукао у самоћу у манастир Пин-Син, наш
друг и пријатељ господин Ли Чан Суј.
Ко не зна у Тјенцзину, па и у свој Кини велику трговачку
Фирму Ли Чан Суј? Велики део чајног експорта био је у рукама још његова деде, а отац његов основао је још и велику
банкарску радњу, која је имала своје филијале у многим варошима „Средњег Царства“. И тако, после смрти оца, његов
јединац син и наследник постао је један од најбогатијих људи у Кини – а то много значи. Он ваљда ни сам није знао
тачну цифру свог иметка! Но Ли Чан Суј није имао ни сенке оног финансијског генија, којим су владали његови преци. Он је био леп, образован и страшно богат млад човек,
али као комерсант био је средње способности. Па ипак! Радња му је лепо напредовала, а све само зато, што је Ли Чан
Суј владао ретким даром: умео је бирати своје помоћнике,
који су посао умешно даље водили, те је богатство фирме
Ли Чан Суј расло и расло, иако се сам Ли Чан Суј више бавио игром на виолини, него игром на берзама.
Своје детињство провео је у Шанхају и Тјенцзину, где је
и добио осим темељног кинеског васпитања још и солидно
европско образовање, јер његов отац господин Тун био је
човек прогресивног правца, те је и јединца сина васпитао у
том духу.
Кад је одрастао пошље га отац у Лондон, где је под надзором свога ујака, секретара кинеског посланства при великобританском двору завршио своје више трговачко и финансијско образовање. Кад се вратио у двадесет четвртој години свога живота у своју отаџбину, он је био то, што Еаглези
зову „a perfect gentleman“ располажући са доста опширним
знањем и савршеним, светским манирима. Владао је осим
кинеског језика потпуно још енглеским и француским, па
доста добро и немачким језиком.
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Али шта га је уздизало над свима другим богатим и образованим Кинезима, било је то, да је он владао међу Кинезима ретким даром – музикалношћу у европском смислу. Ваљада зато, што му је мати била музикално образована женска. Она је била кћи богатог кинеског трговца из Владивостока, који је био ожењен са Рускињом, учитељицом музике, која је и своју кћер учила музици, а та опет свога сина Ли
Чан Суја. И тако је у жилама нашег Ли Чан Суја текло и неколико капи европске крви. Мати његова, која се рано удала
за господина Туна, урадила је све, што је само могла, да
природни музикални дар њеног јединца не пропадне, те је
на крају крајева сломила вољу његова оца, који се противио
музикалном образовању свога сина. Њему, као правом Кинезу, било је управо непријатно то „дрндање“, како је он
обично називао европску музику – јер ју није разумевао! И
тако наш мали Ли Чан Суј у седмој години свога живота добио тај најлепши за њега поклон, који је тако страсно желео
– малу виолану па још и правог учитеља музике!
Тако се испунила жеља његове матере те је она још дожавела, – а умрла је веома млада – да јој се син прослави у вишим круговима Шанхаја и Тјевнзина као први уметник виолиниста; а и његовом оцу смешио би се брк, кад би чуо, како његови пријатељи Европљани уздижу до неба дар и умење његовог стаситог и лепог јединца.
А син му је заиста био леп човек! Био је високог раста са
правилним цртама лица и танким, мало орловским носем (а
то бива код Кинеза) и таквом бојом лица, која подсећа на боју старе слонове кости. Очи су му биле велике, црне са влажним блеском и особитим сањалачким изразом – само су биле мало косе, но то није ништа сметало општем симпатичном утиску овог благородног лица. Таква се лица често виђају код Кинеза из вишег сталежа: чиновничке и старе трговачке аристокрације, и немају та лица ништа заједничког с тим
„кинеским“ лицима, која се тако често виде код Кинеза из
ниже, смешане класе. У осталом – tout comme chez nouz! Само у једном погледу био је наш Ли Чан Суј консервативан
Кинез – одевао се само у кинески костим. А имао је потпуно
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право, јер иако би он и у европском костиму био леп човек,
то не би ипак био прави Ли Чан Суј! Његовој елеганцији, како носи свој лепи и удобни костим, могао би позавидети сваки кардинал – принц римске цркве – а баш је познато, с каквом отменошћу, достојанством и грацијом носе своју широку мантију и малу капицу ове аристократе римске цркве!
Кретања су му била тиха и отмено одмерена – без сваке излишне журбе а дугачки, црни као гавраново крило, курјук
падао му је чак до пета. Мала свилена капица са црвеним
дугметом на врху покривала је обријани део главе.
У опште на свој појави овог ретког типа старе расе лежао
је печат праве аристократске природе, и био је он исто тако
добро познат са знаменитим правилима кинеске етикеције,
као што се је умео беспрекорно кретати и у најотменијем
европском салону.
После смрти оца, који је умро скоро после повратка синовљева из Европе, он се стално настанио у Тјенцзину. Његов дворац, на граници кинеске вароши и француског сетлмента, био је право чудо укуса и раскоши. Само се у једном
опажало, да јој је власник ипак био Кинез: она је била окружена високом каменом оградом, над којом се уздизао само
горњи спрат дворца, и зелени вршци високог дрвећа – и ништа више. У опће Кинези страшно воле зидове, и увек гледају, да све, што само могу, иза њих сакрију. Ту чисто националну црту нехотице је показао и Ли Чан Суј, кад је дао зидати ово чудо Тјенцзина. А то је била велика штета јер дворац му је био ремек-дело архитектуре – згодна комбинација
источног и западног стила, а парк, који је окружавао овај
дворац, заслужио је, да се ипак мало више види, јер тамо су
били скупљени најређи примерци флоре свију крајева земље; па и сам парк био је удешен вештином првокласног баштована. Но зато је све то коштало оца Ли Чан Суја баснословне новце!
И ево у таком елдораду живео је Ли Чан Суј сам самцит
но са великим бројем слугу Кинеза.
Каткад би се код њега скупљало одабрано друштво, haute volée европског и кинеског мушког света. У његовој рас174

кошној трпезарији пружала су им се сва кулинарска уживања. Кујном је управљао chef de cuisine – Кинез који се учио
своме послу још у Паризу, а осим тога познато је, да је сваки Кинез рођен кувар – нису забадава у целој Источној Америци кувари Кинези.
И тако су се ту они наслађивали свима деликатесама истока и запада а његова вина била су позната надалеко и нашироко. Но сам Ли Чан Суј био је врло умерен: тек би осушио две три чашице слатког вина или шампањца – напитак,
који воле сви Кинези, сви редом!
По кинеском обичају за време ручка изигравали су разни
жонглери и акробати и играле су и „певале“ најлепше, богато обучене женске, специјално позване из најфинијих шанхајских и тјенцзинских чајних домова; но правих ledy није
било, јер код Кинеза није обичај да даме присуствују ручку
заједно са мушкима, а у овом случају није их ни могло бити, јер Ли Чан Суј је живео сам самцит.
Карактеристично за прогресивну природу Ли Чан Суја
било је и то, да је он био један од првих људи у Тјенцзину,
који је имао аутомобил – у оно време још доста ретка појава у тим крајевима.
И тако је текао живот нашег Ли Чан Суја мирно, слатко –
у олимпијском покоју срца и душе, и текао би тако и до самог конца његова, да се није тада догодило нешто, што га је
из дубине узбуркало – у Тјенцзину појавила се сјајна звезда:
miss Елен Уорд!
Порекло ове лепотице било је доста незнатно. За њена
оца, Дика Уорда, говорило се „свашта“. Био је он пореклом
Американац, и до своје тридесете године скитао се и потуцао готово по целом свету. Шта тај све није био: и каубој у
пампасима јужне Америке, и сточар у недогледним равницама Аустралије, и рудар у златним рудницима Капске колоније у Африци и напослетку професионални коцкар у Макао – том Монаку јужне Кине!
Доста то, да се он изненада појавио у Тјенцзину са врло
крупним капиталом и са лепом, младом женом – матером
наше Елене. Жена му је била особито лепа и образована, а
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љубила је она свога мужа, лепог Дика, безумно. Она је пре
тога била гувернанта у једној богатој енглеској кући у Хонгконгу и случајно упознавши се са лепим, љубазним и
оштроумним коцкарем Диком Уордом, смртно се у њега заљубила, па се и удала, иако су јој сви саветовали, да то нипошто не чини, јер су држали, да demned Dick није био човек, који би је могао усрећити, него само једна тамна личност са сумњивом репутацијом правог професионалног коцкара. Али све то није ништа помогло, јер љубав је слепа и
глува! Но у истини, није се она баш сасвим ни преварила у
својој љубави, јер demned Dick, какав је био да био, али према њој се увек понашао као добар и нежан муж, и може се
казати, да га је она мало помало извела опет на прави пут, те
је најзад Дик напустио коцку и отпочео нови рад на пољу
трговачке шпекулације, што му је у прво време особито
срећно пошло за руком, и тако се он јавио у Тјенцзин, где га
скоро нико није познавао, са прилично знатним капиталом,
с којим се одмах и упустио у разне нове шпекулације – са
доста променљивом срећом. Био је већ – неколико пута и на
прагу банкротства, али се увек некако извукао из беде.
Истина, говоре, да је то била увек заслуга његовог доброг
прпјатеља, оца Ли Чан Суја, господина Туна, који је веома
волео овог лепог, веселог и оштроумног човека, који је тако
добро разумевао тајну опхођења с Кинезима – а то не уме
свако. Господин Тун није ни слутио, каква судба очекује његова сина из гнезда ове породице!
После смрти Еленине матере, која је умрла, када малој
Елени није било више него десет година, њен тугом убијени
отац сместио је своју кћер у најбољи женски институт у
Шанхају, а то га је стало велике муке, јер су се управитељка
института па и остале отмене пензионаткиње противиле, да
приме у своју средину кћер човека, за кога се „свашта“ говорило. Али како је Дик Уорд све учинио, што је само могао
лично и преко својих познатих од уплива – па како се тамо
на Далеком Истоку не гледа баш тако строго на порекло као
код нас, и како је тамо капитал троструко већи господин него ма где на свету, то су се напослетку ипак смиловали и ле176

потица-девојчица Елен бида је примљена у овај најскупљи
и најотменији шанхајски институт. За време њеног пребивања у институту много су се помениле прилике њеног оца –
он је материјално јако посрнуо, и да га није још штедео син
и наследник господина Туна, наш Ли Чан Суј, који је још дететом заволео старог Дика, јер га је овај често на коленима
држао – то би сирота miss Елен могла тражити своју срећу
у широком свету!
И тако на небу тјенцзинског друштва појавила се нова,
сјајна звезда – miss Елен, која је баш онда навршила седамнаесту годину и која се вратила оцу, пошто је у институту
сретно завршила васпитање. А била је заиста ванредне лепоте: средњет раста са лепо развијеним девојачким формама. На нежном витком вратићу грациозно се окретала најлепша главица на свету! Од раздељка па преко малих, нежних и полупрозрачних ушију спуштала се густа, мекана,
свилена коса ретке, пепељасте боје. Очи су јој биле велике,
влажно-граорасте са дугачким, као мале стрелице, трепавицама. Кад би прекрасна miss Елен сасвим отворила своје
чудне очи – то је био светли, сунчани дан и запевала би сва
срца, као што птице певају у јасни пролетни дан! Но кад би
на половину спустила своје дугачке трепавице то је била чаробна, јужна ноћ, и замирала би сва срца, као да слушају песму невидног, рајског славуја!... Имала је правилан, мали
носић са танким, покретним – као листићи пупољка руже –
ноздрвама а около румених, лепо формираних усана и нежног подбратка лебдео је увек једва приметни осмејак, који
је придавао овом лицу његову особену красоту.
Наравно да је таква лепотица била постојано окружена
целом плејадом тјенцзинских „лавова“ и „лавића“, а међу
њима био је и наш пријатељ – Ли Чан Суј. Но ко би га могао познати! На њему је био елегантан европски костим, а
на глави је носио најфинији панамски шешир, који је већ
сам вредео цео мали иметак! Изгледао је он ванредно добро
и у овом костиму – једном речи то је био један од најелегантнијих људи у целој „свити“. А догодило се све то само
зато, што је miss Елен једанпут споменула, да би волела ви177

