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Милан П. Шарановић

САПУТНИцИ

Божји дан се тихо гасио на равницама поплављеног

Косова Поља. Негде иза далеких врхова Шар-Планине задр -

хтао последњи сунчев зрак и настао мир. Још мало па ће на

излоканим путевима кроз ситногорицу пасти непрозиран

мрак и неће се чути ниједна реч, ни арнаутска ни српска,

зане меће све, утонути у тишину, погинути, и биће мртва

ноћ. Облаци густи и тешки ниско се свели, вуку се поврх са -

ме земље, тако да чуперцима својим додирују врхове дрве -

та, заћутале хумове, стубове телефонских жица и турска

гро бља по бреговима около. Брижди земља, јече уско ви тла -

ни потоци, мутни, силовито надошли од скорашњих киша,

што однесоше плотове око винограда, долапе са речних оба -

ла, мостове, водене бране, млинове, и све што није имало

моћи да одоли лудој стихији понекад јогунасте природе.

До урошевачке железничке станице било је још три доб ра

сата хода, кад учитељица Бранислава Недић наиђе на коња -

ника, плећата млада Арнаутина, са пушком о рамену и реде -

ни ком око паса. Кроз тмину једва разговетног сутона, примети

га тек кад му приђе толико близу да га је од ње одва јало с му -

ком десетак корака раздаљине. И тада стаде, нагло, као да је

неко руком ухвати за грло. Задрхташе јој колена и телом про-

струја нека језа студенија од леда и тамнија од мрака. Хтеде да

скрене с пута, да умакне у честар и склони се од неслућене

опасности која јој је предстојала. Али би касно. Арнаутин је

примети и заустави коња. Блес нуше његоове очи испод мрких

веђа, живо и оштро као вучје, и на избријаним, сунцем опаље-

ним образима, заигра чудан осмех, загонетан и снажан.

– Ти си даскалица из Јабланова Дола? – упита коњаник

умирујући неспокојна коња под собом и као да намераваше

да пропусти учитељицу поред себе.
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– Јесам! – одговори Бранислава Недић, трудећи се да гла-

сом не ода дрхтање тела које је било обузело.

–Каква те невоља нагна на пут по овом кијамету? – пита-

ше даље кошаник са већ ишчезлим осмехом на лицу...

Учите љица Бранислава Недић одговори како је кренула на

пут за Скопље да међу својим родитељима проведе ускр -

шње празнике. Пожали се како у селу није могла наћи

никаква кола која би је одвезла до Урошевца и додаде како,

да је знала колико ће пропатити на зломе путу, не би ни по -

шла – па макар се и не видела са својима.

– Аферим, девојко, јунак си, и алал ти вера кад си таква!

– чисто ускликну Арнаутин и, наглим покретом тела, нека-

ко делијски хитро, сјаха с коња и скочи на земљу. А затим се

приближи девојци:

– Ја сам претседник Обрињске општине, Ајдин Раши -

довић по имену, и путујем до Грачанице. Бићу мусафир код

једног свог пријатеља, Србина, кога волим као рођеног бра -

та, још из војске...

Бранислава Недић осети како јој се мало поврати дах

пред коњаниковим уводним речима и, без устезаша, повер -

љиво и одлучно, прихвати Арнаутинову за поздрав пружену

руку и рече своје име и презиме. Њему, очевидно, би мила

та њена слобода па се поклони дубоким сагибом главе и

десну шаку спусти на груди, у знак осећања поштовања

према њој. Потом је понуди да узјаше његовог коња, а кад

она то одби, навали да доказује како не треба да се стиди од

те његове понуде, јер је чини из срца и поштено, зато што

види да је храбра жена и уморна од хода кроз бескрајну

ситногорицу од које се, по оваквоме дану, и људи склањају,

да их не поједе шума и помрчина... Дуго је претседник

Ајдин молио учитељицу Браниславу да га послуша и узјаше

коња, јер би тако обоје стигли брже у Урошевац, али она не

хтеде. Бранила се како није уморна и да се боји назеба, ако

би јахала. Видећи да му доброчинство остаде неприхваћено,

Ајдин Рашидовић се као Мало сневесели.

– Е, вала, кад нећеш ти, не јашем ни ја, па нека и коњу

буде лакше! – рече и насмеја се. Бранислава Недић и даље
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оправдаваше свој поступак и додаде како јој је криво што је

сјахао због ње. Но Ајдин Рашидовић остаде при речи. Замо -

ли учитељицу да свој ручни кофер метне на коња и кад она

пристаде на то, он га једним кајишем свеза и причврсти уз

седло.

Продужише пут... За њихове ноге лепило се укачкано

бла то и отежавало им ход, све јаче уколико су се прибли жа -

ва ли равници. Али пут је, иако тежак, ипак био сношљив. За

Браниславу сношљив због стрепње од ноћи на пустим, див-

љим бреговима, са непознатим човеком који би, окружен

безгласном самоћом, био у стању да потпуно сломи сваки

покушај њене воље за одбрану. Сношљив зато, што је сваки

корак даље повећавао наду да ће се наићи на какав насељен

крај, где би се могао дозвати у помоћ човек, ако би јој слу-

чајно затребала људска помоћ... А овде?... Зар овде претсе -

дник Ајдин Рашидовић није господар њенога живота; зар

њена судбина не лежи у његовим рукама потпуно и апсолут-

но као уловљена птица у канџама орла крсташа на висина-

ма?...

Јест!... Никад у оваквом положају према свемоћи човека

над женом. Никад се није уплашила овако. Ноћ... Тамна гор-

ска ноћ под облацима и мраком. Беспутно дивље простран-

ство без људи и паса. Пустош... А у тој пустоши она, тек

дозрела девојка, са облим раменима, црним очима, једром

снагом и лепотом о којој песници пишу песме. И зар то не

осећа Арнаутин Ајдин Рашидовић корачајући уз њу, једва

можда корак удаљен од њеног устрепталог струка? Зар у

њему не живи она праисконска људска жеља да се прибли-

жи лепом и освоји оно пред чим ниједно људско срце не

може да буде спокојно? Не!... Он све то не осећа, он је миран

и тих. Тешким корацима корача поред ње и ћути. Са пушком

о рамену, озбиљношћу на лицу и у погледу, води коња за

собом... И чудан је тај његов мир, загонетан, дубок и необја -

шњив, нејаснији од бескрајне ноћи на поплављеном Косову

Пољу, пошто лежи доле испод брегова. Можда то и није

мир, већ неко невидљиво ковитлање скривених унутра -

шњих сила, борба са самим собом, рвање поноса и жеља...
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И шта ће да победи у тој притајеној борби, покривеној

тајном тихога ћутања на његовом челу и лицу? Понос или

жеље?... То би хтела да сазна учитељица Бранислава Недић.

Та је тајна мучи ове глуве и једва прозирне ноћи, што је

тешко пала на сваку стопу земље и тамом обавила донекле

уморне видике...

Отегао се пут, као зла година дуг, све тежи, све мокрији

уколико је ноћ залазила у позније сате... Било је протекло

чита ва два часа хода кад се са врха једнога брежуљка указа

Уро шевац у долини. Блеснуше сјајне електричне лампе ми -

ло као добре наде и учитељици Бранислави Недић заигра

ср це од радости пред појавом осветљених и белих варошких

кућа. Још неколико стотина метара само, па ће се завршити

ова студена ноћ, престаће душа да страхује. Још неколико

сто тина метара само и...

– Девојко, јеси ли уморна? – прекиде Браниславине мис ли

глас претседника Ајдина, првипут откако су пошли заје дно.

– Не – одговори она, с муком извлачећи ноге из блата и,

скривено, скрену мало устрану ка десној ивици пута.

– Добро смо... још мало па ћемо бити јунаци! – осмехну

се претседник и сам одобровољен блиским доласком у град.

И тада поче да прича учитељици како ноћу на путу не треба

никад разговарати. Признаде да је на досадашњем делу пута

осећао зебњу од неких својих непријатеља који га, већ неко -

лико година, вребају, са жељом да га смакну. Тиме је објас -

нио своје ћутање, а потом извадио дуванску кутију и, по

мра ку, савио цигарету и запалио... Говорио је о горштацима

свога краја, о њиховој плаховитој нарави, често страшној

кад је у питању мржња према некоме. Излагао своја прегну-

ћа на поправљању прилика и сузбијању крвне освете, која је

много пута подизала читава села на нож и пушку и доводи-

ла их до крвавих сукоба, што су понекад трајали по сто и

више година, прелазећи с колена на колено једне лозе, као

зло наслеђе које није смело да се изгуби и престане, док се

потпуно не извојује освета над противничком страном...

– Говорио је Ајдин Рашидовић некако брижно и његове

речи звониле су једним помало тужним призвуком, што је
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имало да значи како је његов рад против зла међу горштаци-

ма родио слабим плодом, јер је баш тим таквим радом наву-

као мржшу на себе и постао издајица столетних закона

арнаутскога соја, тако, да ни корака из куће не сме учинити

без пушке у руци и готовости да се брани ако случајно буде

нападнут, негде из скровитог прикрајка, по мраку, кад тама

крије свачије покрете и дела.

– Учитељица Бранислава Недић била је утонула у дубоку

замишљеност слушајући речи свога поштеног сапутника, који

је пред њом откривао немир своје душе и поверавао јој тамне

исповести, искрено као друг другу, пријатељ пријатељу, човек

човеку. У њеном срцу пред том причом беше умро и послед-

њи дрхтај преконоћиог страха и нека савршена слобода обузе-

ла је цело њено биће. У претседнику Ајдину Рашидовићу она

више није гледала опасност по оебе и своју слободу, већ

зашти тника. Великог заштитника и пријатеља, не само ње,

него свега доброг, племенитог и лепог у људском животу. И

било јој је мило што је до таквог сазнања дошла, некако чудно

и неочекивано, за кратко време, скоро случајно...

Брдски пут завршаваше се... У долини се јасно указиваху

мокри кровови успаваних кућа, обасјани блиставом бели -

ном електричне светлости. А даље над непрегледном

тамном пучином поплављеног Косова Поља, ћутали тешки

облаци, сведени ниско над земљом, као да желе да се спусте

и одморе од дугог ноћног бдења.

Претседник Ајдин Рашидовић беше завршио причу о

гор штацима кад се назреше прве куће успаване вароши.

Бранислави Недић чисто лакну кад под ногама осети чвр -

стину камене калдрме. Снажни утисци у страху проведеног

ноћног пута почеше да се стишавају полако, пред појавом

обасјаних улица и мирних људских домова са затвореним

прозорима.

На железничкој станици претеедник Ајдин скиде кофер

са седла и, пружајући га Бранислави, мало застаде па погле -

да озбиљно у њене очи.

– Био ти срећан пут, даскалице, и здраво се вратила у

Јабланов До! Али, – тако ти младости, не иди више никад
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сама по оваквој ноћи. Наше су горе опасне и по дану, за

чељаде као што си ти, а ноћ је луда и не зна се шта би могла

да учини...

Изговоривши ове речи, Ајдин Ргшшдовић се поздрави и

поклони, а затим, наглим покретом тела, узјаха коња, па

настави пут ка Грачаници. Брзо се изгуби између притаје -

них кућа и утону у помрчину ноћи, сличан каквом витезу из

давних, заборављених времена...
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Милан П. Шарановић

ДВА БИВОлА

За два бивола Селима Орлата даде је бабо чак у десето

село, у Тимор. Биора се не успротиви родитељској вољи,

него мирно оде тамо. Првог дана дочекаше је злим очима.

Две старе Селимове жене нађоше да су њене очи сувише

топле и да господар неће бити миран пред њима. Па и коса,

и лице, и груди, и струк – све Биорино ханумама замути

радост и утуче их.

Првих дана Селим не уочи да старе жене мрзе Биору. Она

му није причала како је зло гледају и колико су им отровне

речи кад говоре о њој. Селим је господар, човек – срамота би

било рећи му нешто тако, срамота, велика срамота од Биоре.

И Биора је ћутала као јагње. Нека причају старе. Селим ће

увидети зашто су такве према њој. Добар је он и паметан:

педесет година има и живот му је јасан као дан.

Тако је мислила Биора...

Једне вечери Селим нареди те му оседлаше коња. Пошто га

узјаха, рече слугама да буду паметни док се он врати из

Приштине. А после се отисну низ поље, и брзо га скрише та -

ла си ветром заљуљаних жита. Не врати се за недељу дана. И,

баш кад се жене забринуше за њега, бану он једве вечери. На

капији га дочекаше две старе жене, а Биора стојаше иза њих.

Кротка у ходу и стидљива, беше невесела. Примети Селим да

нешто мучи најмлађу жену, али је не запита шта јој је.

У одаји за госте приђоше му понизно две старе.

– Селиме, зазор је... а морам да говорим пред тобом! –

рече једна од њих, и клекну на колена као да моли за милост.

– Причај ми! – погледа је он и дохвати бројанице са сеџаде.

– Прича је немила, јуначе, недрага... за срце ће те ујести! –

брижно изговори стара ове речи, гласом који тихо подрхта -

ваше.
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– Говори! – уозбиљи се Селим нагло и брада као да му

порасте.

– Ханума Биора заборави пророков закон и превари те...

Превари и занесе се, те паде у руке туђега човека!...

– Ханума Биора! – викну Селим и удари се руком по ко -

ле ну. Бројанице се просуше по поду испред његових ногу.

– Баш она, добри господару! – уздахну друга стара, и

неве село скрсти руке преко груди, па поче да прича:

– Три ноћи, у поноћ, кад и птице спавају, излазила је кроз

капиџик у башту и тамо је чекао неко... Виделе смо га обе

према месечеву сјају... Висок је био, Селиме, и снажан: Биора

му ни до рамена не достизаше... И грлили су се у тами,

милозали, шапутали... Срам је говорити о свему што је било...

– лажете! плану Селим бесно к скочи са земље па дохва -

ти бич са зида. Но старе жене, хитре као мачке ухваћене у

крађи, побегоше из одаје и бич узалуд звизну по ваздуху...

– Роспије угашене! – пљуну Селим за њима, а после се

спусти на сеџаду па се замисли.

Затим узе бич и оде у Биорину одају.

Та је ноћ била зла за Биору, проклета. Јер кад освану зора

ни вода не мога да опере крваве трагове на њеном лицу и

рукама. Ударци су били снажни, помамни. Али Биора је

ћутала. Сажалиће се на њу старе жене. Видеће да греше

према њој, па ће престати да говоре Селиму зле речи. И он

ће после бити питом и добар. Заволеће је и неће проклињати

час кад два најбоља бивола даде за неверу, како данас често

говори. Неће на прозору држати бич којим тера коња кад

путује у град. Разведриће се Селимово чело, омекшаће ње -

го во срце, кад се старе смире.

Тако је мислила Биора. Но Селим се није мењао...

Био је већ седми месец откако је отишла испод роди -

тељског крова, и ниједан дан не би јој сладак и без чемера.

Али она је ћутала. Био јој је јасан закон по коме жена не сме

да се буни. Тај закон рекао је људима да суде, а женама да

слушају и трпе. Људи носе оружје, јашу коње, заповедају,

раде у пољу, нескривени од божјих дана – а жена је грешна

ако је неко види отворену. Зна Биора то. Кад је навршила
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тринаесто лето живота, бабо нареди те јој купише зар, да

скрије лице од људи. И отада, од тог далеког јутра, кад први

пут покри очи крајичком неке црне свиле, Биора никад не

прекорачи праг без вела спуштеног низ лице. Кроз тај вео,

немио и ружан, она је гледала на све испред себе. И отада,

откад јој наредише да га носи, учинило јој се да је на овоме

свету све тамно, и да нигде нема светлости.

И јест, одиста, светлости за Биору нигде није било. Ни у

бабовој кући, са оронулим кровом и малим решеткастим

прозорима, кроз које би ноћу, с пролећа, кад гора замирише

мирисом младога лишћа, улетали лептири и друга крилата

створења, па крстарили по одајама све док их не би сунце

измамило напоље – светлости за Биору није било. Не,

никад... Сећа се добро како је бабо био увек зао према њој.

Оне ноћи, кад дође Селим и понуди му два бивола за Биору,

паде крв у кући. Биориној мајци Арифи не свиде се Селим,

па, пошто он оде из гостинске одаје, клекну пред бабом и

поче да га моли да не даје кћер за два бивола. Бабо је одгу -

рну од себе као стару врећу. Но Арифа продужи да и даље

моли. Бабо тад окрену чибук и удари Арифу по челу. Низ

смежурано лице добре мајке потече крв.

– Нека ти је проклет траг, крвниче! – јекну болно Арнау -

тка и занесе се, не због ране на челу, него због ране на срцу,

која је била тежа и крвавија.

Бабо се не умилостиви ни тада, већ скочи на Арифу и по -

че да је гази ногама, плаховито и дивље, као да му никад

није била драга и потребна.

– Где стао земља пропадала под тобом, и на гробу ти

завијали полудели пси, душманине и неба и земље! – клела

је прегажена жена, немоћна да устане испод њега. Сећа се

Биора често те грешне ноћи и увек плаче кад је успомене

опомену на мајку. Јуче је виде Селим са сузама у очима па

јој приђе.

– Што плачеш? – принесе јој стегнуту руку испред главе

и погледа у њу студеним погледом.

– Ништа, – одговори му Биора меко, а глас јој задрхта од

страха.
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– Дадох два бивола за тебе, срамото, да ме вараш по ме -

се чини!...

– Не варам те, Селиме! – рече Биора и погледа у његове очи.

– Два бивола дадох за тебе, да ме као циганка бестидно

гледаш у очи, је ли? – грмну он тада и тешку руку спусти на

Биорин десни образ.

– Не варам те, господару! – понови опет она и сузе јој се

просуше низ лице.

Но Селим не хтеде да је даље слуша, већ дохвати бич са

зида. Ударци су секли њено месо и кидали га помамно као

вучји зуби. У крв огрезнуше Биорине руке. И очи. И лице. И

чело. Сву Биору Селим претвори у крв, а после оде из њене

одаје. Сит што је моћан да бије. Срећан што тако господари...

Данас Биора спрема хлеб за раднике у пољу. Јечам је

доспео за срп и јутрос господар нареди да се испече три -

десет хлебова. Велико је поље Селимово, треба му много

аргата. И Биора је засукала рукаве. Ради и плаче. Боли је

прошла ноћ и пеку скорашње ране. Бич јој нагрди лице.

Неко лико пута прекидала је посао и одлазила у своју одају.

Хтела је да искида бич на хиљаду комада. Да га уништи и

баци у огањ да изгори. Али је одустајала од намере. Селим

не би могао без бича. Он њим љуби Биорину младост и не

зна за боље миловање.

Кад се угасио дан на рудим пољима дозрелога јечма,

Селим је испратио раднике, вечерао, и после легао да спава.

Био је уморан од сунца и сан га брзо савладао. У његовој кући

са њим је све утонуло у мир... Само је Биора остала будна...

Мека ноћ топлога лета мирисала је мирисом покошене

траве. Негде далеко, ка тихим косовским долинама, чуо се

глас нечије сетне песме. Биори се учинило као да то пева

ноћ и зове је да крене на пут. Да побегне и да се више не

врати. И, у једном моменту, њој сину добра мисао кроз

главу. Оде до прозора и погледа у ноћ. Виде месечину на

пољима... И сјајне, широке путеве без људи... То је некако

охрабри и чудно одушеви. Без зара на лицу, насмејана и

лепа, она тихо прекорачи праг Селимова дома... Остави

врата незатворена да је не опазе старе...
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Тимор је спавао сном познога мира. Ниједан пас не чу

Биорине кораке кроз село. Нико је не виде, како се, хитра

као млади јелен и лака, за тили час дохвати планинскога

пута. Само ноћни свитци изнад жита и звезде на небу

поздра више њен пут кроз девет села у десето...

У зору, слуге не видеше Биору како, с крчагом воде у

руци, хита са бунара. Ни кад се роди сунце не видеше је, а

Селим већ чекаше да дође.

Јавшие му да је нема ни у одаји ни у башти. Селим се

дох ва ти руком за браду и спомену Алаха. Помисли да је

Биора скочила у бунар, па рече слугама да оду до њега и

виде.

– Нема је ни тамо! – рекоше, стојећи далеко од госпо -

дара.

– Тражите је! – викну он тада гласом од кога све пред

њим задрхта... За трен ока слуге се изгубише из дворишта...

– Тражите је... и кад је нађете, дођите... а без ње главе не

враћајте у мој дом! – викао је као сулуд, а срце му се грчило

од неке тамне слутње...

цео дан слуге тражише Биору и увече се вратише без ње.

Селим, болестан од туге, бејаше пао у постељу...

Прође три дана.

А кад освану четврто јутро, изненадише се и слуге и гос -

по дар. Видеше у дворишту два мрка, добро позната бивола.

Два бивола које Селим бејаше дао за Биору.

Тада све постаде јасно... И Селим се, бунован као да је

сву ноћ пио вино, упути ка биволима... Но брзо стаде... Уда -

ри се руком по челу... Дохвати се за браду и уздахну...

– Биора је била најлепша жена на свету! – рече, а речи му

се једва откидаше с језика.

Две старе жене побегоше у башту. Слуге се изгубише

испред њега...
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Милан П. Шарановић

КАСУМОВА НЕМОЋ

У поноћ, кад меаечева светлост обилно обливаше поко -

шена поља дуж притајене Ситнице, између ниских обала

обраслих шеваром и врбовим шибљем, Касум Омеровић, са

пушком испод руке, прекорачи кућни праг и погледа у до ли ну

испод свога села. Затим притвори расклиматана тешка врата,

пажљиво и полако, да не пробуди жену и снаху што је спавала

у другом делу куће и, хитрим корацима, откорача низ

сеновиту дужину пространога дворишта. Заустави се испод

једног ораха у самом дну, до високог плота, са ко че ви ма

наоштрених врхова и онда седе на земљу, па поче да разгледа

пушку. Одавно је није био узео у руке. Још хиљаду девет сто

осамнаесте негде, намазао је брижљиво, умотао у неке старе

крпе и оставио на таван, да му се опет нађе о рамену ако Бог

буде повратио заборављено царско доба, кад су јунаштво и

пушка били највећи човечји понос на Ко со ву...

Пошто се увери да му је пушка сигурна и да нема сумње

у њену исправност, напуни је са пет метака, укочи, и онда

устаде са земље.

Пре него што се усуди да крене на судбоносни пут, застаде

неколико тренутака и удуби се у себи. Размишљао је да ли да

оствари намеравану замисао, што га одавно гони на овај

страшни корак, или да одустане од ње и ноћас – као што је то

чинио толико пута, ове проклете и несрећне јесени, што га као

шејтан мучи и убија му крвнички сваки сан, сваку ноћ, и њега

самога, већ толико времена дуго... Учи ни ло му се као да је

ноћас у њему притајен неко тајанствен и чудан и шапуће му:

„Касуме, врати се – остави пушку на таван и не убиј јединога

брата, јер тешка ће ти бити његова крв!...“

Тако је говорио тај други, притајани, но Касум не хтеде

да се покори његовим: речима, већ се, једним опрезним
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покре том тела, пребаци преко прелаза на плоту и зачас нађе

на прашинавом сеоском путу, обасјаном сетном белином

месечева сјаја. Пошто се увери да је пут пуст и миран, обеси

пушку о раме и упути се ка пољима...

Око њега ћутала је земља дубином поноћнога мира и све

било притајено и немо. Само су зрикавци по стрништима

били будни и неуморно ткали своју бескрајну ноћну причу,

и, тамо далеко, негде преко обала Ситнице, поред запаљене

ватре, чувари бостана певали заборављене арнаутске песме

о јунаштву и крви...

Одмичући од села, Касум Омеровић размишљао је о сна -

хи Зејни... Није ово била једна ноћ откад га тугом опија

лепота њене пусте младости... Не, ни стота ноћ ово није

била, јер Касум за том женом болује годину и по дана. Упра -

во од оног несрећног пролећа, када се његов брат Рифат,

мли нар на реци Ситници, оженио њом и довео је под заје -

днички кров, не за добро – да буде срећан и спокојан, него

за зло: да се огњиште Омеровића угаси занавек и пропадне

као да га никад није ни било. За то се Рифат оженио њоме и

низашто друго. Јер баш та Зејна, та вита црнокоса Босанка,

донесе проклетство са собом у тихи и честити дом Оме ро -

вића и откад она дође, све у њему окрену по нетрагу. Неста -

де оне некад надалеко чувене слоге међу браћом, нестаде

љубави према раду и кући, нестаде свега што је било добро

и лепо и, уместо свега тога, дође мржња, љубомора и за ви -

ст... Брат брату постаде крвник и душманин због Босанке

Зејне. Због ње и Касум Омеровић постаде луд и проклет, те

ноћас узе пушку и крену на пут да убије млинара Рифата,

свога рођеног брата, како би се после, кад њега не буде

било, оженио њоме...

Окружен гором високих кукуруза Касум осећа како у

њему букти помамна жеља да пролије братску крв. Узалуд

га и даље опомиње онај притајени, дубоки и непознати глас:

„Касуме, врати се – не убиј!“... Он га не слуша, већ журним

кора цима хита напред, гоњен неком тамном и нера зум -

љивом побуном своје узавреле крви.

Брзо стиже на обалу Ситнице.
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Вешто као ухода приђе уз сам млин и спусти се на земљу

испод једне широке врбе, чија се половина грана била над -

не ла над воденом равнином, а она друга половина врховима

додиривала мокри саг зелене траве и тако стварала право

склониште за лопова или хајдука.

Пошто седе и смести се, Касум полако отдкочи пушку па

се опет замисли. Сети се да је на овом истом месту још једном

чекао Рифата да га убије. Само тада не беше понео пушку него

секиру, из бојазви да га негде на путу не сретне каква

жандармериска патрола... Чекао је Касум Рифата дуго те ноћи,

притајен између ових истих грана, под којима седи и ноћас, са

истим жељама и истим циљем као и тада. Али то чекање

прође без успеха, јер Рифат никако не изиђе из млина. Бог га

можда научи да те ноћи сачува главу испред спремљене и

сигурне смрти. Јер сутрадан се Касум смири и би му мило што

га је тај случај одвратио од најстрашнијега греха који је икад

учинио Арнаутин на Косову. И ко зна? Можда се више у њему

не би ни појавила она паклена жеља да убије, да га Зејна и

даље не дражи својом пустом и чуде сном младошћу. Али она

га не остави на миру. Кад год су им се преко дана сретале очи

при пролазу, она га је просто опијала својим као небо ведрим

погледом и бунила сваку кап његове опијене крви. Није се

никад устезала од њега већ га, без стида, гледала у очи,

осмехивала му се, миловала га, звала и мамила. Мамила

свежином као трешњин плод руме них усана, белином рамена,

косом, лицем... младошћу. Сва ко га дана подједнако.

„И зар она заувек да буде само Рифатова и ничија ви -

ше?... О, не!... Још само ноћас, а сутра кад божји дан затре -

пери над Косовом Пољем, Зејна ће бити моја!...“ прошапута

Касум и устаде са стегнутом пушком, па пажљиво, као да се

крије и од самога себе, откорача и погледа кроз отворен

прозор у унутрашњост млина. Погледа још једном, двапут...

и онда се трже као мало изненађен.

Беше угледао брата како се мучи да подигне тежак џак

жи та и саспе га у сандук изнад заустављеног жрвња... „При -

чекаћу док сврши посао“... размисли Касум и подиже пушку

као да хтеде да нанишани. Погледа још једном у полутамну
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просторију и опет се трже. Виде како се Рифат још увек

напреже да подигне големи терет, под којим су му се тресле

испуцане босе ноге и цела снага дрхтала, немоћна да савла -

да тежину превеликога бремена... Гледао је дуго Касум Ри -

фа та под џаком. Гледао његово од зноја поцрнело чело,

избраздане руке и ноге, дроњаво одело, и испијене, без сна,

преморене очи...

И то га дирну. Сажали се над братом и његовим му че -

њима. Задрхташе му руке као да их дотакну нека чудна и до

тада непозната студ... Задрхташе тако, да му из њих умало

не испаде пушка.

Пошто се удаљи од прозора на млину, Касум Омеровић

се опет упути ка врби и седе на мокру траву испод ње. Са

челом наслоњеним на пушку ћутао је и био нем као гроб...

лепа је Зејна... лепша од дрхтаве зоре на рујним косовским

хумовима кад сунчев сјај запљусне поља божјом топлином...

Кад преко дана девојке долазе на чесму са крчазима у рука -

ма, ниједна није као она... Ниједна нема бедра као она, ра -

ме на као њена, ни руке, ни лице, ни очи... Ниједан човек ни -

кад не виде топлији поглед од њенога, дивнију младост од

њене... Ни харем царски није имао лепшега створења од

ње... Ни Бог на земљи није дао ништа савршеније од ње...

Ни цвет, ни јутро, ни птицу... ништа!...

Оваква осећања ковитлала су се у Касумовој души. А он

је ћутао, обавијен тамом бескрајне и мирне ноћи. Био је

уморан и сломљен. Осећао је неку чудну тескобу у себи и

око себе. Чинило му се да би добро било да побегне негде,

да размахне снагом, да одахне. Да јурне у ноћ и да бежи... да

бежи дуго, дуго... и да никад не стане...

Касум Омеровић устаде... Погледа око себе, а затим се,

полако, извуче из сплета росних врбових грана. Дохвати

пушку обема рукама и снажно замахну њом према реци.

Негде на средини водене површине чуо се њен пад... и

покрили је таласи...

Кад је стигао у село, ноћ већ беше ишчезла са Косова...

Иза далеких брегова на истоку појављивало се крупно

јутарње сунце и водило за собом нови дан... 
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Милан П. Шарановић

ЕфЕНДИ АБДУРАХИМОВ КРАЈ

То доба памтим по Зејни, младој и лепој муслиманки с

којом никад нисам проговорио ни једну реч. Тада сам био

ђак виших разреда гимназије и становао сам у турској маха -

ли. Не би ме тамо одвела љубав према оријенталским осо -

бито стима, него једна друга прозаичнија околност утицала

је на мене да се настаним у тој махали. Мој рођак, који тих

година беше дошао из Америке, био је у том делу града

купио један чардак, с намером да га сруши и на његовом

темељу подигне зграду за хотел. Али кад се касније осве -

дочи да би то био ризичан подухват, он не приступи грађе -

њу већ, у неколико махова, покуша да чардак прода. То му

не пође за руком и он би приморан да га изда под кирију.

Мени уступи једну собу за бесплатно становање, али ме

оба веза да се старам о прикупљању месечних прихода који

му отуд буду притицали.

Тако сам постао становник турске махале. У почетку ми

је био необичан живот у том запуштеном делу града, који је,

тако живо, опомињао на грубе трагове ратних дана. Све је у

турској махали било склоно паду и уништењу. И тамни кро -

вови некада богатих кућа, и мрачни зидови који су због же -

на с обе стране улице били подизани по неколико метара

високо, и царева џамија с одавно некреченим минаретом, и

људи – снуждени старци с дугим брадама и масним старо -

до бним фесовима. Све је тамо било захваћено дахом некога

тихог умирања, и то је, из дана у дан, постајало све изра -

зитије. Ја сам то умирање осећао на сваком кораку. С вечери

при пролазу улицамја махале што је у то време више личила

на неко напуштено гробље него град, изјутра кад би ме рано

пробудио из сна промукли глас хоџе Абдурахима који се с

минарета обраћао Алаху и тражио спас за своје изнемогле
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вернике на земљи. У тим ефенди Абдурахимовим моли тва -

ма било је нечега потресног, нечега тамног и болног, што је

ви ше убијало веру у живот него је подизало из посрнућа

пред валом новога времена...

Био је чудан тај ефенди Абдурахим, пророков слуга још

из далеког детињства. О моћи његова духа кружиле су нај -

не вероватније приче. Говорило се да његове амајлије спа са -

вају од уједа змија, да слепима враћају очии вид, да чуда чи -

не и да се надалеко траже. У то је веровала не само турска

ма хала, већ цео град и сва села у околини. Преко пазарнога

дана двориште цареве џамије личило је на сабор болесника

и богаља који су издалека допутовали да траже помоћ од

чудотворца. Гледао сам често тај свет како скрушено при -

сту па ефенди Абдурахиму, и, са погнутим главама, слуша

ње го во лековито шапутање. Тако је било. И, ко зна, докле би

у мојој евести ефенди Абдурахимова личкоет била оба ви је -

на велом непрозирне тајне, да се, једнога дана, не деси не -

што што из темеља потресе моје дотадашње мишљење о

њој. Иза далеких брегова на западу сунце тек што је било

ишчезло. Седећи на балкону, посматрао сам једно јато

голубова што беше слетело на кров хоџине куће, која се

налазила недалеко од чардака у коме сам живео. И тако, гле -

да јући те птице, поглед ми у неко доба неосетно скрену ка

једној жени, која је журним корацима хитала преко

Абдурахимова дворишта. Са крчагом у руци, сандалама на

босим ногама и неким прозирним велом преко рамена у том

опустелом дворишту, присуство те жене оставило је нео би -

чан утисак на мене.

И то ме збуни... Неколико дана пекла ме жеља да опет

видим ту жену. Питао сам се шта је уствари тај ефенди

Абду рахим, који ми, стално посвећен Богу и молитвама

наје дном, неочекивано, наметну нове помисли о њему. Није

ми било јасно је ли могуће да се иза његове бледолике по ја -

ве, са увек сетним, скоро угашеним очима, крије обичан

смртник, човек од крви и меса. Одлучих се да испитам

ствар. Од свог суседа Османа Рашидовића, бакалина, сазна -

дох много штошта у вези са хоџиним животом. На првом
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месту Осман ми рече како хоџа није усамљен. У његовој

кући живи удовица Зејна, млада жена, која је недавно остала

без мужа, Абдурахимова млађег брата. То ми Осман рече у

поверењу и још са уздахом додаде како је Зејна најлепши

створ који земља рађа, па је због тога Абдурахим не пушта

нигде, из жеље да је очува од злих и пакосних људских ми -

сли. Ни на чесму је не пушта, већ доцкан увече, кад махала

замре, сам долази на воду. Али се Зејна понекад искраде и

прође кроз капиџик на улицу да је види свет... Време је те -

кло. Прође јесен и зима. У пролеће се Абдурахим разболе и

леже. Са минарета се више нису чуле његове молитве за ду -

ше уморних верника на земљи. Умукну његов глас као раз -

би јено звоно...

За време хоџина боловања Зејва је по неколико пута пре -

ко дана долазила на чесму и састајала се с девојкама, из ма -

ха ле. Гледао сам је често како, с крчагом у руци, ситним ко -

ра цима претрчава камену калдрму. Била је у жару разбу -

ктане снаге. Била је лепа... лепша од маја у баштама огра -

ђеним јоргованима. Бакалин Осман Рашидовић од цика зоре

дреждао би на вратима своје радње само да види Зејну. И не

само он. Сви су били слични њему. И старци и младићи

подједнако. За Зејном је лудовала турска махала... Причало

се да је и ефенди Абдурахим оболео од туге за њом. Био

насртљив и неодољив, био жедан и заљубљен, па молио Зеј -

ну да му буде жена. А она га одбијала, данима се бранила од

њега и плакала и, најзад, ефенди Абдурахим посустао, кло -

нуо, уморан, пао... Тако се говорило о Зејни. Причало се да

она страшно мрзи људе, да ће заувек напустити турску ма -

ха лу и побећи у свет да живи слободно као и друге жене...

Зејна освоји лепотом пола града. Но никоме не би суђено

да јој приђе. Она за свакога остаде само далеки сан. У тур -

ској махали данас је њено име везано за најстрашније кле -

тве. А све је то било због једног догађаја за који причају да

је њено дело.

Ја сам се те ноћи спремао за матурске испите који су би -

ли свега неколико дана испред меке. Била је прошла поноћ

кад ме из дубоке самоповучености трже некакав прасак у
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близини. Окренух се и погледах ка прозору. Видех на ње го -

вим окнима дрхтање некакве светлости и то ме збуни. Уста -

дох и погледах у ноћ. Страшан призор указа ми се пред очи -

ма... Абдурахимова кућа гораше...

Ветар с југа распиривао је расрђене огњене млазеве и ба -

цао их далеко преко старих зидова, тако, да су захватали и

околне зграде и, у дивљем бесу, допирали чак до цареве

џамије...

Преплашен стрчах на улицу и нађох се у журби без гла -

вих људских гомила што су са кантама воде збуњено трчале

ка разиграној помами, да је укроте и зауставе. целе ноћи, са

неисказаним напорима, облетали су верни око цареве џа ми -

је да бар њу отму од уништења које је, незадржаво и силно,

рушило све чега се дотакло.

Све је било узалуд. Испред зоре с огромним треском сру -

шило се високо минаре. Пожар је уништио и цареву џамију

и половину турске махале. Кад је синуо дан, широко се там -

не ло пусто згариште под блистањем младога сунца на исто -

ку. Тако заврши своје земаљске дане ефенди Абдурахим,

чудотворац, надалеко чувен...

А за Зејну се ни данас не зна којим се путевима те ноћи

изгуби из турске махале...
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Милан П. Шарановић

ПОСлЕДЊИ СЕлИМОВИЋ

И оно мало оскудне светлости јесењега дана тихо је

умирало на поплављеној косовској равнини, и нестајало,

скри вено као да га је пила сама земља, кад се Омер Сели мо -

вић нађе најзад на кривудавом шумском крчанику, између

голих плећа у мир утонуле планине. Пре но што се усуди да

продужи пут, он се спусти испод једне букве, да се одмори

и превије рану. Сећања га опоменуше на крваву прошлу

ноћ, кад је у својој кући, зрном из револвера, убио јединог

бра та Абдурахмана. Да проспе рођену крв нагна га арна -

утски понос и нужда да се брани од срамоте. Абдурахман

бејаше заволео Зениду, своју снаху, а другу Омерову жеиу. С

љубављу безглавом и лудом, која не зна за опасности и зако -

не, синоћ дође и по тами се докраде до Омерове одаје. И

упе ри пушку на јединог брата. Но би лоше среће: – кад

испа ли први метак, зрно не погоди циљ, а док се спреми за

други, Омер докопа револвер испод узглавља и, исто вре ме -

но кад и Абдурахманово, плану и његово оружје. Омеров

ме так би смртоностан, а Абдурахманов само зададе рану

кроз лопатицу испод деснога рамена.

Кад освану дан, скочише суседи и проказаше Омера као

убицу. Жандарми кренуше да га ухвате, али он за ово дозна -

де на време, па се, наоружан као да иде у бој, упути трком

ка планини. И ево, после дугог дана мучног пробијања кроз

тамне горске честаре, изби најзад на излокани шумски крча -

ник. Па сад треба да одлучи куда да крене и где да се склони

од опасних гонилаца који га траже по трагу од крви, да га

ухва те и вежу, јер је убио човека и повредио закон и божји

и земаљски.

Планина је тонула у неку стравну помрчину, која је, неп -

ро зирна и густа, навирала са свих страна и тамом обливала
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сваку ствар, тако да је ноћ добро личила на дубину понора,

на тамницу, где сунце никад није погледало.

Омер Селимовић осећао је туп бол од ране. Наслошен уз

ста бло дрвета под којим је седео, размишљао је о погибији

која, као леден облак, дође да заувек угаси огњиште Сели -

мо вића. Размишљао је Омер болно о томе и био немиран.

Трзао се често кад је до њега јек планинских дубодолина

долазио са повећаном снагом. Чинило му се као да чује како

у даљини тутњи ход некаквих разиграних коња. Тада је пу -

шку стезао снажније и, са стрпљењем, чекао да се из таме

појаве патроле, које га гоне, па да нанишани. Да нанишани

као некад, кад је са осталим Селимовићима господарио

шири нама ове велике планине...

То је било давно.

Но године не избрисаше из Омерова памћења дане кад су

Селимовићи и силном султану задавали бриге. Не... зна он

све приче о њима и, кад се понекад сети онога што је било

и прошло, те га приче снаже, и опијају јунаштвом каквога

немаше надалеко... Селимовићи су били азгин Арнаути на

Косову Пољу. Хитри као јелени по пропланцима горским,

боју вични и по дану и по ноћи, бејаху навикли да се спу -

шта ју из својих камених кула и, поред путева преко пла ни -

не, хватају заседе. Нападали су караване с трговачком ро -

бом. Наоружани силеством најразноврснијег оружја, били

страх и трепет, не само за трговце и њихово благо, него и за

друге путнике који нису имали пара. По томе бејаху толико

чувени да је од њих стрепео сваки смртник кога би пут

навео поред њихових злогласних насеља. Ни царски чино -

вни ци, што су скупљали данак по вилајету, нису били сигур -

ни од њихове руке. Јер, кад је било у питању сребро и злато,

Селимовићи су, без зазора и стида, насртали и на рођену

веру. На Турчина и на ђаурина, подједнако. Страшан глас о

њима причао се по далеким земљама и, једнога дана, на сре -

ћу целога рода, дошао је и до цариграда. Кад је цар сас лу -

шао гласника шта ради шака Селимовића у његовој великој

земљи, веле, плануо је од срџбе, и скочио с престола, па

наре дио да се сви до једнога утамане, да нестану као поган
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род и, да се њихово гнездо разори: камен на камену да не

оста не ни за успомену. Како султан рече, тако се и деси. Јед -

не ноћи његови војници нападоше на куле Селимовића и,

после борбе од неколико крвавих сата, поубијаше све му -

шко. Умаче само Омеров отац, стари Ђемо, са синовима

Абдурахманом и Омером... После годину дана и Ђемо пре -

сви сну од туге за рођацима, а два његоза сина остадоше да

продуже лозу соја. И ето, синоћ Абдурахман погибе од

братске пушке, срамно, због погане крви, због греха и зла,

без кога Селимовићи никад нису могли.

Бруји тамна планина. Шумовима који изазивају језу у

костима и студ у крви. Прича болну причу о далеким дани -

ма соја Селимовића, који, некад до Стамбола познат, госпо -

доваше на Косову Пољу. Са пушком преко крила и коњем

испод себе, од хана до хана, просипаше благо јунаштвом

сте чено. Неустрашив и снажан сој коме је оружје, још од

искон ских времена, било једини закон у животу.

Све је то јасно Омеру Селимовићу... Успомене га воде

кроз давне дане његове пробуђене прошлости. Чини му се

као да чује песму својих мртвих предака који га поз драв -

љају што узе пушку и наоружан дође у њихову негдашњу

планину. И, јест, одиста, кроз таму студене ноћи Омер чује

речи својих заборављених предака. И срце му се шири од

радости, блажен је бескрајно и срећан. Подиже главу са

груди и отвара очи. Али... авај: све је било варка и сно ви -

ђење. Планина је тамна и суморна. Чује се само жубор по -

то ка низ падине. И јек голих грана око њега.

Сад му је било јасно да није чуо песму Селимовића из

даљине. Не, нема више Селимовића, помислио је, гледајући у

празну ноћ испред себе. Они су сами себе сатрли пре вре мена.

Живели поганим животом, да им погине име... Кад код би их

мерак покренуо да за дивну женску главу убију, уби јали су, па

макар у питању био јединац син, рођени отац, брат, стриц или

ма ко други... Убијали они један другога због жена, откад их

сунце греје. лили своју крв кроз столећа и нестајали у

међусобним осветама и мржњама. Као да је Алах рекао да се

њихово колено једнога дана из амина утре, тако се догодило.
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Све то Омер Селимовић није никад видео добро као но -

ћас. А ноћас он види све. Види да је крв његова соја усахла,

да од ње више нико не застрепи. Просипала се она по про -

планцима планинским, по друмовима косовским, по свету,

свуда натапала земљу крв Селимовића. Види све Омер и

несрећан је због тога. Хтео би да устане са влажке земље, па

да се докопа планинског пута, и побегне одавде где су га

ско витлале зле и несрећне мисли. Да побегне негде далеко,

где земља не мирише на крв, и где оружје није закон за

људе. То би хтео Омер Селимовић и зато се напреже да

уста не. Али не може. Немоћ га је приковала за земљу.

Шуми тамна планина... Као туга црна, као понор мрачна

и ова тугује. Тугује за бојним покличем Селимовића, за пра -

ском њихових пушака, од којих више нико неће погинути.

Не. Јучерашње зрно које је разбило чело Абдурахмана

Селимовића, било је последње зрно оружја од кога се некад

дрхтало у царевој земљи. Више се од њега неће дрхтати.

Умукнуће његов глас за сва времена, умукнути сасвим, као

да га никад није ни било. Само ће приче, језиве и болне,

пре ла зити с колена на колено међу Арнаутима. Говориће се

како се некад султанова војска сатима борила са Сели мо ви -

ћима, да их сатре и сломи. Говориће се и даље о Сели мо ви -

ћима, али Селимовића више неће бити...

Шуми тамна планина... Омер опет покушава да устане,

али ноге су му тешке. А из ране, скоро отворене, тече крв.

Пробила му је кошуљу одавно и капље на земљу. Мирише

њом увела трава испод њега. Мирише планина крвљу и

Омер осећа тај мирис све јаче. Хтео би да устане са земље

и докопа се дугога пута. Али не може. Боли рана. Боли там -

но, тупо и језиво.

И из ње капље крв. Не зауставља је Омер. Не брани јој да

тече. Са рукама склопљеним преко груди, он ћути. Ћути тихо,

као да сања снове о земљи где оружје није закон за људе. Око

њега гора жамори неке уморне и жалне речи. Прича о судбини

његова соја, о давним мегданима, о боје ви ма и женама. Прича

гора, а Омер слуша њене речи. Чело му је студено и мирно. По

глави пала ноћна роса, али он је не осећа...
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Слуша Омер... Чини му се као да негде далеко од њега

тутњи ход некаквих лудих коњаника, који, с фењерима у

рукама, јуре к њему и траже га кроз ноћ. Гледа Омер њихове

фењере и напреже се да устане испод букве и повуче се ду -

бље у гору. Но не може. Много је уморан...

Тутањ коњаника је све јаснији... све ближи... фењери

крупии и велики као запаљене куће... Омер Селимовић

полако подиже главу и отвори очи... Гледа зачуђено испред

себе... На истоку се сунце расцветало великим сјајем... Дан

на Косову јасан и чист... Обасјао брегове, долине, шуме и

села. Насмејан као младост још непољубљене девојке, го -

ри... Гори на врховима далеких брегова, низ царске друмове,

покошена поља и винограде... Гледа га Омер а бол тамом

мути његову свест. И пије га...

Путује тихи дан... Преко брда и долина, низ зелене отаве

и тамне њиве.

Но последњи Селимовић више не чује његов ход. Не. Он

спава... Спава сном тихим и тамним, до пушке оборене на

земљу... 
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Милан П. Шарановић

ПУШКА

Јесен је већ била засула потоке увелим лишћем са дрвећа

и утишала жамор до јуче ведре планине, чије су тамне

честа ре сваког свечаног дана посећивали цигани дрвари из

оближње варошице у долини. Тих дана се шумар Тодор

одма рао и није хтео да се ломи по гори у време кад побожни

имају добра срца и моле Бога да им помогне.

Кад се нађосмо с оне стране планине, сунце бејаше

пребродило равну Метохију и утонуло у масу облака који су,

мрки и тешки, скривали врхове руговских литица и изгле да -

ли као какав голем бедем, створен руком чија моћ далеко

надмашује човечју. Били смо прилично посустали и осе -

ћање неизвесности изазивало код нас неку тешку нела го -

дно ст, сличну оној коју осећа уморан путник у непознатом

крају. Јер, додуше, нас неколицина одиста нисмо знали ни

где смо ни куда идемо, него смо се, онако, на божју вересију,

прикључили уз хајку, па с њом дуги дан крстарили од брега

до брега, од потока до потока, наоружани ловачким пуш ка -

ма из којих једва ако смо испалили неколико метака на целој

дужини свога пута, и то не на нешто богзна како дивље и

опасно – него на јата врана, групице дивљих голубова у лету

и остале птице које су се налазиле у кругу домета нашега

оружја... Да је, по каквом лудом удесу, тај озлоглашени мед -

вед за кога се беше прочуло како ноћу силази с планине и

спушта се до села, наишао на нас, сумњам да би му закукала

мајка од нашег оружја. Толико је било убојно. Али има до -

смо срећу: нити сретосмо ми њега нити он нас, иако пре ђо -

смо толики простор само да би се мушки огледали...

Дан се полако гасио у мокрим долинама замагљене Дре -

ни це. Шарпланински ветар све оштрије шибао наше руке и

лица. Ишли смо још напред и били све зловољнији уколико
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је видик постајао тамнији. Приближујући се једном стрмом

брегу, покривеном голом ситногорицом, разговарали смо о

повратку натраг. Али не дођосмо до одлуке. Ту, у подножју

тог брега, доживесмо једно врло пријатно изненађење. На

излоканом шумском крчанику, једва неколико метара ис -

пред себе, спазисмо човека. Погледасмо га. Познадосмо

Арсена Поповића, претседника Језерске општине.

– Ви данас настрадасте ништа мање него онај Јанко на

Косову! – дочека нас и питомо се осмехну, примећујући да

смо се истински уморили на путу.

– Имаш право, чика Арсене! – одобри неки од нас.

Мало застадосмо, запалисмо по цигарету и смакнусмо с

обуће читаву гомилу смонице која се за њу беше нахватала

дуж пута преко мокрих њива. Претседник Арсен рече нам

како ћемо ићи на конак код његовог побратима Браима

Раимовића, Арнаутина, чији су стари још од далеких земана

били барјактари у овом крају. Пристадосмо. Би нам мало

чудно како претседник не води рачуна о томе да нас има

седам на броју и да толико мусафира не жели нико, па сигу -

рно ни тај његов побратим Браим Раимовић. То му успут и

напоменусмо. Кад нас чу, он се насмеја из свег срца:

– Не знате ви Браима Раимовића, драги моји смновци...

Његов понос, част, гостољубље, кућу...

И поче да прича о свом побратиму. Дотаче се Балканског

рата и изнесе стање које је било после њега наступило у

про ширеном делу Србије. Исприча како су се тада били

испречили Арнаути да бране султана и његову царевину.

Злоћудни као осињак, устали и докопали оружје па одбегли

у гору. И почели да убијају из заседа. Да пале све што није

било њихово. Тада, се појавио Браимов отац, барјактар

Раим, и пружио руку ка Арнаутима. Опоменуо их да буду

мир ни, укорио, и препоручио им добру вољу према побе -

дни цима. И они послушали барјактара Раима па се по ко -

рили новој власти. Сви до једнога. Толико су поштовали

његову кућу и толико ценили његову барјактарску реч...

Претседник Арсен иричао је о барјактару Раиму и њего ву

сину у чијој ћемо, кући провести ову мокру ноћ што је маглом
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притискивала бескрајни простор голе ситногорице испред

нас, све док га не прекиде урлик паса који се чу из омањег

луга, једва добру стотину метара удаљеног од нас. А тада

прекиде причу и стаде. Рече нам да смо већ дошли до циља.

И, одиста... не прође много кад се испред нас нађе читав

чопор крупноглавих паса, озлојеђених, тек пуштених из лан -

аца. Одбијајући их од себе наиђосмо на камену кулу, са

тамним, врло тамним кровом. Око ње је била висока ограда од

цигле... 

Стадосмо испред затворене дворишне капије. Претсе -

дник Арсен се накашља па затим примаче до саме капије:

– Еј! ефенди Браим Раиме! – ускликну он, тако снажно,

да се ми, изненађени, задивисмо оштрини његова некако

подмла ђена гласа, за који би тешко веровали да је био његов

да га нисмо чули рођеним слухом...

Из камене куле нико не прихвати претседников дозив и

он би принуђен да га понови још двапут.

Тада се у дворишту чуше нечији троми кораци. Почеше

да шкрипе тешка двокрилна врата и, пошто се широм рас -

кри лише, појави се он, Браим Раимовић. Познадосмо га по

бради белој као опрано овчије руно на сунцу.

Би не мало изненађен кад нас виде.

– Машала’, доста људи зна за моју кућу! – осмехну се он и

пријатељски пређе погледом преко наше групе. А после погле -

да у Арсена. Читав минут не скиде погледа с њега. Најзад се

залете к њему и настаде срдачно поздрављање по арнаутском

обичају. Питали су један другог о свему. О срећи дома, о

здрављу чељади, о роду земље, о напретку стоке, о миру у

селу... и свему осталом према чему постоји интере совање

људи њихова положаја. И, после свега тога претсе дник Арсен

упознаде и нас са својим побратимом и, очеви дно, овоме би

веома мила наша неочекивана посета. То про чи тасмо у сјају

његова погледа и у ведрини његова лица. И због тога постасмо

некако много лакши и ведрији. Огреја ћемо се. Вечераћемо код

човека који нам свој дом отвара као пријатељима. 

Те мисли тек што нас беху обузеле, а већ се нађосмо у

пространој одаји, застртој асуром од шевара и осветљеној
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светлошћу петролејске лампе. Около приметисмо мно го -

број не јастуке, поређане поред сва четири зида. Насред собе

тагар са жаром, а у једном углу плехану пећ, већ сву румену

од загрејаности. На зиду ка истоку, о једном клину висаше

нека чудна пушка, сва ишарана гранама од сребра и злата.

Мени се поглед просто прикова за ту пушку, тако да убудуће

опште нисам обраћао пажњу ни нашто друго осим на њу.

Она је била мало слична оружју које сам до тада гледао...

Да не донесоше каву и дуван ја бих још дуго гледао у пу -

шку на зиду и у њене чудне гране од сребра и злата.

Али кад се појавише два момка, сигурно два рођена

Браи мова сина, како одмах помислих кад их видех, ја се

тргох. Прихватих каву са поднетог послужавника. Пијући

је, приметих како ме гледају очи Браима Раимовића.

– Ти, момче, рекао бих, заволе то оружје на зиду!..

Поншто потврдих да је тако, Арнаутин се осмехну јед -

ним болним осмехом, па са уздахом продужи:

– Пошто вечерамо говорићу вам о тој пушци на зиду.

Њена је историја доста необична и луда. Говорићу вам о њој

зато да видите како су моји волели оружје и шта су све

чини ли да би дошли до њега. Ту причу могао би вам рећи и

побратим Арсен, али мислим: биће боље да говорим ја, јер

је он уморан од хода преко планине, тражећи вучје трагове

по дубодилинама... Је ли тако јуначе Арсене?...

– Јунак никад није уморан! – одговори Арсен одбијајући

густе колутове дуванског дима испред себе.

– Тако је, Господа ми Бога! – насмеја се Браим из дубике

груди. Видело се да му се допало побратимово мишљење о

јунацима...

