


r©ПРОСВЕГА 

'G Идејни аутор Библитuеке НАЈ 
Л1ил исав Савиtz 

© Идејно ликовно решење Библиотеке НАЈ 
Ртuо.нир Ди.нщuријевиtz 

/ -

НАЈЛЕПШЕ 
ПРИПОВЕТКЕ 
МИЛОВАНА 
ЂИЛАСА 

Избор и предговор 

Матија Бећковић 

ПРОСВЕТА 

Ј 



МОЈЕ НАЈЛЕПШЕ ПРИПОВЕТКЕ 
МИЛОВАНА ЂИЛАСА 

Ово су моје најлепше приповетке Милована Ђиласа. 
Пријатељство је дало печат овом избору и по том пе
чату разликује се од сваког другог. 

Трудећи се да у задатом оквиру стигне на све 
стране Ђиласове приповедачке уметности, због дужи
не сам се најпре морао одрећи оних приповедака које 
сматрам најлепшим, као што су Љубав и ТромеЬа. На 
захтев едиције и бирајући само из оног што је аутор 
именовао приповетком, читалац је лишен одломака из 
романа који би се могли убројити у приповетке, а још 
пре у његове најлепше написане странице. Рецимо оне 
у роману Изzубљене битке посвећене животу 
плавских муслимана. Најлепших књижевних остваре
ља има и у оним Ђиласовим књигама које се не убра
јају у белетристику. Што се нису нашле у овој књизи 
биће мања .штета ако ове које смо изабрали читаоца 
заинтересуЈу за целину његовог дела. 

Марко Миљанов и Вук Лопушина су два од нај
очигледнијих поистовећења самог Милована Ђиласа. 
Од неколико записа о Марку Миљанову у овај избор . . . . 
НИЈе укључен ни Један Јер су то више расправе и есеЈ И, 

мада их је Ђилас убрајао у приповетке. Па ипак је и 
ова књига својеврсна почаст нашем "заједничком ди
вљењу Марку Миљанову и пријатељству за које је он 
био кадар". И наше несебично пријатељство је било и 
лично и симболично и није се тицало само нас двојице. 
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М.илован Ђилас је. писац најнеобичније судбине. 
Мада Је почео да пише ЈОШ као ученик, прво је постао 
~транп па тек о~да дом?~и ппсац. Или је тачније ако 
оп смо казали да Је у СВОЈОЈ земљи и данас остао и стра

нац п страни писац, а да домаhи писац није постао ни 
до данас. Његово кљижевно дело је остало непрочи
тано и непротумачено, као нека врста посмртног заве

~паља, а љегово име се у свести веhине још увек везу
Је :за п~ли.тичара и дисидента "који је нешто писао". А 
таЈ "КОЈИ Је нешто писао" писао је и објављивао гото
во седамдесет година. "Политичар који је нешто 
писао" писао је и робовао због оног што је писао, неу
поредиво дуже него што се бавио политиком. Али ако 
би се догодило да политичар буде заборављен а писац 
пос111ртно рођен, то не би било прво чудо у судбини 
Милована Ђиласа. 

Можемо ли се надати да то име у ново.м I\шленију 
постане само име писца несвакидашљег животописа. 

Xohe ли будућно~ испраВЈ~ати или преузима ти грехове 
~рошлости и к.ад Је р~ч о оудуhим временима у која се 
Једино и уздао. Билас Је непоколебљиво веровао у умет
ничку правду, не. само з~то што се једино у љу могао на
дати и што му Је она Једино и преостала. Кљиге об

јављене на ~траним језицима и у милионским тиражима 
доправљао Је до судљег дана, мислеhи на домаhег чита
оца кога ~а живота готово да није имао. Судбину и дело 
засно~ао Је на уверељу да he га боље прочитатп и пра
ведниЈе про~у11шчити будуhа времена и још нерођенп 
читаоци. Обрвљиване код најугледнијих светских изда
вача, Ђиласове кљиге добијале су најласкавија приз
наља од кљижевне ~р~пике и од кљижевне публике, 
признаља каква у СВОЈОЈ земљи и на свом језику није до
живе~. ~егову Нову класу "Тајмс" је уврстио у сто нај
значаЈ~ИЈИХ кљига у :ХХ веку, али таквом податку код 
нас IOIJe придат никакав значај. Тачније, Нова класа, 

б 

студија у којој анализира ко:мую.IСтпчкп поредак и иде
ологију, објављена први пут у СЈеди~енпм Америчким 
Државаыа 1957. године, преведена Је на више десети
на језика у укупном тиражу од преко три милиона прl~
I\!ерака и од овлашhеног Оксфордског форума .199). 
године проглашена једном од сто кљига козе су наЈвише 
утицале на културу Запада друге половине двадесетог 

века. 

Деценијама је у својој земљи живео као човек ко
ји не постоји ни у библио.графијама ю~ на фото
графија.ма. Као човек кога Је дозвољено Једино пса
вати. Био је сумљив и онај који се за љегове кљиге 
распитивао а камоли онај који их је читао. Као и љи
хов аутор у hелији, п оне су стављане под браву и др
жане међу проскрибованим списима с посебним оз
накама на оку овлашhених чувара. 

Страдаље Ђиласових кљига није маљи грех и не-
правда од страдаља Милована Ђиласа. Имао сам при
лике да веhину ових приповедака видим у кљигама 
објављеним у страним издаљима, али и да их читам У 
рукопису, као прокажене и конспиративне с~исе. 
Тајновитост и страхови додавали су им оре3л КОЈИ и1-.: 
сада, изгледа, недостаје. Као да Је на гуоитку онаЈ 
читалац који их чита без освртаља п призираља. За 
живота није имао cpehe да своја дела провери код 
читалаца свог језика, да чује љихов одјек и одзвук. Да 
му је допуштено да у својој земљи штампа кљпжевна 
дела, верујем да би се толико запослио на ~лу свога 
језика да не верујем да би нашао времена за оило шта 
изван кљижевног позваља. 

Ђилас је записао да му је било жао погинути, зато 
што се још није био исказао као писац. Једино писа-
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љем могао је оправдати своје постојаље. Иако је по
чео д~ пише чим се описменио, као да је тек у тамни
ци дооио прилику да то и оствари. У тамници је писао 
и преводио толико, да је сада тамница потребна и чи
та?цу да би све то могао прочитати и разумети. Никад 
НИЈе пропустио ~а испо~ текстова насталих у затвору 
то и нагласи. ,НаЈчешhе Је то била хладна hелија затво
ра у СремскоЈ Митровици у којој је, док се ледила вода 
у бокалу, писао дувајуhи у промрзле прсте. Beh и ме
сто где су писани, како су писани, и на чему су писани, 
чини их мученичким списима осељеним светошhу. у 
неком будуhем музеју српске кљижевности тешко да 
he бити потреснијег легата од неколико вреhа тоалет 
папира на чијим листиhима је Милован Ђилас превео 
Изгубљени рај Џона Милтона и написао многе при
поветке. И о сличностима писаља и тамноваља оста
вио је неколико проницљивих запажаља. Писаhи сто 
за љега је нека врста самице у којој се тамнује и живи 
измишљени живот кљижевних ликова. 

. ~ило је неколико Милована Ђиласа. Међу љима 
Је НаЈдубљи и најважнији онај који је писао. Тај је по
бедио и надживео све друге. Мада љегови животи ни
су маље завештаље од љеговог дела, знао је да је теже 
бити аутор нег~ актер и да је једну трагедију теже опи
сати. него у ЉОЈ учествовати. И на крају, нисмо сигу
рни Је ли Ђилас .више онај који је писао или они које 
Је описивао. Не .Јед,?ом сам г~ чуо да за себе каже "ја 
сам велики кријач , алудираЈУhи на аутобиографске 
чиљениц~ и исповести које није неопрезно позајмљи
вао само Је~ном лику ни остављао само на једном мес
ту, него их Је расипао и скривао тамо где he им се чи
талац најмаље. надати и нај теже их открити. 

Говорио Је да би сву своју и политичку и 
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дисидентску каријеру дао за једну успелу прИповетку. 
Љегово дело наводи на помисао да би сва зваља дао и 

за много маље. Рецимо за једну реплику или рече ницу 
у успелој приповеци. Жеља да себе прокријумчар~ ~ 
опстане макар у најдаљој жилици и у наЈспоредНИЈОЈ 
реченици, једна је од најпотреснијих одлика Ћил.асо
вог кљижевног дара која пулсира у самој љеговоЈ ср
чици. 

Идеолошки жрец и иделошка жртва, Ђилас није 
идеолошки писац. У сваком случају то је маље него 
многи који нису били ни једно ни друго. Језичка свест 
је код љега дубља и то је конац који га је извео из. иде
олошког лавиринта. После дугог рваља, идеолог Је ус

тукнуо пред писцем. Због идеологије, ме~утим, никад 
се није до краја поверовало писцу. Да юче имао тако 
стрму политичку каријеру и изашао на т?шrки глас 
пре би био прихваhен као писац. Ратовао ~е и био на 
власти, али је робовао само због оног што Је писао. И 
боље му је пристајао трнов него ловоров ве~ац. 

Пре него што је постао ратник, писао Је о рату. 
Али љегове теме и мотиви нису само рат него и љубав 

и снови, лов и риболов, пуноhа живота. Пре свега 
природа у којој су потиране све разлике, а сам? сло~о
да налазила своје Оl'Твареље. Мотиви из наЈраниЈег 
детиљства проклијавали су после више деценија и тек 

у тамници долазили до речи. . 
Што се више бавио прошлошhу као да НИЈе одва

јао ум од данашњег дана и нашег времена. Тако смо до

били кљиге које су истовремено и древне и актуелне. 

Док је писао своје побуљеничке расправе плаhене 
дугогодишљим робијама, морао се укривати и дови-
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јати како полиција не би открила шта пише п рукопис 
конфисковала. Зато би на оном месту у куhи где је 
веровао да су постављени прислушни уређаји читао 
оданој супрузи Штефанији најновију приповетку. И 
варка је успевала. Чак ни тајна полиција није сумњала 
да су приповетке најдубља преокупација Ђиласовог 
биhа. 

Милован Ђилас је за живота објавио четири кљи
ге приповедака. По законима пишчеве судбине све 
оне су написане деценијама пре него што су штам
пане. Оне најраније сабране су у књигу и објављене 
тек постхумно. Као осамнаестогодишњак имао је об
јављених приповедака колико и година. Према пстра
живањнма књижевног зналца Бранка Поповиhа од 

1920. до 1940. године објавио је педесет приповедних 
текстова. Само у "Политици" штампао је тридесет и 
једну прпповетку, што под својим што под именом 
Мило Николиh. У овом избору нашле су се п оне при
поветке које још нису ушле ни у једну књигу, расуте 
по часописпма или нађене у пишчевој заоставштини. 

Да су објављене онда кад су написане Ћпласове 
књиге би одавно заузеле оно место које им припада. 
Да ли се то време може надокнадити питање је на које 
само време може одговорити. То свакако не важи за 

оне приповетке које су веh убројане у ремек-дела 
послератне кљижевности п налазе се у овом избору. 

Марко Миљанов се рађао три пута. Други пут кад 

је од војводе постао развојвода, а треhи пут кад су, оне 
године кад је преминуо, објављени Пршtјери чојсmва 
и јунаzшТtва. Славни војвода постао је славнији као раз-
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војвода, и то је можда јединствен случај у српској ис
торији и традицији. 

И Милован Ђилас се рађао три пута. Други пут 
кад је први у комунистпчкој историји добровољно си
шао с власти и упутио ка голготп свога жив?та. Да ли 
је без власти постао славнији или неславНIIЈ~I, о томе 
су само код нас подељена мишљења, али то Је наша а 
не његова трагедија. Треhи пут Милован Ђилас се ра
ђа н то после своје смрти и то као писац и започиље 

онај живот због кога се родио. 

За судбину Милована Ђил~са нисам нашао боље 
објашњење од оног у Снакнуhу · Хермана Хесеа. Зато 
Хесеов запис укључујем у свој предговор. 

CvtAKHYЋE 

После шетње По брgиыа учшТtељ се са 2руПо,н ученика 
сПуштао у равюшу u Приближавао зиgиналш ве!!_ик~2 
zpaga Преg чијztлt се каПијалш скуПила велика груиа 

љуgи. Kaga су gошли ближе, виgели су_крвю~ка зао
куПљеног своји.н Послом и човека uсириљеног og му
чења и затвора како се т р за на таљи2алtа. Руља_ се 
тискала око Призора, Пљувала и вреlјала осуlјеног и 
ње2ово слшкнvhе Послш!Тtрала са виgљиволt раgошћу. 

"Ко је овај?", ПшТtалzt су учентщ "ll шzТtа ли fe 
vчuнuo каg овај нароg са толико pagocmu шичекУЈе 
'њеzову cлtpzТt? Нzюю виgели никога ga Плаче, или бар 
лшло caoceha ". 

"Мислилt ", рече учшТtељ тужно, "ga је zТto је ре~ 
тик". 

* Н а К"ЊI!Га" •. Херман Хесе: Yo~teiiiнociii gоколm!е, " ародн 

2002, (превод Горgана Tu.ltmТtujeвuh). 
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Кренули су gаље и йри cycpeilly с љуgи.м.а расйи
тивали се о UJtteнy и неgелшtа човека ко2а су малочас 

виgели у оковима. 

"Верски оШйаgник ", викали су љ уgи бесно, "ко
начно је савио йроклеШу 2лаву! Доле с њим! Замисли, 
тај йас је хтео нас ga учи ga рај има само gвоја врата, 
као ga ми не зна.мо ga их има gванаесШ!" 

Учении,и су се зачуЬено окренули сво.м учиШељу и 
уйиШали 2а: 

"Како сйlе йо2оgили, учиШељ у?" 
Он се осмехнуо и насШавио йуШ. 
" То није било Шешко ", рече Ш их о. "Да је Ш о био 

убии,а или лойов, или йр.есШуйник било које врсте, 
йримеШили бисмо коg љ ygu сажаљење и саучешhе. 
Неки би йлакали, неки Шврgили ga није крив. Ко, 
лtеЬуШим, има сойсiUвено мииtљење, нароg ње2ово йо-
2убљење 2леgа без жаљења, а ње2ово Шело бтщ йреg 
йсе". 

Саплеменик с друге стране планине, са брат са су
протне стране, сапатник са слободе, саписац истог све

та, сабеседник с којим сам се понекад спорио о про
шлости а готово никад о будуhности, знао је да будуlш 
живот неће бити ни овај који је сада, ни онај који је 
био, него неки други којем се надао и уздао и који ће 
доћи кад њега више не буде, а коме је завештао своје 
дело. 

Mailiuja Беhковиh 
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ГУБАВАЦ 

Јовану Баровиhу 

1. 

Beh се у успутнпм селима знало о чему се ради, чак и 
да кмет Тодор није причао сшљiа које је срео, а и у ха
ну раструбио. Он је очевпдно вест саопштавао намер
но. Али ни љегови сусељани, који су га најбоље знали, 
нису у први мах могли да ухвате због чега он казива
љем тог зла и несреhе истиче неки свој властити зна

'-IаЈ. 

Убрзо и то би јасно: лекар у вароши, официр ау
стријске окупационе војске, утврдио је да је Лазар, 
угледан и наочпт средљестојеhп сељак из љиховог се
ла, оболео од губе и да га због тога треба издвојити од 
осталога света. па је љему- кмету Тодору, војна власт 
поверила и наредила да у селу одабере погодну куhи 
за смештај болесника и да се строго стара о томе да 
когод не би с прокажеником у додир долазио. 

Зли глас је ишао испред Тодора п домаhини су се 
окупили код кметове још недовршене камене куhе, 
која се под непотамнелом шиндром белела на зеле

ном брешчиhу усред села. 
Јасан пролетљи дан веh се клонио паду кад Тодор 

наступи у село, и мада је издалека могао да види људе 
окупљене пред љеговом куhом, он није журио, застај
кујуhи пред сваком успутном куhом да домаhици или 
деци, ако није било старијег, каже страшну новост, 
коју су сви знали, и да изокола нагласи тешку дужност 

која је на љега пала. Он је, штавише, знао и да се Ла
зарева болест докторским језиком назива лепра, и ма-
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да је тај израз звучао далеко нејезивије него народни 
за то исто зло, изгледало је да Тодор и у овоме- у ње
говој ученој тајанствености, такође налази неки зна
чај, па га је радо понављао, често додајући: Каква гу
ба, још горе, ако горега има- лепра је то, лепра! 

Тако Тодор ступи пред сељаке нестрпљиво оче
киван, назвавши им Бога и уз то значајно хукнувши, 
као од тешког умора. Он скиде капу и убриса високо 
ћелаво чело, све у борама, спусти се у столовачу, коју 
му снаха спретно потури, па затражи од своје домаћи
це чашицу ракије: Да душу повратим! -како рече. 

Нико није очекивао да ће га Тодор понудити ра
кијом - било их је превише да би их све могао поча
стити онако грамзив какав је био. А ни прилика није 
била за то - свима су мисли биле окренуте у другом 

правцу. Тодору се заиста није требало чудити што пи
је сам, јер се морао премерити носећи се сам читав дан 
с таквим злом. 

Е, па - рече Тодор испразнивши чашицу - чули 
сте већ какво се зло на Лазара обрушило: лепра или 
~о нашки губа, ако није нешто и од ње горе. Него ни
Је се зло тиме окомило само на њега и његов дом, не

го, не било примијељено, и на цијело наше село. Ко ће 
се оженити од нас, ко дати дјевојку у нас? Кум од ку
ма и брат од брата ће се подвојити! Још, не дај боже, 
ако би се болест и на неком другом појавила- содом, 
ништа друго! 

Сељаци нису волели Тодора. Онизак и чврсто 
грађен, ретких и узаних, плавих, скоро белих бркова, 
истурених јагодица, подавијене браде и одебелог, мал
ко повијеног носа, он је одмах остављао утисак чове
ка колик? лукавог, још више необзирног чим се ради 
о његовоЈ користи. 

Он је заиста такав био. Но ни остали сељаци нису 
били друкчији - сваки је прво гледао себе и за себе. 
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Али се он издвајао: имао је неки посебни дар, као што 
се понеки ловачки пас одликује изузетним чулом ми
риса, да напппа и намирише он? што би му могло до
нети корист и ојачати положаЈ у селу и околини. А 
што је било најважније, он је умео да непогрешиво 
изабере начин који ће га до успеха довести. 

Једва ако је имао педесет година, а његова вла~т 

не само у породици него и у бројном братству, била Је 
већ одавно непрепорна. С временом се она учврстила 
и над селом - најпре под доыаћом, а са~а и под окупа
торском управом. Ослањају~и се на Јако и сложн;о 
братство, а још више на своЈе лукавство и мо~, он Је 
увек бивао изабран. Кметско звање додуше НИЈе доно
сило никакве плате и људи су га се нерадо примали. 
Али је доводило његовог поседника у додир с виши!II 
властима и самим тим му давало предности над ос~а
лим, дакако уколико је ове знао да и~к_ористи. Ако Је, 
рецимо, требало ићи на кулук, а оваЈ Је под окупато
ро.м био чешћп него и под бившом краљевском д~спо
тпјом. кмет је вршио распоред сељака и могао Је, не 
рушећп ред п праведност, да одреди неког у дане кад 
му је погодније. Слично је могао и да поступи кад се 
делила помоћ- брашна и шећер. ча~ ако и не ?п за се
бе и своје више додељивао, чега се Тодор IOIJe много 
либио. Сељаци су роптали противу њега нарочито од 
доласка Аустријанаца, када су у њему почели, с пра
вом или не, да гледају и туђинског доушника. Више ~а 
нису ни бирали, него га је власт поставила. А чак да Је 
неко и желео да се прихвати кметског звања- погото
ву су под окупацијом сви то I~збегавали, нико као То
дар није умео тако да се у ЊО) сналази. ~ођен да влада 
- говорили су сељаци. И да Је о.д веће Јачице и већег 
богатства- тај би државу посвОЈИО. 

И тако Тодору власт нико није ни поку~авао да 
оспори, упркос томе што је она све упорниЈе према-
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шивала устаљене оквире и све на:-.rетљивпје се уплита
ла у свакодневнп живот сељака. 

Једино је баш Лазар умео да се подругне кыетов
ско:-.1 достојанству п пстовреыено истерује правду п 
тамо г~ е за то изгледа не:-.ш. Али. он је био у многочем 

на СВОЈУ руку. а изнад свега занет у гусле и древне пе

О!е. Чак је и сам песме срочавао. А што је за човека 
сеља_ка још неприлпчније заноси о се и у кљиге, које је 
позаЈМЉiшао од учитеља. па чак и из града. У селу је 

он. петина. бпо омиљен као непоношљив п готов ко
шуљ у са себе да скине. Али ретко ко да би ыа у чем 
пошао за љю1- сељаком који је веровао да су истина 

п правда из народних прича и песама заиста постојале 

п могуhне и који је држао корпснијим про читати стра
ницу кљиге него на време п како ваља угарптп љпвv. 

Још један сељак није зазирао од Тодора. Али он.је 
био хајдук. одметнут веh одавно - веh домаhе власти 
су биле расписале високу награду за љегову главу, па 
су окупаторске власти ову само повисиле. Поготову 
за љпч и ко би хтео није смео поhи. 

Једини у селу којп се усуђивао да каже јавно о хај
дуку Јов~ну лепу реч. бпо је. дакако. настрана Лазар. 
Њпх ДВОЈIЩа су, уосталом, били побратима, срођенп 
ОНО:\! неухватљивом и вечном везом између песме п ју
наштва. гуслара п хајдука. 

Поготову сада. кад се зло сручило на село, ником 
није могло у главу доhп да Тодору оспорава власт п 
дужностп. Радило се, такореhи, о опстанку села: не са
мо што се оно излагало зарази. него су окупаторске 
власти претиле да he сваког ко би долазио у додир с 
болесником протератп у лазарет на острву у далеком 
мору. а чак и чптавом селу забранити додир са спољ

ним светоы ако се не бп показало послушна према ле
карским саветима. 
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Због тога сељаци, мада су знали да је Тодор једва 
дочекао несреhу која је Лазара задесила. како би се 
ослободио закерала - нарочито непријатног и непо
жељног баш сада када су се аустријске власти, услед 
неродице и глади. спре:-.шле да за храну отпочну радо

ве на цестама, па су се тиме пружале згоде за преку

пљиваље намирница и зараду на љима - нису могли 

спорити Тодору да је оно што он подузима и намерава 
да подузме и те како од користи селу. Сви су знали да 
се људском створу ништа не догађа а да то и друге љу
де не покрене, па су слутили да he Тодор и општу не
вољу Лазареву на неки начин за себе искористити -
оштрим мерама противу заразе, чије је вршеље мора
ло припасти љему као јединој власти у селу, учврсти

ти своју власт над селом. 
Али ко је шта могао да каже противу тога, кад се 

заиста радило и о животу и угледу села? 
Као никад дотад сељаци су се подавалп Тодоро

ВIЊI саветима-наредбама. 
Кад се по обичају почеше натезати коју куhу илп 

колибу да одреде Лазару за боравак и како да с љиы 

поступају п у додир долазе - сељаци у томе показива
ху превелику болеhпвост, Тодор пресече: Нека то бу
де куhа удовице Мијољке! 

Мијољкин камени куhерак на главпчици насред 

села, био је на погледу свом селу. довољно близу кме
та да може надгледати како болеснпку не би нико 

прилазио, а п довољно далеко како се кметовска че

љад не би заразпла. 
Сељаци почеше кашљуцати изгледати се: куhа је 

била трошна, кров прокпшљавао. Алп Тодор пресече: 
Нек буде како рекох. А ко неhе да слуша- нек иде куд 
га очи воде а ноге носе! Не дам ја док сам и што сам 

да село страда због махнитијех глава! 
И на TO!IIe се збор заврши. 
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2. 

Село tедва ако је удаљено сахат од града, а Аустријан
цима Је требало читава преподне да Лазара спроведу 
до љега . 

. сва раскршћа су рано изјутра поселе страже, а 
кад Је из вароши вод војника кренуо с Лаза ром, испра
тиле су .и~ ?П~стеле улице и прозори и у пламену бара
ка у КОЈОЈ Је оолесник био смештен. Напред је ишла 
патрола од три аустријска кољаника и два цивила пе
шака, а на једно двеста метара иза ље Лазар, сам сам
цат, раскопчан, поодрасле црне браде и гологлав -
ваљда је капу негде затурио. На једно триестак мета
ра иза љега ишла су двоја воловска кола натоварена 
живим кре.чом, који су војници лопатама расипали 
онуда куда Је Лазар прошао- а он је морао ићи десном 
ивицом пута. Кретаље поворке је успоравале и то што 
ле~ар с брадицом, који је јахао одмах иза првих кола, 
НИЈе знао српски, па је љегове наредбе Лазару како да 
се ,.:<Реће !I ~ад да застане, морао да преводи риђи фелд
веоел КОЈИ Је, такође на кољу, пратио лекара с љегове 
леве стране. 

Да је Лазар био везан и да је стража била мало 
ближа љему- ~ил а би то поворка с на смрт осуђеним. 
Али и без тога Је све личило на спровод ка губилишту. 
Пратња спора, тешка и безгласна -једино су се чуле 
лекарске заповести -још строже јер су на туђем јези
ку, и кр~тки, оштри повици риђег фелдвебела, у чита
вом краЈу већ познатог по строгости, па вероватно као 
таквог и изабраног да управља водом. А и сам Лазар 
се кретао као одузет - лутка на узици фелдвебелових 
команди, руку мртво опуштених и издужених. 

Нико се није чудио љеговој беспомоћности и по
корности: већ месец_ дана се говоркало о љеговој бо
лести и о судбини КОЈа га чека. Приметивши још зимус 
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безболне гнојнице по телу, он се на љих не би обзирао 
да се нису множиле и да искусни старији сељаци нису 
упозорили, кад су му избиле на уснама, да то може би

ти и нешто озбиљније, па и саl\ш губа. Њега је сама по
мисао на такво што бацила у бригу, не толико што се 

бојао за свој живот - свеједно ће једног дана умрет~I, 
него што би могао затровати породицу и село, па Је 

пожурио туђинском лекару, јер другог није ни било. 
Овај је убрзо утврдио о чему се ради и дао га под стро

гу стражу у бараку, док се не припреми љегово потпу

но издвајаље. Лазару је, чим су га затворили у бараку, 
било јасно да се ради о опакој болести, а дан уочи по
ласка у село лекар му је саопштио истину и објаснио 
како да се влада. 

Сада је Лазар не само знао да је осуђен на споро и 
мученичко умираље него и на нешто још страшније
на издвојеност од људи. Казивао је: кад ми је доктор 
оно рекао - била ми је прва помисао да себи одузмем 
живот. Али човек је такав, док је при памети - увек 
има толико несвршених, недоговорених послова код 

куће и с пријатељима, да му се чини грешним и ште

тним ако умре. 

И тако, није био прошао ни читав дан од стра
шног сазнаља, а све се тумбе окренуло- и људи пре

ма љему и он према љима, а чак је и све друго -шуме 
и поља, куће и река и сунце на небу изгледало друкчи

је. На раскршћима су га дочекивали сажаљиви, али 
тупи погледи оних које су страже зауставиле. Чак се 
ни знанци нису усуђивали да га поздраве, но не толи
ко што би се бојали болести, јер им је морало бити ја
сно да се речју не може на њих пренети, него из запа
љености пред оним што му се догодило, а и из страха 

пред властима, да ове, односно њихови доушници, не 

узму то за зло и као доказ прошлих, а можда и буду
ћих веза с прокажеником. Једино је неки старац, на 
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првом раскршhу. скинуо пред њим капу, п то hутке и 
са ~вечаном с.порошhу. као пред иконом. А што је би
ло ЈОШ чудНИЈе, то су на исти начин пред његовим се
лом урадш:ш и два ђачиhа, синови његовог комшије. И 
сам. Лазар Је юбегавао да се било коме јавља, јер би то 
оваЈ могао схватити као да он моли помоh коју и тако 
и тако не може добити, а што је још горе, власти би 
могле посумњати да је тај био с њпм у блискоi\I доди
ру, па можда п сам заражен. 

,.. Т~ ј~ тако он ишао покорно и клонула, но не што 
оп се ОО] ао ,..Фелдвебела- та ње.\rу је све било свеједно, 
него да не ои неким својим несмишљенпм чином дру
гима наудио. 

Са сваки.м кораком пред њиы се отварала све ве
hа п коначнща празнина. Из његовог живота, из доди
ра с њим, ишчезавали су не само људи него п ствари п 
простор, као да су се и они бојали да их не окvжи. На 
мосту пред селом, можда сетивши се депiњст~а и мла
дости што их је провео око бистре речице и у њој, он 
заста и гласно рече, мада га нико није слушао: Збо
гом, водо и ливада, небо и земљо, и тп јуначки народе 
српски! 