дети свог „драгог старог Ли“ у европском костиму, и да би
јој се он онда још боље допао. То је било довољно, па да ти
он одмах збаци свој лепи кинески костим те да се претвори
у „правог“ Европљана!
Кад је Ли Чан Суј, после десет година опет угледао своју „малу“ Елену, то је живо осетио, да је мора или задобити
или пропасти – другачије није могло бити! А допао се и он
Елени. Истина, њој су се допадали и многи други млади и
љубазни каваљери из њене свите (Боже мој – седамнаест година!), али јој се ипак најбоље допао њен „стари“ (њему је
већ било 30 година) Ли (тако га је увек звала), јер нико није
био тако окретан, тако пажљив и деликатан као он, и нико
није умео тако пажљиво и с поштовањем да слуша њено
„цвркутање“ и да тек по каткад уметне коју згодну реч у разговор, која је обично на њу произвела утисак, као да је она
баш сада нешто особито мудро и паметно казала, што је могао само он разумети и оценити и – нико више! Осим тога
њој је импонирао тај ,,стари“ Ли већ и тиме, што су за њим
стојали његови небројени милиони, његов раскошни дворац, а особито његов – аутомобил! На том знаменитом аутомобилу он ју је обично возао са таком страшном брзином,
да јој је бивало већ мало и „страшно“, али ипак тако пријатно страшно! Боже мој! Како је ипак леп живот – особито кад
се има већ седамнаест година!
И тако, мало по мало, па поче прекрасна miss Елен да
примећава, да јој нешто страшно недостаје, када случајно
није било овде Ли Чан Суја, али то је ипак доста ретко осећала, јер Ли Чан Суј је скоро увек био „ту“. Остали обожаваоци miss Елене мргодили су се и мрко посматрали Ли Чан
Суја, који им је пред носом отимао такву лепотицу. Али Ли
Чан Сују је то било баш сасвим свеједно, јер ако би устребало, он их је могао врло добро послужити и оружјем – и у
томе је био прави мајстор. Но до тога није дошло, јер се тамо воља сваке женске као нешто свето уважава.
И тако, када је једног лепог дана Ли Чан Суј понудио овој
лепотици своје срце, своје милионе и свој аутомобил, то је
прекрасна miss Еден могла само прошаптати: да.
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Ли Чан Суј је био у седмом небу, и сретнијег човека од
њега није било не само у великој Кини, него и на целом свегу! Отац miss Елене био је, истина, сагласан са удадбом, али
у дубини своје англосаксонске душе ипак није био сасвим
задовољан, а све само зато, што је Ли Чан Суј ипак само био
– Кинез. Али шта је знао радити: ту су осим личних одлика
Ли Чан Суја били још и његови небројени милиони, а осим
тога „проклети“ Дик био је сасвим у рукама Ли Чан Суја, који га је лако могао материјало уништити – само да је хтео!
Па најпосле! Кад му се већ кћи заљубила у тога Кинеза – all
right! Била је одстрањена већ и последња сметња, јер Ли Чан
Суј се одлучио, да прими веру своје невесте – на велику радост мисионара!
И тако је већ све било у реду, да не може боље бити, и већ
је био назначен и дан свадбе – кад на једанпут Ли Чан Суј
доби телеграм из Пекинга од самог принца Тсуна, да одмах
дође у Пекинг, јер је његово присуство неопходно нужно ради решења једног важног државно-финансијског питања.
Отказати самоме принцу Тсуну није апсолутно било могуће,
и Ли Чан Суј је био принуђен, растати се са својом невестом
на неколико недеља. Сиромах! Он није ни слутио, да је тај
растанак био растанак – за навек!
И док је добри Ли Чан Суј својим ауторитетом крупног
финансисте учествовао у решењу важних државних питања
у престоници Средњег Царства, дотле се у Тјенцзину догодило нешто, што је уништило сву његову срећу и све његове наде!
Ево шта се догодило!
После дужег одсуства појавио се опет у Тјенцзину знаменити коцкар и дописник многих енглеских и американских новина, најлепши човек у целој Кини – Хари Мак Кормик. Може се смело казати, да је свака друга женска, од Макао па до Харбина, била заљубљена у њега, а то није било
ни чудо, јер ко га је само видео, било мушко било женско,
морао се дивити његовој лепоти и духовитости. Био ји он
високог стаса, као полубог, и железне мускулатуре правог
атлете. Његово лице подсећало је на лице лорда Бајрона, са179

мо што му је боја била светло-бронзана. Испод црних, густих и сраслих обрва гледало је у свет пар очију, чији је блесак био управо магично привлачан. Коса му је била смеђа,
мекана као свила и куждрава. Цела његова висока фигура
показивала је силу и самопоуздање човека, који је био научен са једнаком сигурношћу кретати се у свима друштвеним
слојевима, куда би га само судба довела. Глас му је био мелодичан и привлачан, што је много допринело његову необичном говорничком дару. Он је сам могао цело велико друштво забавити: оштроуман, поетичан и са том прецизношћу
израза, којим су се његови дописи тако одликовали. Порекло је водио из добре, старе шкотске породице, али је ипак
био право „кинеско“ дете, јер се родио у Кини, куда му се
отац преселио из Источне Индије, пошто се пре тога оженио
лепом и богатом Индијком – матером Харијевом: од туда му
је и боја лица била тамна. Пошто је свршио колеџ у Оксфорду, вратио се натраг у Кину, где се одмах одао журналистици – и коцкању. Ово га је и упропастило. Његово познавање
Кине било је ванредно и његове духовите коресподенције о
Кини и кинеским приликама радо су се примале у свима новинама, камо би их само послао.
Али све то губило се поред његове страсти за коцком. У
свима коцкарницама Кине – а тамо их има ваздан – могао се
наћи мили Хари Мак Кормик, где обично проиграва сав зарађени новац, иако је покаткад и добијао велике суме – али,
на крају крајева је ипак увек кубурио, јер је волео да живи
на високо.
Па ипак сви, који су га знали, волели су га, јер је био човек, који је умео привући к себи не само женске, већ и мушке. Но особито женске! Па и Ли Чан Суј волео је као рођеног брата ово „кинеско“ дете и често му је помагао, да се извуче из неприлика, које су могле имати кобних последица за
лакомисленог, увек веселог Харија Мак Кормика. А било је
ту и такових афера, које су могле у очима света морално
упропастити лепог Харија! Ли Чан Суј је имао материјалне
доказе такових афера у својим рукама али их је скривао у
најскривенијим фиокама свога огромног писаћег стола – са180

мо да не би случајно компромитовао свог драгог „Кинеза“,
како је увек називао свога пријатеља Харија Мак Кормика.
Добар је био човек тај Ли Чан Суј – а какву је награду добио за ову своју доброту!
Разуме се, да се прекрасна miss Елен упознала са не мање прекрасним mister-ом Мак Кормиком. И то, што је морало бити – догодило се! А догодило се то са страшном, елементарном силом. Као кад се оно сретне пламен са пламеном, те нови пламен, који све спаљује, букти над целим
осталим животом, тако је исто запламтела и љубав између
miss Елене и Харија Мак Кормика – она страшна љубав, љубав с првог погледа! Није за бадава у жилама miss Елене текла крв њезине матере, која је исто тако страсно заволела
свог милог авантуристу „проклетог“ Дика, као што је њена
кћи заволела свог лепог, лакомисленог Харија! А и Мак Кормик је први пут у животу сасвим изгубио главу!
Сиромах Ли Чан Суј! Он је био заборављен, немилосрдно заборављен, тако заборављен, као да га никада није ни
било на свету!
Кад је Мак Кормик дознао, да је Елен била верена с Ли
Чан Сујом, био је у први мах као убијен, као рањен ножем у
срце – али већ у идућем тренутку пробудио се у том срцу
љути тигар и Хари Мак Кормик клео се свим на свету, да ће
убити то „кинеско псето“, ако се само усуди приступити његовој и само његовој Елени! У свом гневу сасвим је заборавио, да га је то „кинеско псето“ спасло од страшне моралне
смрти и да му се то „кинеско псето“ могло још увек осветити било оружјем у руци, било – што је још страшније – документима!
Нећу морити читаоца описивањем свију перипетија ове
фаталне љубави, но казаћу још само то, да је два дана пре
повратка Ли Чан Суја, из Тјенцзина ишчезао пар људи, а то
су били наши Мак Кормик и miss Елен! Други дан после
бекства добио је Дик Уорд телеграм из Чифуа, којим га је
Мак Кормик извештавао, да се венчао са његовом ћерком
miss Еленом.
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Очајање и гнев „проклетог“ Дика, кад је прочитао овај
телеграм, нису имали границе! У овом свом огорчењу он је
сасвим сметнуо с ума, да је и он некада био „проклети Дик“
и да је исто тако завртио главу прекрасној miss Етели, као
што је Хари Мак Кормик завртио главу његовој сиротој кћери! У дубини душе био је скривен и страх пред осветом Ли
Чан Суја, коју је он сматрао као неизбежну, као нешто, што
се само по себи разуме.
Ево шта је све урадио проклети Хари! Он је упропастио
не само њега Дика Уорда, не само његову сироту кћер, но
пре свега упропастио је самог себе, јер је Дик Уорд прекрасно знао за нечисте афере његова незваног зета, а знао је још
и то, да ће освета Ли Чан Суја бити страшна. Па ипак! Кад
се је мало по мало умирио и дошао к себи, он је осетио, да
се у његову срцу почео будити топлији осећај према „проклетом“ Харију и да он и против воље одобрава његов поступак, јер какав да је и био тај проклети Хари, ипак му је
био много ближи по својој природи, него што је то икада
био „Кинез“ Ли Чан Суј.
Најзад, после дугог и дугог размишљања, он је решио, да
ће бити најбоље, да на све махне руком па да се скупи и потражи свога зета и кћер, па онда – широк је свет! А две такове „јуначине“, као што су били он и Хари Мак Кормик, неће ипак никада пропасти. God d....e us!
***
За својим огромним писаћим столом седео је непомично
Ли Чан Суј. Лице му је било бело, без иједне капи крви – као
смрт! Он је већ све знао... И помрло је за њега све на свету!
Са затвореним очима седео је он непомично, дуго, дуго...
На њему је био опет његов стари кинески костим, а главу је
покривала мала свилена капица са црвеним дугметом на врху. Све је било, као и пре, само није било више лепог, дугачког и црног, као гавранова крила, курјука! Тај је био принесен на жртву великој но немилосрдној богињи љубави!
Иронија судбе! Он леп, багат и образован човек био је бачен, бачен као парче ником потребне крпе!
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И при помисли на ту увреду ускипео је у његову срцу
страшан, безмеран гњев смртно увређеног „иностраним ђаволима“ сина велике, старе Кине! Те старе Кине, где су сада, тако без сваког обзира, газдовали ови туђи и по крви и по
души, омражени дошљаци! И он Ли Чан Суј, имао је пуно
права и могућности, да им се љуто освети, да их доведе до
срама и стида, да их убије и материјално и морално, јер пред
њим се они нису могли никуда крити, он их је могао наћи
свуда – сва средства за то била су у његовим рукама! Да, он
ће им се осветити, љуто осветити...
Ево, такве црне зле мисли појавиле су се у души Ли Чан
Суја, но те страшне, зле мисли појавиле су се у његовој души само за један тренутак, па су опет ишчезнуле – као да их
никад није ни било... а ишчезле су зато, што Ли Чан Суј није био обичан човек, него велик племенит карактер.
Пред његовим духовним очама појавиле су се оне очи,
оне дивне очи, које је он толико, безмерно љубио, па и она
мекана, свилена коса, чији је додир већ утицао на њега као
удар силног електричног тока!
Не! Он их ни прстом неће дирнути, неће упропастити
ону, која му је дала, ма и на кратко време, то што му нико
други осим ње није могао дати и никада више и неће дати.
И страшна жалост према сиротој Елени пробудила се у његову племенитом срцу – јер он је знао, да она неће бити
сретна с таквим човеком као што је био Мак Кормик. Иако
је он волео Харија Мак Кормика, то ипак није био слеп према његовим манама којих је било доста, а од којих је највећа била себичност, коју је он вешто умео скривати – но само не пред очима Ли Чан Суја.
И с тешким, горким уздахом устаде Ли Чан Суј... Лагано,
без журбе отвори једну од потајних фијока, и после кратка
тражења извади из ње две велике куверте. На једној од њих
било је крупним словима написано! „обавезе Дика Уорда“, а
на другој: „обавезе Харија Мак Кормика“. Затворивши фијоку, он раствори куверту и извадивши садржину, он је положи на писаћи сто; затим, исто тако лагано, без журбе, узе
са стола своје велике, челичне маказе, и све те страшне до183

кументе разреза на малу парчад. Скупивши их, он их метне
у другу велику куверту; затим узе лист хартије и на њему
написа следеће:
„Ли Чан Суј, поздрављајући поштованог пријатеља Харија Мак Кормика и прекрасну miss Уорд, честита им венчање, а поштованом пријатељу Дику Уорду удају његове ћерке. Од свега срца им жели, да буду увек и у свему сретни!“
Написавши ово писмо, он га положи заједно са изрезаним
документима, запечати куверту и написа адресу: „Господину
Харију Мак Кормику у Чифу. Hôtel Beach“ – и то је већ знао!
Затим, зазвонивши слузи, он му нареди, да одмах позове
старог „фактотума“ господина Вана; но то није било нужно,
јер у тај мах појавио се лично и сам господин Ван. Оставши
с њиме насамо, он му мирним, тихим гласом објави ову своју вољу:
Он – Ли Чан Суј – предаје сав свој посао њему – господину Вану – свом старом, поузданом пријатељу, а чини то
зато што је тврдо решио, да се за навек настани у далеком,
усамљеном манастиру „Пин-Син“, где је још његов покојни
отац купио читав број одељених зграда, у којима се он и мисли настанити. Одлази он из Тјенцзина још данас, ноћу. О
месту његова боравка не сме осим њега, господина Вана, ни
жива душа знати.
То је наредио Ли Чан Суј своме верном помоћнику, господину Вану, и још много шта, што је било велика, велика
тајна. Затим, благодарећи му на његовој верној дружби, он
се опрости с њиме – за навек.
Са страшном тугом у последњем погледу на свог доброг
господара изађе тихо његов верни помоћник, не проговорив
ни речи – из превеликог уважења према њему и његовој великој тузи. А Ли Чан Суј, када је остао сам, извади из друге
фијоке мали завежљај и отвори га руком, која је, дрхтала: тамо је била мала, бела женска рукавица. То је била њена рукавица коју му је она једанпут у шали поклонила и коју је
чувао као светињу. Затворивши очи, он је тихо поднесе к
својим уснама... Из рукавице је излазио фини, нежни мирис,
који је васкрсавао пред његовим затвореним очима све то,
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што му је било најмилије и најдраже на свету. И гле! На спуштеним трепавицама Ли Чан Суја блеснуло је нешто, што је
било врло налик на – сузу...
А тамо у предсобљу, код прозора, стајао је стари господин Ван и гледао онамо, на ону страну, где су се видели кровови европских сетлмента. И његово старо, добро лице било је унакажено грозним гневом и презрењем!... И подиже
он своју старачку руку са грчевито стиснутом песницом и
замаха њоме са страшном, немом претњом онамо, где се дизало оно „проклето гнездо иностраних ђавола“. А бледе
усне су му дрхтале као да шапћу страшну клетву!...
***
Прошло је неколико година. Мак Кормик све једнако кубури. Стари Дик је сасвим пропао и живи код зета заједно са
ћерком и унучадима. Његова ћерка, mistress Елен, још је
увек прекрасна, прекраснија, него што је икада била – ако је
то уопште могуће. Ту красоту није могла разрушити ни очева несрећа, ни ћуди мужевљеве, па ни она „тајанствена
ствар“... А „тајанствена ствар“ била је у овом: Сваки пут,
кад је Мак Кормик по вољи судбе или по вољи своје сопствене лакомислености био што ’но кажу: „притиснут уза
зид“, тако притиснут, да му је још само остајало, или да га
ухапсе, или да прострели своју лепу главу – то се је сваки
пут, као неким чудом, појављивала на његовом писаћем столу велика куверта адресована на њега, И нико, па ни слуга
Кинез, ни дадиља Кинескиња, једном речи: нико није могао
да објасни, како се куверта тамо створила! И сваки пут, када би се та тајанствена куверта показала, Хари Мак Кормик
тужно ћутећи узео би је и сакрио у џеп свога капута, а срасле су му се обрве мргодиле као од страшног, унутрашњег
бола!... Али његове очи, те издајничке очи, гласно су говориле, да му се душа ипак радује, што је опет „све сретно
прошло“...
Ћутала би и прекрасна mistress Елен, само што би јој
дивна главица ниско на груди клонула а уздрхтала, мала, бела рука закривала је њене чарне очи...
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А то је било нужно, јер иначе Хари Мак Кормик морао би
у тим чарним очима прочитати нешто, што је подсетило на
– презрење!...
Да! Тешко је то, када јоште љубиш човека, кога више не
уважаваш!
Но још је теже било лепој mistress Елени, када би помислила на човека, кога је уважавала више свега на свету, а кога је за навек унесрећила...
***
И пева и плаче скупоцена виолина Amati, када на њој
свира велики уметник и човек – Ли Чан Суј!