Док се окреписмо царски, оде неколико јела. Тек тада

осе тисмо да смо променили расположење и постали орнији

за разговор и весеље. За време трајања вечере упознасмо

сву величину Браимовог гостољубља. Њему се чинило да

ћемо остати гладни иза трпезе па нас је стално опомињао да

једемо. А кад би неко већ, већ сит, престао да узима даље,

он је говорио:
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– Ти, делијо, издајеш дружину на послу!.. Не ваља ти

так ва работа међу људима и боље је да останеш још...

Тако је говорио свима који су устали иза трпезе раније

не го што се њему чинило да треба да устану.

После вечере послужише нас кавом и дуваном. И тада

настаде разговор о нашем дану по горама. Он не би дуг и на

ред дођоше друге ствари.

Да не би заборавио на причу о шареној пушци, опо ме -

нусмо Браима на обећање које бејаше дао. Пошто нас сас лу -

ша он се осмехну и сетно замисли. А затим уздахну и кроз

прозор погледа у мрачну ноћ на бреговима. Палећи цига ре -

ту отпоче да прича... 

– Због те пушке на зиду пало је осам мушких глава, од

којих су три из мога дома... Други би је, можда, због несреће

коју је доносила свакоме ко је имао у руци, предао ђаволу

или огњу, а ја... ја је, ето чувам – а тако ми неба, чини ми се

да ће ми једне ноћи баш она доћи главе, како се некако муте

ова нејасна и неверна времена, над којима човек не може

бити ведар ако има имало мозга у глави...

Ту Браим Раимовић стаде и дубоко се замисли као да

при бира сећања која би му дочарала све оно што се збило с

пушком од које га, како сам рече, често спопадају нека

мутна страховања преко ноћи. Посматрајући боре на његову

брижну челу и ми се зачас променисмо и схватисмо да ће

Браим да говори о нечему што га мучи и што му убија

спокој у позно доба живота. И не само што то разумесмо ми,

него и претседник Арсен изгледа да осети да ће у Браимовој

причи бити нечега непознатог за њега па се и он спреми да

саслуша речи свог седокосог побратима.

На тагару са жаром кључала је вода и из ибрика за каву

све јаче избијао млаз вреле паре. Тек пошто нас момци пос -

лу жише и другом кавом, Браим подиже главу и погледа к

нама:

– Дреница је вазда била јогунаста – отпоче... – те године

би буна у њој и султан посла војнике да је укроте. Иза аске -

ра остаде много попаљених села. Изгибе доста војника и

Арнаута и тада се буна смири... Мој стриц Сулејман Абду -
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рахман враћао се из боја... На путу стиже једног од царевих

чауша и, за љубав пушке којом је овај био наоружан, потеже

нож и прободе га. Пушку донесе у наш дом и по њој се

прочусмо. О оружју мога стрица почеше да се причају чуда

међу Арнаутима. И, једне ноћи, док је он спавао, не мислећи

ни на какво зло, три брата Орлата, арамије из села Омара,

упадоше у његову собу и покушаше да му отму пушку са

златним и сребрним гранама. Сулејман уби двојицу од њих,

али трећи Орлат би јунак те их одмах освети главом мога

стрица. И тада докопа пушку па хтеде да побегне. Но у

дворишту га стиже мој отац и, после добар сат хрваша с

њим, успе да му је отме. Неколико година држао је пушку

код себе. А кад одрасте Сулејманов син ферат предаде му је

и исприча све што се с њом било догодило до тада. ферат

пушку узе, али не носи је дуго. Исте те године смакнуше га

синови два погинула Орлата. Узеше и пушку из његових

мртвих руку. Од Сулејмана не остаде више нико...

Кад мој отац дознаде ко уби ферата, заболе га срце од

туге. Много је волео свога синовца. Да би га осветио, годи -

ну дана лутао је преко ноћи око крвничких кула, са пушком

готовом да плане ако се ма који од њих појави. И послужи

га срећа. Једне ноћи, с три своја добра пријатеља, упаде он

у конак где су Орлати били на окупу. За ферата уби двојицу

од њих и узе његову пушку па се изгуби у ноћ...

Тридесет година та пушка остаде у нашој кући, као успо -

мена на проливену крв и као опомена да будемо будни и

спремни пред душманима који се намножише откад нам она

дође у дом. Мој отац, рахметли Раим Абдурахман није је

испуштао из руку. Где год би кренуо она му је била друт. С

њом је спавао, с њом се клањао Богу и пророку. Све до

једнога дана... Би суђено да и његова глава падне због ње.

Убише га Орлати на друму. Баш испод њихових камених

кула нађосмо га једне зоре са самртном раном ка челу. Умео

је да нам каже, не само то како су га напали Орлати из

заседе, него и доста других ствари. Јер кад му зададоше

тешку рану на челу, Орлати нису видели шта су постигли.

Барјактар Раим, још вруће крви, имао је довољно снаге да
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скочи у први честар поред пута и маховином напуни рану из

које је лила крв. Тако проведе ноћ у том честару. А кад се на

истоку забеле свитање дана, срећа хтеде да баш ја наиђем на

њега. Разминуо бих га, али он је био при свести па ми се

јави. Прискочих му. Појасом му завих главу и вратих се у

дом да зовнем синове за помоћ. Пошто га донесосмо и

спустисмо на постељу, он исприча све што се са њим

одиграло те несрећне ноћи. Каза да су га обранили Орлати.

Закле ме у божје име да никоме не причам о томе. Него кад

умре да га сахранимо као да је умро природном смрћу. Да

више не лијемо крв ни ми ни Орлати. Да завлада мир у

нашим домовима... Послушах оца. Кад је испуштао душу по

његовој жељи заклех се у небо и сунце да ћу сачувати тајну.

Њему би мило моје обећање па ме благослови. А онда кло -

ну... „Не проливајте крв због пушке“... рече и затвори очи

тихо као да се спремао за ноћни одмор...

Тако заврши мој рахметли отац, барјактар Раим Абду -

ра хман...

Сахранисмо га уз учешће неколико села. Не рекосмо

никоме да га је у гроб отерало пушчано зрно... То остаје

тајна. Данас се свуда мисли како је он умро смрћу која дола-

зи од Алаха. Ето... и мој побратим Арсен Поповић до ноћас

није знао ово што вам рекох...

Браим Раи мо вић за тренут прекиде причу. Ми смо већ

били уронили у нека тамна осећања... Чинило нам се као да

над нашим главама стоји нешто огробно и кобно. Големо

као ледени облак и тамно, виси над нама.

– Девет година ја ћутах – продужи Браим Раимовић – и

не рекох никоме оно што ми отац препоручи да кријем... Но

у последше време осетих да ме тајна мучи... јавља ми се

Раим пошто заспим и кори ме зашто га не светим... Ја обја -

шња вам како ме баш он заклео да то не чиним, а он се тада,

љут на мене, одмиче и нестаје га до друге ноћи. А онда опет

дође. Тако већ годину дана скоро... Бриге су ми разбиле сан

и уморан сам... Умрећу, чини ми се, од јада... Не желим да

лијем крв Орлата. Четири им главе покидасмо ми... Па

опет... пре недељу дана узех пушку и рекох: убићу једнога...

До зоре дремах испод њихових кула и тада се вратих.
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Обесих пушку ту где је видите... И отада је гледам као успо -

мену на крв... Као опомену на грех и тешке ране...

Осам глава је пало због ње, због те жедне несрећне пу -

шке која не може без крви... И ја патим... Чини ми се као да

чујем како ме она преко ноћи зове: Браиме, устани и убиј...

освети оца барјактара, ако си му син!.. И не знам шта да

радим!.. Душа ми је немирна и болујем... Кажи ми, побра ти -

ме Арсене, као Бога те молим... кажи ми како да посту пим...

Браим Раимовић свој глас повиси тако нагло, да ми,

изненађени, помислисмо како га је спопала нека луда на па -

ст. Претседник Арсен Поповић скочи и дохвати га за руке.

Продрма га мушки, а после поче да саветује. Рече му како

треба да се мане просипања нове крви. Да прода пушку са

којом расте несрећа. Да заборави сва зла. Да се смири...

– Послушаћу те, побратиме, – обећа Браим Раимовић...

Молићу Бога да ми разведри душу... Заборавићу крв предака

и све њихове ране... Заборавићу и очев прекор и жељу за

осветом... Али њу... ту пушку на зиду, продати нећу... Не,

Арсене!.. Без ње не могу... Умро бих од туге кад би је неко

однео из ове собе... Погинуо за њу, исто као они... моји ста -

ри што су чинили...

Ноћ је била зашла у дубоке сате кад Браим заврши

причу. После се спремисмо за спаваше. Пошто угасише

лампу, једна жеља обузела је свакога од нас: да што пре

осва не дан... Да се отиснемо низ ширине голих јесењих

поља... Да заборавимо ову ноћ и ову причу о пушци без које

Браим Раимовић не би могао да живи... 
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Милан П. Шарановић

ПО ИСТИНИ КОЈА ГОСПОДАРИ ЖИВОТОМ

Кад занеможе старац Раим Каразумберовић и осети да му

срце одбраја последње тренутке земаљскога живота, беху већ

ливаде стигле за косидбу и јечам пожутео од сунче вога жара

под којвм су тешко дисали плећати брегови шумо вите и безво -

дне Дренице. Било је наступило доба најже шћега рада, и њего -

вих пет синова од јутра до мрака нису имали времена ни да се

честито умију, а камоли да се одмо ре и поведу рачуна о здрављу

свога оца. Строг је животни закон горштака, и од исконских

времена ничија рука није могла да га уништи и замени новим.

Док си моћан и радиш – живиш, а кад ти старост узјаше на

плећа и изнемогнеш, ниси потребан и боље је да што пре одеш,

како не би сметао онима који имају прече право на живот. То је

тај неумитни закон који је некад, у јесен својих давних дана,

осетио и Раимов отац, и његов дед и прадед, и сви њихови

преци – чак тако до заборављених земана, о којима не би знали

ни хоџе да испричају и кажу све, колнко су нејасни и далеки...

И, ево сад, после осамдесет и седам година, дође ред да се и

Раим Каразумберовић упозна са тим законом својих пре дака, да

не оде са земље без тачнога сазнања његове жи ве истине. Није

волео да дође до тага, него је веровао да ће га његова очувана

снага до последњега дана одржати на ногама. Но не би тако.

Исконски закон дотаче и њега откад га немоћ свали у постељу

и он се осведочи, да га је издала некадашња вера да ће умрети

мушки, као што је и живео јуначки и поштено...

У животу је Раим Каразумберовић био господар и јунак

само зато што је имао снаге да ради и ствара. Док је то могао,

слушали су га и синови и снахе и били смерни према њему, а

откад то изгуби и леже у постељу, сви дигоше руке од њега.

Оставише га као изношену хаљину и одгурнуше као оглувелог

пса од кога више нико не стрепи. Преко дана му без воље
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дотуре парче кукурузног хлеба и сира, изјутра примакну крчаг

воде уз кревет а после оду на рад и остају у пољима до тамне

вечери. Не гледају га скоро никако и беже од њега и онда кад би

имали мало времена да га обиђу и обо дре му душу у часовима

њених последњих тренутака на земљи. Не, нема тога: удаљили

су се сви од Раима Кара зум бе ро вића и заборавили га још за

живота само зато што му је старост савила руке на груди. Сви,

од најстаријега сина, па до најмлађег унучета, подједнако мисле

и брину о њему. Једино, понекад у ноћне сате, кад дубоки мир

завлада сели ма, захрже Зеленко у штали, као да је жељан да

обзнани ка ко му је тешко и необично без господара! И, у таквим

часо ви ма, Раим се растужи над немиром највернијега друга и

заже ли од Бога да га дигне из постеље да, само још макар један

дан, узјаше Зеленка и на његовим гојним плећима про крстари

низ путеве, на којима је, до недавно, био поздрав љан као јунак

и делија. То би била радост...

Били су пуни Раимови дани и његове очи виделе су мно го

збивања у свету. И, ноћас, док оморина тешке летње ноћи

притискује сваку стопу земље, он се сећа свега што га је некад

радовало и болело. И мило му је што му је ум бистар и јасан те

може да размишља о себи и својим делима у жи воту... Био је

Раим зоран човек и честит, тако, да је добар глас о њему живео

и тамо где његове стопе никад нису сти гле. Није мучио рају у

време кад је над њом сав његов род имао господарску власт,

мрзео је силеџије и насилнике, јер је чувао душу од греха и

образ од срамоте, више од иједнога Арнаутина у околини. Тако

је провео осамдесет и седам го ди на, и под султаном и под кра -

љевима подједнако, увек по истом правилу: чувати образ и ду -

шу. И сада, када је дошао час да положи рачун о себи и својим

делима, може мирно ста ти пред Алахом, и да му не поцрвени

образ пред његовим ликом због дана проведених на земљи...

Па ипак... иако му је век на земљи протекао поштено и час -

но, Раим Каразумберовић осећа неку чудну тешкоћу да умре

овако глупом смрћу, незапаженом и тихом. Он је на коњу

провео више од половине својих дана, неустрашив, сна жан и

храбар, па би на коњу хтео и да умре. Та жеља обу зи мала га је

одавно, и он, већ неколико узастопних ноћи, стално покушава
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да устане са постеље и докопа се Зелен кових плећа, па да, кад

га узјаше, јурне са њим у ноћ и по бе гне заувек одавде. Али сви

такви покушаји остадоше нео ства рени. Нека луда несвестица

није га напуштала скоро никако за све време. Узалуд је Зеленко

вриштао по читаву ноћ за господаром, жељан путовања по

месечастој ноћи низ ширине, ханова поред друмова, планин -

ских стаза, и изво ра... Узалуд звао Раима да се пробуди и оседла

га, као што је то чинио и до сада. Не могаде Раим да устане. А

била би лепа таква смрт на Зеленку и његовој разиграној снази,

што лети кроз ноћне просторе и буди птице са грана, те пре пла -

шене, напуштају своја боравишта да се склоне негде у дуби не

притајених лугова и жита.

Ту смрт, која би била мушко окончање једнога јуначкога

живота, зажелео је Раим одавно и, у последње време, мис лио

само о њој; јер умрети тако значило би остати до краја господар

и човек...

И ноћас, док је земља спавала тешким сном и била тиха и

мирна као сито јагње, Раим Каразумберовић успео је да устане

са постеље и обуче се. Вртоглавица се била утишала док је

нашао узду и седло за Зеленка. Онда је отворио шталу и извео

коња, па га оседлао и спремио за пут. Али кад је хтео да узјаше

сетио се да би ваљало пробудити најстаријега си на и опростити

се са њим, благословити огњиште крај кога и даље остаје крв

његове крви: пет синова са женама и њихова деца...

Дуго је Раим размишљао о овоме, али је, најзад, одустао од

те помисли. Бојао се да би му син, кад се пробуди и назре

намеру, спречио такав одлазак од куће и не дао му да, онако

болестан и сломљен, узјаше коња по мраку и отисне се у

неизвесност ноћи. Сигурно је да би то учинио и Раим би био

приморан, да се и даље преврће по постељи уз крчаг угре јане

воде и слуша жално Зеленково туговање за путевима, ши ри -

нама, хановима и пољима...

– Не... Нећу да га будим!... Нек спава... а дом мој нека Алах

благослови за сва времена!... прошапута Раим и затим клекну

на земљу...

Дуго је клањао и молио се Богу док је устао, и, с тешким

напорима, сео на седло...
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Одмичући од села једва је успевао да укроти помамну ћуд

немирнога и одавно нејахана коња. С муком се одр жа вао на

седлу кад би Зеленко понекад, ослобођен узде, убрзао ход и

почео да поиграва под њим. И, видевши да неће издр жати дуго,

ако буде јахао равницом, Раим окрену коша пу тем који је водио

преко планине за Вучитрн. Тамо су падине брегова стрмије и

ход заморнији, рачунао је, па ће коњ бити послушнији кад се

умори... А и ако умре ове ноћи, волео би да остане тамо где је

хиљаду девет сто шеснаесте године про вео неколико месеци

хајдуковаша са својом давном дру жи ном. Ту, на висинама, где

јуре дивљи вепрови и живе кур јаци и орлови, да остану његове

кости, невиђене и непогребене, било би му души угодно...

Пењући се уз шумовита брда тамне планине, Раим је, негде

око поноћи, доспео до њенога врха. Кад је стигао, осетио је да

га опет спопада несвестица и да му пред очима васкрсавају нека

чудна привиђења из крвавих ратних земана. Пошто му је било

јасно да је крај животу близу, одлучио је да не путује даље него

да сјаше ту и легне испод какве букве, а коња пустити на милост

судбини и божјој вољи, без које не бива ништа на овоме свету...

Тако је и учинио. Спуштајући ломна и већ скоро обамрло тело,

на росну траву што је мирисала свежином заспале планине,

Раим Каразумберовић је погледао у небо. Звездани сјај осме -

хивао му се благом топлином, као да га је уверавао како одиста

може слободно стати пред Алахом, а да му образ не поцрвени

због живота на земљи. Дуго је Раим гледао у небо, пажљиво као

да на њему некога тражи, а после се тргао и погледао испред

себе на пространо Косово Поље, чијим друмовима више никада

неће проћи његова нога...

Несвестица га је захватала све помамније, све луђе, уко ли ко

су ноћни сати постајали студенији и тиши...

– Путуј, Раиме, путуј!.. Без Зеленка... без друга, иди сам... јер

непотребан си овоме свету, откад ти немоћ умори руке...

Непотребан, по закону твојих предака... по истини која

господари животом људи на земљи!.. изговорио је глас но ове

речи, а после, оклопио очи и осетио као да тоне у не ко дубоко

море... Чуо је само како коњ у близини рже и хуче пла нински

потоци у дубодолинама.



Васа ПАВКОВИЋ

ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ПРИЧАО О АРНАУТИМА

О јединој приповедачкој збирци Милана П. Шарановића

1

Питам се да ли ће икад бити написан оглед о едицијама

које су мењале нашу књижевност, које су били отворени

прозори у тадашњост и макар слабашна најава будућности.

Једна од првих која је имала и ту улогу је „Наша књига“

коју је 1934. покренуо чувени издавач Геца Кон. Годишње

она је објављивала по десет наслова, савремених српских

прозаиста – претежно збирке прича и романе, али нашао се

у њој, у 73 њена броја, и понеки дневник и новела. Књиге је

уређивао Живко Милићевић.

Поглед у 73 наслова из седам комплетних и осмог, тек

започетог кола, показује да је већ у првом било места за три

списатељице – Марицу Вујковић, Јелену Билбију и

Надежду Тутуновић. Али у том колу је збирку прича обја -

вио и Душан Радић, као и Жак Конфино и Властимир Пет -

ковић. У три кола је, Стеван Јаковљевић између 1934. и

1936. године објавио Српску трилогију. Годину дана кас-

није ту је првом збирком прича кренула и фрида

филиповић, а следеће Бранко Ћопић. Интересантно је да је

у библиотеци „Наша књига“ било места и за хрватске писце

Звонимира Шубића и Мату Блажевића, а стални аутори еди-

ције били су Григорије Божовић, Емил С. Петровић и Сте -

ван В. Живадиновић. Тако, у скраћеном осврту на богатство

едиције која се клонила авангарде и залагала за традицио-

налну реалистичку прозу долазимо и до седмог кола и

после дње књиге у њему, објављене децембра 1940, збирке

прича данас сасвим заборављеног српског писца Милана П.

Шарановића с насловом По закону праотаца.
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2

У књизи је објављено 17 прича, обично од 4-5 страна,

мада је понека и двоструко дужа од већине. Све приче се

збивају на Косову и Метохији, у савремено доба, али се из

актуелног оквира писац повремено одаљи у прошлост сво -

јих јунака и њихових породица односно предака. Врло је

мало Срба у овим причама а повремено се појави понеки

циганин или циганка, пре свега чергари на путу. Овлашно

се у једној причи говори и о последњим Турцима на Косову.

Арнаути, како их назива заборављени писац, главни су и

скоро једини јунаци Шарановићеве прве и последње збирке.

У већини сторија писац, који је тада имао само тридесет

година, користи се тзв. свезнајућим приповедачем. Само у

два случаја је другачије!

У причи Ефенди Абдурахимов крај, Шарановић користи

ја-приповедача, врло заинтересованог за трагичне догађаје

у кући турског хоџе, чија ће кућа као и џамија до ње изгоре-

ти под тајанственим околностима. За пожар је можда крива

лепа Зејна, чија је лепота опчинила целу Турску махалу. Она

је била удовица, која је по смрти хоџиног млађег брата, пре-

шла у деверову кућу и убрзо се нашла у врло неугодној

интимној позицији. (Неслучајно ово је једина прича која се

у целини збива у граду.) 

У једној од дужих прича, с насловом Пушка, читалац ће,

пак, срести доста ретког ми-приповедача. Петорица људи

које предводи шумар Тодор трагају за дрвокрадицама, а

затим се кроз шуму упуте на ноћни конак, предвођени пред-

седником општине Арсеном кога су срели у планини. Одла -

зе код његовог побратима из ратних времена Арнаутина

Браима Раимовића. Ту ће на конаку од домаћина чути причу

о пушци која је одиграла страшну улогу у крвној освети за

чијег је трајања страдало осам мушких арнаутских глава.

3 

централна тема Шарановићевих прича је крвави сукоб

који међу Арнаутима изазивају лепе жене, свадећи нехоти-

це, самом својом лепотом, браћу, пријатеље, суседе, позна-
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нике, али и незнанце. Оне бивају отимане, продаване, пре-

отимане, или су у центру нечије такве намере, а сурови

етички закони Арнаута неминовно воде ка освети и потом

често и крвној освети. 

Прескачемо прву причу у књизи, која је нешто другачије

провенијенције и идеје, па долазимо до друге приче

Праотац великог закона, која испричана скоро као нацио-

нални, па и верски мит, задаје оквир испаштања због лепо-

те а објашњава зашто муслиманске жене носе зар кријући

лице. У причи Касумова немоћ пратимо непрви неуспео

покушај главног јунака Касума да због лепе снахе, из пушке

убије рођеног брата и преотме му је. На самом крају Касум

ће своју пушку бацити, далеко у речну матицу, да би спре-

чио још неки могући покушај злочина из страсти.

У причи Двобој читалац може да прати епски интонира-

не околности суровог боја на живот и смрт двојице Арнаута,

који ће на његовом трагичном крају искористити трећи

човек, најмљени убица, отимајући лепу Ваиду и нестајући у

ноћи. Један од бораца је мртав, други тешко рањен – узалуд.

Слично је у причи Последња игра, где ће лепота и плес

циганке Ваире изазвати погибију шеснаест људи из две

арнаутске куће и педесет година потоње крвне освете.

И прича Последњи Селимовић припада истом, централ-

ном току Шарановићевог приповедања о коби женске лепо-

те и неумитности казне због мушкарчевог греха. Она при-

казује последње сате у животу тешко рањеног Омера Сели -

мовића, непосредно пошто је, опет због лепе жене, из пиш-

тоља убио рођеног брата Абдурахмана. Пре него високо у

гори искрвари до смрти, последњи Селимовић се сећа слав-

не прошлости њихове куће, када је глас о (разбојничкој) мо -

ћи и богатству Селимовића стигао до самог султана у Иста -

нбулу.

Крваву обавезу традиционалне крвне освете решава да

прекине Дем Алдемар, главни јунак приче Крв Алдемара,

тако што, тешко рањен из пушке непознатог убице, на сам-

рти заветује сина да се одрекне освете. Занимљиво је како то

он успева, обраћајући се сину Сулејману: – Мој прадед
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барјактар Исмаил Алдемар погинуо је од руке Јакуба због

Јакубове жене Арифе коју је Исмаил био заволео... Мој дед

Бајазит Алдемар погинуо је од руке брата Сејидина због

Сејидинове жене Неџиде коју Бајазит бејаше заволео... Мој

отац Махмуд Алдемар погинуо је од руке сина Дерлије због

циганке Рамоне, чија лепота обојици бијаше одузела свест

те се једне рамазанске ноћи поклаше као дин-душмани... А

ја, Сулејмане... и ја сам погинуо од руке једног Алдемара и

– прст на чело метни и размисли, па кажи од кога?... –

Погинуо си од руке Алдемара?! – плануо Сулејман и дохва-

тио се рукама за главу. – Од руке Скендера Алдемара,

Сулејмане ... Од пушке мога сина и твога брата...“

Овом изванредном причом Шарановић још једном исти-

че неумољивост како природних „закона“ тако и друштве-

них, патријархалних „закона“, као и мале шансе људи, у

овом случају метохијских Арнаута, да вековне окове такве

традиције прекину.

4

Поменуо сам на почетку да Милан П. Шарановић повре-

мено посеже за старим, традиционалним моделима припо-

ведања – конкретно користећи групу људи, путника намер-

ника, који ноћу, седећи око ватре, „размењују приче“. Такав

модел је искористио и у причи Хана, са сличним проблема-

тизовањем мелодрамског заплета и бесе као етичког принци-

па... 

Слушаоци приче о отмици жене и освети једног младог

Арнаутина, Исповест осветника Таира, биће три српска

граничара, који су га као бегунца заробили у планини, и по -

што саслушају његову драматичну причу, отпремају га даље

ка затвору и суду.

Прескочићу овом приликом две-три приче које су, по мом

осећању вредности, уметнички мање успеле, мада се баве

истом темом, као што су Заклетва, Демиров отац, па и

Необичан аманет, који говори о околностима давања сед-

модневне бесе Арнауту кога је грижа савести натерала да

„дужницима“ призна убиство. Рећи ћу само да је упркос
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сличном заплету, успелија кратка прича У заседи, где прати-

мо околности неуспеле освете Рагиба Таировића, који жуди

да убије човека који му је украо жену, али му намера про-

падне, а он погине.

5

При крају ћу нешто рећи о две приче којима отпочиње

књига По закону праотаца и једној којом се фино компоно-

вана Шарановићева збирка завршава.

Уводна прича Сапутници је нека врста апотеозе арнаут-

ског морала, карактеристичног у прошлим добима, за

најплеменитије припаднике овог народа. У њој, на ризич-

ном ноћном пешачењу кроз дивљину, учитељица Бра ни -

слава Недић, наиђе на младог Арнаутина Ајдин Раши до -

вића. Док сатима пешаче, у тишини, при чему Ајдин на по -

во цу води и свог коња, учитељица се пита зашто њен прати-

лац и заштитник ћути. На крају путовања, кад у зору допе-

шаче до Урошевца, она ће сазнати да је њен каваљер ћутао

јер је и сам, пратећи је витешки, био у страховито опасној

ситуацији, пролазећи кроз предео којим господаре крвни

непријатељи његове породице и њега лично.

Једнако успешна је и сјајна прича Два бивола, о мукама

младе жене Биоре, коју је отац продао старом богаташу за

два бивола. Убрзо, иако понизна и послушна, Биора се нађе

у невољи јер је муж по наговору своје две старије жене,

непрекидно кињи, песничи и бичује. Околности Биориног

бекства кроз ноћ, али и кајања њеног мужа због оног што јој

је починио, као и појава два бивола у његовом дворишту

који дан доцније, сјајна су поента антологијске минијатуре.

Књигу Па закону праотаца поентира одлична кратка

прича По истини која господари животом, где посматрамо

херојски покушај 87годишњег Арнаутина, који је преживео

разне битке и замке у дугом животу, да умре мушки, како

доликује, у складу са древним племенским законима, сам,

високо у планинама (а не у кревету, како мушком не доли-

кује!).
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6

По пределу којим се бави, као и јунацима своје прозе, по

суштински реалистичком поступку, уосталом, Милан П.

Шарановић је најближи Григорију Божовићу и његовим

причама из Косова и Метохије. Мада повремено користи

понеку лексему или идиом карактеристичан за српски (па и

арнаутски) говор у тим деловима наше вековне земље, Ша -

ра новић приче исписује из стандардног језичког израза свог

времена, показујући жељу и намеру да не буде „завичајни“

и „локални“ приповедач. Такође, он је модернији од Божо -

вића по форми, прецизнији и драматуршки ефикаснији у

наративном ткању. Мада полази од чињеница народног

(арна утског) живота, Шарановић избегава да његове приче

постану фолклорни прилози о једном народу и његовим

националним особинама односно савременој судбини. Наш

писац, такође, ниједном не поклекне моралишући или демо -

нстрирајући накнадну памет. О билокаквом национално

ресен тиману нема ни говора, као ни националној нетрпељи-

вости према Арнаутима!

Мада у највећем делу прича користи исти или сличан заплет,

па му се чак и нека имена протагониста понављају у више сто-

рија, Милан П. Шарановић проналази облике фабу лирања који

сваку причу чине другачијом на извесни начин, а с друге стра-

не узбудљивом. Чини ми се, зато, да је његов приповедачки

таленат за нијансу знатнији него код Григо рија Божовића, који

га је надмашио и бројем прича и бројем књига које је објавио.

Па и угледом који је имао пре рата, а који му је последњих годи-

на враћен у оквирима националне књижевности.

Као и Божовић, Милан П. Шарановић је мајстор у описи-

вању пејзажа. Ево како то изгледа у уводном фрагменту

Сапутника: „Божји дан се тихо гасио на равницама поплав-

љеног Косова Поља... Облаци густи и тешки ниско се свели,

вуку се поврх саме земље, тако да чуперцима својим доди-

рују врхове дрвета, заћутале хумове, стубове телефонских

жица и турска гробља по бреговима около. Брижди земља,

јече усковитлани потоци, мутни, силовито надошли од ско-

рашњих киша...“
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Шарановић, такође, изванредно предочава али и гради

атмосферу у причама, док је у дијалозима шкрт и ефектан.

Упоредите, рецимо, дијалоге Селима и његових двеју жена

у причи Два бивола. Његови јунаци су грађени као спомени-

ци од камена, чврстим и сигурним потезима, без тенден-

циозности.

Динамизујући нарацију, Шарановић, такође, понекад ско -

ро интимно, а модерно, ословљава потенционалне читаоце,

с успехом мењајући ритам приповедања и јаче везујући чи -

та лачку пажњу. Упоредите моменте из Последње игре, какви

су: „Ви сигурно не знате ко је била она?“, и мало до цније, у

појачавању утиска: „О, не. Ви не знате ко је била Ваира, а и

боље је тако“.

Објављивање прве приповедачке збирке три-четири ме -

се ца пре него је Други светски рат почео у Југославији и

врло брза смрт Милана П. Шарановића, две године по око -

нчању тог рата, утицале су на дубоки заборав његовог име -

на. Несу мњиво је на то утицала и чињеница да су ово „арна-

утске приче“, приче о народу с којим посебно у последњим

деце нијама јако лоше стојимо! 

Али не би требало да га препустимо забораву – пет-шест

антологијских прича из књиге По закону праотаца, и књи -

га у целини своје замисли и уметничке реализације, вредни

су сваке пажње и у будућности.

Јануар, 2020.
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Михаило Т. Голубовић

ПЕТАР „ЧАУШ“, ДИНА „САЈТЕРИЈА“ 

И КОлЕ „ПРЕКИДАЉКА“

Максим Горки, Рус, казују ми писуваја је за ники бивши

људи. Казуваше ј ми што су тија бивши људи и њино жив-

љење.

И у нас ги има такви, само ги ми не викамо бивши људи,

него: ајдамаци, зер зелићи.

Ја ћу си право зборим – ништо не работим. Татко ме дава

у сви занати, не мога ме напраји на човека. Уватила ме ника

мрзâ, па се по в’зд’н лелејем по туђи дућани.

Кој’ што си правеше, ја сам окапаја у дућан при Дину

Сојтарију; туј се све збирашеју ајдамаци, те слушају сојта-

рил’ди: Динини, Чаушеви и Прекидаљкини. А како човек да

ги не слуј ша – к’д су несреће, к’д су сојтарији, да ги у бел’

свет нема.

***

Од слушање кол’ко сам запазија, ћу ви га искажем, ама како

да га почнем? За кој’ крај да се човек уфати? Њино, је много!

Не мож’ се испише: од несреће људи – да бетер несреће!! цел’

век су провели у сојтарил’ци, у присмевање, у несреће. Не ги

се је знаја ни д’н, ни ноћ. Куд ги не сејеш, туј ће изникну!

Петар Чауш и д’нс’ке је жив. Нема што да га видиш – с’

пљунку ће га префрљиш; једне чашире од њега и ништо

више. Руке не вади из џепови; шубару астраганску што му

је од чукун деду останула, не см’ца од главу; по за уво ће

задене по јед’н корен босиљак, пешкир за нос брисање, ће

га малко извади; из џеп да се види, и, такој нигде не ј ста-

њује – све има послу. Ситни, ситни с’с кораци како броби-

њак, и, к’д ће га питаш: куде Чауш ? Туј – тудерке – иска се

живи, деца настанула, леб се нема.
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Да работи што искаш, ма куд да пође, ма куде да бидне,

мора да сврне у Дину Сојтарију, за што му је там’ пупак

одрезан. Туј ће да затекне и Коле Прекидаљку, и, к’д се такој

нађу, а то је бивало сваки д’и – ће се изговору за целу чар-

шију.

И Дина и Коле били су шуштери а Петар – ништо. Неје

баш да неје бија ништо – бија је Чауш, а тој ће му дође по

еснафски: слуга, момак, чирак. То неје смићало за си уба-

вачко живи с’с његови шеретл’ци.

Дина Сојтарија, па, голем је у таван т’ца; од старос’ се

словеднуја мал’ко у грбину; чело му се збрчкало како стара

мушама на астали; да га убијеш не мож’ да чујеш од њега

љуцку реч – е’лте и дајма сојтерил’ци.

До његов дућан одма дућан на Коле Прекидаљку. К’д му

улегнеш у дућан, не мож’ га одмах видиш, зашто наместија

панглу (астал за кројење) у таван удара, а он се до панглу на

мердивени качи; такој ће седне, ће зачури тутун и ће почне

кројење јаре путине (плитке ципеле).

Прво ће удари у дувар с’с песницу и Сојтарија му врне,

па ће т’г да почне песму:

Тодоро-ле, изгоро-ле – назлију мој, 

Што ти праи стара мајка – ашику мој?

А Дина му одпојује:

Не се џапај, Прекидаљко – ешеку мој, 

Пасуљ вари стара мајка – шебеку наш!!

Такој ти је живљење, а, св’ки д’н ће се ставу, а чим се

ставу – цела чаршија се збере око њи.

Седешем ја такој јед’н д’н у дућан Сојтаријин, ’те ти га

дође Чауш и одма викнуше Прекидаљку. К’д се изрукуваше

и изпсуваше, Чауш замећа л’гање:

На вас здравје, да ви кажем што је било:

Је л’ ти отидо јутрос; сабајле у Перу Благојевог адвока-

тина, к’д тамо што да видим? Кокошка једна занела јајце, па

гу стануло, да опрошћавате, на половин; вика јадница у

девету се малу чује, а, пет’л да гу помогне – обесија се с’с

нокти за онуј половинку што је искочила на поље, и вуче се

по кокошку на грбину, те такој једва искочи јајце.
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Питува г. Перу: како овој може да бидне, ти си учија чкоље?

Он ми вика: „знаш ли, Чауше, туј ми је кокошку даја г.

Вучикевић, што га викају „Шајдес“; теј’ кокошке цел’ д’н’

носу, не с’ицају се од гњезго, јер боје г. Шајдес измислија

ново гњездо!

Ти знаш: кокошка к’д снесе јајце, она! се подигне од

легало, обрне се и погледа;

– туј ли је јајце, па к’д га види, она! си се развика: ко-ко-

ко-да, ко-ко-ко-да, па се ућути. А у овај гњезда с’г напрајена

је једна рупа, па испод туј рупу турет зимбил с’с вуну. А

снесе јајце – оно падне кроз рупу у зимбил на вуну, да се не

искрши. Кокошка се обрне, погледа – нема јајце, па почне да

стења да снесе друго, и, такој до мркли мрак си носи јајца.

Питува ли га ти – питује Сојтарија – кол’ко треба петли

на т’кву једну кокошку?

Јок!

А оној јајце остануло ли је цело?

Како па цело серсему – к’д је пет’л забија нокти у њега,

дофрља Прекидаљка!

Погледују се а не смеју се, а, шегрти и калфе од смејање

држе се за мешину.

По тој казување Чаушево, Сојтарија погледа у сви од

наоколо, па ће да рекне: 

Де седните, да седнемо, за што стари смо људи, а треба

се још носимо с’с ј овај свет.

__ 

Намтиш ли, Дино, поче Прекидаљка у; турско време, к’д

ме беше тужија у меџлиз јед’н сељак због цокуле?

Не мог’ се сетим – вика му Дина – него тп га кажи!

Дође ми позив, донесе ми га заптија и каза ми: „газда

Коле, ети ти абер за у суд“ – па си искочи.

Погледа – турен мур! О, мајку му, за што ли је тој?!

Отидо у суд, искочи пред кадију, учини селам дур, па

тури руке на мешину и ћутим си.

„Бак шинди, ћопек сој, овак’в ли се кондура продава на

сељака од артија“ – викну ми кадија и фрљи ми кондуре

пред ноге.
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Погледа у њи, заглеђува ги од наоколо, не мог’ се сетим

да су искочиле из мој дућан. Овде има ништо, па т’г рекну:

Честити, кадијо, ћу те молим за тоја сељака, нек’ улегне

овам’ да га ништо питам.

Улезе сељак: он мене поглеђује, ја њега заглеђујем. Погледа

па у кондуре и пита га: у мен’ ли си купија овеја кондуре?

Јок – у Дину Сојтарију каза сељак.

Чим тој рече ја си искочи на поље. Не сећам се ништо –

викаше ли тебе Дино?

А, а, – рече Дина – викаше ме.

Дође заптија па рече: „ајде, Дино, напред при кадијо“.

Ја се мува малко по дућан, бајги ништо тражим. Ништо

не тражим, него се смишљам како ћу изл’жем кадију.

Улего при кадију!

„Дино, ешек сој, што је овај кондура“? – викну кадија!

Тој ли, кадијо, тој су јес’ кондуре од артију; ја прајим

кондуре и од артију за овија што газу воду и иду по каљиш-

те, за што су појаке, па и овај газда јучер узе од мен’ овеја.

Ја сам му одма рекнуја: ако с’лте идеш по прашину узми с’с

ђонови, не треба ти да су много јаке, а, ако газиш воду и

идеш по каљиште, – узми ђонови од артију, зашто су онн по

јаки, па такој и би; а, он ако иска ђоновн од кожу, ја да му

дам, ама су слаби.

Што је било?! Ја сам Бога ми мислеја да несам обесија

никога човека, ја ли ти ништо украја?! Ајде, брате, ајде с’с

мен’ у дућан, од голуби млеко има, те камо ли кондуре с’с

ђонови! Што се па одма тужиш, зврчко, ти мислиш ја ти се

бојим?!

„Дур бакал’м: Дино, ти да на сељака даваш кондуре од

ђонови, за што човек иска по прашино да иде“ – рече ми

кадија.

По тој си искочи из собу кадијину и дођо си у дућан, а,

сељак пође по мен’ да му врнем паре, ја ли да му променем

кондуре.

К’д дођосмодо твој дућан, Прекидаљко, ја бутну сељака

унутра, улего у мој си дућан, тури фес на глав’ па од авлис-

ка врата улего и ја у твој дућан. Поче му одма зборим:
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Куд нађе у тај дућан дидеш, то је несрећа човек, његове

су кондуре све од артију. Овеја ти да узмеш – десет године

да ги носиш, нема ич да береш бригу; неће да прође ни док

отиднеш до село, ће се откову ексери, ти ги одма донеси, ће

ги попрајимо, па како нове ће бидну. Не бери бригу к’д узи-

маш еспап у мој дућан; кој’ код је у мен’ узеја цокуле – неје

прокопсаја! Како плаћате, такој ги и работим. Здравље нека

је: овеја узимаш за Великден, за Ђурђевдан друге да Бог дâ.

„Е, збогом, газдо, збогом“ – рече сељак!

Збогом – да Бог да; ако не стигнеш на јутрењу, па

вечерњу да Бог дâ. Како ти мен’ добро, такој ја теб’ два пут.

Па испрати децу, ћорав да пођеш, за цокуле, немој да зами-

њују мој дућан.

Жена, зврчка, иска с Дину Сојтарију да искочи на крај.

Е, л’жеш, Дино, у смејање му рекнуше Чауш и Преки -

даљка.

Од Чаушево јајце и твоје л’гање, неје поголема л’жа,

вика ги Дина, а, топрв има да искачују сортарил’ци.

__ 

Такој св’ки д’н.

цела чаршија се узбунила од њи – не мож’ се прође, сва-

кога ће закачу.

Такој су живовали докле ги не умре Коле Прекидаљка.

Жал ги мало растури друштво, па к’д прође никој време, па

си отпочеше стари занајат.

Ја си па дајма седим у дућан при Дину. Чауш сваки ч’с

сврћа и увек ће донесе по ништо ново.

Дино, збори Чауш, знаш што напраји јутрос у суд?

Збори – вика му Дина.

Викну ме јед’н зврчка (сељак) за познанство. Ја знам да

ће ме пита председник: познавам ли га, како му име, па га

све испита напред.

К’д удегомо при председника, питује прво њега, па мене:

Како се зове овај сељак?

На теб’ здравље г. председник, знам га ко је и што је, знам

му и децу и татка. Татко му се викаше Сотир.

Неје – вика сељак – Петар му је име.
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А јес’, јес’ – Сотир ти беше деда.

Неје – вика сељак – деда ми се викаја Стојан.

У мајку му – јес’ јес’ Стојан, ја се па премићам на онија

деда лакини из Горњо Матевце.

А, теб’ како ти беше име, питујем ја сељака?

Јован – пол’к ми ш’пка, за што га и ја кришеким пита.

Море знам те, извикну се ја: Јован се викаш, па зар не

памтиш к’д сам долазија у вашу кућу?

Не памтим, збори зврчка, д’нске сам те првњи пут видеја

и викну те због познаство, фала ти, ћу си ти платим за тој.

„Па, видиш ли Господ те убио, ти не познајеш тог чове-

ка“ – вика председник.

Море ти да си жив и здрав г. председник, познавам цело

Горњо Матевце, па и ја сам отуд.

„Иди ти те доведи другог познаваоца“ – обрецну се пред-

седник.

С’г за с’г, господин председниче, ће ме примиш за што

узеја сам паре на човека и потрошија сам ги, а, не мог’ ги

врнем, а ич не бери бригу: овај човек тај си је, нема да фали,

за што ја му познавам фамилију од 50 године на овамо.

Сви се насмејаше и ми си искочимо.

Много је њино, не мож’ се све искаже. За с’г на сви вас

што чатите – достави је, па здравље по овија дни ако изна-

ђем артишке с’с прикажње, што сам ги с’с мурикеп пису-

ваја, и њи ћу ви ги искажем.

15. Јануара, 1905 г,

Габрова.

(1905)
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Михаило Т. Голубовић

САлКО БЕРБЕРИН. (НАЈДОБАР ИКИМИН)

Ми Нишлије и овија сви из нову Србију не могамо да

седимо 500. године у робију, како кафеџије у Крушевац! Ми

отуд – одовуд с краља Милана Бог душу да му прости,

искочимо на саламет пе’-шес’ године понапред.

Ослободимо се од Турци. Нек’ су живи-живи, Бог да про-

сти мртви; што може друго да ги се каже. На вас из Србију

– фала ви! Кол’ко сте ни мислили добро – да ви се врати да

Бог да.

Док не улезе Бучевић у Ниш, не смо знали за екими (док-

тори). Море, за много ништо несмо знали. Од т’г ни поче

долази памет у глав’, ама доцкан!

Истина има виће 28 године како се ослободимо, ама пам-

тим, кол’ко је у свет било мука због екими. К’д те уфати

ника бољка – има си ћутиш, па ако останеш жив – добро, а,

ако, па, умреш – ником ништо.

Од све бољке лекувале су бабе бабице циганке и буле:

с’с траве, с’с маџуни, с’с просипување, с’с фрљање угљен у

воду с’с сита, с’с бајање, па кому помогне добро, а, кому не

помогне, туру га на кад од сумпор те поскоро да умре.

Први екимин бија је господин Захарија у Сотираћово сокаче.

Много беше учен човек, а, чкоље је учија у Грчко и у

Арапи. лечија је од све бољке ама се много држаше на аг’р

(на велико), те сиротиња неје могала при њег’ да искочи.

Кућа му беше голема на два ката с’с двеста и више пенџера,

а беше ишарана све са арслани, с’с аждаје и с’с овеја мор-

ске животиљке.

К’д му улегнеш у авлију – како у рај да улазиш, да не чује

ђавол. Имаше момка што пушта људи при њег’, беше му

име Стојче. Малеч’к беше два педа од зем’, па га због тој и

дирашеју:
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Стојче, спало при девојче.

Еве к’к’в је бија екимин:

Бија болан ники Васко, Васко грнеџија (кларинетист), па

га жена одвела при Захарију да га лекује.

Стојче ги пуштија и казаја на господина; улегпули у собу.

Васко се скинуја до кожу, а, Зарија га погледаја жалостивно,

па му рекнуја: ти имаш тропљику, ће умреш, а, тој ти је

дошло од много дување у грнету. Да оставиш да не свириш

више. Васко погледаја у жену, жена у њег’, па вриснула у

глас:

„Куку, Васко, куку грнето моја! Како ће гу оставиш к’д

смо децу с њума израђали. леле, грнето моја.

Доста, доста – идите си, па дом кукајте, немој ми плаши-

те децу рекнуја ги Захарије.

Ете, такој је било за спротињу, а за чорбаџије друго је

било.

Мука се је мучила с’с њег’ док неје дошеја Ђорђа

Блесидес.

Он је бија други човек: свуд је ишеја куд год су га вика-

ли, и, сваки болес’ ће позна по језик.

Од врата улази човеку у кућу и не питује кој’ је болан

него куга прво сретне уфати га за руку и рекне му: испружи

језик.“

Погледа у језик, погледа у сат, па се обрне: „с’г ћу ви ја

испратим лекови“.

Вика домаћин по њег’ – чекај кир Ђорђо, молим те дите

је болно, ти си прегледаја чирака (момак), улегни у собу

дите је како некој.

„А! Па што ћутите, знам ли ве ја – не писује ви на чело

кој’ је болан“.

К’д ће улегне при болници, одма ће чујеш питује татка ја

ли мајку:

– Искача ли на поље?

– Искача, кир Ђорђо.

– Има ли пљунку?“

– Има.

– Кол’ко има д’на како је болан?
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– Па има десетину д’на.

– А, десетину д’на – водите га при Митанче он уме тија

да лечи. Са здравје.

Њему па то неје ваљало, што се брго напчешти, те слаба

вајда беше и од њег.

Митанче за варошани неје бија он је бија за сељаци. К’д

ће дође субота пуна чичком апотека му: и жене и деца и

људи из сви села.

Митанче ги с’лте поређа од наокол, опаше кецељу, па

почне: 

– Ти, снашо што има казуј?

– Има, господинке, под груди ме боли од њекње, од како

роди чини ми се овој садамнаесто дите!!

– А, а... а... знам, знам: ете ти овуј благу воду. Ће узимаш

по три ложице на д’н – јутром, око пладне и вечером и, тој

на ште (гладно) срце. Биди јунак к’д узимаш, за што је

много јак илач (лек). 

– Теб’ што ти је такој старому?

– Да опрошћаваш – не искачам на поље!

– Е, тој ли је: узми овија апови.

– Е, тој ли је: узми овија апови па к’д ги изгуташ а ти па

дођи да видим како ти је.

Много је добар човек, и, с’с убав реч излекује бајгим

болни људи ако ги не дава онај илеч кој треба да ги се да за

њину бољксу.

Ама од Салка берберина неје бија по паметап екимин.

Ђавол да га знаје како се изучи тај човек на лекување!?

лекуваја је од сви болеси: и грађани и сељани и жене и

девоке, и богати-чорбаџије – и сиротињу. 

Све јо било убаво, све добро све му је искачало под руку

док не обрну да питује болници како доктор Закарије, па

нити он разбира болника, нити зна што га питује, нити пак

болник знаје што га питује Салко.

– Помози Бог, Салко, здраво ли си, од’мно се несмо виде-

ли?

– Бог, фала њему, добро за с’г, ашколсум, голем дете

искочи: Јордан ли му бејаше име – збори Салко.
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– Неје Јордан – вика му сељак – ама право да ти кажем –

и ја сам сметнул од памет, зашто осмо је ако је доб’р есап.

– Берићатверс’н на Бог и ваше и наше – да ви су живо и

на догодине. Што има дете ћефс’у, зашто ја то д’ идем у

џамија?!

– Болно је, болно је има такој дваестину д’на и слабо

руча.

– А, има ли столичку – аферим низам дете?

– Даја је Бог, Салко ама несу како овеја ваше, него онеја

селске – троношке, те су Бога ми притврде.

– А каквој му је аиетите?

– Питије слабо прају сељаци, тој ако треба у варош да му

узнем, па да понесем дом!

– А, какој му је пулса? – ашколсум јунак дите искочи и

краљеко ескерин – и фаћа га за руку!

– Пулс, пулики, могарики – даја је Бог, само још је мале-

чак, те ги не мож’ јаши, а здрав је по на том ако га излекујеш

– ће бидне и тој!

– Ете ти овој пијавка, а мушко легнаја, а ти пијавка нега

на мешине, за што боле на него да биде, е, Бог фала на него:

илач две паре, ама нека се потрефља. Моји стари остануја

ћесим такој за тај бољка – пијавка.

Кол’ко год да дођу болници – јед’н по јед’н улази у једно

малечко сопче.

– Салко, дивојче ми ич не ваља, мешина гу пораснула

много па се сво бојим да неје водени болес’!?

– Дите дил’ ли хубав спије?

– Убавачко си спије, не мрда се цел’ ноћ – спије како анђ-

елче!

– Ели си ишла по комшил’к.

– Тој знам јед’н пут је с’лте одлазила у комшију, ама он

ни се спада род!

– Е, тој да чујем – аферим јунак дите. На него нема

ништо, јок... ич, ич, ич... ништо салте још три месец па при

мен’!

– А, тако што да рекне?! Е, ћерко проклета да си, што

напра’и тај џурус.
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– Туј плач не помага, зашто тај зарзават да би које да не

опали; исто како пиштоља! Е, Бог фала на него.

Такој је јурило при Салка цели д’н. Једно време и не иду

у другога, с’лте у Салка! И ђавол да га знаје – искочеше му

све ништо под руку, док неје погрешија, те му у општину за

претише да лекује.

А, што је тој било ! ?

(1905)
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Михаило Т. Голубовић

КОЊ ПУТКО

Много сам сирома’ човек! Ништо немам, с’лте једну

кућицу, у зем’ укопану, жену и четири црва!

Што мож’ да се свије с’с десет нокта и с’с секиру! –

Ништо!

В’зд’н сечем дрва и цепим – донесем дома по два ’леба

грошанца, и остаљује ми по два гроша за кућу, по ники пут

и тој ми се изм’кне због овуј пустињу – комовицу!

Држаја сам код К’шлу (стара касарна у Нишу) једну

бараку с’с туђе паре, те ми наденуше име Миле „Барака“.

И тој се одви! А, к’ко да се не одвије! Заседну си официр-

чики с’с једну, с’с две и с’с три звезде, подвикну ми: „Деде,

Барако, дај фруштук“, а ја јадник све живо и мртво што

имам у мутвак, изнесем те се наклопају, па к’д бидне за

плаћање они јед’н по јед’н распасују сабље, бајгим ће иска-

чају поред себ’, па се не врну, а испрату војници, што ги

викају посилни, те ги узму сабље. Кој’ да се бије с’с аскери?

Питујем ги: А, бре, мушки, газде ваше дадоше ли ви паре

за ручање и клопање? Они ме с’лте погледају, па процеду

кроз зуби аскерски – „Очепи“!

Очепи д’н’с, очепи јутре – ја ти јед’н д’н самосвим

очепи, побего!

К’ко што реко’ – поче работу с’с секиру, не иде, слаба

фајда и несу моје руке за држаљу!

Седим си т’кој увечер, с’с жену, и с’с онај четири црва,

па зборим на к’к’в посал да се обрнем.

Ја се не мога’ сетим, јербо чим почнем да се сећам, мен’

ми се, право да зборим, приспије; сведу ми се трепке над

очи, што викају наши, ћепенци ми се затвору и убавачко си

спијем седећким.

Жена, па жена! Куд тој да гу падне на памет!
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– Миле, бре – збори ми жена – к’ко би било да биднеш

сремџија. Ете, што фали на Перу лозанског: живи с’с њего-

во коњче к’ко владика Деда Виктор у Метох; св’ки д’н вуче

Чифути у Бању – ја ли ти у Сикево, ја ли ти у Св. Панталеј,

ја ли у Габровац, к’ко дајани виће оно коњче чудим се.

Нес’м се много мислеја нити досеђуваја, него чим се

с’мну, а ја ти прво куд Ђузу старога бињеџију.

– Добро јутро, газда Ђузо!

– Бог ти помагаја, Барако, што има ново такој сабајле, –

да те неје уфатија несврт, ја ли ги нејес?

– И несврт и нејес и непит – с’лте да ми учиниш, шћу те

молим, а, молба је малечка.

– Де збори да чујем.

– Да ми ти мен’ даш једнога коња и кочије, искам под ста-

рос’ да биднем сремџија. Ти си газда човек, неће ни да осе-

тиш к’д издвојиш из шталу једнога коња и испод стреје

једна колца.

– Да ти, Барко, много – много не зборим, ја ћу ти дам

коња такој бива, алат, у три ноге путаст и на чело, реп до

земљу, очи к’ко у арслана, грива к’ко у ћурана, а име сам му

наденуја – Путко.

Па, после, ћу ти дам пајтон, кочије на јајови, барем к’д

искочиш у варош и теб’ да те је мило, а чаршија да ваћа

заушке од муку. Једно немам, а тој су амови. Него и тој ћу

ти нађем у Ставри Ћосу јербо је и он имаја големога коња

к’ко мој Путко, па на теб’ здравје, липсаја му на половин пут

за у Габровац к’д су пошли, и тој од инајетл’к и џенабетл’к

– искаја да престигне ники фијакер с’с два коља.

Тија амови ја ћу ги платим на Ћосу, а ти ће ми мен’ даваш

– 2000 гроша. А зарадиш нику пару ти донеси по малко, и

т’кој ће ми исплатиш овија 2000 гроша колај!

С’г што има више да ти зборим, и да те учим: комовку да

манеш, много погађање за возење да баталиш, него старин-

ски си терај – кој што милује и кој што да.