А~и у рођеном селу било је најпразније, најстра
вичниЈе. 

Таквом нечем се он додуше надао, јер је и у себи 
но~и~ од давнина наслеђену представу по којој губа 
НИЈе оила само опака болест, него и казна виших сила 
за најстрашнија сагрешења. Нико није памтио да би 
не~о од његовог братства оболео од те болести. Ни он 
юче видео такве болеснике, али је са стравом од де
тињства слушао предања да је било ретких болесника 
од ње и да су такве издвајали у колибе или пеhине на 
самотним местима. На њихов род су још дуго потом 
п~~то~ч указиваш.r и нерадо се с њим орођавалп. Лаза
Р) Је оило знано Једно такво братство -за њега се го-
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ворпло, мада нпко није ш1ыпю када је то било: Губав
ци се међу њима легу! То је сад чекало њега и његове 
потоыке - ко зна до ког колена, можда док трага од 

њпх буде. Ништа ту није помагало што је он као на чи
тан и разуман сељак знао да болести нису последица 

греха. него заразе. Јер је бпло важно како се људи 

према болести односе - запањеност и празнина га до
чекали на првом кораку пз бараке и пратили у стопу, 

као да се на њега обрушпла немплосрдна н свемоћна 
впша сила. 

Па ипак, кад га је и родно село сусрела тиме и на 
тај начин. био је запрепашhен и утучен. 

На прилазу селу, крај моста на речици која је опа
спвала сеоски атар, поворку је сачекао к:..1ет Тодор с 
двојицом својих рођака. Он најпре скидање111 капе оз
биљно поздрави доктора п фелдвебела. Он тако поз
драви п Лазара. но, дакако. без скидања капе. Саопш
ТIЮ је да је све припре.:-.пьено за прихва т болесника, па 

се на фелдвебелову наредбу укључи у поворку иза 
доктора, а она два рођака заобиђоше Лазара и с дво

јпцо.\1 војника, кој п су дотад чували раскршће. пођоше 

журно путем који се од главне цесте одвајао ка селу. 
Пут је тај водио уз брешhић- село је било расуто 

по брежуљцима изнад поља, и чпм претходница замп

ну, поворка крену од моста. Али. уколико су дубље за

лазилп у село, оно је било опустелпје. По наредби п из 
страха, ни живе душе није било пред кућама. Чак нп 
стоке п живпне није бпло, једино су везани пси избезу
мљено лајалп. Лазара не дочека ни родбина. Чак ни 
жена, ни кhер и син. Чак ни мајка. И њима је било за
брањено. 

Попевшп се на брег, он погледа ка својој кућп
старпнској каменој кући уврх села. Заста, обрадован 
или растужен, прп~1етивши своју породицу искупљену 
на каменоы доксату. Примети чак п покрет међу њп-
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ма - приметили су и они њега и препознали. Навреше 
му сећања и слике живог, још неугашеног живота, ли
нуше му сузе, посрте и погнуто пође на заповест, бри
шући лице цлановима. 

Када поворка пристиже пред нову кметову кућу, 
Тодор довикну Лазара да скрене удесно- ка удовичи
ној колиби. Али овај, ваљда занет или што је навикао 
на фелдвебелове наредбе, опет заста. У том тренутку 
из куће изиђе Тодорова доЈ\rаћица, гојазна и још држе
~~ ~рна жена, усплахири се и поздрави Лазара као да 
ЈОЈ Је Бога назвао: Бог ти добро дао, Лазаре! 

Но Тодор се осече на њу, искочивши из поворке и 
претећи штапом: У кућу, гадуро, пас ти се меса напо
тезао! 

Жена побеже а фелдвебел, љутито, подвикну То
дору: Ко овде заповеда - ја или ти? - и још оштрије 
Лазару: Напред! Напред удесно! 

Чим заокренуше удесно у обзиданп сокак, указа 
се на брегу удовичина колиба- претходница већ беше 
пристигла пред њу, и поворка опет потече једнолич
ним, спорим током. 

Лазару је било јасно где he га сместити, чим су 
скренули испред кметове куhе, п он ступи у колибу 

припремно.и слободно као у властити дом. Одмах пре
позна у ЊОЈ ствари из свог дома - црни котлиh веh на 

веригама и пун воде, штругљу тек остругану, сниски 
сахан и у љему пресечен хлепчиh, грудицу сира и ље
гову дрвену кашику резбарене дршке, а у hошку ша

рени душек и дебелу белу пољаву. Биле су ту и љего
ве гусле, обешене љиховим извијеним козјим рогови
ма о дрвени клин у прочељу одаје. 

Суз~ му поново линуше и он, овога пута их и не 
примеhу]уhи, пошто се обазре по просторији, изиђе 
напоље да се захвали доктору што је спасао народ од 
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зла које је љега задесило" Али не би прилике, јер су 
доктор и фелдвебел, мало подаље пред колибом дава
ли упутства кмету Тодору, који их је пажљиво примао 
с капом у руци - није било јасно да л~r ју је скинуо из 
поштоваља пли што му се глава озноЈила. 

А кад они завршише и пођоше, Тодор скиде с 
оближље зидине подужи, сличан међашу камен и по

боде га на пут пред Лазара, на једно десетак метара од 
врата куhице. Тек пошто то обави, он примети Лазара 
и љегове сузе па рече, криво схвативши да је овај по
чео да плаче видећи да му ударају границу преко које 
не сме преtш: Нек ти није криво на мене, Лазаре, тако 
ми Бог помогао ако ти ишта друго чиним до оно што 
старији нареде п што је у корист села. А да знаш п ово: 
даље од овог међаша крочпти не смеш, а иза њега те 
штите Бог и закон и длака с главе ти не сме фалити. 

Затим Тодор узе камен сличан првом, одброја де
сет продужених корака од веh побијеног, забп и љега 

оштријим крајем у земљу, па се опет окрете Лазару: 
Ето, ти hеш моhи излазити до онога, а теби he моћи ко 
xohe долазити до овога камена- десет метара, како је 
доктор наредио. 

Војници су расипали креч све док не дођоше до 
међаша што га је Тодор најпре побио, растурише не
колико лопата, па се вратише ка колима ... Поворка 
крену назад- лекар и фелдвебел су сада ишли напред. 
Пред Тодоровом куhом застадоше- Тодор се разгала

мио на домаhе да изнесу мезе и ракију. 
Лазар седе на камени праг и зари главу у дланове. 
Тако поче љегов нови живот - љегово умираље. 
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Поваздан, онако докон, Лазар је са свог брежуљка 
осматрао кад се ко по селу креnе п шта ко ради. У то

ме се толико извештпо да се и ноnу, по лавежу паса, 

по лампама и огљпштима неугашенпм илп по далеком 

дозпву, звпждуку или шкрипп врата, досеnао код кога 

се долази п кад се ко куnи враnа. Нешто из оног што 
бп чуо, а још више пз посматраља, он је изводио за
кључке о приликама п односима у селу. Сем тога, у 

почетку сељаци нису много зазирали од љега, па се 

око оног даљег међаша створио полукруг од четврта
стог камеља, на коме су седели док су разговарали с 

љпм. И Лазар пронађе у хрљаги пза куnе један такав 
камен, па га намести код свог међаша да би бпо бли

же, јер с прага је морао да впче да бп га могли посети
оци чути. 

И тако, чак и мимо његове воље, мада је изопште
ље појачавало у љему жељу за учешnем у животу се
ла, Лазар поста као неко стециште за све јаде и нево
ље села. 

Лазар је посматрао кретаље облака п ветрова и 
залазак сунца- понешто о томе знао је п одраније, и 

пзвод1ю закључке о времену, а као човеку мудру и 

правпчну, људи су му се жалилп о свему што бп их ти

штало, п тражили савета. 

Сељаци почеше да навраnају код љега чак п кад 
су хтели да дозна ју чија им је стока била у потри, или 
ю пуке радозналостп - кад је ко прошао плп ко је п 
код кога био. 

А дешавало се п да се празником предвече искупе 
љих неколицина п премале га да им гусла сада су ље

:ово пева~е и речи песме пспадалп чпшnе п осеnајни

Је. Песма оп привукла п друге, чак п децу која бп по-
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издаље, пето толико радознало колико п преплашено, 

посматрала брадату људску приказу. 

Није се Лазар био много ни променпо, чпнпло се 
као да му се здравље п поправља. Истина, Iшп због то

га што нпје умео да брије самог себе или што је бра
дом хтео да прпкрще пзмршавелост п красте, лице му 

је убрзо покрпла црна п са страна проседа коврчава 

брада, а врат исто таква коса. Кожа му је дошла као 
почађавела, ваљда п од сталног седеља на киши п сун
цу, али се кроз љено псушено црнпло пробпјала п не
ка бледуљава модрпна. Није се видело никаквих рана 
на љему, сем на левој страни доље усне, а он сам је не
радо казивао о онима по телу п никада их није покази
вао. Одело је на љему било старо п подрто. Али за то 
је сю.! бпо умногоме крив: носио је траљке, не допу
штајуnи родбини да му ишта вредније донесу, јер да је 
штета тако је говорио - да он то дере кад може ва
љатп здравоме п млађему. И хранио се пето тако 
скромно, преппруnп се с мајком и женом, које су му 
остављале храну п воду напзменце, око сваког бољег 

јела што га нису дале деци или саме појеле: Чим ми 
нешто слађе п маснпје донесете, ја помислим на вашу 
оскудицу и неродпцу- једем ја љега, а оно мене! 

Изгледало је Лазару, а поготову љеговим укуnа
нпма, да ne он, иако пзопштенпк, прожпвети остатак 
живота у додиру с породицом, са селом- с људима. Па 
ни смрт му, упркос очевидној неизбежносш, не изгле
даше тако страшна: Друго је то опет, говорио је он, 
кад се умире с љ удныа. 

Породици, а н многима у селу, чак се чпнило по
некад као п да није болестан: иако није могао својом 
руком припоыоnи, ипак је у свему учествовао речју и 
ыпшљу. 

Тако потраја до усред лета. 
Али уочп Илиндана догодп се промена. 
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Окупаторске власти беху веh прошле године по
кушале да одрже уобичајени планински сабор за тај 
празник, али у селу, нешто спонтано а нешто под на

говором, одбише да се сакупе. Окупатор, свакако под
говорен и од оних који су му били наклољени, желео 
је да животу народа дадне што нормалнији, мирнодоп
скији изглед, поготову јер је веh текла друга година 
окупације па му се чинила да за такво што има више и 
права и основа. Истина, било је слабих изгледа да he 
народ поhи на сабор у планину, јер је мало ко издигао 
-стока је била скоро истребљена реквизицијама. Због 
тога окупатор издаде наредбу да се ове године сабор 

одржи на пољима суседног села- ово је било у среди
шту путева и насеља. 

Иhи или не иhи на окупаторов сабор - око тога 
наста распра у селу, у коју упаде п Лазар самим тим 
што је и он био сељак свога села- неодрезан од живо
та села. 

И дотад је он опажао Тодорова негодоваље због 
посета које му чине сељаци. 

Испољавало се то на два начина: 
Тодор и љегови рођаци наговарали су сељаке да 

га не посеhују и не излажу се ризику и сумљи. То није 
остало без утицаја: многи међу љима били су Лазаре
ви рођаци или пријатељи с којима је годинама делио 
свак? зло и добро; престаше да га обилазе, мада су га 
потаЈНО жалили и саучествовали с љиме. 

А уз то је Лазар примеhивао - а то су :му неки и 
поверили- како Тодор, или неко од љегових увек па
жљиво посматра с доксата нове куhе ко долази губав

цу, па кад би се посетилац враhао, Тодор би га заустав
љао и очевидно се распитивао о чему су зборили. 

То непрестано одвраhаље посетилаца, надгледа
ље и распитиваље заоштравало је односе између То
дора и Лазара чак брже и више но што је који било од 
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љих желео. Лазара је у љеговој патљи и злу дражило 
намерно и изазовно надгледаље, као да он сам НИЈе па

зио да љегова страшна болест не пређе на другога. А 
Тод ор није могао поднети да такореhи један божји от
падник одвраhа људе од љега и љегових планова. 

Лазар није имао жеље, а ни воље, да се свађа с То
дором, а још маље да потрже старе размирице. Било 
му је јасно, чак и да није био изопштен, да он нема ни

каквих изгледа да успе у отпору противу Тодора, лу
кавог, сналажљивог и ослољеног на власт и на Јаче и 

здруженије братство. Знао је и да he Тодору баш ље
гова болест послужити као добар изговор да прикупи 

село, а поготову у сузбијаљу утицаја Лазаревог. 
Али исто тако Лазар ни сада, као и пре болести, 

није могао да hути и не каже шта мисли о сеоским по

словима. Он је то ocehao као своје неотуђиво право, 
па био здрав или болестан. Говорио је: Село је моје 
као и чије било - у љему сам се родио и одљивио, за 

љега залагао, па чак и животом ризиковао у расправа

ма и тучама са суседним селима око шума и вода и ис

паша. Ту су мој дом и мој род- док дишем морам о љи
ма да бринем. 

Син Стојан веh је био прпстасао, а кhер Ружа зре
ла за удају - иако губав он није престао бити отац, па 
му је и те како било стало како he свој живот проживе
ти љегова деца. Исто осеhаље и исто право јављало се 
и у односу на љегову жену Милицу п мајку Иконију -
волео их је нежније и оданије уколико се више мирио с 
тим да им ничим сем добром речју помоhи не може. 

А поврх свега, земља је била притиснута туђ ин ом 
и разједиљена. Многи су сматрали да he за љу најбоље 
бити ако пригне главу док аустријску силу не сломе ја
чи, док су други позивали и устаЈали на отпор у име 

части и славе -тек, никог није било ко би могао оста
ти по страни, чак и ако би хтео, јер се и о љеговом жи-
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воту радило. Ни Лазар није могао бити равнодушан 
пре~ш несрећи домовпне. То је језпк мој п памет моја 
- узвикивао је он. Тпы човек живн колико и хлебо.м и 
водом. Црна Гора је моја као п чпја било друго - ни
коме је жена није у прћпју донела. 

Тако Лазара прилике, а и то што је још био човек 
~1еђу људима, уплетоше у сеоске послове, а тиме и у 
сукоб с Тодором. 

Нарочито се сукоб заоштрп откад Лазара, у за
ранке, посети крштени кум Зарија. 

Какво славље п сабори под туђпном! -узвикивао 
је кум сав црвен, и запенио од жестине. Земља стеље 
и камен проплака под чпзыом туђинском, а Србин да 

се весели! Него на то навија Тодор с дружином. А бог
ме је и љеговога доста - тежи нам је он и од туђина. 
Није ово више село. но тодоровина, као да је Тодору 
од баба остануло! Него ти, лпјепн кумашине мој, диг
нп глас- дао је Бог умиј е ш, а и смпјеш, губав си једна
ко, теби нико ништа не може. 

Баш то п јесте оно, ку~1е - узвратн Лазар - што 
сам губав- то ће Тодор с братијом и искористити да 
се село потхарачп и сваку живу душу од мене одбије. 

Ето, тп први, куме Зарпја, сјутра ако дође стани-пани, 
нећеш одољетп снли Тодоровој. А право рећп, не б п 
тп се бшю нп чудити. Страшан је мач који Тодор у ру
кама држи: оптужпо би те да сп се окужио, па тп и по
шљедљп каi\rен растурпо. 

Заклпљао се кум Зарија да неће уступптп, и даље 
подстичући Лазара: А не, мој куме, прије ћу вјеру про
ыпјенити но се Тодоровпм пзмећарем назвати. Него, 
свак је у тебе очп упро и наду у тебе полаже- ти уми
јеш. тп смијеш рећи што други не Сi\шје ни помислити, 
јер тебе зло веће задесити не може! Јер што си се обо
лестпо- то је од божје п сваког може задесити, али си 
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и даље наш сусељанин и људски створ- нада наша и 

памет наша. 

Тако Лазар, п иначе у неслози с Тодором, науми 
да отвореније подјари против сабора- лажног радова
ља у ропству п беди. 

Приметио је да је Тодор зауставио пред својом ку
ћом кума Зарију. Није могао чути шта говоре, а већ се 
п смрачпвало да би јасније видео. Тек стигао је да при
мети како се Тодор љутито усходао п како, упркос то

ме, чашћава Зарију. 
Па и пошто се смрачило, из два-трипут су из То

дарове куће износили жпшку да прппале Зарији чи
бук. 

Сутрадан, предвече, жена саопштп Лазару како 
кмет Тодор бесни на љега п прети да ће спречити сва
ки разговор с љпм. Тодор је. штавише. тврдио да Ла
зар искорпштава што је губав те лупета што му дође 
на ум и забада нос у сеоске послове. Губавац хоће да 
се над селом закмети- не дам ја жив то!- рекао је То
д ор. Лазар никад није желео да буде кмет- није то ни 
одговарало љеговој паметарској п пјеснпчкој нарави. 
Поготову ыу сада, губавом, није такво што падало на 
ум. Алп женпно казиваље га огорчи: иако је бпо обре
чен на смрт, он је још бпо жив, п спн свога села и пле

мена и земље своје. Овако губав, он се није могао бра
нити од Тодора, знао је то. али нп признати му право 

да га ућутка- живог да га сахраљује. И он се ћутке
да не ожалошћује жену, повуче у колибу и у своје са
мачка разыишљање. 

Шта је i\югао да учпнп? Чиме да се брани? Како 
да упозори сељаке да Тодору и није толико стало да 
село сачува од заразе, будућп је болесник издвојен, 
него да се селу на врат натурио п да народну несрећу 
преобраћа у игру и весеље. 
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И усред ноhи губавцу падоше на ум гусле- једино 
ору~је које му је преостало. Зачудио се- тако је ка
СНИЈе казивао -како му оне одмах нису пале на ум, не
го тек кад му се срџба стишала и почеле да мv долазе 
~а ум разложите мисли и речи противу Тодора. У стао 
Је с постеље, узео их у руке и сео на праг. Hoh је била 
топла и ведра и он осети радост, чак и моh у безмер
ном а знаном пространству. Гусле жељно зајечаше 
под гудалом и ударима његових прстију и он запева, 

али не стару песму, него нову- противу новог зла и 
неправде, али чијем се смислу и дете у селу 11югло до
сетити. 

Тиме као и нехотице отпоче безумна и неравна 
борба између губавца и сеоског кмета. 

4. 

Сутра увече он отпева пред посетиоцима песму коју је 
У ноhи сро чи о и ова се рашири по селу, а народ поче 
да се купи око губавца. 

У очи Илиндана, с првим сунцем, на међаш дође 
главом кмет Тодор и започе беседити: 

Шта хоhещ несреhниче? Куд те Бог проказао, ту 
си и у махнитање ударио? Је ли било и xohe ли икад 
бити да један губавац, један Божји отпадник, народ за 
собом води? Мјесто да од Божјег проклетства које се 
на те за живота развршило памет у главу узмеш, ти п 
даље Богу пркоспш. 

Но да знаш, ако ти чиниш што ти у самовољну 
главу долази- и моја је дужност да село и народ од те
бе чувам. Народ иде за слатком ријечи као марва за 
~ољу- ако. он ~е зна шта му треба и откуд му зло при
Јети, знам Ја и Ја hy га силом или милом довести к спа
су његовоме и упутити. 
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Ето cv се почели купити око тебе као да миром 
мирпшеш: а не жив да се распадаш! Куд he ти душа, 
ако се данас-сјутра твоја болест пренесе на друге? Ко 

he заразу уставити? И што се тобом не отрује то he ду
шманпн у бестрв зајмпти! 

Ако ти Аустрија и Аустријанци нису мили- нису 

ни менп, него их од невоље трпим, што народ одвра

hаш од власти и на несреhу наводиш? Људи морају да 
живе ако теби до живота није, и да се на саборе купе 
и тргују п веселе. 

Ја аустријски доушнпк нијесам, нити ико мој, ни 
дао Бог - али за село, за народ hy се, ако треба, и на 
Аустријанце ослонити и у помоh их позвати. Hehy зар 
допустити да један манитов и губавац намамљује при
ЧО111 и пјесмом и село, те куд тијело, ту да му и душу 

трује! 
То губа пз тебе збори п пјева- као казну и уклин 

народу Бог те још на животу држи! Шта ти имаш са 

селом, губавче и отпадниче? Село сам ја, ја о његовом 
животу и опстанку бринем, муку мучим и главу своју 
залажем. 

Него тп потоњи пут кажем: мани се подбадања, 
завежи језик свој и затри нампсли своје и благодари 
Богу и мени што добијаш кору хљеба п кап воде- док 
тп ја нијесам запјевао пјесму непјевану. 

Лазар га је слушао прибрано, бар тако је изгледа
ло. Али његове речи као да нису биле одговор на оно 

што је кмет изрекао, него извучене из његовог самот
ничког мозгања: 

Бог је мене казнио губом, а другога злим срцем и 

себпчном душом: ако је моје тијело губаво - моје ри· 
јечи су пз срца чпстога извађене и ја не могу, не могу 
да их не зборим, јер бих пред Богом, пред савјешhу . . 
своЈОМ сагриЈешио. 

Што ме зараза спопала- жив сам створ и то може 
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свакога да задеси. А оно што зборпч - тако сам збо
рио п док сам незаражен био п зборпћу до саыртне 
уре. А ко зна, можда ме болест п спопала да искуша 
душу м?ју п колико је искрено оно што зборим, коли
ко сам Јак да за своје ријечп препатплt? 

Тп знаш добро, кыете Тодоре, да сам ја вазда 
правду тражио п да смо се заједно у њу заклињали. Ре
ћп hеш: Нема теразија којима би се правда мјерпла! 
Па п нема! Но људи сваки пут знају шта је право а шта 
није, као што уыпју да одијеле дан од ноћи. Али и.ма 
људи- а и ти си један од њих. којима је правда оно што 
Љ\I срце жуди п који бп пристали са самим ђаволом да 
се грле и у паклу огњеноме да бораве само да се њина 
пита и да над другима старуше! 

Ја шщим добро какву невољу и себп и породици п 
бра:гству на врат товарим. алп не люгу друкчије. Ја све 
снщеваы како ою нас двојица у лијепо и како и тп 
правду видиш и мени посуљујујеш све што зборим, а 
кад дође~! себп, све је друкчије: ппште удовице п сиро
чад п не_1ачпце на самовољу твоју- сад сп п српство 
под ноr:е ст~впо радп зледухе зараде на сабору. 

НаЈпрще сам се п премишљао, али сад, пошто саы 
већ угрезао и очи ми се отвориле, и да xohy не могу се 
зауставити- гони ме сила јача од бриге за братством 
и породом мојим. 

. И скот xohe нешто мюю корита, а некмоли чо
ВЈек који лик Божји на себи носи. 

Можебити да то губа пз мене збори и пјева - она 
ме нагнала да впдпм и оно што нпјесам видио. Није 
cpeha у власти п богатству - свеједно ћемо ул1ријети, 
но у људсковпн~I ~Iеђу људюш. Људски би се род затро 
кад о души СВОЈОЈ не бп бринуо - кад не би и творпо 
оно што збори, ыакар га никад и не сатворио. 

Још сам прокажен п не~rоћан. Ја знам да шут не 
:\ЮЖе с рогатпм- нек се врши твоја сила нада мном. 
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Ако ово вријеме п није моје- биће сјутрашње, п на гу
бv се неhе гледати као у давна времена, но као п на 

с~аку другу болест. Па ако п није тако, ја не живим ;а 
друго до да спокојно умрем п спомен поштен пза сеое 
оставим. 

Чини, кмете, што ти је драго, а ја не могу друго но 

што люрам. . 
Ни Тодор није Лазара прекидао, мада Је испоља

вао нестрпљење - као да му је овај говорио одавно 
знане, а у сваком случају сувишне п опаке речи. Но 
кад поново проговори, Тодор се суздржа од оштрих 

речи п претњи. Штавише, он покуша да г~не Лазара

да ли да бп га завео илп што му заиста НИЈе зло желео 
-то није било јасно. 

Немој, болан, Лазаре, тако- рече он. Ако те ~ло 
снашло. по;-.шслп на жену п на дЈецу. на ст~ру МаЈку 

своју! Каквим несреhама њих недужне предаЈеш. Па и 

ти мораш прожпвјетп лијепо и десет п двад~сет годи
на, да ти сви понуде доносимо, мазимо те и ооилазимо. 

Што ја теби желио- то м~ни Бог.,.дао, и хоћу пре
ма теби као човјек према човЈеку да оудеы. Али у се
ло да не дпраш - село је моје. Такнеш ли се села - у 

ыој кров сп угарак гурнуо. Так~еш ли село- ~ам си с 
ђаволом коло заиграо. Не дира) ми у власт КОЈУ саы с 

муком тешком придобi~о. а.си. мп у жи~о срце такао .. А 
ако ти је до пјесама- ПЈеВа] ~Јесме КОЈе сп и досад ПЈе
вао. Пјесма твоја. а власт .tiiOJ~- или Г1у те раскуhпти п 
од сваког живог ствара одвоЈИТИ. У памет се, несрећ
ниче, да о теби не остане поруга гора и од ове што те 

задесила: куд си се разгубао, ту и народ на зло и не~ре

hу подбадаш! Као да је биј~с у тебе ударио т.е не :уЈ е~ 
никог до себе п не разумщеш ничиЈе до своЈе риЈечи. 

Лазар није ул1ео или није хт~о да одговори. А они 
који су га добро знали, држе да Је препуштао животу 
и будућности да они донесу шта донесу, па да он тада 
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нову песму срочи. Тек, он пређе преко оног о чему су 
дотад зборили и поче да распитује Тодора о фамилији 
и сто ци и летини. И мада је кмет био куhаник веhи но 
ико, пr:_еко во,..ље је одговарао- као кад се не збори оно 
о чем ои треоало. Тодор Је помишљао- тако је кази
вао касније- да је Лазару зараза памет изокрену ла. И 
мада отпре решен да од свога не одступа, он закључи: 
да с~ с губавцем више не препире: Рекао сам му што је 
треоало, па нек сам дође себи или нек га фамилија од
врати, а а.ко од тога ништа не буде - удариhу по љему 
као по На]љуhем душманину. 

, Тако се љих~ в разговор угаси у јутарљој прип е ци. 
Тод ор оде откуд Је и дошао, а Лазар оста на своме ка
меном прагу, сам. 

5. 

Изгледало је као да he се сукоб између Лазара и Тодо
ра стишати. 

Тодор је и даље надгледао Лазара, одвраhао сеља
ке од општеља с_љим, али у љега и љегове није дирао. 

Нп Лазар НИЈе жудео да нову распру с Тодором за
почиље. _О_д сабора ионако ништа не би, а она прва пе
сма у КОЈОЈ Тодора није поименце ни споменуо, скоро 
се и заборавила, а ако би когод из ље што и навео би-

. ' 
~о Је. то узгред и колико да спомене да је у селу ипак 
оио Један - додуше губавац, који је отворено устао 
пр?тиву неправде, макар од тога никоме неке вајде 
НИЈе било. 

У селу је владао мир, али само на изглед. Напе
тост се опажала и расла сама од себе -кроз опаке ре
чице, кроз доскочице, које су, изопачене, преносили 
од Лазара Тодору и од Тодора Лазару. Напетост су 
стварала чак и гледаља на даљину једног у другога _ 
гледаља тако упорна да је сваки знао и по сат да пре-
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седи на свом месту како онај други не би помислио да 
му се из слабости уклаља. А што је било ~ај~ресудни
је, сукоб се затезао кроз живот у селу, КОЈИ Је текао и 
морао теhи не водеhи рачуна шта he ко мислити и ~бо
рити о љему и љеговим појединостима, а натер~Јуhи 
истовремено свакога да се према љима опредељуЈе. 

Најпре Аустријанци расписаше колико и какве 
грађе село мора до зиме- негде до Митровадне, да по
се че и у варош снесе. Томе се није могло избеhи, а мо

рала се дати сеоска шума, јер државне није било. 
Тодор одлучи да имуhни могу плаhаљем сирома

шнима да се замене. То би прошло без роптаља да не 

искрсну питаље утрине од посечене шуме и да Тодор, 
заклаљајуhи се иза глади и оскудице у земљи, ову не 
даде на дражбу, те је богати разграбише још и пре не
го шу:ма би посечена. А међу богати~rа, дакако, беху и 
он и љегови рођаци. 