1) Назив, који дају Кинези Европљанима.
2) Тако називају у шали Енглези Кинезе.
3) Госпођа, дама.
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Станиша Војиновић

КИНЕСКЕ ПРИПОВЕТКЕ ОЗРЕНА СУБОТИЋА

Међу заборављеним нашим приповедачима налази се и
Озрен Суботић, најмлађи син, приповедача, песника и драмског писца Јована Суботића (1817-1886). Био је за наше
услове необичне судбине.
Године 1921. објавио је књигу „Из жутог царства“ са којом је упознао читалачку публику са темама Далеког Истока. Поред ове књиге у нашим новинама и часописима описивао је живот источних народа и био је сарадник немачких
листова као дописник из Србије.
Књига Из жутог царства, садржи седам приповедака:
„У пустињи Гоби“, „Прича о том, како се Кинез Ли Чан Сју
заљубио у белу лепотицу“, „Владивосток“, „Аматерасу Оо
Миками“, „Кинез Ти Фун Тај чудотворац (Боксерски устанак) “, „Прича инжинира М.“ и „Ускрс у Манџурији“. У њима опсије живот какав је видео на Далеком истоку изразивши велике симпатије и поштовање за кинески народ.
Личности његових прича различити су слојеви тога друштва, али јаке су индивидуе. Суботић своје ликове црта пластично са доста психолошких одредница; личности које се
свим силама одупиру енглеском маниру и утицају, тугујући
за старом кинеском културом и прошлошћу. Оно што је највидљивије од тог утицаја Енглеза огледа се у одевању и у језику. Зато ће „курјук“, који му је падао чак до пета, заменити енглеским оделом, а обријану главу коју покрива „свилена капица са црвеним дугметом на врху“ замениће шешир.
У језику Суботић сваку час употребљава енглеске речи у
оригиналу.
У Прича о том, како се Кинез Ли Чан Сју заљубио у белу лепотицу, његова главна личност Ли Чан Сју оличење је
тога става, у коме је доминатна црта жал за старом кинеском
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културом, кога прихватање западних тековина доводи у
стални конфликт са околином и самим собом.
На почетку ове приповетке Суботић је читаоца увео у
стање Кине тога времена, поделама друштва на народ и
странце, трговце и власнике, богате и сиромашне.
Комбинујући описе природе Кине и психолошке описе
својих личности Суботић је покушао да помири носталгичност једног промашеног света и живота у судару са динамичном западном цивилизацијом, која је незаустављиво
продирала у све делове кинеског друштва.
Сликајући живот и крајолике није пропустио да истакне
симболе Кине (папир и пагоде) и пејсаже који су „као нацртане црним тушем на златном папиру, виделе су се фантастичне контуре пагодâ, кијоска и манастирских зграда са
њиховим капризно задигнутим крововима, а међу њима уздизале су се силуете величанствених стараца – храстова!“
Како главна личност Ли Чан Сју, у самоћи, другује само
са виолином, и музика у овој приповетци има значајн удео.
Приповетка је тако написана да има све елементе музичке
композиције, а што је веома важно у нашој књижевности 20
века у којој је музика тако мало присутна, да је, можемо слободно рећи готово и нема.
Озрен Суботић је рођен у Новом Саду 25. XI 1873. године. Реалку и гимназију похађао је у Земуну и Ср. Карловцима. После тога је неколико семестра слушао права у Бечу
(1891-1894), Загребу (1895) и Великој школи у Београду
(1895). Године 1896. отишао је у Русију, где му је брат Дејан био руски генерал, и у Одеси завршио Војну академију.
Учествовао је у руско-јапанском рату (1904-1905) у штабу
врховне команде. Као руски официр свршио је курс на Источњачком Институту у Владивостоку и на тај начин постао
наш први школовани синолог (стручњак за кинески језик).
Ту је научио кинески језик и обичаје, географију, историју,
трговину и пропутовао неке делове Кине.
За време учења кинеског језика његов професор Петар
Петрович Шмит рекао је да кинески језик (који је једносложан) има четири основна тона, тј. сваки слог засебан појам,
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а пошто има много идентичних слогова, то се они разликују само по „тону“ којим се изговарају. Међу европским језицима само српски има ова четири тона. Да би му то показао
он је изговарао реч „горе“ (на висини; брдо, планина; рђавије, лошије, страшније; нешто пламти – гори).
Током својих путовања једном приликом Суботић је путовао кроз пустињу Гоби. Тамо је у Чурги, другој престоници будијског света, случајно видео Далај Ламу, који је морао
избећи из Ласе у Тибету, пред експедицијом енглеског пуковника из Индије. И тако је Суботић био први Србин који
је видео Далај Ламу, а видео га је на овај начин:
„У Угри се налазио руски конзулат кога чувају козаци
Бурјати (Монголи из Сибирије). У Угру су долазили читави
каравани поклоника (ходочасника) из Сибирије и Монголије. Далај Лама је становао у великом будијанском манастиру. Конзул је упозорио Суботића да никако не иде онамо, јер
би га фанатици могли премлатити. Али он је томе тако доскочио, што се у униформи козака, помешао у средину ових
бурјанских козака, и тако гледао кроз отворену капију неколико тренутака Далај Ламу, како благосиља хаџије“.
Када је поднео оставку на службу и напустио војску, Суботић се вратио у Угарску, где је био приватни доцент на Трговачкој академији у Пешти. Авантуристичког духа много је
путовао и посето Канаду, Сједињене америчке државе и већи део Европе (био је и у Севиљи у Шпанији).
За време Првог светског рата мађарске власти су га интернирале. После ослобођења био је уредник листа Званичне новине за Банат, Бачку и Барању, (бр. 1, XII 1918 – бр.
7, 6. III) 1919). Убрзо прелази у Београд, где га је председник владе Стојан Протић поставио за шефа Пресбироа 27.
VI 1919. године. Због боемског начина живота, ту се није
дуго задржао, убрзо је прешао у Нови Сад, и у периоду од
1923. до 1927. бавио се новинарским позивом, и био редовни сарадник (неко време 1923. и уредник) Заставе, у којој је
писао све: коментаре, позоришне рецензије и књижевне
приказе, чланке, приче, песме. Неко време 1923. године, у
Великом Бечкереку (Зрењанину) уређивао је лист Радикал189

ски гласник, а по повратку у Нови Сад био је и вредни сарадник локалног листа Нови Сад. Преводио са руског језика Максима Горког (1905) и Лава Толстоја (1909). Писао је
песме, приповетке, путописе и чланке у листовима, часописима и календарима: Невен Змаја (1883, 1885-1886), Мале
новине Пере Тодоровића (1895), Бранково коло (1903, 19051907, 1909), Браник (1906-1907), Жена (1911, 1921), Застава (1922-1927), Календар „Нова зора“ за 1925. (Београд),
Недељне илустрације (1828-1929), Календар „Велики Орао“
за 1938. (Нови Сад). У рукопису су остале сачуване до наших дана „Фантастичне приче“ (Народна библиотека у Београду, Р 564). Умро је у Београду 12. V 1951. године.
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Властимир С. Петковић