Е!.... па после: Путка убаво да чуваш, да га убаво раниш,

тимар да му удариш с’с чешагију по два пут на д’н; копите

да му четкаш с’с фиксу; гриву и реп да му увртиш како
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девојке што праву шивета од косу, – такој да га напра’иш да

изликује на човека, и, к’д га видим први пут ја к’ко његов

газда, да га не мог’ познам од убавињу и красотињу.

Још ништо ћу ти рекнем, река ти у уста да бог да, – Путко

је много џенабет коњ и тврдоус, убаво отварај очи на тера-

ње, за што к’д узме ук, ч’к у Јелашницу ће те однесе, па там’

ће си сам стане при воденицу. По ники пут је добар к’ко

благ д’н, ама тој што ти реко’, к’д му се размрда у мешину

и у срце терач, т’г гледај к’ко ће искочиш на крај.

– фала ти, газда Ђузо, не бери бригу.

– А, јес’, бога ми, ћаше да забраим: амови убаво да

чуваш и да ги с’с зејтин мажеш, да се л’скају како л’скавке.

Е, с’г ајд са здравје, па бери намет у глав’!

– Много фала, газда Ђузо, да бог да ти се врне на омла-

ђеји!

– Доста, тол’ко се збори!

*

Први ајл’к да уфатим од ники приседници.

Нађе ме јед’н омалеј момак, црномањасг, убав момак,

европејске аљине на њега, а с’ њег беше још јед’н човек с’в

у белу косу:

– Ти ли си Миле Барака?

– Ја!

– Оћеш ли да не возиш за у село Душник и кол’ко паре

искаш?

Нашински си збору, а изликују ми да су наша деца!

– Кол ко сте душе – питујем ги ја?

– Тројичка!

– Тај што га нема с’ вас како вас ли је, или је подибел?

– Јок – рекнуше – нема што да га видиш, пол’к је од јарци

из Островицу.

– Па да ми дате 15 дин. и за там’ и за овам’ на наше паре

– седамдесет и пет гроша.

– Много паре искаш, бре, – Коле Чифутка гражи 59 гроша!

– Ја да ве вас возим, па ако је много, ви ми немој ич платите.

Погледаше се, зборише ништо швабски, пристануше и

дадоше ми капару пет динара, а рекнуше ми: ако не дођеш
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у три сата зором, кроз т’мнину у општински сокак, у туј и

туј кућу, одма’ узимамо другога и ће те тужимо, зашто смо

ми преседници.

Реко’ ги: Не берите ви бригу, у два ћу дођем.

Одма отрча дом, пофали се на жену и удари у једно спре-

мање.

Чујем куд Путко поче да ржи, осетија путовање.

Улего у шталу, Путко ме људски погледа, диже реп,

исфрљи лајна, и ја т’г поче да тимарим. Тимарим га и жално

му појем:

Ак! мој, Путко, убав Путко!

За дужпос’ се, Путко спремај, 

а не дремај,

Ти ми возиш бајгим људи:

Приседници из судови,

Нашу децу – туго мене!

А’ мој, Путко, красни Путко!

Истин’ мајку му, коњи су много паметне животињке – све

разбирају к’ко људи! А кој га знаје, мож’ да су и они од људи

станули, зашо је ништо се не сећам од учење у чкољу: к’д је

бог ствараја свет за шес’ д’на, да л’ беше напра’ија и коња!

А, знам и што викају учени људи: Шваба је измислеја коња

због жену, да гу научи да јаши без расчепени краци, к’ко

овеј наше сељанке што јашу!

Е, бог, фалањему – он неје саздаја,он ће ни искроји капу

за онај звет!

К’д истимари Путка, простру му сламу да легне.

Испружи си се к’ко човек и зажма а ја по тој отидо те при-

лего, зашто иска се ваћа зора.

Жена ме поче диза још од половин ноћ.

– Ајде, Миле, ајде дизај се зашто си много тежак на с’н,

а сам се не мож’ пробудиш. Ајде дизај се, па там’ спи док

приседници тија не површу послу.

Много ми је добра жена – право збори, зашто к’д ме

уфати неспит, к’ко загар спијем и цврсто, па се не мог’ про-

свестим по два сата и черек!

64



Што да пра’им, погодба је, иска се дизам, има да се

путује, а не знам нараф на Путка, нес’м га тераја, па ме и

стра’ по мало уфати.

Устану, обуко се на две – на три, отидо у шталу при

Путка, Путко заркаја у девети с’н. Поче да га будим с песму:

Устај, Путко, зора је, Барака ти зоб доноси!

Ни да мрдне! Узмем камџију и поче да ударам по дебело

месо. Едва осети и диже се. Погледа ме попреко, намести ногу

на чифте, па ме поче испод трепке гледа да л’ ћу се прим’кнем.

Куд да му се примицам, видим га дек је још сањив и

бунован, и љут – знам си ја по себ’, не мог’ се просвестим,

на би све живо побија, к’д ме ники пробуди!

И с’г ми смешно: донеја сам му воду за умивање, те ми

се исмеја жена и цел комшил’к.

Спреми га: тури му дизгини, узду, истера пајтон из

авлију на сокак, упрего га, прекрсти се, узо бич у десну руку

а с леву држим дизгини.

Боже помози – ајд’ Путко, напред!

Путко се обрну, погледа ме крвнички, па пође ногу пред

ногу. Од мој сокак до сокак куд треба да биднем у три сата,

нема ни иљадо корака, – едва стиго до три сата, а пошеја сам

у пола два.

Приседници ме чекају пред капију и питују ме: 

– Што се забави, Барако?

Сети’ се одма што да рекнем: Најмалејо дите ми се раз-

болело, уфатија га ники зућам, те ме тој мало забави!

– Чини ми се тај коњ твој је малко катлабан, јер ми ако не

стигнем тамо за руч’к, нити ти илаћам нити ништо! – рече

јед’н.

– Не берите бригу, Путко не пропушта ни једна кола пред

себ’.

Укачише се у кола, седнуше и рекоше ми:

– Распали, Барако, де да видимо и теб’ и твојега Путка.

– Само те пол’ко, господини, док се Путко угреје, а коњ

је много азг’н, па ће видите идење.

Дођомо до Ћеле–кулу – Путко си иде ногу пред ногу;

дођомо до половин бањски пут – Путко се не мрда по брго.
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Поче да ударам камџију – ништо! Зној ме проби, а присед-

ници попуцаше од смејање.

Јед’н ми вика:

– Барако, мен’ кад ме питују како ве вози Барака, – знаш

што ћу ги кажем?

– Знам! Ће ги кажеш: Уз брдо гурање, низ брдо спушта-

мо кола, а к’д би на равницу ми си поодимо пешке да

испра’имо колена!

Други ми вика:

– Барако, знаш ли ја што ћу ги рекнем?

– Знам! Не стигнумо за јутрење, ама за вечерњу там’

бемо!

Трећи, онај што је по л’к од козу островичку, он ми крс’

изеде!

– Браво – вика ми – ч’чка ли ти синчић зуби на Путка, да

му неје запрела ника коска од вечеру?!

Мало поћута, па ће ме задене;

– Барако, тај твој коњ мора да је бија у циркус, видиш ли

кол’ко исфрљује предње ноге како на гимнастички корак.

– Оће да је, викам му ја, држаја сам бараку у К’шлу, иа

ако је видеја од аскери! Што друго да му кажем?!

Ја си с’лте ћутим жив ме срам изеде и у себ’ псујем

Ђузу..., да му разбијем главу с’с његовог Путка.

– Господо приседници, нема за пакос’ ни једна кола да

искочу пред нас, па да видите његово идење.

Ја тој зборим, ете ти из поза нас кочије се чују.

Пројурише покрај нас. У кола седи Љуба Обрадовић, адво-

кат, а кочијаш Миле Чифутка. Коњче му малечко нема што

да га видиш.

Путко ги не ктеја ни погледа – зашто оној су таљиге, а

овој је пајтон, а после мора бит’ да је због тој’ – сећа се и он

живинка да је из газдинску кућу. У место да мрдне, он удари

још по пол’к мора бит’ због прашиште од кола Чифуткина,

па неће да удисује поган ава!? Оно кој’ ти му знаје његов

табијег, и његови меками, што ги изучија при Ђузу.

Ја се тој мислим, и обрну се на куд приседници, к’д там’

– нема ги па ги нема! Ајд’ напред па што ми бог да. К’д да
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прођем покрај прву воденицу што је до Еминову Кутину,

Путко стану!

И ’ајд Путко, и ђи Пугко, и напред Путко, и ударај с кам-

џију, и сецај дизгини, и води – ништо па ништо: у копа се

к’ко три камена у труп’ц, на се не мрда! Улего у воденицу и

замоли једног воденичара да искочи. Воденичар искочи,

сети се што је, па ми рече: Укачи се ти у кола па ајд’ по мен’.

Ја се укачи, узо дизгине у руке, воденичар искочи пред

Путка, а Путко одма по њег’, та дођомо пред мејану селску.

Питујем ја воденичара да ми каже туј тајну, – он ми вика.

– Ништо, брате, тој је газда Ђузин коњ, он се с’лте тера

до воденицу, он за друге куће не зна; по мен’ иде зашто је

научија на воденичари.

К’д да погледам приседници седу пред мејану и пију

кафу – жив’ ме срам изеде од људи.

Питује ме:

– Од кога купи туј џукелу, тој неје за коња, тој је за вла-

дику: видиш ли кол’ко му је дупе, поголемо од бегир бању!

На, видиш ли куд је научија да пљује к’ко човек, ти тој неси

ни загледаја?!

– Од Ђузу, господо приседници, купи га с’с све најтон за

2000 гроша, ама кој’ је знаја тога ђавола.

– А, у... од Ђузу?! За тој ли он иде ногу пред ногу к’ко

баба Гочабика, – одма’ врћај тог’ конзера, тога катила, зар не

видиш кол’ка му је глава к’ко да га је куповаја за белигад-

ског управника на робијаши! Врћај док је порано, јарбо он

ако пређе овај пут и ногу пред ногу ће липше, а кам’ ли ако

га натераш да покаска!

Онај ми душу извади, што је по л’качак од козу! Вика ми:

– Барако, да си се сетија да одведеш Путка у Мађарско, у

Немет Паланку, купија би га управник на робијаши из

Белиград: он много купује такви коњи главати и што се не

плашу од електрику!

Ја му викам: Па добро, господине, ако га познавате, да му

га продамо, па да купим од овија малечки коњи.

– Може, збори ми, – само треба да писујеш на никога

Вуле, што работи на протиколу у Министарегво правду, он
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се познава с’с управника, и он ти мож’ учини, зашто се и он

вози на тија коњи што су купени у Немет Паланку.

– Па тија коњи изликују ли на Путка?

– Исти Путко: глава ги голема к’ко македонски ручни

пртљаг; оба левака, па к’д почне једно гурање од руду, к’ко

волови к’д прелазу преко ћуприју гвоздену; копите ги голе-

ме кол’ко шеник, а јед’н шашав у једно око, па му се све

чини да је до њег’ још јед’н коњ упрегнут, па ич не вуче –

забушује к’ко Стева Аћимовић у војску.

*

Од Еминову Кутину пођомо за Душник – исто Путко си

иде ногу пред ногу.

– Барако – збору ми господа приседници – к’ко би било

да се скинемо, па да трчимо пред Путка ега да се оправи.

– Може, слатка господо, ега му потрефимо табијет!

Узеше људи да трчу пред Путка, Путко стану. Вратише

се, почемо га бутамо са све кола, једва се мрдну.

– Барако – рекнуше ми – отидомо пешки а ти к’д стиг-

неш.

И истин’, отидоше људи, а ја се врну дом у Ниш, и право

у Ђузу са све Путка, па му рекну:

– Газда Ђузо, ете ти твој арслан, твоја бедевија, твој

воденичар – мен’ ми не треба ... Ја овуј срамоту ћу одболим,

а шћу да пра’им ако ме разгласу по Ниш приседници за брго

возење!?

– Ти си акмак будала – вика ми газда Ђуза – ти не знаш

карар на коњи! На Путка не треба викање, не треба ударање

с’с бич, не треба сецање дизгиии, с’лте треба да му викнеш:

Путко... тика, тика, тика, така, т’к т’к т’к...., к’д се размрда,

к’д узме дизгини у зуби, не мож’ да задржиш с’с обалве

руке! А тој знаш ли што је – превариш га да је близо воде-

ница, па ће се убије да стигне.

– Па што ми тој не каза, него се овакој при приседници

осрамоти, жив ме срам изеде и не одвезо људи, отидоше си

пеш’ а ја се врну.
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– Секиру, ти, секиру, Барако, неје за теб’ сремџил’к.

Одведи Путка и пајтон дом, ништо ти не тражим за овија

д’ни.

*

Тол’ко беше мој сремџил’к! Па узо секиру, ега се ништо

моја жена досети за другу нику работу.

Тија приседници нес’м ги више видеја, мора бит’ да су у

Белиград.

(1905)
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Михаило Т. Голубовић

ВлАЈЧЕ КОСТАЋОВ

Малечак – нема га аршин и половин. Убав је бија, неје

бија груб. Аљине су му европејске. Штримфлете с’с високи

топуци, због што је бија малеч’к; машлију заврзану и штирк

кошуљу носија је и делник и празник; јелек му је бија од црн

сомот, а шешир тврд полуцилиндар – жута фарба.

Збореше к’ко искршен бас, а, смејеше се под ноге. К’д ће

му рекну: Влајче, имаш две жуте за једно смејање, цела

мејана се обрне на куд њег’, а он с’лте зине, и по два мину-

та ће траје, аха, аха, аха, аха, аха... аха!...

Од голему ја фамилију бија! Јед’н је бија Костаћ у

Палилулу. Кућа ги беше куд малу цркву спроћу лозанца.

Најголема и најубава кућа била је у Ниш. Имала је 37 собе

које големе које малечке, а башка кујне, кујничики, одаје,

килери, долапи, штале, мутваци и други такравати.

Сви су му помрели, а жена му па побеже, те беше оста-

нуја сам у овол’ку кућу к’ко гороцвет у Габровачко брдо!

Добро је бија к’ко благ д’н; за сиротињу бија је мелем;

учен је бија! Татко га је даваја још у турско време у чкоље

белиградске, те к’д је изучија све ништо, стануја је први

адвокат у Ниш.

Умреја је бог душу да му просги, – а к’ко д’н’ске памтим

његове речи од његово живленије, од његове муке и што је

извидеја по Србију и по цел’ свет куд је с’с татка ишеја.

I

– Има не – збораше пок. Влајче – од сто сорте! Једни се

викају: серсеми, једни – ајдамаци; па има суртуци, па ђоз-

бојаџије, па пеливани, па тетизи, па крцуге; па ги има што

ги викају – келеши, па алдупи, сојтарије, коњари, ловџије,

и... бог ће ти ги сви искаже. Сви су једна тајфа и јед’н памет!
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Ја да ви вам’ казујем, а ви да слушате убаво:

Беше ми боба много серт човек. Ако се сабајле не дигне-

мо с брата ми – ће не побије и то с’с кајиш бијеше! Због туј

његову љутину, и од стра’ стану к’ко базовка сув а брљив

к’ко овца. 

– Влајче, донеси мангал и тури џезве за кафу, татко ми

вика. Ја уместо мангал донесем му џубе, па станем при њег’

и плачећким му зборим: Ево бобо, џубе, што искаш.

– К’кво те џубе снашли – анасана сићим пезевенк ћопек

сој, – глув ли си, глувчо!?

– Ете т’кој ти је било св’ки д’н. Он тражи чинују, ја му

донесем цокуле, он тражи цокуле, ја му донесем машу;

викне ми: Затвори врата, ја износим јаст’ци из собу напоље!

Кажем ви – уфатија ме беше стра’ од њег’ па сам бија аме-

том брљив човек, а имаја сам 28 године, још се не беја

женија.

Старински људи: њему му не пада на памет да сам уфа-

тија стра’ од њег’, него ће викне даду, мен’ ће ме истера из

собу и брата ми млађег, и т’г ће почну ники меками и лаф-

муабети.

Ја искочим из собу па почнем да траскам с’с цокуле,

бајгим ћу д’ идем доле, а ја јок –

него скинем цокуле па полаг’чко приђем уз врата, начу-

љим уши и слушам што збору.

– Мори, Зојке, што ће да је на Влајче те овкој стану дите

брљиво?

– Што на тој питујеш: сећа се виће, неје малеч’к – коџа

ми ти ампа. Зар не знаш да је узеја од поклади 29 годину. Ја

за што ти викам ноћу, не задевај ме Костаћу, Влајче је будан.

Ти мислиш дек он зар’ка да спије! Јок кол’ко пут у ниједно

време питује: Мајке, спијеш ли?

– Па што да прајимо?

– Што прави цел свет тој ћемо и ми, да га женимо.

К’д чу тој одм’ко се од врата и поче ми ништо тупка под

груди; црева ми почеше крчу, уфати ми се на очи т’мнина,

заведо, заведо, те да не беше близо тробозан – ћаше да пад-

нем!
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Много сам мрзеја девојке, да ги не видим с’ очи. К’д ги

па видим да пођу у амам с’с бошче, с’с турену к’ну на глав’

и с’с натегљене веђе – ћу да пукнем и тај д’н не мог да

ручам.

Не ми је т’кој имсиле, а на кога сам се ја фрљија, јед’н

бог да знаје!!

И боба и деда ми дали се у бригу због мен’, па по сву ноћ

не спију, с’лте си од мен’ збору и коју ће девојку да ми узму.

Дада ће послуша малко да ли сам заспаја, па ће почне у

сујле:

– Ич много да се акамо, него по Божић да га женимо. Па

видиш, ја ти несам казувала, почеја да чури и тутун. Ономад му

опра једне беле панталоне, па к’д изврнем џепови – а оно пуно

трошке од леб и трунке од тутун. Прочурило је дите од муку!

II

цела мала се узбуни за моје женење и почеше ме озбо-

рују. Мука жива ги фаћа – не знају одокле сам узеја девојку

и чија је.

Пуче глас по цел’ Ниш: Влајче Костаћов узима девојку из

Булгарију а из варош Ћустендил! Једни викају – Бугарка,

једни викају – Јеврејка је; једни изнесоше к’к’ко су гу ноге

исечене до половин због шкрофуле ама је много богата, и да

ми је зинула ала за паре, при тол’ке наше убаве девојке!

Једни викају: Влајчина млада–невеста с’с једно око гледа у

Горицу а с’с друго у Виник; једни пронели глас да је ћелава

и да због тој носи арнаутски ћелепош, па одозгор туђу косу!

Једни изнели: има гу вика преко 47 године, ни јед’н зуб нема

у глав’, а к’д збори ће те упљује с пљунку на два’ес корака!!

Казујем ви – што ти несу изнели а мен’ ме ники не сме

пита, што је било и к’ко је било.

И боба ми тој све чуја па си ћути.

Дигомо се ми фамилија у Ћустендил по девојку и б’ш по

Божић доведомо гу у Ниш. цел варош искочија које на шта-

цију, које по сокаци да виду млада–невесту!

К’д искочимо из воз, прво се ми скинумо а млада–неве-

сту оставимо на крај, те к’д се она појави и ступну с’с
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малечку ногу на мердевине од вагон, сви Нишлије к’ко

посрани погледаше у мен’ и отидоше си с’с ш’пкање. Ја

нектеја никог’ да погледам.

Јутре д’н у голему цркву пуна црква, а несам никога

викаја, с’лте родбину и ники моји другари – бећари к’ко

мен’!

На млада–невесту Софију шушти свила и кадифа, па те

стра’ да гу погледаш!

Што је гламно, ја забра’и да ви искажем. Најсирома

човек па има нове ’аљине за свадбу а ја бајгим газдински

син па се венча у старе аљине, с–лте што беју испеглане с’с

утију код Јоргаћа панталонџију!

Сам сам крив – уместо д’ идем у први мајстори, мен’ ме

нађоше Коста Наступипатка и Мита Владика куд Маргера

кафеџију па ће да почну уз ракију:

– Влајче, ми чујемо ништо, с’лте истин’ ли је или је

јенл’ш?

– Истин’ је, истин’, нема куд виће да се крије!

– Па к’д је т’кој немој ни замињујеш, него да ги ми

напраимо аљине венчане, ти знаш дућан у покријену чар-

шију. фирма ни је турена испод пенџер од калдрму да се

боље види и чати. На њу писује:

Кројачка радња куд „Вредног раденика“.

– Ако сте ви двојица вредни, рекну ги ја, оно ја не знам

што су катлабани, – ви ми га не мож’ свршите до свадбу!

– Ми ли?! На пет д’на пређи свадбу имаш аљине т’кој

бива. Сами ће га шијемо, да се знаје, јербо се јед’н пут жени

Влајче Костаћов.

– Оћу, ама искам да узмете меру на голу снагу. Искам да

су ми аљине припијене уз мен’ да не мрдају а там’ а овам’,

да су ујгун напраене, па ем ја да се фалим, ем ви да здо-

бијете муштерије, па због тој јед’н од вас нек’ дође јутре у

амам да ми узме меру!

И истин’ јутре д’н дође сабајле у Ерин амам Мига

Владика ербап мајстор.

– Акшамиријала, газда Влајче, изруча ли дуњу, ја ли ти

нику киселу паприку?
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– Акшем ешкетер бок еси Ожбулдум Владико, чекам те

већ два сата!

– Бре па ти си дошаја у половин ноћ?

– Много ладна вода бре: овој за лубенице да се ладу, не

је за људи! – вика мајстор.

Владика к’ко владика, куде је оно научило на работење!

Одма разви оној што беше понеја за фрушлук, распаса се,

зашто му голема мешина, па прво викну:

„Ој Швабице, црвена ти рекла –

Воло би те нек’ кашику млека!“

– Меру, море, прво узми зашто к’д се начукаш ракију

ништо неће да бидне од меру!

Понеја ли си сантиметрум.

– Влајче, не бери гајле, вика ми – мука би било да је

дошеја Наступипатка а с мен’ колај ће искочиш на крај.

Улегомо у амам: он понесе сантиметрум преко грбину и

седнумо уз једну курну. Туј мало поседемо док извадимо с’с

кесе кир, па се испрућамо на ђубек таш к’ко сомови: заспа-

мо обојичка, јербо се начукамо ракиштину. Телак не пробу-

ди и ми си пођомо.

Почемо се обукујемо, па к’д се обукомо – отидомо си

дом. Јутре д’н се ја сети дек ми неје узеја меру, те трч’ у

дућан.

Затеко и Владику и Наступипатку уз једно шпорече,

обојичка држу по једну ложицу и збору: Овак’в паприкаш

не га је ручаја ни персиски шак. Ја улего унутра и смејем се,

што да прајим, па зборим на Владику: А, бре боклук сорто,

забек тајфо, па ти ми не узе меру!

– И! а! Ти да си жив и здрав, у спавање ти ја узо меру!

– К’ко у спавање?!

– Измери ђубек таш, тај ће да је дужина и за теб’!

– А сестра бичин ђотпердеси?

– К’ко за сви т’кој и за теб’ – једна је мера, па на пробу

ће кастримо кол’ко треба; оно ми несмо мајстори од јучер, –

нам’ није доста да те прострелимо с очи’, па капут ујгун да

бидне т’кој бива! Него, де ти узми ложицу да виш’ како је од

сол и од паприку овај паприкаш?!
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Што да пра’им, узо ложицу и проба од кљук мало и

истин’ беше много добар паприкаш!

– Влајче, с нас да ручаш да гледаш кројење твоје аљине!

Отима се, оноди се, – аја! Мораш па мораш, – остану при

њи.

К’д поручамо и попимо три оке вино од „Еснафску кафа-

ну“, т’г узе Наступипатка ножице и зелен сапун, па поче да

кроји:

– Ајде нека је аирлија да бог да, Влајче, да ти се врати и

на омлађеји. Да пазиш право, немој да мрдаш к’ко овеја

ножице, зашто од први пут к’ко се покажеш, тој ће ти оста-

не! Убаво отварај очи и запни да ти попуцају пулови!

– Влајче, вика ми Владика, иска се ти мало удараш на беле-

гију, зашто си много прошло, а викају теја из Ћустендил

много су тврде на с’н! Од д’н’с почни црно вино и месо на

жар, па обрни на џигерицу, – ако провртиш рупу за ћебап с’с

мали прс’, искачај слободно пред попа, ич се не плаши.

– Море, де кројите туј, господ ве убија! И с’г ми још

смешно, куд ве ја нађо за свадбене аљине, тој нити ће бидну

аљине ни дај боже!

– Влајче, панталоне ће бидну мало на боре, капут ђотпер-

деси ће личи на реп од ластавицу и ће ти стоји к’ко девојчи-

ки к’д обучу куклу; елек ће бидне – елек билијариши, од

зелену чоју к’ко на билијар с’с два реда пулови и с’с џеп

изнутра због трговину.

Не мога виће да седим, имам послу, па си отидо. К’д за

свадбу, аљине још несу аз’р.

– Кам’ аљине бе фортуне?

– Па ми, Влајче, знамо да ти имаш много аљине и све су

к’ко нове, а, и овеја су готове, с’лте да се удару пулови и да

ги се удари у тија, ујутро ги доносимо собајле.

Нит’ ги донесоше, ни ништо, а цела ми се чаршија смеје:

Па ти си бре, Влајче учен – зар не видиш дек су од комен-

дију турили фирму: „Куд вредног радника?!“ Зар не видиш

к’ко су гу обесили испод пенџер?!

Ама и ја сам знаја за теј сојтарије – ал’ т’кој ме натера

ника кенза, те у њи поручи!...
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Заказува ви за млада–невесту: шушти свила па ће да

прсне на снагу од убавињу и красотињу.

Пуна кућа гости: рипају, викају, оро се игра – ја се с’лте

мајем око тоцило. Бе к’ко заморен, па се сам питујем: мајку

му да л’ ме с’с ништо омађија овај Владика, те се мајем око

тоцило, дал’ ништо погано поједо – не знам.

Прође и тај д’н, би му што би, ама с’с моју Ћустендилку

нес’м могаја да се споређујем! Све гу ништо неје право:

мршти се, љути се, неће с мен’ да спије због што б’здим на

ракију и св’ко вече ме тера да мијем ноге с ладну воду. Ја се

не умивам с ладну воду, те ћу ноге да мијем!

Живемо т’кој годину и пол д’на, па после што је било –

ћу ви га искажем.

цел’ варош збори од моје умење и добивање у судови.

Влајче, он ће ти сврши послу, много је фишкал и учија је

чкоље. По в’зд’н долазу бајгим људи у моју кућу за савету-

вање, па јед’н д’н реко и себ’: овој би требало да дође још

ники адвокат у Ниш, јербо ја ћу паднем од работу по судо-

ви.

Прву парницу сам имаја с мојега имењака Влајка

Миленковог због спанак и месо. А еве к’ко је било:

Купим ја јед’н д’н спанак, па испратим дом да се напра’и

на паприкаш ама без месо. Жена там’н тој добила, те ти га

момак касапски и донеја кило говеђину и рекнуја: Пратио г.

Влајко адвокат.

Тој месо несам ја купија него мој имењак Влајко, па рек-

нуја на момци: „Однесите у кућу Влајка адвоката“.

Момци се погледали, допитали се и сви си рекнули – па

наш Влајче зар га не знајете?

Ја ти тој ништо несам знаја, па к’д дођо дом, седо за

руч’к, седе и жена и тури јед’н тас јело, од онија тасови из

сефертас.

Поче ја да сипујем и осићам куд запиње ложица. Тас

дубок па не мог’ да видим, те се подиго к’д има што да спа-

зим!... Месо!...

Паде ми ложица у тас, стану с’с жвакање, изби ме зној

ћурлински, погледа у жену, па се диго од руч’к. Претарашка
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све собе, сви санд’ци, сви кревети, сви миндерл’ци, аљине,

рефови, таван, подрум, кенефи, гледа испод кревети, искача

ч’к и у авлију, трча до порту црквену – ники жив!!?

Отвори вилице к’ко арслан, диго нож па викну: Жено,

казуј кој је бија при теб... ја ти несам пратија месо, с’лте

спанак, – казуј, јербо те убивам на место, курво ћустендилс-

ка, мен’ ли (ћопек) сој! казуј кој’ је бија, кој’ је долазија д’

им прво њега да смажем, па т’г да се врнем теб’ да составим

с’с црну земљу?

Жена ме гледа, смешно гу, па ми вика: Бога ти што не

манеш туј ракију, зар не видиш још мало па да те водим у

шпитаљ при луди! Што ти је с’г те си се развикаја – луд ли

си, брљив ли си, зар те ја знам што работиш по чаршију и

што испраћаш дом?! Што си испратија тој сам ти зготвила,

па што искаш више?!

Ја се још по наљути, па гу викнем: Собирај партаљи па

при татка, не треба ми мен’ г’ква жена!

Ће да мислите ви не ме је послушала?! Јок! Чим гу тој

реко, диже се од софру, сабра што гу је требало и одма тај

вечер на штацију и чекала до ујутро па си отишла. По тој

смо повели браколомну парницу.

Ја се још несам разладија од љутину, дође ми позив из

општину.

П о з и в

Влајче Костаћов, адв. овд. да дође у општину по тужбу

Влајка Миленковог адв. овд., због украдено месо. Докази:

касапски момци.

28. април 1893.Пријавник

Нишцоци Груровић

К’д дође тај д’н, дигнем се те у општину. Кметови посе-

дали а писује писар Виловац.

Влајко вика: Остајем при тужбу.

Ја га погледа па реко: Остајем при одговор.

– Ја не знам твој одговор, џапа се Влајко садито.

– И ја не знам твоју тужбу – ја му зборим.
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– Нек’ се прочати.

– Може.

„Купио сам једну килу говеђине у радњи Сотира

лалкиног за четири гроша и наредио да се однесе мојој

кући. Месо није однесено мојој кући већ неког Влајка

Костаћовића, буџаклије адвоката. Г. Буџаклија није то месо

вратио натраг већ скувао и појео као своју својину.

Тужим га и молим суд да га осуди да плати четири гроша

колико и кошта једно кило говеђине; да плати накнаду мени

и мојој породици што смо тога дана гладовали по оцени

вештака, и на име осталих трошкова педесет динара.

Таксу полажем.“

– Изволите, г. Влајче, дај одговор – рече ми Ђока кмет.

Поче ја:

– Ја имам с’лте два реча да кажем:

Уместо сваки одговор – тужим г. Влајка за браколомство,

јербо је и сам признаја да је купија месо и да га однеја на

моју жену, коју сам ја због тој месо испудио из кућу и почеја

бракоразводну парницу. Мен’ ме је мило, што се је г. Влајко

сам пријавија!

А што каже да сам ја изручаја његово месо то с опроште-

њом да извини, јер ако је ручаја каква.... он је ручаја заједно

с’с моју жену и...

– Пази ти Влајче на речови јербо је овде суд, неје

„Маргер“!

– ... а, што се тиче за буџаклију тој се ја ич не љугим, и

тој да ми га је!

Ја... тој...

– Доста, господ те убијо – рече ми Влајко и остави пар-

ницу – отиде с’с смејање из суд, па је причаја но цел варош

к’ко је изгубија парницу с мен’!

Човек треба да је фифик к’ко ја – он ће с’с мен’ да иско-

чи на крај!

IV

Е! е! е! – рода гу ћустендилског, – тужба од три реча:
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„Нећу га због што је ад’м“. С’г ти молим те не умлати

кучку! А, спанак?! А, месо?! А, парница с Влајка

Миленковог?! Тој све ништо – с’лте ме неће што сам ад’м!

А година и пол живленије к’ко се тој вика?

Па тој ништо, него ме овија речови наљутише па сам и

д’н’с како нанџар љут к’д се сетим!

„Нећу га због што је ад’м! Молим духови суд да се пар-

ница ова пресуди на нашу штету, нек’ друга види вајду од

Влајче, ја ћу га поклањам, а на Влајче благодарим што ме је

извеја на пут“.

Бак шинди ћопек сој! Погле’ ти с’г кучку ћустендилску?!

Не ктеја да одговорим на тужбу бракоразводну а писаја

гу па Влајко Миленков, па к’д бидне рочиште ја њима да

померим д’ске у глав’!

Дође и тај д’н.

Судије, попови заседнули, а у сред дибели прота Риста.

Питује председник Риста:

– Има ли измирење и мож’ ли да бидне?

– Јок! – вика Влајко.

– Јок! – и ја викам, па продужи – ја овде не видим моју

невесту – закону супругу!

– Ту је њојан помоћник – збори приседник – она не мора

да бидне.

– За све ли гу заступују? – питујем ја!

– За све, господине Влајче – одзборује Влајко!

– Молим за вештачку комисију да се опробамо за моје

ад’мство што је г. Влајко написаја у тужбу! Тој мора да

бидне, јербо је тој за мен’ резил’к! Ако осети полумоћник,

ће осети и полумоћниковица Ћустендилка! То је и први и

последњи мој реч – с’г ви гледајте!

– Шта ви имате г. Влајко? – вика му председник.

– Остајем при тужбу а суд нек цени Влајчино тражење. 

Искочимо напоље да решу. Бога ми – почекамо више од

половин сат у ходник, па се т’г чу звонце и реч: „Нек’ улег-

ну парничари“.

„Суд је нашао – чати приседник – нема места тражењу

тужене стране јер се противи благонаравију и такве су
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радње противне природе, због чега су и позитивним закони-

ма забрањене. Са тих разлога духовни суд епархије нишке

Решио је: да се тужени одбија од тражења и приступи

даљем извиђању.“

– С туј одлуку несам задовољан и ћу се жалим к’д бидне

време, г. приседниче, а несам се надаја да ће суд да држи

женску страну!

– Шта има још да кажете? – питује приседник.

Влајко вика: Остајем на тужбу.

А ја реко: Прилажем у оверен препис парницу с’с г.

Влајка у општину нишку за спанак и месо и с њу доказујем:

да је г. Влајко бија швалер, па с’г бега од тија разлози, него

ће л’же цел свет бајагим је моја жена отишла због што сам

ад’м, к’ко да не знају људи и цел варош, да сам живеја с’с

жену годину и пол, па не т’кви кучики раставише! Тражим

да се изрекне пресуда: да ме је жена оставила због овија раз-

лози што сам ги казаја, а у гламно – због спанак и туђо месо

г. Влајково, зашто да га срам буде и на овај и на онај свет.

По тој ни прочиташе пресуду у мој корис’.

К’д тај белај скину с врат, поче си работим разни посло-

ви, па к’д доби нику пару, а и од татка ми је доста остануло,

диго се сам по Србију да се малко разонодим; а и пре сам

ишеја с’с татка у сви вароши. Што и да праим: остану сам

к’ко гороцвет у Габровац, па к’ко сам имаја много познан-

ство из целу Србију због парнице, ја реко: и ја сам серсем,

ама да видим и други серсеми што живу по Србију!

Мисле се од кој крај да пођем, те узо прво Врање, па

лесковац, па Власотинце, па Бела Паланка, па Пирот, па се

т’г врну у Ниш. Тија вароши да извидим још јед’н пут, па

после ако ћу умрем! Ако па останем жив – тој ће бидне ћар!

V

фиу... у... фиу, фиу, фи... фи... пишти ајзибан да ти уши

заглуну, тике се чу: тандара, тандара, тан... тан... тан... –

Врање!

Дође ми малко ладно око срце – туђ варош! Оно истин’

ће се нађу познати, ама па никако туђо је брате!
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У себ’ си мислим,којега ли ћу серсема прво да видим!

Тој се мислим и бе виће искочија пред мејану Јанчину, те ти

га отуд задијаја се Тома Јовановић.

– О! о! ожђелдум Влајче, како си, што пра’иш, што има?

Татко и мајка што работу?

– Ожбулдум, Томо, фала на питање, здрав сам а и татко и

мајка су здрави, фала богу од како умреше.

– Како умреше?! Па зашто Влајче, да ми не испратиш

абер да ударим једну честитку од жалос, а мајку му как’в си

тој човек?!

– Море глеј си послу: нек су живи мртви!

По тој одма удари у комендију и питује ме:

– Ће д’ идеш ли до нашу бању? Оно истин’ и ви имате,

ама је наша поарна и повруће је – мож’ да свариш јајца за

ручање, ич да гу не грејеш!

– Ишаја би, Томо, ама ме стра’ од онуј нашу несму: „Од

Врање до бање девет пут рипање“. Гледаја сам ја ваши

Врањанци у нашу бању – док су научили да вару јајца за

ручање, они и овам тој исто прају, ама вода неје тол’ко

врућа, те ги прво ољупу па ги т’г вару.

– Много си несрећа човек, Влајче, што ти работи жена,

деца, здраво ли су?

Ђавол сојтарија, зна дек ми је жена отишла и зна дек’

немам децу, јербо је долазија у нашу кућу, с’лте се иска

задене!

– фала Богу жена је отишла у мајку за Велигден, а деца

ете ги туј играју се с твоју децу.

– Е, Влајче, немог’ да те заједем – поган си!

А и он жена дртава неје имаја децу!

По тај разговор ајд’ реко мало да се помајем кроз чар-

шију ега ништо чујем због моји послови јербо су Врањанци

много сојтарије људи. Идем кроз чаршију па слего у јед’н

сокак куд Зибевче – и пита једно дите: А, бре, мушко, к’ко

се вика овај сокак?

– Вика се „Чикија сокак“.

Погледа ја што тој мож да бидне те т’кој име да му наде-

ну?! Сети се: има пуно дућани што праву онеј чикије, брит-
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вице од бајонети стари. Стану пред јед’н дућан и слушам

што збору мајстори и јед’н сељак.

– Оди, това челик не бидне да га тражиш у седам царст-

ва.

– Мајсторе, ја рекна: по два гроша и золота на комад – дај

шака рука.

– Оће ама да се истркнаш дори до Зибевче, па оди

Зибевче на куде овам да скакаш кано скакутки!

– Па ја ли даде по тој цена на наши људи и за какви сега

мен’ ме отпудаш од муштерлк? И да згубив ника пара,

фркнуј ги на други муштерије!

По тој зборење ућута се па си работи и ич не отвара уста,

ја приђо но близу и питујем га:

– Пошто једна бритвица?

– Три гроша!

– Може ли поефтино? То је скупо!

– Може, ама имаф ли ти стринка дома мушмуле?

– Има, викну му ја!

– Е, к’д ги оберете и ако бидна убаво време викајте ме да

ви донесем бритвице.

Не купи чикију, излего из дућан и мислим се: што мож’

тој да му бидне рода му врањанског, пред руч’к ме натова-

ри?! Не мога се сетим, те ми после каза газда Зефир и рече

ми – по поган човек на језик да нема у Врање, мани га там’!

По тој сврати у једно мејанче у тај исти сокак, па седо за

једно асталче, поручи кафу, запали цигару и слушам што

збору.

– Бре, Коне, бре – што пијеш па тол’ко? Оди таја раћија

ће замреш!

– Због Кушаков каледон! Залегаја ми зазуби, не можу га

искарам по три д’на!

Насмеја се и у себ’ си мислим: оно има и у нас несреће,

ама овој су дабегер.

VI

Из Врање дигнем се те у Власотинце. Кочијаш ме одведе

у кафану „Европу“. Гледам људи не мог’ да познам никога.
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Пита за даскала Спирића, за Паштркуљу, за Трајче књиго-

водче и за још ники моји шербетлије, рекоше ми: Туј су, ама

много ретко искачају. Даскал Спирић по ники пут сврне на

по две–три бардаклије па си одма отиде.

Т’кој седејки дори до руч’к, дођоше ника господа,

тро’ица, јед’н у полицајске аљине а двојица у овеја си

нашинске. Пита кафеџију – који су овој?

– Тој су комисија?

– Што прају туј?

– Бутају по апсе полицајски чиновници!

Одма по њи дође јед’н дибел прота, к’ко наш прота

Риста, седе за асталче, подиже мантију и затражи да руча.

Кафеџија му донесе пасуљ и пржени рипчики.

Начуљи уши да чујем што збору онија из комисију. Јед’н

од њи т’кој убав младић с’с големо чело због што је учија

много чкоље, па му памет искочија напред – чини ми се да

га рекоше доктор Матејић – распричаја се од нико решење. 

– Ја, господо, не мог’ више да читим решења за апсу. Ето

јутрос сам саопштија на г. Пантелића решење за апсу, он се

расплака, па се и ја расплака. Не мог’ брате, ја сам осетљив

човек, несам крут како ви; жал ме – стар човек, има жену,

децу и ја јучерашњи балавац маћам га у апсу! Ја то више

нећу да работим, па макар не остаја виће овде!

Онај се друга двојица смеју, ће попуцају од смејање.

Там’н они у тој смејање а дибели прота поче да чука у астал

и да збори:

– Мејанџијо, ела да видимо овуја ситнурију за плаћање.

Мејанџија дође с’с све таблу и тибишир, пљуну на њег’,

и поче да писује:

– Пасуљ 20 паре, рибе два гроша, леб 20 паре, свега три

фоша а башка коњско.

– Што па три гроша! Како га ти тој па сабираш?

– Па ево, па види!

– Шта има да видим, пасуљ чиниче двајесче; три рипчи-

ки – узми ги по марјаш – триесе паре – тој су фош и марјаш-

че; е, узми зејтин марјаш, јер куд си пржија други рипчики

туј су пржени и онија три што ги ја изруча – тој су шесет
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паре; десет паре леб’ – седамдесе’, рекни 2 гроша, – а што

па бајгим три фоша, с’лте ако туј не сабираш и коњско?!

– Башка је, попе, коњско: – седам дана је он рањен овде

како гугутка у кавес!

– Тол’ко се збори!

Погледа човек, погледа, обрну с главу и узе пару, а чу га

куд рече: „Баксузи не пуштај да ти уђу у кућу!“

Сврши се тај рачун, устану онај доктор из комесију и

приђе куд проту. Руковаше се и почеше да збору. Много збо-

рише од науке и од стари манастири, и чу се к’д рече прота:

„Тој треба да ми се написује једно како молбиче, те да га

испрагим на министра.“

К’д чу за молбиче, ја си у себ’ мислим: ете ти Влајче

зарадица за пут; ама ми не упали, написа му га онај доктор.

Криво ми беше што се меша доктор – екимин у нашу послу

и не гу је умејаја напише по закони и параграфи, па за тој

сам гу целу упамтија, јербо гу он чате на глас дек’ прота не

дочује по мало. Еве тај молба к’ко је составена:

„Г. г. Министрима просвете и црквених послова, финан-

сија и грађевина а по мало и спољних послова.

Слободан сам, господо министри, узети на се једну

непријату дужност, а то је да по старим манастирима трагам

за реликвијама и да откопам старе зидине ради утврђивања

црвених ствари и осталих пречајешњих ситница“.

Туј га прота застану и рече:

– Докторе, туј да туриш двојеточије у цркевенску реч

(–с’г да ли рече акнинос или аксијос, или аксинос не мог’ да

памтим) – зашто ће ми бидне поарно молбиче к’д се проме-

ша с’с црквени речови!

По тој продужи чатење.

„У тој тешкој дужности помагаће ме моји парохијани

безплатно, те неће бити никакве штете по државне касе. Ја

се радујем што се за ове ствари јако интересује интелиген-

ција, као нпр. г. доктор Матејић кога као да је бог нанео

овамо и који ће све то усмено реферисати, чим сврши посао

у комисији“.
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„Што се тиче пастрмка (други падеж старе двојине) има

ги у Власини на лагеру колико вам душа зажели, а ја знам да

ви то у Београду немате“.

– Не ваља, оче прото, ово последње, боље изоставимо –

рече доктор!

– К’ко да не ваљају пастрмке, доктуре, ја ги једем св’ки

д’н па ми се пљуцка, те кам’ ли њим’!

Последњи су речи били што ги је прота рекаја:

„фала, господо Министри и во вјеки – вјеков амин!“

27. август, 1898. год.Прота намесник

ВласотинцеПетар Поповић

из црне Траве 

„Написао: др. Матејић – због доброте и саосећања“.

К’д прочатише молбу, спакуваше гу, испратише и

поручише кафе.

До салонче отворише се врата и улеже јед’н човек т’кој

ће га има на 58 године; необријан и неошишен по мој мис’л

4–5 године! На њег’ црн капут ђотпердеси к’ко да га је тој

јутро извадија из ники душек, ја ли ти сламњачу; шешир

сламов – могле би се пржу мекике у њег’ мез мас’ и без

зејтин! Машлија – крпче које ће му има на 30 и пе–шес’

године; панталоне – власотиначки шајак с’с црвене и модер-

не пруге а у колена се изчавуљиле к’ко оној место на мапу

Србију куд се саставују Сава и Дунав! Штап од стари амрел,

јербо још беше на њег’ онај закачуљка к’д се саберу шипо-

ви!!

– О! здраво, докторе Јово! – рече му онај доктор из коме-

сију.

– Здарво, здраво, докторе – како иде?

Диго се одма и пита кафеџију како му иде. Кафеџија ми

рече: То је докотр Јован Јовановић што га викају „аждаја“,

да се раликује од Змаја.

Па седо и слушам што збору:

– Где сте купили тај шешир, г. докторе? – питује га док-

тор из комесију.

Купио сам га пре 37 година у Њујорку. Ово је шешир од

флорентинске сламе и врло је издржљив и изношљив.
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– Требало би већ мало да се прочисти – збори му доктор!

Т’г се умеша прота па ће да рекне:

– Нема шта да га части, нека га прода на Станчу ашчију

за пржење рибе! Т’кви се шешири мож’ нађу с’лте у моје

кочине куд раним свиње!

Засмеја се па искочи напоље, к’д у авлију врзана два овна

за рогови глава у глав’. Бутају се а на там’ а на овам’, а

немају силину да се излету па да се бију. Не мог’ се сетим за

што је тој и к’ква је тој комендија!

Те ти га касапин Џора – т’кој га викају – и ја приђо да га

питам.

– Учија ли си чкољу? – питује ме.

– Учија сам.

– Знаш ли ништо од огледала у очи и од одбивање свет-

лос’?

– Сећам се по мало.

– Е тој ти је! Видиш ли овог’ овна, много је силан и за

јед’н д’н ће измрчи по триес’ овце а овај је катлабан, едва по

две–три овце ако измрчи! Па му је криво, па не зна што да

пра’и, него се с’лте излећује, и с рогови га удари и собали

га. Овај му не остањује дужан, одма се истепају к’ко воло-

ви, ама што му је тој вредно к’д му квари ћеф. А виће се

приближује јесен за мрчење, па ми каза овај доктор што је у

комесију т’кој да напра’им.

– Ја не разбирам, што мож’ тој да му помогне!

– Еве што мож’ – вика ми Џора – јед’н другом’ овакој гле-

дају у очи и там’ се виду к’ко к’д станеш пред огледало. За

10–15 д’на они ће се тол’ко угледају, да неће мож’ да познају

јед’н другога, и к’д се залети катлабан на овога ербапа да га

собали од мрчење, он ће се види у очи његови, па ће си у

себ’ помисли: Добро је, добро – ја сам и ће се врне.

Т’кој казује доктор а да л’ ће да бидне, скоро је, па ће да

видимо.

Помисле у себ’ – ово је па ника коменидја, ја ли ти сојта-

рил’к: нит’ му је тој доктур казаја ни ништо, тој си је сам

извадија из касапску главу!

Тај д’н врати се из Власотинце на кола за лесковац.
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VII

Убав лесковац! Таса Андрејин умреја а жена му Гена

Калоферлиска још жива и убава! Е!... зборили су ми ама

несу имали на кога да збору!

У вечер стиго, па ништо без ћеве’з, те потражи собу одма

да си легнем, те да си одморим коскице. У собу беју два кре-

вета. лего и заспа.

Много имам рђав навик; с’с зуби шкљоцам по цел ноћ,

па дори, шкрипим, – да ме чује човек мислеја би да никога

кољем с’с зуби!

Тм’н сам легаја и заспаја, удари у једно сањање. С’њам

к’ко да ме јури јед’н Еврејин с’с касапски нож; па к’ко

стиже ме и подиже руку на мен’, а ја с’лте с’с зуби поче

шкрипање, а Еврејин се к’ко тргну малко.

У тај с’ништа кафеџија пуштија у моју собу никога

Еврејина из Ниш, после сам видеја кој је. Улегаја човек у

собу и почеја да се свукује а ја сам б’ш т’г почеја кљоцање

с’с зуби. Еврејин к’ко Еврејин уплаши се, па баталија свуку-

вање, него право па куд мој кревет да ме разбуди.

Ја ти он’кој сањит рипнем, те се доватимо с’с Еврејина –

те једно ударање, једно граваљање по собу, једно викање,

једва не развадише момци мејанџиски! Ја сам расцопаја на

Еврејина главу а он ми сљуштија сву кожу од леви образ да

не искочим у свет.

К’д не развадише, ја да га погледам, видим Букурику на

Соломонче из Ниш син!

– Што напра’имо тој Букурику, што ни би – ми смо добри

пријатељи с’с твојега татка!?

– Е, Влајче, има да бидне! и, ми се чини Влајче искаш да

ми цапиш; и ми кажи кафеџијо, твој човек из Ниш, ама ми

вати грозница од зуби! И ти викам: Влајче, и што пра’иш, и ја

сам Букурику на Соломонче син, качи зуби у усто и оћу да

спијем; Влајко и те молим како комшијо немој да си љутиш, и

ти баци јоргану и ми вати за гушо и од моје руке нокти дође

на ваше лицу и се качи по њега како мачор уз тарабо! Е!...

– О! о! о! мајку му баш ме жал’ што да напра’им овуј

комендију с’с теб!
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К’ко се с’мну излего из собу и отидо у кафану да пијем

кафу. До мој астал беју седели четири лесковчани сви с’с

астраганске шубаре, чуру тутун, пију кафу и смеју се. Убаво

отвори уши да чујем што збору.

Јед’н вика – „Онај странац или се је ноћ’ске гребаја с

мачке или га је изгорела електрика“.

Други збори:

– Море, ноћ’ске напра’и моја жена: Бемо легнули, а д’н

први ни гори електрика у кућу. Она легнула између децу а

до овај ноћ све је до мен’ спала. Питујем гу ја – деца беју

поспала – Коно, бога ти, што ти би те се завуче у децу? Не

виде ме ти виће поред себ’ – збори ми – несам луда ја да ме

гледа Шваба кроз тија олбичики од стакло! Или тој изфрли

из кућу па си донеси лојаницу што је од бога дадено, или ти

ја несам виће жена!

Ја гу зборим: Море, Коно, немој се забандосујеш, зар цел

лесковац узе електрику, ја да горим лојанице свеће, па тој је

ли срамота – ово је газдинска кућа!

Она, знате ли што ми одзбори – „С’лте светинур на божји

гроб мож се упали од само себ’, и ништо више, а овај, овој

је л’гарија: измислија Шваба да ни шпионише и да ни гледа

све ништо што работимо по кућу! Па зар ти с’ мен’ да

спијеш и по ники пут је ли треба и да ме помилујеш, – па зар

Шваба да ме гледа!? Море ни на овај ни на онај свет!“

Трећи поче:

„Море, на кермеси у Белиград што сам испоправија чудо.

Дигнем се те на Калемегдан, па тер тер те пред једну мејану

седо. Те ти га једно убаво девојче од голему чкољу, опасало

кецељу и на кецељу привезало једну кесу од мушему, па гу

пустило ч’к испод пупак. Погледа ме жално па ће ми рекне.

– Што желиш, господине!

– Несам ја господин, ја сам цека из лесковац конопчар,

јанл’ш си ти.

– Свеједно, ти си за мен’ господин – што желиш!

– Ја не желим никога, сви су ми фала богу живи и здра-

ви, а искаја би да пивнем ништо, те за тој ми донеси чашу

пивце.

88



Отиде и донесе ми пиво, ја т’г бркну с руку у ркмаче,

извади на длан и сребро и злато, пружи руку на куд њума, па

гу викам: на, узми си кол’ко искаш, и кол’ко ти душа милује!

Она зграби с’с шаку, те је узела више од 15 гроша за

једно пивце! Ама ако је, бар сам гу убаво изгледаја. Казују

да је она тај ноћ станула краљица на тија кермеси што су

издошли и да су гу они одвели у њину си земљу петнаес’

иљаде година далеко од нас.

Једно ме с’лте жао и криво ми, што су по онија дућанчи-

ки изнабутали нике бабе девојке, несу умејали да узимају

децу голиждравчики, па да је човека мило и да купи ништо.

И на мен’ се фрљаше нике жене с’с нике шарене артич-

ке. Тој ме беше много мило, те собра од зем’јед’н фишек и

донесо га дом на децу.“ 

Четврти викну:

„Море, Копе, право збори твоја жена Кона за овуја елек-

трику, и, ја ћу гу изфрљим из кућу. Не мож’ се брате спије!

Све што се работи, работи се без разлог, а тој све што се

види и у ноћ к’ко у д’н. Ја сву ноћ не спијем! Имам на пакос’

бунар с’с убаву воду, па цел’ ноћ нестањује кофа.

Петлови поју по сав ноћ; кокошке да ми пробију главу с

њино: ко ко да, ко ко да, ко ко да. Е, па нема ни буве, а научија

сам на њи: нигде бува ни за лек – уплашиле ли су се, ил’ ги

сатира електрика, не знам, ама ги више нема. Куче цел’ ноћ не

стањује с’с лајање. Мајка ми не искача из собу и куне по в’зд’н

и цел ноћ што не мож’ да спије при унучики због ђаволску

лампу, – кажем ти јед’н лом по моју кућу па тој ти је.“

Слушам ги и смешно ми, па си мислим у себ’ – овој су

све измислели, овој ништо неје било, с’лте су ћали ја да

чујем! Оно за што ги викају – конопчари?!

Тај ноћ беше концерат од нико музичко – чиновничко

друство, за стопаре седење за астал. Издође свет пуна кафа-

на. Они што ће да свиру укачише се на д’ске с’с ћеменета,

с’с трубе, с’с басови, с’с пиштаљке, с’с грнете, с’с тасови и

с’с бубњеви.

Истин’ не разбирам много, ама много убаво свиру!

Ништо ми паде на памет, нема да чекају у шаке к’д нешто
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свршу. К’д почеше да свиру „Адама и Еву у рај“, к’д се чуше

магарци, њини гласови и на друге животињке, т’г сви поче-

ше ударају у шаке. Помисле се у себ’: бре, оно има, има, ама

тол’ко човек да будне прос’ са свирање, да бегендише с’лте

на магарци гласови, тој нит’ сам чуја нит’ сам видеја. Тој

сам запазија к’д сам бија ники пут у Крагујевац, т’кој исто

беше концер, те они исто ов’кој напр’ише к’ко лесковчани.