А веhина села, мада је потајно гунђала, на скупо
вима је одобравала Тодору -једно, да му се не би з~
мерили, а друго, што ни сами нису знали праведюче 

решеље. . 
У веh раздруженом и узбуђеном селу живот Је ис

турао питаље за питаље!'.I, а Тодор их је ре~авао без 
двоумљеља - нико други није умео, или НИЈе хтео и 
смео истаhи нешто боље. Понајмаље би такво што 
могао Лазар, окужен и одвојен. Он је могао нешто 
друго, па је подстицан од незадовољника то и чинио: 
певао је против неправде коју су много трпели. 

Сад је помиљао Тодора отворено: Не би било ни 
право ни јуначки, мислио је Лазар, да га заобиђе, кад 
сви виде и знају на кога се песма односи. Он га, доду
ше, није у песмама ни грдио ни клео, него заклиљ~о и 
молио да се обазре на сиротиљу и спомене шта Је и 

сам говорио о правди и поштељу. 

Знајуhи Тодора, он је, мада је прижељкивао да 
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његове песме утичу на њега и покрену његову савест, 

а .можда га и наведу да поново дође да поговоре и до

говоре. се о селу п његовпм потребама - очекивао да 

he оваЈ одговорити жестоким и изненадним ударцем. 
Јер юrкш.rе НИЈе као Лазару, измакнутом од свакодне
вица, било јасно да је Тодор ненадмашан у умешности 
и ~нал~жљивости од икога у тешкоhама које живот 
наоацуЈе на људе не чекајуhи на њихова мозгања п 
скањивања. само да је код њега било правичности. 

Но гусле не могу hутати ни бити лажљивпце. 
А нп Тодоров одговор није дуго чекао. 
Уочи Мале Госпође, рано изјутра, скупи Тодор 

сељаке и навалише да зазпђују Лазара. 

Можда је Тодору лекар заповедио да тако чини а . . ' 
можда Је оваЈ. и сам тако доконао- тек, Лазара поче-

ше да зазпђуЈу двоструким зпдом. Најпре су расулп 
~пвп креч свуд око куhе, а затим прегли са зидањем. 
Зидови су грађени на четири угла и одалечени један 
од другог п од куhе отприлике као и међашп. 

.посао је текао вео:-.ш живо- као да су се утркпва
;и: Једни су доносили камен, којег је било изобиља у 

ошrзпнп, п гомилали га на угловима будуhих зидова, 

до~ су другп- .они вешти зидању, међу којима најрев

НПЈ~ кум З~рИЈа. веh ударали темеље од крупнијег и 
груоо и на орзину стесаног камења. 

Тодор је надгледао радове, довикујуhи шта треба 
час овима час онима. Он је одмерио кораком одстоја
ља између зидова и уцртао на ледини оштрим врхом 
штапа куда ови тр~ба да иду. На Лазара, који је седео 
hутке на прагу, нще никакву пажњу обраhао, као да 
све то и НИЈе ~ему намељено. Уколико је посао одми
цао. утолико Је код кмета расла и нека весела и без

брижна живост: Ха, соколови- јуначио је он послени
ке - па he:-.~o брава заврhети п бардак преврнути! 

Лазар Је повремено погледпвао на своју куhу и ви-
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део породицу скаыењену на доксату: чудили су се чу

дом п они. не толико ?ноые шта се радп, колико ко све 

п како v то:-.rе сvделvЈе. 
ла;ареви сусељ'анп радили су с неприродном жур

бо:-.r као да желе да се што пре отарасе нечег сра:-.ют

ног, али истовремено и радосни што им :о веома лако 

полази за руком. Није било куhе која нще дала .после
ника. Лазар пх је опет и опет пребројавао сеiыјуhи се 
прпјатељстава п тешкоhа што их је са сваким од њпх 
проживео, а они који су Лаз~ра обилазили .и чак га 
туткали да песые пева. замераЈуhи ~ry шт~ НIIJe довољ
но оштар п отворен. били су сад наЈревнщи п на послу 

и у радовању. 

Кум Зарија. онако висок и кошча!, преса11шћ~шао 
се услужно пред Тодором. иако то оваЈ од њега НИ]~ ни 
тражио, и драо се на дотураче камења што су тоооя: 

преспори. А кад му је Тодоров син понудио бац~- ов~Ј 
је непрестано ракијом послужпвао посленпке, ЗариЈа 
је. заглађујуhи своје густе сыеђе бркове. рекао: Нек ти 
је. Тодоре. са среhом п ова работа, као и свака друга! 

Шта се то с кvыом догодило? Није ли га већ оне ве
чери, кад се враћао од Лазара, Тодор предобпо н прео· 
кренуо? Лазар није ыогао докучитп тачно шт~ се у куму 

п другима збило п преокренула, а мо~да нще умео то 
ни да схвати. По погледиыа кума ЗариЈе, а и других, нн
је ыогао ништа тачно да закључи- били су то погле~п 
ырачнп п пуни мржње. утолико жешhе што, к.анда, нще 
умела да се пред собом оправд~. Ра%rишљао Је и ппт~о 
се: Па лепо, ако је губав п мораЈу да га зазirдаЈу да не оп 

дете или марвпнче или шта било живо б""олест прено;и
ло. али због чега то чине тако мукло, оез много ООЈа· 

. ? 
шњења и с толиким весељем и мржњом. 

Лазар је очевидно био толико запањен !иы пр~

окретом у људима. а нарочито у куму Зарщи.- НIIJe 
шала, крштено куыство од давнина, а Лазар га Је ира-
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њеног унео и живот му спасао - те није никог ништа 

питао. Али сам кум је дао објашљеље, додуше не Ла
зару него Тодору, кад му је овај напоменуо да остави 
пролаз на зиду, како би Лазар могао узимати храну. Ја 
~е бих, но бпх и то зазидао. Оно јесте да смо нас дво
ЈИЦа кумовали, али је, како ти, кмете, лијепо и мудро 
рече: Сел_о изнад кумства! Село треба чувати, а друго 
важно НИЈе! 

Но, Тодор се не сложп да се vлази не оставе: Нек 
;-.ry засад то буде - рече он - да ;-.iоже жену и дјецу да 
види, па ћемо доцније и то затворити, ако се не буде 
владао како треба. 

. Б!rло је Лазару мучно да гледа како се љегов кум, 
КОЈеГ Је знао боље него себе п који је био у рату јунак, 
улагуЈе Тодору, запиткујући га за сваку ситницу: те хо
ћемо или ово овако, те како би било оно онако. док се 
Тодор прави као да то не примећује и одобрава му и 
одговара с висине, али и предусретљиво: Па, могло би 

како ти кажеш. Али не, не - боље ће бити овако. 
Лазара је нарочито чудило што нп тих дана нп си

ноћ није приметио да су се сељаци купили на збор код 
Тодора- зна~rи: ?Н им је наредио да на рад дођу и не 
питаЈ~ћи и.х. Го Је било кршеље давнашљих обичаја, 
по КОЈИма Је кмет и за неважније послове, кад се тичу 
читавог села, сазивао општи скуп, да добије приволу 

већине. Овога пута Тодор то није учинио, ослаљајући 
се ваљда на лекара и на непобитност Лазареве боле

сти и опасности која од љега селу прети. А упркос том 
очевидном прекршају обичаја, сељаци су га слушали 
као никад и предано зазиђивали Лазара. 

А још теже се Лазар могао довити нечем сасвим 
другом, наиме: због чега основу зидова, нарочито 
?ног унутрашљег. ударају толико широку. У почетку 
Је држао да ће то бити обична сувомеђина, отприлике 
висока изнад колена, каква се прави око љива да не би 
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стока потру чинила. Основе су навешћивале да ће зи
дови бити много виши. 

Чему вам то- узвикну Лазар- кад мени ни на крај 
памети није да одавде пзиђем? 

Алп нико ништа му није образлагао, једино Тодор 
мрзовољно одврати. Не зазиђујемо ми тебе, но губу 

ТВОЈУ· 
А кум Зарија притврди: Губаву душу љегову! Гу-

ба може снаћи свакога, али да ће Лазар такав одрод од 
села постати - томе сам се ја најмање надати могао. 

И тако, ако и оста неразјашљено због чега су се
љаци онако олако прихватили Тодорова непоштова
ње сеоског скупа, ширина основе зидова објасни се 
сама собом већ око подне: зидови досегоше изнад 

људског раста, како Лазар не би могао ни с ким да се 
види кроз узане улазе сем с једном или двема особама. 

Посленици баш тада, на позив Тодоров, оставише 
посао п окупише се око печеног овна и бачвице с ра
кијом. Печење је било Лазарев угич - он га позна по 

завиљушеним роговима, а и буренце је би~о ~IЗ љего
ве куће - у љему је био нов боров чеп, КОЈИ Је Ла~ар 
скоро ударио, и првоток који је за славу чувао. СвоЈОМ 
сиротиљом је Лазар плаћао властито зазиђ.иваље. 
Али ни то нико није примећивао: пили су ракщу и че~ 

речили месо с уживаљем гладних и жедних. А ни Ла
зар не помену ништа о томе, ваљда из ината, да не по

каже како му је до имућа стало. Но он не одоле да не 
довикне: Себе зазиђујете, а не мене" А ти, куме Зари
ја, себе си затро и робом учинио- да се с тобом подру
гују и да те ћушкају слуге Тодорове. 

На тоые се прекиде сваки разговор између Лаза
ра и љегових сусељана. Рано по подне зидови бише го
тови, па по љима наслагаше трље. Па и спољни улаз 
изидаше до паса, како би му се на љему могла храна 

остављати. 
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Посленици се ПО'"~еше разплазптп- то је п Лазар 
~югао закључити по Јењавању лупе н жагора. Кроз 

узанп пролаз у спољном зиду он је видео једино Тодо

Еа как~ седи на гоыилп кю1ења и избацује пз чибука 
оеле оолаке дима. а мало ниже кума Зарију с рукама 

скрштею~м у крилу. Било је ту око кыета п других
наЈВ~ЖНИЈПХ дома!шна. Није могао чути шта говоре, 
али Је по пригпњању глава могао закључити да је то 
нешто важно и поверљиво. 

Заладак зида прекрили двориште - оно наједном 
поста тескобно иако Лазар нп дотад није веhи простор 
користио. Он се повуче у куhу, проџара ватру и пружи 
руке ка топлинп. Тада га Тодор зазва. Врати се пола
ко пр:ко дворишта п про~юли главу кроз отвор, оза
рену оезразложнпм осмехом. 

Ето- поче Тодор- доконалп смо да ти кажемо да 
hемо зидове порушптп ако се баталиш пјесаыа и пје
вања и купљења народа око себе. 

Куме Лазаре - убаци се ~Iршава глава и оштар 
глас Зарпјин- муке твоје ми нијесу лакше но да су ме
не спопале, но није мп те жалије него пса ако се пјеса
ма не манеш- и мене си њпма био заблудио. 

,.. .~азарево ~е лице стушти и отегну у болном грчу: 
Гуоа Је, знам, оолест неизљечпва. А да вас не лажем, 
нп ова друга ми није лакша: не могу да не пјевам, па 
чините што вам драго. 

Срдите псовке и претње склонише главе кvма п 
кмета. · 

Лазар оста сам. Падао је сумрак, још летње топал. 
Он изнесе гусле, седе на праг и поче да пева све зане
сени) е уколико је гушhе мрачало. Знао је: а~о га неко 
и чуЈе, разумети га не може. 

Певао је себи и звездама. 
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б. 

Па ипак, он не оста сасвим одвојен од села. 

Истина. нико му више није долазио сем породице. 
Али он је преко њих дознавао шта се ради у селу, п ма

да пред њпма НИЈе певао нити им песме казивао, поне

што од оног што би рекао о приликама у селу проди

рало Је преко њих п ширила се. 

Због тога је Тодор два-трипут звао жену Лазаре
ву и спна му п претио им. Али они нису могли да се до

сете шта би IIЫ он могао нахудити: зид нису прекора
чивали, да не би то искористио како заразу шире; као 

породици није ради бруке могао да им забрани посе
hпвање болесника, а голо прпчање није губу разносп-
ло. 

Сељаци, па п ближи рођаци Лазареви, преокрену
ли су се и повпли пред Тодором- носе му дарове и бес

платно наднпче, а к Лазаревој жени и деци нико не за
лази. Лазар је. уосталом, могао понешто од тога и да 
впдп, јер зидови нису били толико високо да заклоне и 
његову п Тодорову куhу- оне су се налазиле на још 

узвпшенијпм брежуљцпма. Тако се однос између Ла
зара п Тодора и даље заоштравао, упркос томе што је 
Лазар био зазпдан п што више нико није према њему 
ма какву наклоност исказивао. Жена је Лазару кази
вала и како се селом проносе речи п песме Лазареве, 
мада ове у ствари нико није могао чути п разабрати, п 
да оне огорчавају Тодора и његове. а побуђују у селу 
наде. 

Али ако се Лазар п његови нису могли довити 

шта бп још могао Тодор противу њих да подузме, овај 
Је за то налазио прилике самим тим што су они живе

ли- на неки начин морали су да живе. 

Лазар је још пре болести слутио да се његова кhер 
Ружа загледала у ыладиhа из Тодоровог братства, али 
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сродством тако далеког да кмет није могао утицати на 

његову женидбу више но било ко други. Лазареве 
слутње и бојазни убрзо су потврдила његова докона и 
пажљива посматрања. 

Ружу и младиh.а није ниједанпут видео заједно. 
Али је видео њу- у белој марами, како одлази у брдо 
по дрва, или на ливаде код речице. У скоро би за њом 

кренуо и младиh., обично другим путем али који се 
сливао у њен. Њена повезана главица треперила је у 
зеленилу као петровац све док се не би изгубила иза 

превоја или у жбуњу, а младиh. се, у зеленим војни
чким панталонама, не би ни разабрао да није свој цр
ни сукнени капут обично носио обешен о десном ра
мену, па се и његова кошуља белела - махао је сло

бодном руком и чинила се као да то пољем или брдом 
шета лептир. Девојка и младиh. нису остајали дуго за
једно- он би се враh.ао први, и то веома полако, окле
вајуh.r~, док се Ружа кретала исто онако трепераво као 
и кад Је одлазила. 

Своја осматрања почео је пре зазиi)ивања, а сад 
их је настављао с таванског прозорчиh.а. А из начина 
како и када су одлазили на састанке и враh.али се, Ла

зар је закључивао и како се одвија и каква је њихова 
љубав. У задње време- уочи зазиi)ивања, осетила се 
промена: њихови састанци нису више били свакоднев

ни, а младиh. се с њих враh.ао журио, као да бежи, док 
је Ружа ишла застајкујући, а њему се једном учинило, 
мада због даљине није у то био сигуран, као да она 
крајем мараме брише сузе. 

Очеви и браh.а удавали су девојке и не питајуh.и 
их. Али се обично унапред знало за вољу девојчину и 
Лазар је веh. пре болести очекивао да младиh.еви роi)а
ци доi)у у просидбу. Досетивши се да се Ружа потајно 
састаје с младиhем, он се побојавао за њен углед. Али 
није ништа говорио ни њој ни жени, пратеh.и будно 
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ток њене љубави. Поремеh.ење које је у овој настало 
узнемирило га је- био је размазио своју јединицу и би
ло 1-.ry је жао да она пати. Младиh. је био скроман и ра
дин и Лазар се досеhао да су тешкоh.е у њиховој љуба
ви могле наступити једино због његове болести- због 
страха младиh.еве породице да се ороде с губавцем. 

Кhеркине незгоде су му утолико теже падале. 
Био се веh. решио да о свему томе поговори саже

ном, мада им се било тешко споразумевати на даљини, 

а морали су избеh.и довикивање да их туi) неко не би 
чуо. Али жена отпоче сама- било је око подне, петна
естак дана после зазиi)ивања. 

Она се најпре обазрела наоколо и он је по томе 
видео да она xoh.e нешто важно да му каже. Мора да је 
неко у близини пролазио и она очекну, пажљиво пра

теhи погледом неког кога Лазар није видео. Најзад 
махну руком, испраh.ајуh.и невидљивог, па начинивши 
око уста трубу од кошчатпх руку, довикну што је ти
ше могла: Xoh.e Ружи нарок да узму! 

Лазару одмах све поста јасно, чак и да му Милица 
не показа руком на куh.у Тодорову: на младиh.а су на
валили да се окани његове јединице. Кмет га је сигур
но застрашивао и претио да h.e их обоје пзагнати из се
ла, јер да неhе дозволити да се у његовом селу pai)ajy 
губавци- биhе да је и оно острво аустријско помињао. 
И Лазару се откри због чега је његова Ружа задњих 
дана два пута у поље одлазила, а да се младиhев пут 
није савио ка њеноме, нити његов лептир одлепршао 

к њеном цвету. Младпh. је, очито, већ био подлегао 
притиску и на састанке није више одлазио. Лазар се 
сети и да га је колико јуче видео како из прикрајка -
из шљивака за кућом, дуго загледа за Ружиним тра
гом, да се затим ужурбано замаје око дељања нечег 

пред куh.ом. 
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Лазар не нађе реч охрабреља IIЛII утехе. Није је 
юшла ни Милица. И срамоте је!- довикну она, што је 
значпло да су Лазареви противници већ раструбилп 
Ружину љубав, а у препричаваљу се као обично п при
додала. 

Први пут откад је оболео и сукобио се с Тодором, 
Лазар је бпо без речи. Милица прп.мети љегову изгу
бљеност: Трпјећеыо п претрпјети све, као п досад -
покуша да га умири. 

Али се он није могао умирити. Наредио је жени да 
за~юлп Тодора да дође на разговор. Жена никад није 
дознала шта је Лазар ыпсшю с тим позивом Тодору. 
Можда је хтео овоме да обећа да неће певати, саыо да 
r-.1y породицу остави на миру. То је изгледало утолико 
вероватније п схватљивије што сада нико љегову пе
сму није ыогао да чује. А можда је хтео да моли п ку
ми или да плати Тодору. Свакако је нешто преми
шљао -тражио излаз којег није било. 

Али Тодор се не одазва за три дана. А трећег да
на пору'-ш: Требало је на вријеме памет у главу, сад се 
све већ замахало да се уставити не може. 

Повратка није било- нп Тодору ни Лазару. 
Тодору су се тек сад пружале нове ыогућности: 

може ородптп свог рођака с неком јачом кућом и ти
ме појачати властити положај п углед. А сем тога, сва
ко попуштаље Лазару п љеговима, значило би даваље 
маха лајавцима п самовољнпциыа у селу. Губа Лазаре
ва сад му је била добродошла. 

Све је то Лазару било очигледно и да није видео 
кретаља и нова пријатељеваља по селу. А по ономе 
шта је довикивао жени, видело се да му је било јасно 
да су љегове могућности све ыаље и да се и род љегов 
може затретп: Ко ће да се жени од губавца или удаје 
за љега?- впкнуо је себи п свету који га није чуо. 
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То је тек била права. потпуна сырт, за коју се осе
ћао утолико крiiВЉIШ што није погађала само љега, не
го п недужна, ылада бпћа у којима је требало да се про
дУ'АШ љегов живот. И ыада је ю дугих раЂшшљаља из
вео закључак да би се све пето тако догодило п да није 
бпло љегове песме, чак п да га губа није спопала, јер То
дор бп ишао својю1 а он својИЈ\I путем, љему је утолико 
теже падало што не може ништа да учини а ЈОШ има 

снаге у себи. Није лп Тодор слично чинио и раније? Ни
је ли се натурио селу за кмета? Не б п ли он узео утрину 
селу и без губе Лазареве. Али је сада Лазар био беспо
моћнп прокаженик, осуђен и у деци рођеној. Није мо
гао, није смео изићи пз зидине, нити се ико усуђивао да 

му се приближи чак п да није било Тодоровпх претљи. 
И склон, као сваки усаыљеник и самртнпк, жестоким п . . . 
краЈЉИЫ закљ учиваљи~щ он Је довикнуо жени, кад му Је 

саопштпла одбијаље Тодорова: Душа је Тодорова губа
ва он је прави губавац а не ја! 

Али те љегове речи споро се рашчуше - и његова 

породица је већ била издвојена, као да је губава. Он је 
то знао. Због тога је преклиљао жену да дигну руке од 
љега и да му нико не долази, не бп лп се с љих скинуо 

покор п људи почели да се друже с љима. Али му они 
остадоше верни - ништа што је било љегово није се 
ыогло скинути с њпх, п жпвеше самотничкп, упућени 

једино на себе, на све нежнпју и болнпју љубав међу 
собом. 

Волели су п љега и бплп према љему све пажљи-. . 
ВИЈП уколико Је п љегов живот п разваљпваље зидина 

око љега бивало безпзгледнпје. Долазили су му и кћер 
и син - чешће него дотад. 

А кад се једне недеље у рану јесен начинише свато
ви младића кога је Ружа волела, она дође оцу, да код 
љега нађе утехе. Било је око подне -тада су му домаћи 
обично и долазили, и златна јесен сијала се око белопу-
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те п црнооке девојке у каменом пролазу. Иако се због 
рата није правило свадбена весеље, од ыладиhеве куhе 
су доппрали повици и жагор, а Ружа је распитпвала оца: 

Како спаваш, можеш лп шта да једеш, бабо? Боле лп те 
ране, је ли ти отешчало самотоваље? 

Лазар поче да плаче - тако дуго веh није плакао, 
и б~I му пријатно, као да је открио неку обамрлу моh 
сво)у! Опрости ми, кhери моја! - зарида он и пође ка 
ЉОЈ, али сетив се своје болести, застаде на по пута из
међу зидова. 

Тада га она виде- у подневно~r сјају. онако усправ
љеног, сасвим оронулог, с новим ранама отвореним 

по љеговим рукама и лицу. Али она не заплака, него, 
надовезујуhи се на љегове мисли, скоро срдито од
сече: Не жали ме, бабо; кад је такав- није за мене! 

Лазар препозна своју девојчицу- себе у љој. Он је 
такву препозна чак и телесно - виде на љој свој мла

деж, али на љеном левом образу, па крочи к љој, грле
hи простор и заливајуhи га сузама. 

7. 

Баш тих дана Лазар доживе и једну другу пријатну и 
изненадну посету. 

Беше, као и обично, у зору изишао на праг да се 
расани свежином и обрадује дану п да погледа какво 
he време бити- слутило је на ведрпну јер су магле бе
жале из долина. Пред прагом га дочека, лежеhи на 
предљим шапама, љегов пас Гаров. 

Лазар се у први ыах толико изненади близини жи
вог бпhа да ва?ну Гарова. Пас се полако диже на пред
ље шапе, ~ли Је и даље гледоа човека трепhуhи, очито 
се колебаЈуhи да ли у љему треба да види пријатеља 
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1rли противника. Он се очпто био отргао с коца - огр
љак му је још впспо око врата, и луљају!ш около на
ишао на трагове дол1аhе чељадп који су водпли ка Ла
заревој колибп, па је, напшав на мирпсе драгог госпо
дара, прескочио презид улаза и обрео се у дворишту. 

А Лазар, премпшљајуhи, сустеже радост сусрета. 
Шта да ради с псом? Ако Гарова задржи док дођу до
маhи - а он баш то пожеле, да би се поиграо с љим, 

може неко да примети кад пса буду одводили и означи 

га као преносника заразе. Али како да га отера- ако 

викне пас he га препознати, узрадовати се, узбунити 
околину, а тада га од колибе неhе моhи ни одбити. Ла

зар помисли и да се повуче назад- у колибу, али шта 

гарантује да пас неhе п даље остати на дворишту и че
кати господара, будуhи га је веh намирисао. 

Али Гаров, такође премишљајуhи, није се дво
умио шта да чини. Он полако, пруживши напред своју 
глатку округлу главу, пође ка човеку којп се није усу

ђивао ни да га вабне нп отера. Најпре юдаље, а затим 
изближе и са стране, он поче да га љушка. Чинио је то 
све брже, све )"здрхталпје, као да је на трагу нечег нај

драгоценпјег и најсудбоноснијег. При томе није по
гледивао у Лазара, као да га љегов изглед нимало нн
је занимао. Најзад се укочи, и поче брзо да пролази го
ре-доле љушком уз Лазареве ноге. Мирисну кратко 

шаку, једну па другу, п пето тако опет ноге, измаче се, 
загледа у лице, па откривши најзад нешто што му је 
све дотад недостајало, скоком махните радости баци 
се на господареве груди. 

Заборавившп на све, Лазар чучну да би га пас мо
гао пзгрлити - да би се он пса намиловао. 

Опируhи се на задље ноге, Гаров је загљуривао 
главу у господареве груди, у крило, дотицао му вла

жном лице и брзим покретима црвеног језика лизао 
раљаве надланице. Поваљаше се по ледини и- Лазар, 
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одвпкао_ од кретања, а пас уморан од нагле радости -
седоше Један прелш другом. Гаров је п даље поцики
вао и лпскао руке господареве, а Лазар, да би га смп
рпо,, п?че да га голица по ребрима п кореновима уши
ЈУ· 1 о Је _те~ ~ило за Гарова право ужпвање - споро и 
тихо, КОЈе Је Једино његов господар умео да ыу у свој 
пуноhи прпчини, и он се лењо и чудно отеже испред 
ногу господаревих. страсно се кезеhп и исплазивши је
зик. 

Гаров није био обичан пас ни по пзгледv нп по hv
дп. Лазар га је још као штене добавио ОД rnype сточ~
ра, а оваЈ га Је извео укрштањеы своје кучке шарпла
нинке с голишавиы п вео.\rа крупним мужјаком туђин
ске расе, заробљеним од убијеног турског официра у 
~реме рата с Турском. Сточару се допао снажан муж
Јак. а како се кучка терала, помислио је да би из њи
ног спарпвања могли испасти пси снажни за окршаје с 
вуковпма и длакави за планинске студени. Очекпвања 
његова нису се сасвим обистинила: испала су веома 
снажна, али голишава штенад, осетљива на хладноhv. 
али храбра и дурашна. Временом постадоше то п~и 
чувенп у чптавоы крају због своје оданости п жестине. 
Ни Гаров нпје бпо друкчпјп - нико ыv ни од доыаhих 
нпје смео приhи сем Милице, која га је хранила, п Ла
зара, који се с њпы још док је био штене поигравао. И 
ыада су Лазареви дуготрајни боравци у рату одвпкава
лп пса од њега, господара. Гаров га није заборављао, 
а прошле зиме, коју је Лазар провео код стоке у пла
нини. _између њих је дошло до блискостп и разумева
:ьа КОЈе r~змеђу пса и човека могу до краја да развију 
Једино заЈедничка борба и самоhа. 

Гаров нпје преыишљао, блажен што је открио го
сподара. Али за Лазара су тек сада настајале недаhе. 
Пас је потребан куhи, пако су са стоком осиромаши
ли. да чува од лупежа и вукова које су ратне невоље 
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наыножавале. Алп како да домаhп;-,ш врати пса ког је 
r-.шловао п који је лпзао његове отворене ране? Пас се 
свакако не може заразпти губоы - такво што Лазар 
није чуо. Но, можда је .\юже пренети? А ако и не мо
же - може Тодор помислити да може, а како пса не 
мorv да затворе као човека, јер се не исплати хранити 

залудног скота, Гарова бп сигурно убили. 
-И он се реши да задржи пса док се не договори с 

домаhима, па се попе уза зид, скиде два трна и стави их 
на улаз спољног зида, да Гаров не бп случајно побе
гао. 

Поче несвакидашње весело јутро за Лазара. Није 
впше био сам, чак је могао с Гаровом и да разговара
овај га је и раније у планинској чамотињи радо слу
шао, додуше зевајуhи када би прича бпла пре~уга. По
веде пса да обиђу двориште, стрпљиво чекаЈуhи док 
овај не омириса hошкове куhе и помокри се уз ко~ац 
за који је био везан његов претходник. Затим ~у 3ои
шли и круг између двају зидова, али како ту НИЈе оило 
ничег значајнијег. Лазар уведе госта да обиђе колибу. 
Га ров није б по куhнп пас, па и ту брзо све_ премириса 

п пође на место које му је изгледало као наЈвероватни
је станиште за његове будуhе дужностп- леже на улаз 
унутрашљег зида. . 
- Види ти њега! - нашалп се Лазар. Зна он шта Је 
његов посао! Но, немаш шта овдје да чуваш - ту ни 
вук нп хајдук неhе доhи. Али чувај, :увај, брате, кад те 
добри Бог за то створ по. А ја, идем Ji1 да доручак спре
:--.шм. Нема богзна шта- нисаы се госту надао, алп на
hи he се нешто за тебе, макар ја п гладовао. 

Тек што је Лазар почео дувањеы да распирује ва
тру на огњишту, напољу се зачу оштри и крупни Гаро

вов лавеж. 