МИМИ И БИБИ

Није ни то случајно. Време је тиранин. Када су таљигаши немилосрдно шибали коње, беспослен свет, молим и
хумани! стварао је друштва за заштиту животиња. Правиле
се читаве параде; многи због тога добили и орден. Али су
аутомобили прегазили та друштва; коња и волова све мање,
а затим у моду је ушло да се негују мачке и пси. (За друге
животиње варош скоро и не зна, а село и тако чува животиње боље него људе). Баве се сада тим спортом не само уседелице.
И забринуо се јако хумани део беспосленог света. Срећом, живот је почео све више да гази, нарочито жене. Од
животних инцидената страдале најпре и највише девојке.
Зато почела да ничу друштва за заштиту прегажених и
посрнулих девојака.
Постало је то хипермодерно. И занимљиво...
– Спасли смо данас опет једну; тукао је немилосрдно
живот на периферији! – говорило се као некада: Данас смо
спасли једно кљусе; страшно га је тукао пијани таљигаш
Љуба Ћускија!
А после се шапатом и као с тугом додавало, на седницама женских друштава, нешто што је ишло као десер уз сувопарне хумане извештаје:
– Лако је сада грешити! Има ко да те изведе на пут!
–Пре се за једну грешну љубав ишло у клостер!
–Чак и када није било последица...
Мими је била млада жена. Те јесени узели су је на журевима први пут у претрес као жену; у претходној сезони оговарања оговарали су је само као девојку, удавачу. Сада су је
само још оговарали и у њеној кући, у њеном салону.
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–Комбинација сасвим обична, честа, Она: Мими, ћерка
дивизијског ђенерала; јединица, прва дама из свих татиних
гарнизона. Тако је све чула и много видела. Мало старомодна мама постарала се да се све и не преживи, па се у брак
ипак ушло с неким тајнама... На жалост не многим, те брзо
наступила досада и констатација: Што мужеви могу да буду
досадни! Срећа је само што имају доста пара!
– А он, Јоца Папагајев, финансијер и шеф познате експортне куће, дебели Војвођанин који је лако пливао престоничким водама, имао је пара. Обртао је и трошио оно што
су читаве генерације штедљиво прибирале по разним
Кикиндама чекајући Ослобођење. Тешко је било рећи да ли
је Мађар, Шваба, или, можда, Србин. Али је главно да је био
патриота. Требало је само видети његов трбух. Типичан
војвођански патриотски трбушчић!..
–Шапутало се да се угледном Србијанком оженио само
због веза. Јер паре, ма колико их било, ипак не могу све.
–И заиста, кући није поклањао много пажње. Салони су,
међутим, били удобни и укусни, јер их је Мими сама уредила. Он је више полагао на леп биро: угодна гарнитура, добра
писаћа машина и лепушкаста дактилографкиња. Ту се
највише и задржавао.
– Због тога није ни протестовао што су у кућу често
долазили угледни чиновници и официри, а нарочито виши.
Као да је Мимин салон био команда места: јављали се сви
који би дошли из татиног гарнизона у Војводини... Хвалили
су Војводину и њену културу и, онако узгред, тражили од
Јоце Папагајевог да им потпише меницу. И Јоца Папагајев
сматрао је то као част...
– Али су у Мимин салон долазили и трбушасти
Југословени, пословни људи. Нарочито после Берзе да на
Миминим лепим линијама одморе своје усијане очи, и да
своју увек будну страст задовоље пољупцем у руку. А цмакали су јoј руке као сеоске бабе икону. Мими је то трпела.
Јер они су Јоци Папагајевом потписивали менице и давали
кредит... Најзад, послови су послови! То је говорио и њен
отац, који није био трговац и ћифта...
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Живело се отмено. Цео један спрат у центру. Средом
велико примање; њено. Јоца Папагајев онда је обично био
на путу. Или у свом бироу.
–Опростићете, Јоца има конференцију!
–Но било је живо и без њега. Можда баш због тога
Побеђивала је увек тема најупорвмјег говорника. Тако је
једном и ћелави професор универзитета, матори момак и
стари отрцани љубавник, дошао до речи:
–Да, још како! Те установе треба енергично помагати..
Посрнулих и прегажених девојака све је више...
Даме се згледале; нису биле начисто на кога се односи.
–Живот гази. Штитимо данас и животиње, па зашто не
бисмо и та јадна створења остављена улици?! А помоћ је
ефикасна само када се организује, дакле кад постоје друштва.
Даме у већини почеше слободније да дишу.
–Ипак не разумем кога то желите да спасавате; ко је тај
кога и ви можете да спасавате, господине професоре? –
питала је оштро једна стара професорева непријатељица.
–Мислите ли на девојке које раде рђаве и недопуштене
ствари? – обавештавала се једна чланица свих могућих
хуманих друштава.
– Хтели сте, госпођо, ваљда, да кажете: девојке које су
своје тело пустиле у саобраћај пре него што треба и... незаконито?! – почео је професор, али је Мими била обазрива те
њен глас пресече све:
–Ко би хтео још мало чаја?
И разговор се разби на гомнлице.
–Па то онда нису само девојке са удице. Ја знам... Ето,
госпођица...
–Ох, не. Оне то раде за паре а она из спорта. Затим из
такве куће!.. Верујте само што мало већа слобода...
– Али она мисли да се уда! Шта ће рећи муж?
– Врло просто: удаће се за каквог српског дипломату.
Они не пазе на све ситнице. Којешта.
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Ћелави професор унивезитета био је упоран до досаде.
Купио је прилоге за друштва за заштиту прегажених и
посрнулих девојака и вршио упис нових чланова.
– Тај се баш решио да збрине многу девојку!! – шапутало
се с подсмехом иза његовиј леђа.
–Ако збрине онолико колико их је упорпастио биће доста.
Да га се ослободи, и Мима је постала не само чланица,
него једнога дана примила у своју кућу и једну жртву живота: да је спасе улице и упути правим путем.
Звали су је Биби; шеснаест година, но тело већ зрело,
поглед већ уморан а лице ведро и лепо. Пудер и руж најјетинији али вешто искоришћени; коса лепо подшишана. Није
била само довољно добро одевена ни давољно чиста. Мими
је наредила да је окупају. Затим је добро испрскала својим
мирисом и дала јој једау од својих старих хаљина.
Биби је жудно удисала мирис Мимине собе.
– Како лепо мирише! Док сам била код баб... Ух што је
тамо смрдело? Бррр...
И сва се стресе.
– Вас су три пута хапсили?
– Ох, више, више. Нисам кмала дозволу... Нису ми је у
почетку ни тражили. После им је нешто пало на памет. Да
вам не да Бог да имате посла с њима. Не знам зашто нас
нису трпели?!
– Били сте много несрећни?
– Ја? Како да кажем...Не знам. Имала сам често све што
сам хтела; само да се нису умешали други, ...
Мими је посматрала и као више за себе додаде.
–Јесте, лепа је.
–Да, то су ми сви говорили. Ноге су ми нарочито лепе.
То су ми увек понављали и добацивали. Али ја више волим
своје груди. Видите, сви су уживали кад им покажем. Ох,
ала сам била луда... И никада нисам хтела обе; прво једну па
после другу. А они су вриштали...
–Пропалице!
–Пропалице! Зашто? Па све су то људи од реда. Какви
људи, госпођо! Млади и стари, али ја сам волела само лепе.
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–Јесу ли били ожењени или момци?
– Не знам. Никада нисам питала. Није ми ни требало да
знам...
Место с мачком или кучетом, Мими се сада занимала с
Бибом. Терала је да јој прича о људима које је познала у
свом бурном животу и грдно се љутила што Биби никоме
није знала презиме, већини ни име.
–Ја сам их памтила по лику. И сада кад зажмурим видим
све оне који су ми се свидели и које бих опет радо видела.
Оне гадне трудила сам се да одмах заборавим...
Своја интересантна причања Биби је морала да понавља
и пред неким Миминим интимним пријатељицама. Тако је
Биби била нека врста апарата за разоноду повлашћених
радозналих гошћа. Готово све желеле су да у Бибиним знанцима познају кога од својих познаника, можда и мужа...
– Златна је ова мала Мимина посрнула девојка!
А ћелави професор универзитета рекао је важно:
– Она је срећна, госпођо, што је дошла у вашу кућу; ту ће
бар заборавити свој стари живот... Спремиће се за нове дане!..
Мимина куварица, која није знала за ове речи уваженога
професора, казала је собарици већ другог дана по Бибином
доласку:
– Од ове мале нешто би и било. Ако не би пре времена
умрла од некакве фенерије, могла би једног дана да постане
и поштена жена. Шта фали данас мени, ја сам још била
хотелска собарица, предратна хотелска собарица!.. Овако ће
је размазити и од ње никада ништа.
Тако нешто као собарица, повереница. Била је одана и
поверљива као пашче. Понекад је и спавала крај Миминог
кревета. Највише је волела да гледа кад се Мими скида.
Уживала је у њеним облинама.
– Тако се радујем кад господин не дође. Онда могу да
уживам гледајући вас. И мука ми је кад дође.
– Што Биби?
– Не могу да замислим да господин спусти своју руку
на... ту...
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И показа руком на Мимине груди.
Није јој требало много да увиди да ни Мими не мисли
боље о своме мужу. И говорила је сама себи: „Ја ни пре
овакве кеше нисам хтела да гледам, али ко ће разумети ове
богате људе! Она мора да воли неког другог!“
Покушавала је да погоди ко је тај други. Но ствар није
била лака. Није помагало ни прислушкивање на вратима.
– Не, од ових што долазе није нико! – закључивала је
Биби кроз читав низ дана.
Али је запазила како је Мими задрхтала када је једног
дана Јоца Папагајев ушао руку под руку с једним артиљеријским мајором.
– Мими, довео сам га на ручак. Тата га је послао к мени
неким послом и не знајући да смо ја и Мића као браћа. Та био
је осамнаесте први србијански официр који је дошао у наш
град! Да знаш шта су све онда починили Јоца Папагајев и
Мића Томић! Али се то пред женама не прича... Хајде ти,
мала, напоље...
Седело се до три сата, па су онда Мића и Јоца Папагајев
пошли у Министарство Војно због татиног посла.
– Мими, Мића се сутра враћа, али ћемо вечерас сви
заједио; доћи ћемо по тебе око девет.
Кад су отишли Биби се привуче Мими.
– Леп, много је леп! И још згодан?
– Ко?
– Па, овај мајор Мића!
– Ћути! – прекиде је Мими тако нагло да Мими одмах
имада чисту ситуацију.
Због татиног посла мајор Мића је поново дошао у
Београд. И долазио је редовно у кућу. Биби је било јасно да
је почео да ради нз обнављању старих веза. И прислушкивала је пажљивије него икада.
– Мими! – чула је једног дана – Мими, ја те сада волим
више него икада. А знам да не волиш свога мужа, оног маторог развратника.
– Ћути он је мој муж. Ја нећу да будем жена која је
посрнула.
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– Опрости, ја сам мислио да сам у твоме погледу нашао
мало старе симпатије. Али сам се преварио.
– Ниси, али ја нећу да будем као... као друге. Нећу да
варам мужа који ми даје угодан живот, иако ми је иначе
одвратан, иако знам да је тај једини мој разлог за верност и
смешан и жалостан. То је глупо. Немам храбрости да се
лишим угодности и другојаче не могу. Да сам слободна...
Уосталом, иди; нећу да те виде. Може да почне да сумња, а
ја нећу скандал.
Биби је у другој соби крај врата уздисала:
– Како је тешко бити отмена и поштена госпођа.
Али је мајор био упоран. Волео је. Јер глупости се чине
само кад се воли. И Мими је полако попуштала. Најзад,
свака жена воли да буде мажена. А Јоца Папагајев није био
човек који би је могао мазити. Био је само понекад муж и
редовно плаћао све рачуне. Био је уверен да је то доста за
једног богатог мужа.
– Више би ме гледао да сам му љубазница! – шапутала је
Мими, не увек без суза. – Од њега и не тражим љубав, али
ми мора дати поштовање.
Постајала је све мрзовољнија, тако да је Биби једног
дана, одмах по вечери, више на своју руку пустила мајора у
Мимину собу, иако јој је било наређено: Ни за кога нисам
код куће.
Бура није била мала. Биби је пажљиво слушала све.
– Ти хоћеш да ме упропастиш, јер знаш да те волим.
Биби ће већ добити што те је пустила. Овако лако одевена!
У мојој соби... у ово доба! Да наиђе Јоца!
А Јоца Папагајев се баш враћао с једног банкета у част
некакве војвођанске привредне корпорације. Био је добро
загрејан. Ишао је право вратима Мимине собе. Вином
загрејана крв хтела је ублажење.
Биби осети колика је опасност и у трен ока дошла јој
мисао.
Лака и прозрачна сукњица једва је прелазила колена. И
знала је кад се сагне, да се види доста изнад листова. Те се
добро саже као да нешто тражи по поду.
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Јоца Папагајев, с којим се шегачило војвођанско вино,
спазио је лепе ноге. Било му је мило. Развеселио га је тај
знак који је значио: стој!
Застао је за тренутак и од срца се насмејао. Гласно.
Но само није знао колико ће га стати тај смех. Јер када је
затим ушао у собу у коју је био пошао, на отоману је лешкарила Мими. Кроз отворена врата Биби примети да дрхти.
Осети да је њено присуство потребно и уђе... Направи се као
да хоће косу да јој уреди.
– Мими, добио сам орден. Светог... Светог... неког светог,
ђаво нека га носи!... Хтео сам... Ух, врашка је ова мала!
Врашка... Знаш, Мими, видео сам....
Па осети да ће да се изда. Трезнио се полако; жеља за
Мимом и њеним грудима стишавала се нагло. Губиле се из
свести контуре лепих груди и јављале лепих ногу. Те погледа скоро кивно Мими.
– Идем мало да продремам.
Кад изиђе, у соби гробни мир. Мими је дрхтала и тромо
се дизала с отомана.
– Бррр... Као када прође рација! – прошапута Биби.
– Шта кажеш?
– Кажем да се господин на банкету добро провео. Ко би
рекао да човек мора толико да пије кад добије орден!
Када се испавао, Јоца Папагајев није се више сећао ничега. Тек када му је у бироу дактилографкиња поднела нека
писма, па се затим удаљила, Јоца Папагајев је, по обичају,
бацио поглед на њене ноге. И тек тада се сетио шта је видео
када се Биби сагла. Насмешио се.
– Ех, та није рођена да проводи празан живот! – мислио
је. – Не искористити таква преимућства! Потребан је само
умешан импресарио.
Али је једва сам у себи хтео да призна, да је сам себи
наменио ту улогу.
– Ја ћу је увести у свет. Зар се сада уопште пита откуда је
ко! Само лепота, младост, тоалета, шта куда хоћеш. После,
нека гледа шта ће. Али ће се дуго говорити: Ову малу Биби
пронашао је Јоца Папагајев!
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Почело је вребање.
Осетила је то Биби најпре у његовом погледу, затим по
томе што би му чудно заиграо мишић више усана чим би је
спазио. Толико пута је задовољно трљао руке. Резултат је
био да се Биби једног дана обратила Мими:
– Госпођо, готово да ме пустите. Досадно ми је. Осећам
да ми ври крв. Начинићу какву будалаштину, па ћете се
наљутити, а ја пристајем на све само не на то да вас расрдим.
– Ћути, лудо, зар опет на улицу!
– Што? То не; научила сам ја овде код вас толико ствари
да је искључено да бих сада била луда као пре. Пре су се
увек други користили. Сада, сада бих знала.
– Али, ми ћемо те удати!...
– То нећу! Осећам да бисте и ви више волели да се нисте
удали. Немојте да се љутите. Ваш муж...
Не доврши, јер је Мими избаци из собе.
Опсада Јоце Папагајевог била је упорна, упорнија од
мајорове опсаде. Због прве се Биби по цео дан смејала, због
друге били и Мими и мајор скоро луди.
– Биби, тражи шта хоћеш! – шапутао је Јоца Папагајев.
– Никако не могу да се смислим! – одговарала је Биби.
Помишљајући на Биби, чија га је близина дражила, Јоца
Папагајев није ни узнемиравао Мими. Па ипак је она једнако понављала:
– Не могу да га трпим.
– Што не одете од њега? – шапнула је Биби једног дана.
Туп поглед био је најпре одговор. Да је могла Мими би
казала: Ако одем узеће све што је дао. Затим је признала:
– Биби, ти си дерле, ти не разумеш. Морам остати све док
он не буде дао јаван повод да са могу, да га смем оставити.
Биби се замисли. Била је јако озбиљна, тако да се Мими
зачуди кад је виде такву.
– Па то није ни мало тешко. Уђите тачно у три у мали
салон. Само уђите нагло, сасвим нагло, али се пришуњајте
да нико не осети.
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Мали салон је био у вези са собом Јоце Папагајевог и
Мими прође као муња кроз памет да је Биби морала нешто
видети. Јоца можда доводи неку?...
– Добро, доћи ћу.
Одмах по ручку Мими се повукла под изговором да је
боли глава. Јоца Папагајев пошао је у своју собу. Крај
креденца је стајала Биби.
– Биби! – прошапутао је као и увек тихо јер су врата од
суседне собе била отворена. – Биби, тражи шта хоћеш. Ево
ти, узми колико хоћеш, све.
Пружи јој свој новчаник. Биби га узе, те се Јоца
Папагајев блажено насмеја.
– Вратићу вам га у три, у малом салону.
Јоца Папагајев је трљао задовољно руке и певушећи отишао у своју собу.
А у три нагло су се отворила врата на малом салону.
Јоца Папагајев, сав срећан, седео је на дивану. Преко
његових гломазних колена седела је Биби. Није му дала да
је љуби, али је он био задовољан што је могао да је осећа
тако близу себе и да јој милује руку. Када спази своју жену,
скочи као опарен. Биби одлете на земљу као лопта.
– Господине!?
– Мими!... Слушај...
– Доста. Ја путујем вечерас; остало ћете се објаснити с
мојим оцем...
Ушуњала се као маче.
– То је само због вас. Иначе га никада не бих ни погледала. Пих, мрзим људе с маљавим рукама и који шиште кроз
нос. Сада ме бар више неће смети да дира, а... а и вас.
Мими је седела на отоману и нервозно лупкала ногом.
– Ако ви одете из ове куће, одлазим оног часа и ја. Не бих
допустила ни да ме пипне. Идем и ја!
– Куда?
– Куда? Јест, да ја нисам и о томе мислила. Становаћу код
куваричине удате ћерке. Морам да признам, господин ми је
последњих дана толико дао пара да ћу моћи подуже да
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живим. А дотле ћу се већ и сама снаћи. Ех, код вас сам ја
доста научила! Није Биби више ћурка.
– Не могу да те водим собом. Овде не можеш остати.
Морам те или вратити друштву или препоручити којој
својој пријатељици. Шта хоћеш?
– Хвала! Нећу ништа. Али ако вам није тешко, израдите
ми преко тог вашег друштва дозволу... Може ми требати, а
тако је тешко бити без ње ...
Те вечери Мими отпутова оцу. Јоца Папагајев се страсно
картао и губио у једном клубу.
А Биби, у једној старој Миминој хаљини, појавила се
први пут у једној од оних летњих башта у којима се седи и
после поноћи. Док се она достојанствено држала трудећи се
да се смеши Миминим гордим осмехом, са свих страна
полетели су на њу као муве на мед...
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Властимир С. Петковић