Шупељке си свиру што искају, ћеманета по ћеф, банде

што ги падне на памет те онај што ги комендира – изеде се

жив! Најубаво што је т’г било, то је нотално појење од нико-

га Мишу и Милосава с’с даскала на свирење г.

Вилотијевића. К’д ги даде глас на једно малечко трубче, па

диже руке, па к’д почеше: „Та Србин ћипи, ћипи, ћипи,

ћипи, ћипи и трпи ал’ не да господ ил не да бог“, – ћаше се

расплачем, јербо је много тужна песма!

*

Остану у лесковац три д’на. Ама мора да останеш, за

што од тија конопчари има много ништо да чујеш!

Идем кроз гламну чаршију па застањујем т’кој пред

дућани те гледам што има по аузлуци. Стану пред једну

папуџиницу, беше т’кој пред руч’к и видим гори електрика.

Мислим, мајку му, што ли гу неје угасија?! Улего у дућан и

питујем мајстора: „Мајсторе, – зашто ти гори електрика?“

– Да се истопи снег од пенџери, за што је много силна, да

бог помогне кој’ гу измисли!

Што мож’ с’г да му рекнеш, па си искочи напоље, па

стану пред дућан. Двојица шубарани станули туј близу, и

збору си:

– Па ће бре, Проко, тој да је од воду – вода ги пали овеје

лампе! Што ни даде бог под старос’ да видимо!

– О, фала богу. Тире, к’ко тој збориш: у старо време смо

гасили ватру с’с воду – туј има ника мајсторија и ђаволија!

Ја ги дом не смем палим, све ти деца палу, па к’д ги упалу

ја т’г улазим у собу.

– Не знамо ништо бре, Проко, при очи смо ћорави! Ете ја

моју керку чкољува и с’г се уписала у певачко друство, па
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св’ки д’н ће напра’и по нику бруку те гу се смеју овеј дош-

љакиње у лесковац!

Ономад гу питала адвокатска керка: Госпојице Султо, је

си ли читала Историју француске револуције? А Султа гу

рекла: прочатела сам с’лте на корице што писује, па там’н

да почнем и оној изнутра – ја се разболе! А нит’ је била

болна ни ништо! Дитиња посла!

– Море тој, Тире, ништо, него моја Јевдокија што је

напра’ила?! Повела гу моја кираџика, на судију жена, у бал,

па к’д су биле на половин пут, судијиница рекнула: Ју!

забравила сам мачку! А, моја Јевда ни пет ни шес’, него да

гу рекне: Шће ви мачка, госпојо, на бал, ми остављамо дом

и куче и мачку к’д идемо нигде! А знаш ли што је мачка?

Оној што жене турају око шију да ги неје зима.

– Тој ти је Проко од нас и наши, што рекнуја Првул аба-

џија: „Кроз поноћ нему и бистро грање“, а оно требало и

„густо грање“! Мислим се: бајгим девојчики да не знају а

училе чкоље!

VIII

Све убаво, све красно – ама Ниш па Ниш. Нигде га нема.

С’лте што сам преноћија, па сто комендије од наши серсеми

из Варош капију.

Сврати у „Маргера“. К’д ме видоше сви у глас викнуше:

Куд си бре, фортуно, куд се акаш по тај села из овај царски

варош! Једно ми с’лте криво што ме задевају с’с нику моју

песму:

За што, Сике, Миралајке,

За што дадин?

Брата да посмешиш:

Брата Димитраћа,

И Влајче Костаћа!

К’д год чујем, ја се расплачем, зашто је тој први момач-

ки болес’! Туј Сику Миралајку много сам гу волеја, ама к’ко

бе чуја да су гу турали капу и на чебрњак носили у исток

при владику Каланика, од т’г ми жључка препуче, те за тој

се бе доцкан и оженија с’с онуј моју Ћустендилку.
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Кажем ви – наше је много: ми што смо испроживели,

нигде га нема. Ја па к’ко адвокат много сам чуја и видеја по

моји послови.

Јед’н д’н дође куд мен’ Китан шуштер. Господ га убија –

никад се не трезнеше, па к’д се напија све с’с шило пробо-

де образ кроз уста! А к’д викнеше да поје у Варош капију ће

се чује ч’к у Мењини садови.

– Влајче, збори ми Китан – да ми напра’иш молбу за

краља Милана да ми да нику пару зашто сирома’ сам човек.

Напра’и му молбу и дадо му гу. Што је било по тој? Одма се

начукаја ракију, па се дигне те пред дворац, па у глас викнуја:

“Краљ Милане, роде мој, Турчина се ти не бој!

Теб’ те брани сва Росија и сва славна Србадија“.

Краљ Милан отворија пенџер и слушаја, па испратија

момка да викне Китана. Момак дошеја до Китана, па му

рекнуја: Ајде, вика те Краљ!

Китан се почеја тресе к’ко прут, к’ко ошав да је ручаја тај

д’н, па к’д је искочија при Краља, Краљ му рекнуја:

– Убаво појеш и еве ти три банке да купиш аљине!

– А за шубару, Ваше Величанство – рекнуја Китан. Краљ

се насмејаја па му даја још једну банку.

К’д ни је тој казуваја попуцамо од смејање.

Ја га питујем: Китане, даде ли му молбу?

– Јок, море, ја сам гу нигде у пиће забра’ија.

У Ниш је од шуштери много мука и по несреће људи и по

антикристи да ги нема у цел’ свет!

Писујем ја јед’н д’н тапију на мојега комшију, к’д чука

ники на собња врата.

Устадо те отвори врата, а пред врата стоји једно чираче

кондурџиско.

– Што има, бре, ћепецу – питујем га?

– Искам да тужим газду!

– Кој’ ти је газда?

– Тоша кондурџија – Џивелеков – из Јагод’н малу, онај

што женски поје!

– Па што има: бије ли те, пуди ли те, ил’ ти неје платија

ајл’к!
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– Јок! много ме тера да работим!

– Па што работиш?

– В’зд’н купујем по двајес’ паре сирење и идем у Очку

Рајковог за с’тл’ци с’с вино!

– Па зар је тој ника мука?

– Па мука је – не мог’ да седим ни черек сат на д’н.

– Ајд’ одатле јолпазу, други би плакаја за т’кво работење,

ти ће се тужиш!

Сети се по тој – ама доцкан: то га је тај несрећа Тоша сам

испратија, зашто му од ђаволи глава пуца.

Сврши тапију па узо да чатим „Пожаревачки грађанин“,

испраћаше ми јед’н Нишлија што је там’ од’мно отишеја.

Мајку му – што ти нема по свет! Еве, да ви прочатим:

„Оглас

Моју жену Ану напуштам за то, што сам међу мојим

крагновима нашао и један № 43. Како се мој веш пере у

мојој сопственој кући, а ја носим крагну № 37, то значи: да

ме је жена забушила са шес’ нумера.

Кад је таква, онда јој одобравам да потражи № 43, и нека

му се обеси о врату.

23. окт. 1904. год.

Пожаревац

Учтив. К. Томић, лакирер.“

Заврну се те га прочате још јед’н пут, па у себ’ реко: овој

је ника к’ко моја Ћустендилка, с’лте што овај тражи крагне

а моја па месо!

Тој чатим, те ти га Мења мутавџија!

– Влајче, да ми напишеш објаву за славу, искам да сла-

вим овуј годину св. Аркангела Гаврила, старински, с’с зва-

нице, не примам виће овеја госпоцке посете.

– А, мен’ ће примиш ли?

– И, а! мајку му – па ми смо си наши!

Седо’ и написа му.

Јутре д’н дигнем се па код њег’ на славу. Затеко пуну

собу родбину.

Сви викају: аферим, Мењо, терај си старински, што је

овој с’г – гости викају срећна слава и ја викам срећна слава,
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а тој све због калабел’к, па се човек узбуни не зна куд му је

глава.

– Ја тој оточ – поче Мења – зборим на мојега пашенога:

чудим се на Султана, турског цара – подбрале га силе с’с

лађе и дошле му пред кућу, а нит’ човек слави, нити пра’и

нико весеље, нит’ ги је па ники зваја! Нема што да се много

– много мисли, с’лте да да објаву к’ко ја: „Не примам посе-

ту, с’лте викани имају приступ у цариградске воде“, – те

т’кој да скине беду с врат.

IX

Бела Паланка...!

Скину се и отидо у мејану Бљатину. У туј мејану много

долазу из Ниш млада–невесте и младожење што путују по

венчање.

Први што ће ми искочи на очи беше учитељ Мицко!

– Добро, Влајче, што си дошеја – рече ми Мицко – има

једна добра парница. Овде је умреја неки Гавра глантерис,

па написаја тестамент да оставља све имање на учитељску

школу. Жена га у болес’ неје ћала да погледа! Он гу тражи

чашу воду, а она му вика: „Нек’ ти да учитељска школа“! Он

гу моли: „Преврни ме на другу страну, тешко ми је“, – она

га гледа, па му вика: „Нек’ те преврне преперандија!“

Т’кој је ишло док не умре, бог душу да му прости; па се

с’г жена иска парничи у суд да обали тестамент, па ћу те

молим д’ одемо да ти она све искаже те да напра’иш тужбу.

– Добро, Мицко, ама к’ко ћемо за плаћање?

– Ич не бери бригу, има удовица доста паре, неје остала

она неосолена.

Мислим се у себ’ и овој је ника Ћустендилка, ја ли ти

Миралајка!

Отидомо заједно те гу ја написа тужбу за у суд и узе гу

два дуката.

Несам се много мајаја у Паланку, тај исти д’н с’с други

воз отидо у Пирот.
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X

Од’мна несам бија у Пирот. Убав варош стануја и красни

људи. фијакер ме одвезе у „Национал“ кафану код Сотира

Нишлију.

Увечер игра позориште. Рано ми је да легнем, те и ја

остадо да гледам. Не знам што се играше. Ја седешем с’с

ники Пироћани што су издошли с’с жене. К’д трећи чин да

почне, поче ништо да грми, да тутњи, поче аметом киша да

пада.

Пироћанке се погледаше, погледаше у мужи си, па рип-

нуше: „Дизајте се врне ћиша, ће си исабимо нови фустани

свилени: дизајте се тешко си га нама, свекрве ће не побију!

леле, туго, красне џамфес аљине куд ће пропадну.“

– Море, седите, господ ве убија, викају мужи – неј овој

киша, овој се шалу овија несреће глумци, седите, скапоши-

те се на једно место немој се разилазите пред тија свет!

Ја се отего од смејање па гледам у Пироћанке, оне се

тресу к’ко прут, и све ги очи у таван да не почне киша да

врне.

Тај ноћ исто нађе ме Мика, викан Мика Ђумрукџија, из

Београд. Приђе при мен’ па ме питује:

– Јесте ли ви Влајче, адвокат из Ниш?

Ја му реко: Јес’

– Молим ве г. Влајче, на два–три пара речови због једну

парницу.

– Извол’те господине!

– Ја питујем, збори ми г. Мика, г. Влајче, с’с оријент екс-

пресом и по закон ђумрукџиски, ја преглеђујем стварове на

странци путници. Елем ти јуче нађем три кутије сардине

код једног Инђилиза, па му рекнем: Отварај! К’д он жена

инђилиска збори ми француски:

– Ја не отварам, јер су сардине неприкосновене! Ако

смеш – вика ми – да дирнеш краља тој и кутију. Ја сам

задржаја воз и ћу те молим за савет што да пра’им с тог

џенабет човека?

Мислим се у себ’: добро је измислеја овој ђумрукџиче за

сардине, а бе гладан т’кој бива.
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Питујем га:

– Па што мислиш да има у сардине, зар не видиш да је

кутија аметом затворена и има марку.

– Е, г. Влајче, не знаш ти Инђилизи, много су несреће! С

теј сардинске кутије они проносу дијамнати и смарагди из

турско за инђилиско!

– Јок море, јанл’ш си ти, тој те је ники преварија, пусти

човека нек’ си иде по пут и гледај да му дигнеш једну за

фруштук!

– Па зар немам право?

– К’кво те право спопало – зар ја да купим леб у Софију

за ручање, а ти да узмеш да га раздробиш, да напра’иш од

њег’ кашу тражејки рубини и смарагди, те да останем гла-

дан! Море, батали, г. Мико, ћораве работе – ако нема вајде

од прсти, неће да бидне ни од нокти.

Послуша ме те испратимо Инђилиза на брзи воз а г. Мика

остану да чека оријент ако мож’ да нађе још нику кутију

сардине!

Ђавол човек – ја мислим с’лте у Ниш има серсеми оно ги

имало и по Београд. цел’ ноћ сам преседеја у причање и

смејање.

Питује ме:

– Збиља г. Влајче, да л’ познаваш ти некога кафеџију

викан „Ђида“ што држи мејану код „Три кључа“ у Београду.

– Јок!

– Е, голема штета, много је смешан човек и к’д ће по

ништо да ни исприча, да прсне човек од смејање! Чати он

знаш, г. Влајче, за овај рат руско–јапански, па се једну вечер

заприча:

„Море, мајковићу, оће Того да подвали Рожденстве-

нском! Ја не знам како сме Рожденственски да иде тако сло-

бодно у воде које не познаје!

Брате, тежак је то ствар, несрећа је Того, жоће да му под-

вали, жоће да га забије у неки врбак јапонески па да га сли-

сти до кожу! Има брате, има и там’ – ако су тој неке велике

воде – има: и врбаци и шевари, провалије, рупчаге, све тој

има а грешни Рожденственски не зна, и, гледајте и запазите,
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што вам реко, ако тако и не буде. Он ће њега у врбак, па кад

га заопуца са свију страна, биће чуда и покора.“

– Молим те, г. Влајче, ако те некад нанесе пут у

Белиград, да биднеш мој гост због овај совет што си ми

даја’ па да те водим при Ђиду.

– Здравје нек’ је и тој ће да бидне.

Бога ми поседе си у Пирот пет д’на па ми Сотир кафе-

џија казује:

– Влајче, попадамо од козетину. Говеђина се на списак

коље. К’д ће ники касапин да обали вола, он узме списак па

од једног’ до другог’ записује кол’ко ће кој д’ узме ћила, те

да види има ли рачун да обали вола!

– Неје б’ш т’кој, Сотире, ја му викам, ама неје лошо и тој

што сам чуја.

XI

Из Пирот ајд’, ајд’ те у Нишку Бању да се исперем и да

скинем штроку од путовање. Право те код лазу Мисинога

мејанџију.

– Здраво ли си, лазо, још ли дајаниш?

– Бог, њему фала подржа ме и овуј зиму, а докле ће, он си

знаје! Ти што пра’иш, бок сој?

– Добро, шета малко по Врање, по Власотинце,

лесковац, Пирот, па сврну мало и при теб’, а даде бог убаво

време!

– Што се па акаш по таја села при убав Ниш, е господ те

убија, закачко, једна, не знам ни к’ко да ти рекнем?!

– Па због парнице. лозо, де, а по мало и због серсемл’ци!

Има ли ништо ново?

– Што мож’ да има из Бању Нишку? Има тој ако искаш

да влас’ наместила да чува државско имање и да наплаћује

за бањање, написаја на зидови куд су базени:

„Забрањено је: рипати, скакати, певати, лармати, џапати

се, главу сапунити и још мање тело и рибе бацати.“

– Па какве рибе у врућу воду, е господ га убија!?

– Е, видиш и ја сам му тој рекнуја, ама он вика да је

чатеја у неке странске књиге у зоологију: да има рибе што
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живу у врућу воду, а и да је видеја туј скоро неку вретенар-

ку!

– Море, лазо, пра’иш комендију?

– Ако не верујеш отиди па питуј и види! А знаш што је

тој: ама овеја водене змије искачају, а њему се чини да су тој

вретенарке; и он је малко замајен к’ко теб’, Влајче, треба д’

идеш да се видите! Ономад ми казује к’ко је бија кум на

никога сељака, па му рекнуја да узмЕ и ајвар за славу.

Сељак сирома узеја, платија 11 динара половин кило, и

спремија посно од све ништо, зашто му је слава у посно.

Овај си син заопуцаја па све на ајвар, друга јела неје ћаја да

т’кне.

– Бујрум, куме, пасуљ, сарме посне, рибчики пржени,

наут, боб, утепан пасуљ, моруну, чорбу од празил’к! викаја

му сељак.

– Јок, куме, вала, ја се не мрдам од ајвар, зашто је много

убав.

– Скупо, куме, ама вредно!

И с’в си ајвар изеја и друго ништо неје ђаја д’ т’кне.

– Тој је ники локмаш к’ко мој покојни татко! – Истин’,

бог да прости, вика ми лаза и заплака се: много је бија лок-

маш. Да не види – да не изруча.

... Туј си поседе два д’на, па се т’г врну дом у Ниш.

Много сам проживеја и пропатија. Кућа ни је била најголе-

ма, упалише гу красни Срби к’д отеше Ниш. Ми пустимо

војску да се огреје и да спије, а они наложили огањ у најго-

лему собу на сред среду да печу прасе, и запалише ми кућу!

Моје је много – не мож’ ни да се искаже, а кам’ ли да се

испише!

Још овој да ви кажем, па т’г ако је доста ви зборите!

Јед’н д’н дође куд мен’ Живко јорганџија, онај што га је

г. Сремац писаја у „Ивкову славу“, па ме замоли.

– Влајче, мешаш се много с’с господу, па ми треба једна

здравица, к’д идем по славе на вечере, ама здравица да

бидне српски написана, к’ко к’д беседу учени људи.

– Добро, Живко, ја му реко и седо те му написа овуј здра-

вицу:
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Господо и браћо,

Као што видите ми се налазимо у дому слављеника и ја

као гост ове свете вечери, подижем ову чашу и пијем у

здравље домаћина, домаћице и његове деце, са жељом

да сва та његова идеја и са вама заједно упливише на ода-

ност и приврженост наши’ предака, те да са овом целом

кућом поделимо сву тугу и жалост ојађеног српства нашег,

које данас цвили и пишити под јармом наши’ противника.

Верујте ми, господо, да ја ово говорим као човек, који

сам света много прошао, и, као такав тврдо убеђен и сразме-

ром на политичка питања и наше унутарње неприлике а с’

погледом на приврженост одани’ нам непријатеља, који су

вазда узносили нашу идеју, и гледали да ју до два мора

унисходе. Ја се ево обећавам, да ћу са том индивидујалнош-

ћу свију домова наших, а с погледом и на наше огромне пар-

тије, које се одвајају од канализма и Ђердапа, српске идеје и

популарношћу нишких тротоара и узвишених тробојака,

које општина подиже на пољопривредним циљевима, средо-

земног мора и ђердапских неприлика, као што се наше

кале–град – налази на североистоку и преко јуначне

Нишаве, обалске неприлике на врху нашег поносног

Виника и уважене подморске горице, угледали васиону

царства Светлог ослобођења од петовековног јуначног роп-

ства нашег!!

Браћо, добри гости и благословени хришћани!

Као што видите ја говорим више са одушевљеног гле-

дишта и споразума наше братске Бугарске, која се такође

далеко не одваја од нас: јер и она тако исто мисли и одушев-

љено ради на пољу наших тротоара и западних алкохола као

и братска нам црна Гора, која се је до јуче борила са креме-

њачама и јатаганима за ослобођење нашег нишког осветље-

ња и универзитета основних школа и сиротињског дома

јуначке нам општине нишке, а на понос Митад паше и свет-

лога дома општине наше, а с погледом и на домаће односе с

подпуним разумом у договору опробаних бораца, – Миле

Кривошије и Доре Зумбулије!
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Као што из овог мог договора, браћо, видите ја као јак

партизан с’ вама заједно участвујем у избору пролетаризма

и опробаних извидница на српско–бугарској граници, и

спајам се са Султаном и његовим подморским флотама, и у

продужењу тих идеја и са врха подморских шанчева, скачем

с вама заједно у подземно море у врху наше Горице и под-

ножнога Виника подручне нам нишавске обале, султан-

ско–црногорско пропале лађе у борби са нама на врху мора

Коритњака и поп–Сотирове Ћурлине, јер иста, тако исто

подразумева околност прошлих идеја са локомотивом

железничке станице, које спадају с врха наше планине и

општинских избора!!!

Браћо!! Ретко је да овако људи прозборе као што ја хоћу

да кажем, па према томе будите тумач ожалошћеног срца

нашег веселог домаћина, и пожелимо му да сви српски

порадимо, и нашу браћу потлачену јармом српски ослобо-

димо од гњева и радости наше пропале околности!

Јер само тако, браћо можемо извојевати и у неприлику

дати и оно остало што под слободом данас стоји.

Зато, дакле, не оклевајте, већ сви скупа зграбите ове пуне

чаше и из дубине веселих и много ожалошћених срца

наших узвикнемо: да и ми просвећени, алкохолистичко

образовани, и партиско образовани, ступимо у бој: за славу

и победу образованих партија нашег општег обезбеђења

Велике Британије, и царско–отоманске банке, и наше нишке

неприлике, које се данас стварају, а, не мисле, браћо, да са

пушком у руци и ово ресто побунимо и притиска души

нашој дамо, и све добре и поштене у дом сиротни отерамо,

и сатисфакције општини нашој дамо!!

Браћо! Што се предразумевање тиче, тротоаризам и ђер-

дапског јуначког односа, то је лако погодити!! Ђердап је

ствар која упада у деликатним стварима спољне наше поли-

тике, као што спадају данас и општинске неприлике, зајед-

но са осветљеним фењерима гордога Ниша; тротоаризам је,

пак, ствар, која ће скоро осветљење дати а у споразуму са

нашом Нишавом, која ће толико терета да сноси и да бута,

ако је тј. и њу неко не прогута, јер то је река, браћо, која ће
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данас сутра и Дунав да привуче па с’ топови с’ лађе,

Коритњак и Ћурлину да гуче.

У то име, браћо, ја вас иницијативно молим да се опро-

бамо и поргугално заузмете, те да овој економној политици

станемо у подножје њених идеја, и дамо уплива општој

жељи која спада у подножје наше Суве планине, одакле ће,

браћо, а с’ врха њене дубине мора у бој са лађама поћи, и

свима душманима под ноге пасти, и вама овде слободе

дати!!

А, сад, браћо и гости, одуприте јуначки, па са највећим

упливом радошћу способношћу нашом, заједно са домаћи-

ном испите по пуну чашу вина, и са узвиком и генијалним

отачаственим приликама, које односе на верност и оданост

наше неприлике и отомански верно одане подморске виси-

не, викните и рекните: Да живи васиона, живела ескурзија,

живела експлоатација и водовод нишки...“

Туј здравицу Живко је изговорија први пут на славу куд

Васу Глагоља, адвоката и после си гу је говорија на сваку

славу.

(1906)
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Михаило Т. Голубовић

КОлЕ „ЧОВЕЧЕ“

1.

Изпомреше тија људи! Затр’ше се к’ко беле мечке! цел

варош је с’лте од њи зборија! Ако је свадба – туј су; ако је

слава – туј су; ако је: рођење, кршћење, умирање, собор,

вечера, турање крсти, парастос, вашар, проводаџил’к, – туј

су! Све они па они – без њи се неје могало! А, к’д па дође

пусто грозје брање, – у које лојзе несу улегли, тај д’н за тога

домаћина бија је к’ко смрт у кућу!

Од т’кви је, од туј је лозу – у гроб ги се пцета не по....., и

овој куче „Човече“. Татко. му је бија т’к’в, па и он остануја

т’к’в. Оно, право викају стари људи: „од арпаџик куде бид-

њује бели лук“!?

„Човече“ Коле неје стар човек. Да га има, да га има,

д’н’ске, преко сву силу 29 године и золота. Не се је женија.

Останула му једна кућица по смрт татков и мајкин и једно

дућанче: па малко киријца од дугћанче и од једно собче у

кућу, а малко и пантолонџил’к, – прекарује и истерује на

крај.

И мајстор неје лош! Истин’, он с’лте панталоне, ама к’д

ги сашије, не мог’ се одшију док не скапу. И што је гламно,

– за њег’ ће се нађе работа! Од дрво и од камен ће се пре

одбије, него, од њега, – јербо су га сви пазили и вој лели

због његово паметно зборење!

К’д работи – работи, а па к’д почне! да се ајманисује, ни

с Бердини биволи; га не мож’ натераш на работу!

Тај пуста зима к’д дође – не мож’ да мрдне с‘с иглу, К’д

га ослову; „што не, работиш бре, Човече, леб се иска

руча...“? Он ги вика: „Зима неје: за работење! Т’кој је од

Бога казано. Зима је с’лте за: пијанл’к, мезел’к другарл’к, за

ловење и – за спијење. А мен’ што ми па много треба: пет

паре лепиња ели ти симит, и за пет парв кебапче – ете ми
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руч’к. За вечеру колај работа! Ако има – има, ако па б’ш

нема. ја ћу си гу изшњевам, па исто к’ко да је и била“.

Ништо лошо не мож’ од њег’ да се рекне. Сви су га беген-

дисували, зашто је зборија ашићаре (отворене) и на свакога

ће си га пљуне у очи. Ич се неје плашија и од најчорбаџије

људи, и ако су могали да га напрају сургун због његови при-

сљеџил’ци.

На лик – неје много изликуваја, нити је бија личан, ама

к’д почне зборење и толковања од све ништо: да се чудиш и

крстиш с леву руку. Од све по мало знаје. Па је учија и

ништо чкољу, па кој’ је к’ко он.

Из чкољу је запазија песму: „Ој човече, праведниче,

један Божи службениче...“, па кој што праеше, он тој па тој.

Ако му ники поручи ракију: он се прво прекрсти, исфр-

љи балган, убрише уста с’с чаршав од астал, дигне чашку

ракиску у вис, погледа гу крвнички, насмеје се и почне: „Ој

човече праведниче јед’н божи службениче, ако мислиш

Божи бити, – плаћај ракију докле можеш и док си брљав“!

Т’кој ако га часту с’с вино, с’с ратлокум, т’кој и к’д си сам

поручи за своје паре. За тој су му и изденули име Коле

„Човече“.

***

Кој је бија у Ниш, па и кој неје ишеја, чуја је, белким, за

„Маргерову“ кафану.

„Маргерова“ кафана је у варош капију близо голему

цркву. Сајбија гу је поп Петар Икономов, на попа Ване

Кривошију син. Т’кој су гу изденули име због кафеџију

Ђоку Маргера, јербо је он бија мајстор од билијари. А тија

су се човеци у т’г’ње време викали – маргери, те т’кој су и

кафану прозвали.

Кој ти туј неје долазија: сви бадаваџије, општинари, чор-

баџије, сиротиња, господа, Турци Евреји – и бутун тевабија.

У туј кафану нема друго: кафа и раћија и мезел’к за

ракију. Туј су се собирали и сви сортарије и џозбојаџије, па

је туј дајма бија и Коле „Човече“.

К’д ће да улегне „Човече“ у кафану сви се дигну да му

напрају место, и око његов астал ће се соберу: кол’ко год

103



може да седне и да стоји на ноге и сви ушуту уши к’ко зајци

и чекају да почне зборење.

Зборија је док му не пође пљунка на уста и док пе попа-

дају од смејење. И што је учија у чкоље, и што је прочатеја

и што је чуја – све ће искаже, и тој све наопако и к’ко неје

било. Т’г почне да пада час’ од све стране, а Колв се с’лте

смеје, чеша се испоза шију, и истресује чоканчики. Грабу се

кој ће га части, а он с’лте клима с главу и нажмикује на мар-

гера, да остави од понуде по ништо и за јутре д’н.

Запазија сам доста од његова казувања и серсем’л’ци, па

тој искам редом и да ви га искажем.

– Знате ли што има ново? – питује Човече!

– Не знамо! – Сви ми викнемо у јед’н глас.

– Е, кад незнате, ја ћу ви кажем. Дошло; време, браћо

рисјани, да се путује и тој да се путује на носила за онај свет.

Овакој се виће не може дајани. Па дилми је јутре поклади за

голем пос’, и ја ћу праим поклади од жиеот. Ћу се наедем,

ћу се напуцам, ћу се напијем к’ко Бог што иска, па ћу т’г да

се акнем у мешину с’с папуџиско шило, па прекојутре ме

однесите у Горицу. Само ћу ве једно молим: преко санд’к

мртвачки немојте одма земљу да фрљате, него на два педа

од с’нд’к, у вис, турите једна стара врата преко цел гроб, па

т’г нафрљајте земљу...

– Е, што па тој, – сви викнумо?

– Па, овај, научија сам ноћу у спавање да се пбрћем ч’с

на леву ч’с на десну страну, па ч’с на грбину, а ч’с на меши-

ну, па тој не би могаја да прајим к’д би ме притиснули с’с

земљу.

Иди с’г не уби куче! Умреја и ће се поврћа у с’н н агрби-

ну и на мешину!?!

2.

Т’кој ни исприча и прикаже по две-три смејурије, тргне

чоканче с’с ракију, погледа не, насмеје се и ућути се.

Сви почнемо да га зач’чкујемо, а „Човече“ с’лте тури прс’

на чело, па викне: причек те малко – за што и Архангел

Гаврил причека за душу; нека се и посвири; ама треба и

свирка по неки пут и за појас да се задене.
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Јед’н д’н, беше чини ми се напразничаво, запиташе га

нишки џампири:

– А бре, Човече, к’ко ти се чини за Гане Стамболиског, за

онуј паљевину што му изгореше дућани?

– Ништо ви нумем кажем и нећу да грешим душу, ама к’д

прођо покрај ону двокатницу што гу је исдигаја негов татко

над дућани, па погледа у оној тиче што је напраено и туре-

но горе на вр’ кућу, мен ми текну у памет, мајку му зушто је

Горча грешија душу с’с оној тиче? побоље и то сто пут

побоље да си је турија одозгор Гане, сина си, боље би изли-

кувало, него ли оној тиче да се мрзне и да гладује....!?

– На што га ти тој обрћаш Човече?

– К’ко год да га обрнем и људи си д’н’ске знају што

праву, јербо с’с панталонџил’к се не прају двоспратнице! И

мен ми рекоше туј скоро онија Конфортинови анатемници:

бре, Човече, упали гу онуј твоју пустињу те да узмеш нику

пару, и ја како ме Бог саздаја, ћаше тој да напрајим; те Бог –

фала њему – умудри ме преко Јонка Колијанца, да гу несам

осигураја јербо немам оној црвено табличе, а да не беше он

– отиде кућа к’ко да ми неје остала до татка!

3.

Немој ме више питујете! Много, брате, зборујете и ће ми

натерате ники белај на глав’, те се не мог’ откачим ни на овај

ни на онај свет! Оставите ме! Ако ништо има ја ћу ви кажем,

ја га нећу скутам од вас.

Ете б’ш ако ви је ћеф поручите по једну ракицу, па да ви

прикажем од ловци из ловачки клуб у „Балкан“ мејану.

Сви поручише ракију и начуљише уши.

– Ономад сврати у Балкан мејану при ловци. Там’ затеко:

Симона циглара, чича Аксентију из Прокупље и његовог

секретара Мику Мешулама, што преглеђује момци за војску,

е ли су способни или јоксем јок. Туј ти је Обрен пулковник,

туј Околичањија екимин, туј Замастил, туј Хођер, туј Ноле,

и .... кој ти туј неје бија! А јес’ Бога ми, туј беше и Мита Зац!

Први узе реч Симон циглар:

– Мајку му много се мучу у Белиград око састав

Министарство. Што има тој

105



тол’ко мучење: ако нећеш Усу дај Асу, па тол’о му чини.

Тој ти је к’ко к’д тераш зајци. Не мож’ се истера дајма мла-

дунац, него по ники пут старка по ники пут младарка, па

што ти дође под пушку и........

– Знам, газда Симоне, прекину ти зборење, поче ча

Аксентије, ама тамо онија што ги пробирују несу наши зага-

ри, па што ги падне и што нањушу да истерају и да потерају,

него су тој главе што мислу за сви нас!

– Кол’ко да су главе па поголему главу од моју и твоју

немају. Зар не видиш кол’ке су ни главе? Моја мож’ да при-

стане за преседника Министерство а твоја за онија помалеч-

ки Министери.

– Како би било, викну г. Обрен, да им пошљемо из Ниш

листу за кабинет, па ако гу усвоји добро, ако не – тол’ко му

и чини.

Сви се на тој сложише и саставише гу Председнику

Министарства – Симон циглар, без столицу, Министарство

внутрених дела – Ча Аксентије, каваљер подполковник

Министарства војни – Мика Мешулам (не тражи плаћу а

пристаје још и па плати на државу по 2000 дин. месечно).

Министар Правде – Чича Столе викам Самарјанан, због

правду на шак играње. Министар Привреде – Околичањи

апотекар, због што се много разбира у кућодомство и у зако-

ни од лов и риболов. Министар Грађевина – Наум Ћермило,

викан „комињак“...

финансија – Добошаревић пенз. због што је газда човек

и што има радњу цупрингерску и што му добро иде. 

Т’кој ти усвојише Министерство и испратише у

Белиград, па с’г очекују одговор од Пене посланика, оће ли

и мож’ ли што да бидне!

По тај лаф (разговор) поче Мита Зец:

– Море, господо, оставите теја багателе, не мешајте се у

господска посла. Ш’ће ви тој вама, ви тој ич не разбирате,

има за тој мудре главе, него де си ви нашо зборење од лов,

па да видиш к’ко се истрисају чашке.

На газда Симона не беше б’ш право, заврну главу у

стран’, кину и чу се из једно ћоше – „ешкетр боки“, а он му
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одговори – „бујрум ефенди“. А Ноне стари ловџија зграби

чашу, исцевчи гу, гутну пљунку па поче:

– Ја да ви казујем. Пођо у дивје шотке на први д’н Божић

на куди Селичевицу. Ја, двоцевка и загар ми „Куса“ и никој

више. Ја напред Куса по мен’. Тике штуче Куса! Викаја сам

га половин сат, нигде га нема! Чу се глас: вау, вау... вау... кев,

кев, кев... и к’ко кроз т’мнину видим ништо големо испред

њег’ трчи аметом си човек! Трчи јадник к’ко зајац, а Куса по

њег’ к’ко по лисицу. Натера га на чистину па пред мен’!

Погладам човек к’ко и ми. Питујем га на српски одокле је и

што је правија по Селичевицу, он ми вика: „ик војси никт“!

Обрну на турски: – Билермис’н турки? Он си пак исто: „ик

вајси никт“! Обрну на влашки: Шти румунешће? Он си и

сто па исто, а позеленија беше к’ко чивит. Куса га па с’лте

заобиколује и р’жи на њег к’ко на мечку!

Т’г ми текну у шубе (у памет) – овој мора да је швабски

шпијун, па се муваја око наши шанчеви, а Куса га је нању-

шија по новине, зашто ја чатешем на глас а Куса је слушаја,

па је запазија тија пезевенци, и ете ти да га позна и да га

истера из шибу.

Сви се насмејаше а Ноне ги гледа право у очи, и питаше

га – па што напра’и с’с њег’?

– Испеко га па га раздели по комшил’к!

К’д крнусмо у смеј – у кога душа! Човека испекаја и раз-

делија га по комшил’к! А што је тој? – забраија је што је

лагаја, па му се учниуло да је казуваја за зајца, па к’д је

зајац, оно што мож’ друго с њег да се прави.

– А бре, Ноне, зашто т’кој крупно л’гање?! – рече му

Мика Мешулам.

– Па, ја ако л’жем ви немој да верујете, јербо и ви к’д

л’жете ја и не слушам.

Ете т’кој ти страдају шпијуни од нишко ловџиско друство.

За с’г ви је доста приказување – отидо си, а други пут по

више.

1. I 1909. год.

Б. Сајџиски.

(1909)
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Станиша Војиновић

НИШКЕ ПРИЧЕ МИХАИлА Т. ГОлУБОВИЋА

Једна занимљива појава десила се на крају XIX и почет-

ком XX века са појавом приповедача Стевана Сремца, нагло

је појачано интересовање песника и приповедача за писа-

њем говорима неког краја. Ту је нарочито предњачила јужна

Србија чије је говоре (дијалекте) обилато коришћен. Све је

почело са реализмом Стевана Сремца („Ивкова слава“,

„Зона Замфирова“) а наставило се приповедачем, који је

оглашен у овом часопису Чедом Поповићем.

Основа је, када је у питању XX века, кодификована кла-

сичном и значајном монографијом Александра Белића

Диалекти источне и јужне Србије (1905) која је ослободи-

ла писце да пишу своја дела говорима (дијалектима) поједи-

них крајева. Када су приповедачи у питању имамо два типа,

они који су писали своја дела књижевним језиком, а ради

реализма користили месне говоре, и они који су све писали

говорним језиком. У прву групу спада Стеван Сремац, који

је ипак, као велики писац направио један преседан, подстак-

нутом хајком на ову врсту прича и приповедака, да што

„јужније дишу то тужније пишу“, приповетку „Калча у

позо ришту“ написао искључиво говорним језиком. 

У другој групи приповедача налази се повећа група писа-

ца у коју спадају Јелена Димитријевић са харемским.

Михаило Т. Голубовић са нишким причам и приповеткама,

и други.

Овај покрет је био толико присутан у литератури да је

морао да се умеша и Јован Скерлић констатујући да је прича

оваквог типа преплавила штампу Србије на почетку XX

века.

Наравно да ово није зауставило ауторе ових прича, угла -

вном шаљивих, хумористичких, да и даље стварају, којих је
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аутора само до Другог светског рата било преко двадесет,

што у периодици што у посебним књигама.

Данас, у време када су објављени специјални речници

разних говора из јужне и југоисточне Србије од нишког, лес-

ковачког, пиротског и врањског говора приповедачи су се

осмелили да слободно уђу у ову авантуру, тако да данас

поред приповедака и новела има и романа који су у целини

писани говорима. Какво је данас стање најбоље је и доку-

ментарно показао лесковачки часопис Наше ствара-

ње.(2007).

Један од аутора Михаило Т. Голубовић, који је скоро

целог свог живота писао приче нишким говором и био

најпознатији започео је „Калчиним причама“ у више наста-

вака у тек основаној Политици 1904. године. Доцније је

Голубовић поред Политике (1904–1906) сарађивао, под

псеудонимом Тод., „Нишлија“, „Сајџиски“, Калча, Кал ча-

Михалаћ, и у другим листовима (нарочито у ускршњим и

божићним додацима) и часописима: Одјек (1905, 1908,

1909), Страдија (1905), Нови покрет (1906), Србадија

(Ниш, 1912), Нишки гласник (1924), а своје популарне

приче објавио је у четири књиге: Успомене из ново-осло -

бођених крајева. I књига. (Београд, 1906); Четрнајест при -

ча из Калчине постојбине. (Јагодина, 1909); Петнајест

нових прича из Калчине постојбине. Књига III. (Београд,

1911); Успомене из Калчиног завичаја и новоослобођених

крајева. (Београд, 1924).

После дугог заборава сетио се Михаила Голубовића

Иван Вучковић и за нишку „Градину“ приредио „Калчине

приче“ 1972. године, дао укратко његову биографију и на

крају књиге додао речник мање познатих речи. После њега

приређивање (прерађено издање) Калчиних прича преузела

је Надежда Петровић и изашле су 1995. и 2002. године.

Голубовић је „нишким дијалектом написао приповетке

по обрасцу који је Сремац дао“, и у својим причама и при-

поветкама изнео читаву галерију нишких типова, користећи

имена и карактере оних које је већ овековечио Стеван Сре -

мац (Калча, Ивко, Живо, Јорганџија, Пуша, и др.), али дода -
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јући и нове Тане „Чифурка“, Мане Шнајдер, Ђока „Пишу -

мка“ и др. За своје личности он је 1906. године истакао:

„Описујући поједине оригиналне и интересантне типове и

њихове доживљаје и ја сам се трудио да будем што искре-

нији, што тачнији, управ да будем онакав, какви су и типо-

ви које описујем, па сам готово свуда пустио, да ти ориги-

нални типови сами признају о своме животу и својим

доживљајима“. Тако су предмети његових прозних састава

Калча, Атанаско Молер, баба Ката – Кафтануша, Коле Пу -

ша, Миле Даскал, Нацко Шарлијин, Пера „Крцуга“, Влајче

Костаћов, Тане Чифутка, Мане Шнајдер, Коце и дру ги, које

су старе Нишлије сретали свакодневно, чије су живо те пре-

пичавали и памтили. Све њих овековечио је Голубовић у

својим делима остављајући спомен на познате Нишлије:

Николу Рашића, Димитрија цветановића, учитељ Миле

(Ниш, 1854 – 1934) и др. Голубовић је био толико привржен

истини да је био предмет оптужби. Када су се читаоци Одје -

ка из Ниша 1909. препознали у причи Коле „Човече“, уред-

ништво је морало да изјави да су у причи: „поменуте многе

живе личности из Ниша. Уредништво Одјека било је увек

против тога, да се са личностима тера шега и држало је, да

су поменуте личности у фељтону измишљене. Иначе уред -

ништво не би штампало тај листак“.

Ово, али и садржаји прича поред хумористичке показују

и једну другу њену страну, сатиручну, и зато су се политич-

ки листови Одјек Јаше Продановића и Страдија и Нови по -

крет Радоја Домановића утркивали у доношењу ове врсте

радова.

Голубовићу је у време школовања у Нишкој гимназији

Сре мац био професор. Када је Сремац умро Михаило Голу -

бовић је написао некролог и у њему изнео своја сећања,

показао пијетет и истакао шта је од њега научио и зашто је

писао нишке приче: 

„Још тада, и ако сам био тек у трећем разреду гимназије

посматрајући Тебе, добри мој учитељу, сазнао сам: шта ме

чека у животу и на какве ћу тешкоће наилазити за време

школовања. Чим си дошао у Ниш, узео си стан у мојој
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чатрљи. То још није био господски живот! То је било проду -

жење ђачког живота, јер ниси био сам, већ заједно са г. Дим.

Божићем, тада писаром нишког првост.[епеног] суда, а сада

адвокатом у Шапцу.“

Памтим, а ко неби памтио Твоје, слатке речи и Твоје

духовите младичке пошалице:

– Мито, ћорчо бре, сачувај који грош да купимо

салонско, те да се и ми једном видимо на забави. Мито бре,

ћорчо бре, зар не видиш овуја обавињу у нишлијски сој!

Признао си: да у Ивковој слави ниси описао Калчу

кујунџију, већ Николу–Кола Рашића, кога си веома много

ценио и волео, због чега и ниси хтео да му име помињеш, и

ако је он тај нераздвојни друг онога друштва из Ивкове

славе а не пок. Калча кујунџија. То твоје признање и данас

утврђује Чича Илија маском својом у улози Калче у Твојој

јединственој Ивковој слави.“ (1906)

Голубовић је већи део живота провео и у друштву зна-

чајних писаца: Стевана Сремца, Боре Станковића, Чича

Илије Станојевића и других, и као добар познавалац прили-

ка у Нишу припремао и роман о Калчи, са радним насловом

„Испод вињага“. Нажалост, време, ратови, уништили су

његову богату рукописну оставштину, писма, разне доку-

менте и сећања.

***

Михаило Т. Голубовић рођен је у Нишу 30. VII 1871.

године. Отац Тодор, мајка Катица. Основну школу и седам

разреда гимназије завршио је у Нишу (школске 1889/1890) и

матурирао 11. IX 1890. године. Студирао је на правном фа -

култету Велике школе у Београду (1890–1894). Као ученик

нишке гимназије био је члан дружине „Његош“

(1887–1890), а последње школске године, као ученик VII

разреда и њен председник. Био је сиромашног стања и као

ђак гимназије и Велике школе примао је „благодејаније“.

Радио је као писар Првостепеног суда у Ваљеву

(1898–1901), секретар суда у Нишу (1902–1903) и судија

Крагујевцу (1903–1904). Када је марта 1904. године изабран
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је за шефа „правобранилачког оделења Управе фондова“

преселио се у Београд и према шематизмима остао до 1914.

године. Пензиониса се као начелник Министарства саобра-

ћаја и настанио у Нишу, где је умро 31. VII 1936. године,

запамћен по шалама и оптимизму којим је зрачио до послед-

њег дана.

112



Душан Васиљев

ИСПРЕД ПРАГА

легли су сви. Морам да пазим да ме не чују. лудост је,

знам. Па ипак. Кажу, млад сам. О, да ли је то истина? Да ли

године чине човека старим? Ишчупао сам неколико власи,

седих, из главе. А тек сам пред прагом двадесете. И шта ће

после бити?

А књиге, књиге! Ко би то знао, зашто? Вуку ме, вуку. А

знам и то, да није у томе све. Ко је још нашао своју срећу у

књигама? лампа пуцка. Догорева. У другој соби спавају

њих осам. У глави ми нешто бучи и завија као гладан пас. И

не могу да погледам себе, и да се замислим срећним,

здравим, са испуњеним надама.

Поје петли. Често сам их слушао, сваке ноћи. Често ми

се чини да је то знак неких невидљивих сила, које су ту, у

мени и око мене. Осетим језу. О, осећам да је то глупост.

Страшно. Знаш да не би требало да учиниш нешто, и опет

учиниш. А књиге, као усијане, бледе жеље вуку ме, вуку. Ја

их гутам. Упијам их у себе, допуштам да ме сишу. Сишу.

Блед сам. Имам испод очију црне колутове. Гаси се лампа.

А знам да нећу дуго заспати. Ноћ ће да се увуче у ствари, у

мој одрти кревет и у сто испред њега и дражиће ме тишином

и тајанственошћу.

Хоћемо ли сутра имати хлеба? Писао сам писма пијаним

жандармима у име њихово. Читаће их заражене сеоске

прос ти тутке, или краставе слушкиње у великим варошима.

Дали су ми две-три цедуље за хлеб. Отац спава, мати спава,

сви спавају. А хлеб, боже, хлеб?

Унесем се увек сав у свој посао и свакога дана имам ма -

ње свога бића. Шта ће бити ако се наша душа не обнавља?

Ако једнога дана осетим да немам више ничега од себе, од

оног старог веселог себе? Ко ће ми вратити душу?
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А кад сване, опет ћу отићи старим својим путем, продаћу

део своје душе за залогај хлеба себи, својој браћи, својим

родитељима. Када глад навали на врата, сви, сви морамо да

подметнемо леђа. Јер ако врата попусте, онда...

А ноћ! Ноћ! Вратим се у снове и књиге ме привлаче и

опијају. Нуде се као уличне девојке и ја немам снаге да их

одбијем од себе. Већ им се дајем страшно, одано, ропски. А

ноћ ми се цери иза леђа, и својом ме леденом руком глади

по глави.

Десила се несрећа. Коме? И мени. Из велике висине сур -

вао се балон. Био је пун људи. Сви су измрцварени лежали

после испод металног костура. О, боли ме нешто. Немци,

наши непријатељи. Па ипак, боли. Кажу људи, то је рат. Али

ја то не могу да схватим. Живели су ти људи као и ја. Можда

су још више смисла налазили животу него ја, па су му се и

више радовали. И мртви су. Зар то не боли? Ћуте затворених

очију, и преко покрова наређане су медаље и одликовања.

Ко се то шали са њима?

И после венци, венци. Страх ме је кад видим венце.

Решио сам да више не купујем новине. Нема смисла

тровати се лажима, и убијати душу страшним истинама.

Ћутати само и радовати се сунцу.

И читати лепе, светле, веселе, радосне, и болне и тужне

књиге.

Миливој данас треба да изиђе пред регрутну комисију.

Можда и није болестан. Ко ће од тога бити срећнији? Ко ће

бити веселији када се једном окупа у крви своје браће?

...Пљујем на њега и проклињем га. Све њих држе затворене.

Хтео сам да га обиђем. Стража ме није пустила. Када се

почело смркавати, покушао сам прећи преко зида. Стражар

је пуцао. Изнад главе ми је пролетео куршум.

Па? Шта онда? Ништа! А сви су људи браћа. Ја сам по -

шао кући узнемирен, са грижом савести, као да сам ја пуцао

на човека.

Варош је обасјана, хотели осветљени, и кафане и јавне

ку ће. Баца се новац и купују се и продају душе. А да ли ћу

ја сутра имати хлеба? Миливојева мати целе зиме није има -
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ла дрва. И ко је томе крив? Сигурно опет то стоглаво чудо -

виште, рат. Рат.

Што више знам, тим сам несрећнији. Завидим онима који

су пре мене били, и који ће дуго после мене доћи. Живели

су мирно, не поимајући напредак који смо учинили и беду у

коју смо запали. Вера се распрела у сто сребрних, ситних

мехурића, и распрсла? А они? Били су срећни када су се

пред црквом опијали о сеоским славама или када су полу -

пали главе о изборима за Карловачки сабор.

Опет су ми данас рекли да сам лудак. Смејали су ми се.

Зато што сам сиромах? А ако је моја душа виша од њихових

двокатница, пространија од њихових њива и дубља од

њихо вих подрума? Ја их презирем и ћутим. Ћутим.

Зове се Марија. Отац јој је дрводеља, као Исусов. Ништа

друго нећу о њој забележити. О, Марија, Марија! Има једну

лепу особину (само још ово да кажем): воли да плаче.

Сунце весело обасјава свет, а по њему се крв у рекама

лије. Зашто, браћо, зашто? И боли ме душа, боли.

Имали смо данас састанак, Марија и ја. Изашли смо у

гро бље. Она је плакала. Тешка је то судбина, увек плакати.

И када јеси срећна, и када ниси. А шта ће бити ако једнога

дана постанемо једно, ако не узмогнемо у себи угушути

живо тињу? Да ли ћеш и онда плакати, Марија?

Миливој је оглашен за способног. Нема помоћи. Све је

узалуд. Причао ми је много. Покушавао је све. И сада је свр -

шено. Аустрија, та велика злочинка, завитлаће га под своје

смрадне скуте, одакле нема спаса. Стаће му на груди и неће му

дати да дише. Жалим га. И себе жалим. И све жалим који се

гуше у овој бескрвној бари и пљуцкајући поздрављају сунце.

На улици је блато, киша непрестано пада. Отац јауче.

Боле га ноге. И рат и његов смртоносни траг. Рањен је у

Карпатима, одмах на почетку.

Шта би требало људи да чине да већ једном однесу одлу -

чујућу победу над својим инстинктима? А како је страшно

када збацимо вео којим нас је обмотала култура и појавимо

се какви смо некад били и какви у дубини душа увек јесмо.
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Данас је узрујана, раздражена, гладна светина лупала

радње, пљачкала, урлала: Хлеба! Хлеба! И ко је тај који ће

их осудити, ту голу децу, те изгладнеле, жуте, трудне жене?

Пред њима пада у прах право и сопственост и својина и на

престо седа Глад. Зар њино право, право гладних који би

јели, зар оно није светије од својине? Ишао сам са њима

опијен, не знајући ништа, не поимајући опасност која ми

прети. Гледао сам са тужним осмехом у њине од глади

упаљене очи и мислио на њихове очеве и браћу, која сада

негде умиру. А зашто?

Не могу да замислим страшнију ствар од живота којим

ови бедници живе. Гладују и псују и паре се. А душа? Она

нема никаквих потреба. И после, после сам се, изненада,

запитао да ли они уопште осећају сав тај терет живота? Да

ли они имају каквих жеља и када су сити? Љутим се на себе,

али ипак не могу друго да одговорим себи до: немају!

немају!

Чуо сам данас, накнадно, да је било и жртава приликом

јучерашњих изгреда. После, да власти траже неког младића

који је такође пљачкао. Да нисам то ја?...

Говори се о великом поразу аустријске војске на тали јан -

ском фронту. Људи се радују. Мој отац је цео дан певао. Не -

ки плачу. А зашто?

Али да ли ће моја душа бити мирна после тога? Да ли ће

наћи себи идеала, нових? Или ће све остати по старом, и

само ће гробље бити веће са стотинама хиљада гробова. Да

ли су они несрећници, који су пали као жртва те победе и

тог пораза, знали зашто су се жртвовали? Да ли су им душе

биле мирне, задовољне у тренутку када су стигли на крај

свога пута? Или су желеле као ја, чезнуле као ја, патиле као

ја...

Уопште, велике се наде полажу у свршетак рата. Сваки,

сваки чека нови живот, који после њега мора доћи. У чему

ће се он састојати, то још нико није покушао да каже, али

сваки много очекује. А ако то не буде? Ако се наде не оства -

ре? Тешко онима који то хоће да спрече! Ми Срби, специ јал -

но, имамо много да добијемо. (Тако се прича у нашим кру -
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го вима.) Ослободићемо се. А ја сада нисам ни роб. Ко је тај

који може душу моју заробити? Наши непријатељи нису ови

људи, који иду око нас и другим језиком говоре. Али се

раду јем ипак, јер верујем да ће весеље које се унапред спре -

ма, излечити моју болесну, тужну душу.

Мој бивши катихета прича о новом царству Душановом.

Ја га гледам, и завидим његовој мирној, треперавој души.

Да ли ћемо се и ми радовати, Марија?

Данас сам се упознао са Маријиним оцем. Пијанац, нека -

да имућан човек, из одличне породице. Занат је свој научио

на робији. Марија се родила док је он испаштао. Када се

вра тио, поново се почео опијати, и тући жену. После, изне -

на да, оставио све, и почео радити тај срамни занат. Није се

до данас покајао.

– Дођите каткад код вас – рече ми озбиљно.

– Молим – прошаптао сам.

Марија је гледала у облаке, који су пловили досто јан -

ствено по небеском азуру.

– До виђења – рекоше ми заједно. Опазио сам да личе

једно на друго.

– Збогом! Доћи ћу, Марија!

У жутој кући преко пута нас, убио се један старац. Напи -

сао је писмо полицији, које је овако почињало: „Пет дана

нисам окусио хлеба.“ О, старче, разумем те!

Ја сам се смејао данас само зато да би ми неки дебели

господин поверио неко преписивање. А зашто? По чему сам

ја гори од њега? Зашто он има, а ја и ти, старче, немамо?

Збогом, старче! Сви ћемо, као ти. Који пре, који после. И

он ће, тај који има, а није хтео дати теби.

Плакале су све жене из комшилука.

Не могу да отмем душу са црних слова књиге. Неку ма -

ђиј ску моћ имају нада мном ноћу. Сагнем се, погурим се,

изгубим се. Душу изгубим! А около мене тишина! И ноћ.

Слике у мојој свести расту, постају џинови. Поплашим

се од њих, обазрем се око себе, а ноћ се упила у зид и густа

светлост лампе.
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Сигурним ми се чини да постоји још неки живот, који

нам није познат. Да ли је то живот ствари, живот снова, или

живот сенки око мене? Ко зна шта долази иза последњег

корака? А ми га се плашимо и плачемо пред њиме. Осећам,

као куцање неког великог срца, и стојим непознат, не знају -

ћи ништа. Како смо бедни, глупи у својој охолости!