Лазар још не стиже до прага, а напољу се проло
мише пvцањ и кратак псеhи квик. Он потрча - пред 

51 



спољним улазом лежао је Гаров, с главом меЪу пред
њим шапама- био је непомичан, а крв је врцала из ње
гове раз~аљ~не лобање. Пред улазом, с друге стране 
зида, стаЈао Је Тодор- из цеви ловнице још је излазио 
дим, а из Т од ора тобож незлобиве речи: Све чега се ти 
дотакнещ ништа живо се не смије дотаћи. 

Лазар први пут испрати кмета клетвом и мр
жњом, па клече крај пса - тело је било топло, али се 
ништа у Гарову није мицало. Лазар га је миловао, кр
~арећп руке и тихо наричући: Добри мој, жалости мо
Ја! ДоЪе да ме обрадујеш, да смрт наЪеш! Шта ли си ти 
крив злу људскоме? Мој Гарове, мој брате роЪени! 

Тодор доведе посленике те зазидаше спољни улаз 
-храну he Лазару убудуће остављати на врху зида, ка
ко губавцу ни пас не би могао доћи. 

А Лазар је лепо ожалио Гарова. Начинио му је 
пред колибом и гроб - према дужини, и положио гла
ВО.\! према истоку- као човека. Затим га је покрио ка
меним поклопницаыа као што човека покривају - да 
се земља не осипа по лицу његовоме. Затим је гроб 
побусао и обзидао, чак и мраморе ударио - као што 
човеку чине. Ту му је Гаров био на погледу, да га же
ља за њим не оставља. 

Ништа више није могло одвојити пса од господа
ра. Лазар се већ био помирио да са живим створом не 
проговори, а камоли да му неко у походе доЪе. 

Али усред мрачне и мокре јесење ноћи пробуди га 
мукла лупа .на вра_::има. Он одмах не одговори - није 
могао да ПОЈМИ да ои његова врата могла да се на уда
ре одазову. 

Побратпме, побратиме, отвори, ја сам, Јован! -
проби се заборављени знани глас кроз расушене даске 
врата и бесни лавеж паса по селу. 

То Лазара умах баци у живот из ког је незапамће
но давно био истеран и он скочи ка вратима, али се, 
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док је напипавао засун, присети: Јоване, богом брате, 
не 11южеш к мени- оболестићеш се! 

Но Јован је наваљивао речима, па чак поново и 
закуца: Отварај! Морам да разговарам с тобом! 

Нису могли разговарати кроз врата, да их неко не 
би чуо. Али Лазару није силазила с ума да би се Јован 
могао заразити- страх да не зарази неког с времена~! 

је код њега постајао јачи, он му понуди да разговараЈу 
кроз прозор. Јован одби: . 

Ја сам хајдук, свеједно ми је, неће зло на хаЈдука. 
А xohy и ране твоје да видим, побратиме! 

И Лазар попусти. 
Непокоран насиљу и безакоњу, Јован се одметао 

и пре окупације. А кад туђин у зиму хиљаду деветсто 
петнаесте поседе Црну Гору, он не сачека ни први зе
лен лист него се одметну у шуму. Повод одметању би
ло је насртање некаквог фелдвебела на грб црногор
ски, на шта је Јован и згазио капу фелдвебелову и~~ 
њој грб царски п умакао захваљујући мраку и своЈОЈ 
хитрини. Одмах су му интерю~рали породицу У. нею~д
бог простране царевине, а он Је наставио да Ха]дуку]е, 

вртећи се око града и свог с~ла, што би властима зада
вало главобоље чак и да НИЈе сачекивао и свлачио па
троле по путевима, и усред бела дана премлаћивао до
ушнике. Обично се кретао сам, или с два-три.друга и 
нападао где и кад га нико није очекивао. Био Је скупо 
уцењен, а како је био једини одметник из села у бли
зини града, улагани су посебни напори не би ли му се 
дошло главе. 

Лазар је, све док није оболео, одржавао везу с 
њим, износио му храну и давао обавештења. . 

Али њихово побратимство је потицало одраниЈе. 
Јован је био десетак година млаЪи- кад ~у почели да 
се зближују, он тек ако се замомчио, док Је Лазар био 
већ ожењен и зрео човек. И та разлика у годинама 
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учвршhпвала је њпхово пријатељство - кроз најпуни
ју срдачност пробијали су се пажљпвост п пошто~ање 
као између оца п сина. Најпре их је здружила женпд
ба Јованова- Лазар му је помогао да се зближи с ње
говом рођаком пз даљег села и ожени њоме. Лаза рова 
жена Милица је, после тога, била као старија сестра 
Ј овановој не вести, уводеhи је у брачни живот п сеоске 
односе. Kyhe њихове здружиле су се такореhп у једну, 
а ратови, заливши заједничком крвљу п патњама веh 
очврсло другарства, стоппли су у једно и све њихове 
брпге п наде. А што се Лазар није придружио Јовану у 
шуму, једини разлог је био договор- да овај остане не
ко време у селу као ослонац одметницпма. 

Ето, побратпые- поче Лазар разгрhуhп огњпште 
-ни руковаш се с тобом не могу. А п стид ме да ме ви

диш овако нагрђеног- ја себе не видим, него шшам и 
над водо.м се огледам, ыного ме нагрдпло, побратпме. 

Јован није умео да теши п једноставно одговори: 
Па, што је од Бога утеhи од њега не може, па ни бје
жати не треба. А ја бих и прије дошао да те обиђем, 
него некад не стпгни ја, а некад ме омети Швабе п њп
хови доушющи- те никако. 

Ватра поче да се разгорева п побратпмп, седеhи 
на труппнама око ње, насмејаше се обрадовано један 
другом. 

Но, Јован убрзо исказа баш оно што је Лазар и 
прочитао с његовог лица: 

Јесте те нагрдило, али још сп који сп и био, само 
сп страшно омршавпо. 

Једе ме шнутра- не боли, ама опажам како ме је
де. Ето тако: пробудим се ноhу, не пrшти ме, али опа
жам како се распадам и вјетрпм. Погана болест, ниси 
требао рпзиковати, побратпме. 

Јован се насмеја: А што да не! Шта хајдуку може 
наудити? Кад једном метнеш главу у торбу- онда вп-
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ше ништа није нп тешко нп страшно. Да, так~ је,.- сло
жп се Лазар - али човјек не треба да рпзпкује оез не
воље - то му је дужност преча од сваке друге сем 

образа. . . ,.. 
Јесте, алп прщатељство Је што и оораз. . ,.. 
Обасјани зидови колибе п предмети у ЊОЈ приолп

жише се у свој својој храпавости п спромаштву. 
Гдје су те п како су те само зазидали, Лаза ре!- уз

дахну Јован. Имао сам муку док с~м трње скпнrо п уза 
зпд се попео -не један но два. ГдЈе те затичем. 

Шта hещ побратиме, помирљиво рече Лазар -
живог cv ме зазпдалп. А друкчије нијесу нп могли, ако 
се прав~ узме: и да није заразе, пспријечпо сам се био 
Тодору. . . 

Јован стеже впшще тако снажно да му Јаке Јаго-
дице пскочпше пз сенке: Ја сам мислио да убијем То
дора, и право да тп кажем, понајвпше сам због тога п 
дошао. 

Зелене Јованове очи пскочпше испод густпх веђа 
Лазар је знао да то код његовог побратима означава 

хладну срџбу п решеност на све, па поче да га у~шру
је: Немој то не дај Боже да помпслиш! Братство Је ње
гово јако- ископаhе п мене п тебе! А он то не чпнп за 
Аустрпјанце, него- страх од заразе п наше домаhе ра
спре. Право ако се узме- свак м~ра да чу~а оно ~по 
је његово, па п Тодор. Мени за љуоав, немоЈ ~о, паора
тиме! Xohy да умрем .мпрно чист уза сву гуоу што ме 

спопала. 
Заhуталп су, недокучпви један другом. Јован ат-

паса реденик п окачп га на шппку пушке прпслоњ.ене 
уза зид. Затим скиде гуњ и такође га обесп. О~ Је п 
иначе био ситан, мада крутуњав, и некако BIПKI!JI~ 

Ј а те п не питам: а је шr ти омучало у гори, паора-

тиме?- запита га Лазар. . 
Па. како да ти кажем- п јесте п није. Мука мп Је 
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што је вјерних љ уд и све мање- продају се, побратиме, 
Црногорци за ситу и конзерве, као да никад образа и 
јунаштва имали нијесу! А друго :-.ш и није мука -жив 
човјек све претури. Него. побратиые, ја сам код тебе п 
због другог морао доhи. Док си био здрав, ја се није
сам присјеhао да те упитам гдје си оставио оне пушке 
и муницију што их нијесмо предали у капптулацији. Ја 
се надам да he ми се на пролеhе друштво помножити
јесте Аустрија у сили великој, али је и народ на муци 
још љуhој. 

Тада Лазар посумња у побратима: Ето, да није 
оружја, не би Јовану ни на ум пало да га обиђе- доте
рала га, значи, невоља; без оружја и без веhе чете жи
вота му нема. И кад је дошао- у јесени дубокој, веh је 
и снег обелетп могао! Друштво ненаоружано п нево
ља велика су га дотерали, а не побратимство. 

Лазар одмах каза где је оружје- неhе га ваљда са 
собом у гроб понети, али сумња у побратима остаде и 

он не одоле да је не искаже: Па добро, побратиме- по
че он не гледајуhи Јована- реци мп право као што си 
вазда за све право зборио: би ли дошао к мени да ти 

због оружја није било? 

Он п не докрајчи, а виде да није лепо урадио што 
је на муку ставио пријатеља- овај је укочено гледао у 
ватру, размрсујуhи у игри пламена властита двоумље
ња. 

Ћутање потраја, све мучније и упадљивије- и пси 
у селу, које је Јованов пролазак узнемирио, беху се 
веh утишали. Најзад, Јован покрену своју округлу гла
ву, сву обраслу у косу и браду пепељаву и још светли

ју према пламену- он погледа отворено и мирно у по
братима и исто тако каза: Право да ти кажем, побра~ 

тиме. да нијесам одметник - дошао бих ти на међаш 
као и најмилијп из твоје куhе. Али сад- преко зидова 
и кад ми је вријеме да се у зимовник склањам, не бих 
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тп дошао да ме није послало друштво којему је до 
оружја што и глава на рамену, а оно мени и глава и 

оружје. Јер. ја нпјесам дужан само теби п себи, него и 
српству и дружини. Вјеруј, побратиме, и ово што hy ти 
реhи: жао ып те, нажалити се не могу, а кад сам веh 
могао да ти дођем, наумио сам да ти дођем као што 
смо један другом вазда долазили, а не да од тебе зази
ре!II и с тобом кроз врата и зидове разговарам. Јер, кад 
веh морам, биhу с тобом човјек и побратим какав сам 
ти био- и бпhу ти такав док ми је главе на раменима. 
Ј едно смо ми - били п остали. И оба отпадници, само 

сваки друкчИЈе. 

Побратимов отворени говор намах Лазара толи
ко смири и обрадова да му се завртеше сузе: Нек ти је 
Богом просто, побратиме, што ми више неhеш доhи! 
А ти мп опрости што сам у твоје чисто срце посумњао. 

Јован се погреја на ватри, проговорише још о ко
јече;..rу- о Јовановпм невољама у гори а Лаз~ревим у 
болести, па овај устаде да иде. Али као да НИЈе ни по· 
мишљао да је то његов последњи сусрет са живим 

створоы а некмоли с милим човеком, Лазар је савето
вао побратима: Чувај се, Јоване, чувај лијепу главу 
твоју да њоы душмане не насладиш - а имаш их горих 

ыеђу Црногорцима но Швабама. Па сад кад преско
чиш, ти заобиђи Тодорову куhу, удри јаругом, да се 
што прије планине доватиш. Пази се од пса и човјека, 
од вука и хајдука, од ватре и воде - док си ти жив, ме

ни је као да и ја четујем п душмане таманим. 
Испрати га до зида и загрлише се и изљубише ре

чима љ у бави и верности. Хајдук се вину у мо кри мрак 
преко зпда, а Лазар се врати и седе на покисли праг. 

Пси су лајали још бешње него кад је Јован дола
зио, али Лазар их није чуо - није ocehao ни влажну 
студен под собом, као да ни њега није било у црној но-
hи. 
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9. 

Не протекоше нп два дана а Тодор нареди ново п по
следље зазиђпваље Лазара. 

Све огрезло у сиво - магла по врховима и ситна 
непопустљива киша. па Лазар не би ни знао да су ра

дове почели око подне да се одмах иза тога није поја
вила и Милица с храном. 

Најпре су морали да разиђу спољни зид, па затим 
да поспу кречом круг између зидова, а онда почеше да 
зазпђују унутарљи зпд. Кроз пролаз је Лазар видео 
Милицу - тамо где је спољни зид био разидан, како 
као ~ одсеченим рукама скамењена чека да занавек 

одвоЈе каменом љеног мужа од ље и од света. 

Лазар се досећао због чега то чине, а ни Тодор то 
није крио: Долази ти одметник - викао је он. А и куд 
he одметници и отпадници но један ка другоме? Све 
село he Аустријанци због вас спржити! 

Тодор се овога пута чинио Лазару много већи- у 
костретној кабаницп с капуљачом, п гледајући га по
ред жене, онако ыршаве п ситне. он не одоле да не до

викне: Свачпја је сила за времена! -и то су биле љего-
ве последље речи и задње збогом. · 

Јер улаз, узан да се кроз љега једва п могло про
ћп, учас зазидаше а у круг између два зида убацише 
два пса- ускоро се зачу њпхов лавеж, па наставише да 

зазпђују спољни зид. А кад предвече беху готови, кроз 
изненадну тишпну разлеже се нарицаље- мајка Лаза

рева је, што од памтивека било није, тужила за живим 
~ином. Али нико нпје могао да зна да ли Лазар то чу
Је- речп свакако није могао разабрати, а нити он даде 
икаквог знака од себе. Запевка дозва ноћ и црна мо
кра тишина леже на село и на Лазареве зидине. 

Но, пдућих дана. маха~! предвече, пажљиво ухо 
могло је чути брундаље гусала из Лазареве колибе. 
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Све село бп се тада као по договору уыпрпло, чак 
и пси око Лазара. па п у ку!ш Тодоровој, да не би гала
мо~! п лупаље~! одударали од осталог села. С истуре
них делова села Лазара су могли и да виде преко дана, 
али се није могло разабрати како изгледа, нити је он 
могао коме ма шта дојавптп. Храну су му дотурали на

обред сељаци- дугачкоы мотком с једног зида на дру
ги. Породици је било забраљено да му долази сем кад 
би на љу ред дошао. Но, како су сељаци доносили хра

ну кад би коме пало на ум, Лазар није ни могао ухва
тити ред да увек сачека и види на спољном зиду неког 

ОД сељака ИЛИ ОД СВОЈИХ. 

Изгледа да није нарочито ни желео да види људе 
- или је П!\ШО снаге да се од жеље суздржи. Био је за
довољан што сваког дана, око подне, на балкану сво

је куће. види своју породицу- три жене у црним мара
мама и сина, који би га, као и он љих, чим би изашао 
на праг, поздравили махаљем белим крпама. 

Али Лазар не дочека пролеће. Једног дана- сме
товп су већ опадали п по присојима се смеђа земља ру
дела зеленилом, не пзби изјутра дим из љегове коли
бе нити он изиђе око подне пред колибу. Храну врати
ше нетакнуту, а пси међу зидовима, већ подивљали у 

каменој самоћи. завијалп су с побеснелом жалошћу. 
Увече се не јавише ни гусле Лазареве. 

Тако потраја два дана. Трећег дана изјутра рази
даше зидове - мртав Лазар не одазва се с постеље, а 

нико се п не усуди да уђе унутра. Колибу запалише и 
жар од ље светлео се до дубоко у ноћи. 

Зидови су се зарушпвали и зарастали - све не

стварнија успомена. 
Из њих, пз пепела заборава, равно после тридесет 

п осам година, изникла је у тамници митровачкој ова 
бајка. 
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РАТ 

Текуhи са запада на исток, велика река је утицала у 
још веhу- увек је било и биhе да маље реке утичу у ве
hе. Око тих река, као око свих река, одувек је било би
така и ратова и граница, јер рекама струји живот и . . . 
оне раздваЈаЈу и повезуЈу, како кад и како кога. 

Beh три месеца вођена је борба о те велике реке. 
А како су се противници десили подједнаких снага, та
ко да ниједан није био кадар да попре другога, погото
ву у зими, која је наступала- зима за офанзиву тражи 
више људи и средстава- између река и на љиховим 
обалама војске су се укопале, прикупљајуhи снаге да 
на пролеhе, кад отопли и озелени, сатру једна другу. 
Фронт је пресекао велику реку - свакој реци, па и 
овој, свеједно је да ли he је фронт пресеhп. Одатле је 
фронт ишао на југ и на североисток, где се опро на 
ону другу, још веhу реку, и текао љом- реци је свејед
но и ако се борбе разигравају дуж љених обала. Фронт . . 
Је разрио рововима, земуницама и свакоЈаким рупча-. . 
гама Једва педесетак километара широки ПОЈас зем-

љишта који су обухватале две реке, велика и веhа. И 
земљишту је свеједно да ли га је или није фронт расе
као. Свеједно је то било љивама и виноградима, сели· 
ма и градовима. 

Али није било свеједно људима који су живели 
око обала река, мада ни они нису за рат били криви. 
Ту су земља и сунце били добри за људски живот, па 
су људи ту и живели. Рат је отимаље о господство над 
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људпыа и условима њиховог живота. па не може а да 

не поре~Iети људски живот свуд где стигне- поре1Iе

пю бп жпвот овпх људи, чак п да нису ту живели, чим 

бп до њпх допро. 
А како у рату мора увек бити бар две противни

чке војске - без њих рата не би ни бпло - то је свака 
од њнх настојала да уништи све што би могло бити од 
вајде оној другој. У рату исто тако не постоји ништа 
што је људско и што је творевина човековог ума п ру
ку а да не би могло јачати противника, па је најсигур
нији начин да овај буде ослабљен ако се уништи све 
што би могло да му допадне. Рат нема разуr-.ш нити мо
же да разабира шта бп ыогло а шта не би могло у не

ком тренутку да користи супротној страни, због тога 
је у рату најпаметније ако се уништава све одреда -
куnе и засади, стока и цесте, мостови и музеји и дака
ко, понајпре и понајвише, људска бпhа п услови њихо
вог живота. 

Повлачеhи се на запад, непријатељ је порушио 
све мостове на рекаыа и уништио све чаыце, чак и оне 

толико малене п безначајне да у њих једва стану љу
бавници - а ови воле, јер се воле, да се прибију једно 
уз друго и да једно друго спасавају. Нигде близу фрон
та, па нп надалеко од фронта -јер фронт је данас ов
де а сутра може бити онде - није остало ни моста, ни 
скеле. ни сплава. Штавише, п оно ча1шца и чаычпhа 
што су рибари сакрили од војске која је одступала, ре
квирирала је војска која је наступала, не толико што 
би њој били нужни, колико што би могли да користе 
противник у - за пребацивање шпијуна, диверзаната и 
ако бп случајно поново наступио. 

Људи морају да живе и у рату п упркос рату, па су 
настојали да иза фронта обнове прелазе преко реке. 
Али нису ![\!аЛИ за то средстава, а како су и разумни, 
знали су да би сваки нови чамац или скела били запле-
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њени. Због тога је сав њихов саобраhај текао преко 
војне моторне скеле. јер војска је морала да има. па и 
!Шала, везу преко реке- војска уосталом и постоји ра
ди тога да би имала све што противник има и што не
ма и што би могао да има. 

Војници на скели били су добри људи- сви војни
ци су добри кад нису војници, а и кад су војници ако не 

ратују -п превозили су бесплатно народ и његову ма р
ву п све друго преко скеле. Они су то чинили утолико 
предусретљпвије што су и сами припадали народу зем
ље на којој се рат водио. Чинили су то једино у часо
вима кад скела није радила за војску, за рат- то је са

свим разуыљиво, јер су и били ту п радили што су ра
дишi и били што су били ради рата. 

Непрпјатељеви авиони су најрадије налетали да
њу, па је скела ноhу радила за војску. а обично дању за 
народ. Али и народ, иако није војска, увештио се, па је 
избегавао дан и највише се го1шлао предвече на при

лазима- кад непријатељ више не налеhе а домаhа вој
ска још није почела с прелажењем, или пзјутра - кад 
непријатељ још није почео с налетима а домаhа војска 

више не прелази. 

Читава то поподне, мутно и прохладно и влажно, 

као многа зпмска. а поготову ратна поподнева, с леве 

стране обале- тамо где је фронт, чула се запевка. Вој
ници и три официра на обали- мајор из контраобаве
штајне службе и његов помоhник капетан и поручнпк 
који је управљао скелом и прелазом, знали су да то не
ко од сељака -једино они наричу упорно и гласно до 
бесмислености - преноси с фронта леш погинулог 

брата или оца, а још пре сина или мужа. Официри би 
били вољни и пре сутона да пређу п пребаце несреh
нике, алп су морали скелу да прикрију у врбацима, јер 
су непријатељеви пзвиђачп читав дан сваки час изби
јали пз облака, као да су уживалп у посматрању реке 
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- ни плаве ни сребрнасте, него каловпте - и врбљака 

голих и црних, утопљених у тмасте, гљиле баруштине 
разливене до исто таквог неба. 

Скела се рокћуlш извукла раније из баруштина -
облаци тврди и сури спустили су се до саме воде и су

тон почео раније да хвата, па су официри оценили да 
више нема опасности од авиона. 

Запеваље, које је било јељало, наједном се разле
же, као да је очекивало да се мотор утиша п скела 

приљуби уз обалу. Гомила сељака и сељанки п стоке 

нагрну на скелу, а међу љима и старији забрадатио се
љак, који је узјогуљене коље тепаљп~ш наговарао да 

ступе на скелу. Он је то чинио изразима као и код сво
је куће, алп нежније, тужније, јер је на колима био 
необојен чамов мртвачкп сандук, на коме је сељанка, 
такође старија, забрађена до уста п очију, држала ко
шчату руку, некадра да се од љега одвОЈИ. 

Хај'те, рано моја, носите жалост моју празном до
му моме! - тепао је сељак, цимајући вођпцама, док је 
сељанка, уз јауке и још жалостивније речи обгрлила 
сандук и другом руком. 

Капетан. плав, измршавео и крутуљав - он је мо
гао изгледати и друкчије, јер је важно једино да је био 
капетан- скоро љутито подвикну на оне који су већ 
били на скели, да направе место колима, па и сам 
и скочи на обалу, ухвати за вођице и снажно повуче 

коље ка скели: П у ст и их мени, стричане, ја сам с ко
љима одрастао, а ви тамо- места! 

Кољи осетише снажну и непопустљиву руку и по
ђоше за капетаном, мада стрижућп ушима и пипкају
ћи копитама чврстину дасака п дубину испод љих. Се
љак захвали капетану благосиљајући и љега и сву вој
ску. То учини и сељанка утишанијим и још жалосни
јим јадиковкама. Али капетану као да је било нелагод
но због таквог и толиког захваљиваља. Трљајући ру-
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ке као да отреса с љих прљавштину - заиста су вођи
це биле блатљаве и замашћене - он ненаметљиво и 

скро:-.шо одврати: Ништа, ништа. стричане, дужност 

наы је да поыаже:-.ю народу, зато смо ту и постављени. 

Него, ко ти је то, то у сандуку? 
Ко?- болно се зачуди сељак. Пусти дан мој- син, 

јединац. Два сам већ дао, сад и он, ето ко! 
Капетан очито хтеде да каже нешто утешио, а 

што би истовремено било и признаље, као: Да, слобо

да кошта прескупо!- али не нађе погодне речи или му 
се такво што учини сувишнпм у тузи сељаковоЈ и се

љанкиној -ова је очито била мајка погибаоца, па оћу
та п уздахну" Место љега се јави с крме поручник, та
кође плав, али висок и бркова толико ретких и бели
частих да су они са:\Ю истицали љегову ћосавост- и он 
је могао изгледати друкчије, јер је важно да је био по
ручник: Шта ћете- рат је рат, сваки дан гину- преве
земо понекад више мртвих него живих. 

Висок, старији и мршав, испаћен сељак обрати се 
оцу с питаљеi'.r: А ти то с фронта сина носиш? 

Сељак исприча да је био са женом пошао сину на 
фронт- поюю му преобуку, хране- и сам војевао па 
добро зна шта војнику треба. Прекјуче у зору непри
јатељ је направио испад и, као кад несрећа хоће, син 
млад и зелен- није имао ни двадесет година, погине од 

гранате: Сву му је утробу разнела, нису га отац и мај
ка ни жива затекли да жељу од љега узму!- додао је, 
као да не говори о себи и жени, али утолико очајније. 

А мајка је довршила нарпцаљем: Шта да причамо 

- ископаље наше, угашени дом задовек. 

Мршави сељак, играјућп јабучицом на дугачко:м 
грлу, и као да није ни чуо оца и мајку: И мој је поги
нуо, пре месец дана, па га нисам преносио- нек са сво

јим друговима лежи. А ви, како сандук тако брзо до-
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бависте на фронт- а тамо нема ни дрвета, ни столара, 
ничега? 

Отац се вајкао. као да није чуо задње питање: А 
не знам нп сам куд га носимо- глупотпња сељачка на

ша, тек колико гробо~! да се тешюю. 

Капетан потврди да и другп односе своје погину
ле, додуше без сандука: Команда народне војске по
штује народне обичаје, .мада бп заиста било правилно 
да војник лежи с војницима. 

Уто се и скела приљубп обали, коњп се тргоше, а 
капетан поново дохвати вођице и поведе коње, који 
сад пођоше радо, копита веh жељних тврдог тла. 

Насппом поред реке ишла је цеста, а војска је од 
пристанак њој пробила и пошљунчала пут, кроз глпб 
п устајале локветине. На том кратко111 и уском путу, 
опкољеном с обе стране житким блатоы разбразда
ним точковима, путнпцп почеше да се нижу један за 

другим, како би показали исправе мајору, који се још 
није био појавио из баракице постављене на цести. 
Капетан поведе коње не обзируhи се на ред- људи су 
се нерадо склањали у блато, алп без протеста, јер се 
радило о мртвацу којег је, штавише, пратило војно ли
це. Али, ыршави сељак- онај чијп је спн погинуо пре 
месец дана. погуривши се и машуhп штапом у десној 

руци као да му то помаже у трчању, појури ка бараци 

не обзируhи се нп на кога. Штавише, кад га поручник 
опомену да се држи реда. он се само окрену п, онако у 

трку, нестрпљиво домахну п показа штапом на бара

кицу: Имам ја тамо неког послпhка журног! 
Настаде мук- једино су кола шкрипала по песку и 

ноге шљапкале по блату: сви схватише да ыршави се
љак IШа нешто важно да саопшти мајору у барачици. 

Он то, уосталом, није ни крио: кад се кола успеше 
на насип, мајор их са чека. даде знак да скрену у страну, 
док је сељак стајао иза њега, надвисујуhи га, смешкају-
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hи се радознало и лукаво и поскакујуhи с ноге на ногу. 
Јесаы, чуо саы данас- хвалисао се он- има нешто жи
во у сандуку. А ви, капетане, ви се немојте вређати што 
вама нисам рекао- бојао сам се да не гурну сандук у во
ду, чекао сам док пређу, а ту је и виша власт. А не љу
тите се ни ви - обрати се родитељима - дужност је ре

hи ако нешто сумњиво приметимо: рат је рат. 
Отац и мајка су застали - збуњени, онемели. Мај

ка се снађе прва и поче да куне сељака због злобе и 
лажљивости и да преклиње мајора: Имај душе, пусти 
нас да за дана СВОЈУ тугу носимо. 

Охрабрен и пренут њеним запомагањем, отац 
стаде мирно пред мајора и поче такође да га моли, али 
исто толико строго, војнички, колико и болеhиво: 
Имајте увиђавности, господине, друже мајоре, роди
тељи смо, син нам је, село је далеко. 

Мајор је био црномањаст, младолик и веома па
жљивог, више радозналог него хладног израза- и он 

је могао изгледати друкчије јер је био мајор. Он одго
вори сељаку, али као да не говори баш томе који сто
ји ту пред њим, него неком одсутном, према коме је 
прописана да се буде љубазан: Све hемо извидетп, све 

по наређењима- ништа не брините. 
Затим приђе колима и, куцнув кажипрстом у сан

дук, нареди да овај отворе. 
Војници брзо одрешпше и без по муке скидоше 

сандук, а мајка полегну по њему тихо цвилеhи: Угаше
ни доме мој, угашенп доме мој! 

Али војници нису имали чиме да открију сандук и 
то поново охрабри оца да моли мајора: Душу не гре
шите, имајте увиђавности. 