СКАНАДАЛ

Једна дактилографкиња својој пријатељици; Ниш.
(Крај писма). Да ти поменем, најзад, и последњу београдску сензацију. Из такозваног отменог, модерног света,
оног који је вазда незадовољан Београдом и његовим укалупљеним маловарошким животом, оног који, мислећи да је
једини представник савременог живота, с презрењем гледа
на нас остале, ситне....
Бобу адвоката Нинића, како прича мој шеф, нашли су у
једној кабини, на плажи, – баш као у филмовима – заједно
са Марком Нешићем, индустријалцем, интимним другом
њеног оца.... Наравио, новине о овоме нису писале. Угледна
кућа, обзири деликатности!...
Ех, да сам ја себи дозволила сличну забаву, можеш мислити да бих већ одавно била у санитетском списку.
И шеф би ме отпустио, мајка жестоко испребијала!...
Њу су, међутим, само послали ван Београда.
Госпођа Зора Нинић својој сестри; Рим.
Послали смо ти је. Шта смо и могли друго, кад смо је
морали уклонити из Београда за неко време. Скандал је био
велики, али свако чудо за три дана. Мораћемо само да јој
повећамо мираз. То ће бити довољно да се заборави све.
Бобу не мучи питањима. Боље ћеш урадити ако покушаш
да је прикачиш за каквог шмољу из нашег света у Риму.
Знам да их има и од угледа, који ће као мужеви бити
послушни, а који су похлепни на паре...!
Боба упорно тврди да није имала никакве везе с њиме,
али ја не могу у то да верујем тако лако. Знам добро данашње девојке које умеју увек да искористе своју вредност....
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Међу нама буди речено, нисам мислила да ће Боба бити
таква лавица! Али наша крв... Све сам веровала да се онај
матори клипан шуња због мене. Добро је те нисам била
попустљивија према њему. Ипак му се мора признати да је
добро глумио. Велизар каже да ће га већ добро ошишати за
ову комедију. Јер, на крају крајева, не можемо прекинути
везе с његовом богатом и утицајном породицом, али је и
право да сами не сносимо сву штету.
Гледаћу да искористим ову прилику па да и сама дођем
до Рима. Можеш ми због тога писати да је Боби рђаво... да
је моје присуство потребно.
Велизар Нинић, адвокат, госпођи Вери Марка Нешића,
индустријалца; Дубровник.
Драга моја, још сам бесан. Бесан сам због оног твог глупог мужа. Каква несмотреност!... И то од човека који је тако
дуго живео у Европи и који је цео свој век посветио јурњави за женама! Сељак, говорио сам увек да је само сељак
предестиниран да у љубавним аферама увек прескаче само
плотове!
Да бих несметано могао бити у твојој близини, примио
сам га у кућу. Чак сам се излагао опасности да ми заведе
жену. Срећом, моја га је жена одбила, те сам могао бити
миран. На Бобу нисам ни мислио. Али је мислио он, јер је
пре мене опазио да више није дете већ зрела девојка. А како
сам и могао мислити, када си ми ти једнако била и у срцу и
у мозгу. Само због тебе опростио сам и сада, пошто ми је
пре тога дао реч да му је ово био први и последњи покушај...
Кад се ова неугодност већ догодила, треба је бар ваљано
искористити. Изгрди га добро и отерај из Београда на неко
време. Кажи; док скандал спласне. Ти се, међутим, одмах
врати. Бићемо сами, јер осећам да би и моја жена желела да
оде до Рима. Сада још само тражи погодан изговор...
Мука је то имати деце! Тешко је данас бнти отац!..
Госпођа Зора Нинић г. Петру Илићу, начелнику министарства.
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Драги Перо,
Одлазим за који дан у Рим. Због оне моје гуске. Било би
дивно ако би и ти могао доћи. Могли бисмо провести неколико блажених дана....
Ако ти је за осуство потребна помоћ, обрати се моме
Велизару. Њему и иначе треба неко да сврши извесне послове у Неапољу. Могао би ти још платити и један део пута...
Г. Марко Нешић, индустријаалац, својој жени Вери,
Дубровниок
Мила моја голубице,
Долазим за који дан да те загрлнм. Послови су ме преморили, те ми је потребан одмор.
Свакако си већ чула шта се догодидо малој Боби. Од срца
ме је жао. Али такве су данашње девојке!.. Неки неваљалци
поменули су и моје име у овој невиној аферици. – Боже мој,
на плажама је то обична ствар, јер је наго тело увек ратоборније. – Дубоко верујем да ти ни часа ниси поверовала у те
интриге. Та ја бих могао Боби бити отац!...
У стварн, у питању је један артилеријски канетан. Знаш
га, онај црномањасти Владимир Момчиловић.... Да бих
олакшао ситуацију и Боби и њеном оцу, постарао сам се те
је капетан Момчиловић одмах премештен у Битољ. Свака се
нетактичност плаћа. Жао ме је, јер је мислио да ступи у
гардијску артилерију, али гарда није за слонове. Плажа није
коњушница.
Дакле, до виђења, мала моја голубице!
Твој Марко.
Р. S. Заборавнх додати да сам се дефинитивно одлучно
да купим нов аутомобил. Дођи, као што си желела....
Боба Нинићева својој интимној другарици Бранки
Момчиловић.
Већ је десетак дана како су ме на врат на нос довукли у
Рим. Волим Рим, али још нисам изишла из собе, па ни да
обиђем своју драгу Вилу Боргезе, чију шумицу гледам с
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прозора. Тешко ми је, а нарочито ми је тешко да пишем
теби, сестри човека кога тако много волим
И поред скандала? И после скандала? – питаћеш.
Мени је деветнаест година. Лепа сам, нарочито имам
лепу главу и ноге. Говорилн су ми да сам од расе. И богата
сам. Истина, кћи ратног богаташа, али тек богаташа. Због
тога ми нису ни дали да постанем жена твога брата, јер је
само капетан.
Моја би мама желела да се одмах удам бар за дивизијског
ђенерала, чији ранг одговара мом миразу. Међутим, да сам већ
жена, сви би нашли да је и у реду и да је природно да ми капетан буде љубавник. Мој отац не би никада пружио руку
Владимиру као мом мужу, али када би знао да ми је љубазник,
поред живог мужа, сигурна сам да би се смејао, да би хвалио
мој укус, и срдачно би му стегао руку. Данас као да је лакше
узети онога кога волиш за љубавника него за мужа!...
По својој природи ја сам више за тих живот. Ја бих
волела своју кућу и свог мужа. Међутим, моји то нису
осећали и још сада не осећају. О моме срцу, о мојој души
никада нису водили рачуна. Али о моме телу и сувише.
Мама је вазда била горда што сам витка и што су ми беле
груди украшене дојкама савршених облика. Хтела је да се
томе диве и други. И зато ме је терала дс се онако облачим...
Не само на забавама, на којима носимо индискретне балске
тоалете које разголићују жене више него костими за купање.
Знаш и сама не бих могла своје летње одело од чипака могла
да сабијем у шаку.
Одводе нас у друштво у коме су матори опаснији од младих. Због подмуклости. Јер младост ипак никада не може да
буде гадна.
Један од маторих био је и овај због кога се догодио цео
скандал. Тата га је однекуд стално довлачио у кућу. Мислим
да ту нису играли толику улогу послови, колико његова
жена. Јер и мој отац воли жене и мени је толико пута било
мучно посматрајућн га како жудним погледима прати
покрете мојих другарица. Уосталом, тај упаљени и пожудни
поглед осећала сам и ја толико пута на себи од татиних
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најближих пријатеља. А ти погледи пеку, страховито пеку,
као што погледи младих милују.
Покушао је да буде насртљив. Пољубио ме је једном
изненада у раме. Треснула сам га књигом коју сам држала у
руци. Слатко се смејао моме бесу, али се повукао.
Била сам дуго у води. Зашто да кријем; мислила сам да
ће доћи и Владимир, па сам хтеда да ме и он вади. Јер волим
кад ме он гледа с усхићењем. Његов поглед ме не вређа и
пред њиме бих могла, сва срећна, стајати и нага, само ако
бих знала да ће му се очи смејати срећом.
Чекала бих га још, да ми један од његових пријатеља дискретно не стави до знања да неће доћи. Увијена у огртач, и
мислећи само на њега, вратала сам се у кабину. Моје друштво остало је још у води. На плажи је било доста света.
Чекала сам да се осушим, па да се обучем.
Одједном, у кабину уђе он.
– Погрешили сте кабину! – насмејах се увијајући се још
више у огртач.
– Не, нисам погрешио. Једва сам вас увребао и сада ми
нећете утећи.
Скочнла сам. Толико сам дрхтала да ме је плашило.
– Нећете, ваљда, да правите скандал? Нико ме није видео
и нико неће знати. Само да вас пољубим. – Кабинерки сам
дао богат бакшиш....
– Излазите! – викнула сам.
Глас ми је угушила његова рука. Осетила.:. сам како су
ме на мах чврсто зграбиле његове руке. Огртач ми спаде с
рамена....
Спас је дошао неочекивано, али с њиме и скандал.
У хитњи није било добро затворио врата од кабине. Кад
ме је зграбио, кабина се затресла и врата се отворила. И свет
ме је видео у његовом наручју.
Није тешко погодити да неколико тренутака доцније
никога није било у води. Не знам шта би све било да ме
снажна кабинерка није увила у огртач и однела у своју собу.
Чувар купатила за то време успео је да склони њега.
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– Забога, госпођице, зашто ми раније нисте казали шта
хоћете? Све би се лепо дало уредити, а овако. Ох, ох! –
вајкала се жена док ме је брисала.
Ја сам дрхтала. Јер сам осећала да ће ме одвести у
полицију. Тако су увек радили с оним малим шнајдеркама
које би ухватилн у жбуњу.
Међутим спасло ме је татино име.
Глас о скандалу стигао је кући пре мене. Дотле сам
углавном била мирна, свесна да сам жртва несмотрености
једног маторог развратника. Сву тежину ситуације почела
сам осећати тек код куће. Јер ни тата ни мама нису хтели
веровати да се није ништа догодило у кабини, да се чак није
могло ништа догодити. Прве вести су гласиле да су нас у
кабини нашли пошто смо у њој били читав сат. И мој отац и
моја мајка више су веровали ономе што свет каже, него
ономо што ја тврдим.
– Треба видети да само не буде последица! – чула сам
када је отац полугласно рекао мами.
Разумела сам шта то значи. И потекле су ми прве сузе. А
они су били бесни када сам одбила да ме прегледа лекар.
Дотукла ме је мама, када смо остале саме.
– Боже Бобо, како да се заборавиш? На плажи, као да си
куварица, где има толико света! Ух, на плажи... Шта би било
са женама када би све биле тако несмотрене, тако глупе?!...
Значило је да треба бити смотрен. Остало је споредно.
Видела сам то и по томе што њега нико ни речју није споменуо. Но врхунац свега било је када су мами још исто по
подне јавили, преко једне тетке, два постарија господина
која сам мрзела из дубине душе. Стављали су до знања да су
вољни, без обзира на мој „несташлук“, па баш и ако буде
последица, да ме узму за жену. О миразу би се, наравно,
посебно дискутовало.... И мама је мислила да то сме и мени
да достви, додајући да она не сматра да је то најпогодији
начин да се реши моја криза. У ствари, о мојој душевној
кризи нико није ни мислио. А она ме још и сада сажиже.
Свесна сам да сам светла, али ја не могу да поднесем ово
што се са мном ради. Моји родитељи не верују ми, али не
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праве питање. Тако ће и свет. А ја бих хтела да ми се верује
Ја бих нарочито хтела да ми верује онај кога још увек, и сада
више него икада, волим. Ја нећу да и он буде као моји. Буде
ли и он био као они, онда више нећу имати потребе да се
браним. Признаћу оно што нисам учинила. Сви ће наћи да
сам мали несташко. Отац ће ми купити нову раскошну
хаљину, господа ће ме гледати с поштовањем: Овако млада
па већ тако борбена...
И тај пут одвешће ме куда не желим и једнога дана бићу
управо оно што они мисле да сам сада. Несташлук с плаже
биће стваран. Али тада ће бити врхунац моје несреће, моје
патње...
Зато твоје писмо чекам жудно. Оно треба да обухвати и
Владимиров одговор.
Твоја Боба.
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Властимир С. Петковић