А рат ниже жртве на своје крваве прсте.

Позивам вас, дођите! Ја ћу бити прва жртва. Али – да ли

има смисла жртвовати се за ствар која не може победити?

Таква је жртва глупост.

Са нестрпљењем пишем ово, чекајући сутрашњи дан.

Жив ци су ми уморени, пренапети. (Мој отац каже да је то

уображење, можда има право.) А ваљда и нећу дочекати тај

сутрашњи дан. А све бих дао да што пре дође, и са њиме

крај овог данашњег.

Не знам зашто сам тако горак данас. Разумем гримасу на

лицу живота. Здерао бих је, али како? Сам? Жртвовао бих се

да спасем хиљаде од оваквих дана какав је мени овај.

Кроз поља и мрак пролазио сам данас сам, и ни пас није

за мном залајао. Шта се кога тиче моја жртва? Коме она

треба? Можда би само која сањалица постала сетнија. А

мораће се нешто десити?

лутам често по њивама узораним и радујем се свом

црном трагу. Време пролази шуштећи поред мене и целива

ми главу. Не, не чине године човека старим. Ја сам много

преживео. Душа ми је бледа, седа. (И коса већ скоро.) А

људи се чуде. И смеју се. Страшно! Уместо да плачу, они се

смеју. А рат извлачи из нас душу, душу.

Испратио сам малопре Миливоја. Отишао је. Страх ме је.

Ако је његов пут једна хипербола? Ако су се наши путеви

изненада секли, па се сада занавек растављају? Усадио сам

своје мисли у његову душу и свој бол у његово срце, а осе -

ћам да има много његовога у мени. И сада да оде? Зашто?

Коме је то потребно? (Вечито ова питања постављам себи,

али је то данас потребно. Нигде се ништа не чује, само то,

увек то. И ушла су већ та кобна питања у наше душе, јер

заиста ми ту ништа не разумемо.)
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Мислили смо путовати заједно некад, давно, када смо

још били млади. Пропутовати заједно културни Запад.

(Данас то не би имало смисла. Запад је још одмакао у бесу

клања. Зар је то култура?)

Да, па је дошао рат. Свака ратна година, као десет дру -

гих. И после све ово.

Добро би било заспати, и не пробудити се никад.

А ако човек буде још страшнији?

лаку ноћ!

Коме то желим? Никоме, и свима.

лаку ноћ!

Био сам синоћ у Радничком дому на предавању. Дивим се

Милићу, шефу Радничке организације. Има снажан и ведар

дух. (О, само ово последње, када бих имао.) Неколико пута

је био на оптуженичкој клупи. Али нетремице, безобзирно

наставља свој пут. Изгледа ми да друштво постаје њихова

својина, својина тих јаких појединаца и да се и живот ис -

пред њих повлачи. А они иду не обзирући се лево на слабе,

и десно на слабе.

Па ипак, има ли њихов пут смисла?

Ето, тај Милић! Да ли ће идеје, које проповеда учинити

заиста свет срећним? Не! Никад! Догод душа не доведе сво је

делове у потпун, апсолутан склад у неразориву равноте жу,

нема речи о срећи: Ми можемо само сањарити и певати о њој.

А маса гута његове речи, и он са осмехом победника

маше бледим пролазницима. Он верује.

И сада, питаш се, ко има право? Да ли ја или он? Бојим

се да је вера, ма и неоснована, у овом случају боља од сум -

ње. И у том случају требало би да му се поклоним.

Па ипак, Милићу, ти се вараш... Општа својина, друштве -

на сопственост, колективизам итд., само су стазе, прве нез -

на тне станице уз пут ка срећи. А она је ту, у нашој души.

И ипак далеко, тако далеко.

Уморан сам. цело послеподне чекао сам у реду пред

пека рницом, да добијем хлеба. Стојање умара човека.

Да ли да читам? Нећу! Књиге ме зову, али нећу.

И гасим лампу. Одмах.
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Шта је узрок томе да оно што ми се јуче чинило ружним,

данас признам за лепо, и обратно?

Због чега не могу увек да разликујем гордост од охо ло -

сти? И услужност од понизности? Свије ли се душа као

озебла тица, и само сунца и зрака жели?

Питања падају са таванице, и хучно се уплићу у ноћ.

Петли поје. У соби до мене њих осам спавају, а ја сам. Да

ли је то поштено?

Пођимо, душо. Нема нигде око нас светлости ни жишка.

Проучио сам... – каже фауст. Проучио сам и ја. Мање, то

је истина. Али ипак, јесам ли срећан што знам метафизику?

Био сам јуче код Марије. Свирала ми је Бетовена. Чини ми

се да ни он није био срећан. Да ли то значи да има неке

сродности између нас? Читао сам му биографију. Али значи ли

то нешто? Када умрем, писаће можда неко и моју био гра фију.

А откуда ће знати за моје патње? (Ове ћу листове спалити!)

Често човек, хотећи од себе, од своје савести скрити

нешто, скрије и од других. Колико је генија умрло у том

вечитом скривању. А душа се не може од свога погледа

скрити. Не може!

Мени се чини да је све више волим. Марија, ја те волим.

Па јој ипак никад ништа нећу рећи. Знам да то нећу учи ни -

ти. Ћутећи волети, изгледа ми лепше. Али не бих био рад да

речима упрљам своју љубав. Речи су профане, поражавајуће

за сваку љубав. Јер је љубав само донде лепа док се о њој не

говори.

Има неколико тетака. Једнога оца и матер. Чини ми се да

бих могао волети и тог бившег робијаша, њеног оца. Али,

разуме се, то нема смисла.

Глад узима све озбиљније размере. Ако се скоро не учини

нешто, сигурно ће доћи до крви. Гладан човек је звер.

Као што се понавља плач на улици, сваког божјег дана,

тако се понављају извесне речи, извесни осећаји међу овим

редовима. Да је ово намењено другима, они би рекли да су

досадна и монотона та вечита понављања. А вечито клање

није монотоно? Зар вечита борба за хлеб није монотона?
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Боли ме глава. Како страшном брзином јуре догађаји

један за другим. Немам времена да се удубим у њих. Уморан

сам. Спавати! лаку ноћ!
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Душан Васиљев

СУТОНСКЕ ВЕСТИ

Под тешким оловним корацима савијала се таваница,

сла ба и трошна.

Тргао сам се иза сна и нисам се одмах могао сетити где

сам. Теглећи се, пружио сам обе руке. Десна ми се рука до -

та кла хладног неког гвожђа, пушке. Као на додир чаробне

палице, са моје свести одмах је спао вео. Сетио сам се јуче -

рањег дана и прекјучерањег и свих ових влажних, прљавих

дана, који су ми били иза леђа.

На уласку таванице неко је тихо изговарао моје име.

Пришао сам му.

– Одређен си за коначара – рече непознати. – Сиђи доле.

Полазак одмах.

– Али – покушао сам се опирати. Био сам уморан, дрем -

ован. Но, он већ није слушао моје речи. Задубио се у један

комадић хартије прљав и изгужван, и никако га није могао

прочитати.

У тавану је био тежак, топао ваздух.

Узео сам своју спрему и сишао. Остали су већ били спре -

м ни за полазак.

Услед нагле промене температуре почео сам дрхтати. Би -

ло је хладно, тврдо време.

Поручник је пијаним гласом питао:

– Јесмо ли сви ту?

– Полази! – командовао је одмах затим. Из гласа се

његовог осећало незадовољство и љутња.

– Имаш ли сат? – питао сам онога који је поред мене ишао.

– Пола пет – рече он зловољно, са бесним прекором у

акценту.

Да, узнемирио сам га у мислима. Покајао сам се. Знао

сам како је то непријатно када изјутра одморена машта
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почне да ради, и онда те нађе неко да пита: Како си спавао?

Или: Јеси ли уранио? Или другу коју глупост.

„Шта те се тиче, хеј“ – продерем се у таквим приликама

и склон сам и на убиство.

Нисмо дуго ишли друмом. Код једне реке, хучне и бујне,

као прве страсти, скренули смо путем мало гаженим, посу -

тим телесима увелих, жутих травица.

Затим смо пошли уз брдо.

Јуче смо се, такође, цео дан пели. И по причању сељака

нисмо били далеко од врха. Уверавање њихово да је ово пос -

ледње брдо и да за њим одмах долазе непрегледне равнице,

давало нам је нове снаге.

Ми, синови непрегледних, тромих, сањивих равница

нис мо волели ове брегове. Ништа нас није везивало за њих,

ништа, осим умора и патње. И поздрављали смо свакога

који нам је јављао крај њихов.

Спуштала се нека густа, непровидна магла.

Некако чудно сам се осећао. Ни тужан нисам био, ни

весео.

Ишли смо дуго ...

И одједном осетисмо да се ваздух пуни озоном и учи -

нило нам се да чујемо дах живота, који се у крилу ноћи

будио.

Успели смо се на врх и угледали смо жељену равницу.

Почело је већ и да свиће и да веје снег.

Погнута наша леђа исправљала су се и плућа, која су због

узбрдице једва дахтала, почеше дубље и мирније да дишу.

Осетио сам тада да се у мени нека пријатна осећања буде.

Ишли смо кроз свитање као суза кроз расплакано око,

тихо, тихо и непримећено. Један од челника запевао је

песму о венењу и о јесени, и нико је није разумео. Наши су

погледи били чудни и разрогачени.

У мојој су се души сто разних ритмова сплитали у једну

чудну, непозвату мелодију, чаробну, непојмљиву.

Осетио сам неку душевну лакоћу.

Мелодија је у мени брујала и ја сам је са задовољством

слушао.
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И један мотив сив, као и ово новембарско небо у сви -

тању, разлегао се по мојој души. Учинило ми се да и шума

кроз коју смо почели пролазити, одјекује са страхом и побо -

жношћу:

– и тихо веје снег, 

веје снег...

Чуо сам хорове, многобројне и громогласне, како пона -

вљају:

– и тихо веје снег, 

веје снег...
Мислио сам да сам учесник бескрајне процесије једне,

која мили кроз недогледне снежне степе руске. И чуо сам

гласове, звечеће и чисте, као ведро јануарско небо, како

кличу:

– и тихо веје снег, 

веје снег...

Пролазили смо тада кроз земљу, где је вера у себе прела -

зила из крајње декаденце у најживљу активност. И то се та -

ко осећало и у шуми, кроз коју смо ишли, и где осим нас

није било људи.

Нека нервоза, нека весела усхићеност блистала је у ваз -

ду ху и по оголелом грању.

Ишли смо још дуго, дуго, дуго ...

Поново смо се већ уморили. Из задњих редова већ су се

чули протести: „Докле? Не могу више!“ – Најпре тихо.

Затим све гласније и гласније.

Опазили смо да је поручник незадовољан.

После смо сели украј пута, да се одморимо. Сви су

ћутали и премишљали: докле ће све ово трајати? Зар је сва

наша сврха ово? Само ово?

Поручник је зловољно отворио своју ђенералштабну сек -

цију.

– Децо – рече одједном, и насмеши се. – Нисмо ни знали

како смо близу циљу.

Устао је и успео се на један камен.

– Ено га – рече радосно.

То нас је обрадовало.
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„Па и он се радује“ – помислили смо одмах затим. И сви

смо овога момента схватили шта значи наређење, и да се то

изнад свега мора поштовати.

– Хоћемо ли одмах поћи? – питао је поручник полазећи.

И ми поустајемо и полазимо.

Нисмо дуго ишли, кад опазисмо једно сеоце. Као шака

одабраних људи из гомиле, тако су избијале беле кућице из

сиве новембарске позадине. Весела белина њихова слична

је била осмеху мајке, која нас радо, раширеним рукама чека.

Постао сам тужан. Нисам имао мајке. Никог нисам имао

осим једног брата малог, сасвим малог. Много сам га волео.

Али сам ипак често пута помишљао да би ипак боље било

да ни њега немам. Био бих тада потпуно слободан. И без

гриже савести бих могао тада располагати собом онако како

бих хтео.

Ипак, свога брата врло волим.

Када смо улазили у село, сељаци су нас непријатељеки

посматрали. Из њихових очију ни један поздравни трептај

није севнуо нама у сусрет. Ћутали су, као заливени, и гле да -

ли су нас гордо, охоло, презриво.

А то су мени била браћа. Њихов језик био је мој језик.

Њихова слобода била је моја слобода. Њихова срећа била је

мени срећа.

У општини смо нашли највећи неред. Бележник, Немац,

спремао се за полазак и грдио је ову проклету земљу.

Болеле су ме речи његове, изливене против моје браће. Ја

сам га само погледао погледом за који сам држао да је

страшан. 

Добио сам место за себе и своју десетину у једној од

крај њих кућа у селу.

Када сам ушао, назвао сам бога на нашем језику.

Старица једна са сумшом ме је погледала. Мислила је,

ваљда, да сам један од оних који њеним језиком говоре зато

само да је искористе. Није ме болео тај мрачни поглед. Ко

зна преко каквих горких искустава је прешла док је дошла

до овог погледа.
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Не, изгледа да сам јој ипак био симпатичан.

Заузео сам једну малу собицу у углу куће. Била је чиста

и скромна, пуританска. За своје другове нашао сам стан у

другој улици, у једној сасма празној кући.

Вратио сам се са прегледа стана мојих другова. Сео сам,

уморан, на дрвену столицу. На столу је стајала велика кита

свежег цвећа.

Зачудила ме је. Да ли је то, можда, према мени? Или само

навика ових простих људи? Помишљао сам чак да је то

иронија, која треба да упали и испече.

После сам изишао у кухињу. Старица је била ложила

ватру.

– Шта радите? – питао сам је.

– Ето, ето – одговорила је она. Опазио сам да јој се са

погледа топи лед. И тако ми је била мила ова седа, сме жу рана

старица, која је чучећи потпиривала ватру. Кухиња је била

мрачна. Пламен, који је с времена на време букнуо,

осветљавао је половину њеног лица, чудним црвеним зраком.

Ћутали смо обоје један часак.

Ја сам одједном, изненада, осетио потребу да јој кажем

ко сам и шта сам. И почео сам јој причати о нама, о њеној

браћи. Причао сам јој заносно и дуго. Она ме је слушала

пажљиво. И на сваку моју реч махала је главом и говорила:

– Да, да...

Поглед јој је постајао све ведрији, а и ја сам се све боље

осећао у њеном друштву. Симпатије које смо одмах

осетили, отимале су маха у нашим душама.

Изашла је некуд у двориште.

Ја сам се загледао у ватру која је буктала и тражио сам

сличности између мене и огња, што је са сваким тренутком

ближи пепелу.

Из дворишта се чуо говор. Држао сам за сигурно да се о

мени говорило.

Када се вратила, ушао је са њом у кухињу стасит човек и

назвао бога некако лукаво и неповерљиво. Сео је спроћу

мене и без речи ме је почео проматрати. Поглед му је био

пун неповерења, измешан са радошћу.

126



– Како сте? – запитао је најзад.

– Хвала, добро – одговорио сам шаблонски и механички.

Опет ћутање.

– А ...од куда сте? – питао је мој сабеседник тихо и опре -

зно. Знао сам да неће веровати оно што му будем рекао. Али

сам ипак смешећи се почео говорити:

– Ја сам из краја где тече мед и млеко. – Држао сам да ће

ова класична библијска реченица утицати на тог простог

сеља ка. – Да ли сте чули кадгод за Војводину?

– Хм... да... чули смо... чули смо...

– То је мој завичај. Тамо сунце ведрије и веселије сја него

овде. Тамо заносно мирише багрем и два пута се роје пчеле.

Заинтересовао сам га! Пажљиво је слушао.

Али и сам сам се тиме занео. Слушалац је био пажљив и

захвалан, и ја сам пао у стару своју грешку: постао сам

позер.

Ја сам стално говорио и стално су придолазили сељаци.

На концу их је било око двадесет. Са заносом, немо су ме

слушали. Учинило ми се да им душа упија моје ватрене

речи.

– Да, ми смо браћа... – почео сам завршетак.

– Јест, јест – потврдио је неко из гомиле. 

– Браћа смо, али ... – чуо се један рапав глас.

– Не сме бити „али“ – рекла је срдито, и одједном

осетила да нећу имати снаге да убедим овога човека.

– Склони се, Адела – рече у једној паузи старица.

Сада сам тек опазио да међу мојим слушаоцима има и

једна девојка.

Погледи су нам се срели и ја сам био у неприлици. Да јој

приступим? Да јој рекнем нешто? Да јој кажем своје име?

Она је погледала некуд у страну.

Пауза.

Сељаци ме немо посматрају.

– Изволите – рече старица, отварајући преда мном врата.

– Молим – поклонио сам се лако, али се нисам мицао.

Она је опазила да се снебивам. Пришла ми је сасвим близу.

– Изволите – рече.
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– Па... хајд... лаку ноћ – рекоше неки од сељака, излазећи.

– Збогом, збогом – поздрављао сам их, гледајући у полу -

таму која се за њима, пропуштајући их кроз себе, затварала,

као нека чаробна врата.

– Sprechen Sie deutsch – упитала ме је. Глас се њен грче -

вито ухватио за њен поглед и прелетео ми је изнад главе у

сутон.

Мислио сам да се то питање односи на мене, па сам јој

одговорио на нашем језику:

– Да, говорим немачки.

– Адела, шта чекаш? – бунила се старица.

– Изволите – понудила је поново.

Морао сам пристати да уђем. Сто је био постављен за

тро је. Док сам дотеривао своју косу, она ме је гледала нека -

ко одано и болно.

– Ви сте још тако млади – рече одједном као нехотице.

Нисам знао шта да јој одговорим. Учинила ми се сим па -

ти чна и лепа. 

За време вечере сви смо ћутали. Ја зато јер су и они. А

они су сигурно ћутали зато што ја ћутим.

Сетио сам се да немам никог, осим малог брата. Знао сам

да је он добро склоњен, али ми је било жао и њега и себе.

Уздахнуо сам.

Адела ме је погледала са питањем у срцу и у очима.

Поглед је њен био дуг и лаган и хтео је све разумети.

После вечере је старица изашла у кухињу. Дуго су још

звечали тањири и друго посуђе.

Ми смо седели једно спроћу другог и већином смо ћута -

ли. Али у том ћутању више је било наде него у сто изго во -

ре них, нашушурених, шарених фраза.

– Ви волите свој завичај – закључила је она више но што

је питала. Али сам ипак одговорио:

– Да, волим га.

– Много?

– Много!

Не знам зашто, али сам волео да ме гледа. Било је нечег у

њеним очима што ја никада још нисам преживљавао. Пока -
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ткад сам мислио да у мене гледа, али да јој је душа негде

далеко, далеко. Али сам одмах затим осетио да јој је душа

ипак ту, у погледу, који је жедан мојих очију и даха мојих

усана.

Усне су јој често подрхтавале и мени се учинило да осе -

ћам мирис крви, која из њенога срца тече.

– Ви сте тако млади – рече опет она.

– Нисам млад. Старији сам од вас много, много.

Она се насмешила.

– Мислите?

– Знам. Ваљда и по годинама. Али по борама сигурно.

Преко чела и са две стране уста имао сам по једну дубо -

ку, црну бору.

– То су патње – приметила је.

– Да, патње, и греси.

– Ви никада не грешите!

– Ја не грешим?

– лаку ноћ – рекла нам је тихо старица, одшкринувши

врата. Брижно се загледала у бледо лице Аделино.

Адела је није погледала. Тихо, шапћући пожелела јој је:

– лаку ноћ!

Ја сам устао и хтео сам јој прићи руци. Старица је, ваљда,

то опазила и затворила врата за собом.

Аделине су очи севнуле:

– Ви не можете грешити!

Морао сам се насмејати. Сетио сам се грехова својих,

гадних и многих, и осмех ми се заледио на уснама. Хтео сам

да јој кажем да се вара. Да јој откријем себе. Очајно сам се

зажелео овог тренутка, искрене, потпуне исповести. И мис -

лио сам да ће ме ово створење разумети. Данас сам дошао,

сутра ћу отићи. И за тај дан поверићу се њој сав, сав. Нека

зна све, нека дозна тајне које сам и сам тек наслућивао.

– Погледајте косу моју – почео сам. Очи су ми морале сјати

у овим тренуцима. – црна је и светла, али међу црнима већ се

крије по која бела, сребрена. А тек сам прешао праг живота.

Нисам се још добро ни осврнуо, нисам ни разгледао где сам.

Греси, учињени и пре живота, у њему су ми се почели светити.
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– То је уображење – рекла је она убеђено.

– Није; ја сам грешник. Сви смо грешници. И ви сте гре -

шили.

– Ја јесам, али ви не. Ви нисте грешили! Ах, ви сте тако

млади!

– Погледајте ову косу – рекох, и ни сам не знам како,

положио сам главу у њено крило. Она се нагла над мене.

Али је поглед њен блудио негде по чистом белом дувару.

Удисала је дрхтавим ноздрвама мирис моје косе. 

– Уверите се сами... Има ли већ седих, грешних, издај -

ничких власи...

Прсти су јој се благо и нежно зарили у моју косу.

– Видите, ви верујете да ја нисам грешио. Ја не знам шта

је проузроковало то ваше веровање. Ваqда су вас моје дубо -

ке, ведре очи превариле? Али то није тачно. Ви сте пошли

од себе када сте о мени суд донели. Али ја нисам као ви.

Моје су косе већ беле, а савест ми је црна, као ноћ око нас.

Ја сам до сада ћутао. Немам никога. Потуцао сам се сам,

самохран, кроз дане и ноћи. Испрва сам тражио матер своју,

да ме пољуби и помилује. Друга, срећна деца бацала су

камење за мном, а ја нисам имао кога, да ме брани. Крио сам

се од њих, јер сам био гори од њих. После сам нашао много

помајки. Биле су то продане и пропале личности, којих се и

данас стидим. Пренеле су своју лакомост на мене и заразиле

ме својим цинизмом. И отровале су младост моју. Али сам

се и од њих отргао. И пошао сам, махнито и тврдоглаво, да

нађем душу једну рањену, као моја што је и да од два

изломљена живота покушамо један само, нов, ведар, здрав

саставити. Ишао сам кроз све земље и сва времена. И вра -

ћам се. И... и...

Настала је кратка пауза.

– Празних шака – довршио сам ја. Глас ми је пригушен

био и мада то нисам желео. Њени су прсти задрхтали у мојој

коси.

– Празних шака – поновила је она једва чујно.

На образ ми је канула једна врела суза. Зачудио сам се.

Али нисам рекао ни речи. Осећао сам се добро и нека ме је
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летаргија била обузела. Она је извадила марамицу и обри -

сала је сузу своју са мога образа, без речи.

– Ви сте уморни, да се растанемо – предложила је после.

Очи су јој биле још влажне.

– Како желите – рекох ја дигнувши главу с њеног крила.

– Ви ћете овде, у овој собици ноћити – рекла је и пока -

зала на врата од побочне собе.

– А ви?

Остао сам без одговора. Ох, ал’ сам непажљив!

Ја сам јој при одласку пожелео пријатне и лепе снове.

– Ех – одмахнула је она руком – снови чине човека несре -

ћним. Нећу више никада, никада да сањам. лаку ноћ!

Са свећом сам ушао у собу, коју ми је означила. Тек сам

сада опазио да је то она иста мала собица коју сам одмах

при доласку био изабрао.

Мирисала је на чисто рубље и на упржен шећер.

Пришао сам малом прозору собе и загледао сам се. Јуче

ме ни сањала није, данас сам дошао уморан, стран и непо -

знат и њена је суза на мој образ канула још прве вечери.

Сетио сам се њеног погледа када је при поласку рекла:

– Снови чине човека несрећним.

Нисам могао дати себи рачуна, зашто ме је ова реченица

тако растужила. У први мах сам хтео да је браним од саме

себе, јер сам осетио да су јој снови најлепша јава. И ја сам

живео у сновима. Онда је све лепо било, и племенито и

укусно. И онако како сам ја хтео. Али сам од тога касније

одустао.

Знао сам да смо у томе сродни. Њене велике очи за снове

су биле створене.

Морао сам тада признати себи да сам волео загледати се

у те очи. У њима је била сва њена душа, топла и лепа, и сав

њен живот, тужан и очајан.

У дубини душе своје осетио сам немир.

„Зашто ја на њу мислим?“ – питао сам се.

„Зашто да не?“ – завијало се моје срце у вео цинизма,

преплашено и узнемирено! „Зашто да не? Зашто да не? “

Гледао сам дуго у ноћ нему и непомичну.
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Глава ми је постајала тешка. У мени се створила нека узбу -

на и неко комешање. Разне успомене, давно забо рав љене,

тискале су су око прага свести, али га ниједна није прекорачила.

Мислио сам много, али сам знао да је све моје данашње

размишљање без везе и без смисла. Знао сам то тачно, па сам

ипак ишао даље истим трагом. Морао сам нешто радити.

Пала је звезда једна и ја сам се морао запитати у чуђењу

и страху: „Да није то она, о којој сам сањао?“

„Снови чине човека несрећним... “

Забрујала је у мени поново јутарња мелодија:

– и тихо веје снег, 

веје снег...
И видео сам недогледне снежне руске степе пред собом.

„Снови чине човека несрећним“ – стално ми је блудило

по глави.

Неко је закуцао на врата.

– Јесте ли већ легли? – питала је Адела. Учинило ми се

да чујем како јој куца срце.

– Не, нисам. Извол’те!

Она уђе.

– Заборавила сам нешто – рече тихо, али ми није погле -

дала у очи.

Ја сам је ћутећи посматрао. Знао сам да ово ћутање и њу

мучи, као и мене, али нисам могао изговорити једне речи...

једне речи ...

Била је бледа.

Узела је из ормана некакву књижицу; бревиор или споме -

ницу, и поглед јој је био дуг и озбиљан.

– лаку ноћ – рекла је полазећи.

Ја сам немо гледао њене беле прсте и мислио сам зашто

она сада није моја?

– Зашто ћутите? – промуцала је.

– лаку ноћ – поздрави ме задњи пут, сасвим тихо и сас -

вим болно. И изађе.

Нервозно сам угасио свећу.

– Спавати!

Био сам уморан и мислим да сам брзо заспао.
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Ноћ је прошла као дан.

Дан је прошао као ноћ.

Ишли смо лагано и сутон је већ почео падати.

Пахуљице снега, сребрене и крупне, падаху по нама и ми

смо се осећали чаробно. Чинило нам се да благослов неки,

благ и сетан, пада на нас из позног новембарског неба.

Осећали смо да смо једно другом драги.

Заборавили смо на јуче и на сутра и ишли смо једно

поред другог.

Руке су нам се додиривале. Тихо, као две старе позна -

нице ближиле су се, и ми смо осетили да ће се уплести.

Ухватио сам је под руку без речи.

Она је тихо рекла:

– Нема у томе ништа... ништа нема...

Али јој је глас дрхтао.

Још је непрестано гледала доле на смрзнуту тврду земљу,

као да је нешто изгубила.

Ја сам звиждукао баналну и умилну мелодију једну и

нисам знао куда идемо. Нити када ћемо стати. Али је она

била поред мене и мени се учинило пријатним све што нас

је тако здружене могло снаћи.

После је проговорила тихо.

– Ја волим сутоне, као овај што је. Када су и Срећа и

Смрт тако близу.

Глас јој се постепено утапао у сутон и последње сам речи

више наслутио него чуо, јер су се слиле у уздах и пренуле

под небо.

– Тако близу – поновила је после паузе.

Осећао сам њену руку у својој и био сам испуњен сав

том милином.

– Да – наставила је она сањалачки – зар није могуће да је

Срећа, онда, на оном замагљеном врху?

– Срећа није увек на врховима – приметио сам узгред и

без акцента.

– Али ко зна – шапутала је – да ли у оном облаку изнад

њега не бди Смрт над својим жртвама?
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Не знам зашто је ова реченица све моје мисли растерала.

Да ли зато што је споменута смрт? Па ја се онда још нисам

бојао смрти. Мени је било свеједно: живот или смрт.

Одједном, изненада, дође ми жеља унићи у лавиринт

њених мисли. Шта се тамо крије? Туга, то сам знао. Али

шта још? Да ли каква изломљена слика? Или успомена

каква драга која још крвари? Шта још, осим туге?

– Ви сте тако тужни – рекох јој, бојећи се да нисам можда

узрок томе.

– Ја волим овакве сутоне – одговорила је. Учинило ми се

да ми је нешто јаче стисла руку.

Наставили смо шетњу без речи. Она је била заузета сво -

јим мислима, а ја сам их покушавао погодити. Одмерени,

једнаки кораци, парали су ми свест и ја сам их осећао ста -

лно: један... два... један... два...

Стала је нагло и изненада:

– Зашто тако боли прошлост? Зашто?

Гледала ми је изнад главе.

– Зашто је наша прошлост за душу нашу прикована?

– Прошлост? – питао сам.

То исто питање поставих после себи. Прошлост? Па шта

онда? Шта је то прошлост? Један часак, ваљда, кратак, али

незаборављен, вечан. Или један сан, проклет, јер је постао

стварност? Или једна реч, која се давно разбила о сиве зидо -

ве оваквог једног сутона?

Пахуљице снега, као просуте звезде са неба, падале су

кроз сутон и доносиле нам чудне, фантастичне вести.

– Прошлост будућношћу треба сапети, љаге спрати сун -

цем. А срећа је сада тако близу!... тако близу!...

– Зашто се срећа без бола не ближи? – питала је она.

Сутон је немо слегао раменима.

Ја нисам знао шта да одговорим. Осетио сам у себи сто

одговора на сто питања, која нисам умео поставити. Почео

сам питати. Зашто нисам могао да хватам нити, златне и

танке, њених мисли и да је по њима пратим у бескрај њених

жеља? Зашто не могу? Волео сам дознати ко је она, шта

жели и куда хоће.
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Једно сухо, оголело стабло просјачки је штрчало увис.

Низ испуцану његову кору вода се монотоно сливала, кап по

кап, у хрпу гњилог лишћа.

Вода је капала и мени се чинило да чујем:

– Један је... часак... дат... за... срећу...

Један је... часак... дат... за... срећу...
– Чујете ли? Разумете ли? – питао сам је изненађен и

застадох.

Она је испредњачила са неколико корака.

Вода је капала и ја сам разумевао:

– Проћи ћеш... млад... кроз... сутон... овај... и зора ... ће

ти... донети... боре...

Ноћ једна... само... дата је за срећу...
Стала је, да ме дочека. Из очију њених видео сам да су јој

мисли заузете.

– Зашто је срећа недостижна? – питала ме је када сам је

стигао.

Ја сам рекао тврдим гласом:

– Срећа није недостижна!

Знам да смо обоје тада на исто помислили.

Беше ми тога тренутка жао што нема више њене руке у

мојој. Али нисам имао снаге да је поново узмем у своју.

Место тога поновио сам, ни сам не знам зашто:

– Срећа није недостижна ...

– Данас је близу, сутра одлети. Срећа је сан, а сан чини

човека несрећним.

– Да ли сте то искрено рекли – питао сам је, и нешто ме

је у срцу заболело.

– Не, нисам – рече тихо, са тужним осмехом.

Ишли смо даље.

Затим је она стала.

У мени се пробудило неко чудно осећање. Зажелео сам

њене усне. Гледао сам их и силом сам се морао уздржати да

их не пољубим.

Обишао сам је са неколико корака. И тада ми луда нека

мисао дође:

– Пођимо на Врх – позивао сам је. – Можда је тамо срећа?
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Без речи је одмахнула главом. Погледи су нам се упорно

борили. Боже, који ће победити?...

– На Врх, на Врх... – журио сам је.

– И смрт је можда тамо – рекла је она узнемирено.

Али сам јој ја пришао и ухватио је за руку. Срце ми је

куцало бурно и неједнако. Повео сам је ка Врху и она се није

опирала. Заустављала је дах, јер га нисам чуо.

– Ах! – јекну одједном, и истрже руку из моје.

– Шта је? – уплашио сам се када је посрнула.

– Пођимо назад; уморна сам – рекла је са оним њеним

тужним, сетним осмехом.

Враћали смо се ћутећи.

Старица је била узнемирена и љута.

– Адела – рече са прекором и сажаљењем.

– Мајко – рече она болно и тихо.

– Адела – понови старица сузно и са саучешћем.

Нисам их могао даље гледати. Навреше ми сузе.

– лаку ноћ – рекао сам, пошавши журно У своју собу.

Дуго нисам могао заспати. Али се ни један шум није

могао чути, ни један уздах, ни један јецај. Било је тихо, као

у гробници.

Песма ме је пробудила, тужна и горка, пуна бола и одрицања.

Мене је хтела тиме да пробуди, мислио сам.

Песма је престајала и понављала се, као ноћ што се увек

понавља.

Био сам нерасположен и осећао сам у целом телу умор и

клонулост.

– Зашто ја живим? – питао сам се.

Увек, када сам нерасположен уетајао, морао сам о томе

размишљати. И увек сам једним очајним гестом завршио да

за мене живот никаквог смисла нема. У мојој души нема

нових облика за старе, избелеле садржине. Ја сам убог и

сиромах. Немам снаге да целом свету кажем да сам огранак

једног порекла, чији се корен осушио.

Песма је опет зацвилела у побочној соби.

– Сирота моја Адела – рекао сам тихо.

136



– Ха-ха-ха – зацерио се један глас у мени, злобан и пун

мржње против свог господара.

Љутито сам се почео облачити, јер сам знао да ми је

данашњи дан покварен.

Погледах случајно кроз бео застор. И дуго сам је гледао,

како је седела за столом, налакћена, са главом међу две руке,

танке и беле. И побојао сам се да ће се њен бледи лик суви -

ше дубоко урезати у моје срце. А то нисам желео.

Изашао сам из собе тихо, као крадљивац, кроз врата која

су се у двориште отварала.

У стану мојих другова никога нисам нашао.

– Где могу бити? – питао сам се гласно.

– Изашли су у лов на голубове – одговори ми неоче -

кивано један глас. Чувар ствари однекуд се створио иза

мојих леђа.

– Када су отишли?

– Јутрос, рано.

– Куда?

– На оно високо брдо – рече показавши својом црвеном,

дебелом руком правац.

– Дај ми једну пуну пушку – рекао сам заповедајући.

Пошао сам ка брду.

Одмах сам дознао да су ми другови далеко. Покаткад као

да је загрмело. Знао сам да је то одјек њихових пушака,

прогоњен каменом ових брегова.

Све је дрхтало у природи, јер је већ куцао на вратима

децембар. Све је мирисало на влагу и на венење.

Ишао сам полако. цео мој живот видео сам пред собом,

као отворену књигу. И нигде ничега што би ме могло уте ши -

ти. Свугде неуспех, неразумевање, исмевање. Болне жеље

моје биле су у очима других болесне амбиције. Речи које су

ме изгарале, биле су шарене фразе и праскаве игре. Ствар -

ност, која је гонила на плач и у смрт, била је сва нада за

будућност моју.

А Адела?

Она ће бити крст, у чијем ћу хладу, као уморан скитница,

сести, одморити се и помолити се.

137



Одједном ми скочи у свест један предлог, однекуд из

дубине душе или срца: Узми је себи! Поведи је са собом!

Зар да је вежем за своје сухо, изнемогло стабло? Не! Нећу!

– Делити срећу значи увећавати је. Подели несрећу –

ублажићеш је. Поведи је са собом. Имаћеш неког ко ће бде -

ти над тобом и који ће ти главу, безумну и врелу, у меко

крило своје положити.

– Не! – рекао сам одлучно и срдито. – Не! Узео сам на

нишан једну чавку, која ми је безобразно пркосила. Гледала

ми је право у очи и кречала:

– Пу-цај! Пу-цај!

Окинуо сам.

– Адела – прошаптао сам, јер осетих да је она.

Сва је уздрхтала.

– Зашто ме избегавате? – питала ме је задихано и брзо.

Образи су јој били румени и усне су јој дрхтале од узбу -

ђења. – Зашто ме избегавате?

Осећао сам да сам крив, те сам ћутао.

– Зашто? Чиме сам вас увредила? Одговорите! Одго -

ворите!

Шта сам јој знао рећи.

Пошли смо напред. Она је мењала боју и у очима је носи -

ла трагове велике душевне борбе.

И зарида одједном. Болно као звоно у сутону, новем бар -

ском и магловитом. И без речи пође назад.

Зачудио сам се. Не знам шта сам тога момента мислио.

Вероватно сам покушавао објаснити себи тај њезин корак.

Док сам дошао к себи, она је већ била далеко. Стајао сам,

без моћи да одлучим шта би ми сада ваљало учинити.

После сам наставио пут. Другове нисам нашао. Нисам

их, истина, ни тражио. Мисли, црне и тешке моје мисли

савладале су ме и гониле цео дан по врховима и долинама.

Када сам се вратио, био је већ полумрак. Ушао сам тихо

у своју собу и одмах сам се, онако обучен, извалио преко

кревета.

Чуо сам тихе и меке кораке.
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У собу је ушла Адела.

Устао сам.

Опазио сам у полумраку да јој очи необично светле.

– Пољубите ме – рече дршћућим гласом, затворивши очи.

Ја сам се збунио. Мислио сам да сањам.

– Један пољубац хоћу само – рече плачући – па ће све

проћи, као сан мајске, мирисне, звездане ноћи. Један дрхтај

само и један уздах, што ће се отети неочекивано и силно.

Пришао сам јој и ухватио је за руку.

– Адела – почео сам тихо и решавао сам у себи врло

вели ке ствари.

– Ја нећу речи, ја пољубац хоћу – грцала је она. – Један,

само врео страстан пољубац. У њему хоћу да кажем све и да

ми кажеш све.

Ваљда није ни опазила да ми је рекла „ти“.

Миловао сам њену белу и хладну руку.

Уморно је села.

Ја сам јој пришао сасвим близу. Поглед јој је застао негде

на углу плафона. Око уста јој је осмех дрхтао, али су сузе

претиле да ће се сваки час излити. У паузама, с времена на

време, уздахнула је, нехотице. А ја сам причао и њојзи и

себи:

– Била је једном једна девојка. Имала је очи тужне и

црне. Живела је животом пчела: радила је вредно и певала

по цео дан. Али једног пролетњег ведрог дана дознала је да

то није сва срећа. Осетила је нешто у себи, што носи сласт

и пелен. Живот је смрт. Из једног романа видела је да се то

нешто зове Љубав. И од тога дана изгубила је своју ведрину

и веселост. Од сваког се ветрића, лакомисленог, питала за

Љубав. Сваког је ветра заустављала и клечећи питала, када

ће Љубав доћи. И звезде је питала и месец и зору. И тако је,

у чежњи, пролазило време.

– Тада се на њеном равном и глатком путу нађе једна

скитница. Из болног свог срца изнео је бога и цвеће и смех,

и оно је било пусто, неплодно, као од камена.

– Није, није – рекла је она вртећи главом.

Ја сам наставио:
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– Из његових очију заволела је небо, а одблесак сунца, у

његовим очима светлији је био но само сунце. И он се

загледао у њене очи и видео је себе у њима. Али је тај пог -

лед њен пробудио човека у њему. И није хтео да је се дота -

кне јер је његова рука била проклета и његов дах отрован.

Да, он би јој смрт донео место среће.

Једним енергичним потезом руке ућутала ме је.

– Живот је мој цвет узбран, погажен, увенут. Разумете

ли? Разумете ли? – шаптала је очајно.

Ја сам ућутао и сетио сам се њеног питања:

– Зашто тако боли прошлост?

Она се заплакала.

– Све дрхти у мени од неког бола непрежаљеног. Осећам

да бих могла срећна бити и усрећити.

Муњевитом је брзином пробуђена самилост са удру же -

ном симпатијом заузела све моје биће и ја се решио.

– Пођите са мном! Будите моја! – предложио сам просто,

без патоса.

Она ме је сетно погледала. У погледу је била нека дубока

захвалност и влажна, провидна доброта.

– Зашто сте ми то рекли? Зашто? Или ме нисте, ваљда,

разумели?

– Јесам; баш зато понављам: пођите са мном! – рекао сам

опет челичним гласом.

– Ја нећу поћи с вама – рекла ми је после кратког ћутања,

гласом скрханим или разбијеним. – Али ћу чезнути... же ле -

ти... Са чежњом ћу се будити у зоре и склапати очи свако ве -

че. Молитве ће ми бити сећање на вас. Али ја нећу поћи с

вама... не, не могу поћи ...

Сузе су јој капале из очију.

– Адела – почео сам, и одмах нисам знао како да наста -

вим. Осетио сам потребу да јој кажем нешто што ће је

утешити, нешто што ће те сузе њене сасушити и позлатити.

Нешто што ће је учинити срећном.

Обузимала је и мене моја туга и ја сам се бојао да се не

заплачем.

– Адела – рекао сам опет, мало усхићеније и гласније.
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– Не, не вреди – одговори ми шапћући.

– Адела – рекох јој по трећи пут, сасвим тихо и нечујно.

– Не могу поћи с вама... Не себе ради, већ вас ради...

Сутра бисте можда зажалили...

– Пођите са мном; у Срећу, Адела, на Врх.

– У магли над њим сигурно је Смрт – рече ми убедљиво

и тужно.

Пољубио сам јој руку.

– Да – шапташе она – имате право и ви сте паметнији од

мене.

Покајао сам се тада, јер је нисам малочас пољубио. Сада

је било касно.

Чули су се кораци.

– Спремљено је – довикнула нам је уместо позива ста ри -

ца.

Устали смо.

– Да идемо – закључи Адела. Дубоко је, врло дубоко је

уздахнула.

Осетио сам да се тада одиграло нешто што оставља

дубок траг у души. Не само успомена; ово ће бити кип један

и идол, смештен у срцу, коме ћу се можда целога века

клањати.

Старица је за време вечере нерасположена била. А ја сам

желео да што пре останем сам.

Дуго нисам те ноћи заспао.

Полазио сам већ, а старица нигде није могла Аделу да

нађе.

Прошло је пола сата.

Ја сам немирно добовао прстима по столу. Стрепио сам

од овог растанка и мислио сам већ да одем без опроштаја.

Али сам желео још једном загледати се у Аделине очи.

Најзад је дошла. Била је бледа.

– Збогом – рекао сам јој устајући са столице.

Она ми је тихо прилазила.

Старица је стала код врата. Видела се на њеном лицу

неодлучност и колебање. После је изашла.

– Збогом... мој... мој... – рече Адела.
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– Сети ме се каткад – рекох јој, само да прекинем

започету болну реченицу њену:

– Мој... мој... брате – завршила је она.

– Да – одговорио сам брзо и стегао сам јој руку. – Збогом,

сестро.

Изашао сам нагло.

Учинило ми се да сам један део своје душе у тој белој

соби заборавио и болела ме је празнина у грудима.

После сам се осврнуо.

Она је стајала на прозору и махала руком.

Сутон се тада већ поче хватати.

Дуго ме је још пратио поглед; осећао сам га дуго, дуго

још на себи.

А снег, крупан и мек, вејао је, вејао је.
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Душан Васиљев

РАЗБИЈЕНЕ ВАЗЕ

I

Било је рано јутро. Дара је плевила у башти, заливала

цвеће и певала. Покаткад би застала, пренела поглед неко-

лико пута преко своје мале баште, обрадовала се лепоти

њеној и још би веселије, са још већим заносом, наставила

посао.

Мати њезина у дворишту је хранила живину, гласно

корећи по којег безобразног петла или ћурана. Из села, које

је сасвим близу било, чуо се рог свињарев и пуцкетање

његова бича. Дара, марљиво плевећи, није ни опазила чове-

ка, који се опрезно ближио осврћући се и десно и лево.

Тихо, на прстима прошао је поред баште и Дара га ни сада

није опазила.

Странац је из далека још поздравио госпођу Олгу,

Дарину маму, учтиво скинувши шешир. Она га је са непове-

рењем посматрала. За ове четири црне, тужне године стра-

ховања и самовања она је навикла већ на овакве походе рано

изјутра, или касно у ноћ. Безобзирни и окрутни жандарми у

име његовог краљевског и царског Величанства, узнемири-

вали су их, кад год им се прохтело. Оне се нису могле чак ни

жалити. Полицијски агенти и чиновници претраживали су

стан увек, када су мислили да је то потребно.

– Добро, јутро, госпођо, – рекао је странац тихо. Из

њених тужних сањалачких очију прочитао је њене мисли.

Сетио се своје жене, своје деце и ућутао је.

– Добро јутро – рече она пренувши се и наборавши чело. 

Он је ћутао. Изгледао је да не зна како да почне разговор.

А на лицу му се видело да има нечег важног да каже.
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– Дозволите, госпођо, да вам се представим – почео је

уобичајено и шаблонски. – Ја сам Зарић, свештеник из

Перковца.

Видео је њен зачуђен поглед, који се одмах затим претво-

рио у оштру сумњу.

– Долазим из Сонте − рекао јој је он сасвим тихо. – Зато

сам у грађанском оделу.

Она је задрхтала. Журно је пошла у кућу. Он није чекао

позив него је пошао за њом.

Дрхтала је још увек необично. Све јој се у души узбурка-

ло, усталасало, као када ветар, снажан и свиреп, ошине бес-

крајну пучину мора. И та бура са сваким се дахом и сваким

часком све више дизала, све силније беснела. Једва је могла

промуцати једно тихо, тихо: „Седите“. Покрила је онда очи

рукама.

Странац је болно посматрао. Јер он је све то разумео.

Кроз четири дуге године и његова је душа била поприште

таквих очајних бура. Било је часова, када се у мислима

опраштао од својих, држећи да сутрашњи дан неће чиста

ума дочекати. Ипак је покушао да је ублажи.

– Госпођо! – и у гласу му је било толико тихог, топлог,

благог саучешћа и толико горких успомена, да је она дигла

главу.

– Ох, реците, говорите већ!... Да ли је жив?... И здрав?...

– потекла је бујица, као талас жути, шумни и страховити.

– Јесте, жив је – одговори странац тихо. – Али умирите

се, госпођо, преклињем вас. Све што ћете од мене чути, уте-

шиће вас. Донеће вам мира н спокојства ма и тренутно, за

кратко време.

– Говорите! – прекиде га она скоро заповедајући. 

– Мама! Мама! – чуо се с поља преплашен глас Дарин.

Кроз отворен прозор улетео је тај глас, обишао је све куто-

ве собе и нестао у тами и хладу, негде испод кревета.

– Је ли то Дара? – упитао је странац.

– Да, она је.

– Колико ми је о њој причао ваш Милан – рече странац. 
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– Видите, ја вас тако познајем, као да сте ми сестра. И

вашу Дару знам као кћи да ми је. И све знам, све, што се у

вашој кући догађало... да... да... да. Ви знате... 0

Ушла је Дара.

– Добро јутро! – глас јој је био неодређен и у њему су

звонила многа питања.

– Добро јутро, Даро, – одговорио је странац, пруживши

јој руку. Она му се ближила. Из њенога погледа, из покрета,

из целог бића избијало је чуђење, од куда овај странац зна

њено име.

– Донео сам вам поздрав од оца, – рекао је тихо странац,

гледајући је право у очи.

– Од Бабе? – упита она болно и очи јој намах засузише.

– Седите овде, поред мене – рече јој он благо, метнувши

руку на косу њену. – И моја је Иванка таква, као ви, седам-

наест година.

Олга се поново била занела. Није слушала разговор

странца и Даре. После је проговорила.

– Четири је године прошло, како га нисам видела. Четири

године чаме, страха и плача. И два писма, тужна, недоврше-

на, као две живе ране, које крваре... Само карте са својим

сухим, кратким садржинама: 

– Жив сам, здрав сам, добро ми је.

– Ох, ја сам сваку карту отплакала – настављаше она – а тре-

бала сам мир свој поткрепити њима. И сто сам пута пожелела

смрт. Сита сам оваквог живота! Нећу више овако да живим!...

– Мама! – узвикне Дара уплашено.

– Немојте, госпођо, очајавати. – Глас му је био сасвим

пригушен и тих; пружио се преко стола. – Овако ово не

може још дуго трајати. Зар не опажате? Мора доћи скоро

решење, једно радикално, можда страховито, које ће из

основа све изменити. Зар не чујете како вали, ужасно снаж-

ни и неумољиви, поткопавају ову зграду? Зар не осећате да

се она љуља?

Но Олга као да није пазила. Њене су мисли биле далеко;

лутале су по непознатим крајевима, и тражиле оно забачено

мађарско село, где је њен муж чамео.
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– Да ли је здрав? – питала је она прекидајући га. – Како

се осећа? Шта ради?

Странац је ћутао. Олга је опазила на његовом лицу забу-

ну и почела је плакати очајно, гласно.

Дара је била присебнија.

– Али мама! – рече она. Но и из њених светлих очију

кануше две крупне сузе. 

– Зашто кријете од нас? Говорите! Да ли је жив још? Да

ли ће оздравити? Ох... говорите!...

Странац се одлучио.

– Сада је већ здрав... Верујте, није било ничега озбиљног.

Не, госпођо, немате узрока страховати. Мало је био, слаб.

Знате.... ближи се јесен... Па она његова стара грудобоља...

– Ох, знам..., знам... – плакале су обе.

– Тако ми је тешко, – гушила се Олга у сузама. – Тако ми

је јако тешко... Осећам да се нешто страшно спрема...

Нешто што нећу моћи преживети... Боже! Боже!...

– Госпођо, госпођо, – молио је странац. – У име његово

вас молим, умирите се! Њему је сада век боље. Ево, донео

сам писмо од њега. Два сам вам писма донео. Тешко боле-

стан човек не може писати...

Извадио је два писма из унутрашњег џепа у прслуку. Једно

је било танко, још је свеже било мастило на њему и није било

сасвим ни поцрнело. Друго је било велико, прашњаво и

стајало је на њему: „Мојој жени!“ Само то и ништа више.

Задрхташе руке Олгине, када је примила писма. И нер-

возно је покидала завој, мањег, танког писма. У соби је била

тишина.

Странац је брисао своје ознојено чело и замишљено је

гледао преда се. Дара је са напрегнутом пажњом зурила у

лице своје матере. Садржину писма онде је хтела прочита-

ти.

– Ах, не могу сада ништа да разумем, – рече Олга тужно.

– Морам се прво мало примирити.

– Да ли је дуго боловао Баба? – упита Дара уздишући.

– Неколико дана пред мој одлазак осећао се слабим, Али,

верујте ми, није ништа опасно. Сада је, јамачно, већ здрав.
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Изгледа да су му поверовале.

– Па како сте живели? – питала је Олга, мало умирена.

– Како? Према приликама; у последње време доста

добро. Дани су, што је најглавније, пролазили. И ми смо се

увек радовали што су патње једним даном скраћене.

Опет се замислио. Успомене, многобројне и сродне по

патњама и болима, опхрвале су га за једно магновење.

– Да, пролазили су дани. Покаткад, када је време било

лоше, кишовито и када су тужне мисли, жеље, чежње и

страх савладале нашу вољу, онда смо ћутали, ћутали дани-

ма. Непомично лежасмо тада на својим простим, војничким

креветима, као мртваци, бледи и затворених очију. То су

били дани праве патње; дани, који су нам доносили боре.

Али таква расположења нису дуго трајала. Синуло би сунце,

симбол наш и наше правде, коју очекивасмо и подарило би

нас новим снагама. И наше душе опорављене, испуњене

новом надом, поново би се таквих дана зближиле. И

настајали би онда дуги разговори, који су се често од зоре

до зоре водили. И сродили смо се. Патње су нам биле исте.

Жеље и наде исте. Идеали, због којих страдасмо, исти. Све

нас то неразлучно веза, те постасмо браћа.

– Зашто, зашто све то? – упита очајно Олга. 

Странац слегну раменима.

Настаде тишина.

– Да, постали смо браћа. Патње зближавају људе више

него срећа... А ми смо патили... Много, много...

Те речи као да није тај исти човек говорио. Имале су

неки звонак, кристалан тон, као тихих вечери сеоско звоно,

што је допирало до њихове куће.

– И све животе наше, све мисли скривене, и жеље топле

и страсти тек наслућене, изнели смо на сунце. Опијали смо

се блештећим сјајем и небеском лепотом и висином својих

идеала. Ковали смо планове за будућност. И плакали смо

над неокајаним гресима својим. И све то везало нас је

тврдим и вечитим везама једно за друго. Душе су се наше

грлиле и сплеле у једно коло пречишћено и достојно свих

висина...
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– Да, госпођо, – настави он после паузе – нас је везала

наша горка судбина.

Олга је напрегнутом пажњом слушала његове речи.

Упијала их је њена душа и пунила се сетом, сетом неизлечи-

вом.

– А како је Милан подносио сужањство? – усудила се она

да упита.

– Као и ја или остали. Било је дана – истина, не много –

када му је и Бог био мрзак, Тад би му свака реч парала душу,

болну и намучену. Сви смо имали таквих дана. А после,

када би се одбегла вера вратила, поново се постане, као и

пре, добар и трпљив.

– Његов је кревет био до мога. Надзор над нама, у

последње време, био је строг, али праведан и човечан.

Време смо проводили у шетњи, у читању и у бескрајном и

безначајном препирању. Био је са нама и један адвокат,

Новосађанин. Од једног Чеха, вишег официра, добили смо

на немачком језику дела Гетеова, Платонова, Толстојева. И

када би једно другом досадили, када бисмо осетили да све

за нас губи смисао и да и ми губимо смисао за све, загњури-

ли бисмо се дубоко у море узвишених мисли и осећања

ових титана. И данима нисмо излазили док год нисмо осе-

тили потребу опћења са бићима сличнима себи. А најглав-

није је било то, да је дан за даном пролазио и све смо се увек

једним кораком ближили крају.

– А краја нема, – рече болно Олга. – Крај се изгубио

негде у недоглед...

– Не, – рече странац много тише. Очи му засијаше и лице

му доби неки узвишен израз.

– Не – прошапта опет. – Крај је ту, сасвим близу. Трон се

нашег угњетача љуља. И доћи ће час, када ће се све, све сру-

шити. Данашњи господари постаће слуге, а ми презрени,

паћени, затварани, гоњени робови, успећемо се на њихова

места. И клечећи и плачући тражиће они опроштај за грехе

своје, учињене против нас. Да, госпођо, крај је близу. Ви не

знате како је врло, врло близу. Зар не чујете победничке

крике са Југа? Видите, то је оно што је нама презренима,
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искљученима, робовима, одржало душу. То, госпођо! Када

су вечери биле ведре и светле од месеца, и звездане, стојали

смо немо на прозору свом и слушали шум ветра: неће ли

донети поздрав од браће са Југа? И нада, да ћемо то ипак, на

крају, дочекати, одржала је живот у нама. То да ће се наши

идеали остварити. Госпођо, крај је близу. Браћа, која гину за

нас, донеће нам барјак слободе и ми ћемо требати само да

га целивамо, гологлави и скрушени. И наши вековни снови

оствариће се. Да, наши вековни снови...