Мајор као да није слушао. а није ни могао, јер је 
прегледао исправе путницима - ипак је рекао оцу, а 
можда и путнику: У реду, у реду, све he бити у реду. 

Наиђе камион и мајор га заустави руком у којој је 
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била нечија исправа. Капетан схватп без наредбе шта 
треба да чини и затражи од шофера клешта и чекић. 
Он нежна одмаче мајку од сандука, али она оста, и да
ље чучећи, сва увучена у себе, шака стиснутих уз 
образе, зазивљући још очајније угашени дом и црну 
cpehy своју. 

Војници учас отковаше сандук, а мајор, који је 
већ био прегледао исправе, даде знак да подигну по
клопац. Унутра је лежао голобрад с~Iеђ младић у се
љачком оделу - он заколута очима, учини покрет да 

устане, а затим се постиђено осмехну и оста лежећи. 
Је ли ти то син?- упита мајор. 
Син- одговори сељак. Једини, два су ми већ поги

нула. 

Бегунац с фронта?- питао је даље мајор. 
Не. хтео сам да га спасем, род свој да очувам -

што he ми земља и кућа п држава, ако се све моје уга
си? -прибрано је одговарао сељак. 

Путници су застали радознало, али мајор нареди 
војницима да их удаље и сви се брзо и разбијена пову
коше пред цевима. И шофер је одвезао камион чим је 
прп11шо свој алат- очито га све то није занимало или 
је имао важнијег посла п својих брига. Једино је остао 
мршави сељак. Њега нико није ни гонио, а држао се 
као да пма нарочитог права да остане. Говорио је, као 

за се: А ја сам мислио шпијун или нешто такво, нисам 
зло хтео, тако ми Бог поыогао, тако ми Бог помогао. 

Чучећи крај сандука. мајка заглади младићу косу, 
слепљену знојем, тешећп га: Не бој се, cpeho, добар је 
он, добар- то је наша власт, народна. 

Охрабрен, младић седе у сандук, али му мајор даде 
руком знак да легне п овај као на команду круто леже. 

Капетане, вршите своју дужност! -заповеди мајор. 
Капетан извади пиштољ хитро, као да је баш на 

то и чекао, и утера метак у цев. Не чекајући никакву 
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заповест, поручник узе мајку за рамена и непопустљи

во, али не грубо, одвоји је од сина, усправи и одмакну 
неколико корака. Исто тако један војник постранце 
пушком потисну оца краЈ мајке. 

Тада капетан опкорачи сандук и опали у срце мла

дићево тако брзо и вешто да се, како је изгледало, пу
цањ разлегао пре него је цев и наслоњена на груди мла
дићеве, а обамрли родитељи нису ни стигли да се снађу. 

Изгледа да се и младић снашао тек кад је метак 
разбио његово срце- он урликну, тело му се пропе у 

лук, удови и глава необзирно треснуше о даске, па се 

одмах слеже, као да се сав испразни. 

Мајор љутито рече: Сад га носите! -И одмах за
тим додаде умирено: Ми вршимо и вршићемо своју ду
жност. 

Родитељи га нису чули, бацивши се у јауцима и гр
чевима на сина. 

Војници их силом, али без грубости, одвојише од 
сандука и овај пажљиво наместише на кола, не забо
равивши да га увежу. Поклопац ставише уза сандук
опет нису имали алата, а и скела је морала што пре да 
крене, јер су се војни камиони један за другим ређали 
на цести. 

Чим војници то обавише, коњи кренуше сами. За 
колима пожурише и родитељи. И онај :мршави сељак, 
чудећи се самом себи: Откуд бих се томе могао досе

тити? 
Из дна сандука је канда био искочио чвор- крв је 

капала црно и нечујно. Мајка је држала руку на санду
ку, наричући речима које се нису разумеле, а отац, ку

кајући, пође поред коња, заборавивши да их потера. 
Поручник рече: Занимљиви су ти сељаци - ето, 

кукају сад као и пре. 

Али нико ни њега као да није чуо- сви су већ би
ли заузети око промета" 
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СТРЕЉАЊЕ 

Скоро сваке вечери обилазио сам Штаб одреда, уда

љен девет километара од варошице, затрпане у плани

ни снегови11ш п одсечене од свега сем од рата КОЈИ Је 

беснео широм земље п на111етао закрвљенпы странама 

обрачун п ту, не обзирући се на врлетност предела п 
суровост климе, а понајыање на столетну глухоћу и 
забитост насеља п житеља. 

Повлачећи се пред немачкоы офанзивом, револу-
. . . 

ционарна ВОЈСКа Је упала у зону италщанске окупаци

је н истиснула ш варошице окупаторску јединицу, ма
лобројну и нехрабру да преко зиме остане одсечена од 
главнине, у пределу дивљеы п са становништвоы узбу
ђеним. Револуционери су смералп да ту презиме и 
опораве се. како би се с пролећем вратили у крајеве 
одакле су били потиснути. Али, ако је за немачку ко

манду операција била свршена тиме што су очистили 
своје подручје, контрареволуционери, који су ужива
ли немачку подршку, нису тако мислили: као и за ре

волуционере и за њпх борба није престајала- до вла
стите или противникове С!~!рти. 

У Штаб одреда већ су две-три недеље пристизале 
вести о прпкупљању контрареволуционера на десНОЈ 

обали реке - пробијајућп се кроз планинске кланце, 
река је за тренутак делила људе исте крви, језика и 
прошлости у супротне светове. Пристигли су били и 
подаци о гомилаљу Италијана у суседној вароши. А . . 
становнике. и оне на селу н оне у граду, наЈедном Је. 
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као по договору, обузела нељубазна hутљивост п збу
љена уплашеност - нико није непобитно знао, али 
свак је непогрешиво слутио офанзиву, најезду друге 
војске и успоставу друкчије власти. 

Прве чарке веh су биле почеле око реке, и Штаб 
одреда је свакодневно упуhивао у градиh раљенике и 
сву ону булументу важних лица и ствари, кој п се наку
пе за време затишја око сваке команде, да се у трену
цима повлачеља покажу сметљом п бременом. 

Штаб је исто тако брзо отаљавао послове које у 
току битке, а поготову у повлачељу, не би могао да 
посвршава како ваља: закопавао је архиве и оружја за 

која није имао муниције, распоређивао политичке п 
обавештајне раднике за дејствоваље у позадини не
пријатеља и доносио пресуде над заробљеним и су~f
љпви.t~r. 

Осеhало се у Штабу како из дана у дан п из сата у 
сат расту журба п напетост. Томе је, како мп се чинила, 
доприносило и то што је Штаб био смештен такореhи 
на попришту - на пробоју потока из брдске тескобе у 
ливаду крај реке, у белу и пространу куhу учитеља, 
стрељаног пре неки дан, чија су мајка, жена и троје де
це: сабијени у дрвену кухиљицу у дворишту, све напад
НIIЈе сиктали огорчељем и жудљом за осветом. 

И те вечери ме дочекала знана и пооштрена напе
тост: повремена ;-,штраљеска паљба је ту, на чистини, 

наједном постала блиска и срдита, мајка учитељева је 
хитро, као да се бојала да га моје очи не урекну, пову
кла радозналог унучиhа у мрак кухиље и залупила 
врата на љој, а дежурни ми је саопштио да се чланови 
Штаба још нису вратили и да курир Страхиља, у пота
ку иза куhе, обавља свој посао- стреља неког од оних 
на смрт осуђених. 

У недоумици шта да чиним док не дођу чланови 
Штаба, изишао сам на двориште, наредно пратиоцу да 
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склони ознојене коље у шталу, и запутио се у луг иза 
куhе, где је Страхиља, како сам начуо, вршио стреља

ља. Beh сам био видео доста погибија и погубљеља и 
рекао бих да ме радозналост вукла тамо слабије од ду
жности. Наиме, онако доконом јавила ми се помисао 
да би начини погубљеља и закопаваља лешева могли 

бпти такви да их непријатељ сутра може користити у 
својој пропаганди: треба, дакле, и то проверити и пра

вилно поставити. 

Beh поиздаље, кроз оголеле и ретке јове и врбе, 
уочио сам два човека - били су то Страхиља и један 
сељак. ни педесет метара далеко од куhе. 

Они су стајали крај потока, као да их је мој дола
зак прекинуо у неком најобичнијем послу - на први 
поглед није било ничег што би опомиљало на однос 
између на смрт осуђеног и љеговог џелата. Изненади
ла ме, најпре, близина раке куhи. Али, кад се обазрех, 
приметих п сам да је луг узан, а около су врлетна п ка

менита брда- заиста није било погоднијег и склонити
јег места за раку. 

Нисам се, међутим, могао уздржати да не напра

вим примедбу због плиткоhе раке -једва ако је била 
дубока до колена, на шта Страхиља, не без пригуше· 
не увређености, одговори: Па неhу му ваљда ја ко пати 
дубљу раку: као ђаја се уморио, па неhе да копа- нек 
лежи у плиткој кад баш тако жели. А сем тога, има:м 

ја и другога посла - чекају још тројица да их ноhас 
смири м. 

Beh поодавно сам познавао Страхиљу, а био ми је 
познат и случај сељаков. 

Страхиља тек ако је имао осамнаест година, а из
раз лица му је био чак и млађи, скоро дечачки. Био је 
родом са села, али је веh као четрнаестогодишљи деч
ко отишао у рударе, а како је у револуционарној вој
сци било мало радника, он је своје занимаље радо 
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истицао. Плавушан, помало буцмав и деж:v1екаст, сва
како би у селу пли раднпчком насељу недељоы привла
чно девојке у коло, као што је у чети био омиљен због 
своје припросте доброћудности и предусретљиве ср
дачности. Због храбрости п сналажљивости повучен 
је из јединице на курирску службу- и сада је обављао 
ту дужност, а такође и стрељаље оних које би Штаб 
осудио на смрт. Сам се понудио да врши и ту службу, 
која је не само због све чешћих смртних осуда него и 
због искуства драгоценог и у томе као и у свему дру
гом, све више постајала љеговом главном дужношћу. 

Он је уверавао да се тог посла радо лати о да би се 
осветио контрареволуционерима који су га у почетку 

устанка премлатили. Можда је то било и тачно. Али 
сва истина очевидно није била у томе. Страхиља, насу
прот другим куририма, није показивао жпвље интере
соваље за кљигу п предаваља, односно за такозвано 

идеолошко уздизаље, п погубљиваље контрареволу· 

ционера био је добар начин да се пред љима истакне и 
подвуче своју коначну, животну везаност за револуци
ју. Било је то потврђиваље, пред собом и другима, не
ког себе ког је Страхпља нарочито волео п нарочито 
хтео да истакне. Али је непобитно да он ни по чему . ~ . . ~ . ... 
нще оп о од оних КОЈИМа Је ушчаље људи уживаље, ма-

да је у свој посао, сем хладне сигурности, уносио и 
страсну мржљу. 

Било како било, неко и такве послове мора да 
обавља, а Страхиља се љих без сустезаља прихватио. 

Но ма колико неизбежан, ипак је то посао необи
чан- то су и у Ш табу и око љега сви знали. Јер сасвим 
је друкчије пуцати на невидљивог или безличног не
пријатеља, чак и истресати бомбе на насеља, него 
смакнути конкретног човека, с којим се неизбежно ус

поставља људски додир и чије навике и гледаља, из
глед п држаље, намећу размишљаља о властитој суд-
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бпни. Због тога се око Страхпље шпрпло дивљељ~, 
али и нека нелагодност - на изглед равнодушан, он Је 

уживао и у једном п у другом, с дечачко:v1 наивношћу 
се подругујући они:-.1а који бп се грозплп љеговог по-

сла. 

Што се пак тиче сељака, љега су пре петнаестак 

дана ухватиле позадинске патроле, а борци, из села 

суседног љеговом, доказали су да је он шура~ једног 
од контрареволуционарних команданата и да Је одра

није познат као кортеш контрареволуционарних стра
нака. Ништа друго није могло бити доказано, а ни он 

није ништа признао, изговарајући се да је на терито
рију револуционера дошао због куповине дувана, ко

јег је ту било маље него у крају из ког је дошао. Било 
је непобитно да ће он контрареволуционерима испри
чати све што је видео и схватио - а колико је видео и 
знао то је једино љему могло бити познато. Нико није 
могао имати право да безразложно ризикује поверене 
му животе - п сељак је морао бити погубљен. 

Био је он крупан, снажан педесетогодпшљак, ог
роi\ше чворновате и кудраве главе, већ зарасле у бра

ду п прљавштину. 

Било је чудно како је он послушна, ропски обав
љао све што би му Страхиља наредио да учини око 

властите смрти. Ја сам се чак побојао, у први мах, да 
би огромни сељак, поготову што је био невезан, могао 
навалити на Страхињу, а зачудило ме што бар не по

куша да побегне. Истина, било је видно- облачио с 
месечином, читав крај је треперио у модрикавом су

мраку. Снег је био дубок, али Страхиља би још теже 
кроза љ трчао, онако понизак и у чизмама. Но река је 
била близу, а на другој љеној обали сељака је чекао 
живот. Али он је био као узет, као и махом сви на смрт 
осуђени. Јер беже само ретки- ретки су они што уста

ју противу власти и организоване силе. Па и ти који 
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беже, чине то исто толико из несношљивости ишче
киваља смрти колико и пз жудње за животом. 

Него још нешто, можда и јаче од ичег другог, па
ралисало је сељака. То је била сигурност којом је све 
Страхињино било пспуњено - мирне кретње, спор го
вор, снажно дежмекасто тело, а још више једноставна 

мирноhа, чак фамилијарност према сељаку. 
~тој Страхињиној фамилпјарности било је нечег 

што Је везивало њега и жртву, неминовно и нераски

диво, око посла који су заједнички морали да обаве. 
На сељаку нисам приметио никакво буђење наде 

због мог доласка, а поготову Страхињи није падало на 
ум да бих ја могао зауставити извршење казне. 

После мало опорог одговора на моју примедбу 
због плиткоhе раке, он се пословно обрати сељаку: 
Знаш шта. прикане, да ми мало пожуримо - ни теби 
ни мени се не одгађа оно што бити мора. Него се ти 
лепо свуци, имаш још добар копоран и чакшире, а 
опанци су ти нови новцати и од чињене каже - штета 

да то труне у земљи, а нама борци голи иду. 

Сељак се послушна сложи, као да је баш то н оче
кивао: Xohy, Страхиња, xohy, брате- него шта него 
штета да труне. 

И он доиста поче да се свлачи. Најпре је скинуо 
копоран и пажљиво га сложно на гомилицу снега, ис

прљаног свежом земљом. Имао је снажан грудни кош, 
с длакавим проседим прсима и истуреним широким 

ре~ м ~ орима. ишице су му оиле тамне и усукане, а по-

длактице црне од длака. Он се не пожали, а нити стре
се од студени, иако је дрвеhе пуцало од хладноhе. Он 
исто онако пажљиво свуче кошуљу и стави је на копа

ран, па седе на ивицу гроба и поче да изува опанке. 
Изувши и њих, он их узе састављене прстима десне 
шаке и положи крај копорана. Мало је застао, али ка
ко Страхиња не рече ништа, он изу и чарапе, па ове 
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увуче у опанке - десну у десни, а леву у леви. Затим 
устаде. изиђе пз раке. свуче панталоне, па их испружи, 

сложп ногавицу уз ногавнцу, пресави пх и спусти на 

опанке. 

Али ланене гаhе не скиде него, постојавши у му
љевини од снега н земље, приt~Iети: Страхиња, брате, 

немој да скидам гаhе - стид ме пред ва:.ш, а и ружно је 
да се без гаhа укопам. 

Страхпња се сложи, мада мало љутнут што га се
љак преда мном братом називље: Немој да ме братиш 
-нисмо један другом ни род ни помози бог! А гаhе мо
жеш да оставиш - гаhе не скидамо, није правилно. 

Шта је реч "правилно" значила Страхињи у том 
тренутку, тешко је одредити. Она је била веома честа, 
можда најчешhа у речнику револуционера- њоме се у 
ствари одређивало шта је политички корисно, а шта 
није. Али је код њега и.мала и смисао да нешто - у 
овом случају скидање гаhа, није било у складу с прави
лима, писаним или уобичајеним, која су важила у вој
сци и Ш табу, па и у његовом послу. А било је у тој ре
чи, у том тренутку, и остатака наслеђеног народског 

обичаја, по коме није ни лепо ни праведно сахранити 
голог човека. 

Извадивши револвер из задњег џепа чакшира, 
Страхиња положи леву шаку сељаку на раме, и поче 
да овога намешта, продужујуhи истим тоном: Стани 
ту, не ту, него ту, ту. Тако. 

Не скидајуhи :\!У шаку с рамена, Страхиња зауста
ви сељака на ивици, тако да му се рака својом дужи
ном нашла иза леђа. Страхиња ми објасни: Знаш, кад 

тако стоји, пруhи се у раци, па не морам да га наме
штам. 

Али сељак, као да је тек сада постао свестан све
га, поче да нариче својим црним устима, покривеним 
дебелим брковпма: Куку мени, куhо моја! Куку, жено 
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п децо! Куку мени, зеt~rљо моја! Коме вас остављам, 
куку мени! 

Сељакова кукљава ме подсети на чемернп живот 

сељачки на вечно рваље око земље и потомства, и 

би ми жао сељака. Могао сам наредити Страхиљи да 
одложи стрељаље и захтевати од Штаба да преиспита 

сељаков случај. Али ако се и јавила код мене таква 
помисао. морао сам је одбацити. Јер ма какво заузи
маље за противника, а сељак је то несумљиво био, не 

би могло, у датим околностима, а да не ослаби борбе~ 

ност и јединство револуционарних војника. А шта би 
о таквом чему тек мислио Страхпља? 

Њему тако што, очевпдно, није падало ни на крај 
памети. 

Прпдржавајући благо п даље сељака за раме, он 
подиже пиштољ до љеговог чела, и неочекивано за 

мене а канда п за сељака- окиде. Сељак се свом дужи
ном сручи у раку, и тамо настави да се трза и хропће. 
Страхпља закочи пиштољ и врати га у џеп, затим по
диже лопату, пљуну у шаке п поче да набацује земљу. 

Па он је жив! не могох се уздржати. 

Страхиља објасни, прекинувши за трен посао: Да, 
жпв. жив, него шта! Ја сам се увештпо где да га згодим 
- право међу очп, али мало пониже, тако да му метак 
прође испод мозга и не усмртп га, него са~ю ошамути. 

Треба да осети смрт, пасји син! Шта би ct~rpт била кад 
је не бп осетио! А овако- настављао је бацајућп земљу 
- закопам га још живог. па oceha како умире, како мо~ 
рада умре. 

Шта сам могао да учиним? 

Љутито пзвадпх пiiштољ и скоро насумце почех 
да пуца!-.! у сељака- не сећам се колико метака сам ис
палио, све док у руци не престадоше хропот п трзаље. 

Страхиља примети: Требало би штедети метке. А 
бандит - све дотад он сељака није називао ружним 
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именима, него: друшкан, прикан, рођо - треба и смрт 
да осети. Шта је смрт за бандита, ако је не осети! Да, 
да осети. 

Променпх шаржер п вратих револвер у футролу, 
па без речи пођох у Штаб. 

Било ми је већ добро познато осећаље које би ме 
спопадало приликом умираља и смакнућа - као да је 

ишчезавало све и сваки звук сем људске смрти и оног 

што се збивало у вези с љом. Те вечери као да тог осе
ћаља није било - све док не изиђох из луга, на чисти
ну пред кућом. Али тада приметих да митраљез више 
не кевће, док је река, загушена ледом, тихо стељала, а 
модри сјај огољавао кућу, стог сена и врљпке дуж пр
тине. 
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ТУЂ ИНКА 

1. 

Обојица смо жудели да постанемо блиски, одувек. Из 
три пута смо то покушали - а то су и периоди нашег 

живота: у детиљству, у раној младости п веh као зре
ли људи. 

Али то је било тешко, скоро немогуhно с њим, с 
Миликом: био је толико сиромашан да нико није мо
гао бити сиромашнији, а уз то и толико поштен, пре
поштен, а да п сам себе не би сумњичио да другује из 
користољубља. Страх да му неко не пребаци просјаче

ње и улагивање, односно подавање СВОЈИМ жељама и 

жудњаыа, уврежплп су се од малих ногу код њега сна

гом сујеверја и непрекорачпвих Ј\юралних забрана- и 
живот свој проживео би он у немилосрдном усамље
ништву, али задовољан властитом чистотом, кад се 

овај не би одвијао и морао одвијати независно од свих 
норми п схватања, а често и насупрот њима. 

Оца свог Мплика, једва ако је могао памтити -
умро Је. како се причала, од глади, у неком од аустро

угарскпх заробљеничкпх логора. Старији су казивали 
да је он био поштен и храбар, али и незнатан сирома
шан сељак са звањем резервног официра, мада се др
жао као да је био стални официр и од гласитог и имуh
ног рода. 

Но Милпкпног оца саы ја замишљао и дожпвља
вао кроз његову мајку Паву. и то изгледа због тога 
што је она стварно имала баш таква својства. 

По висока и окошта и- чак и да је могла бити чи-
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стија - сва пепељаве боје. она је неодступно п гордо 
сноспла своје удовпштво п беду- очпто су за њу бплп 
једно те исто. Све своје ;-..ю!ш и наде она је савила око 
четворо деце- три сина п кhерке. у савардаку на обој
щша врлетне. тек раскрчене Збtље. јер се њен муж 

доселио пошто су обрадива тла, отета од Турака, била 
разде;ьена, тако да се он окуhпо изван села, под самим 
врхоы косе зване Гавранова гора. 

Удовице су одреда сматрале непорецпвом дужно
шhу да остатак младости п снаге жртвују деци п дому 
- наслеђе п завет женски у зеыљи непрестаног рата, 
пустошних болештпна п природних суровости. Пава 
је била најсироыашнија, алп и најудовичкија удовица
нико није знао, а ни жукнуо, да је она !Шала ыа каквог 
додира с мушкарцима. Она сама то своје испосништво 
никада нще истицала - сr--штрала га Је ваљда нечим 

прпродюш самиы тпы што је остала без ыужа. Насу
прот томе. она је. п иначе прпчљива, пспщала своје 
спро~tаштво - заправо п не сиро:-.Iаштво него непо

ыпрљпвост. непопустљивост свог поштења у беди, за

пета тако страшноЈ да Је селу остало несхватљнво ка

ко су она п деца прежпвелп глад п голотпњу. Очито 

свесна пстпнптоспi. а још више пзузетности таквог 
свог држања, она се њпы скоро разыетала јединпы 
благом које је П.\tала. 

На ивицама њенпх модрпкавпх п сувпх усана хва
тала се пенпца. алп не како се могло помпсшпи, због 

њене прпчљивости. него што пљувачку није могла да 

задржи- њена два сина. најстарији п Милпка, били су 
п превпше hутљпвп, а избијала им је пето таква пенп
ца. Та два сина веома су личила на њу. нарочито Ми
лика. Али су п остало двоје деце, нај~шађп син и од 
Мплпке старија кhп, Дуња. на друкчије начине, тако
ђе поседовали то њено неутрошпво поштење у спро
ыаштву. 
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Најстарији син био је прерастао за школу п. мада 
слабуњав, радио је често под надницу. Преслаб да се 
упушта у отворене сукобе. алп п довољно п~штен да 

се не служи подвалама п заплотњаштвоы. он Је у свим 

околностима био кадар да очува понос и честитост. 
Најмлађи спн бпо је сличан најстаријем: тупљи и бржи 

на свађу- слабо исхрањено, огорчено, али честито де
те. Дуња, дундаста црнка, за коју су казивали да са

свпы личи на оца, остављала је утисак недотупавне, 
лење п слаткоране. Заиста је била таква- јела је ~еу
морно п све што се стави пред њу, а радила мало !l ЈОШ 
мање сналажљпво. Али чпм бп неко на било КОЈИ на

чин такао v њено поштење, она бп се одупирала непо
грешиво, хптро и жестпном неподобном њеној беза
зленој веселој hуди - она је напустила п службу код 
мојих родитеља због неке сптне увреде и побегла на

траг v глад и пvстош Гавранове горе. 
rVlилпка, мршав и окошт, као и мајка Пава, био је 

најчвршhи п најздравпји од синова. Но њего.ва кошту
њавост није потицала само од глади п свакоЈаке неыа
штпне. него понајвеhма од љегових својстава- од жи
волазог. нескраспвог телесног п од пронпцљивог, р~

ског и несыпрпвог духовног састава. Као дечак НИЈе 
био снажан - није то постао ни касније, алп најбржи 
међу вршњацпыа, а по учењу међу најбољим ђацима
ово задње и жеља да очува глас и углед мужа навело 

је његову ыајку да га упути у гпмназпју, упркос још ве
hој бедп којој је пше п себе п њега пзложила. Не се
hаы се да је икада учествовао у нашим тако чести:\I 
дечјпм тучаыа, п мада сам био јачи. зазирао сам, као и 
други, од жестине необуздане, неодмерене, нарочито 

у одбрани, која се слутила пза његових тананих и 
оштрпх црта и сивих неодредљивих боја. Том зазира
њv и тоы vшску свакако је највише допринело то што 
он. очито. гладан, јер увек без ужпне, никада није при-
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стао да узме ни мрвице од својих другова, него је, док 
смо ми јели, неприl'.Iетно пшчезавао да би избегао ну
ђење. 

~авранова гора ме привлачила именом. још више 
што Је била под самим небо!~!, а највеhма сам се дивио 
~Iршавом и строгом дечаку који је био кадар да се из
Јутра, посркавши вагончиh обраног млека и гуку хлад
ног качамака, спусти а увече поврати у њене висине, 
још недогледније јер преко дана није окусио ни зала
гаја. Тужан је живот гладног детета - Миликин је уз 
то био п са:vютан јер није могао ни с ким постати бли
зак да не би био криво схваhен да то чини због хране. 
Изгледало је као да му се натурило уверење да беда и 
самоhа иду заједно. 

Макар што нисмо били у истим разредима- он је 
пошао две године касније у школу, мп смо морали че
сто п дуго да будемо заједно јер су сва четири разреда 
учила у истој соби и махом истовремено, а и што смо 
се добар комад пута враhали заједно. Па ипак, пз тог 
времена о њеыу и о нашим односiњш не бих имао да 
пспрпчам ништа више, ако не бих оно што сам веh ре
као хтео и да илуструјем животним детаљюш. 

Ни касније. у току гимназијског школовања, није 
се догодило ништа значајније између нас- остали смо 
п даље сюю добри знанци, упркос мојој жељи да буде~ 
мо и нешто впше од тога, која се будила при сваком 
сусрету с њюr. Удаљавало нас је и то што нисмо учи
ли у истом граду. тако да смо се сусретали само лети, 
? феријама. Али и тада смо се виђали ретко, случајно, 
Јер куhе. колико и нису биле далеко, живеле су у са
свим другим условиыа - његова уврх брда, а моја крај 
реке. Гавранова гора и њено чеда остајали су далеки 
п недокучиви. 

Једног таквог лета срео сам се, најзад, и с Гавра
новом гором. 
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Био сам веh младиhак и неки посао ме нанео код 
јединог Миликпног ко:v1шије - куhа ыу је била нешто 
ниже од Милпкпне. 

По обављеном послу, кроз омаре и летњу јару 
свежу у зеленилу и висини, кренух да посетим Мили
ку, кад сам се веh ту нашао. Његови тек што су били 

подигли чатмару од собе и огњпшта, с избом испод 

њих. Гледана из села, та куhица се испод шумнате ко
се белела усамљено као птица која је заборавила да 
полети за јатом или као намет снега окаснио да се 
отопи. А изблиза је била сасвим сиротиљска: праг 
због стрмени п штедње на самој земљи, зидови око те~ 

скобног огњишта неокречени, собица свега с једним 
чамовим креветом и сандуком на коме су наслагане 

грубе вунене поњаве. На дасцп крај огњишта нешто 
плехнатог, али и црвеног суђа и о клину сирнште- ни
су имали ни сача ни саџака, него су очпто хлеб пекли 

на плочи и голог га загртали супражицом. Али то је 

био велик напредак и царства су морала бити сруше
на да би се довде стигло од савардака и спавања на го

лој земљи заједно с телетом и јарадима. 
Милике није било код куhе. 
А Дуња је била узрасла у девојку којој је бујност 

прикрила ружноhу, а стидљивост сваки час палила 

црмпурасте јагодице. 
Док је служила код мојих родитеља, нас двоје смо 

се често свађали и тукли. Мајка Пава нас подсети на 

то, и те дечје кавге се сада очас преобразише у нешто 
блиско и драго - Дуња се суздржљиво и гугутаво сме

јала ниским и ретким зубима, снажним и блиставим из 
тамног лица, а ја сам с дивљењем откривао трунтаву 
нејаку девојчицу, лаку на свађе и стрпљиву у подно~ 
шењу буботака, у снажној и здепастој удавачи, тешкоЈ 
од набијене младости п снаге. Било ми је уз то и драго 
што Милика није ту, јер он није волео да се подсеhа 
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како је љегова сестра служила јабанце, а као да сам се 
прпбојавао да би он наслутио и ~юју не сасюш беш
чулну запаљеност Дуљинпы свежпм и набреклим 
облпнама. 