МОЈ КОМШИЈА ДУРА

Однекуд, сетили се и тога, иако ствар није партиска, те се
све ускомешало. Полетели расписи, преписи, објашњења...
И „Пов“ и онако... као и увек када се има посла с народом!
Спремала се свуда и званична прослава десетогодишњице пробоја Солунског фронта, па село одредило и своје делегате за обласно место. А многи се спремали да пођу и сами, незвани. Казало се: Части жупан! Народно весеље!
Било се већ много што шта заборавило.... десет година!...
па се цело вече, у кафани, препричавали с напором прикупљени остаци успомена. Излизали се и ожиљци од старих
рана, али се још увек водила стара борба, мучна борба за голи живот. Водила се некада с непријатељем, пушком, после,
када је непријатељ сатрвен, мал’те не и са самим Богом, а
шакама, те се жудно заборављала и јучерашњица, а камо ли
оно од пре десет година...
Уосталом, млађи увек некако радије слушали како стоји
ствар о партијама, куглицама, среским поглаварима и да ли
ће се плаћати менице. Та брига морила сада и старије...
Ипак је било вече када се онима са Солуна дозвољавало да
нешто кажу... Слушали чак и председник и два одборника... И
нико се није мрштио иако се једнако понављало: На Солунском фронту... Ми Солунци... Кад омо дошли из Солуна!
Због пробуђених успомена био сам и сам радостан.
Ето, народ и власт не заборављају! Народ поштује своје
великане! И сви су великани који су били на Солуну! – декламовао је поп.
– Живели Солунци! – клицали су учитељи и бакали.
Председник и одборници климали су главом у знак одобравања, али нису давали гласне изјаве. Не зна се шта носи дан,
а шта ноћ!...
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– Живели савезници! – сећао се један Солунац.
Народ је све одобравао и викао за све: Живео! Живели!
Ипак је Милош кафеџија пазио да сваки плати што попије.
– Овде сваки плаћа, а кад одете тамо, даће част жупан!
Но пристао је ипак, патриота и народни човек, да бесплатно уступи кафану, ако пада киша, за свечани збор грађана... И ја сам морао да пристанем да говорим на томе збору.
*
Ноћ је била запарна. Небо пуно облака. Свуда густ мрак
и мир. Чак и на насипу пусто.
Иако је била тишина, иако сам био сам у соби, с муком
сам набацивао речи намењене сутрашњем свечаном говору.
Можда баш због тишине! Биле се пробудиле успомене, те
свака реч изгледала ништавна.
Љутит, изишао сам напоље да се мало освежим, ако је
могућно и приберем мисли.
Стајао сам на прагу.
Свуда мрак, само у дну, иза ниске ограде, у суседном дворишту, видела се светлост. Пламен распаљених главња испод казанице немирно се играо светлећи час јаче час слабије.
Сетио сам се: Крало се време на рачун одмора. Казаница
мога комшије, одмах до ограде, радила је и ноћас. Неко је
хитао да искористи и ноћ и испече два-три казана ракије.
Док сам се мислио ко ли је то вредан по ноћи, одједном
се зачуо сух кашаљ, затим пљување и псовка:
– Хоћеш да будеш први, хоћеш армиску похвалу, па сад
је нађи једним оком!
И опет псовка, пљување, сух кашаљ.
Познао сам га: Мој први комшија Драгољуб: Дура инвалид, који је припадао великој народној партији: дан и комад!
Пришао сам ближе огради.
– Шта је, Дуро? Зашто се тако љутиш?!
– Изгубила ми се печурка, господине, а ракија већ потекла. Како ћу ракију у табарку без печурке? Неће имати боју.. Где да је нађем овим једним оком, затворило се и оно!
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Прескочио сам ниску ограду и помогао му да нађе скупоцену печурку која се била затурила. На мах се смирио и, пошто је удесио да ракија тече у табарку кроз печурку и бео
рубац, сео крај ватре да даље гледа казаницу.
– Хоћеш ли још дуго, Дуро?
– До зоре! А ако буде шљива у каци, и сутра. И тако се
сутра неће ништа радити. Чуо си већ: биће весеље и част.
Смејао се кисело и гладио брк.
Дура је био сакат у једну ногу, а једно му је око било избијено; лице унакажено, тело кљакаво.
У општини је некада био записан као угледан домаћин,
газда, сада као инвалид; у кући као онај који заповеда, чија
се чује, сада као онај; који само слуша; код жене као муж,
сада као...
И све због Пробоја, који се сада славио, и жеље да што
пре дође до Мораве.
Пре десет година...
*
Као први комшија знао сам, тако, понешто, те запитах:
– Зар баш тебе оставили да се петљаш око казанице?
– Него кога ће? Они други, мушки, треба да се одмарају;
иду сутра на част, на прославу, како каже поп. А за бољи посао и нисам... Неће, ваљда, жене?!..
Из луле је млаз ракије бивао све јачи. Вода у бачви, кроз
коју је пролазила цев, све се више пушила. Дура погледа још
једном да ли је табарка намештена као што треба и наточи
чашу млаке ракије. Затим гурну две-три цепанице под казан
и седе на једну гредицу. Ћутећи сам сео и ја, јер сам знао да
је чашица ракије намењена мени. Чекао је само да се ракија потпуно охлади, па да ми пружи да је пробам.
Ватра је пуцкарала; сухо дрво је прштало. Иако је било
запарно, по старој навици, кад се нађем крај ватре, пружих
руку као да хоћу да ое грејем.
– Као некада код „Споменика“! – насмеја се благо. – Грејали смо се гиџама из једног винограда. Упропастисмо село... Како се зваше... Зборско?
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Били смо заједно у истој чети, врло дуго у истом рову.
Био је у праву... Толико смо пута по целу ноћ преседели крај
ватре грејући се и чекајући да сване.
Онда је био здрав, отпоран, снажан. Каплар, дисциплинка... као кадровац. Срчан до крајности, али не пуст. Човек
коме се у чети поверавали најтежи задаци. Носио је машинску пушку и зато је био горд. А и ми са њиме што је наш.
Увек весео, ведар... И кад су други псовали, и кад је смрт
сигурно била боља од онаквог живота...
Вазда је сањао о кући, о Морави и новом животу, који
треба да дође после свих мука.
Једва чекам да будем опет човек и домаћин!
И само када је био изузетно добре воље, када смо били
потпуно сами, најчешће на објавници, узбуђен мирисом
траве која је око нас непокошена бујала и потсећала на ливаде крај Мораве, причао је интимније о кући. Онда сам
смео да га дирам и за Добринку, жену која је, у своје време,
за њега утекла...
– Јест’, много волим Бриду! – признавао је скромно.
И због ње је једва чекао да пођемо напред, ка Морави.
Али када смо, најзад, пошли напред... остао је међу првима. Једно хаубичко зрно заковало га је за земљу с читавом
десетином. Мислили смо за увек, али се он појавио у селу
баш када су хтели да му дају годишњицу.
Једва сам га познао и ја.
Згрозили се сви како је изгледао. И њему самом је било
тешко, непријатно. Као извињавао се:
– Нисам крив; пазио сам, али потеже баш испред мене...
Хаубиц!.. Шта ћеш, могла је и да откине ногу!
Нису га избацили из куће, иако више није претстављао
радну јединицу. Али више није био господар. Са тим је и
сам био одмах начисто. Видело се то по горком осмеху који
му је стално лебдео око усана.
И код куће је морао да лежи прилично дуго. Није ни хитао да се дигне. И нашто?!
– На млађима свет остаје! – тешио се.
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И да би сам себе заварао, када би му било тешко, одобравао је гласно све оно што су његови већ урадили и не питајући га.
Када би ме видео насамо, на путу, жалио се понекад као
старом другу:
– Нисам мислио овако када смо били доле. Боље да сам
тако остао... Куд не потеже боље онај хаубиц! Подигли би
ми споменик на овом нашем брду више села, на гробљу, и
на њему би кукали сваке суботе спомињући ме. Овако... Ето,
идем као циганин, као да сам из Шавран-мале! Смеју ми се
сви, а моји кажу:
„Ти као министар или народни посланик примаш плату:
а први, ти инвалиду! Кад си државни чиновник, купи од
плате оно што ти треба!“
– А инвалиду ми скресали неколико пута – настави жучно – зато што сам, кажу, имућног стања. Боље би било да
сам остао доле...
Покушавао сам да га тешим, али су га били ранили до срца. Увређен понос и срушене наде изазивали су мучно осећање и он се јадао уверен унапред да се ништа неће изменити, ништа поправити.
– Нико да те чује! Нико да те види! И коме да се жалиш?
Ако одеш до судинце, само чујеш: Јакако, зашто смо се борили! Тиме заклањају сваку неправду, сваку напаст, свако
поганство... и то они који се од куће нису макли већ стално
чували, као ово ја и ти сада, казаницу са Швабом! А порез и
прирез најпре од мене... и кола за кулук! Чудо ме само не одређују на стражу! Ваљда што нисам леп!?
Дубок уздах, затим подужа пауза.
– Да сам здрав, као када смо пошли, као када смо били
доле, не би ми било тешко. Дао бих све без речи. Зар сам се
икада бунио? Од Мердара до Кожуха?! Командир само каже: Каплар Дура! И ја знам: патрола или најопаснија објавница. Али је било другова! Овде, одмах смо се делили. Чак
ми казали: „Пребили те негде у белом свету, па ми да те вучемо на грбачи“.
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Док је ћутао и овда онда подстицао ватру, нису ме остављала ова сећања. Није ме прекидао. Можда је, полазећи од
себе, мислио да и ја имам својих мука... Тек када сам пијуцнуо ракију, пренуо се и запита:
– Да ли је добра? Десетка! Ако град буде четири гроша,
биће добро. Отераћу на пијацу још у суботу. Треба пара, иде
свети Тома! Зар да кажу: Ето, Солунац, па ни славу не слави као што треба!
– Треба славу славити и Бога поштовати! – рекох тек да
нешто кажем.
– Треба. Да није још Бога, не би ми било живота. Овако,
нада... и дани пролазе...
– Већ десет година!
– Десет година како сам наказа, буди бог с нама... да ме
се деца плаше и по дану, а старији не желе да ме сретну ноћу. И чујем, у кафани, да ће се искупити Солунци да славе
десет година! Зар и овакви као ја? Сумњам. Ето, мене ови
моји нису хтели ни да поведу. Кажу: да плашиш свет. И јест,
право веле: пошто ће бити весеље, не треба да га кваримо.
Ми смо своје већ провеселили... тамо доле... када смо пошли...
Мислио је сигурно на радост са којом смо пошли, полетели када је пала команда: Напред! Био је свечан и свет тренутак. Командант је громко говорио пред постројеним батаљоном: „Похитајмо! Чекају нас наши... Ући ћете у легенде
и отаџбина ће вам бити захвална. Говориће се док је света:
И тај је био на Солуну!“
То онда када се мислило да нема пречег посла. Али се
признање, из душе пренесено на хартију, изгубило негде у
државној администрацији... Са старим оружјем стрпали у
магацине и обећање да ће се мртви поштено сахранити, а
преживелима дати да на миру и часно умру... Но после...
И покушао сам да га убедим да оно што је дошло после,
и што је болело до срца, мора да се поправи.
Махнуо је руком као да је хтео да каже:
– Сада је већ доцкан! Доцкан, јер убише душу!..
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*
Заћутали смо. Требало је храбрости да се разговор настави... Ја нисам смео први.
– Бар да је Брида друга! – рече најпосле.
Погодио сам нашта циља, јер сам знао. Говорило се о томе и по селу.
Била је још прилично млада, доста очувана и не ружна.
И мислила је да има права да живи. А живот је схватала на
свој начин. Уосталом, као и толике друге.
Слутио је шта мислим, те настави:
– Шта да радим?! И ја сам ипак човек... Волим је... да
простиш... као и пре. А сада, да убијем, робија; да гледам,
покор. Да се убијем, грехота; имам децу...
Даље није могао. Можда ее бојао да из своје затворене
душе не изнесе више него што треба. Као да се већ кајао
што је изговорио и последње речи. Дохватио је брзо чашицу и понова је напунио ракијом.
– Попиј, у здравље! Попиј! Опрости, комшија си, другар
си са фронта, али ми се ноћас нешто стужило... Десет година!.. Ти рече малочас већ, а мени вечност. Чудим се да неко
и то броји!
Место одговора дигао сам се да пођем. Устао је и он. Нисам ни знао шта бих могао да му кажем. Са њега је сета прешла и на мене.
Само се он брзо тргао. Понова је загосподарио собом.
– Ти ћеш да држиш говор? Сутра? – запита одједном очигледно с намером да бар у последњем тренутку промени
предмет разговора. – Баш бих те слушао, али... нема се кад...
Чим свршим с ракијом, морам да терам говеда преко Мораве. А о чему си се решио да говориш? Рекоше ми да није
партиски збор, већ онако...
– Говорићу о десетогодишњици и о ономе што је било и
шта је дошло после; шта смо радили пре, а шта сада.
Он као да се трже.
– Слушај, ниси ваљда луд! Још се и може рећи и испричати шта смо радили, али шта сада... А, то не! Зар да неко
чује, зар да се зна јавно: како сада живимо ја и мени слич217

ни?!.. Огрешићеш душу па ти нико неће доћи на зборно место ако опет, као пре, једне ноћи зазвоне звона и на бреговима се запале ватре. Нама је то тако писано! Други ће, ваљда,
проћи боље!
Ишао сам полако ка огради која нам је раздвајала имања.
Пратио ме је те се кроз ноћну тишину чуло како вуче једну
пребијену ногу. Месец се тек био мало ослободио облака и
појавио иза јабучара; обасјавао му је лице. Тако видех да му
оно једно око силно сија.
Кад ме допрати до ограде, док сам се провлачио кроз размакнуте врљике, проговори опет:
– Па тако, пази шта ћеш да кажеш. Немој млађи народ да
плашиш. После, власт је власт, може да мисли да је прекор
– осуда... Није добро када се човек петља са поглаварима. А
Боже сачувај да кукамо и да се жалимо! Изјадамо се понекад овако ноћу и трпимо. За то смо, рекао бих, и рођени... Еј,
од 1912 године!... Када се само сетим!.. Него, тако, немој да
плашиш народ! Здраво!
Окренуо се затим и вратио казаници. Још мало па је требало да се налива нов казан.
Ја сам се вратио у собу и одмах легао.
Сутра-дан нисам држао свечани говор. Нисам могао.
Одржао га је млади учитељ који је тек дошао из школе и
који у селу није познавао скоро никога. Он је могао...
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Властимир С. Петковић