– Да ли нас је спомињао каткад? – упита Олга после

паузе.

– Јесте. Много, много је говорио о Дари. И увек је додао:

моја мала... Моја мала Дара... Много је причао о њој, о

њеним луткама и о њеном малом цветном врту...

– Ох, нека дође само Баба! – рече Дара усхићено, обра-

ћајући се својој матери. – лутке су у орману, а башта је у

реду. Је ли, мама?

– Јесте, јесте, – одговори јој странац.

На уснама Олгиним дрхтало је једно питање. Она се

колебала. И борба, очајна и тешка, није у њој дуго трајала.

– А мене?... – промуца она једва чујно. – Мене никада

није споменуо?

лице јој обли румен. Дах се убрзао и очи су јој светлеле,

светлеле.

– О, и вас... и вас... Али о вама, о верним женама, није

био обичај говорити много. Једна реч само, сура и скромна,

име ваше драго, уздах један!... и једна дуга... дуга пауза... То

је све, што се о женама, верним и љубљеним говорило...

– Али, – почне странац збуњено – ја ћу већ морати ићи.

– Како су вас пустили? – упита Дара наивно. – Зашто и

Бабу нису пустили?

– Е, ко би то знао. Пустили су ме. Зашто? Не знам. И

нисам сигуран да ме сутра неће опет одвући. Тако је то. Не

можемо знати какво нам изненађење носи сутрашњи дан. А

верујте, да немам и ја жену код куће, поред ње шесторо

гладне деце, не бих се радовао отпусту... Али, овако!...

– Јесте ли већ били код своје куће?
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– Нисам. Успут сам хтео ово да свршим. Обећао сам

вашем добром Баби да вас нећу мимоићи. А вас је молио да

за њега не бринете...

– Бог је добар, – настављаше он патетично, и из њега је

проговорио свештеник – и све ће на концу добро бити. То

писмо, то велико, то да не отварате. Он ће отворити када

дође. А ако би...

Тргао се. Мисли су га почеле вући ка истини, али је он

опазио њихов смер и спречио их.

Али је Олга опазила његову забуну. Осећала је, да је он

сада нешто прећутао, нешто страшно. Но странац јој не

даде маха да размишља, него је наставио:

– Ако вам он нареди, у другом неком писму, онда ћете га

отворити. Иначе не. И сакријте га. Добро га сакријте да га

не нађу ти... ти... Ту има ствари, због којих бисте и ви и ваша

кћи рђаво прошли. А ако добијете писмо и налог, онда ћете

га отворити, разуме се... То је његова жеља....

– Па... сада.... – поче он нову реченицу, али је није довршио. 

После; је устао без речи. Окренуо се око себе и тражио

погледом свој шешир.

– Госпођо, – рече неким пригушеним гласом – остајте

здрави! Збогом, Даро. И док се оно...

Нагло застаде. Сетио се да га је неко можда ипак видео,

када је дошао или ће га видети сада; и да ће то полиција

ипак дознати.

– Ако би вас неко запитао о циљу мога похода, реците да

сам заостао од јутрашњег воза, и да сам дошао да купим

хлеба. О поруци и писмима ни речи. Молим Вас, госпођо, да

ово не заборавите.

– Не, никако, – одговори Олга расејано.

– Видите, – настави она сетно, корачајући иза његових

леђа, лагано тихо, – ја вам не желим зла, али тако бих се

радовала кад бисте се ви сада враћали, и када бих знала да

сте и ви тамо с њиме, и када бисте му однели један само мој

поздрав и уздах и један само пољубац његове мале Даре.

Ох, опростите ми то, али... не знам... тако ми је тешко... тако

бих плакала... плакала...
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Низ образе јој се скотрљаше две крупне, светле сузе.

Били су већ у дворишту. Странац је још једном погледао

Дарину башту. Све је било у примерном реду, чисто и

мирисно, у овом септембарском јутру. Задовољно је климао

главом.

– Збогом, госпођо. Пре поласка још да вас подсетим – и

сасвим јој је близу пришао – да је крај близу. Још једно крат-

ко време. и даће Бог, све ће бити у свом реду. Да, добар је

Бог. И, зато, немојте плакати. Немојте очајавати, имајте још

мало стрпљења и уздајте се у Бога. Збогом, Даро! Збогом!

Чврстим корацима се упутио ка излазу. Пре него што је

скренуо лево, још једном се осврнуо. Скинуо је шешир и

усне су му се мицале.

– Збогом! Збогом! – оте се глас из грла Дариног.

Мати и кћи стајале су непомично. Осећале су неки терет

на души, као да је то отац и МУЖ њихов одлазио. И осећаји,

које је ум савладао, стресли су са себе ропство то и жестоко

су улетели у свест. Олга је гласно заридала.

– Мама! Мама! – рече Дара плачући. И обе су пошле у

кућу тихим, лаким, меканим корацима, као на погребу.

II

После подне су још шетали по пољанама, а увече су до

зуба наоружани жандарми дошли били по њега и одвели га

у окружну варош, у тамницу. Олга је мислила да неће пре-

живети тај догађај. Са Даром, којој је онда било тринаест

година, целу ту ноћ је преплакала. И ту, и другу, и стоту.

Али, видећи несрећу свих около ње, некако се примири-

ла. И када су са фронтова почели стизати рањеници, још се

порадовала.

– Бар је на заклоњеном месту – мислила је тада. 

Последњи пут га је оне кобне ноћи видела. Већ је био

октобар када су се из села, где су дошли само лето да про-

веду, у варош хтели вратити. Саопштише јој онда наређење,

да ту има остати под полицијским надзором. А муж да јој је

оптужен због велеиздаје.
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– Зашто? Због чега? – упита она разјарено чиновника,

који јој је то саопштио.

– Ви то треба боље да знате, милостива госпођо, – одго-

вори јој овај подругљиво.

Опет су настали дани плача и очајања. И страх од суда

мамио је нове сузе. А највише је болела неизвесност. Од

мужа су је отргли, он као да и није више постајао за њу.

Ништа, ништа није знала о њему. Често је веровала да ће

полудети, увек, да га здрава дочекати не може. А покаткад,

да је већ болесна душевно.

– Ја сам већ луда, луда сам, – шаптала је дугих ноћи, теш-

ких и влажних, оловних. Али јој је једног замрзлог дана

неко доставио неке мађарске новине, где је прочитала да је

„издајица Милан Станојевић, чиновник Српске Банке, осу-

ђен на две године робије“.

То јој је донело мира.

И те две године су прохујале брзо, брже него што је и

сама веровала. Већ је и Дара мало одрасла и поделила вели-

ку тугу са њоме. Две њих, заједно, лакше су је подносиле.

После су јој мужа интернирали. Неким чудним случајем,

идуће године, добила је два писма од њега. Кратка, али

топла. Извештавао је о себи и молио је у њима, да не клоне,

да издржи.

Ох, колико је она љубила та писма! Сваке их је вечери

читала много, небројено пута.

Писмо, које јој овај странац донесе, било је треће.

III

Дуго су стајале загрљене на прагу и плакале горко. Туга

их је савладала и оне су јој се одано предале ових тренута-

ка, без покушаја да је се отресу. Заборавиле су све, све, и

плакале су, плакале... И осећале да им је постепено лакше.

Терет, који им је притискивао душе, као да је бивао све

лакши.

Дара је прва дошла к себи.

– Хајдемо, мама, унутра! – рече тихо, јецајући. 
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И Олга је ућутала.

На столу су лежала писма.

– Ах! – узвикну Олга, угледавши Их. Сетила се оних

непријатних претраживања и преметачина, које су им пре

врло често досађивале. И помисао да ће опет једна таква

преметачина доћи, ако се само дозна за овај поход, – јер к

нама, ето, већ неколико година никада нико није долазио –

вратила јој је присебност и хладну крв.

– Зађи и погледај око куће – рече Дари.

Дара изађе без речи. Олга је узела у руке оно друго, вели-

ко, тешко писмо. Гледала га је, рукопис тај и слова су је

неком мађијском моћи пренели к њему. Видела га је бледог,

бледог, бледог. И сузе су поново потекле.

Дара се, међутим, вратила.

– Нигде никога, мамице, – рече умиљато. – Ти опет пла-

чеш? – настави, опазивши сузе у мајчиним очима.

– Не, не плачем више! – прошапта Олга, утирући их.

Тихо, без речи, приближи се затим једној столици, И

подигне једну плочу седишта и онде, поред слике Краља

Петра, стави и то велико тешко писмо, уздахну дуго и

тешко. Затим поново спусти плочу столице. Да, довила се. И

власти никада нису ни помислиле да преврћу и боље осмот-

ре ову неугледну, малу столицу, са које се и боја давно

отрла. Дара је немо гледала. Олга се врати из угла собе, где

је столица стајала, седе за сто и поново узме писмо у руке.

– Драга жено моја и ћерчице моја мала, – читала је тихим

гласом, који је са времена на време подрхтавао. Дари се учи-

нило да је гуше сузе. – По овом добром човеку, који је зајед-

но патио и мучио се са мном, шаљем вам једно запечаћено

писмо. Немојте га отварати! Заједно ћемо га читати, када се

вратим. А ако би се догодило да ме не дочекате... онда...

Гласно је закукала Олга. Очи су јој се замаглиле и слова

су јој почела играти пред очима.

– Мала, мама, – грцала је Дара.

– Ох. знала сам... осетила сам одмах да смо га изгубиле.

Ка да је и он изгубио веру... онда...

– Мама, за Бога! – молила је Дара кроз плач.
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– ... онда га сами отворите, – настави Олга читање. –

Наћи ћете у њему моју последњу вољу и мој опроштај. Но

не треба мислити на најгоре. Молите се Богу, уздајте се у

њега, и све ће добро бити. Ја сам мало слаб, али се надам, да

ћу се за који дан сасвим отети. Даро, слушај маму, она је

тако добра, па ће вас обе много, много љубити Ваш Баба.

Испустила је писмо из руку, Дара га је подигла, и запла-

кала.

– Бабо, слатки мој Бабо! – шаптала је, гушећи се у суза-

ма.

– Ко зна, да ли ми имамо Бабе... Ох, Боже, Боже!... –

зајеца гласно, отежући Олга.

IV

Дани су пролазили у плачу и страху од сутрашњице

V

Са Југа потмулом тутњавом ближиле су се победничке

чете Искупитеља. Поткопана зграда срушила се на главе

својих зидара. Настао је преврат.

Прво је жандармерија побегла из села. Војни бегунци,

наоружани, гонили су их, али без успеха. Затим су Руси,

заробљеници, одрекли послушност својим газдама. Војска

се из оближње вароши сва разбегла својим кућама, а офици-

ри нису ни покушавали да је задрже. Из великих убојних

магацина развлачило се оружје и кроз кратко време напуње-

но је било и наперено против оних, који су га градили и

набављали.

Из Арадске казнионе побегли су сви осуђеници, зликов-

ци и почеше пљачкати и палити села, незаштићена, пре-

стрављена, сметена. Све су се куће у селу затвориле.

И оне су тако учиниле. Умирале су од страха. Два-три пута

дневно изашле би у двориште, посвршавале посао, па би се

журно опет закључавале. Ноћу се и за дугих јесењих вечери

није палило светло. Мрак је владао у кући, и страх, и плач.
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И сељаци једнога дана дођоше одушевљени и донесоше

поклоне своје жени и ћерци мученика. Олга је из погледа

њихових испитала, да о мужу њеном само толико знају,

колико и она, или још мање.

Основало се Народно Веће и Одбор за дочек Ослобо ди -

оца. Као нека вртоглавица, нека магла владала је у свим

умовима. И нека болна раздраганост у душама. Причало се

и много препирало, смејало се без смисла и узрока. Спремао

се дочек Ослободиоцима.

Дара је са сеоским девојкама по ваздан плела венце од

зеленила и јеле и шила тробојке; плаве, беле и црвене. И

дани су пролазили неопажено.

Олга је свако јутро са чуђењем питала, да ли је заиста

опет прохујао један дан и живот се једним даном скратио. И

она се са својом Даром радовала Ослобођењу. Поред мужа,

који је био и душом и телом националиста, и њена се душа

натопила тим идејама. Али је њену радост спутавала и у бол

претварала одсутност њенога мужа. Много пута веровала је

тврдо, да је он мртав. И већ се била измирила са судбином.

Али један цвет, или ведар облак уселио би у њену душу

наду поново. И када је помислила у те дане, да њега можда

ипак већ нема – обузимала ју је бескрајна туга и бол, црн и

очајан, дубок. И са сваким даном, који је пролазио, неизвес-

ност је гонила у душу њену час слутње, црне и гнусне, час

наде зелене, мирисне и миле. И ни сама није знала тачно,

шта верује. И једно је и друго веровала: и живот и смрт.

Дара?

Љубав према оцу била је тако јака да она није могла веро-

вати, ни помислити чак, да њеног Бабе више нема. Она је

држала за сигурно, да је њен Баба жив и да ће скоро, скоро

доћи. И једног кишног дана, размишљајући о томе, дође до

уверења да ће и Баба њен доћи са војском Ослободитеља.

– Да, он је за њих страдао, – мислила је она, – и са њима

ће доћи.

У први мах није јој ово изгледало сигурно. Али је успела

да убеди саму себе, да то мора тако бити.
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Да, са њима ће доћи и Баба мој... говорила је себи

усхићено и топло.

Отрчала је матери својој.

– Мама, – рече јој задихано, гласом је који подрхтавао. –

Ја држим да ће Баба заједно са њима доћи... Ја не знам

зашто... али ја верујем да ће тако бити...

Олга је привукла к себи и пољубила је у чело. Сетила се

затим да је Милан волео у чело љубити и није могла, да

једну сузу скрије.

– Мама, ти не верујеш? – питала је Дара тужно.

– Верујем, верујем, – гушила се Олга, љубећи је, у суза-

ма. Знала је да је то немогуће.

Дубоко се урезало то веровање у Дарину душу. И са сва-

ким је часком, све више очекивала дан њиховог доласка.

VI

Била је права јесен. Киша је непрестано лила по цео дан.

лишће је падало у хрпама. Сваки дах ветра, који је хујећи

прелетао преко предела, носио је смрт хиљадама

жутих, болних листова. Небо је било сиво и све је пре-

вукло својом неутешном, плачном бојом. Земља није

могла упити сву воду и по површини су светлеле бари-

це, као огледала јесењој, тешкој тузи.

Дара је седела крај прозора. Гледала је како се обла-

ци селе; после је слушала како се киша, кап по кап,

сурвала са крова под стреју. Питала се зашто је тужна.

Касније, када је увидела, да не може савладати тугу

своју, покушала је ништа не мислити.

– Киша и ветар и сиво небо... – говорила је брзо без

почивке. 

Олга је у кухињи нешто радила.

Мрак је неосетно савлађивао болесни, јесењи дан.

Сиво је небо постајало све тамније, ствари на земљи

бежале су од човечјег ока и сенке су се необично про-

дужавале. Ваздух је постајао влажнији и хладнији.

Један дуд у дну дворишта замишљено је махао гла-

вом.
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Дара је непомично седела још увек крај прозора.

Ушла је Олга.

– Шта радиш, Даро? – упита брижно.

– Ништа, – одговорила је.

– Ходи у кухињу, к мени.

– Не; остави ме овде још мало. Тако ми годи данас гледа-

ње у сиву даљину, гледати напрегнутом пажњом и не виде-

ти ништа... Ништа, ништа не видети...

Олга је уздахнула и без речи изашла. Дуго је још Дара се -

дела крај прозора. Заборавила је на сутрашњи дан, на очеки-

вање, које јој данима није са ума силазило. И у њену душу

се уселио један део овог влажног, сивог неба и прекрило све,

све. И сада је осећала само тугу.

Са мраком је ветар изненада ојачао. Пограбио је оголеле

гране дуда и бесно их је тресао. Залупио је и спољашња

кухињска врата. 

Једна жута, злобна муња отерала је Дару са прозора.

Киша се претворила у пљусак и чинило се, да ће ветар одне-

ти кров са куће.

– Тако ме је страх, мама, – рече уплашено улазећи у кухи-

њу.

– Седи ту, код маме, лудице мала моја, – одговори јој она. 

Тишина је владала у кухињи. Напољу је само покаткад

ветар раскидао мреже кише, сиве и монотоне, које је она око

куће оплела.

– Ћути, – рече одједном Олга нервозно. Задржала је и она

дах и ослушкивала.

Учинило јој се да се вратима ближе кораци. Тишина.

Заиста, тешки неки кораци ближили су се вратима. По

тежини њиховој судећи, мушки кораци су били. Код врата

застадоше. Претрнуле су обе. Крв им је облила лице, срца су

своја у грлу осећале и јасно се чуло, како куцају.

Одједном залупа неко. Снажно, отворено.

– Ко је? – упита Олга очајним гласом из којега је избијао

страх.

– Отворите, пријатељ! – чу се споља.
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– Не, реците, ко сте? – одврати Олга нешто храбрије.

– Не познајете ме, залуд бих вам рекао своје име. Али, не

морам ја улазити. Донео сам поздрав од вашег мужа...

– лажеш! – дрекну Олга. Неки је неслућени страх, полу-

лудило обузело њену душу одмах, изненадном и страшном

снагом.

– Опраштам вам, јер разумем ваш бол, – рече непознати.

споља. – Рекао је да вас много воли и да... отворите оно

писмо... Ви већ знате које...

Олга је заридала. Бол је тако ужасном силом навалио на

њену слабу, измучену душу, да га је једва, једва жива подно-

сила.

– лаку ноћ! – зачу се споља.

Дара је загрлила своју мајку и плакала с њоме. Затим се

сетила, да би добро било ипак саслушати тог непознатог

човека. Савладала је свој страх и тако отворила врата. Једва

је задржавала јецање. Ослушне. Само монотоно, суро шуш-

тање кише. Бат корака умро је у мраку, пре но што је до ње

стигао. Да виче? А да ли ће то помоћи? Поново затвори

врата и завапи гласно и тужно.

– Сироче моје лепо... сироче моје – јецала је Олга.

– Мама! Мама! – плакала је Дара.

Оне нису знале позитивно да ли је Баба заиста умро, али

су веровале у то, и бол, као камен, навалио се на груди

њихове, уморне и изнемогле од силног плача.

***************

– Мили, најмилији моји, – читала је Олга грцајући и

гушећи се.

– Док ове редове пишем дах ми је све плићи и све бржи.

Сигурно је сада већ: моја ме је грудобоља надвладала. Моји

су дани избројани. А то је скоро свеједно: сутра или преко-

сутра...

– Али није то оно што још хоћу да вам кажем... Можете

мислити како ми је, кад се сетим да нећу више видети своју

Олгу, нити пољубити своју малу Дару. И зато желим да смрт
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што пре дође, и да угаси моју свећу, која догорева; и већ

једва, једва светлуца.

– Оне кобне вечери када су ме одвели, нисам вас могао

ни пољубити, нити вам једно искрено, топло збогом рећи. А

онда сам још осетио... да, осетио сам, да се занавек рас-

тајемо... И нисам се преварио: издадоше ме моје груди; и...

сада... гроб мој је већ ископан... и чека ме... чека ме...

– Но ја сам крив пред вама. Да ли ћете ми ви опрости-

ти?... 

Када смо дошли овамо, одакле вам ово писмо пишем,

пошто смо у тамници издржали казну, нас, световњаке,

одмах одведоше пред регрутну комисију. Прогласили су ме

способним.

– Ох, тако је то страшно! Тако је страшно! А ја сам

крив... Крив сам... Дубоко осећам своју кривицу и сумњам

да ћете ми је опростити.

– Позваше нас, да положимо заклетву на верност краљу.

Њему, кога из дна душе мрзим више, него што сам живот

свој волео. Њему, против кога сам се целог живота борио.

Ох, ти, Олга, знаш, колико сам ноћи пробдио, стварајући

планове, којима би се заљуљао његов престо. Да положим

заклетву највећем непријатељу свога народа?

– Не, опростите ми, али нисам могао учинити.

– Рекао сам им да је то немогуће. Они ме свезаше, назва-

ше ме „рацком свињом“ и предадоше ме жандармерији.

Данима су ме мучили и батинама хтели натерати да заклет-

ву верности положим.

Да сте само видели!...

– Ех, бићу кратак.

Месецима сам лежао у влажном, мрачном подруму и

месецима сунца видео нисам. Најзад ме пустише. Али, ја

сам осетио, да је већ све свршено.

– Вратио сам се својим друговима. Четвртог дана изба-

цио сам много крви. И пети и шести дан и увек од тада.

лечника сам залуд тражио, нису ми га хтели послати.

Најзад, када је већ прекасно било, једнога дана дође лечник.

– Нема помоћи! – рече злурадо и по мало подругљиво. 
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То сам и сам знао.

И сада?...

Ох, зашто ја нисам положио ту проклету заклетву? Али,

верујте ми, нисам могао... Опростите то, вашем Баби... Није

могао да пљуне на свој образ и да погази своју прошлост.

Није могао да се одрекне идеала својих и да се сагне и на

колана падне пред непријатељима свога народа. Поносите

се! И опростите, ако можете. Мени је само вас жао, свога

живота не. Ваша будућност ме боли и ваше ме сузе пеку.

И пре него што бих се коначно опростио, рећи ћу још

неколико речи, своју последњу вољу.

Теби, драга моја Олга, само једно налажем: пази моју

малу Дару. И када она буде удомљена нека те сећање на

мене не везује. Живи животом који ће ти највише задовољ-

ства донети. Радуј се животу као што бих му се и ја радовао,

да га имам. И ако имаш непријатних успомена, везаних за

мене – опрости ми. Знаш ме добро. Хотимице никоме ништа

нажао нисам учинио.

Теби, јединче моје, сироче моје мало, две речи остављам

у аманет: поштење и српство. (Ох, како ми је тешко писати

теби... како бих те радо само једанпут пољубио!)... Поштење

је прва врлина. За српство ти се Баба борио, за њега пада.

Немој то никада заборавити. Буди јака у њему, као и сам

што сам, жртвуј се за њега, ако треба. Презри све, све што је

противно њему... и то ни када са ума не смећи...

А сада?... Шта да вам још кажем?

Имао бих пуно, много, али одабирам оно, што држим да

је неопходно потребно да вам саопштим. О жељама нећу ни

речи рећи. Њих када се сетим волео бих да више нисам жив.

Материјално ћете некако бити осигуране. Пензија је

скромна, али ће се од ње моћи живети. 

– А сада... збогом!

Немојте да плачете. Мислите да је то судбина наша и поно -

сите се жртвом, коју приносимо сви заједно. Ово је мој најте-

жи час у животу, тежи него смрт што ће бити и подносим га

мирно. Узмите пример мој. Радите, веселите се, будите срећ-

не. То вам жели са смртне постеље ваш до гроба Баба.
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Дара се заплакала поново, опет, ко зна који пут већ. А

Олга се, тужна удовица, загледала у један угао на плафону.

И оно што се сада збивало у њеној души, никада, никада

није разумела. Није плакала, јер није више имала суза.

Заронила је дубоко у душу своју. А онде је све било пусто и

разривено. И све је било посуто нечим сурим, нечим теш-

ким и магловитим. Осећала је само неку очајну празнину и

студен.

Њена кћи, Дара, која је крај ње јецала, као да није њена

била. Ствари као да је са неке висине гледала. Све је бежа-

ло, даљило се од ње, или се њена душа даљила од свачега.

Глава јој је била ужасно тешка и магловита. Оловни неки

штитови као да су је посве стегли међу се. Гледала је то

писмо и покушавала да изведе консеквенце. То је био ветар,

који је по њеној души посуо онај смртни прах. И гледајући

га, није ништа осећала, ништа, Само је очајна празнина

зјапила у њој и она је знала да ће се и живот, пуки живот

њен у тој празнини удавити.

Дара је дуго плакала. Налактивши се на сто, спуштеном

главом у руке лила је сузе дуго, тихо, као напољу киша што

је лила. Умор је на крају савладао. Уплакана, седећи је

заспала.

Олга је целе ноћи седела поред свеће. Превртала је успо-

мене своје и износила их пред своју уплакану душу. Она их

је загледала, миловала, љубила их је при том, и поново их

остављала да их можда никад више не проветри. И све јој се

чинило лепим, али неразумљивим, скоро страшним.

Осећаји, које је имала, преживљавајући их, нису се обнови-

ли. лица, која су у њима учествовала, није могла да угледа.

Увек је искрсавао он, блед, мртав, пружао своје мртве руке

к њој. И преко сваке слике, сваке успомене, видела је онај

сури прах и осетила је дах смрти. И све јој је било неразум-

љиво. И све се више урезивало у њену свест сазнање да је

све то њено. Сав тај прах и дах смрти. И да је само то њено.

И да је то све што она има.
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VII

– То су! – рече један младић, леп и висок. Јахао је на вра-

ници једној љутој и био је закићен зимзеленом и тробојком.

Ки ша је лила још увек. То је већ други дан био, а небо је још

увек сиво било као и јуче. Облаци су тужно махали и гони-

ли се са Запада на Исток.

– Јесте, они су! – рече кнез. 

Када су се приближили загрме:

– Живели! Живели! Живели!

Педесет коњаника је чекало Ослободитеље. Педесет мла-

дих момака, на педесет добрих, угојених, банатских коња. А

долазило је само дванаест војника, са једним потпоручни-

ком, на двоје кола.

– Добро нам дошли! – поздрави их кнез и заплака се. Ни

речце више није могао рећи.

– Живели Ослободитељи! – викне неко из бандерије.

– Живели! – захори се поново.

Облаци су замишљено гледали на ову одушевљену гоми-

лу, која раздрагано кличе у киши и блату.

– Ми вам носимо слободу, браћо! – рече озбиљно потпо-

ручник. – Чекали сте нас – ми смо дошли. Бели вас Орао

поздравља и кликће. Здраво, слободна браћо!

– Пођимо! – нареди затим кочијашу.

Кола заклокоташе у дебелом, густом, лепљивом блату и

поворка пође, Испред, поред и позади кола јахаше омлади-

на. Певали су химну и „Орао, кликће“ са актуелним измена-

ма.

Село их је чекало пред црквом, искићеном зеленилом и

тробојкама као и школа поред ње. После кратког благодаре-

ња и после химне, мало погрешне, али са заносом и одушев-

љењем певане, пређоше у школу на закуску. У бело одевене

девојке, са Даром на челу, чекале су онде.

– Поздрављамо Вас, Ослободиоче, свим жаром наших

срдаца и свом топлином наших душа. Добро нам дошли! –

рекла је Дара потпоручнику при улазу.
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Била је бледа и у очима је њеним исписана била сва њена

туга.

Настао је жив разговор.

После кратког времена потпоручник је изјавио, да су он

и његови људи уморни и да би желели да се одморе.

– Изволите са мном, – рекла му је Дара гласно и отворе-

но. 

– Молим, – одговори он скромно и озбиљно.

Војнике су сељаци разграбили. Два рђава суседа, мало се

нису потукли, јер је и један и други хтео госта, а један је

само био без домаћина.

Тихо је ишла Дара поред потпоручника. Она се чудно

осећала. Било је нечег тако племенитог у очима овог чове-

ка, што је на први мах очаравало. И у њену тужну, младу

душу увукао се један ведар зрачак, један само, скроман и

мали.

Он је премишљао, зашто је она тужна. Али је држао да

не би било у реду отворено је запитати одмах, још на улици,

и ћутећи је ишао поред ње, по киши и блату.

– Да ли је још далеко? – питао је он само да нешто каже.

– Не, није... одмах иза последњих кућа. Наша је изван

села – одговори она тихо. С времена на време уздахнула је

и промерила погледом суру даљину.

Код куће их је немо дочекала госпођа Олга.

– Ово је моја тужна мама, – рече му Дара са сузом у оку.

– Како бих вам се могла радовати, – рече тихо Олга, пру-

жајући му руку. – И он, ох, како би вам се он радовао! Али

видите... Плач је мој данас, а не радост. И данас, и сутра, и

сваки, сваки дан...

– Ја вам, госпођо, слободу носим. Зар ни један зрак радо-

сти немате за њу?

– Ја само суза имам да је натопим у њима.

– Изволите, – прекиде их Дара, – да вас одведем у вашу

собу.

Он је без речи пошао за њом. 

– И када се мало одморите, изволите изаћи к нама, на

вечеру.
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– Захваљујем лепо, госпођице.

Она је изишла, а он је сам остао са својим мислима.

– Шта може бити узрок њиховој тузи? – питао се. – Овај

свирепи Варвар, Рат, вероватно је њихова срца ранио

смртно. Отац, ваљда није се вратио, или вереник можда...

Свукао је блузу и умио се. Хладна га је вода освежила и

њему се чинило, да осећа, како га умор оставља и како му се

снага, крепка и велика, враћа. Сео је за сто и стао посматра-

ти собу. Намештај је био укусан и леп, очуван, сагови

скромни, укусни. Свугде је опажао укус и дух.

Упале су му у очи две дивне вазе. На две стране испод

огледала, на маленим, дрвеним поличицама гордо су се

шириле као две принцезе из „Bidermayer“-а. И у њима је

било много ружа јесењих, жутих, белих и црвених... белих

и црвених...

***************

Олга је немо седела за столом и тужним погледом гледа-

ла преда се. Дара је постављала сто.

У пећи је тихо, са хуком једва чујним, горела ватра, а

напољу је фукао ветар.

– Хоћу ли да га зовем, мама? – питала је Дара.

Али се само фијук ветра чуо и шум лишћа, које је летело

са ветром.

Олга није чула питање. Њене мисли, монотоне, увек

исте, низале су се бескрајно у њеној души. Покаткад би бол

зафијукнуо кроз њу, као напољу ветар, али суза није било и

он се стишао опет, са неуспехом да је заплаче. Она је виде-

ла непрегледна гробља пред собом, тужна и влажна. И један

мртвац, блед и сух, блудио је по њима, тражећи, себи места.

И осећала је, да је њен симбол гробље и да она ни са чим

другим на овом свету никакве везе нема. Тужна јесења гроб-

ља са искривљеним дрвеним крстовима, трулим и пуним

маховине, са гробовима, обраслим у корову и трави. Све

што је имала, све што је везивало за овај живот, чему се

радовала и надала, за чим је чезнула и о чему је сањала, све
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је спуштено у један хладан, влажан гроб. И њој би само

тамо, поред тога гроба, било добро. Да се наслони на крст и

да плаче, плаче, плаче...

***************

Врло је мало вечерала Олга и одмах се повукла у своју

собу на крају, где гласови нису допирали. Хтела је да одспа-

ва или пробди – једну ноћ!

Њих двоје су ћутећи гледали преда се.

Он није био млад. Могао је имати тридесет четири годи-

не и коса му је црна, као ноћ, око слепих очију прошарана

била седим власима. А на лицу му је сјала нека доброта,

племенитост, саосећање.

Дуго су ћутали. Дари се учинило, да се ствара нешто

између њих. Као да су се неке мреже плеле и да су их све

ближе, ближе носиле једно другом. Најзад проговори он:

– Зашто сте тако тужни? – и глас му је био тако тих и мек,

као да је хтео да јој помилује образе и врат.

Она није одмах одговорила. Очи су јој се напуниле суза-

ма и најпре је хтела да њих савлада. Он је опазио њене сузе

и покајао се. Почео се, због своје нетактичности, љутити на

себе.

– Опростите, – молио ју је, и у гласу му је трептало

кајање, – ако сам вас овим својим непромишљеним питањем

растужио.

– Не, нисте ви ништа криви. Тужне мисли навалиле су на

мене изненада... Ох! – и почела је гласно да плаче. – Синоћ

смо обавештени да ми отац није жив... да сам сироче...

Он је ћутао. Није хтео да својим прстима дира струне

њене душе, које су трепериле тугом и болом.

После се мало примирила и испричала му све, све. Све

наде њихове, сву чежњу, све стрепње и сав бол. Плакала је

при том, али је осећала да јој је лакше, увек лакше.

– Немојте плакати. Поносите се! Ох, када бих ја био на

вашем месту! Ја бих се веселио да сам таквог оца кћи! И он

је, као и хиљаду других, пао за Идеју. А она је победила! То

је победа вашег оца и свих оних који су за њу пали.
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– Али је тако тешко не имати оца, кога волимо тако јако...

тако силно...

– Јесте, то је тешко. Али, видите колико је сирочади и

удовица остало! Време је баш нашем поколењу доделило

бол да изгинемо за Идеју; али и славу, да је приведемо ка

победи. И поколења, која ке доћи за нама, пожелеће жртве

наше, ради славе наше. И ми смо гинули. Ја сам хиљаду

пута гледао смрти у очи. Око мене су сви другови моји попа-

дали. Ја сам, случајно, остао. Прешао сам гладан и го

Албанију, да на другом месту примим опет љуту борбу са

непријатељем нашим. Није ни то било лакше. У блатњавим

рововима, у води до колена, стајати и ништа, ништа не виде-

ти, само сиво небо изнад нас и смрт около нас. И после сто

очајања, сто страшних унутрашњих борби, као сто очајних

снова дошла је победа. И дођосмо у своју земљу. А тамо?

Куће су нам попаљене и порушене. Мајке, жене и сестре

обешчашћене, оцеви поубијани. У прах је претворено све

што нам је било драго. Али ни сузе нисмо пустили.

Оставили смо згаришта огњишта својих и дошли смо

овамо, носећи вам слободу. И сузе нико није видео у нашим

очима... нико... нико...

Заћутао је за часак. Она је видела пред собом, како се још

диме згаришта и како убоге жене, расплетених коса, плачу у

маглу и даљину.

– Страшно... страшно, – прошаптала је.

– И сада? – наставио је он. – Нове идеале треба наћи и

поставити их на место старих. Да, нове идеале на место ста-

рих...

Као да се загревао. Глас му се пунио нечим меким, и топ-

лим. лице му је добило опет свој благ, скоро сетан израз,

после оног озбиљног, малочас.

– Морате наћи и наћи ћете утехе. Ох, ви сте тако млади

још. Ваша душа није испуњена старим формама, гресима и

традицијама. Затворите је само испред њих. И испуните је

песмом, цвеће и звездама. И свет ће онда добити нов, лепши

сјај и ваше ће очи онда бити светле и заносне, као први рас-

цветани мајски дан.
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Говорио је топло. Она се загледала у његове црне очи и

тако се добро осећала. И пожелела је да му и главу у крило

своје положи и да тако остане увек... увек... Он јој је причао

о борбама и говорио је о новом животу, који ће бити чаро-

бан и леп. После су се растали.

Она дуго није могла у свом кревету да заспи. Пре рата,

долазили су у њихову кућу многи људи, страни и непозна-

ти. Она је онда још била дете и сви су је миловали по обра-

зу и доносили јој шећерлеме. После је дошао рат. Она је у

њему одрасла, али далеко и од њега и од света..

И сада долази овај непознати човек и она није ни опази-

ла, када се њено убого, празно срце сво испунило његовим

тихим и благим бићем. Није знала ништа о њему. Ни име, ни

откуда долази, ни куда иде. Али је осећала да њена душа,

чедна и бела, дубоко урезује у се његове благе, сетне очи. И

да ствара нимбус око лика његовог, његове умиљате, озбиљ-

не главе. Да је он одмах, на први поглед, унео у њену душу

нешто од себе, што се никада неће оданде избрисати. И осе-

тила је да јој је драг.

VIII

Јесен је била тужна. Покаткад надјачало би сунце облаке,

за неколико часака. И онда је опет пало у неједнакој борби,

а небо је данима плакало за њим.

Он је остао у селу, као старешина посаде целог среза.

Изјутра би увек одлазио и дошао тек око подне. После ручка

се одмарао, читао и писао у својој соби и тек предвече дола-

зио је к њима. Он је увек приповедао, причао о борбама

својим и својих другова. Дара га је слушала са пажњом. А

Олга је кратко време била са њима, онда је одлазила у

крајњу своју собу и проводила време у дубоком, очајном

ћутању. Уопште је врло мало говорила. Реч-две са Даром,

најпотребније, неопходне две-три речи. Поглед јој је био

тужан, покривен врелим сузама, као душа њена. И увек је

блудио далеко, као да је тражио негде нешто, чега нигде

нема.
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А они су остајали сами. У соби је већином полутама

била, а његове су очи тако сјале... тако сјале, И Дара је гле-

дала у њих сатима. Упила би се у њих и у тим моментима

желела је да умре. А из његових очију и погледа текли су

увек дуги, дуги разговори, тако пријатни и мили.

Она се добро осећала у његовом друштву. И сваким

даном је све чешће јуришала на њу жеља, да му то каже, све

чешће и силније. Она није знала за лаж и претварање, није

умела да своја осећања застре осмесима ишараним копре-

ном. Њени осећаји избијали су из сваке њене речи, из сваког

покрета.

И у мрежу, коју су његове светле очи оплеле, нехотице и

ненамерно, све је више упадало њено срце. И пунило се при

томе неком слашћу, неосећаном и непознатом. Осећала је,

како се они множе и како прете да ће се излити.

А он ниједном речцом, ниједним погледом није хотими-

це потпиривао тај огањ, који се сам од себе распаљивао у

њеној души. Он је само хтео да је утеши, да у њену мрачну

душу унесе светлости и наде, и место плача у њено срце

усади осмех.

И док би изјутра спремала његову собу, обузимала је

нека туга, али нимало слична оној, која је пре тих дана у њој

царовала. И жеље своје, своје лепе, беле жеље, исповедала

је својим омиљеним вазама. Једнога јутра, неочекивано и

као у страху, признала им је:

– Ох, ја га волим!

Застидела се сама пред собом од тих речи и лице јој је

облила румен. Она није ништа даље мислила. Само је знала,

да га воли, воли...

Тога дана није му смела погледати у очи. До сада је била

доста разговорна, каткад скоро весела. Била је са њиме сло-

бодна и природна. Сада је заћутала. Држала је да ће он из

њених погледа прочитати њене осећаје и увек би поцрвене-

ла на ту помисао.

Он је био искусан човек и разумео је ту промену. И заболе-

ло га је то, та њена љубав. Он није хтео то да постигне. Он је

хтео да бол искорени из њене душе, а усадио је, ето, други.
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Говорио је тога дана мало, о озбиљним стварима, и рекао

јој да се не осећа добро. И кроз кратко време остала је сама

са својим мислима и осећајима.

***************

Дани пролажаху у ћутању и дубоком размишљању.

Љубав, коју је Дара и пред собом једва признавала, доби-

ла је пуну своју форму у њеној души. Испунила је све њено

биће, срце јој је било пуно његовим ликом, а душа пуна

његових речи; наде, утехе и благости.

Да, она није размишљала ништа даље. Није мислила на

последице могућне, или вероватне. Она је само знала, да га

воли, и свом се снагом трудила да то сакрије.

И када је уочила његову хладноћу, постала је тужна.

Слутила је да он зна њене осећаје, али да их не прима и не

одобрава. Уздаси су летели из њених груди, и жеље су уми-

рале сваког сутона и рађале се сваке зоре. Осетила је да јој

је свака кап кише, која се безнадно сурва из висине у понор,

сродна. И увидела је да у облачном небу има више слатке

сете, него весеља у ведром и загрејаном,

А дани су пролазили...

IX

Био је један од ведрих дана. Дара је стајала код прозора

и гледала сунце, које је залазило. Мислила је на њега. Његов

поглед, који се никада није губио из њених очију, и сада је

био пред њом, А она се тужно, тужно осмехивала.

Чули су се кораци. Ослушнула је.

– Никога, – рече после и речи јој зазвонише страшно и

пригушено.

Опет је ослушкивала.

– Не... још је рано... Још он неће доћи...

Врата из предсобља била су отворена. Он је био на вра-

тима и она га није опазила. Задржавао је дах и гледао је

нетремице. После му је у очима засјала суза.
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– Даро! – ослови је, најзад, тихо. 

Она се престрашено окрете.

Приђе јој и ухвати је за руку.

– Хоћу с вама да говорим озбиљно.

– О чему? – одговори она искрено и отворено.

Настаде пауза.

Његов је поглед био тужан и изазивао је сузе. А њеној

души несавладивом снагом отимао је маха плач.

– Даро, – рекао јој је после паузе. Она је дигла поглед и

утопила га у његов. И тихо, сасвим тихо је зајецала.

– Нема смисла још и сузе лити. Немојте, Даро, плакати!

Заборавите ме! Избегавајте ме! Испразните своје срце и

испуните га цвећем. цвећем, Даро, цвећем...

Није знао како да настави. Он није хтео никакве олтаре

више дизати у њој, само је себе хтео оданде да изагна.

– Ви сте морали осетити да сам вас ја ово последње

време намерно избегавао. Као поштен човек морао сам

овако поступати. Не, никада више немојте мислити о мени!

Никада, никада! Видите, ја ћу, можда, сутра већ отићи и

више се нећемо срести.

– Останите, ох... останите! – јецала је. 

Он се није обзирао на њене речи.

– А ви ћете се зарити у себе и постаћете она стара, памет-

на, добра Дара. И када успомена на мене побели, када вам

живот постане дражи, у смеху, не у тузи, ја ћу вам опет поста-

ти само брат, један од многих, као ви мени сестра што сте.

Она је још увек плакала,

– Даро, приберите се. Све то нема смисла и немогуће је...

Будите јака... И разумна!... Човек је често као незрело, лудо

дете. које трчи за дугом да се успне по њој на небо. А ње

нема, Даро, нема! И наше сврхе су често, врло често, само

лепа шарена дуга...

Опазио је да према кући трче два војника.

– Ови мене траже, – рече јој озбиљно. – Извините. 

Чекао је на степеницама.

– Шта је?

Они су били знојави и задихани.
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– Ови су у општини, – рече један од њих. – Има их много.

– Дакле ипак? – упита себе брижно. – Добро, ето ме

одмах. 

Утрчао је у собу, опасао сабљу и пошао са њима.

Швабе околних места почели су се организовати. Један

збор њихов, политичке природе, растурио је, јер га нису

пријавили по пропису. То је био почетак. Сада покушавају

исто то, али у другом месту.

Имао је строга наређења да не даје дозволе за одржавање

политичких састанака. Када војска преда власт грађанској

управи, онда ће бити дозвољени и овакви састанци. Али

нашли се неки непослушни појединци који су мислили да

им је све дозвољено. Он им је попретио бајонетима и кур-

шумима. Они су му изјавили на то, да ће они ипак држати

своје зборове и волели би видети ко ће их у томе спречити.

Зато постављени војници јавили су му, да су Швабе заиста

оствариле своје обећање. И он је журно отишао, или да при-

бави потребан ауторитет себи, силом, или да, ако треба,

погине. 

Дара је дуго гледала за њим, Било јој је жао што је оти-

шао, али се ипак обрадовала caмoћи.

– Свршено је, – шапташе у сутону, који је отимао власт

светлости, све јаче и јаче. – Пале су куле на песку грађене.

Свршено је!...

Пошла је у крајњу собу, у собу ћутања своје мајке, да

унесе нови јад свој, и нови бол и нове туге...

– Свршено је, – рече још једном, пре него што је ушла.

X

Око девет сати он се вратио. Још су неки људи, ваљда

војници његови, дошли са њиме, Дуго се чуло тумарање по

кући. После је опет настала тишина.

Олга је очајно ћутала у ноћи; само се по брзом дисању

чуло да је будна. Дара је превртала своје мало, рањено срце,

тепала му утешне речи, у које ни сама није веровала, и бри-

сала сузе.
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Пред зору се поново зачуше журни кораци.

– То није он, – закључила је Дара са извесним страхом.

Али су спољна врата кључем отворена и кораци су у њего-

вој соби нестали. То јој је донело мало мира. После се чула

само нека лупа, као када тешке ствари падају на под, затим

опет врата и кораци, који су се губили у даљини...

***************

Његова чета је изненада смењена. Дошла је у село друга

на њено место.

***************

На столу је лежала дописница са сликом, Једна лепушка-

ста женица држала је у крилу једно лепо дете. Он јој је

стајао иза леђа, са срећним осмехом, у грађанском оделу.

Окренула је карту. Широким, несигурним, дечјим руко-

писом стајало је написано:

– Дођи, тато, кући...

Дуго је гледала Дара у тај развучени рукопис. Ова допис-

ница као да је намерно овде остављена. Да све разјасни.

Соба је била празна. Ниједна стварчица није подсећала

на њега и на његов боравак. Ништа, ништа. Све је било на

своме месту и у своме реду. Осврнула се,

Под огледалом, поред зида, лежале су њене две беле,

лепе вазе разбијене.

Навреше јој сузе.

Ох, моји лепи снови!... моје беле вазе!... – шапташе Дара

и јецаше горко, горко...
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Драган Бабић

БЕлЕШКА О ПРИПОВЕТКАМА

Приповетка „Разбијене вазе“ једна је од мање познатих

приповетки Душана Васиљева и до сада је штампана само

једном, у Годишњаку Матице српске (календар) 1939.

године1. Упркос томе, Александар Пејовић је не уврштава у

избор Испред прага из 1976. и говори да о се њој могу про-

наћи записи у коресподенцији аутора, али да је сам текст

приповетке изгубљен. Слично говори и о приповеткама

„Борба“ и „Пораз“, изражавајући наду да ће се ова три руко-

писа једног дана пронаћи. 

Нејасно је, међутим, да ли Пејовић заиста не успева да

пронађе штампану верзију ове приповетке или је једностав-

но сматра недовољно квалитетном да би је уврстио у свој

избор Васиљевљеве кратке прозе. Он у предговору тог изда-

ња тврди да у њега не укључује поједине наслове –

„Измирење“, „Чаробњак“, „Кајање“, „После кише“ и

„Исповести“ – који постоје у рукописној заоставштини

писца, али их он описује као „незанимљиве и почетнички

наивне“ (премда приповетке „После кише“ и „Исповести“

приређује и објављује у Улазници и Зборнику Матице

српске за књижевност и језик 1990, односно 1992. године).

Са друге стране, за рукопис „Разбијених ваза“ изричито

тврди да је загубљен. Ипак, две године након приређеног

избора, Пејовић објављује и дужи текст о преписци аутора

(Александар Пејовић. „Преписка Душана Васиљева“.

Народна библиотека Србије: Годишњак, 1978, сепарат, стр.

139–184) у којем истиче благо другачију верзију овог слу-

чаја: „Приређивач [избора Испред прага, тј. сам Пејовић]

није узео ни приповетке Разбијене вазе и Пораз, иако су

објављене, јер њихови аутографи нису сачувани, па тексту-

ална поређења није могао извршити, тим пре што је знао за
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извесну мистификацију око приређивачког поступка песни-

ковог брата, који је и сам био приповедач“ (стр. 142). У

напомени број 27 на 182. страни овог текста, Пејовић наво-

ди извор приповетке „Разбијене вазе“ – у нашим библиоте-

кама врло редак Годишњак Матице српске (календар) из

1939. године – па се може претпоставити да је он дошао до

овог текста након припреме избора Испред прага, а пре

текста о преписци Васиљева.

Уз текст приповетке дата је и уводна белешка уредништ-

ва о аутору и његовом делу2, као и завршни коментар о томе

шта је остало након Првог светског рата3. Такође, штампано

је и шест слика здравствених установа и бунара у

Војводини, значајних и у контексту живота аутора и у темат-

ском опсегу приповетке.

Ова приповетка није била безначајна за самог Васиљева.

Он јој је, наиме, наменио прво место у садржају свог плани-

раног рукописа приповедне збирке Сутонске вести о којој

је писао Тодору Манојловићу крајем октобра 1921. године,

а која је била планирана да се објави у Библиотеци

Албатрос, што се никада није десило. Уз то, у њој се могу

пронаћи тематске везе са приповеткама „Помрчина“ и

„Сутонске вести“, те већим бројем песама овог аутора. Она

је значајан део Васиљевљевог описа како ратних година у

цивилству и повратка из рата, тако и искустава српске војске

приликом повлачења преко Албаније, поновног повратка у

домовину и, на крају, ступања на војвођанске територије.

Најзад, у њој се јавља и лик пречанског Србина који се бори

против Аустроугарске монархије изнутра и не одриче се

свог народа.

Приповетку „Разбијене вазе“ не анализира много истра-

живача прозног дела Душана Васиљева, те су Живан

Милисавац (Песник пораза: студија о Душану Васиљеву.

Нови Сад: Матица српска, 1952) и Спасоје Васиљев

(„Душан Васиљев у прози“. Мисао, 1933, књ. XLI, св. 3–6,

стр. 277–286) међу реткима. Док први од њих напомиње да

је у питању једна од ретких прозних целина која се бави

догађајима ван животног круга писца, други истиче фор-
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малну и изражајну слабост текста, али говори да је његова

важност у описивању живота Срба утамничених током рата

и одушевљења које настаје непосредно пре и током ослобо-

ђења.

*****

Приповетка „Испред прага“ представља прозни ехо пиш-

чевих ратних песама и садржи специфично разумевање

непријатеља. Васиљев схвата да он није једини који је пого-

ђен ратом, и своју емпатију шири на два нивоа: према целој

генерацији која је лично искусила рат и ровове, али и према

непријатељу: „Десила се несрећа. Коме? И мени. Из велике

висине сурвао се балон. Био је пун људи. Сви су измрцваре-

ни лежали после испод металног костура. О, боли ме нешто.

Немци, наши непријатељи. Па ипак, боли. Кажу људи, то је

рат. Али ја то не могу да схватим. Живели су људи као и ја.

Можда су још више смисла налазили животу него ја, па су

му се и више радовали. И мртви су. Зар то не боли? Ћуте

затворених очију, и преко покрова наређане су медаље и

одликовања. Ко се то шали са њима?“.Васиљеву је јасно да

нису само конкретни људи које он види са друге стране

рововске жице непријатељи који желе да га убију из личних

порива, већ су и они само пиони невидљивих војсковођа и

због овог сазнања је додатно узнемирен: „А сви су људи

браћа. Ја сам пошао кући узнемирен, са грижом савести, као

да сам ја пуцао на човека“. Потресају га и ирационалне

невидљиве силе које остају са њим као последица виђеног у

рату, али и конкретне слике људи које је рат опустошио и

које у поратном бунилу траже парче земље и хлеба. Он опи-

сује гомилу коју глад мори на побуну, а ти људи постају све

гладнији, и извесно је да ће то довести до нових друштве-

них немира и сукоба јер глад доводи човека на ниво звери.

Ипак, Васиљев не доноси рат директно: нема битака, призо-

ра умирања, доласка и одласка, већ се приповетка „Испред

прага“ односи према идеји рата посредно. Приповедач не

евоцира, већ конкретизује затечено, и покушава да на све-

ден, али конкретан и упечатљив начин пренесе своја ратна и
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поратна искуства. Најбитнији делови приповетке су његове

унутрашње мисли, преиспитивања и самоспознаје о томе

шта је он сада, после рата, колику је штету сукоб оставио на

његову психу и да ли може уопште да настави. 

*****

На крају, љубавна веза понавља се и у „Сутонским вести-

ма“, у новом сусрету војника-повратника и девојке из

цивилства. Он, долазећи у њену кућу у униформи туђина,

прво изазива страх и неповерење, али се одмах обраћа на

заједничком језику, откривајући да им је „брат“ и да није

непријатељ иако носи његову одору. Разговор се преноси и

на остале грађане којима приповедач говори да долази из

Војводине, описујући тај крај мешавином љубави и сете, и

у овим описима Васиљев провлачи одређене песничке слике

које се јављају у његовој поезији. лако се увиђа колико емо-

ција повратник гаји према домовини коју воли и којој чека

да се врати, пошто је он ратни грешник – „Сетих се грехова

својих, гадних и многих, и осмех ми се заледио на уснама.“

– који се потуца сам и усамљен. Повратник из рата не посе-

дује материјалне ствари и враћа се празних шака, летарги-

чан и сиромашан, „огранак једног порекла, чији се корен

осушио“. Ипак, при сусрету са девојком – као и у

„Разбијеним вазама“ – не рађа се љубав, већ исповедање

заједничке муке: они су, иако жељни живота, „од живота

побегли; страхујући од снова, они су се вратили ‚сновима

који човека чине несрећним‘“. На крају говоре као брат и

сестра, доказујући да су припадници истог народа, чак и

упркос чињеници да је приповедач ратовао на супротној

страни. Он се више пута јасно и недвосмислено изражава

као Србин, истиче своје порекло и шта му оно значи. При

путу ка Војводини, уморан је и меланхоличан, а његова

осећања мењају се тек када се приближи домовини. Када је

у српском селу, сметају му речи Немца који о том крају

говори са ниподаштавањем, земљу назива проклетом и грди

је, те он стаје у њену одбрану, мада прећутно, знајући под

чијом заставом ратује. Овде се увиђа да је Васиљеву најте-
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же то што га земљаци гледају непријатељски, а они са

којима је приморан да дели униформу вређају његово

порекло: „Песниково срце крвари што носи непријатељску

униформу. Осећајући је својом, увређен је и узнемирен до

бола када немачки официр грди и псује ‚проклету земљу‘ по

којој ратују. Ужаснути војник открива како рат трује унут-

рашње животе и помера савести. То је став песников“.

*****

Делови овог текста су, заједно са приповетком

„Разбијене вазе“, првобитно објављени у часопису Златна

греда (бр. 169/170, новембар/децембар 2015, стр. 38–48), а

касније и у зборнику Душан Васиљев, песник рата (прире-

дио Јован Зивлак, Нови Сад: Друштво књижевника

Војводине, 2015, стр. 165–195), док је све три приповетке у

међувремену публикована и у другој књизи сабраних дела

Душана Васиљева Проза и драме (Кикинда: Партизанска

књига, 2018).

1 Душан Васиљев. „Разбијене вазе“. Годишњак Матице

српске (календар). 1939, стр. 187–214.

2 „Доносимо ову приповетку рано преминулог, талентованог и

значајног војвођанског песника Душана Васиљева. Иако је пок.

Васиљев умро врло млад, већ у својој 23. години, оставио је лепо

име међу песницима нове, поратне Војводине. Почео је писати

још као ђак, у 16. години, а у књижевност је ушао одмах после

Ослобођења, објавивши читав низ успелих и с правом запажених

песама, карактеристичних и по садржини и по изразу, у којима се

огледа расположење оних наших младих војвођанских генерација

које су преживеле све ратне ужасе и страхоте, као и оно послерат-

но време лутања, тражења и несналажења на тешком животном

путу. Његове сакупљене песме објавила је у засебној збирци

Српска књижевна задруга, десет година после његове преране

смрти, која представља велик губитак за нашу послератну књи-

жевност.