Мајка Пава није могла а да и овога пута не истак
не, поготову пред школарцеы пз газдинске куће, своје 

пош:еље у ~промаштву: пспричала је ка~о су љен муж 
п МОЈ отац оили велики прщатељп -то Је било тачно 

као п све што би она рекла. али љен дом је пратио зао 
удес, те су остали сиромашни у свему сем у светлу 

образу. Но ипак сам на љој запазио п промену, не са
мо спољну: држала се као домаћин који је већ заимао. 

Жалопојни начин говора и балице на крају усана нису 
престали, алп су избијали п крупнп и отресити изрази 
и покре~и, а чак се била п :\IаЛО подгојпла. Једино иму
ће што Је стекла била су у ствари деца коју је успела 
да подигне - принову радних руку п одмену у најте
жим пословима. 

Нисам могао отклонити да ме часте оним што су 
Њ\tаЈШ - вареником с павлаком, коју је Дуља, ишче

:нувшп у мљекар од грубих дасака, очито налила из 
~утрос разлпвене карлице, у плаву шољу с чијих ивица 

Је ~маљ већ отпао. Напредак се видео и у начину на 
КОЈИ ые Дуља послужила- ставила је шољу на длан 
ка~ на ~ослужавник, а .није је држала прстима како је 
уооичаЈено код простИЈИХ сељака. 

Пошао сам на врх Горе ношен кроз светло и хлад
но виспнско зеленило устрепталом и нејасном стра

шћу п првим rv!ислима о људској- Павиној и љеног му
жа, о ДуљпноЈ, Миликиној и мојој судбини. 

Отац Миликин и љегов комшија раскрчили су 
скоро чптаво плећато брдо и спалили ломове да би до
били плодно тло. Али земља је била танка, прљпва и 
испод ље је одмах избијао камен. Добили су једино 
три-четири узане љивице у удолима и толико ливади-
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ца у прпстранцпма, а из паљева је ударила ыалина, ја
гоца. купнљак н жбуље. Земљпше се показало упо
требљивпм за пашљак. па п то једино у пролеће, док 
сунце на оголелоы п тврдоы тлу не спали сваку трав

ку. Проређена, шума више није ыогла да се одупре 
олујинама. које су овде морале бптп же~токе - ломо
ви су закрчивалп пролазе а поло:\IЉенп оукови паље
вп стражарпли су стотинама мачева. Непроређивана, 
шума се на хрбату очувала - горостасне букве су пр
косиле небу, али ја сам већ знао да he п љиыа доћи 
крај од сеюiре или олује. Сео саы зној ан уз једну, угне
здпвшп се у љеном ыаховпнастом корељу као у крилу: 

То је. дакле, Гавранова гора, одмах под планином го
лом и зеленкастом и над селом као облак, усамљена и 
опvстошена, алп и надојена неком живом п неуништи

во~r снагом. И то је. значи. живот: рушење и обнавља
ље. смрт п рађаље. Пава је одљивпла живот упркос 
пvстоши п не"шштпнп. рату п смрти. и ускоро he и ca
:via уыретп. Тако he и Дуња- удати се. рађати и умре
ти. А зашто она не би доскакутала за ыном, овде изме

ђу неба п земље, да млади п ~евештп зачнемо нови 
живот- због чега се људи ыораЈу понашатп као да ни

су што п друга жива бпћа? 
Тек касније сам се сетио да у тпм тренуцима нп

са:vr н п поыпслио на Милику, мада су он п неугашена 
радозналост према Гаврановој гори би.1и раз~ог што 
са"-! овv обилазио- ето, хтео сам да впдил1 где Је он од
растао п да одгонетам како ту људи живе п како могу 
да опстану. Исто тако, кад год бих срео Милпку, ~ило 
ые је потајно стид због онпх жеља према љеговоЈ се
стри, покренутпх пето толико чедношhу С"-rрти и жи
вота на Гаврановој гори п сећаљем на детпњске ра
спре с Дуњоы, колико п младићкиы жудљама. А биhе 
да ме је п Мплика чистотоы п оскудношћу с~ог ж~I
вљеља и своје личности присиљавао да пспитуЈеМ сеое 
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11 истражујем сагрешеља према љему - он је и нена
мерно тако деловао на друге. 

Тек после моје прве године студија- Мнлпка је 
још био у гимназији, повукло се то осеhаље кривпце 
пред љим. Али Дуља се веh била удала, а тада смо се 
и више дружили, јер је он силазио на реку да се купа
у љему се веh био развио младпh жудан и свестан жи
вотних радости, и да чује моја казиваља о Београду и 
о свету који не би био зао п неправедан. 

Тада сам уочио и једну нову црту код љега. Он је 
свему приступао веома опрезно и пажљиво, али када 

нешто у себи провери п одвагне и одлучи се за љ -
остајао му је веран и доследан. 

Тако је и моја излагаља о новом друштну слушао 
пажљиво п радознало, али се за револуционарни по

крет ?предели~ много касније, негде на крају својих 
студща, пошто Је све проверио, а рекао бих и одвагнуо 

у својој савестк Јер ја се сеhам да ми је он док смо се 
под сунчаном јаром крај хладног мокрог вира купали, 
објашљавао: Обавезан сам према мајци да школу свр
шим- толики труд би јој био узалуд ако би ме истера
ли због политике. 

Револуционарном покрету је могао приhи ако би 
~е уверио да труд није узалудан. Али та опрезност ни
Је потицала из страха- у затвору и у борбама доцније 

се показао врло храбар, а још маље због навикнутости 
или жудље за комотним живљељем. Не, он једностав· 

но није могао да чини оно у шта не би био уверен или 
што би водило бесмисленом расипаљу снага. Развија
~е, неговаље живота- људског и сваког другог, било 

Је за љега морална дужност. Рекао бих да је она за ље

га била важнија ?д саме нужности опстојаља - ако је 
и само то опстозаље он могао и умео да замисли и 
одвоји од љеговог моралног вида. 

Савесност је неке пожуривала у револуционарни 
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покрет. А љега је. напротив, претерана сав~сно~т до

вела у тај покрет прекасно. И да револуцпЈа нИЈе по
стала реалност, он не би ни постао револуционар, а 

ваљда нп "Запао у тако трагичне и неразмрсиве унутар

ље ломове. 

2. 

Нисмо се виђали годинама, да бисмо се у првим дани
ма устанка- почетком августа 1941. године, срели у 
Цр~ој Гори, и то баш у завпчају. 

Милика једва ако је бпо годину пли две у служби, 
као агроном негде у Славонији или Војводини, а рат 
га је пресекао 11 бацио натраг у завичај. Не сеhаы се 
откуд је доспео - биhе као и многи, пз неке јединице 
која се као п толике друге распала и не сачекавшп су

дар с непријатељеы. За љим је добежала и љегова же
на. Алп се не сеhам одакле је била п откуд је кренула, 
а није ме то онда ни занимало - поуздано могу једино 
тврдити да је родом пз неког војвођанског града. Би
ла је и она школована, мислим да је имала и факултет
ск у диплому. али какву- не, тога се више не сеhам, 
ако сам и знао. Ја бих у крвавом вртлогу на љу потпу

но заборавио да ми се с Мпликом нису укрстили путе

ви и да она саыа није доживела судбину несвакидашљу 

п у револуцијама и ратовима. . . . 
У нашем селу је постојала старИЈа и броЈНИЈа ре

волуционарна организација. Чланови љени бил~I су 
сељаци, јер једини интелектуалац - учитељ, био Је уз 
владајуhи режим, и због тога у оштром сукобу са се
лом. Милика. одскора учлаљен, имао је међу сељаци
ма члановима револуционарне партије више морални 
него политпчки уплив. Тај исти уплив је он имао и код 
других сељака. Али сељаци, који су пре љега постали 
чланови покрета п искусили тегобе и опасности. др-
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жали су више до себе него до њега. Дочекали су га ра
до, дакако. јер им је био добродошао за објашњавање 
п проучавање револуционарне литературе, махом пи

сане начином и језиком сељацима ако п не страним а 
оно несхватљивим. Његова жена, међушм, још није 
била члан Партије. Учланшш су п њу, ту у селу, дака
ко пошто су се посаветовалп с вишим форумом - и 

она им је била добродошла, нарочито за рад међу же
нама п девојкаыа. Тих дужности се она п сама прихва
тила радо и спретно, додуше не уносеtш у њ баш мно

го политике, за коју није имала ни смисла, него прете
жио хпгпјенских п домазлучкпх савета, према којим се 
код сељанкп такође будно интерес упоредо с љиховим 
увлачењем у револуционарно гпбаље. 

У станици су у почетку доста лако разоружали 
италијански градски гарнпзон. Али Италпјанима су 
убрзо почела да пристижу знатна појачаља, и: како је 
постало јасно да устаници неhе моhи одржати град, 
одлучено је да се храна, заплељена у италијанским ма
гацпнпма, преко снrурнпх људи евакупше на неко за

бачено место, како бп касније послужила устаничким 
одредима. Овај посао је запао Мплпку и организацију 
којој је он припадао, како због погодности терена, шу
мошпог и удаљеног од комуникација, тако п због орга
низације која је својом старошhу и борбеношhу дава
ла гаранције да he магацин савесно чувати. Храна је 
довожена камионима до села, обично ноhу, и ту су је 

чланови органпзације сачекивали с кољима п одгони
ли у Гавранову гору. 

Тајност је било неыогуhно очувати од сељака, чак 
и да је веh постојала права војнпчка органпзација. 
Али вођство устанпчко се уздало у село, још једин
ствено противу окупатора. 

Међутим, догодило се оно што је мало ко предви
ђао, а понајмаље Мшшка, који је од команде п впшег 
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партијског форума и био задужен за евакуацију и чу
ваље хране. Чим су пталпјанске колоне протутљиле 
цестама, сељаци су у току три-четири ноhи покрали п 

развукли: скоро сву храну. 

Впдеhп да устанак јељава, да се устанички редови 
распадају на саставне делове кој п су у часовима првих 
победа пзгледалп једнодушни, сељаци су, као и увек 
кад пропадаЈу власш и државе, почели да развлаче 

њпхову имовину. Но слутеhп да то још није крај бор
би п да he се устаничка језгра брзо реорганизовати, 
онп су пљачку пзвршилп ноhу и потајно, свакако у до
говору са стражарпма. 

То је п био разлог да се ја и Милика сретнемо. 
Мшшка је био огорчен и очајан, утолико више 

што су у пљачки очевпдно учествовали и неки члано

ви Партије - он је изгледа веровао да самим тим што 
неко постане комуниста постаЈе п морално чист п пре

стаје биш оно што јесте. 
Постављало се питаље: шта he да раде без хране 

одреди који су се образовали од оних који се нису ни 
хтели ни могшr помирити с поразом? Јер без хране се 
није могло ни живетп, а камоли борптп- а даље рато
ваље је за комунисте п за оне који су ишли с њпма би
ло шrтаље живота пшr смрти. 

На Мплику, који је примао на себе кривицу веhу 
него је и била, навалшш смо обавезу да обнови мага
цин п то да уз поыоh најодлучнијих п најоданијих чла
нова Партије пронађе п преотме опљачкану храну. То 
је непзбежно доводило у сукоб устанпке и сељаке, а 
Мплику п лично с властптим селом - пљачком 1rли 

трампом било се више од пола села дочепало устанп

чке хране. Чула су се у селу оправдаља. То је храна та
ыан наша колико и комунистпчка - варош смо сви 

осваЈали. 

На Мишrкп се опажала нелагодност, како због 
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оног што се догодило, тако и због неизбежности суко

ба са сељацима. Али на то се требало утолико мање 
обзирати што је рашчишfiавање с комшијским, рођа
чким и другим обзирностиыа било не само дужност, 

него и услов опстанка и борбе сваког истинског кому
нисте. 

Како сам касније сазнао, Милика је напола оба
вио задатак: хране је нашао мало, али је некако убе
дио сељаке да хране и помажу малобројне, али утоли

ко чвршће и повезаније групе, које су се стварале у 
шумаыа око села -језгра будућих војних јединица. 

Настојећи да што мање огорчава сељаке, Милика 
је одлучно био на страни која је хтела да се бори. 
Упорно је хтео да помири једно и друго. У почетку му 
је то унеколико и успело. Полако, село је живнуло и 
они исти који су извршили пљачку, окупљали су се 
око устаничких група као да ништа није ни било. 

Но у селу се ипак нешто догодило: јединствено у 
првим данима устанка, оно се сада подвојило на оне 

који безусловно xohe да се боре и на оне који су мање 
или више вољни да ове помажу, мада најрадије стоје 

по страни. То подвајање је погодило и саму партијску 
организацију- неки чланови су били искључени због 
учешћа у пљачки магацина, а неки су отпали јер нису 
одобравали акције, будући су ове изазивале жестоке 
репресалије. 

Приликом тих дискусија око опљачканог магаци
на и стварања језгара будућих јединица, ја сам, дакако 
независно од свега тога, и упознао његову жену Гор

дану. 

Милика је тада имао тридесет година, а она је мо
гла имати око двадесет пет, мада је изгледала много 
млађа - као девојка од двадесет година. 

Била је средње висине, и сва танушна, али прсата 
-тешке и крупне груди њене ваљда су и упадале у очи 
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због танушности струка п фпноће издужених удова. 
Тим грудима она не само као да се поноспла него и 

ишла за њима- вуче на њихово~о.t тежпноы и истурено

шћу. Коса јој је морала бити светла п кестењава, алп 

овде је није могла дотериватп- вероватно су и у сапу

ну оскудевали, па јој је добила неку суру и пепељаву 

боју. Такво је било и њено лице, пегаво и ситно, и ма
лене шаке- у кожу њену упила се чађ с огњишта и она 
неодредљива, сумрка сељачка масноћа, као да је му
зла и кувала, а можда је заиста то п чинила. Хаљина је 
на њој била већ отрцана и такође пзмењена - неодре

дљиве боје. Било ју је очевпдно стид што није имала 
бољих чарапа, па је на брзину обукла једине свилене, 
али како су јој и оне биле поцепане на петама, увукла 
их је у изношене ципеле - примећивало се да јој нису 
припијене уз ситне и фине зглобове. И њени зуби су 
били упадљиви, скоро колико и њене _груди: сабијени, 
згомилани напред у оштар угао, што Је њеном лицу и 

изразу давало нешто зечје, мишје - веома умилно и 
питома. Ту умплност безазлених животињица појача·· 
вале су њене очи, ыалко избуљене, боје ка маслина
стој, и у оном пегавом лицу веома живе и изражајне. 

Далеко од тога да је Гордана била лепотица. Али 

у другим условима -у богатом и цивилизованом граду 

њеног завичаја, нарочито у атмосфери комфора, раз
вијеног домаћег живота и станова набијених модер
ним намештајем, морала је бити веома љупка и при
јатна женпца. Овде у планини, у крајњој оскудици и 
заосталости, она је већ бпла изгубила фпноћу и пре
ливе - очито се и сама силила на то да се саживи са 

средином, узалудно настојећи да стекне грубу непо
средност и непзвештаченост сељанки. 

Она се чак није сналазила нп у томе како да нас 

послужи ракијом, колебала се да ли да чашице и фла
шу остави на послужавнику пред нама, како се то ра-
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дп у градовима. или да налива чашпцу и чека док један 
исппје да бп налпла другом. Побркавшп те начине она 
је. уверена да ою !IШ, сваки на свој начин- било нас је 
и сељака п школованих. приметили ту љену збрку, 

упала у још веhу забуну и, лако поруыеневшп и осмех
нувшп се, потурила све на сто и присела на сандук. 

Настала је несносна атмосфера, али не због збрке 
у коју је она упала - о томе је мало ко водио рачуна 
ако је шта и опазио, него што је она засела да прису
ствује састанку на ком јој није било место и на коме је 
љен муж требало да буде пзложен жестокој критици 
због јавашлука п небудности око магацина, а п да му 
буду наложени нови и тежи задаци. Милпка се или юi
је томе досеhао или је сматрао да п она може да при
суствује- тек. он је hутао, а hуталп су п остали. као да 
је међу нас упао непрпјатељ. Гордана. невпчна одно
сима међу комунистима п устаљени111 правплима њп
ховог рада, понајмање се досеhала да је не само суви
шна него и сметља. Неко је морао пресеhи застој и не
лагодност, и то најзад учиним ја. не што бих био нај
ревноснији. него што сам био по функцији најстарији, 
па самим тпм и најпозванији. Рекао сам, уз извиљава
ља п увераваља да то није знак неповереља, да бп она 

требало да нас остави саме јер имамо неког посла с 
којим она нема непосредне везе. Она сва плану и изви
ни се, очито огорчена не на нас, него на себе- што се 

сама није томе досетила. 

У куhп Милпкпној ocehao се напредак, мада не 
много веhп него што је био онај пре десет година у од
носу на године нашег детиљства. Kyha је остала иста 
п свакако пуна бува п стеница. Али у избу није затва
рана стока. него је служила као остава - крај куhе је 
била саграђена дрвена шталица. Било је у куhи нешто 
стакларије п простог порцулана, дрвени кревет је био 
замељен неком врстом болничког, а имао је и чарша-
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ве п јастучнпце. Штавише, на прозорпыа је била заве
сица од простог платна, али с дољом ивпцом таласа

стоы п навезенол1 концем. 

Алп те промене су Гордани пре могле потврдити, 
него ублажити утиске о беди и заосталости. Додуше, 
нпсам иыао утисак да се она ужасава оскудице и пр

љавштпне, него мирноhе п небрпге ових људи према 

љпыа- она очевидно није ыогла да схвати да људи мо
гу тако равнодушно да се односе према, за љене пој

~юве, нељудским условпма живота. Јер није ми ума

кла гадљива запаљеност. која је избила на љеном ли
цу, и коју је она брзо пзбрпсала и повукла у себе, кад 
се један од сељака - партијаца исхракнуо на патос, а 
затим испљувак ыирно разыазао гумениы опанком. 

Одрасла у друкчијим условима, она није ни могла да 
види. а још маље да схвати све: она је видела пљуваље 
по патосу који је колико јуче орибала, али није виде
ла опанак који је био од гуме, а не од сирове коже, ка
кви су се до назад неколико година једино и правили п 
носпшi- кад буду носiшп ципеле, ваљда he п ови људи 
престати да пљују по патосюш. 

Месниы коыунпстпыа такође није могла умаhп та 
љена неспојеност са средином, која је у пнтелектуал
ноы и полптпчко~1 погледу ~юрала битп и веhа: веh су 

ыи се некп бплп пожалилп на њу као на госпођу која 

презире "нас сељаке" док су онп другп- недоученп ђа

ци. истицали да је такав њен став последица "идеоло
шке неизграђеностп" п "ыалограђанског оптерећеља". 
Тачно је ыогло бптп и једно и друго, али саы уочио да 
љој не падају толико тешко сиромаштво и прюштив
ност. него се ужасава помисли да бп п сюш у љпх ~ю
гла утонутп и подати IШ се. Ваљда ме то сазнање и 

подстакло да јој се још једном на поласку пзвиним 
због оног опомиљаља на састанку - љеним лицем се, 
ако саы га добро упамтио и схватпо, разлпо тужан и 
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захвалан oc;..tex: Ах. ја разумем све- требало ме је ca
!IIO пре састанка опоt~Iенути. 

Пут ме је водио преко Гавранове горе. 
Сада је она изгледала друкчија: грдни ломови су се 

слеглп и разградили услед труљења. а млада шума се 

необуздано раширила и ижђикала. Несечена. некрчена 
О!I!Лад савладала Је камен и пустощ пропланке и паље

вине. Остао је понеки пањ, али труо, накпћен печур
кама п изгубљен у лишћу и мрежама купина и павитп. 

Било је још лето и зеленило је буктало на све 
стране и гутало све. Једино као да се на хрбату нису 
промениле старе букве и ја се, ни сам не знам због че
га, томе силно обрадовах. 

Уморан и знојав, седох у крило једне од њих и се
тих се да сам исто тако ту негде седео и пре десетак 

година, запљуснут првим тајнама љубави и живота. 
Али како се све отад променило! 

Не. није се променила шума, мада је освојила оте
те јој прос:оре и постал~ бујнпја и лепша. него сам се 
променио Ја - живот КОЈИМ сам живео п коые сам се 

надао. И онда, у првој младости, седећи баш ту сав 
узаврео и усплахирен од нових мисли п сокова, ја сам 

се питао ко сам ја и откуд и шта хоћу ту на зе:-.Iљи? 
Али при томе сам свим чулима п то не само свиы 
спољним, него и неким унутарњпм, опажао п поимао 

сваку појединост и целину не само свега материјалног, 
него п свог осећајног и мисаоног света. Била је онда и 
Дуња - под којом ли сам је буквом дожпвљавао - на 
мојим длановпма и у мојој крви. А сад су моја кожа и 
моје жеље празне од сваке жене и ја се никакве Дуње 
не бих ни сетио да нисам сео ту, узалудно настојећи да 
ускрснем протекло време и властито бивствовање. 

И сада све опажам: мрава који се изгубио на ста
бљици папрати. хујање столетних круна и свеж, резак 
мирис букове хладовине. Али ја то опажам друкчије 
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него онда - као нешто изван мене. Ако хоћу некп де
таљ да уочпм, мора он са111 да се испречи преда ме или 

да себе натерам да се у њ удубљујем- свет постоји не
зависно од мене и ја сам свестан његове. или моје, оту
ђености. 

А нарочпто су се претумбали људски односи- као 

да се све њпхово збива у свету који није њихов, него је 
овај неко с љутитом злобоы и с леденом апстрактно
шћу пзуыео, да би се људи у њеыу на што неочекива

нијп п суровпји начин пстребљивали. Мирис паљевине 
п лешева. који траје данима и увлачи се и у снове, ин
тернације п стрељања на све стране п најдражих, па та 
злослутна подвојеност - они које противници борбе 
хушкају да, под изговоро111 чувања до11юва и живота од 

одмазде окупатора. дижу пушке на оне који још хоће, 
још морају да се боре, па то с 11шгацино11I и наше про
пrвмере- није ли све то једним махом избацпло људ
ски живот из зглобова и учинило њихове односе не

људски нестварним? И то је тај грађански рат, који 
ою ми револуционерп ошшљено проповедали и 

страсно му се радовали- без трунке радости п сатпру

ћп стварни људски свет п стварне људе. Чему ту зеле
на древности младост Гавранове горе, узнемирени је
зик креје и опој папрати п јагорчевине. Чему песма 
нова п страст недоживљена? Свака твар живи за себе 
- бе3 мене, а п ја живiш без себе самог- посматрајући 
себе п беспоговорно себи заповедајући. Ја знам шта 
чпнпм п шта ћу морати да чиюш- чпњење-ратовање 

ми је дужност п могућност једина п највећа. 
Све је било тако јасно п стварно, а ипак тако туђе 

п далеко н нарочнто - не своје. 
Доле су се ювале терасе родног села с бело на

смејаюш кућама и модрим баштама и река је необу
здано севала окуком. а около су планине трудно диса

ле широюш плећима п љупко се наклањале пожуте-
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лим главама. Али то као да није знани крај нити род
~о сел.о, ыожда ~п село уо?п:те, а ако п јесте село, све
Једно Је што то Јесте п чще Је - но свакако ко;шко су

тра, колпко данас Милика п другови ыорају ако не ми
лом а оно сiшоы вратити храну коју су нам сељаци оду
зели и поче·гп с разоружаваље!lr оних којп неhе да се 
боре, јер такви he сутра- пыа тога веh у другим краје
вима- чувати цесте фашпстима, да би омели акције у 

својим атариыа п тобоже сачували своје домове. 
Морао сам журитп и оставпх Гавранову гору- од

лучнијп у дужностпма п отуђенпјп према свету и љу
дпыа п себп самом. 

,., 
.), 

У лето пдуhе године поново сам се срео с Мплпко!l!, 
али далеко од завичај а п, опет, у промељеюш околно
стпыа. Револуционарна војска је у пролеhе те године 
била потиснута из Црне Горе ка Босни, а касније и ду
боко у љу. 

П уто вали ою даниыа шумовптпм планинским 
стаза.ча, кроз девичанство дивљпне, силовано и стра

впчно- остаци спаљених насеља сретали су нас на за

станцима и ноhиштима, поред брзих речпца и бистрих 

извора, на лпвадама и катунима. Траве, папрати и 

жбуље узели су толико маха у опустелим насељима 
као да су прошла столеhа откад су људи ш љих исте

рани или поклани, а у ствари није била протекла ни 
година дана, ни шест месеци. У тим као древним оста

цима људског сваки час би нас нешто опоыенуло да су 

људи ту билп колико јуче - вратнице су шкрипале 
пред куhиштпма п гугутке гугутале у шљивициыа по
Сiшелюi, потаынелим и наједноы подпвљалиы. То је 

била крајина, дивна и стравична као пз лудакове ма
ште п пстовре~1ено стварна п опажајна као рана на 
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властптом телу. У тоы далекоч. изыишљеном и ствар

ном свету затпрале су се колико јуче, п данас, вере и 
класе и партије -свака од љих. пред пзгледом власти

те пропасти, безумно се напрежуhи да искључиво за 
себе отме услове људске егзистенције п да ову дотера 
према својим представама. Клапе су се, спаљи~але и 
пстребљивале комшпје п браhа - ови исти коЈе смо 
сретали по друмовима жељнпм копита и пашљациыа 

недозванпы звонцима. 

У једно!II од тих непостојеhих босанских села. док 
смо биваковали у љеговој бујности и пустоши п око 
љегове раздрагане речпце. Мплика ые посетио једног 
поподнева. Ја сам веh био чуо шта се догодило између 
љега п Гордане п слутеhп да он жели баш о томе са 
мноы да говори, пођох с љiш, мало преко воље- испо

вести су ые увек доводиле у лажан положај да морам 
тешптri оноГ којп их казује-макар то и не заслужпвао, 
али и решен да му помогнем саветом и објашљељем. 
Можда је то моје двојно расположеље бпло особен п 
изокренут став који су и други имали преыа љему- по

штоваље и избегаваље, сажаљивост и језа од љегове 

личности. 

Он простре шиљел на зид сагореле стаје илп ку-
хиље, п ми седосмо усред згаришта и помахниталог 

зеленила биља, према речпци која се црнела захлаци
ма и осыехпвала п чаврљала хиљадама осунчаних та

ласиhа. 
Био је веома мршав- сви смо гладовали, а на иви-

цама љегових усана појави се балпца- ка.о и код ље
гове мајке чим би почела да говори. Али Ја запазпх и 
нешто ново код љега: он ме често хватао за дугме или 

рукав, за опасач плп футролу, али не да би ми скренуо 
пажљу, него да се прпкопча уза ме, а у љеговом тону 

п начину, макар што је он то упорно п искусно при

кривао, опажала се жудља не толико за подршкоы п 
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оправдаљем. него за утехом. баш за утехом. Сем тога, 
код љега се појавила и нека укоченост у погледу !ПО
вору. веома необична п упадљива код љега онако бр

зог п осетљивог: прича па наједноы застане п загледа 
се. Имао је п нову узречпцу: Је л' да?- он љоы није пи
тао, него тражио потврду за своје речи, а још више за 

своја неказана расположеља и помисли. Но та изгу
бљеност није умаљила, ако није појачала љегову ре
шеност у вршељу политичких. ратничких обавеза. 

Штавише, постали су једино вредни и апсолутни, до
бпјајуhп скоро мистичну привлачност и вредност не

зависну од људи и људских односа. 

Мени је п пре. него је он и почео да говори, било 
јасно да се он обратио ыенп не само као вишеы функ
ционеру да добије идеолошке и полптпчке потврде и 
објашљеља за свој поступак. него и као другу из де
тиљства, који he га, мада никад нисмо били сасвим 
блиски. схватпти. како се то каже. и с људске стране. 

Као револуционер, ја сам увек држао неправилним и 
недоследним ма какво подвајаље тих двеју улога. Али 
у ово.\I случају сам ocehao нелагодност због тога што 
баш ове друге неhу моhи да се ратосиљам. Но како 
због своје дужности и поштоваља према љему тако и 
због заједнпчког детиљства. решио сам да га пажљи
во и стрпљиво слушам, а у току љеговог причаља, а да 

то нисам ни приметио. та моја решеност претварала 
се све више у запаљеност и онемелост пред непзреци

вом п мени тада необјашљивоы дубином љегове пу
стоши п изгубљености. 