КРАЈ ЉУБЕ »ЛАФА«, КАЗАНЏИЈЕ

Пазарна среда, али два дана пред вашар. Отуда све било
скоро мртво. Сељаци, по навици, мували се по чаршији, бленули, ћаскали, узгред кали и грдили све, па чак и власт и Бога. Али нико ништа није куповао. Свако чувао паре за вашар.
Због тога сви једва чекали подне. Да се пијаца дигне и паланка врати у редовно стање, у своју свакидашњу зачмалост...
У дућанима без купаца било запарно и досадно. Газде
гласно зевале, а калфице цупкале у месту с ноге на ногу. Но
пошто се чекао бар какав такав пазар за вашар, нико није јадиковао што је и ова среда, као и толике друге, испала штура. Чудили би се сигурно да је било другојаче. Јер сем пореске власти, као да их је све друго било заборавило...
– Не мили ти се ни да радиш ни да живиш! У подне мртво као да је поноћ! – уздисали пред кафаном професионални политиканти, којима једино није било рђаво. – Народ без
животне енергије, па други да га спасава од пропасти, други да га оживљава...
Но баш када се дућани затварали, сви се одједном пренули. Као да је добош лупао у горњој мали. Пола паланке потрчало на ту страну. Јер однекуд прострујала новост:
– Обесио се Љуба „лаф“. Љуба казанџија!
За светином одјури и надлежна власт. Пред кафанама
остали једино професионални политиканти. Што да се узбуђују ситницама?! А шта се управо догодило, видеће сутра из
београдских новина! Чудо Боже, Љуба „лаф“, казанџија!
*
Скоро на крају паланке мала бела кућа. Око кућице пуно
јоргована; у лејама дупле лале, жуте и црвене, и кринови...
Мирисао и расцветали рузмарин.
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А иза баште, у дну имања, у пространом воћњаку шљиве
и трешње. Нетакнуто прашином и још неспржено сунцем
зеленило испуњавало око радошћу. И сред те свежине и красоте са кишем око врата висио је о једној шљиви Љуба
„лаф“, казанџија...
Увиђај утврдио да се обесио свакако још у зору, јер га тада видели последњи пут; али га стара мајка Малина, која му
је водила кућу, приметила у воћњаку тек пред подне. Била
пошла да види да ли је зарудела која трешња...
Власт је свршила своје. Калфице казанџиске пренеле га
тада у белу кућицу сред мртве тишине. Јер свет се полако
разилазио, а стара мајка Малина једва могла нечујно да јеца. Брисала само нос и уздисала толико горко да се и калфице растужиле...
– Шта учини човек!? – чудили се неискусни.
– Бар да је после вашара, па да разумеш! Не би, можда,
био сам! – мрмљали многи из Љубиног еснафа.
Паланка је брујала. Сви хтели да знају шта би Љуби казанџији. Као да га годинама нису имали пред очима!
*
Радњу и трговачко име наследио је од оца, који се није
вратио из Моглене. А посао је почео у празном дућану. Окупаторске власти однеле сав бакар, а алат је највећим делом
продао сам. Требало је хлеба. И тако глад однела једног брата и сестрицу. Изгладнелост, изнуреност и жгољавост спасли га интернације...
Ипак, био је млад, очево име чисто, кредит неокрњен, те се
дућанчић у главној улици брзо напунио. Било је и посла. Казане, тепсије, тенџере и бакраче, скривене по влажним местима за време дуге и мучне окупације, требало је довести у ред.
А затим, било је пара, те сељак куповао и ново. Сваки вашар
била једна нова победа, један нов скок унапред.
После једног таквог срећног вашара и оженио се. Веровао је
у срећу, те је прелазио ћутке кад му еснафлије пребацивале што
је узео голотињу код толико мајсторских кћери с миразом.
– Капитал да повећаш, радњу да прошириш!
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Смешкао се. У белој кућици скоро на крају валанке владала је срећа.
Помишљао је и на будућност. Да надокнади оно што је
можда, могао мираз, да га је добио, почео је живље да се меша у јавне послове. Жртвовао је део свог скупоценог времена партији, којој је некада верно служио, чак робовао, и његов отац. Његово име почело се ускоро помињати међу кандидатима за општинске одборнике. И он је чврсто веровао у
препород наших паланки, у њихово напредовање.
Због тога је био искрено несрећан кад је, под ударцима
општег назадовања, паланка, тек пробуђена, почела да замире. У општој несрећи није ни приметио одмах колико је и
сам погођен. Израђена роба стојала је, нове поруџбине нису
стизале. Сељаци, главни потрошачи, уместо да купују ново,
нудили су на продају старо.
У први мах све се било обило о главу несрећних калфица. Одлазили с посла и без отказ, јер видели јасно да нема
хлеба за све. Вртели се неко време беспослени по паланци,
па се онда растурили на све стране.
– Боље ти је да чистиш београдске улице, него овде да будеш казанџија! – правдали своје бекство из паланке.
Оно мало што остало у паланци носило се како је знало.
Докусури их пропаст шљива. Знали од тада боље историју
ваши која сатире шљиву, него причу о боју на Косову... Но
слаба вајда. Без шљива мртви стојали казани... Да се чују да
су живи, један бакрач крпили три дана...
На таквој муци људи се пројолпазили. Вадећи се из глиба хватали се за све што им дође до руке. Поштена трговачка и пословна реч постајала све ређа. Почели да мењају занате, да се упуштају у послове које нису познавали, за које
нису дорасли, и – све дубље пропадали. Навикли израније
да партија може много да помогне, напустили старе које су,
спутане са свих страна, биле на издисају, и полетели за новим. Само се и оне претапале и мењале таквом брзином да
паланчани добијали вртоглавицу...
И Љуба „лаф“ је прогутао два сасвим различита политичка програма, али се бар увукао у општину. И баш када је
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помишљао да ће моћи да исплива, избише га из седла супарници у борби за лакши опстанак, који су пре њега прихватили нешто још новије...
Нису му дозволили ни да трепне. Избацили га одмах из
општине. Пола робе му продали због дуга, који је сада морао платити без одлагања.
Отпусти тада и последњег калфицу те у полупразној радњи оста само са два шегрта. Срећан је био још што га нису
прикачили уз какву аферицу да страда и име сачувано и за
време окупације.
Дотле је толико пута жалио што нема деце. Тада је славио Бога што му је дао жену нероткињу.
А и она је била задовољна што нема деце, јер је тако могла без бриге сву пажњу да посвети себи. Несрећу у пословима мужевљевим схватила је на свој начин.
– Удала сам се не да робијам, већ да живим!
И како је и он сада само животарио, потражила је пунији живот на другој страни. Није много пробирала. Одвезла
се једног дана с једним шофером. Имао је своја кола, а тај
посао још је цветао.
Паланка се смејала на рачун Љубе казанџије. Овога пута
отворено и свирепо.
Због тога се напи тако страшно и направи триста чуда, да
је стара Малина кукала из гласа:
– Јао, тешко мени што роди антрза!
Понављала после ту реченицу толико пута. Јер кад се
једном почне, увек се јављали нови разлози. Друштво му
правили многи опанчари и обућари. Они грдили гумени
опанак и фабричку ципелу, он оца што му оставио казанџиску радњу.
– Кад немаш посла с казанима за ракију, бар да се занимамо ракијом! – правдао се уз горак осмех.
А дуг растао. Јер и попивена ракија морала се плаћати.
Давали још на ону кућицу. У дућанчету и тако није било
скоро ништа.
Но једном дошао крај и томе. Одбили да дају и пола динара.
– Платићу после вашара! – молио пун срџбе.
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– Шта да продаш на вашару? Ваљда ону твоју стару Малину?
– Биће ипак пазара! – уверавао је.
– Јест’, много ће вајде видети и други, а већ ви казанџије...
– Шљиве су добро прецветале и понеле леп род. Требаће
казана! – бацао је последње адуте.
– Чекај да видимо шта ће да сазри. Ко зна шта још чека
шљиву. Видиш, и кукуруз већ пропао у поплављеним њивама.
Седео је дуго натмурен. Није пио.
– Како си, лафе? – питали га.
Насмејао се горко. Од Љубе „лафа“ сада није остао ни
олињали мачак.
– Како сам? К’о мртвак на даску! – покушавао је да ое
шали подражавајући цигане.
– Што се не измириш са оном твојом?... – говорио му је
на ухо један пријатељ. – Видео сам је данас. Вратила би се,
јер је онај шофер меси сваког дана. Али не би шофера оставила... Добро зарађује... Могло би се удесити... Знаш, и он
би, каже она, могао да дâ један део, а и Малина може да
остане у кући... А често путује, не би ти много досађивао...
Пљунуо је и заустио да затражи ракију. Али пљуну још
једном па затвори уста. Пријатељ је сматрао да ће бити најбоље ако одмах прекине беседу и утекне.
Из мисли га је тргао кафеџија:
– Љубо, ти и тако нећеш имати посла на вашару. Што буде моћи ће и шегрти да сврше. А ти би могао да ми надгледаш шатру, да ме сељаци не осакате... Платићу ти надницу.
Управо отписаћу од дуга, а колико тога дана поједеш и попијеш, нека ти је Богом просто...
Погледао га је разјареним погледом, те је кафеџија слегао
раменима и рекао:
– Како хоћеш, Љубо. Ја ти то велим као пријатељ и што
хоћу да ти помогнем.
Још није ни довршио реченицу, а Љуба казанџија је
излетео из кафане. Отишао је право кући. Мајка Малина није се ни јављала, јер није знала да ли долази пијан или трезан. Била је задовољна што је одмах легао.
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Изјутра рано пробудило је његово звиждукање. Као да је
био изванредно задовољан. Обукао се, умио и изишао пред
кућу. Кршпом је вирила кроз завесу и пратила сваки његов
покрет. Било јој драго што је на пазарни дан тако поранио.
Стојао је неколико тренутака на средини дворишта. Затим се протеглио и погледом обухватио и кућу и двориште.
Онда је пришао бокору расцветалог рузмарина, откинуо
гранчицу са неколико плавих цветића. Помириса, па затим
нагло баци цвет и журно, губећи се иза дрвета расцветалог
јоргована, оде ка воћњаку кроз који је стаза пречицом водила ка друму.
– Даће Бог да се једном смири! – крстила се Малина.
Свуда је владала савршеиа тишина. Из воћњака је била
свежина. Небо је обећавало топал дан. Нигде поветарца. Па
ипак се у један мах снажно затресла једна грана на старој
шљиви...
Затим је опет завладало спокојство и мир.
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Андреа Беата Бицок

ПРОЗА ВЛАСТИМИРА С. ПЕТКОВИЋА

Период коме припада Петковић је међуратни, обележен
превасходно једним новим осећањем света. Након смрти и
разарања наилази нови талас књижевности, који је инспиративан и за данашње ствараоце, талас побуне, протеста, повика, антитрадиционалистички и антиларпурлартистички. Букнула су многа гласила попут бакљи у пост-ратном мраку,
пропагирала нову уметност и нову поетику без граница и
правила, али су брзо и гаснула остављајући за собом трагове
новог духа. Предратни свет распарчан је не само физички,
већ и уметнички. Иако не гласно или до краја револуционарно, и Властимир С. Петковић укључио се у борбени талас и
својом прозом прикључио се борби за нову литературу.
Формално, Петковић се не издваја много од традиционалних приповедача. Не нагиње жанровским експериментима и не чини радикалан искорак из жанра приповетке. Али
финесе које уноси и поступци карактеризације, као и више
новелистички манир очигледан у нагласку на атмосфери и
стању ликова, тематика коју обрађује и нарочит приступ истој, његову прозу чине достојном пажење и одређују је као
ону радикалнијег типа.
Приповетка „Мими и Биби“ и „Скандал“ из сличног су
тематског опсега. У њима је све постаљено тако да се иронијом и сакразмом удари на грађански слој друштва, њихов
начин живота, лажне вредности које су представљали и да
се сав трулеж аристократије изнесе у први план у корист
обичног човека, који може живети без сувишних правила.
На почетку приче „Мими и Биби“ јавља се глас приповедача који оцртава приближно време збивања, али и даје
основни тон садржају. У питању је ироничан став спрам високе друштвене класе у времену када цивилизацијски прона225