Ова приповетка, коју овде доносимо, спада међу прве и најра-

није приповетке пок. Васиљева. Иако у много чему почетничка,
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местимице романтичарска, она је врло карактеристична као аутен-

тичан докуменат оне топле и велике љубави ратне и поратне

младе војвођанске генерације према високим идеалима Слободе и

Правде.“ (стр. 187)

3 „Преброђено је првих 20 година и поучени смо примерима

који нас подсећају шта нам ваља радити. Обогаћени искуством и

жртвама других, изналазићемо са лакоћом и без најмањих потре-

са путеве којима нам одсада ваља поћи. Искуствима последњих

међународних догађаја користиће се безусловно и наша држава.

Као и до сада и за даља времена одржаће се и напредоваће само

оне државе које ће у првом реду знати себи да обезбеде унутраш-

њи мир. А овај се оснива на свестраном и општем смирењу и

задовољству грађана. Унутрашњи мир први је услов за спољашњи

а овај зависиће и од жртава које ће државе и надаље морати тро-

шити на своје наоружање.

Глас Матице српске“ (стр. 214)
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Радивоје Бојић

ИЗМЕЂУ ДВА ВОЗА

У три сата ујутру требало је сићи са брзог воза и у овој

варошици сачекати воз што полази споредном пругом за

бању тек око десет часова. Милан се много љутио што су му

у Београду дали нетачно обавештење, а он пошао погре -

шним возом, што нема згодну везу са бањском железницом.

Шта да чини? Треба провести седам часова у станичној

чекаоници или на перону. Одлучио је да потражи негде

посте љу и одмори се до одласка.

Дошао је у хотел, наручио собу за одмор и попео се у њу.

Хтео је да спава, у возу је био много уморан, али ово крета -

ње и свеж ваздух раног јутра расанило га. Стао је код про -

зора и посматрао како се напољу природа почиње да буди и

на истоку јавља зора. Месец је целе ноћи осветљавао, а сад

изнурен и ваздушаст губи се некуд на крају неба, као какав

преморен архивар, што се изнемогао враћа с посла и грди

судбину.

Јутро је пријатно, на источном делу равнице појављује се

неранџаста сунчева лопта, извлачи се лагано као из неке

увале и крадом пење у висину, одакле ће ускоро заблистати

у сјају и топлоти. У суседном дворишту два огромна петла

пријатним гласом певају јутарњу песму. Прво је отпочео

онај бели, тршави, залупао је крилима и затресао се на

великој, дебелој дудовој грани, својој спаваћој соби.

Разбудио је кокоши из харемлука, рачвастих грана и лишћа

и цела породица слетела је на земљу и упутила се да тражи

храну за доручак. Кад је бели завршио песму, јавио се и онај

други, мургасти, натмурени петао, у другом крају двори -

шта, на ораху. Провукао је главу кроз лишће и кукурекнуо

бесно, као да се љути што га онај први предухитрио и пре

њега поздравио зору. И овај је разбудио своје кокице, мрго -
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дно их посматрао, како се оне смерно спремају и као вредне

домаћице на брзину дотерују своју тоалету. Мургасти петао

сишао је последњи с дрвета, за разлику од белог, што је

услед превелике вредноће слетео први од фамилије. И овај

други домаћин пошао је са својим пернатим народом у лов

на храну, али некако по страни, мало одвојено од оне прве

групе пилића и кокошију. Не мешају се једни с другима,

држе се резервисано, као кад две линије рођака, подељених

интереса, пођу у суд на читање покојниковог тестамента.

Милан је уживао у овој идили. Занимало га је суседно

двориште са великим домазлуком, воћем, поврћем, шталом

за коње и краву, пчеларницима и старим таљигама под

шупом. Мале приземне кућице оживеле, по дворишту се

виђају неки људи. Спремају се да пођу на посао па изишли

на свеж ваздух, поседали око једног стола да се заложе

мало. Пред њима комади сланине и кришке хлеба. Секли су

сланину на мање комадиће, умакали у алеву паприку и јели,

гутајући велике залогаје хлеба, да су им се надимали образи

чак до ушију, а једна боца ракије шетала се из руке у руку,

да би сваки гуцнуо и узвикнуо, „аха“!

У почетку дворишта, близу саме капије била је једна

млада, сувоњава женица. Ишчекивала је неког, а убрзо се на

ула зу појавише једна кола и на њима неки црни разба ру -

шени кочијаш са раздрљеном кошуљом и панталонама по -

де раним на коленима. Он утера кола у шталу, а после је ба -

цио бич, раширио руке и јавно, пред онима у дворишту,

почео је да љуби ову лепу, змијасту особу. Потом је отишао

с њом у кућицу, весео и срећан што има слатку жену што га

сачекује кад се врати са дуге вожње негде по околини. Једна

крупна, седа жена, што је изишла из стана кад је таљигаш

дошао у двориште, размишља нешто весело и смешка се,

као да јој је све то мило и да јој буди неко пријатно осећање.

А један старац извукао из неког хладњака зараслог у

зеленило и нешто мрмља, као да се свађа са својим мно го -

бројним годинама. Спавао је ноћас у хладњаку, а сад се жу -

ри да се умије и попије чашицу љуте.
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Осећа се мирис распукле презреле кајсије, нека сласт је

у ваздуху, трепери и дочарава свежину пријатног јутра.

Милан jе размишљао о тихом идиличном животу у овом

дворишту. Како би било лепо провести неколико дана овде.

То би умирило изнурене живце.

Милан је пошао у бању да се одмори од варошке вреве и

напорног рада. Хтео је да проведе мeсец дана у тишини и

ми ру и зато је изабрао бању где свет слабо долази. Али јут -

рос он се забрину да ли ће и тамо имати довољно мира.

Зашто не би остао овде, у овом малом месту, да у њему

проведе одмор.

Сишао је у башту и пришао тараби суседног дворишта.

Ту је нашао једног чичицу. Из разговора с њим дознао је да

је он сопственик овог симпатичног имања. Милан је запитао

да ли би могао добити собу у његовој кући. Овај чичица се

прво мало изненади, а затим погледа у двориште. Тамо је

била једна девојка, чепркала је нешто око поврћа.

– Баш овде хоћеш, а?

– Ту ми се много допада.

– А твоја фамилија, хоће ли и она доћи ?

– Ја сам сам, немам никога.

– Ниси ожењен, – рече чичица и погледа у Милана у

недоумици, – разумем, сад разумем, – узвикивао је овај,

мерећи подозриво сабеседника. – Баш штета што ниси

ожењен, боље би било.

– Овде би ми било добро, допада ми се твоја кућа и свет

у њој.

– Верујем, верујем, говори овај и гледа Милана подру -

гљиво.

Ово је путник из Београда, размишља чичица и мршти

се. Слушао је он од трговаца, зна он Београд по чувењу. Шта

су све мештани видели тамо кад су путовали по робу. Како

се тамо живи и оргија. А шта тај мисли, хоће и овде тако !

Најзад додаде одсечно :

– Не може то да буде. Никако! У моју кућу нећеш се

уселити.

– Зашто? Платио бих добро.

181



– Е, ми нисмо лакоми на паре, видиш, – рече овај љутито.

У његовој глави навреше све оне саблажљиве приче што

круже о Београду у овој паланци. Чудне су то приче. Оне

збуњују Љубу, поштара кад удара округао жиг на писма, а

дрогериски помоћник, кад мути масне мешавине, сети се

тек неке приче о разузданом београдском животу, јаче удари

тучком и разбије бело порцуланско чанче и проспе помаду

по тезги.

– А откуд ти баш из бела света па код мене?

– Сасвим случајно. Ја овде никог не познајем.

– Да, догађа се то, – мисли чича, па мало омекша. Зашто

се љути на човека. Он је путник, дошао међу непознате, не

уме да се снађе, не зна коме да се обрати. И чичу наједном

обузе жеља да буде добар и предусретљив, да учини услугу

непознатом човеку.

– Код нас је драги пријатељу друкчији ред. Немој ни да

покушаш да крочиш код мене, ја те саветујем. Али има и

томе лека. Кажи ти момку нека зове госпа Јулу, а она ће све

већ удесити. Она станује ту негде, близу, зна већ момак. – Па

онда, срамећи се мало додаде: – Шта ћеш, мора и то да

постоји, због путника.

Милан се вратио у собу, а успут наредио момку да позове

госпа Јулу. Она ја убрзо дошла, отворила врата и погледала

у Милана.

– А да, господин из Београда, – рече она и засмеја се. –

Сад ће све бити, брзо ћу ја, додаде она врло љубазно и

услужно и оде некуд. После десетак минута у собу је ушла

једна девојка. Милан је погледа равнодушно, а непозната

обори очи и руке припи с једне и друге стране тела. На глави

је имала две машне, а коса жута као слама уоквирила јој

лице. 

– Ово је сигурно собарица, – помисли Милан. – Дошла је

да промени воду у бокалу.

Девојка је друкчије разумевала своју дужност. Стајала је

хладнокрвно поред њега и чекала. Кад виде да је он гледа

зачуђено, она запита:

– Треба ли да се свучем?
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– Шта кажеш! Па ко си ти до врага!

– Ја сам Шарика. Наручили сте девојку и госпа Јула је

послала мене. А што, зар вам се не допадам ?

– Одлази напоље.

– Ово ми се још никад није догодило, – викну она љутито

и сузних очију изиђе из собе.

Милан је био згранут. Гледао је зачуђено у једну тачку и

није ни приметио кад је у собу ушла Јула, широких кукова и

трапавих ногу. Она се смејала безазлено као смерна

цвећарка, што је понудила каранфиле, пролазник је одбио, а

она се ипак смешка и не љути због тога.

– Шта је било, што је отерасте?

– Какве су то глупости, што је уопште долазила.

– Па шта бисте хтели. Нема овде на бирање, мало место,

па шта се затекне.

Милан није умео одмах да среди реченице од силног

узбуђења. Дуго му је требало док је успео да јој каже, да он

од ње није ни тражио такве ствари и да појма није имао да

она чини такве услуге. Она се опет уплашила да је ово неки

полициски агент из престонице и брзо изрецитовала, да она

тај посао не упражњава и да је ово учинила изузетно зато,

што је хотелски момак дуго молио. Нарочито је подвукла, да

је она часна и исправна жена. Замотала је себе у вео највеће

чедности и поштења.

– Зашто сте ме малопре звали? – запита она тренут један

пошто је завршила читање своје светле и примерне кон ду -

ит-листе.

– Хтео сам собу у некој кући с баштом. Желео сам да

проведем у њој три, четири недеље. Допало ми се овде, као

у неком летњиковцу.

– А ви тражите бању, хоћете мало одмора, цвеће, башту

и шта ти ја знам. Па што сте онда мене звали? – рече Јула и

прсну у смех. Изишла је из собе и отишла доле, да исприча

вратару и послузи шта јој се догодило и да се сита исмеје.

Милан није више гледао кроз прозор, није га

интересовала идила у суседном дворишту и једва је чекао да

дође време поласку воза.
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Кад је силазио на улицу хотелска послуга гледала га је

подругљиво, а носач, што му је пренео ствари, загледао га је

као неку смешну појаву. И он је већ чуо за неочекивану

жељу непознатог путника и врло се радовао што ће о томе

моћи да прича своме дремљивом друштву у крчми.
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Радивоје Бојић

ТЕСТАМЕНТ

Наступио је свечан тренутак смрти, а природа је удесила

да га осете и праведни и грешни: Сваки мора да умре, у

суђеном часу тело и најокорелијег безбожника постаје

светиња, или бар нешто ,чему се нарочито придаје важност.

Ђоки Настићу се чинило да је умро. Није се колебао у

том уверењу и ако би по неким чињеницама могао

закључити да ,је још жив. Познаници, пролазећи поред

куће, вређали су га и погрдно називали, што се не чини

према мртвом човеку, а дужници остали брижни, као да још

стрепе од његових принудних наплата. Али Ђока је тврдо -

глав и кад је једном рекао мртав сам, остао је при том, упр -

кос сваком резоновању.

Осећао је да лежи у гробу, у металном сандуку, што је

према његовом мишљењу био рабатан и преплаћен, исто

као свеће и покров. Слабо га тешило уверење да то увек

тако бива, кад се умре изненада и набрзо треба припремити

погреб. Ставра-Јовановић, воскар и власник погребног пре -

ду зећа, био му је друг из детпњства, па се ипак пожурио да

подметне свеће најлошијег квалитета и опреми га с

покровом изеденим од мољаца.

Газда Ђока се радовао што га смрт није сасвим уни -

штила. Разум је још функциониеао, налазио се при свеош,

као да је жив, а видео је боље него раније. Могао је лепо да

посматра целу ожалошћену фамилију, где плаче и баца у

гроб, по обичају, груде земље и то велике и тешке. Највише

земље натрпао је синовац Петар Настић, професор. Уживао

је да то чини, па сем земље бацио и овеће каменице, као да

је хтео блажено упокојепом да разбије главе Ту су и остали

синовци и оестрићи, згледају се значајно као да би хтели

питати, шта је с тестаментом. Видео је и лекара, шетка се
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око гроба и запиткује коме треба уплатити обрачун за лече -

ње покојника.

Свештеници су очитали последњу молитву а надлежан

парох држао похвално слово. лицемер. У мало се није загр -

цнуо од смеха, када је поменуо:

– Наш драги покојпик живео је по моралу хришћанске

цркве.

Да би се прибрао и уозбилљио, поче сметено да кади

гроб, крсти се и рецитује псалме.

– Душа нашег милог Ђорђа, продужи парох, наћи ће

своје место у рају, пре, него се овај дим тамњана и измирне

подигне изнад његовог светлог гроба.

Ту и Ђоки паде смешно сећајући се истог попа, где му је

лане љутито рекао:

– Ђоко, Ђоко, твоја душа неће ни у паклу мировати, него

ће се завући у вукодлака и друге нечастиве, што их људи

глоговим коцем тамане.

Други гворник био је из реда финансијера. Износио је

покојникове врлине и помињао његово милосрђе, а свет се

кревељи, исмејава говорника и добацује му пошалице, као

да су у берзанској кафани.

– Е, оде газда Ђока, вајка се тобож један.

– Па и време му је, додаје други. Не може се вечито

живети и згртати паре.

– Благо конкурентима, шану трећи.

Те две последње речи најтеже су падале покојнику. Оне

су говориле да је прошло време његовог рада и шпеку -

лација, а проминуо је светом пре него је посвршавао прешне

послове, пре него је завршио борбу са удруженим против -

ницима из чаршпје. И њему паде на ум да размишља о при -

времености људи. Жив човек ради све што зажели, може да

купује имања, да растури управу банке, да ухапси дужнике,

да обори или подигне цене на тржиштима и себи извојује

важност и поштовање. Кад умреш ниси шишта, вредиш

колико и буђав еспап, што само бадава запрема место у

магази. Ником ниси потребан и гледају да те што пре

испрате на гробље. За живота финансираш највећа пре ду -
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зећа и водиш најживљу акцију у привредним круго вима, а

кад умреш, сваки бозаџија има веће пословне спо со бности

од тебе.

Погреб се давно свршио, београдско гробље опустило а

гробови мирно тонули у вечни покој. Ђоки се ова тишина

учинила монотоном. Добио је вољу да погледа шта се де ша -

ва у вароши и дозна како је свет примио његову смрт. Ово је

било лако изводљиво, истог тренутка, ни сам не зна како,

нашао се изван гроба. Напустио је гробље и пошао улицом.

Пролазници га нису опажали, постао је невидљив. А ово се

Ђоки допало као врло лепа привилегија мртваца. Попео се

на трамвај и возио, задовољан што га кондуктер не види и

не нуди му карту.

Чинило му се да је прошло више дана од његове смрти.

На улици је срео рођаке где се у групи упутили у суд на

отва рање тестамента. Ђока се пожури за њима. Мрзео је

целу ту гомилу и злурадо се осмехивао предвиђајући крај

њи хове данашње шетње.

Покојник је за живота био раздражљив а нарочито се

нагло љутио кад само помисли на неког од својих рођака. Ту

је особину задржао и после смрти, и није чудо што је цептао

од муке и једа када је сада видео на окупу целу фамилију.

Ено га ...мисли он, ту је и мој синовац Пера Настић, про -

фе сор, гладница, чита руске писце и декламује: сваки који

се роди, има права да живи. Да живи, разумем, али треба да

ради, као његов покојни отац Воја, предузимач. Доцније је,

додуше, пропао, па сам ја купио имање кад је ишло на

добош.

– А, ту је и моја слатка сестричина Љубица. Мрзим је из

дна душе. лане се тровала, неваспитано створење. Када је

постала пунолетна и тражила преко суда, да јој као старалац

предам имање, ја лепо поднео рачун, да је све потрошено на

њено издржавање. Рачун је био прилично тачан. Најзад шта

ће њој имање, да га онако неука упропасти или однесе у ми -

раз каквом глупаку. А ова кад је све потрошено, пред самим

судијом викнула ми на најбезочнији начин: 

– лопове, лопове!
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– Тужио сам је за увреду и клевету, али судије су биле на

њеној страни те ме наговорише да одустанем од тужбе, а као

накнаду да ми она преда накит њене покојне мајке Јелене.

Ето и ту сам био добар и попустио, а она неваљалица

тровала се, зато што се тобож одваја од успомена. Одкуд је

накит успомена. То је еспап као и сваки други, а да није

тако, јувелири не би били трговци, него скупљачи успомена.

Био је бесан када ,је видео синовца по другом брату,

Тому Настића, сликара. И њега је мрзео.

– Отац му је био красан човек, он црта голе женске и

прави изложбе слика. Срамота! Довлачио се код мене, да

оби ђе стрица, а међутим имао сасвим друге намере. Једног

дана, кад сам посетио атеље овог веселог синовца, мал’

нисам препукао од једа. Моја домаћица, Матилда, Немица,

што сам је с муком наговорио да дође из Беча и настани се

код мене, позирала је у евином костиму за њешву слику

,,жеља“.

– Зар њу да свлачи и црта, код толиких других жена. А

сто пута сам му казао да је поштује као стрину. Чудо Боже,

ако се нисмо венчали. А после, како сме да је уплиће у неке

жеље. Шта има она да жели? Има свега, и сита је и пијана у

мојој кући. Могао је своју бабу да узме за предмет, јер је она

доста желела и то узалудно желела, да у животу бар једног

дана добро руча. И кад су је сахранили, очешала се о мој

џеп. Али ја му нисам остао дужан, есконтовао сам оне ме -

ни це што је слао, кад сам га издржавао на студијама. Про -

дата му је очева кућа, ја сам је купио, да не оде туђину, а сад

нека станује под кирију и нека жели и прижељкује свој

кров, кад воли да црта жене.

Вређала га појава млађе му сестре Милице. Вуче за со -

бом петоро деце. Удала се преко његове воље за неког нау -

чника, а тога зета није никако волео. Онај први, Љубичин

отац, оставио је бар имање, од кога је и он видео неку вај -

дицу, а овај други зет, сем књига и деце ништа не остави.

Милица је нељубазна жена, а често му је досађивала својим

молбама. Чим он своје старо одело попне на таван или га

спреми да прода циганима за живину, она се појави и тражи
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панталоне или капут да преправи за своје синове. Кад му

досаде њена мољакања и пребаци јој да развлачи кућу, ова,

место да се застиди, заједљиво му пребацује:

– Мени не дајеш ни стареж, а твоје пријатељице облачиш

у свилу.

– Па зато и не могу, говорио сам јој, не могу целом свету

да чиним добро. Ове друге ме обилазе, надгледају и мене и

кућу, а тебе видим само кад ти треба новац и помоћ. Али куд

ти можеш да докажеш женској глави, увек ти не ваљаш.

Ту је било још много других лица, чланова фамилије.

Виђао јс старе рођаке, бледе, изнурене. Како се журе у суд

надајући се да их је покојник осигурао неком сумицом. То су

били његови ујаци и стричеви, некадашњи привредници. Они

су злобно пребацивали Ђоки да их никада није хтео помоћи у

нослу. Кривили су га за своју пропаст, јер у осу дном часу није

им пружио кредита. Ту су и млади, деца и ђаци, исмевачи и

критичари. цртали су га у вежбанкама са дугачким косом и

великим ушима, а Јоца академац, првенац његове најстарије

сестричине, назвао је свога пса ,,Ђока пијавица.“

Стигло се већ у суд. Судија за неспорна дела натакао зла -

тне наочаре и ставио преда се куверат са тестаментом. Прво

је допустио себи то задовољство, да се буни и не схваћа ко

је тај Ђорђе Настић, а после се присетио неке облигације,

стиснуо зубе и приступио отварању писма последње покој -

никове воље.

,,Ја, доле потписати, телом н духом здрав... остављам це -

ло своје имање научним и добротворним друштвима у Бео -

граду и то према следећем списку и у одређеним сумама...

Мојој домаћици Матилди Рубенштајн да се исплати шест

хиљада динара у готову и купи једна железничка карта дру -

ге класе за путовање Београд-Беч... Ако претекне нешто од

новаца, по исплати одређених сума друштвима и уста но -

вама, као и именованој Матилди, да се то раздели деци

пострадалих трговаца из Београда.

Рођаци су добро познавали покојника, нису се зава ра -

вали да се овај и на последњем часу изменио, али овакав

теста мент био је ипак преко сваког очекивања. Неки су чак
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шапутали: Тестамент је последње и највеће зверство старог

зеленаша према својој породици. Домаћица доби живчани

напад, а кад је послужише чашом воде, почела је викати да

је бестидно оставити јој тако малу суму. Обраћала се судији

и доказивала му, на наказном српском језику, да је она много

више заслужила, јер је толико времена неговала и дворила

ту стару прзницу и ругобу и заробила три године најлепше

младости угађајући ћефовима излапелог и раслабљеног

стар ца. А судија се крстио шта га је снашло па објашњавао

јој, да он није писао тестамент, те не може ни одговарати за

његову неправичност. Ту је и лекар, што га лечио. Његов

рачун није плаћен. Г. Ђока је написао у тестаменту да не

оставља никакве дугове и да је чак намирио рачун и лекару,

осим четири визите. лекар је чупао косе и клео се да није

истина, али та клетва није пред законом ништа значила. Г.

Ђока се од срца смејао. На лекара је одавно био љут. Овим

начином добро се осветио.

Најзад родбина виде да нема спаса и једно по једно напу -

сти суд: Тестамент је оглашен за оснажен.

Газда Ђока је опазио да више не ностоји као телесно

биће. Кретао се као ваздушаста материја, од места до места,

лутао је око куће, по улицама и била му неугодна мисао, да

сада преставља само духа, који се још четрдесет дана после

смрти шета око родног града, да се затим изгуби у више

сфере васељене и поклони се страшном суду.

Дани су пролазили а душа покојникова лутала је по

вароши и по кулоарима месног суда. У чаршији га нико не

спомиње, као да је звук посмртног марша на погребу било

последње, што се о њему на улици могло чути. Конкуренти

се активно дали на посао, да приграбе послове, које је он

раније за себе монополисао. Слабо га се сећају, кад му неко

помене име, други се злобно насмеју и гуркају лактовима.

У суду је било друкчије. Институције и друштва одре -

ђена у покојниковом тестаменту за наследнике, јавно су

позвана да престану судији. Покојника је чудило да ови

нису дошли у корпорацијама, нити су манифестовали

радост и захвалност што су тестаментом богато обдарени.
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Научне установе, стидећи се да од компромитованог даро -

давца што приме, слале су представнике да се у име управе

одрекну наслеђа. Исто су чинила и добротворна дру штва.

Судија је с осмехом бележио имена оних, што се под разним

изворима одричу. Привредна друштва и трговачки фондови

дали су мотивацију, да би, примајући се за насле днике по -

кој ника, много више изгубити од угледа него што би изву -

кли материјалне користи.

Дух покојников дрхгао је од мржње. Чинило му се да

нас тупа тренутак, када ће се, по некадашњим речима свога

пароха претворити у нечастиво биће и лутати као вампир

или вукодлак.

Навршила се четврта недеља од газда Ђокине смрти.

Његов дух завирио је по обичају у масено одељење. Тога

дана вршено је саслушање читаве армије деце посрнулих

београдских трговаца. По последњој тачки тестамента

остатак новаца, по исплати наследника, имао се разделити

њима. Како су се сви наследници одрекли свога дела, цело -

купно имање припадало је њима.

Ови су још у ходнику подигли паклену ларму и тврдили

да то није никакав поклон што сада примају. То су новци

што је покојник преотео од њихових породица. Сви су ви ка -

ли да се примају наслеђа, надгледали да им се имена уведу

у списак и распитивали хоће ли се одмах распродати имање

на добош, да сваки што пре прими свој део. А кад их је су -

ди ја опоменуо да то не иде тако брзо, они су залармали и

добацивали да је доста било чекања. Већ годинама они

прижељкују, да стара пијавица склопи очи.

Покојник се осећао дубоко увређен незахвалношћу нас -

ле дника. Расплинуле се наде и веровања, да ће овим бога -

тим и разноврсним завештањем овековечити своје име.

Његову тековину развући ће гладни осветници пре него му

тело иструне у костурници. А он је слепо веровао да ће има -

ње продужити његову духовну егзистенцију на земљи, да ће

код даропрималаца остати у трајној успомени, као пле менит

и редак добротвор. Ова срећа била је нео ства рљира, хумана

друштва нису примила његове дарове.
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Осећао је да се надима од гнева. цело његово биће било

је ваздушасти фантом, али фантом отрован мржњом према

свету.

Паде му на ум једна срећна мисао и доста га утиша.

Одлу чио је да промени тестамент. Написаће нов, ставити

датум уочи саме смрти и ова доцнија опорука поништиће

ранију, а, служиће се својом невидљивошћу, дотуриће овај

документ на ваљано место.

– Оставићу сав свој иметак београдској берзи, с тим да се

од њега набави хартија за штампање берзанских извештаја.

Ови бланкети су му увек били најинтересантнији

гласници и најмилија лектира.

Али кад је хтео написати ову загробну мисао, осетио је

да нема више руку. Дух је био лишен сваке моћи да утиче на

ток живота људи на земљи. И покојник је могао само гле -

дати шта се догађа, лишен способности, да ма шта помогне

или нахуди. Остало му је, да као оковани роб посматра шта

други раде и да у срдитој немоћи присуствује уништењу

својих тековина и нада.

Ово сазнање одузе му вољу да до краја искористи право

на шестонедељно бављење међ светом. Вратио се у гроб

тужан и утучен, жалећи што се одавде уопште дизао.

1928.
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Радивоје Бојић 

У ДЕлИРИЈУМУ

Пре три дана Сима Ђорђевић, професор физике, пао је

изне нада у постељу. Болест га задесила у јеку послова. За

недељу је заказао конференцију у Академији, на Универ -

зитету почињу испити, а у приватном физичком кабинету

предузео је нове радове. Највише је жалио што не може да

редигује нов пројекат транспарентног апарата, израђеног

према новим резултатима медицинске физике. То је имао

би ти апарат нарочитог капацитета. Требало је још само да

среди рукопис и пошаље институту на расматрање, па да се

ускоро прослави проналаском.

Око болесникове постеље окупила се цела фамилија. Ту

му је мајка, сестре и браћа. лица су забринута, обољење је

узело непредвиђене размере, температура се пење, лекари

су немоћни да је снизе и Сима почиње да пада у буновно

стање и муца бесмислене и неразговетне речи.

Болесник није отварао очи. Бесвесно стање пренело га је

психички у кабинет за рад и њему се чинило да седи за

писаћим столом, поред инструмената, пред гомилом ситно

исписане хартије. цртао је и срачунавао, мерио и бележио.

Око очију му магличасто и тамно, играју слике као у кине -

мато графу, ствари постају ваздушасте и замењују једна дру -

гу. Сад је пред собом видео огромну салу института, пре -

пуну света, у дну је узвишење са великом катедром а око ње

десетак старих научника, темена им сјајна и ћелава чак иза

увета, носеви дебели и модрикасти, а уста скупљена од ду -

бо ко исечених бора. Нешто шушкају, шапућу а види им се

на повијама и образима да су задовољни. Један старац, сме -

журан а дугачак као фабрички оџак устаде и поче говорити:

– Господо, ово је круна наше науке. Господин Ђорђевић

је успео да конструише најсавршенији апарат.
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Сима виде како се хиљадама очију окренуло њему. То су

били неки омалени љуђи, слични иверкама. Вирили су из

клупа као облапорни пацови што промаљају њушке из рупа

и густирају заостала јела на столу. Колико их има само, пуна

сала, а изгледа да још једнако долазе. Бркови им уфити -

љени, а очи ситне и неповерљиве.

– Апарат је одличан. Можете се уверити. Помоћу њега

лако је констатовати болест. На негативу је ухваћено свако

влакно и обележено до појединости. физичар је учинио

огромну услугу медицини али у исто време запретио је да

медицину скине с пиједестала науке, јер помоћу апарата

сва ки лаик може ставити дијагнозу.

Оне чудне прилике почеше се померати у клупи, неко ли -

ци на прилази апарату и чуди се. Симу је изненадио толики

успех. И сам не верује да је све тако, али прима, кад види,

да се оне мудре лисице из првих клупа увериле у гово рни -

кове речи и чине на лицу комичне гримасе чуђења.

– Штавише, овај други нацрт изазива читаву сензацију,

рече дугачки говорник и извуче други пакет рукописа. Ово

је тек бесмртно дело г. Ђордевића. И ту он зари нос у испи -

сане листиће а саже теме сјајно и беличасто као огледало.

– Овај други пројекат обећава да ће се помоћу новог апа -

рата моћи открити и психолошко стање човека.

Изненађење је било огромно, научници дотле издигнути

на прсте, падоше нагло на седишта а један сипљиви дебе -

љко поче кратко и тешко да дише као да се гуши.

– Да, кажем, обећава, мада ја лично мислим, да је то већ

успело. Уверите се, господо колеге. И дугачки извуче неку

справу сличну вашарској фотопластици са шареним про зо -

рчетом. Опет почиње посматрање и чуђење. Густи редови

научника тискају се око справе, врте главом и пиље један

другом у оно мало длака на сленоочницама. После тискања

око катедре, поче још већа гурњава око Симе. Научници су

честитали, говорили му фулминантне речи, прскали га пљу -

ва чком и тапшали по рамену. Било је и дирљивих сцена, с

некима се морао и пољубити. Понели су га на рукама а на

излазу га дочекала армија репортера и фотографа. Новинари
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су га питали за датум и место рођења, а фотографи богора -

дили да за тренутак буде миран и да се насмеши.

Отргао се и пошао кроз варош. Тамо је још све мирно. Веи -

лки догађаји прођу прво кроз мале салоне, па тек онда изиђу на

улицу. Свет се шетао по тротоарима, млађи учтиво поздрављали

старије, а ситни се радовали кад им велике личности одговоре на

поздрав. У некој кафани држе збор. Сас тавља се захвално писмо

председнику добротворног дру штва, што је за сиротињу поди -

гло станове и азиле. Свет плаче од радости што је Бог створио

племените људе да помажу сиротињу.

Сима је био узбуђен успесима. Јурио је кроз улице, оби -

ла зио радионице где ковачи кују зажарено гвожђе, обућари

шију обућу и певају. Гледао је безбрижне шегрте, како трче

за послом и не љуте се на мајсторове шамаре.

Улице су полако постајале живље. Вест о Симиним успе -

сима почела је кружити кроз варош. Чуо је где сва уста спо -

мињу његово име. Напунили су му руке ванредним изда -

њима варошких листова. За неколико сати стекао је симпа -

тије и љубав целога света, а јавно мњење најпохвалнијим

речима поздравило је његов проналазак. Дознао је из нови -

на да су на брзу руку организоване две радионице његових

апарата, а први егземплари тек што нису пуштени у продају.

Сима отрча кући, извуче из писаћег стола и остале пројекте

и рукописе и полете у институт. Донео је и нацрт за апарат

што ће погађати човечје мисли и жеље, затим нацрт за други

што има убележавати биографију болесника и тајне из

њего ва живота. Научници су муњевитом брзином прочи -

тавали рукописе а одмах затим излетали на балкон и оданде

надвикујући се, сваки за себе и један другом сметајући, оба -

ве штавали светину пред институтом. То су биле гласине,

гла сови и гласићи и почињали су од тешког мумлања до

пис кавог цвркутања. Говорници су одушевљено доказивали

и објашњавали све док двојици нису пали цилиндери с главе

чак на улицу, а публика нестрпљива почела довикивати:

– Дајте нам те апарате! Купујерно их по коју било цену.

Наређено је да се све радионице и фабрике у вароши

претворе у атељее за израду апарата. Радило се муњевитом
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брзином. И још у току ноћи довршено је неколико стотина

егзетнплара и одмах разграбљено од нестрпељивих купаца.

Наступило је алкохоличарско одушевљење по целој вароши.

Апарат је откривао и физичке и психичке особине људи и ода -

вао најскривеније мисли и жеље. То је нарочито било важно у

фамилијарним одаосима. Један млад човек, смејучи се,

причао је како је волео своју женицу и веровао у њену љу бав.

Апарат му је показао да би га она одавно оставила, али се

бојала беде и оскудице. Други један открио је да његова

вереница чека на брак, да би одмах по венчању сту пила у

интимније односе са својим познаником, трговцем крзна. Овај

јој је обећао скупоцену бунду за прво бра ко лормство. Једна

госпођа из превелике благодарности пољу била је Симу. Она је

много волела своје унучиће и радовала се кад су је водили по

бањама да поправља оронуло здра вље.

Сада је дознала да ови не желе много њено оздрављење.

Нека модискиња загриила је Симу и захвалила му што је нау -

чио истину. Отац је наговарао да пође за једног младића. Сада

је дознала да је тај брак углавном потребан зато, да се њен

вереник ослободи везе са неком досадањом љубав ни цом, а

отац одузет и болестан, да осигура себи издржавање од зета.

Раскинула је веридбу. Није могао избећи а да се не пољуби са

неким старим политичарем. Овај је са задо вољ ством

констатовао да су му у странци експлоатисали снагу и инте -

лигенцију неколико шпекуланата. Један лирски пес ник јурио

је разбарушен за Симом и љубио му пешеве од капута. Он је

увидео прозаичност данашњег друштва и разу мео да идеална

створења, предмети његових надахнућа, не заслужују никакву

пажњу. С њим се утркивао један сли кар. Овај је открио, да ни

чланови жирија ни критичари, што су о његовој изложби дали

похвално мишљење, не разу меју уметност.

У то доба стиже и прва депутација из унутрашњости. До -

шла је да се поклони проналазачу, што као Месија спасава

човечанство од лажи и лицемерства и да наручи за про -

винцију два вагона чудотворних апарата.

Сими се чинило да дани пролазе врло брзо. Догађаји су

се развијали непредвиђеним током, јер су нова сазнања дала

196



друге оријентације. У вароши постаде пометња и разра -

чуна вање. Мужеви су напуштали жене, подређени роптали

на старешине, син омрзнуо мајку, а очеви децу. Апарат је

почео да обара најглавније принципе и да руши идеале на

којима је почивао опстанак друштва. Пале су све илузије,

уништене амбиције, а остала горка и празна разочарења.

Многи су зажалили за некадашњим животом, када се мање

знало и мање патило. Настале су пијанке да се заборави

туга, али њу није било могуће истерати из срца. Срушене су

обмане, а ове су за собом повукле у прашину и оно што се

сматрало за велико. Нестало је ауторитета, нестало соли дар -

ности и алтруизма. Свуда су ницали нови очајници. Велике

групе патника пођоше за савет код хуманих људи, али су

брзо побегли, када апарат откри њихово лицемерство. Ишли

су код свештеника, да им чита молитве, али апарат је пока -

зао да их он теши само по својој духовничкој дужности.

На пустој пољани иза града груписали су се неза до вољ -

ници. Било је ту и жена и деце и стараца. Плакали су, чупали

косе и грували у груди. Клечали су на мокрој утрини и мо -

ли ли Бога да им помогне. Људи су жалили што се завадили

између себе, жене плакале за мужевима и праштале им

невер ство јер нису могле без топлог загрљаја и чврсте

зашти те. Старци су звали унуке да им се врате, јер су видели

да је тешка самоћа.

Наједном се исправи један човек и поче одлучним гласом:

– Браћо, све наше зло долази од тог ђавољег апарата. Док

њега нисмо имали били смо срећни.

Светина одобри његове речи и он настави:

– Потражимо творца те чудотворне направе. Он је вино -

вник нашег бола. Нека нам он помогне.

Сви га послушаше. Зачас чврсте руке очајника дочепаше

Симу и одвукоше га на један брежуљак.

– Помози нам.

Сима је уплашено зверао око себе, све су очи упрте у њ.

Није умео да им помогне.

– Помози, помози! Ми патимо! Због тебе смо пали у оча -

јање! – Погледајте га кроз апарат, узвикну неко из гомиле.
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Њега је среброљубље руководило да пронађе ову проклету

мајсторију.

Сви апарати упрти су у Симино срце. Људи су видели

његову грамзивост према новцу, гадили се и пљували га.

– Ти си упропастио наш ђушевни мир!

– Да га казнимо, викала је светина.

– Нека и он осети несрећу, нека упозна бол, добацивали

су поцепаним гласом они из гомиле.

– На смрт, грмну један у раденичкој блузи.

– На вешала, повикаше остали.

Неки горостасни старац попе се на трибину и узе реч.

Био је мистичан, као легендарни пастир, седа брада падала

му је низ груди. Његова појава утиша светину.

– Браћо, не хитајте. Смрт је сувише блага казна за његов

злочин. Треба га научити нашим патњама. Нека и он испије

чашу горчине коју је нама налио. А то ће га постићи ако

један апарат прикуцамо на његове груди мртвачким ексе ри -

ма, да га не може никада скинути.

Сима се истрже и поче да бежи, али четири снажна чове -

ка прискочише му. Закуцали су највећи апарат на његове

гру ди.

Чуо је око себе пакосни кикот и увредљиве речи. Светина

је громко манифестовала своју мржњу. Вукли су га преко

стења и странпутица до једне дубоке провалије. Гледао је

како бацају чудотворне апарате доле у понор, одакле их

никад нико неће моћи извадити. У ушима му зујао прасак

полу паног стакла. Чудотворни проналазак сахрањен је пред

његовим очима. Остао је један једини апарат прикован на

његовим грудима.

Оставили су га презреног и он је лутао по пољима, кри -

ју ћи се од свих погледа. Хтео је побећи на крај света, где

нико још није чуо за чудотворни апарат и његово грозно деј -

ство. А када се вратио у варош, чекало га је велико изне -

нађење. Справа прикуцана на грудима радила је у пуном

јеку и он је морао све гледати кроз њу. Видео је људе друк -

чије него их замишљао. Свуда око себе наилазио је на грубу

материјалистичку истину, ситничарство, лицемерство и зло -
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бу. Разумео је да је до сада ишао кроз свет са копреном на

очима. Тек сада је истина блистала пред њим у пуној свет -

лости. Али је та истина била горка и страшна. Претерао је с

проналаском, апарат је исувише усавршен, наука је одвећ

корак нула, физика претерала границу корисности. И он

уцве љен промуца: Зашто свет није више леп? Зашто живети

значи патити?

Није нигде видео спаса ни утехе. лепе жене нису биле

допадљиве, добри људи нису привлачили добротом. Поред

ле пог било је много ружног, крај мрве доброте гомилала се

бујица зла.

лупао се згрченим песницама у груди не би ли разбио со -

чи во од апарата. Оно је било несаломљиво. Чупао је са себе

одело, да би избацио паклену справу. Она се није могла ски -

нути. Створио је проналазак за којим је жудео, дао је свету

највише што може пружити људски ум, а учинио и себе и

своје ближње несрећним. И он паде поред једног уличног

олука и горко заплака. Скоро је падала киша, олук је био пун

воде и млаки млазеви прљаве кишнице голицали су му

обра зе. Најпре су били јаки и непријатни, али се њин ток

лагано мењао и постајао угоднији. Било му је лакше, дисао

је мирније, у глави је осећао свежину. Пред очима му се

расве тљавало, улица се губила и нестајало олука и кишни -

це, а прикрадало му се осећање да се понова налази у својој

соби. С лица се лагано скидала магла и он покуша да отвори

очи. Налазио се у својој постељи, окружен рођацима и при -

ја тељима. Чуо је шапат:

– Он долази себи.

Видео је крај себе мајку, што га већ четири дана бри -

жљиво негује и чуо њене речи изговорене кроз сузе:

– Како ти је сине?

– лакше ми мајко, протепа он смешкајући се и подиже

главу да целива њене смежуране образе.

1928.

199



Радивоје Бојић

БИВШИ

Бећир бег Јушковић лешкарио је на асури, на доксату

своје куће, уједној од кривих улица Станбула, што се од

Великог Пазара спушта ка Златном Рогу. Поред њега, на

другој асури, опружио се његов сусед Абдурахман бег, гледа

некуд и сањари.

Припекло левантинско сунце, бије право у теме. Тек пре

једног сата превалило је подне. На доксату је велика запара, а

два бега лешкаре ту већ сатима, не осећају ни врело сунце ни

време.

Они су пријатељи из детињства. Пре педесет година до -

шли су са својим фамилијама из Ниша, Бећир бег као дечко

од осам година, а Абдурахам од дванаест и са осталим

исељеницима из Србије настанили се овде. Обојица су

волели Ниш и плакали су што одлазе. Али кад су стигли у

Станбул и првих дана по доласку видели многобројна

минарета на Султан Ахметовој џамији, Велики Пазар и Ат

Мејдан, обојица су заволели Станбул и утешили се за

изгубљеним завичајем.

– Радујем се што си дошао, рече Бећир бег и руком

обриса музгаво лице и потиљак.

– И мени је мило, процеди Абдурахман бег и покуша да

отера муву са врха носа. – Одавно се спремам да дођем, већ

три месеца, а никако да стигнем.Сунчана јара упрла у теме

Бећир бега, да га спржи, а бег жмирка и ужива. Педесет

година радује се он кад осети на рукама, на лицу и темену

топло приморско сунце, што загрева сваку пору на кожи.

Врело сунце греје Златан Рог и обале Босфора и под њим

цвета и зри неранџа и слатка смоква и распростире се задах

устојаног овчег лоја.
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– Хтео сам да проговоримо о оној кући код Кахри џамије,

поче Абдурахман бег.

– Мислио сам, додаде Бећир весело. Он се веома радовао

да се започне ова вечита тема.

– Кад си био лани код мене рекох ти: купујем.

– Баш хоћеш да је купиш ?

– Остала ми је на срцу. Дивна кућа, велика и господски

удешена.

Та кућа изгорела је пре двадесет и пет година. Знали су

то обојица.

– Колико тражиш?

– Три хиљаде златних лира.

– Много.

– Али вреди. Данас да је градиш утрошио би трипут

више.

– И не бих је подигао такву. Нема оних старих мајстора.

Кућа је била од дрвета, као и друге зграде у њеном

суседству. Кад је огањ плануо изгорела је читава улица, а на

месту где су биле грађевине остали су празни плацеви.

Двадесет и пет година суседи тамо бацају сметлиште и легу

се пацови.

– А нећеш да попустиш, наставља Абдурахман бег и

обема рукама тера безобразне муве што му слећу на образ и

уста.

– Вала ни гроша, стење Бећир бег кога је врућина толико

обузела, да се кожа на раздрљеним грудима зацрвенила као

код добро печеног јарца.

– лепа кућа.

– лепа је.

– А шта цениш моју кућу код Султан Селимове џамије?

запита Абдурахман.

– И она је лепа.

– лепа.

– Диван конак и дивна башта. Прави беговски дом. Али

је мања.

– Тхе, мања дабогме. Она твоја читава тврђава.
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– Велика је моја кућа, простења Бећир и уздахну од

силне врућине.

– А шта дајеш за моју кућу, додаде Абду-рахман.

– Две хиљаде златних лира.

– Мало је.

– Не могу више, додаде Бећир.

цела готовина Бећир бега састојала се из неколико

папирних лира што је добио за неке старе бакраче, јуче

продате. То га није задржавало да преговара, јер кућу

Абдурахман бега код Султан Селимове џамије продао је

Абдурахманов отац пре тридесет година. Али шта то мари.

На овој дивној жези, под врелим Божјим сунцем, тако је

пријатно разговарати о сјају и богаству, размишљати и

одлучивати се.

– Да се мењамо, изусти Абдурахман.

– Како?

– Да ти ја дам своју кућу код Султан Селимове џамије и

хиљаду златних лира, а ти мени твоју кућу код Кахри

џамије.

– Размислићу, одговори Бећир важно.

Са улице је допирао жагор, Тамо се тргује уз највећу

вику и дерњаву. Неки ћилимар, коштуњави Грк, салетео

једну групу странаца, трчи испред њих и шири неку натрулу

бухару, нуди је и хвали. ларма неугодно утиче на бегове,

Абдурахман набира веђе. Он је дошао Бећир бегу да се

разоноди, а не да слуша вику. Данас је Абдурахман тужан.

Он је у својој кући, према улици, где је пре десет година

пожар уништио неколико одељења, имао једног крупног

петла и неколико кокошију. Петао је лепотом и правилним

схватањем дужности стекао бегову љубав. Будио је бега

свако јутро, а кокоши су редовно носите јаја. Данас је петао

угинуо, а Абдурахман побегао код Бећир бега да заборави

на тугу.

– Ех, наша деца, поче Бећир.

– Обрукаше нас.

– Одоше да праве кондуре.
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– А ја велим моме Ћафиму: синко, зар ти, беговски син,

да радиш занат, – рече Абдурахман тужно. – А он ми каже:

морам, оче, трбух тражи хлеба.

И мој син, несрећник, оде с њим.

– Окаљаше нам име и господство. Такву срамоту не

бисмо доживели ни да су нас наши стари оставили у Нишу.

– Напустише наше пуне куће, беговске куће.

– Свега и свачега имали су у њима.

Бећир бегове собе биле су сасвим празне, све је продао, а

остало му је само ћилимче, што је простирао приликом

молитве. Абдурахман бег није имао ни тога и клањао је на

асури. Јуче је доводио стаклоресца да му прода прозорска

окна. Место стакла залепиће на прозоре стару хартију.

Сем те привреде, продавања кућевних ствари, бегови су

имали и других доходака. Бећир бег је имао један дућан с

улице и издао га неком циганину, што је трговао зарђалим

гвожђем и старим ексерима, а Абдурахман бег справљао је

маст за костобољу и ту лекарију продавао по махали.

Бећир бег Јушковић претура бројанице и премишља.

Удубио се погледом у жуту боју ћилибара, броји зрно по зр -

но. Однеле су га бројанице некуд на обалу Мраморног мора,

у Јени махалу. Ново ћилибарско зрно одваја се у броја -

ницама и удара у оно, малопре испуштено и чује се фини

звук жуте смоле. Уз свако зрно покрене се по један нов лист

његове историје. Размишљао је о нечем што је одавно било.

Пре четрдесет година заволео је Хасибу, кћер Саид бега,

досељеника из Улциња. Она је била лепа, тако су му бар

при чале његове стрине, које су одлазиле код Хасибине

мајке. Он је није никад видео. Чекао је четири године да

Хасиба порасте, па да је запроси, а стрине су уговарале с

девојачком мајком. На девојкиног оца, пуким случајем, сви

су заборавили. Кад је дошло време просидби, и послане

проводаџије код Саида, овај је одговорио да је кћер већ

обећао другоме. Бећир је био очајан, а стрине су, према

старим левантинским обичајима, чупале косу и јаукале, све

док се нису умешали стричеви и ишчибукали их, ради

умирења и утехе. Хасиба се убрзо затим удала за другог, а он
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се оженио другом, али сваког дана, кад на доксату ужива на

топлоти сунца, он размишља о њој и жали, што је није никад

видео.

– Јеси ли чуо, започе Абдурахман, твој син се оженио.

– Знам, процеди Бећир, и твој исто тако. Обојица имају

децу.

– Срећна је била моја Дурија, његова мати. Умрла је пре

него овај мој несрећник отпоче занат, рече Абдурахман и

уздахну.

– А код мене! Оде и она са сином. Слађе јој је код сина

кондурџије него мужа бега.

– Остадосмо сасвим сами.

– Боље и сами него с таквим синовима. Бегови, а кондур -

џије.

– Долази ли твој да те моли за опроштај?

– Забранио сам му да долази. Пошаље шегрта да се

распита за здравље и да донесе понеки дар.

– И мој тако. луда деца. Да су остали код нас не би се

мучили и радили. Уживали би на сунцу цео Божји дан.

– Оставимо се тога, пријатељу, поче Бећир да би

прекинуо овај предмет разговора. – Да се вратимо на

погодбу. Ја бих ти предложио нешто.

– Да чујем.

– Да ми даш кућу код Султан Селимове џамије и хиљаду

златних лира, а ја теби кућу код Кахри џамије.

– То би био добар пазар за тебе.

– И за тебе.

– Не знам. Да промислим мало – рече Абдурахман. И он

је већ заборавио да је то он сам малопре нудио.

Падало је вече. Бећир бег је гледао сањивим погледом

сунце што тихо слаби и губи се на западној страни Златног

Рога. Осећао је пријатне поздраве Станбулске вечери,

разгаљен, лица развученог у зачарани осмех. Издигао се на

асури, дисао је лакше и живље. Абдурахман бег смешкао се

задовољно и гледао некуд доле, пут Златног Рога у оне

многе барке на њему, у дивну предвечерњу румен и

блиставу воду. Сећао се радости кад је својој жени, младој

204



беговици, однео први дар, прве брачне ноћи, огрлицу од

дра гог камења, прстен и златне папуче.

У Бећир бегову кућу уђе кондурџиски шегрт и попе се на

доксат. Пошто је најпре теменао пред Бећир бегом и

Абдурахман бегом и умало се није претурио, јер, сем овде,

нигде није практиковао овај начин поздрављања, он рече:

– Донео сам корпу честити беже. Има у њој јела, дувана,

кафе и боца мастике. Послао вам мајстор Шерефедин и

жели вам добро здравље,

– Ко је тај мајстор Шерефедин и шта хоће од мене?

– Шерефедин бег, честити беже.

Бећир бег заћута.

– А, то Шерефедин бег, оцу свом, промрмља Абдурахман

развучено и погледа у дечка испитивачким погледом,

– И вама сам донео од мајст... од Ћафим бега, честити

беже.

– Не питам те то, викну Абдурахман бег тобож љутито, –

шта се то мене тиче. Међутим, он се врло много

интересовао шта је све у корпи, иако то ни самом себи није

хтео признати. Данас је дан у недељи кад презрени синови

шаљу оцевима поклоне.

– Узми корпу што си оставио код мене и носи је натраг.

Мени не требају дарови, викну Абдурахман строго.

– И ову овде узми и носи, заповеди Бећир. Зар ти нисам

забранио да ми ишта доносиш.

Дечко је ћутао и зверао. Зна он ту причу. Пре неколико

година један ондашњи шегрт поверовао је беговим речима и

вратио корпу у радионицу. Тај веселник добио је неколико

врућих шамара од мајстора и поново морао да носи корпу

беговој кући.

– Реци Ћафим бегу, поче Абдурахман, да је моје срце

тврђе од камена, никад му нећу опростити. То му је поздрав

од оца.

Бећир се намршти и рече важно, дечку, који се спремао

да напусти доксат и одјури натраг.

– А Шерефедин бегу немој рећи ништа. Ја немам сина.
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Радивоје Бојић

У ЧАРШИЈИ

– Прође журно улицом. На дугачкој мотки носи четку за

рибање пода. Њене босе ноге једва додирују калдрму, а за

њом се чује читав хор исцепане дечурлије.

– Зејно, кам’ ти га Јанча!

– Зејно, хоћеш ли медовине?

А она затресе прљавом главом, коса јој нападала на чело,

прети и тражи камен да их бије.

– Још је бесна, говоре бакали.

– Треба је убити ко пса, додаје јетко Сотир ћурчија и

крадом се пита за образ. Још га пече шамар што је добио пре

две године, на сред чаршије, кад је хватао за недра.

– Проклета Арнаутка, грдиле су мајке оних дечака, који

су је безобзирно вукли за сукње.

– Побиће нам децу, виче Кева жена газда Тривунова, што

се раскакотала на сред Тетова. Јуче моје дете, Бог да је

убије. Удари га четком по глави у мало не заковрну.

Али она није од увек тако ружна и увела. Њено је лице

било некада глатко и румено, груди сочне, кукови обли, а

ноге пуне и примамљиве. Колико се само њих опило због

ње. Бекрија по неки одброји паре па их тури у недра

циганима, а ови потраже Зејну, стрпају је у кола и возе у

његов – виноград. Ту их дочека друштво, пију, диване...

Зејна не окуси ништа, улучи згоду и бежи у Тетово. Они је

стигну, вуку натраг, а ова их гребе по очима, уједа под грло

и бије ногом у трбух бесно као подивљала мачка.

Радила је и у својој младости, али је ишла по бољим

кућама, давали јој да шије рубље, везла је кошуље удава -

чама. Тада су јој прилазили пријатељски стидљиво, а она је

имала страшни црни поглед, што сече. Али године су

прилазиле и њу почеше гањати. Најурише је из кућа. Нигде
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зараде, нигде хлеба. Нико је није видео да плаче, а било јој

је тешко. Она само храни себе и дечка од десет година,

исце паног бледог дерана, шаку меса, што гарав и чупав кри -

је се у кућу као плашљива животиња, да га не туку другови.

– Газда Пеша! Чује се шапат. Чаршија се умири и на

једном Зејна може слободно да корача и оде код Мустафе

боза џије да опере под. Нико је не гони. Она се окреће, њене

очи са светлошћу звера, пуне мржње бацају косе погледе на

дућан џије. Криво јој готово што је не муче више. На једном

спази бледог старца, са новим црвеним фесом, чичицу у

свиленом кафтану са цариградским појасом и сребрним

шта пом. Сети се зашта је то, осмехне се и иде.

– Чудан је газда Пеша! шапућу сви. Зашто је брани? Он

Србин а она Арнаутка. Онако красан његов син оде као да

никад није био.

Газда Пеша пролази, ништа не чује, не тиче га се шта

говори чаршија. Он живи сам, жена му је умрла одавно.