Он није био ни дуг нп монотон у причаљу- пре
скочпо је све оно што сам ја и иначе знао, а ако је и из
лагао појединости, чинио је то једино када су га ове 
притпскале својом силовитошhу илп кад није могао 
преhутати оно што га је моршю. 

Његов случај ми је, како рекох. био познат. 
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Апи. једно је знати. а друго доживети - тек кроз 
Миликино причаље ја сам појыио сву непз~еч.ивост 
љегове несреhе п недогледност пустоши КОЈУ Је рат 

пза себе остављао. 
Италијанске КО.\Iанде су махом биле преспо~е и 

слабо обавештене, и баш због тога су карабинпЈерп 
изненадили Милику п другове. Наиме, на чувши где је 
магацин с храном склољен, а не знајуhп да је веh рас
краден, Италијани су дваестак дана после оног нашег 
састанка у Миликиној куhи, рано у зору, опколили се

ло и почели да претражујv Гавранову гору. Милпка и - ~ 

другови успели су да се извуку- оно хране што су оп-
ли повратилп од сељака Италијани су пронашли, п за
палили Мплпкпну куhу п друге куhе устаничке. Али, 
била је заробљена- она није ни бпла борац, Милпки
на жена. с другпы женаыа п неким старцима. 

Она је веh тада поболевала од сто.'>шка - ако сам 
добро упамтио, а у затвору се љено стаље нагло по

горшало. Италијанске власти нису противу ље имале 
ништа конкретно. сем што је била жена свог муж~. 
Пребацилп су је додуше пз затвора} болницу: аЈ;и Је 
нису ослободили. Страже код ље у оолнпци нще оило 
никакве, касније су је пуштали и по градпhу да се кре
hе. Али из градпhа од две улице, окружен ог жицама .и 

прожетог шпијунима, она без веза и познанства НI~Је 
.\югла да побегне чак да је и бпла у снази п пскуснща. 
Негде у новеыбру илп децембру, италијански гарни
зон. бојеhи се да сачека зiшу одсечен сметовюш усред 
устаничког осиљака, повукао се ка главнинп. Међу за
твореницима које Италијани нису повели са собоы би-
ла је и Гордана. ,.. . 

Али је остало говоркаље да се Гордана опла СЈа-
ранила с италијанскиы официроы - гарнизонским, а у 

то време и јединим лекаро.'l! у варо;пицп. . 
Било је у том говоркаљу непооитно да су Је виђа-
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лп заједно с тшt лекаром п да ју је он помагао храном 
п свакојаким ситнпцаыа_ Али чак и то је било довољ
но у земљи која је ратовала и пред организацијом ко
ја је снагу црпла из непомирљивости, да на Гордану 
баци сен срамоте п издаје. 

У станици у то време још нису имали судова и кри
вице су расправљали војни штабови и партијски коми
тети- коначна реч је најчешће припадала последљи
ма. 

У лпчарке и оглашене женске, које су се по дава
ле окупаторским војницима, устаничке власти нису 
~ажњавале ако истовремено оне нпсу вршиле и шпи

ЈУНСку делатност- Сi\tатрало се довољно што cv изло
жене јавноы презпру. Али Миликина жена ни]е била 
ни уличарка ни оглашена, него члан Партије и супру
га једног од месних вођа. Њен случај није могао проћи 
незапажен а још мање бити опроштен- то би деыора
лисало и иначе неучвршћено чланство у само111 рево
луционарном покрету. Дати тренутак- широка и на

гла противустаничка колебања и јачање контрарево
луционарних организација- то је и пооштравао. 

Али с обзиром да је Гордана била супруга углед
ног друга, устаничке власти у граду нису је ухапсиле, 

чак нп саслушавале - свакако на иницијативу партиј
ског коыитета, него читав случај препустише општин
ском комитету, у коме је био п Милика. 

Милика је- тако ми је испричао, дознао о односу 
лекара и његове жене пре него је Горданино питање 
пзишло на седницу комитета. 

Рекла мп је сама Гордана -рече он. - Она као да 
није била ни свесна своје кривице пред Партијом и на
родном борбом_ Јер, вели, нисам ништа одала нити 
иког прошпијала. 

Она је, штавише, настојала да се и пред Миликом 
оправда: била је болесна, сама, међу затвореницама, 
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већпном крюшналкаыа. Лекар Италпјан био је према 
њој пажљив- без њега б п можда и пропала. Чак је до
казивала да он није ни ло ш- културан п фпн, а није ни 
фашпста, него ыобплисан. као и већпна Италијана ба
чен у рат који није желео п у зеыљу коју није знао. Из
ыеђу њпх се развила блискост како је причала, скоро 
случајно: из неге коју јој је као савестан лекар пружао, 
а зати:-.1 из интелектуалне п друге сродности. И он, 
Италијан, био је сам - казивала је -у војсци освајач
кој и зеыљп непријатељској. Затим је привикла на 
Италијана п- ыада је осећала нелагодност, у средини 

која је почела од ње да зазире, а и грижњу због Мпли
ке - није више нп могла ни умела, а ни хтела да се оду

пре том прщатељству. 

Никада није прпзнала да је била љубавница Ита
лијанова. ыада ју је Милика о томе испитивао читаве 
ноћи- ту се осећао у њеыу љубоморни мужјак, мада 
он то није био превећ, а юпп је то битно у његовоы 
постvпањv према њој. Али такво њено признање није 
било ни потребно- било је довољно што ни саыа није 
крила прпјатељевање, поклоне п пажње окупаторов~. 

Из причања Мпликиног дало се закључити да Је 

Гордана њеыу дотад била верна и да је као девојка 
спадала међу неприступачне, мада није била чедна кад 
се с њпы упознала. Њену прошлост је он знао до сит

ница- није је крила. 
Али то је била прошлост! И није био окупатор! И 

није се догодило усред устанка, нити било уплетена у 
борбу и идеје покрета коые је он припадао и који на 
таква пријатељевања није гледао само као на приват

не и супружанске слабости, него п као на срамотну из-

даЈу. 

Њено име - причао је - постало је међу другови-
ма симболо:-.1 поруге - п то мп је нарочито тешко па
дало: Гордана а пријатељица- ако не и нешто горе-
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окупаторова. Где је ту гордост? То пме сам ја волео 
како због љеговог смисла тако п због звучностп чисте 
и тврде. а сад, после љеног слизаваља с окупатором -
оно као да је отеловљавало све сумље п понижеља, 
увреде и мржље које су рат и окупација собом носиле. 
То гађеље од љеног имена било је толико јако да сам 
не само избегавао да је љ1ше зовнем него мп се поне
кад чинпло, а п данас мп се учини, да би можда све ис

пало друкчије да се она друкчије звала- ето до каквих 
глупости човек дође п какве га ситнице не покреhу 
кад се раздражи и огорчи! 

Милику је још више пекло нешто друго: Гордана 
је љега уверила у своју љубав- упркос свему што се 
могло догодити између ље и Италијана. Мени је било 
јасно да је та љегова увереност у Горданину љубав, 
макар била и основана, само друга страна љегове љу
бави према љој. Он ју је волео, упркос болу који му је 
задала, а можда баш п због тога, и он би јој опростио 
све - чак и оно у шта је сумљао, да љена слабост пре
ма Италпјану није била издаја у датим односима и за 
покрет коме је припадао. Алп опростити- то није зна
чило само угушитп мужјака и потврдити своју љубав, 
него одвојити се од другова п од борбе за живот који 
није био искључиво љегов да би могао да га жртвује. 

А она, она није ништа од свега тога схватала! -
вајкао се он. Нек ме искључе из Партије, ако баш не
hе да увиде - говорила је - али само ти заборави п во
ли ме. Па ваљда неhеш ти, доказпвала ми је чак- ин
телектуалац, светски човек. придавати животну, суд

бинску важност томе, ако би се између љега и мене 
збил.о оно за шта ме оговарају. Да је окупатор- јесте, 
али Је спасао и мене и многе друге, ако ничи!\I а оно 

својом лекарском савесношhу. А сем тога, тамнице, 
болештине, стрељаља и паљевине - и нигде људске 
пажље и симпатије сем код љега! Као да је дошла- за-
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кључпвао је Мшшка пз неког света у коме нема нп 
рата, НII сыртп. ни суза, п у коме људи греше да бп мо

гли да опросте једни другп~ш! Познати је напросто ни
сам могао. Иста она - п телом п душом. Исто онако 
нежна, безазлено предана п стидљиво податљива! А 

опет није она - говори и мисли да је докучити не мо
жеш. Или смо се то нас двоје, или сам се то ја проме
нио у она трп ыесеца док је она била заробљена! А мо
жда нисмо нп ја нп она, него свак у датпы условпма 
иде својим путем- а путеви се разилазе! 

Милика је изнео Горданпн случај пред комитет 
пре него су пристигла обавештеља п налози пз града. 
Приметио је да се нешто шушка око Гордане и љеног 
држаља у затвору. А није то учинио у то сам ја био 
сигуран чак и да он то није истакао, да би унапред ис

пао чпст п искрен, него што није ни 1-.югао ни хтео да 
ма шта затаји пред Партијом, а и да бп добио помоh и 
решеље. 

Испало је мимо очекпваља, мада сам унапред 
знао каква одлука једино и може бити - прпчао ми је 
он. Уколико сам дуже и детаљније пзлагао, утолико 
сам искрено да кажеы, био ;\!аље уверен да Гордану 

треба стрељатп, али да другог решеља нема п да баш 
ја ыорам то извршити. 

С излагаљем ми се отварала п оно што другови из 
КО;\ШТета мисле, иако нико од љих још није био пету
пио. а п шта у стварним односима значи оно што Је 

Гордана учинила. Та сваком од љих је неко био попr
нуо или интерниран, сваки је био раскуhен- куhе спа
љене. породице растурене. На свакоме од љих лежало 

је нешто теже и од властите судбине: зачетници и во
ђи устанка увалили су народ у крв и огаљ н претвори
ли земљу рођену у пустоши згариште. А издаја цвета 
у властитим редовима - брат на брата п отац на сина 
пушку диже. Колико јуче су они, п ја с љима, одлучи-
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ли да се стреља члан Партије - рођак једног од њих, 
због тога што је предао пушку Италијаниыа. Стрељан 
је и партијац који се предао, па поново пребегао на на
шу страну. Упади окупатора и доыаћих непријатеља, 
сваки час су се сыењивалп с нашиыа, остављајући но
ве лешеве и паљевине, доливајући отров и мржњу у 

препуна срца. Кад год бих помислио да су људско зло 
и гадост дошли до граница заыисливог- свака најезда 
би ме уверила да сам се преварио. Ко би могао и да по-

1\ШСШI да пред тим људима и у таквим околностима 

распреда Горданин преступ у психолошке финесе! То 
је за нас била не само слабост и збуњеност него - из
даја! Окупаторова пријатељица - партијка! Какве 
људске слабости док горе деца у спаљеним домовима! 

Закључак за њих, а и за мене, унапред је био ја
сан, логичан. неизбежан - одређен дотадањим иску

ством и примерима, наметнут потребама даље борбе. 

А пажљиви и нежни према мени као другу - нико 

од њих се није јавио да изврши пресуду. Штавише, ни
су предложплп ни да то обаве војници из месне једи
нице. Нико од њих није хтео преда мном да буде одго
воран за њену смрт. Сви су прећутно држали да је то 
моја дужност- сваки од њих се већ обрачунавао п об
рачунао с колебањима и издајама у својој родбини п у 

своме селу. Секретар је то и рекао: Ј а мислим, друго
ви, да је најбоље да читаву ствар препустимо другу 
Мплпки - сви имамо у њега пуно поверење. 

И тако, самим тим што сам био члан комитета и 
борац- а то хтео п морао да будем- ја сам се аутомат
ски прихватио немилог задатка. Обрачунати се с љу

бављу, са издајом у срцу своме- ето тако се то мени 
онда приказивала. Показати се јачим од себе, ради 
идеје п друштвених обавеза! Поступао сам како сам 
морао - како ми Је савест друштвена налагала. 
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4. 

Милика је наставио. а сунце је зашло за планине и цр
не сенке испуниле долину. 

Састанак комитета држан је у школи нашег села. 
Горданпн случај је био само једно од питања днев

ног реда - прешли смо на остала. Ј а сам, сећам се, као 

п обично учествовао у дискусији, али сам при томе ми
слио на оно што морам учинити и смишљао како да то 

извршим. То размишљање се догађало мимо оног што 
сам говорио и радио, чак и МIШО моје воље- по неком 
аутоматизму. све од тренутка у ком сам се решио да 

Гордану убијем. 

А и поступао сам, касније, аутОi\rатскп и, зачудо, 
хладно и веома смишљено. 

Пошто је наша кућа спаљена, моји су се били пре
селили доле у равницу - у кућу мојих ујака, на једно 

пола километра од школе. Ти знаш где је та кућа - на 
раскршћу путева, крај потока који равницу села пре
дваја све од подножје Гавранове горе. Пут од школе 
се спушта и иде поред потока, кроз јошљак, све до ку

ће моје ујчевине. И ето, смпшљао сам и смислио да ће 
најзгодније бити ако Гордану убијем у том потоку, а 
као изговор да је изведем из куће послужиће ми као да 
је зову у комитет ради њеног случаја- већ сам јој био 
рекао да ћу све изнети пред другове. 

Било је предвече- то време сам намерно изабрао 
као најзгодније. кад сам бануо кући и рекао Гордани 
да се спреми да пођемо у ко;-,штет. 

Лампа још није бпла упаљена и ја ни дан-дањи не 
умем себи да објасним како је она могла у полумрач
ној соби прочитати с мог лица или познати на мени о 
чему се ради. Рекла је малаксало, мада не много ту
жно- већ је била страшно измучена: Ти, Мики- тако 
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ые је звала иако ми тако нико није тепао - ти хоћеш 
да ые убијеш. 

Ј а сам заиста хтео, можда п због неугушених не-
. . . 

жности према ЊОЈ. да ЈОЈ причини.м што мање патње-

чак сам био решио да јој п не саопштавам пресуду- п 
рекох јој одлучно: Не говори глупости, него се спре-

ыи. 

Она се спремала врло пажљиво, мада није иыала 
богзна шта да обуче, настављајући као да ме није чу
ла: Добро, Мики, али немој ти да ме убијеш- себе ћеш 
убити. Јер ја тебе волим- немој и себе да убијеш. 

Она бп можда говорила још тако да у собу није 
ушла моја t~шјка. Као по договору, ућутасмо обоје. За
чудих се што Гордана не тражи ослонац и подршку 
код мајке - али она се. очевпдно, била на неки начин 
помирила са сырћу иако дотад нисмо о њој говорили. 
Мајка покуша да ме загрли, али ја се измакох. Мајка 
рече: Будите милостиви према њој ако је што погре

шила- туђинка је она. Гледам колико се само ову не
дељу намучила - искупила би се да је земљу и небо 
преврнула. Горданине речи су ме гануле, мада ме нису 
нимало поколебале. Али мајчине нису ни то - као да 
ми је говорио неко непознат из другог света. Ја у себи 
нађох одговор п објашњење: стара је мајка и сељанка 
п конзервативна - ништа она не разуме. Али је она и 

даље говорила све у оном смислу, а кад нас двоје кре
нусмо, пспрати нас до врата п веома гласно и добро

стиво дотури, иако јој нисмо ни рекли збогом: Нек 
вам је срећан добри пут! 

Био је фебруар и већ је стезао вечерњи мраз. Гор
дана је носила капут преко руке и ја је опоменух да би 
могла да се пре хлади. Пртина широка- могли смо ићи 
напоредо, али она је измицала напред. Обазре се: 
Хладно ми је- рече- и тела сам да га обучем, али још 
је добар, могла би крв да га упропасти. 
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Било ми јасно и због чега је нзмицала напред -
пружала ~ш је прилику да је убијем а да то не приме
ти. али очшо не што би се бојала. него што је желела 

да ме остави у илузији као да није знала да hy је убити 
п да ме поштеди непријатности да гледам у њене очи 
док је убијам. 

Ишли смо тако ћутке два-три минута. Поток, 
пригушен снегом, у сутону се разгалампо- ја сам све 
наједном тако јасно чуо и видео, а Гордана је, не окре
ћући се, рекла: Ја, Мики, таква и тако не бих могла да 
живим, али .ми је тебе жао. 

Почела је да плаче, али не да бп ме ганула, а још 
мање да би ме молила. Нису ми тешко падале ни ње
не сузе ни њена жалост, али ми дође жао кад приме

тих да сузе брише прстима - толико смо били осиро
телп да ни марамице није имала. Ништа - рекох себи 
- све су то сентпменталностп и жалости неизбежне у 

смрти, а што бити мора - битп ыора. 

Ја сам у тим тренуцима не само радио аутоматски и 
с непогрешивом присебношћу, него ми је аутоматски 
падало на ум п оправдање п објашњење чпы би се јави
ла и сен жалостп илп разлога- било их је много п није

дан није био уништив. да Гордану не би требало убити. 
Beh сыо били прешли већи део пута - баш је тре

бало да се дохватимо узбрдице под школом, и ја се до
сетих: Још hy овако с њом стићп у школу пред друго
ве, а онп се надају да сам све већ свршпо. 

Извукох револвер тако тихо да нп ја нисам чуо 
трење коже- већ раније сам га био откочио да Горда
на не бi~ чула шкљоцање, принесох цев скоро до ње
них увоЈака на потиљку, плавих на испупчењима, и 

окидох. Беретка јој скочи на снег. а она се згрчи у ко
ленима, поскокну и зарп лице у снег на ивици пртине. 

Скоро гласно рекох, запањен властитом циничношћу: 
Неће јој бити хладно. 
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Али нисам је ни погледао, него, скоро у скоку, 
обиђох је газећп целац п пожурпх у школу. Другови 
ме дочекаше брижно, скоро нежно. али нико не про

говори ни речи о пуцњу који су морали чути. 
Гордана би остала на пртини преконоћ да је ~юја 

мајка није с неким женама пренела у кућу. Отуд се с 
мраком разлеже запевка. Секретар закључи: Мораће

мо дати народу објашњење како је до читавог случаја 
ДОШЛО. 

Дали смо објашњење сутрадан, на збору у школи. 
Говорио сам и ја. Нико од сељака п сељанкп није 

осудио, али ни одобрио мој поступак. Осећао сам се, 

док сам говорио, као у простору у коме нема ничег 

живог- чак су и ствари постале нематериЈалне и при

видне, а сви ти људи п жене, обамрлпх израза п укоче
них очију, личили су ми на маске п лутке. Чему и да им 
говорим? - није ми силазила с памети док сам обра
злагао убиство Горданино и због чега сам баш ја мо
рао да га пзвршпм. 

Моја мајка, ожалошћена п утучена, није ни прису
ствовала збору. Наједном, чим се збор свршио, паде 
ми она на ум: Бар њу- рекох себи- морам уверити и 
објаснити јој - мајка је, схватиће ме. 

Кад изпђох са збора, снежна белина п плавкаста 

месечина појачаше оно осећање нестварности са збо
ра. Разуме се познавао сам облике родног краја, али 
он као да није био мој н као да сам ходао у неком са
њаном свету. Висови су се дрхтаво губили у плавој ви
сини, од поља није остало ничег до укочене глатке бе

лине, а дрвеће црно и као да га је неко садио, играјући 
се. Свака појединост ми је била знана, а ипак, као да 
сањам - све Је у контрастима п трепераво, измиче чу

лима, а кад ступам тлом или се ухватим за гранчицу, 

онп су тврђи него иначе п баш због тога нестварнији. 
Сетих се да не би требало да идем поред потока, 
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како бих избегао место на KO"-I сам убио Гордану. Алп 
то би значпло да идем обилазнии путем. Наљvтих се 
на себе п викнух у себи: Још ћу у духове почетir да ве
рујем!- па пођох баш том пртином. 

Но мада сам настојао да мислим о нечем другом, 
а можда и баш због настојаља, ја сам све интензивни
је доживљавао чин Горданиног убиства, и то на тај на
чин што сам са сваким кораком ка оном месту све не

посредније и силовитије опажао Горданину физичку 
присутност: као да она иде уза ме- сваки час ћу је ви

дети и склопиће шаке око моје десне мишице, као што 
је увек чинила у шетњи. Но, зачудо, то њено прису
ство ме није узнемиравало. чак ми је п пријатно било 
-знао сам да људи које смо волели још дуго живе у на
ма и поред нас. Али оно место - њега сам се ужасавао 
све нео~ољнвије. Опажао сюr како се губим, како се 
пзумљуЈем п како се знани предео ло~ш и комада у па

рампарчад, тако да све мање примећујем ишта до бе

ле пртпне која ме одбацује и носи право ка мрљи крви 
-сигурно та мрља постоји и још је тамо" Желео сам да 
побегнем у страну. алп ме је било стид да испаднем ку
кавица и празноверац и срљао сам напред, а Гордана 

"-Ш је овијала ыпшицу п шапутала ми умилно и љубав
но, ыада неразговетно. 

Заиста сам наишао на мрљу: није била велика, 
али у једном тренутку је обухватила сав простор -
ваљда што сам се у њу загледао- тако да ми се учини

ло да нећу успети нп да је заобиђем ни да је преско
чим. него ћу баш у њу угазитп. Али ја сам с крајњим 
напором воље п свести скочпо с пртине - снежна по

корица је шкрппнула и провалила се- и пожурио, по
трчао кроз целац. Задахтао саы се убрзо, застао и оба
зрео- све је било знано и стварније, па се полако вра
тих на пртину и трупкајући, да бих стресао снег, про
дужпх к мајци. 
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А1п ни мајка ме није схватила. 
Ја сам рачунао да he она као патријархална се

љанка одобрити мој поступак чим ЈОЈ наговестим што 
ме је Гордана можда и пзневерпла - та скоро у свш1 
причама и песма~rа народским, у којшш је мајка одра
сла п сама их казивала, сурово се кажљаваЈу неверне 

жене. Алп једно су песма и прича а друго живот: у пе
смп п причи t~rајци је било лепо и природно черечеље 
п спаљиваље невернице у накатраљеној кошуљи, али . . . 
ово -МОЈ, наш поступак, она Једноставно НIIJe могла 

ни да схватп ни да одобри, упркос околностима и што 
се радило о судбини љеног рођеног сина. То своје не-. . . 
схватаље она нще умела Јасно да пзразп п Ја сам га, 

знајуhи начин љеног реаговаља, више осетио. Свака
ко је у љеном држаљу било религиозног- вероваље у 

постојаље греха п страх од казне због љега, али и не
чег- нп сам не бих знао реtш чега, што је наслеђено, 

посисано с млеком. без чега људи као да не бп могли 
нп да живе. Рекла је. најзад: В п- мислила је на мене и . . 
на МОЈе другове - ви знате шта вам Је чинити - о ва-. . 
шем се животу ради, а да Је грех- грех Јесте. 

Тако сам се, несхваћен, растао п с мајком. Штави

ше. имао сам утисак да ме п многи револуцпонерп, 

чак и најближи другови, пнтимно такође не схватају. 
Не да ме крптикују или да ми пребацују- то не чпни 
нпко п свп увиђају да у онпм приликама није друкчије 
ни требало поступптп, него иы је случај туђ, неприро
дан, жацаЈу се и као да их од мене Језа хвата. 

Не знам, можда бих се ја због чптавог случаја 
смирио - умрла би ваљда најзад Гордана у мени, али 

таЈ став људи, то љихово скоро сажаљиво, пуно разу

меваља држаље, уз истовремено туђеље од мене - то 
ме опомиље и сваки пут буди у менп су~rље да можда 

нисам поступио добро, макар што сам учинио оно што 
сам морао. 
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Због тога сам п хтео да чујем твоје мишљеље -
одговорнији си, искуснији, а и пријатељ сп мп и знаш 
ме од детиљства. 

Заћутао је, а веh се било и смркло. 
Прохладна планинска роса измивала је и наша те

ла и наше мисли. Месец је младиhкп пскочио иза ка
менитог врха. На рат и разараља ј~дино нас је још 
опомиљао мирис паљевине, ту искра] нас, п ми се мо

жда п због тога склонисмо са зида и пођосмо узбрдо 
ка логору. Одједном, чим пзбисмо на брежуљак, изне
надише нас из долине логорске ватре, довикиваље и 

звечаље казан а, чак п пеоrа о борбама око Мадрида
утолико лепша ту, усред разорене и забите Босне. 

Шта сам могао да кажем Милики? Вероватно ни
шта што он није знао и што му не би рекао п који би
ло други функционер интелектуалац: Све је објектив
но условљено и ми не чинимо ништа друго него врши

мо вољу историје и пролетаријата као љеног покрета
ча. А што некоме, извршаваљем љених пресуда, за

падне непријатна дужност -то не треба да слама, не
го да челичп. Онако како је он у датим условима по

ступио - поступио бих и ја и сваки други револуцио
нер. Једино што је 11югао избећи јесте- да не изврши 
пресуду својом руком. Али пресуда се морала и изре

hп п извршпти, јер макар тај један случај и био безна
чајан по псход револуције, ипак је и он важан, будуhи 
револуција и није друго него решаваље безбројног ни
за случајева, појединачно неважних и безначајних -
револуција нису само битке, него још више лоше на
товарене кљусе п подбијени табани. Да он лично није 
извршио пресуду- било би му данас лакше, али би ти

ме испољио и недоследност п неодлучност. 

То је суштина оног што сам му могао рећи, а сва
како нисам то учинио ни тако упрошhено, ни без дру
гарске топлине и пријатељског разумеваља. 
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и~rао сам утисак да сам га убедио. чак и смирио. 

Растали смо се на брегу- он назад. а ја к логору. 
Река је хујала од клпсуре као стара прича из давнина. 
Предео. ледена зелен. укочпо се п изглачао. а планин

ски врхови пшчилелп у бледу плавет п ја се сетих 
Милпкпног оппсиваља љеговог ноlшог одласка к мај
ци, пртпном на којој је дан раније убио Гордану. До 
врага- наљутпх се- п на мене је свој немир пренео! 

Више се нпс:мо срели. Управо, среталп смо се у 

току тог похода преко Босне, али нисмо проговорили 

ни речи, сем уобичајених и успљено срдачнпх поздра
ва. Имао сам утисак да га је стид што се открио преда 
мном, а ја сам избегавао да му приђем, како не би при
ыетпо да Ја запажам љегову посрамљеност. иако ми 

није било јасно да ли до ље долази због тога што бих 
ја љегову исповест могао схватпти као колебаље ре
волуцпонера или као неугашену љубав пре:vш жени 
која није схватила ни љега ни своје вреые. 

Али. ко зна није ли се ту радило и о нечем другоы 
п у мени и у љему? Нисам ли ја љега пзбегавао због 
бојазни да у себи не узнемприм нешто што сам успео 

да затомпм да бпх се могао борити - а морао сам се 

борити ако сам хтео да ратну олују преживе моје иде
је п моје наде! 

У скоро је он погинуо - нестао у једној од чели
чних туча који"ш су револуционарни борци, у току три 
ноlш. узалудно морали излагати своја измршала, пз
гладнела тела, не би ли освојили утврђени градиh за

ривен као врх копља у тело ослобођеног тла. Нисам 
дознао које ноhи је пао, а нити како се то догодило. А 
откуд бих тек могао знати шта је при томе ocehao! 

Што се пак :v1ене тиче, онај он којп је живео у ме
ни, ошрио се кад ca:v1 чуо за љегову погибију. 
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МРТВО СЕЛО 

Ишао сам обичним сеоским путем, било је обично љет
ље јутро, нешто ведрије због кишице која је преконоh 
росила. Било ми је тешко и хтио сам да заплачем, јер 
ми из паыети нијесу пзлазшш другови који су изгинули 
у јучерашљем окршају с усташама, ту, негдје преда 
мноы, на бујним љивама и ливадама. Али оно што сам 
видио тога јутра, а о чему сам толико пута читао, слу

шао, у што сам и вјеровао - тако ме запаљило својим 
ужасом да је збрисало сваки бол за друговима ... Да, 
ипак је све то изгледало друкчије него када се чита ... 

Најприје смо крај пута, под широком крошљом 
огро.чне крушке, наишли на два сељака. Лежали су ту, 
на угаженој трави, у хладу, у онаквом истом хладу у 

каквом се одмарају сеоски косачи. Убијени су у поти
љак, куршуми су изашли испод десног уха и отворили 

огромне ране, тако велике да је из љих исцури о мозак, 
крај љих, на ледину. Ту је убијено још шест сељака. 
Трагови крви, црни, маснп, на трави влажној од росе
мучан биљег посљедљег даха шест тежачю~х живота. 