ласци уносе промене у устаљен живот људи по градовима.
Нит дехуманизованости и нехуманости све више се размотава од како уместо коња и кочија градовима крстаре аутомобили, и од како се „хумани“ и „беспослени“ свет све више приказивао као супротност ономе за шта се представљао.
Приповедач је на страни неповлашћених, обичних, а исто
тако и на страни коју ретко који приповедач тако експлицитно заузима – на страни жена. Иако није директно изречено,
из нарације се може наслутити да избор „посрнуле“ девојке
као главне јунакиње није случајан. Она ће до краја приче израсти у карактер далеко виши и позитивнији од припадника
високог друштва које се издаје за њеног заштитника. У томе,
могло би се рећи, проналазимо и корене будућих покушаја
пропаганде женских права, слобода и модела модерне жене
која је способна, храбра, самостална, непотчињена.
Салони аристократије, који су у времену модерне служили књижевности и уметности уопште, сада се претварају у
стецишта доконих богаташа који се уживљавају у улогу душебрижника и настоје да збрину жене са улице. Како приповедач каже, „Постало је то хипермодерно. И занимљиво...“ Једно такво друштво окупљало се у салону богате Мими, која је за слушкињу узела спашену Биби. Приповедач је
карактеризацију ликова спровео сасвим индиректно, дајући
им простора да се прикажу у светлу дијалога, унутрашњег
монолога и поступака. Тако је постигао савшрен ефекат поруке коју је настојао да пошаље, а која се тицала живота у
високом друштву.
Млада Биби, сиромашна проститутка која о свом животу
говори као помирена са свим недаћама и оправданошћу
свих средстава да се од беде спасе, доказује свој квалитет
кроз оштроумност и проницљивост упркос необразованости и неуглађености. Овде не наилазимо на патетику и вапаје бола као у поеми „Облак у панталнома“ Мајаковског, на
пример, већ видимо здраву снагу неизвештачене младости
којој ће будућност тек да припадне.
Деградација високог друштвеног слоја приказана је из
свих углова: морално, интелектуално, емоционално. Брако226

ви из користи, без емоција, неискрени међуљудски односи,
тајне и интриге, изгубљеност у досади, крајња душевна трулеж у којој ништа продуктивно и хумано не може да се изроди, у овој причи оваплотили су се у судбини Мими, богате жене код које је Биби служила. Носећи тајну љубав у себи и трпећи мужа и поред тога што је незаинтересован и
што међу њима готово да и нема релације, Мими ће уз помоћ Биби, досетљиве и промућурне необразоване девојке са
улице прекинути бесмисао заточености у конвенцијама
брачног живота разоткривајући нечасне намере свог мужа.
Иако нам приповедач не говори о крајњем исходу њене судбе, наслућујемо да се она у већој мери неће изменити, јер у
духу те друштвене класе промене не могу наступити толико
брзо. А Биби се показала као прави самарићанин који је одиграо улогу супротну од добијене. Уместо плашљиве, несналажљиве и необразоване девојке чијом судбином други
господаре, она постаје носилац светла у малограђанском неморалу и модеран јунак неодређености, који прихвата све
могућности као отворене за даљи развој судбине. Хуманост
ове јунакиње надилази чак и све идеје о хуманости које је
виши слој друштва могао да поседује.
У нарацији „Скандал“ тематика је слична, с тим што је
овде Петковић посегнуо и за формалним иновацијама. Позицију свезнајућег приповедача заменио је вишедимензионалним сагледавањем догађаја посредством епистоларне
форме, која даје могућност ликовима да се самодефинишу и
да нам дају широку слику феномена прељубе.
Први глас нарације је дактилографкиња, дакле, представница нижег друштвеног слоја, која у овом случају представља и ироничан однос самог аутора према друштвеној „елити“ који карактерише. Почетак њеног писма пријатељици
осликава тај став: „Из такозваног отменог, модерног света,
оног који је вазда незадовољан Београдом и његовим укалупљеним маловарошким животом, оног који, мислећи да је
једини представник савременог живота, с презрењем гледа
на нас остале, ситне...“.
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Девојка угледне куће је пронађена са очевим интимним
пријатељем у љубавном загрљају на јавном месту. Даљи коментар дактилографкиње осликава тадашњу разлику у положају жена у зависности од класе којој припадају. Новац је
значио моћ, понекад и сигурност и безбедност. Заштићеност
од друштвених правила која често умеју бити сурова, али
само према нижим слојевима. Скандал је заташкан захваљујући оцу на положају и његовом банковном рачуну. Да је девојка била из нижег слоја, она би била маркирана и маргинализована, кажњена јавним каљањем части и социјалним
рестрикцијама.
Други угао виђења скандала дат је из перспективе Бобине мајке, госпође Нинић, која ћерку из Београда шаље сестри у Рим. Из њеног писма добијамо типичан портрет богате госпође из града која зна да се неморалности догађају
свакодневно и да њеној ћерки светлу будућност може обезбедити новац из мираза, а да глупе господе на положају увек
има, јер је то свет у ком је новац врховна вредност. Такође,
она није спремна чак ни да због скандала прекине односе са
породицом кривочинитеља, јер они важе за веома угледне и
имућне.
Односи међу ликовима још се више компликују када ситуацију описује угледни адвокат Нинић, отац девојке која је
оштећена. Наиме, он је љубавник жене пријатеља који му је
ћерку завео. Из целе те ситуације покушава само да гледа
личну корист и пружи себи даља задовољства у неверству.
Међутим, ни карактер његове супруге није ништа светлији,
јер наведени скандал и посету ћерци у Риму жели да искористи за сусрет са својим љубавником, супруговим адвокатом. Човек који је скандал изазвао, богати Марко индустријалац, проблем са женом решава једним писмом у ком пориче било какву везу са скандалом и обећава јој потпуно нов
аутомобил.
Последњи глас који се чује у тексту је глас из писма саме Бобе, девојке актерке у скандалу. Пишући својој интимној пријатељици, она једина од ликова износи чињенице о
томе шта се збило. То је исповест девојке која је у канџама
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искривљеног система вредности грађанске класе, жртве родитељске похлепе за новцем и угледом, који јој онемогућују да се уда из љубави због недовољно угледног младића.
Трагично је то што би јој било дозвољено да поред богатог
мужа има љубавника којег воли, то што би тај чин чак био
подржан од стране њеног оца, окорелог богаташа. Исповест
даље обухвата и однос мајке према Боби, улагање у њено тело и лепоту, а не у душу. Сматра да је то основни разлог што
је постала жртва једне непријатне ситуације.
Њена истина није никоме била битна, чак се и очекивало
да тај скандал буде део њених намера. Људи који би требало да су стубови друштва у моралном и духовном смислу
осликани су као развратници, похлепни материјалисти и површни људи у чијим нечасним намерама страдају сви они
искрених и чистих срца. У том свету истина није на цени. И
због свега тога, како на крају писма Боба каже, она би чак и
могла поћи тим путем који је пут пропасти, само ако изгуби
и последњи ослонац у свом животу, поверење младића кога
воли.
Збирка приповедака Гуњ и смокинг доноси нешто другачије приче, али су оне већ самим насловом доводиве у везу
са претходне две. Са једне стране имамо народ, обичан свет,
сељаштво, а са друге господу, виши слој, а међу њима је или
непремостив јаз или по који мост који гради необичан појединац.
Новела „Мој комшија Дура“ приповеда о десетогодишњици од пробоја Солунског фронта. Тон је дефетистички,
тежак, расположење антимилитаристичко, карактеристично
за авангардисте. Нема јаких повика као у Црњансковим стиховима, нема толико антиратног гласног набоја, али има
елегичности и горчине које одзвањају подједнако снажно у
читалачком доживљају.
Лик Дура, инвалида из ратних похода, осликава сав ратни бесмисао који су авангардисти толико подвлачили. Сав
оптимизам, родољубље и патриотизам били су отров животима многих који су се срчано борили и након тога постали
друштвени вишак, непотребни идентитети на чији рачун су
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други убирали приходе. Народ као народ, склон јелу и пићу,
несвестан значења свих тих трагичних људских судбина,
слепо покоран власти, учесник је прославе. Реч је о феномену модерне књижевности, у којој маса бива књижевни лик,
маса која не мисли, већ се слепо покорава надражајима и
подстицајима. Њени предводници оличења су предводништва нехуманости и глади за моћи као врховном вредности
нових времена. Иако и сам јунак, седећи крај казана и бунећи се против прославе сопствене пропасти, на крају ипак говори да је власт достојна поштовања, што је значило да гласна побуна није могућа пред страхом. Да је модеран човек
само у окриљу самоће ван масе, да као појединац није спреман да јој се супротстави.
„Крај Љубе ‘Лафа’, казанџије“ још једна је у низу прича
о поратним годинама и суноврату људске егзистенције. Жртва је овога пута занатлија Љуба, који је углед, имање и част
наследио од оца. Највећи непријатељ обичног човека је партија, политичке игре и непрекидна смена моћника на власти. Све док је Љуба живео животом обичног човека, који
поштено зарађује свој хлеб, до тада је био безбедан, био је
део једног колектива који живи по одређеним правилима и
стиче право на животна задовољства. Први корак ка пропасти било је учлањење у тада владајући политчки програм,
који је брзо био смењен новим.
Пропратни услови отежања егзистенције извиру из паланачког начина живота, његовог осиромашења у вишем смислу. За паланку велики догађај је онда када се окупља маса,
у складу са новим духом времена у ком појединац престаје
да постоји ако није део колектива. Али без обзира на то што
има могућност за боравак у маси, он је усамљен појединац
и немоћан да ван масе осети своју важност.
Побуњеник против таквог духа времена био је Љуба
„Лаф“, који се обесио. Светина је то доживела као нов повод
за окупљање и малограђанско брбљање које им је давало
илузију живота. Времена у којима је човек могао својим
именом и радом да заслужи углед и положај у друштву прошла су. У новим временима евентуални углед и илузију мо230

ћи пружају политичке партије док су на власти. А у несигурним временима ништа не може да гарантује стабилност
и сталност.
Да би се спасао пропасти и из племенитих разлога, Љуба је жртвовао своју слободу и ушао у политику. Из тог живог блата више се никада није извукао, јер је стекао непријатеље у будућим властима. Сву несрећу, чак и ону интимне
природе, произашлу из тога што га је жена нероткиња напустила, паланка је дочекала као нови повод забаве и подсмеха. Сломљен као индивидуа, као део заједнице, у свакој егзистенцијалној равни, пресудио је сам себи и тиме симболично обележио смрт старих времена и успеха појединца захваљујући сопственим квалитетима, а најавио доба масе којом управљају невидљиви моћници у турбулентној смени
новина и непредвидивости.
Овом последњом причом Властимир С. Петковић не само да је потврдио приповедачки таленат авангардног духа,
већ је успешно иступио и у приповедне манире модерне
прозе која ће се првенствено бавити немоћи појединца и
симболичним смртима јединки у борби против масе или невидљивог механизма власти. Вешто обликујући поруку,
стилски лако и разноврсно креирајући ликове и ситуације,
Петковић оставља за собом редове које проучаваоце књижевности одиста могу привући као вредни пажње у више
равни.
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In memoriam:

Драган Цоха
(1955-2018)

Драган Цоха рођен је 1955. у Пожаревцу. Завршио средњу
уметничку школу Ђорђе Крстић у Нишу. Дипломирао је на
Академији ликовних уметности у Београду – одсек графике
у класи професора Бошка Карановћа, код кога је и магистрирао 1986. године.
Члан је УЛУС-а од 1979. године а члан друштва ликовних уметника Штутгарта постао је 1986.
Био је запослен на Фалултету ликовних уметности у Београду у центру за графику и визуелна истраживања.
Био је један је од најцењенијих мајстора графике у Србији. Комбинујући своје дугогодишње искуство са радозналим експериментисањем у медију литографије, лавирима,
цртежом, бојама, Драган Цоха ствара мала ремек дела. Сарађивао је са више од 200 домаћих и иностраних графичара.
Имао је више од 30 самосталних изложби.
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Саша Пајковић

скица прва

Учинио си да верујем да је у графици све могуће;
утиснути машту, изнедрити сан, открити да постоји
поштење у отиску, ослободити лепоту њених опскурних
граница, учинити да постанем свестан да лепота не
може да има више лица. И све то у неколицини успутних отисака свеже скинутих са литографске пресе,
неуредно набацаних на штендеру, остављених да боја
сушењем дâ последњи печат одштампаном делу.

скица другог

Свест о томе да си невидљиво уткан у безброј радова
уметника који су сигурни да су сами извели своја дела.
Сад нека покушају. Без твог неприметног учинка остаће
само реченица, свакога од њих, данас ми нешто не иде,
сутра ћу да пробам поново. Е, ово сутра више никада
неће бити ту, јер нема више онога чије неприметно и
непризнато делање ствара уметност.
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скица трећи

Лагано се ослобађамо последица процеса стварања
уметничког дела. Оно твоје је коначно завршено и
уобличено. Сада му још само сузе дају коначно обележје вечности. Престао сам да разликујем сузе и уметност. Ко не живи уметност никад неће ући у интиму
твојих графика, а ко не полази од туге неће ни породити
њене знакове, сузе.

скица четворо

Сиоран ти говори да када започињеш живот са
осећањем смрти, напредовање у времену ти се чини као
пут ка рађању. Ја те питам, постоји ли живот који се
рађа на рушевинама смрти? Сада се хватамо под руку,
ти, твоја графика и ја и моја бескрајна туга и чекамо
васкрсење да све то заједно преобрази и сачува Онај
коме је једино могуће.
Почивај у миру добри човече Цоха.

238

Озрен Суботић (1873-1951)
У пустињи Гоби. Успомене. Нови Сад 1911.
Из жутог царства. Приповетке. Нови Сад 1921.
Исак Самоковлија (1889-1955)
Од прољећа до прољећа — Сарајево, 1929.
Приповијетке – Београд, 1936.
Носач Самуел – Сарајево, 1946.
Трагом живота – Загреб, 1948
Изабране приповетке – Београд, 1949.
Приповијетке – Сарајево, 1951.
Ђердан – Сарајево, 1952.
Прича о радостима – Загреб, 1953.
Властимир С. Петковић (1893-1971)
У албанским гудурама и друге приче,
Oнe
Подморничар Паја Салашев,
Интелектуалка Бернадета Ботан;
Покојник из Конга;
Далматинска идила: приповетке,
Гина Шуштерче из Фишеклије;
Последња воља Миње Нациног,
Случај мадам Пезос;
Врачар против Тексаса;
Полимена Тексакис и Нели Апфел.
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