После ње остао је сам са сином а пре десет година изгубио

је и њега. Његов лик имао је нечег светитељског, благ стара -

чки поглед. Брада се таласа на ветрићу а сува смежурана

рука са дебелим модрим жилама као да је извађена из

ћивота. Отац тетовске нејачи. Сирочад, без хранитеља

долазила је у његову кућу да потраже потпоре. О праз -

ницима чини цркви поклоне, пред олтаром ужеже најдебљу

воштаницу. Све невољнике прима са добродошлицом.

Једино она, Зејна, давно већ није смела прећи његов праг. На

улици као да се не виде. Она покупи шалваре у руке па

хитро се склања, а он одмахне чибуком, пуши и ћути.

То није од увек било тако. Зејна је одрасла у његовој кући.

Ускоро после рођења, она је осванула пред његовом капијом.

Нека Арнаутка, девојка, родила је оставши тешка од српског

комите. Кажу да су Зејнину мајку после тога прету кли њени

родитељи. Хтели су убити и дете, али газда Пеша није дао.

Чувао га је. Дете је расло, играло се са Пе ши ним јединцом,

Јанчом, који је од ње био старији три године. Чували су је, чим

је ојачала помагала је у кући. Било јој је дванаест година, кад

је почела да двори стару газда рицу коју је оборила костобоља.

207



На њеним рукама је и умр ла. Образи се руменили, две јабуке

скривене у недра запу пиле су и сазреле.

Хасан је облетао око Пешине куће, Хасан, тај луди бек -

рија, коме цар није могао, а комите нису смеле ништа.

– Дај ми Зејну.

– Она није моја, одговарао је Јанча Хасану, гледајући у

његово пијано лице. Код нас је измећарка, питај оца.

Месеци су пролазили а она је била све лепша. Беле руке

а набрекла прса, уста пуна мириса. Кад се дотакнеш косе,

пеку као пламенови.

– Зејну ми дај! Ти стојиш са њом. Газда Пеша је слеп, не

види што му чини син.

– Хасане, она је наша слушкиња.

– А што јој купујеш алве? Ти је волиш, хоћеш да је

узмеш! Признај.

– Ја њу? Никад!

А једне ноћи пуче брука. Газда Пеша је ишао из одаје у

одају – грмео страшним гласом.

– Пустахије, неваљалци. Ви сте ми упрљали дом.

Блед, без капе, без оружја, као гоњен неком страшном

немани јурио је његов син Јанча кроз тетовске улице.

– Родила мушко, подругљиво су шапутали мештани. 

– Дете здраво као јабука. Сиромах газда Пеша. Јанча ће

му раскопати кућу.

Још један исто тако блед и исто тако утучен јурио је

улицама. То је био Хасан. Шкрипао је зубима и псовао. Тога

дана ишао је сумануто, а сутра већ, нико га више није видео.

За вечита времена нестао је из овог краја. Увече су газда Пе -

ши донели мртвог Јанчу. Нашли су га у пољу. Пушчани ме -

так погодио га у гркљан.

А Зејна је побегла са својим срамним породом. Мислили

су да га је убила или бацила у кочину свињама. Али она се

настанила у једној колибици коју је сама направила иза ва -

ро ши. Тек после месец дана видели су је први пут.

Колико пута срели су се, она и газда Пеша на Јанчином

гробу. Обоје ћуте, она побегне, а он побожно целива крст и

ужеже воштаницу.
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Зејна, викали су је у то доба и мамили је новцем,

младошћу и лепотом. Нуде јој шамије, кондуре а она све

презире, све оставља, сама живи у јазбини. Полако из

године у годину прима све теже послове који је све више

понижавају и најзад, данас, она пере под.

Долази јесен, кишни дани, магла нападала улицом, дућан џи -

је се мрзну пад мангалима, подрхтавају и говоре о прошлости.

– Тако је то било, а Ибрахим бег, тада позва себи тога

делију и рече: „Чиме да наградим твоју доброту и љубав што

си ми учинио. Ако хоћеш злата, ево ти кључеви а ево моја

ризница, узми колико ти душа жели, а ако хоћеш“...

– Копиле арнаутско, заклаћу и тебе и то твоје псето, виче

Јордан ћурчија и чује се како пуца мотка.

Сви остављају причу па на врата.

Зејна сва крвава, замршене косе, хоће да му ишчупа очи.

Овај се брани. Зејнино дете припило се уз зид па плаче. Руке

му помодреле од зиме, ноге босе и црне.

– Не дајте људи, хоће да нам убије Јордана, виче Мане

бурекџија и хита са једном лопатом, да је претуче. Она наже

да бежи. Свет поврвео из кућа, гађа је чим ко стигне. Она

бежи, њен малишан још стоји поред зида. Ови љутити при -

лазе њему и туку га. Он плаче, сав крвав бежи за мајком.

После два дана изгорела је Јорданова магаза. Сви су

разумели откуда то. Чуло се мрмљање: „Вештица арна ут ска!“

Узалуд је тражила полиција и Јорданови људи. Зејне ни -

где нема, њена колиба била је празна. Напустила је Тето во и

отишла у свет.

Гадна освета! говорили су сви и дрхтали. Сећали су се

увреда што су јој нанели. Жене су криле децу. Рано увече

закључавају се куће а слуге отварају четворо очију да се

неко не прикраде.

Пукло пролеће, олистале шуме, на пољима никла дете -

лина, људи поново истерују стоку на пашу. Зејне нема нигде,

већ је полако заборављају. Сете се тек када прођу поред куће

газда Јорданове, па виде црне изгореле зидове његове магазе

и паћеничка лица укућана који су још очајни због велике

несреће.
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Једнога јутра дотерали су Зејну везану у варош. За њом

је тапкао бос и омршавео њен малишан. Војници су је на -

шли у планини где се рани зеленим купинама. Она се кико -

тала и довикивала: Ха, ха газда Јордане! А ви? Запеваће

црвени петао и на вашим крововима.

– Убиће је.

– Нека је убију, кад је скот.

– А дете?

– Па нек убију и њега. Пас је то. Кад одрасте задаваће

више зулума него мајка.

– Ја ћу га премлатити, хвали се Трифун бакалин.

Газда Пеша је отишао у полицију где је Зејна била

везана. Она се смејала у лице свима и газда Пеши и грдила

га. Малишан је плакао поред ње. Тај дечко изгледа није

престао да плаче од рођења. Пеша га узе за руку и поведе.

Куд ће са њим, питале су се чарширлије кад су видели

њих двојицу на сокаку.

– Куда ће?! Дошло време да освети сина, додаје други.

Тешко да га не задави.

Он га прво одведе у једну симитџиницу даде му да се

добро поткрепи, а затим зађе из радње у радњу. Купује

одело, рубље, ципеле и фес. Са пуним рукама робе одвео га

је у хамам. Изишли су тек после једног сата. Дете је било

чисто, умивено очешљано, сито и весело.

Зејна, викну јој ујутру газда Пеша, када су је жандарми

извели у двориште. Зејна подиже очи и трже се изненађено

кад виде малишана обученог у ново, чистог и умивеног.

Дете је код мене, не брини се. Добро му је.

Малишан је био весео, поздрављао је мајку новим фесом

са кићанком.

Зејна се занија, гушило је нешто у срцу. Наједном зајеца.

То је био први пут да се Зејни виделе сузе. У газда Пешином

оку засијаше два крупна зрна бисера и скотрљаше се низ

образе, да се разбију тамо негде, на врху његових шиљастих

ципела. Зејна пође лагано ка затвору где ће сигурно закло -

пи ти за навек мученичке очи.
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– Полудео човек, чуо је газда Пеша иза себе. Заборави на

јединца, онако красно чељаде па узео да рани њено дери -

ште.

– Па унук му је, вели неки.

– Ех, ко то зна, додаје први.
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Радивоје Бојић

УЈАКОВ ВИНОГРАД

Мој друг Јова причао ми је једне вечери:

Туга ме обузме када се сетим винограда мога ујака. У је -

сен, када допре до мене мирис грожђа и чујем шум

залелујаних чокота, у мени оживи једна драма која се

догодила у моме детињству.

Мој ујак Стева Срећковић био је велики бачвански

богаташ. Виногради, њиве, диглане, дућани у Новом Саду,

престављали су грдно имање. Сећам га се, снажан и црн као

Африканац а дугачких отпуштених бркова, који су му

покри вали половину уста. Када седне у кола, каквог сун -

чаног дана. Он једва што кроз варош издржи круто испе -

глани оковратник и кравату, а када се дограби сеоског пута,

он скине капут и шешир, забаци црну вунасту косу, отера

слугу на друго седиште и сам почне да кочијаши и да бесно

шиба коње. А сироти сељаци бојажљиво склањају своја

натоварена кола, правећи му пут.

Давно, пре шеснаест година, ускоро после смрти мојих

родитеља, довели су ме први пут у виноград. Пријатна сеп -

тем барска вечер, сунце тек је зашло. Берачице весело ска ку -

ћу око лозе и носе пуне корпе зрелих гроздова. Ујак у кошу -

љи, ознојен од трчкарања, стајао је поред бурета са слатким

вином.

– Остани код мене, рекао ми је бришући ми сузе. Доста

је било плача. Ја ћу ти сад бити и отад и мајка.

Како су биле срећне прве две године проведене код ујака.

Становали смо зими у Новом Саду, а лети у винограду код

Каменице. Био сам још дете, тек десет година.

Уживао сам да га посматрам када ради разонођења цепа

секиром широке цепанице. Мишице му играју као нес та -

шни зечеви а рука у рамену одскочи као детиња глава. Пр -
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шти дрво, капље зној са чела, слива се у натруњене бркове,

који музгави и отпуштени сад покривају цела ујакова уста.

Моја је ујна била лепа. Имала је крупне црне очи,

дугачку косу, коју кад расплете пада јој до листова. У

вароши су говорили да је мој ујак много воли.

Ја сам волео да јурим с ујаком по пољу. Стрпа ме у кола

па право у виноград. Тамо легне под чокот, раздрљи груди и

заспи миришући тамњаникине гроздове.

Па ипак било је дана када неставе веселости са његова

чела. Он обори главу и ћути, ујна намршти обрве, а ја

уплашен, ни сам не знам зашто, са страхом пролазим поред

њих. Свако јутро, сунце свеже удари у окна мога прозора и

пробуди ме топлотом својих зракова. Дигнем се из постеље

и полетим право у двориште. Чекам ујака да доручкује, да

се кренемо у поље. А он по некад изиђе мамуран, не каже

ни речи већ викне слугу да испрегне коње. Не иде му се

никуд. Никако да га прође нерасположење, чекам до ручка,

а оно тада тек избије огањ Ујак оде од куће и не прихвати се

јела, дође тек позно у ноћ. Увече у њиховој соби чујем његов

крупан и тешки ход; иде од угла до угла. Каткад се чује и

слаби ујнин плач.

– Доста, нећу да слушам те будалаштине! Знам.

– Теби је требало новаца, да новаца, никад их ниси био

сит, пригушено је говорила ујна.

– Можда.

– Ја сам била жртва твојих планова.

Затим се све губило у шапату. Као да су се плашили

изговорити гласно своје мисли.

Понекад говорпили су живо на мађарском језику који

нисам разумевао. Ујак је бесно ударао руком о сто, а ујна је

викала промукло, као да је неко дави.

Ја сам се тада завлачио у постељу, покривач бацио преко

главе а браду саставио са коленима и притајивао дисање,

као да сам страховао од какве тешке казне.

Једном смо ишли по Новом Саду. Био је весео, због неког

срећно свршеног посла и пошао да ми купи ново одело.

При чао ми је веселу причу о своме пудару Паји, што када са
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напије, свађа се с коњима и грди их, као да то нису живо -

тиње, него људи. Али наједном промени лице. Као да је

видео ништо ружно, он љутито набра обрве и стеже ме за

руку, коју је дотле благо држао.

– Добар дан, слуга сам понизан, рече Петровић беле -

жник, скидајући свој нови сламни шешир.

– Добар дан, промрмља ујак и окрете главу.

Иди, рече ми затим. Одело ћемо купити сутра.

И не сачекавши да се удаљим он уђе у један прљави бирт.

– Јово, рекла ми је ујна те ноћи, будећи ме из најслађег

сна. Иди са слугом да тражиш твог пијаног ујака.

Устао сам збуњен. Ми никада то нисмо чинили. Научили

смо да ујак до зоре остане у вароши али никада нисмо ишли

да га зовемо кући. Реч ,,пијани“ звучила је чудно у мојој гла -

ви. То је била сасвим нова реч за мене.

Изишао сам са слугом. Ишли смо од бирта до бирта, од

кафане до кафане, нигде ујака. Ја се сетих где ме је оставио

по подне и одосмо тамо. Ујак је седео за столом сам. Мра -

чна, загушљива соба личила је на подрум, у њој никог, сем

једног гајдаша, који је напит, рапавим гласом певао ујаку

неке винске песме.

Видећи нас да улазимо, он подиже очи, које су сада има -

ле у себи нечега мрачног и дивљег и показујући руком: на

врата викну:

– Кући! Напоље, скотови!

Пренеражени овим узвиком побегли смо. Све до куће гра -

били смо журним корацима. Чим смо стигли ја сам се стрпао

у кревет, а слуга остаде да саопшти ујни шта се догодило. Чуо

сам како је та жена дуго уздисала и крстила се.

Сутра дан ујак је био опет весео. Разговарао се са мном,

сме јао се, али некако усиљено. Нико, изгледа, није знао шта

му је. Ја сам осећао да он у последње време није као раније.

Често је расејан, наљути се за час, а једном на правди бога

извукао ми је уши. Ујна је каткад плакала заједно са мном,

грлила ме нежно својим белим рукама и љубила моје упла -

кано лице.
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Још једном, у шетњи, срели смо онога бележника. Овај

се човек опет врло љубазно јавио, али ујак одмахну руком и

промрмља неку увредљиву реч. И тада ме је нагло оставио

и отишао некуд.

И те године ја и ујна проводили смо лето у вили у вино -

граду. Ујак је био много запослен у вароши и око имања.

Код нас је долазио само на који час и у винограду спавао тек

сваке треће, четврте ноћи.

Једног дана кад смо били у футогу, да обиђемо сељаке који

су косили детелину, мој ујак ме ухвати за руку и одведе до

једног навиљка детелине, седе на њега, посади и мене и рече:

– Је ли истина да је пудар Паја сваке поћи пијан?

Ја сам Пају волео као најбољег пријатеља. Заједно смо

пливали по Дунаву, учио ме да гађам из двоцевке голубе

гацује, увек ме занимао својим лепим причама. Знао сам да

се увече напије, али га нисим хтео одати. Бојао сам се да га

ујак не отпусти.

– Не знам.

– Да, не знаш. Ништа ти не знаш, викну ујак љутито, и

оде тобож да надгледа косаче.

После десетак минута врати се и рече ми:

– Кочијаш Панта возиће те до винограда, а ја идем у

Черевић лађом, имам посла.

Паја га сигурно поткрада, мислио сам то вече. Ујак је то

ваљда приметио па се љути.

Хтео сам да омрзнем и Пају и ујну, која се с њиме често

шапућући нешто договарала. Али нисам могао. Паја је био

тако добар према мени, а ујна ми увек давала чоколаде и

колаче.

Једно вече чуо сам како се ујак препире са пударом.

– Нико не бере, та оставите молим вас. Ко сме да уђе

међу лозе! Убио бих га!

– Чуо сам, неко се шуња око винограда. Изгледа бере

грожђе, викао је ујак љутито.

– Па ево обиђите чокоте па видите да ли је што брано. Ни

један грозд није узабран а да не знате ви или госпођа. Нико

живи не прође ноћу поред винограда.
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– Нико, баш нико?! викну ујак.

– Нико, рече Паја подмукло и једва се уздржа од смеха.

После два дана, баш на кратко време пре него је требало

да отпочне берба, дође пред вече мој ујак. Био је мало

замишљен. Причао нам је да ће сутра купити још једну кућу

у вароши, коју је одавно меркао. Вечерали смо рано, после

вечере морао је натраг у варош да положи капару.

Била је мирна ноћ, без месеца. Ујакова кола, у која су

била упрегнута два бесна вранца јурила су ка вароши.

Отишао сам у своју собу, али нисам могао дуго заспати.

Претурао сам се по посгељи и гледао кроз отворен прозор у

безброј звезда разноликога сјаја, које су по небу правиле

гигантске дијадеме. Мислио сам о скорој берби. Грожђе је

сазревало. Кроз дваестак дана у винограду ће се понова

појавити оне велике машине у које ће се трпати пуне корпе

мирисних гроздова. Ја ћу бројати бурад и играћу се око

евенки. Биће велика вечера, берачице ће певати, а гајдаши и

тамбураши свираће тако, да ће се чути чак до десетог

винограда.

А затим ће виноград опустити све до идућег лета. Чокоти

ће бити тужни, без плода, и чекаће да их на први мраз

загрну земљом.

Пријатне мисли о берби љуљушкале су ме као успаванка.

Осећао сам како ми се укрштају слике и склапају уморне

кање.

Било је већ прошло доста времена, ја сам се случајно

пробудио и чуо како у собу уђе Паја пудар, скиде са зида

ујакову пушку, коју је овај напунио пре одласка, извуче из

ње оба патрона, стрпа их у џеп, а пушку обеси на своје

место.

– Шта он то чини? Готово свако вече, кад ујак не остане

до ноћи у винограду, он је празнио ту пушку. Ја сам прво

мислио да му требају патрони, али он их је редовно ујутру

неупотребљене враћао у цеви. Најзад помислих – сигурно

се плаши да се преко ноћ не играм оружјем и не направим

несрећу.
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Кроз прозор допирао је свеж пољски ваздух. Напољу су

мрачне лозе шумиле љуљкане ветром. У винограду се чуо

тежак траиав ход Паје пудара, који је звиждукао једну

веселу банатску песму. Провирих кроз врата у ујнину собу,

постеља је била празна.

– Где је ујна? – помислих враћајући се на своје узглавље.

У том тренутку на вратима моје собе шкљоцну брава. То

су била врата кроз која се ишло на терасу.

– Ко је то ? мислио сам. Туда нико није улазио ноћу. У со -

бу уђе једна тамна прилика и упути се право зиду, где је

стајала пушка. лагано, без и једног шума скиде је и погледа.

– Ха! узвикну овај гњевно када је расклопи. Брзо извади

из џепа патроне и гурну их у цеви. Нечујно, на прстима изи -

ђе из собе остављајући отворена врата. При слабој спо ља -

шњој светлости познао сам свога ујака.

– Зашто се вратио у виноград? мислио сам. Шта ће му

пушка?

Бунован од спавања пођох прозору. Све је било мирно.

Недалеко у лозама чули се кораци нашег пудара.

Негде у близини виле зачуше се два пуцња пропраћена

пригушеним узвицима, а мало затим загрме страшан глас:

– Стој, убицо! Макнеш ли се, погинуо си! Перо, Томице,

Ђоко, у помоћ. То је био глас пударев.

Стеже ме нешто око срца. Срушио сам се на кревет и

ухватио обема рукама за груди. Кроз отворена врата спазио

сам како поред куће промакоше неки људи. Дигао сам се,

ноге су ми клецале, појурих напоље, али нисам знао куда,

зашто. На једном испред мене, у лозама видех упаљени фе -

њер. Полетео сам тамо, али се спотакох на чокот и опружих

колико сам дуг. Кад сам се дигао и отишао видео сам ужас.

Моја ујна раздрљених груди, лежала је мртва погођена у

срце. Поред ње ваљао се у крви онај учтиви бележник

унакажен и црн. Око њих стајали су пудари суседних

винограда и мој ујак, везан конопцима. Поред ногу била је

његова празна пушка.
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***

Тако ми је тешко кад се сетим винограда мога ујака,

завршавао је причу мој пријатељ Јова. Вила ми личи на

гробљанску капелу, а чокоти на хумке и крстаче. Неизмерна

туга обузме ме када представим у глави све оно што се

десило, а сузе саме груну као пролетња киша.

Данас сам отишао тамо да га премерим и предам купцу,

који ми је са понудама већ досадио. То је први пут да дођем

тамо од кад су ми ујака стрељали.
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Радивоје Бојић

У КРЧМИ

Чим су сишли с кола путници су ушли у сеоску крчму. Ту

ће остати дуже, аутомобил се изненада покварио. Шоферу су

рекли да је глупак и ленштина. Он никад не прегледа кола пре

поласка, отуд се и догодило да су застали на сред пута.

Стојадин – Боби Ђорђевић, дремљив и крут, брише зној са

четвртастог чела и оголелог темена и слуша с досадом како

његов сапутник Влада Рајић, што одише на мирисе, сапуне и

козметику, објашњава откуд квар у мотору. Ту је и Ђор ђе ви -

ћева супруга, једна лепа женица са црвено обојеним ноктима

и почупаним обрвама, која се одзивала на Зизи. Она је топло

гледала у четвртог путника, Крстића и није обраћала пажњу

на догађај, јер је Крстић мазним и раслабљеним гласом пре -

при чавао једну занимљиву причицу на француском.

Унутра су затекли услужног крчмара. И поред велике гоја -

зности он је трчкарао око гостију и нудио им пића и јела, у

жељи да извуче што већу корист од непредвиђеног случаја.

Услед гостољубивог крчмаревог држања путници су се брзо

раскравили и постали ведрији.

– Стигосмо у село, право, типично село, – рече Крстић.

– Да, село, – гуњђао је Боби Ђорђевић – Надам се да у

њему нећемо остати дуго.

– А зашто? Указала нам се прилика да се приближимо

наро ду. Зар то није дивно! Та сви ви у ствари немате појма шта

су сељаци. – Крстић је био одушевљен што је могао да им

одржи малу придику, а нарочито му је било мило да му Зизи

одобрава. Боби и Рајић потпуно су се запарложили у вароши,

каже он, а данас, кад су се нашли очи у очи с народом, они се

мрште.

– Али шта се мене тичу ти људи, – поче Боби дремљиво.

Четрдесет и седам година нисам их знао па сам опет лепо про -
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живео. Код вас, Крстићу, други је случај. Ви се бавите поли -

тиком, вама то треба.

Крстић је био поласкан. Посматрао је ведрије Саву, крчма -

ра и оног једног јединог сељака што је седео за другим столом.

Тај сељак много му се свидео због углађене спољашности.

Имао је живописно народно одело, чисту кошуљу и нове опа -

нке. У лицу је добро избријан, а коса му брижљиво зачешљана

у раздељак. Вечито брбљив и брз да прави успутна позна -

нства, Крстић је желео да га ослови. Било би занимљиво

разго варати са сељаком у правој сеоској механи. Њему се

чинило да зна којим тоном треба почети. Зизи ће бити изне -

нађена кад чује како он уме да се снађе у свакој прилици.

– Помоз’ Бог пријатељу, шта радиш? – узвику он наједном,

да се сви тргоше. Стасити сељак за другим столом схватио је

његову жељу и, снебивајући се, одговори кротко и смирено:

– Бог ти помогао! Ето, не радим ништа.

– А шта радиш иначе? Земљорадник си, је ли? лепо, па

имаш ли успеха у своме послу? Је ли земља благородна, да ли

награђује твој труд?

– Земља, јест земља, да кажем као и свака друга. Што посе -

јеш, то ти и никне.

– Да ли си срећан у свом друштвеном сталежу, с обзиром

на агрикултурни позив, или можда то сматраш као муку, као

невољу?

– Па ето, мучимо се ми сељаци.

Зизи је засветлела очима и задивљено гледала Крстића. Као

да је рођен крај плуга, мислила је она, сматрајући да је ово

начин сељачког говора. „Како је паметан, мали обешењак“.

Боби мрзовољно повуче два дима из цигарете. И он је био

готов да своме сапутнику призна преимућство у прони цљи -

вости. Али Рајић се замрачио и накострешио: „Претекао ме је.

Ја сам први хтео да започнем разговор с овим човеком. Мора

свуда да ми злоби. Али видеће шта ја умем“.

– Ходи пријатељу, седи овде с нама, да попијеш чашу, две.

– Рајић је то изговорио брзо, да га не би неко осујетио, а затим

се помери и направи место на клупи. Уживао је кад сељак

приђе. Гледао је изазивачки у остало друштво као да је хтео
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рећи: – Ето, мени није нелагодно да седим с простим човеком,

напротив, ако затреба, могу се с њим и братимити и опет ћу

остати на достојној висини. Сава, крчмар се осмехну на ово

присно опхођење и одмах донесе чашу за сељака и за себе.

Зизи се прибрала од изненађења, пошто је утврдила да се

сељак срећом не осећа на зној ни бели лук.

– Како се ми радујемо кад дођу господа у наше село, –

говорио је Сава. – Код нас је свет врло питом. Ето, мој рођак,

Мика, тај што га видите, то вам је, браћо, дивна народна душа

и редак пример питоме нарави. Можеш да му приђеш као го -

лу бу и да га помилујеш као добро, милокрвно јагње. Тај више

воли што сте га позвали за сто да поразговара с вама, шко ло -

ваним и финим људима, него да сте му дали пола села. Баш

јутрос разговарамо нас двојица, да хоће да дође неко од бео -

грађана, жељни смо да чујемо паметну реч.

Боби Ђорђевић био је врло задовољан и своје расположење

хтео је да манифестује материјалним издацима. Наручио је да

се за Мику донесе добра ужина. Крчмар је скакутао као мла -

дић, вадио је из неког сандука кутије бајатих сардина и конзе -

рви и отварао их за путника и за доброг Мику, а притом је и

он много јео, да би се што више потрошило. По његовом пре -

длогу Рајић је откупио мало шећера, кафе и кајмака и дао

Мики да понесе деци, да се и она, кукавна, мало обрадују.

Мика је журно примао и кратко захваљивао да би што више

имао времена да прича о летини и сеоским радовима, јер то је

много интересовало господу. Земља је благородна, али не даје

пуно користи, јер сељаци не пристају да раде по његовим

прак тичним саветима. А кад би они њега слушали, овде не би

више било ни сиротиње, ни глади, нити икаквих невоља.

– Ето, то греши наш народ, – поче Сава који је изнео све

што се могло понудити за јело и сад, и сам добро почашћен,

седи и загледа Крстићеву табакеру и упаљач од сребра.

– Наш сељак не схвата ко му је прави пријатељ и место да

се сви окупе око мене и овог мог рођака Мике, да нас слушају

и да се по нама управљају, они се завукли у своју простоту и

гледају нас неповерљиво.

– Да ли свет много пије у овом крају? – питао је Боби.
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– О, не, у нашем селу још никог нисмо видели пијаног, –

твр дио је Мика и искапи девету чашу вина. – Чак и о пра зни -

цима и свадбама свет се влада врло умерено.

– А имате ли много картароша?

– Ниједиог, – узвикну Мика и Сава у исти мах.

Обојица су тврдили да се код њих нико не коцка. Свет и не

зна шта су карте. Зими кад су беспослени они проводе време

у корисним забавама. Мика им чита паметне књиге или их учи

да певају лепе песме.

Боби је замишљао о народној души. Чиста је, али одвећ

при митивна, а то јој много шкоди. Зизи је посматрала ствари

ведрије. Она се непрестано питала откуд Мика има тако паме -

тне очи и леп стас, кад је сељак. Рајић је причао да му се много

свиђа код нашег народа што је простодушан и не завиди нико -

ме, а не као варошка сиротиња, што злобно гледа у сваког,

бољег од себе.

– Ти волиш много село, – питао је Крстић Мику.

– Волим га као своје очи. Не бих могао да живим без њега.

– Би ли дошао к мени у Београд? Ја бих те радо упослио.

Потребан ми је један отресит и поуздан човек.

– Е, ако ти то желиш онда је нешто друго. Тебе бих радо

служио, јер ти си прави господин. Дошао бих ти, па да си на

крај света. А сигуран сам да се не би постидео ни ти са мном

на ја с тобом – рече Мика.

– То да ти кажем, поче Сава, Мика је врло поштен и биће

ти од велике користи. Бољег ниси могао да нађеш. Види се да

познајеш људе. Можеш му поверити сав свој новац, неи -

збројан, без сведока и без писмена, а он ће ти га сачувати боље

него твој рођени брат. Ја ти то кажем.

– Е, такав ми треба, видиш, – узвикну Крстић. – А ти

пријатељу, ако си вољан, дођи кроз који дан у Београд. Ево ти

моја адреса.

Шофер је ушао у крчму и јавио да су кола оправљена, у

тренутку, кад су сви путници писали своје адресе и давали их

Мики и Сави. Сваки им је наглашавао да им стоји на услузи.

Ако им што затреба у Београду нека се слободно њему јаве.

Платили су овећи рачун, добро срочен и искићен замашним
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цифрама. „Много смо наручивали“, рече Крстић, да оправда

Саву, крчмара. Попели су се у кола и пошли. Сава и Мика

изиђоше на друм да испрате госте. Дуго су их поздрављали

срдачно и искрено, као најрођеније.

Пут води кроз плодни и питоми крај. Сви су утонули у

пријатне мисли. Село је оплеменило путнике. Како је лепо

наићи на тако добре људе. Њих треба помагати и штитити јер

су искрени и поуздани. Диван предео. летина упија топлоту

сунца. Богати усеви изгледају охоли што ће ускоро бити кори -

сни радном народу. У даљини, сељаци чепркају нешто по зем -

љи. Читаве групе људи ћутљиво раде, не дижу поглед, не за -

ни мају их далеки видици. Да ли су и они свесни и про ни -

цљиви као Сава и Мика? Кад би било могуће сабрати све те

масе и привезати их за ону двојицу у крчми! Њима је потребна

чиста и искрена реч човечности, а њу могу најбоље чути од

она два ваљана претставника народне душе.

Крстић хтеде да пуши. Табакера је ту, али упаљач. Та сре -

брна стварчица, украшена емаљом остала је у крчми. У повра -

тку неће пролазити овим путем. Треба се одмах вратити у

село, да се скупоцени предмет случајно не загуби. Шофер је

заокренуо и потерао кола натраг.

У крчми, Крстић је затекао два нова пријатеља како се

нуткају шљивовицом и слатко смеју. Поновна појава једног од

путника узнемирила их у веселом причању. Од упаљача ни

трага. Сава се сагињао под сто и под клупе и вукао трбух по

прашњавом поду. Подизао је лице и безазлено понављао:

„сигурно ти је испао у колима“. Мика је изишао на друм,

загле дао у прашину и очекивао можда да упаљач, као залутало

пиле доскакуће однекуд.

Сава је почео да преврће џепове и да се непотребно правда

како он није утајио туђу ствар, а Крстићу је то било врло не -

при јатно. Уплашио се да ће због оног глупог упаљача унизити

и увредити ове часне људе. То га је више заболело од мате ри -

јалне штете. Већ се спремао да замоли Саву крчмара и Мику

да прекину свако даље трагање. Али Сава је већ био извукао

чекмеџе из крчмарске тезге и донео га пред Крстића.
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– Нема, ето, ни овде, видиш. Немој да сумњаш нешто. Ја

сам прост човек, али поштен. Та не бих ја, па да вреди ми ли -

он. – Гурао је путнику под нос прљаво чекмеџе, пуно масних

хартија, старих ексера и зарђалих завртања. Да би га боље

убедио почео је да чепрка по стварима. Али, дотле блажено

лице почело је да добија озбиљан изглед. У фијоци није било

све у реду. Он је нервозно гурао руку и тражио, не више

упаљач већ друго нешто, што треба да је ту. Љутит и узрујан

сручио је ове ствари на сто и журно претурао по њима. Кад је

видео да се узалуд замара он викну бесно:

– Мико!

Овај је пришао кротко и блажено.

– Где су нове карте?

– Шта ја знам, – одговори Мика и осмехну се дрско.

– Ти си их узео. Знам. Хоћеш да их обележиш. Зар сам их

ја за тебе купио и чувао. Одмах да си вратио шпил. Ако си

макар тачкицу метнуо на пуба или кеца, пребићу ти леђа..

– Шта лупаш! Какав шпил, какве карте!

– Ето, кад човек има посла са пробисветом, – узвикну Сава

гневно.

– Ти си о њему друкчије говорио малопре, – усуди се

Крстић да промуца. – Онолике похвале.

– А зашто? Због вас. Ви сте се одушевили селом и сеља -

цима, а ја, ко велим, да вам учиним по вољи, да и ја кажем коју

лепу реч. Иначе, ово је протува. Још дететом отумарао је у

свет, био је у подофицирској школи, па су га оданде најурили.

А где је све после лутао и шта је радио! Вратио се зимус, кад

су га протерали у место рођења.

– Али, то ти је рођак, човече!

– Какав рођак, шалио сам се. Зар си ти то схватио озбиљно.

Људи воде разговор да им прође време. Та зар не видиш да је

налицкан као фрајлица. Да је сељак био би у пољу, облио би

га зној и не би имао времена да прича и да се пренемаже. Он

је коцкар, варалица. Маркира карте па игра с наивним сеља -

ци ма и отима им паре. Хајде то што чини, његова ствар, али

зашто с мојим картама, Зашто њих дира, лопужа!

– Зар тако, газда Саво? – заурла Мика.
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– Тако, узвикну Сава, решен да се бије.

– Дај упаљач!

Сава је био пренеражен. Гледао је у Мику сулудо, као да не

разуме шта овај говори. Микино издајство збунило га је и

пресекло. Занемео је.

– Одмах да си вратио упаљач човеку, – наређивао је Мика

немилосрдно. – Немој да зовем кмета, па да те тера везаног у

срез, као онда због Живадинове облигације.

– Ја нисам узео упаљач, – муцао је Сава. – Нисам живота

ми, али хоћу да га потражим понова, да погледам свуда, ето,

видите, шапутао је он и сагињао се као да заиста тражи. Затим

оде до угла, на супротној страни од места где су мало пре

седели путници, одмакну један сандук и привидно обрадован

подиже упаљач и викну: – Ево га. Откотрљао се чак овамо.

Крстић узе сребрни предмет и журно оде до кола где су га

познаници трпељиво очекивали Шофер потера брже да надо -

кнади изгубљено време. Сви су ћутали из учтивости. Али

говорљива и радознала Зизи не издржа дуго.

– Каква је то ларма била у крчми ? – запита она.

– У крчми! Нисам обратио пажњу, – одговори Крстић

зловољно.

Јесења киша пада цело вече учесталим капљицама, сипа за

врат, влажи одело руке и лице. По тамним улицама црне се

кишобрани као јато ноћних птица, гдегде се збили у гомиле,

затим ишчезавају у капије и поново се јављају из споредних

улица и кућа.
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Радивоје Бојић

ПОХОДЕ

Кола су јурила по путу који је водио кроз стење. Са обе

стране друма велики зидови сивкастога камена дизали су се

високо и настављали своја неравна, чворновата телеса

далеко у суре и мрке планине. Зелено шипражје, где где

вири иза ћелавог камења, по неки пуст, дивљи цветић зале -

луја се, и његово обојено лице затрепери на голим недрима

природе.

Са једног окомка слива се мали, танак поток, вијуга доле

и губи се мало даље у понору обраслом у шипражју, а висо -

ко над кршем дигло се неколико тичурина, широких разма -

кнутих крила, лете некуд на запад, где се један подеран, мрк

облак закачио за шиљаст врх планине.

Кола су била добра, точкови јаки, а коњи брзи и навикли

на неравни и излокани пут. Ишло се брзо, да би се што пре

извукли из ове клисуре. коју су путници увек избегавали

због честих заседа и разбојничких напада.

Коњи су летели, а кочијаш је спокојно држао дизгине, као

човек, који се мало боји опасности. У лицу миран, оштрог али

присебног погледа, он је шибао коње и задовољно гледао у

видик, где је небо додирнуло ивице од стена.

– Да ли ћемо стићи вечерас у Дебар, запита Марко кочи -

јаша Богдана, који је седео до њега на седишту од сламе.

– Бога ми, још смо далеко, али стићи ћемо пре ноћи у

Хусеинов хан. То је добро место за преноћиште, а ханџија

уме да спреми добру вечеру. За богате госте потруди се тај

матори лисац да нађе и свињске масти и добра вина.

– Јеси ли ти из овог краја?

– Не, ја сам из Рашке, али већ давно шеткам се овуда.

Знам Македонију као своју њиву.

– Да ниси био четник?
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– Дабогме. Четовао сам пре рата више од десет година, а

сад, кад се ослободила Србија, оставих пушку. Вратио сам

се кући да радим с оцем ковачки занат, а кад тамо, затекао

сам све попаљено и разнесено. Од мојих неки помрли, неке

побили Арнаути и Аустријанци. Ја купих кола и сад ето

кочијашим.

– А зашто путује господин? запита после кратког ћутања, 

Марко одговори невесело:

– Идем да обиђем гроб свога брата. Умро је при повла -

чењу.

Кочијаш обори главу. На челу црном од ветра видео се

лак облак саучешћа. Обојица дубоко уздахнуше.

Марко поново опомену кочијаша, да тера брже, да их не

би затекао мрак на путу, где има много арнаутских села.

Богдан климну главом и ошину коње. Кола су летела вели -

ком брзином и труцкала се преко неравног каменог пута.

Дан је био топао, сунчани зраци разбијали се о стене.

Где-где сретали су по неког Арнаутина са малом белом

капицом, на врх главе, у исцепаном сукненом оделу. Ови су

ишли својим послом, не обраћајући пажњу на путнике, газе -

ћи по камену својим примитивним опанцима од бивоље

коже, са увијеним ногама од вреће, обмотане канапом. Пре -

део го, са нешто мало шипражја и закржљавелих дрвета. По

њему лутају козе набреклих вимена, праћене дечурлијом

издртих кабаница и отпуштених празних торби. Њихови

чупа ви и гадни пси раздражено урлају на путнике и тресу

своје велике ружне главе, сикћу претурају се и јуре за ко -

лима.

– Познајем овде сваки камен, десет година лутао сам ову -

да. Знам сваког човека, сваку кућицу. Диван је то био живот.

Млад, тек што сам превалио двадесет и трећу, када сам узео

брзометку и отишао у чету. Волео сам тај живот, чинио ми

се нема лепшег од њега. Наоружаш се добро и хајд по Маке -

донији и Арнаутлуку. Нико ти не сме ништа, сви знају ко си,

па се склањају с пута. цело пролеће, лето и јесен у гори, а

кад се зазими а ти у неко српско село. Ту трошиш новац што

си заштедео и чекаш да духне с југа. Па јеси ли само
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приметио да се топи снег, ти се већ спремаш, гледаш каму,

све ти се чини није довољно оштра. Све зимске празнике

про ведеш код српских домаћина, а овде свет, пре би откинуо

оцу од даће, него што би пустио да му четник оде не поча -

шћен и не угошћен.

Топло сунце играло је по њиховим лицама. Март је ове

године имао лепих дана. Снег се једино задржао на пла -

нинама. Кочијаш је раздраган говорио о походима на арна -

утске банде, о бугарским комитама и разореним српским

домовима.

Када кола полетеше низ брдо, кроз кланац доста узан,

кочијаш се окрете и показа на брежуљку један дугачак нава-

љан камен.

– Ту је сахрањен један четник.

Кочијаш заћута и поче гледати у кајише дизгина које је

држао у руци. Није му се даље говорило. Стезао је бич и њи -

ме би каткад замахнуо на. брзе коње, који су опустили главе

чак до руде и каскали. Марко га запита после кратке паузе:

– Ко га је убио? Арнаути?

Не, наши, одговори овај суво. Тако је морало бити! Скри -

вио је, рекли су, и убили као животињу. Један злобан осме -

јак заигра му на усни У лицу је био блед и узнемирен.

– Било је то у добу евакуације. Наша се војска повукла од

Скопља. Моја чета, која је тада бројала тридесет људи, са

још једном комитском четом, задржавала је Бугаре и лагано

се повлачила ка Дебру. Била је мочарна јесен. Дрвета ого -

лела, стабла поцрнела од кише, куд год погледаш туга, да ти

се срце следи. С нама је ишао један млад четник, млад као

попуљак, али врло смео и поуздан. Волео је брзометку више

него своју мајку. Звали смо га јунаком. Још као дечко побе -

гао је у гору. Сећам се није имао наусница, под шајкачом му

је вирио прамен меке кестењаве косе. Био је леп. Очи је

имао топле, уста мала као у девојке. Како је знао лепе

планинске песме! У борби присебан; смешка се и шали.

Када у прелеће зазелени Перистер, он бере цвеће и плете

венце, вели: сећају га на село и на јаране. Ја сам га научио

војничком занату. Ја сам му показао како се нишани и где
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треба изабрати бусију. Од мене је видео како се бори камом.

Волео сам га више него себе, делили смо последње залогаје

хлеба. Рат га је затекао као вештог четника, али он је био

тако млад, његови другови на селу још су свирали у фрулу

поред оваца.

Али када је наступило повлачење, наш јунак се осетио

заморен. Пут је био тегобан, реке се разлиле, друм исква -

рио. Торбе нам празне, ни трунка хране. Уз то поче га мучи -

ти болест. Суви кашаљ цепао му је груди. Малаксао од

умора и глади, он се једва вукао за нама, гацао готово бос по

снегу и превијао се као богаљ. Ја сам гледао његово као у

мртваца жуто лице. Знао сам добро куда ово води.

– Он ће умрети, мислио сам. Образи упали, очи пота -

мнеле. Умреће негде крај ватре и биће остављен незакопан,

да га растрзају гладни пси, или планински вуци.

Првих дана храбрио је и себе и нас. Батргао се по каме -

њару, помињао нам наше познанике, у селима кроз која смо

имали проћи. Али село за селом је остајало, нису нам могли

дати ни мрве хлеба. Језик му беше одебљао од грознице,

уста испуцала а ноге клецале као у старца. Наслањао се на

моју руку, увијао у њој шињел, који сам скилао са себе да га

утоплим. О, да знате, господине, како су овде страшке ноћи

у позну јесен. Планине обвије магла, падине им вире као

сенке, небо притисну сивкасти облаци, из њих веје влажан,

ледени снег. Предео опусти, студен те мучи, и зајаукао би из

гласа. Као да сам сатана господари Македонијом. За вратом

осећаш неку ледену руку која те дави. Погрбимо се као

стар ци. Пушке нам се слепе за укочене прсте, очи оборимо

земљи, страх нас је да погледамо горе у пебо. Мисли ти

обамру, привиђаш мртве...

Гледао сам га једне вечери, крај ватре. Чинило ми се да

је давно већ умро, да то његова душа лута и срета нас на

сваком биваку, душа која је уклета да се греје крај ватара,

нас који умиремо. То је била последња ноћ, коју је провео

поред мене. Нисмо говорили само смо стезали једно другом

изнемогле шаке. Зверао је око себе, шушкао рукама око

пазуха и мрмљао бесвесно: „Спавају, спавају“. Ватре су се
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гасиле... Последње искре бориле су се са ветром и снегом и

пиштале промукло.

Не знам када ме је сан савладао те ужасне ноћи. Сећам се

да ме је доцније тргао један шушањ. Осетио сам слаб дрх -

тави загрљај и топао пољубац на челу. Од умора не отворих

очи. Ујутру сам се пробудио мамуран. Имали смо покрет.

Непријатељ надире, требало га је задржавати, још, још, што

је могуће дуже.

Али десило се чудо. Крај ватре је нађен мртав наш чет -

ник Христивоје. Неко га је преко ноћ на спавању заклао

ножем. Копоран на грудима био му је распаран, из поставе

цаклио се један заостали дукат. Тек тада се видело да је тај

стари себичњак имао на грудима скривеног злата. Њиме је

сигурно крадом набављао проју од Арнаута. Пребројасмо

се. Знали смо који су све поумирали и изгинули на путу. Од

живих сви смо били ту сем нашег младића. Било је јасно, он

је убио Христивоја и са покрађеним златом скрио се код

неког Арнаутнна. Још један бол за целу чету – јунак је

постао убица. – Са стегнутим срцем примили смо ову вест

и пошли даље.

Куда је побегао? – мислио сам целога дана. Има злата,

добиће хране и уточиште! Час сам дрхтао од среће што је

спасен, што ће остати жив и опет гледати Перистер, кад се

у пролеће одене густом горском травом, а час заруменио би

од гњева и викнуо: Злочинац! Издајица.

Снег је био престао другога јутра. Магла је мање тишта -

ла стење. Кроз суре облаке, као крадомице проби један зрак,

који је личио на зрак сунца. Бесна олуја беше одјурила ка

Га ли чници, а ми смоохрабрени променом времена кора -

кнули мало чвршће.

Око подне стиже нас једна чета. Она је била последња.

Журила се испред непријатеља. Водила је собом везаног

нашег јунака. Дечко је био луд од страха, тресао се у гро -

зници и цвокотао зубима. Његов мутан поглед летео је преко

нас, није могао никога познати. Војска која нас је стигла,

имала је мало хране, те подели са нама. Ја сам му пришао и

пружио му цео добивени комад. Он загризе али му залогај
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испаде из уста. Није могао жватати. Извели су га пред

војводу.

– Ти си побегао из чете, прекршио си војничку заклетву,

а уз то, убио си нашег војника и покрао.

Уши младићеве биле су заглухнуте. Није чуо оптужбу. Не

придржаван ни од кога поклецну коленима и сроза се. 

– За два тако тешка дела, бићеш стрељан, водите га,

грмну војвода и оде даље не окренувши се ни једном.

Облаци су се растурали као црне подеране заставе, небо

је остајало чисто. Бледо, зимско сунце обасјавало је урвину

и групицу војника.

Двојица га поведоше. Попели су га на оно место које сам

мало пре показао и ископали му раку.

Сунчани зраци падали су му на мршаво лице и грејали га

последњи пут. Војници су тужно оборене главе брисали

сузе.

Погинуо је бесвесан у грозници. Није ни схватао да гине,

није ни осетио бол од куршума. Погинуо је сулуд, као живо -

тиња.

Све док кочијаш не заврши причу, Марко је немо гледао

у сунце које је залазило на хоризонту. На крају дубоко узда -

хну и рече:

– Сиромах, тако жалосна смрт. Јеси ли му знао роди -

теље?

– Знао сам, одговори кочијаш.

– А чији је он?

– Мој брат.

Како брзо лете кола преко неравног пута. Точкови одска -

чу, путиици се труцкају. Пре мрака треба стићи у какав сигу -

ран хан.

Марко није више мислио о гробу свога брата, који је

имао обићи. Кочијашева прича ганула га је до срца. Он је

гледао у лице овога, некада страшног четника, а сада сми -

реног тераоца кола. На томе лицу моментано узбуђење

навла чило је мрки застор преко очију и бора, а поглед је

лебдео по путу, далеко преко коњских глава. Беоњаче су

231



биле стакласте, као да је на њима имао окна од наочари. То

су можда слеђене сузе.

А кола су јурила све брже кроз пусти, дивљи дебарски

крај.
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Гордана Влаховић

ПРЕПОЗНАВАЊЕ ИСТОГ

Радивоје Бојић, млађи брат славног Милутина Бојића,

није лако могао изаћи из сенке аутора „Плаве гробнице“,

дра ма, рецензија, песама љубави и митова, миљеника

књижевне критике свога доба (Скерлића). Не само зарад

сенке братове, него и по свој прилици, талента који је нешто

шкртији према Радивоју, млађем од Милутина осам година.

Како им родитељи умиру рано, Милутин је преузео

бригу о два брата и две сестре. Троје сирочади, сестре и

најмлађи брат смештени су код рођака у Краљево, а Ради -

воје, рођен 1900, са Милутином, при повлачењу кроз

Албанију, бива најмлађи (будући) писац који је доживео

страхоте голготе. Из Скадра Радивоје прелази у ђачки логор

а одатле, почетком децембра 1915. отпутовао је бродом за

Ита лију, та за француску. Одваја се од Милутина који

наста вља пут за Драч и Валону. Браћа су се последњи пут

видела у Тулону 1916.

Оба преживела Бојића, Драгољуб (Драги) и Радивоје са

поносом су чували успомену на свога најстаријег, што

бринући о заоставштини, што остављајући податке о њему,

рано преминулом (1917).

Бележи се да је Драгољуб (најмлађи) на једном листу

хартије сачувао скицу првог дела Вечне страже (како је

песник Бојић означио као велику епопеју).

Радивоје Бојић написао је мемоарско – биографску

књигу Милутин Бојић песник Србије, у којој налазимо

велики број података о породици, детињству и интер есо -

вањима свога брата. Образован, био је правник, дипломата

и писац (књиге прича и романи који су остали непознати

јавности). Од године 1949. у добровољном је изгнанству, а

умро је у Берну 1975. године.
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У међуратном периоду кад су настајале приповетке

Радивоја Бојића изражене су биле социјалне неједнакости

које писац уочава, али се не може сврстати у тзв. социјалну

књижевност. Предмет његовог интересовања је провинција,

начин понашања у њој, односи, негативна својства, и

неспособност да се у одлучујућем тренутку обуздају ниске

страсти. Учмалост средине у којој се сви знају, истиче се

јаловошћу сопствених живота, те се траже провиривања

кроз туђе капије. А тамо има свега сплетки, превара,

препредености, шкртости, посезања за туђим, парничења и

увреда. Често се посеже за бодежом, те и убиства зарад

неверства, иметка, имена, ружне речи. Аутор дискретном

иронијом и благим подсмехом (каткад) осликава психо -

лошке ломове индивидуа, у чему жене не пролазе баш

сјајно. Оне се често удају за времешне газде, чији иметак

није довољан, те долази до прељуба. „Кад је жена млада,

онда седом супругу, ни један зид није доста чврст“.

Друштвени живот најизложенији је у крчми, на желе -

зничкој станици и провиривањем у туђе авлије. Ентеријер

периферне биртије класичан: без столњака, дрвени столови,

мрачна лица, пијана погледа и црвених носева. Траже жртве

за разговор. Догађаји се хиперболизују, а историјат једне

каме говори о зверствима Арнаута, погибијама нејачи, и о

освети. Свакаква светина се среће: ситни џепароши, будући

политиканти, забушанти који би да попију и поједу на туђ

рачун. (Кама, У крчми).

Наивци ће се тешко снаћи (не само на железничкој ста -

ни ци у малом месту) него и у животу. Путник, у жељи да

ужива у идиличном пределу, у чекању два воза, у малом

месту, уместо идиличног мира, набаса на подводачицу и ње -

не девојке. Згранути човек узима пртљаг и полази ка возу.

Аутор гради духовито ироничну причу на рачун оних који

плаћају данак непознавању живота. Идила малог места

тражила се на погрешном месту. Ако идиле игде има!

Топонимска одредница омиљена за провинцијски дух

јесте туђа авлија. Шаролика је средина, туђа брига поти ску -

је сопствену. Препознаће се напасници, кавге, заје дљивост,
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завесе се размичу, измишљају се послови да би се из куће

изашло; врева, пси, очеви који не одобравају удаје, кћери

које беже, ситне крађе и прекрађе. Живот сваколики. 

Радивоје Бојић није се у својим причама бавио ратним

страдањима (као што је чинио Стеван Јаковљевић) осим у

причи Походе. Трагична за актере, каква би могла и бити.

Магле, снег, глад, лед. Из очаја војник постаје убица себи -

чног саборца који је крио дукате. Од Арнаута за њих

куповао хлеб. Момка за казну стрељају. Кочијаш који прича

открива да је реч о његовом брату. Пејзаж који се често

користи, ни мало није гостољубив. Поратна Србија још лечи

ране ратног пустошења. У таквом амбијенту не помаже ни

шебој у негованим баштама.

Често одсуство самилости према ономе ко је другачији

може да убије немоћну и незаштићену јединку. Радивоје

Бојић у причи У чаршији говори о злоби и самилости, о

несрећи и утехи. Несрећна Албанка Зејна остављена пред

прагом газда Пеше, Србина. Код њега је одрасла као

слушкиња у кући. Газдин син ју је обешчастио а онда

примио метак од Албанца који је Зејну хтео за себе. Зејна

бежи са дететом и бива изложена свакаквим понижењима.

Омраза чаршије толика је да је газда Пеша отишао у поли -

цију и узео дечака, нахранио и обукао. Зејна остаје у затвору

да тавори последње дане. Чаршија прича и пресуђује; а

самилости ни мало. Није само реч о друштвеној неје дна -

кости, него и о расној нетрпељивости. Али, и о тачном иска -

зу: није важна националност већ добро у човеку. 

Издвојиве, изван (реалистичког) поступка, залажењем у

сфере оностраности, настале су приче У делиријуму и

Тестамент.

У својој болести, у коми, професор Сима Ђорђевић дола -

зи до, за загриженог физичара, необичног сазнања. Ако се

открију физичке и психичке особине људи, најскривеније

мисли и жеље, не могу донети срећу. Најскривеније истине,

кад се обелодане, изазову распад заједнице. Откривају

људску превару, завист, незадовољство, лаж... Човек није

без тајне, а ни без мана. Да би био социјално биће и живео
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у складу са другима, мора стање подсвести оставити тамо

где је. Да ли су онда људи сачињени од скривених обмана?

Срећа је да се физичар буди из коме, а кошмар нестајеса

болешћу. Писац поставља питања шта све човек крије у

свом магловитом унутрашњем бићу. Да ли само лаж? Прича

траје на граници стварног и нестварног. А ауторов јунак

поставља питања којима су се бавили познати стручњаци.

Да ли је истина откривена?

Прича Тестамент је на граници иреалног. Човек увек

жели да може провирити из гроба како се понашају

сродници и познаници. Дух главног јунака пратио је пона -

шање оних који су остали без ичега (фамилија) али и оних

који су добили на поклон иметек (разна привредна друштва

и фондови) и одбијали да приме. „Нико срећан а нико

довољан“ (Његош). Дух се вратио у земљу, не желећи више

да изађе. Надреално, мистично, иронично.

На крају морам поменути причу Бивши. Неумитност

промена, неумољивост времена, које мења топониме, бивше

животе, и усахла сећања. Пропали бегови и даље, у свом

полудементном свету, пребирају пабирке некадашњег

живота. Синови више не живе беговски, него трговачки. Но,

не заборављају недељне посете очевима. Све је пролазно:

куће, иметак, углед и беговско уживање. Старци живе у

бившем животу, потпуно одсечени од времена које је донело

нове адете.

Не каже залуд лик Антонија Исаковића „...са нама ће се

погубити наше згоде и згодице. Ако нека буде упамћена и

пренета, па неким случајем и записана, вајдица је. Човек је

прича, отесмо га из црнине“.

Радивоје Бојић испричао је приче, неке наивно, неке

духо вито, неке са емотивним предлошком, о времену, људ -

ском понашању, атмосфером која се може и данас препо -

знати. Умећем које му је дато. Јер, по Данилу Кишу „свако

пише оне и онакве књиге какве уме да пише“.
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