Али тих шест сељака нема ту, склонио их Је неко од 

оно мало прежпвЈелих. 

Пошли смо даље путем. С обје стране- живице од 
љесковог жбуља и папратп. И, наједном, насред пута, 
не сјеhаы се баш тачно броја, десет, дванаест љешева. 

Чини ми се, свега два средовјечна човјека. Остало же
не, дјевојке, дјечаци, дјеца. На три-четири корака од 
ове гомпле крви и меса- колијевка, празна, без пеле-
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на. без дјетета. са сламом увоштаноы од дјечје мокра
hе. Ова сла;..rа у колпјевци дјеловала је тако да се чп
нпло као да је још топла од дјечјег тијела. Дијете је ле
жал о у гомили љешева. Али глава је била сва здро
бљена. без тјеыена, без капи крви у шупљој, кишом 
пспраној лобаљи. Мозак- да ли тог дјетета?- управо 
шачпца густе, бијеле каше лежала је поред главе, с 
ко;..шдиыа меса. Чиме је убијено ово дијете? Можда 
куршуыом, можда кундаком, ыожда ка1-.юм, а можда је 

глава дојенчета била довољно мека клинцима потко
ваној усташкој чизми? Дијете је лежала на лијевој 
страни, али лица окренута небу. ручица скупљенпх 

уза се. Грудни кош био је здробљен и испод прљаве 
кошуљице, врло мало крваве, вирио је надувен трбу

шчиh. Ситно, срдито дјечје лице без лобаље ... Дијете 
је било женско п једног дана. можда једног овако ве
дрог дана и многих оваквих дана. богатих сунцем и зе

.1енплом, с ведрим бојама у небу. на земљи, љивама, 
ливадаыа п шу11шма, требало је да се порадује свему 
томе. животу. среhи. љубави. ~шадостп. људима око 
себе ... Али ја о томе тада нпјесам мислио, јер ништа 
нијесам ~шсшю, само саы гледао п ocjehao да сам хла
дан, чудеhп се себи како то. како то да не осјеhам ни
шта. како да ми не навру сузе п не потресе ме бол. 

И остали љешеви су били унакаженп. Лице једног 
десетогодишљака било је раљаво по челу и јагодица
ма од убада. Неки дјечак, пето тако празне лобаље, 
као код оног дјетета, лежао је скружан око жбуна крај 
пута. прикупљених босих ногу и танких мршавих ру
ку. Усљед хлађеља тијела кожа се скуппла и вирпле су 
оштре бијеле кости сљепоочница. Да дјечак није био 
тако унакажен. рекло би се да је заспао ту у хладv, 
крај пута. ыало сакривен да га не би видјелп домаhи ·и 
грдили што се успавао п не чува како ваља стоку да не 

похара сељачке љиве п ливаде ... 
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Кренуо сам даље. На раскршhу. на бријегу, на по
;..юлу пре;..rа граду, двадесет п пет до тридесет љешева. 

Гомила људских, женскпх. дјечјих тпје.1а, удова. глава. 
Мрка женска витица преплетена на врху црвеном пан
тљпкоы пзмијешала се с тужно објешеним брковима 
старщег сељака. 

Пут је ту шпрок п простран, како и треба на по
молу према граду. гдје сељаци могу сјестп пред вече, 
одыорити се и град погледати. Али љешеви су сви 

прибијенп у крај пута, уз плот, као да их је олуја зго
милала. 

Бјеху ту двије мајке с дјецом. с дојенчадима. Ако 
се код раније групе није могло разазнати ко су мајке 
оне дјеце. овдје се то видјело. Једна мајка, млада, цр
номаљаста, држала је у наручју своје дјете п како је 
ничице пала. скоро га је прптпсла својим тпјелом, као 
да је хтјела да га заштити. Дијете је уплело руке у мај
чине груди. Друга мајка није држала тако чврсто сво
је дијете. Она је лежала на леђима, а дијете, пспуште
но крај ље, скупљено у гомилу, зарозане кошуљице пз 
груди. Прва мајка, црних трепавпца и вјеђа, оставља
ла је утисак старих. романтпчних слика убијених пли 
утопљенпх мајки с дјететом. Али ово нпје бпле стара. 
романтпчна слика. То је била мајка убијена с дјете
том, мајка која се мртва укочила држеhи дојенче на 
грудима. 

Повратио сам се п срео два сељака. Један педесе

тогодпшљак, без капе, показивао је крваву отеклину 
на десној вилици. Причао је: 

"Склонили смо се од пуцљаве у куhи. Покупише 
нас. Све. и дјецу. Кажу: 'Јесу ли бпли партизани?' -
Били су. 'А што пх нијесте побили?'- Одакле у Срби
на пушка?- велим ја. Почеше ме туhи. Видјех, биhе 
несреhе, те ја преко врзине. Пуцаше, али, ето. остах. 
А жена и двоје дјеце, не знам." 
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Други сељак, у шубари, просијед, говорио је: 
"И мп се склонили од пуцњаве у магазу. Двије фа

милије. Он убаци бомбу п прије него што пуче, ја низ 
њпву. Бацио је још једну, а послије- пушком. Два си
на п снаха- не знам гдје су. Убише моју стару ... " 

Мала магаза, камених зидова. Креч и крв, крв ви
соко на зиду, а тамо у полутами - гомила искиданих 

тијела, изломљених удова; руке танке, а ране тако ве
лике, веhе од ширпне руке ... 

-Хајде овамо да видиш! - зове ме сељак. 
Улазим у куhу. Седамдесетогодишњп старац лута 

по куhи између испревртаних ствари и пзломљеног 
посуђа. Он се стално држи као да нешто ради, тражи, 
да би убио вријеме, али он само лута по опустошеноi\r 
дому. У соби мртва два сина и стара- његова сељачка 
стара, мртва, згурена крај празног сандука. Плавоко
сп и риђобрки млађи син лежи насред собе. Просута 
мозга, раскречених ногу, руку згрчених увис. Велике, 

сељачке шаке, ноктију прљавих од земље, од њиве. 
Други, старији син допола се увукао под кревет. Соба 
мала, а крви пуна. И траг од стопе у крви: сигурно је 
старац, лутајуhи, оставио траг у крви својих синова. 

У другој куhи све испретурано. Довратник изра
њављен ударцима куршума. Код огњишта лежи сељан

ка, преклана грла. Бијел, у пререзу, вири гркљан, ара
на се развукла. То је млада, тридесетогодишња жена. 
Измазана крвљу по бради и лицу- то су је, зар, окрва
виле руке док су је држале? Она лежи мирно и лијепо у 
свом пустом дому, опртжених руку и ногу. Њене мале, 

опуне шаке вире из широких, ланених, не баш чистих 

рукава. Биле су масне, као послије муже крава. 
И тако редом, од куhе до куhе. 
Живих нема да сахране мртве. 
Два-три сељака и сељанке, којима су можда поби

ли све -јер сви љешеви још нијесу пронађени, има их 
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по шуi\rарцюrа п њпвама - не плачу. Стакласте очи. 
Тврде. Без икаквог израза. 

Њиваi\Iа и лпвадама риче п скита стока. напуштена, 
остављена, без господара. Поред пута ливада, двије се
љанке гоне овце. Зовем их, а оне стоје као да не чују. 

Присјеhам се: на мени је црна капа и блуза, па лпчи да 
сам усташа. А зашто онда не бјеже, што не стану? 

-Не бојте се, ја сам партизан! 
Долазе. Једна је старија, мршава сељанка, а друга 

буцмаста, крута, тек удата у друго село и сад, на путу 

да обиђе род, а- рода неыа. Тражи их. Мука јој самој, 
па ме моли да пођем с њом. Обилазимо разбојишта. 

На ливади крај пута налазимо још два младиhа, крај 
једног лимена дувањара п мали новчаник, мастан, от

копчан. Сигурно празан ... За једног од њпх она каже: 
Из моје куhе. грдна рано ... Мој ампџпh ... 

Алп не плаче. Нпшта. Говори на исти начин, 
истим гласом као што говори и о другим стварюrа. А 

најзад, код гомиле на раскрсници, пошто смо обишли 
многе домове, мртве, пуне мртвих, окреhе се и гледа 
укоченпх очију, зјеница слпвених с дужпцама, склапа

јуhп руке: 
-Шта бп ово, брате? 
Hиjecai\I ocjehao ништа. Није ми било жао ни дру

гова палих у TOi\1 селу. Чинила ми се да бих погпнуо 
тако лако, без узбуђења, не увијајуhи се метку, чак п 
кад бих му правац знао. Никаквог осјеhања - ни лич
ности, ни личног живота. Ето: сељанке нијесу бјежа
ле, нико није плакао. 

Али. ипак, човјек бп се исто тако хладно светио. 
Доиста, једно једино и у мозгу и у срцу, у цијелом 

биhу код мене, а сигурно и код свих: не вриједи живјетп 
на овоме свијету док пма људи који то, који тако чине. 

Нема друге: или ми - или они ... 
Босанска Крајина. Гла.\!ОЧ, aвzyczТi 1942.. 

119 



ПРОПАСТ ПАКЛА 

МтТшји Беhковиhу 

1. 

Камо лпјепе среће да нијесам к себи ни долазио! Не би 
ми њихови доктори муке продуживали, нити би се 

онај изрод и крстолом Мићун сладио нада мном и пре
жао рпје'Ш које ће ми се у бунилу и немоћи омаћи ... 

То ја варам себе! Мори мене, распамећује мене 

нешто друго ... 
А п несвпјест је зла п опасна пред нечастивпма 

као Мпћун што је! Откад се зна за људе и за власт 
људске није важило оно што затвореник у бунплу и 
незнању трабуња. А Мпћун и његова поганија до тога 
највише и држе! Ни чуда! Памет је човјеку Бог дао! А 
Мићуни не знају ни за Бога нп за људе. Они се и об
државају п гоје на беспа?\Iетп људској ... 

Вребај, вребај, Мићуне! Мене си увребао, ама мо
је рије'ш нећеш ... 

Јер ја знам- не знам како и откуд, ама знам!- да 

ме ни у незнавењу неће оставити памет моја. Није ни
кога мога- неће, зар, ни мене! Причуваће ме Бог па

мећу коју ми је дао- да не пздам јатаке и другове сво
је! ... Ето, другове своје- назвах ако се и жгадпја Ми
ћунова називље међу собом ... Језик су наш лијепи опо
ганили ... О. Боже, што не знам неки други језик да њи
ме барем са самим собом зборим и не прљам се рије
чима које п пз њихових жвала излазе? ... 

Требало би, свакојака. да кажем том погансузу: 
Залуду су ти сва лукавства и нечовјештва ваша! Не 
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лијечите ви никога нп радп чега до да бп му моглп 
здравоме душу на памук вадптп п памет превртати! 

Него, свим тшл ја заваравам себе! Тпштн 111е, кпда 
ме нешто горе од кукавпчлука и издаје! 

Знам нешто што не смијем повјеровати, нешто 
што неhу да знам ... 

Злодуси су завладали свијетом. Канда више п ни
јес.а~! у свијету. Додуше, у тамници сам пстоветној у 
КОЈОЈ сам био и под Србијанцпма- кад сам се пријавио 
пз одметништва Двадесет прве. Је ли то била Дваде
сет и прва или Двадесета година? Двадесет прва: годи
ну дана доцније родио ми се Никола ... Ђе је твоја мла
дост сатрунула, сине мој? Омамили су те они, помам
ници! Понијела те младост за њпма кад су у Босну 
прогнани, проклетницп. Негде тамо си п остао - без 

гроба п 111рамора! Нп они не знају кад н гдје, али те 
славе- да понизе твога оца као издајника! ... 

Мути ми се у глави ... Али не бјежи ми због тога 
памет од онога од шта утеhи не може, него је то ја го

нпм ... Који ја? Ко сам ја? Гдје сам? Ко је јачи од паме
ти своје? Ето, рвем се с пал1еhу својом да она не зна 
што зна ... 

А свијет је, напрплику, истоветан: иста тамница 
као Двадесет прве ... Исто је одзвањање ходника, пети 
камени волат над мојом главом. Исти је и доктор Гло
мазпh- само што је онда био млад и ... Јесте, онда је он 
био присташа уједињења са Србијом и око њега су се 
жандарми и писа ри полицијски сатиралн. А сад је и он 

затвореник и увија се и превпја пред милиционарском 
шушом која ни бекнутп не умнје. Е, мој докторе, гло
жишi смо се ја и ти онда око српства и црногорства, а 
мпhунскп одради су се котили и накотили п прешкали 
док нас нијесу у исту безданицу сурвали ... Сад бисмо, 
докторе, могли да попричамо као људи- кад бише те-
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би они дали и кад бпх ја сыпо да се пред њима откри
Јем ... 

Све се прпказује какви.м је и бпло ... Једино су уни
форме на стражарпма друкчије. Да, п кревет је мој бол
нички: нијесу ме, душегубници. дали у болницу, но су од 
моје hелије направили тобоже болничко одјељење ... 
Знају они што раде, а не као што су србијански жандар
ми једпно знали да руже п кундакају: нуткају ме свим 
што рањенпку или болеснику спада, али ме скривају у 

hелији издубеној у стијени, где нити је зраке ни гласка ... 
Али ја једно премишља111 п зборим себи, 'а друго 

111е изједа- горе од рана, горе од смрти оба сина, горе 
од слома Црне Горе и угасе српске ... 

Неко иде ходником ... Двојица ... Нешто причају. Не 
могу да разаберем. али- један је Миhун, а другп доктор 
Гломазпh ... Сашаптавају се пред вратпма. Xohe ли уhи? 
Али зашто и држе закључано:-.1 моју hелију кад се ја нп 
с 111јеста помаhи не ыогу? Пропис! А мени је као да се 
кључ не окреhе у тој браветнни- и она је пета као Два

десете, а можебптп је таква била и под Господарем ... Да, 
п ыој Господар је ту затварао своје противнике - никад 
није било и неhе бити господара без тамница ... 

Али кључ се окреhе- једном, двапут ... Да, то сам 
бпо и заумно да кажем себи: као да се кључ не окреhе 

у браветини, но у ыојој глави - памет ми мучи и изо
креhе ... 

Можда бих могао преварити доктора ... Не прева
рити. него искушатп ... То је тешко, доктори много 
знају .. , Али Гломазиh, онај на ког личп, можда he се у 
њему наhи нешто људско да ми открије, да ми нагови

јести на ком сам свијету ... 
Правиhу се да нијесам при себи ... А можда и није

сам ... Можда сам ја толико среhан па снијевам све ово 
на другоме свијету ... У паклу ... Ако - само да није код 
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Мпhуна! ... Нечастивп се преобрео у Мпhуна п смислио 
п доктора п hелију и ... да ме мучи мукама несмпслпвим 
за гријехове моје ... Јер грешан јесам- знам то добро ... 

Нијесу ђаволи - нијесу Љ\! пете напријед окрену
те ... Али то ништа не казује! Ако је ђаво узео на се об
личје Миhуново, морао је узети и лукавство љегово и 
некако ыи очи замаштрати ... 

Препипавај ме, ослушкуј ые ти, докторе, колико 
ти је драго! Али ни чути ни обазнати не можеш шта је 
у мени ... То знамо једино ја и Миhун. Ја и Миhун! ... Бо
же, зар сам толику казну заслужио да ме с љпм пле

теш у животу, у смрти, навијеки? ... 
Ослушкујем, сада, разговор између доктора Гло

мазиhа п Мпhуна, а правим се да ништа не чујем. 
"Па, шта кажеш, докторе? Је ли он при свијести?" 

~пта Миhун, протежуhп се онако црн и голем, у сво
ЈИМ ре111енима и чпзмама. 

"То је тешко реhи", одговара Гломазиh, трљајуhи 
наочари. Доктор је плав и још подгојен, румен као 
одојче, алп занеобријанио. Помало је и сипљив, изгле
да, јер кашљуца, настављајуhп: "Рефлекси су му здра
ви. Али то не значи да није повређен неки од виталних 
центара - говор, слух ... Да, говор ... Вукота, чујеш ли 
ме? Ја сам доктор Гломазпh. Ти ме знаш одавно- за
што hутиш?" 

Ћутаhу и даље- док се не снађем побоље ... 
Продао им се доктор Гломазиh! Илп се није про

дао, него ... него се из страха покорно. Страх је стра
шна сила. Не каже се залуду: Батина је из раја изи
шла. Ту силу ја нијесаы никад признавао, па ни разу
мно. А боље би било да јесам, можда сад не бих био 
гдје сам, нити би ми синови изгинули - Никола као 
партизан, а Данило у мојој војсци, нити би моја кhи 
Мируна урадила што нико никад није ... Мируна, мези
мице очева, је си ли то урадила? Не, то не могу, то не-
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hy да повјерујем - не могу да умрем док то не оба
зна!\! ... Сад не разбирам шта зборе. Нити видим ишта 
до некакве ыаг:;Је п крваве ријеке. Увијек су ми се при

снпвале крваве ријеке: ратови п буне, и несносна, 

отровна мучнина ме спопада - као да сам се бунпке 

нај ео. Или је то због Миhуновог присуства- знам да је 

ту, а не чујем га и не видим више. У утробу, у крв мп 
се отровник увукао ... 

Сада их опет видим и чујем - боље чујем но што 
видим ... 

"То значи", каже Миhун, палеhи цигарету, "да би 
се он могао опоравитп ... А можда се он утвара! Зашто 
га, докторе, не боцнеш у уво, у језик да провјериш мо
же лп да чује, да збори? ... " 

"Центри говора п слуха нису у језику и уху. Очи
то, он повремено губи свест- не реагује. Дољп део те
ла му је паралисан. сасвим. Моторни су центри озбиљ
но повређени. Бпhе потребно још испитиваља ... " 

"Немојте да развлачите, докторе! Мени не може
те подвалпти, пако се у те ваше докторске заврзламе 

превпше не разумијем. Наыа је неопходно - утувпте 

себп: нама је неопходно - да он прездрави, да дође к 
себи!" 

Хоhеш, Миhуне, да ме мучиш и дознаш моје јата
ке ... 

"Јер он мора на суђеље!" једи се Миhун. "Јавно су
ђеље. Није он макар ко! Мора народ видјети и чутп из 
љегових уста како је шуровао с окупатором ... Од тога, 
од тога да ли hете га излпјечптп- све друго је наш по

сао- од тога, подвлачю1, завпсп и наше разумщеваље 

према Вашем случају. Јер нама није циљ да Вас уни
штн!lю! С Вашим знаљем В п још можете- упркос Ва
ших тешких сагрешеља, да послужите народу ... " 

Опет сам се преварио: Миhун xohe да ме јавно 
обрука. То он xohe! Није љему стало до мог живота-
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~югао ме убити кад сам му већ у засједу упао. Њему 
није до мене, него- до народа! Да ме народ види кука

ВIЩОМ п покајникоы! Да читају јавно моја договарања 
с Талијанима и преслпшавају свједоке о мојој тобо
жњој издаји Црне Горе ... ! То бп значило да он није ђа
во, а да ја јеса:м у паклу! Или је то замка нечастпвога 

да ые мучи невјеровање~I п издајом Мирунином ... Све 
је тако мучно и неразмрсиво ... Него да прислушнем 
шта he му доктор одговорити: ево опет кашљуца ... 

"Ја чпнпм што наука и моје дугогодпшње лекар
ско искуство знају. Уосталом, Вп и сами добро знате 

да сам ја одувек био противник црногорског сепарати
зма. Мени сте данас ближи вп комунисти: ви сте очу
вали државу у чије сам ствараље ја уложио сву своју 
младост и за чије сам одржање читав свој живот ... " 

"Знам. знам! Али знам п то да нас п вп и они под
једнако мрзнте. Зашто, како да Вам вјерујем? Дока
жите! Мене занимају дјела, дјела а не ријечп!" 

"У овом случају", неодлучно се правда доктор, "ја 
сам једино лекар ... " 

"У томе је ствар", подвикује Мићун, "што Ви ни
сте. што не :t~южете да будете једино то! Ви сте и кри
вац. п то какав! Ја сам узео Вас, а не љекара из град

ске болнице. не само због тога што желим да читава 

ова ствар остане у тајности него п да Вам пружим при
лику да оправдате нашу велпкодушност! Дјела, дјела 
су потребна, докторе! Јер једино будала вјерује голим 
рпјечима! Штавише, сад Вам се пружа двострука при

лика. п да се покажете непристрасним као љекар -да 

пзлиЈечите свога давнашњег противника, а тиме и нас 

увјерпте да сте бар почели увиђати Ваше заблуде и 
Ваша огрешења о народ и његову борбу. Зар Вам ни
је јасно п непобитно да смо Вам тиме пружили прили
ку да се спасите- то и није тако важно, и да се попра-
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вите- то је и те како важно п за Вас као човјека и за 
нас као човјечну. народну власт." 

,Довели сте r-.1e у незгодан, немогућ положај. А 
шта ако ја као лекар нисам кадар, ако наука још ни
је ... ?" 

Не знам колико је времена протекло откад је био 
код мене онај вукодлак Мпћун с доктором Гломази
ћем. А откуд и да знам? Пао сам у несвијест и, може
бити, у дубок сан. Овдје нема нп дана ни ноћи - гори 
стално сијалица. А ништа се не догађа по чему бих 
знао које је доба дана п колико је времена протекло. 

Одморнпјп сам, послије бесвијести или сна у који
ма мп се ништа није прпвпђало. 

Нешто чудно се збива са мном: читав живот мој, 
згуснут, пада мп на vм ... 

Дјетпњство, каДа сам чувао козе по камењару и 
тукао се п миловао с четворпцом браће - двојицу је 

позобала шпањолка. а двојица су оставили кости под 
Скадром. Дјетињство моје се мпјеша с мојом младо
шћу. када сам учио подофпцирску школу на Цетпњу. 
п ,- ,.... р 

а женпдоа са '--'тано;-..1 и живот с њоы. атовање про-

тиву Турске п Аустрије, одметање за вријеме аустриј
ске окупације и по уједпњењу са Србијо;-..! Осамнае
сте ... Поћере жандара п уједпњаша нагнале су ме да 
бјежiш у Арбанпју, а одатле у Италију, у Гајету. На
дао сам се да hy тамо впдјетп свога старог краља-го
сподара, а дочекали су ме брука и невоља- Талијани 

су нас држали у баракама, обукли у њпхове униформе 
п вЈежбалп као п своју војску. Господарева кћер Јеле
на Је жена краља њиховога, па сам држао да he нам та
мо бити као у тазбпнп, а они су од нас правили своју 
балканску извидницу. А кад је стари господар умро -
II%шрилп су се с Београдом п оставили нас на цједилу. 
Распуштплп смо се, тада, као пашчад без господара: 
просЈаци, слуге п аргати- голп живот да спасимо. Спа-
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ли смо на то да примимо милост Београда п вратили 
се грдни и ојађени домовима својим. Опет сам кућу 
скућио, чезнући за црногорском независношћу и трсе
ћи се око ње. Дошао је н рат- србијанска сила и њи
хова држава Југославија пале су као трули пањ кад о 
њег бик рогове оштри. Талијани су дали власт нама, 
противницима Србије. И државу су нам понудили -
жалосна и чеыерна је то држава била, али се барем цр
ногорском звала. Држао сам: нек се барем тако црно
горска држава обнови, па ћемо се временом отети 
Италији. Али омладину су били искварили Србијанци 
и комунисти: тек што смо заустили да прогласпмо цр

ногорску државу, а Црном Гором се распламћела бу
на. Колико су Талијани били згранути због устанка, 
толико су били јетки на нас, као да нпјесмо и саме се
бе преварили да Црна Гора није оно што је била- Цр
на Гора која се, ето, данас, у мени распамећује п уми
ре. Куд сам могао, куд смо могли ми опјањени црно
горством но- на казан талијански и пза жице њихове? 
Тражио сам тада комунисте по шкрапама, као п они 
до јуче мене, али они су још гори звијерци но сам ја 
био, па ми се није посрећило да руке у њихову крв оку
пам. Убрзо су се комунисти и србијанске присташе по
клале међу собом, а Талијани окренули ћурак п поче
ли да помажу ове друге. Тако нас ни тада нада није 
ограшила: за једне смо били слуге окупатора, а за дру
ге издајници српства. А ја сам служио једино својој 
вјери- црногорству своме! Жудпо сам ону Црну Гору 
која је била српскија од Србије, у којој се српство и за
легло! Пропала је затим и Италија. Дошли су Њемцп, 
али за њих је Црна Гора била једино гомила камења 
иза које пуца опаки, затровани народ. Претрајао сам 
под њпма као у бунилу, док нијесу н они пропали п ко
мунисти завладали. Свак је имао на некога да се осло
ни н негдје да бјежп, а ја- у ноћ п у шкрапе. Горе но 
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вук- вук има барем јазбину с вучицом и вучадима. Из
вори и грмење су се преобратили у шпијуне и засједе. 
Истина је жива: једном сам срео вука са закланим јаг
њетом п плијен му преграбпо ... А кад car-.r мислио да су 
ми комунисти траг изгубили и на ме заборавили- при
кучпо сам се кући своје кћерке Мируне. Пронашао 
сам у блпзинп дубоку шкрипину, до које кроз трње и 
шкрапе може допузатп једино онај који се добро увје
шпю. Ни Мируна није знала за ту шкриппну. Ни она, 
иако ми - не дај, боже - не би на ум пало да је од ње 
скривам- од кћери рођене. Ништа она није знала, сем 
мјеста на коме ми је ноћу храну додавала п сустазице 
којом долазим. Па ипак су ме ухватили док сам се, 
идући к Мпрунп, прокрадао врлетијом. Ја сам стари 
вук горски и моме уху и оку ништа не може замаћи ... 
Домишљам се: знали су откуд једино могу доћи на са
станак с Мируно.м и ту мп клопку намјестили ... Знао 
сам да ће ме кад-тад убити, али да ме ухвате - држао 
сам да им то слав.ъе нећу приредити. Увијек сам др
жао оружје спремним п запетим п кретао се врлосту
пима на којима ме не могу шчепатп. Тако је било и 
сад: учинило ми се да су се на ые бацили оштриљцп и 
глоговп тако су се били укрплп и срасли, иако сам у 

својих шездесет и кусур година више зла но добра пре
турио, па сам се сурвао с двојицом низ врлет ... Не знам 
шта је потоы било- к себи сам дошао у неком камио
ну. Илп је то већ бпо онај свијет- пакао? ... Трескали 
смо се као да се возимо беспутицом- можда ме је то и 
освпјестпло. Чуо сам јечање крај себе оне двојице 
што сам их сурвао са собом. Глава као да није била 
моја - раскомадавала се на стотину страна п никако 
нијесам могао да је саставим. Неко је пушио и прпми
јетио сам на клупама смркнута шща и оружје. Губио 
сам свијест у болном труцкању и долазио себи у још 
болнпјем. Тако смо стпгли на раван друм п смирио сам 
се у несвпјести ... А онда. кад су ме Iвносили, опет сам 
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дошао к себи п чуо Мпhуна- да, баш Мпhуна, знам ја 
њега одыалена, п на моме је крилу растао- како гово
ри некоме: "Њој треба објаснити да је њен отац крив 
што се угрувао. Треба јој објаснити - обеhали смо јој 
да hеыо га жива ухватити п живот му опростити. Она 
зна, уосталом, да нама и није важан његов живот него 
- његово разоблпчпвање пред народом" ... То или та
кво нешто је Мпhун некоме у мраку зборио, мислеhи 
да ја к себи нп дошао нпјесам ... Мпhун пшr ђаво. 

То шш такво нешто, Мпhун или ђаво ... 
Мируна, кhи миљеница, кhп јединица ме издала! 

Зато п бјежпм у сјеhања- бјежи11r од свијета овога илп 
од пакла ... Бпhе да ме памет вара, бпhе да ме тиме неча
стiшп муче ... Јер такво нешто се никад није чуло нп из
ван Црне Горе! Због чега би она то могла учпнптп? Зар 
пма шле да је на то нагна? А нема за то ни разлога: муж 
јој је остао у заробљеништву - ништа му онп не могу, 
дјеца су јој ситна- онп дјецу не дирају. Браhе веh нема 
да би ме за њпх жртвовала. Вјерна мужу п честпта као 
све одиве од мог рода- није се нп с кш1 од њпх ни сјара
нпла. Није прихватила ни њпхову паганску вјеру, која 
гријех п обзирност не познаје п не прпзнаје. Зар би се 
таква опачпна у Божјем створу могла заметнути? 

Како то да сносим, како да обазнам? 
Умријеhу- то знам. Али не могу ни да умрем а да 

то не дознам ... 
Можда свијета п нема више! Можда је Мпhун -

зла свезнадар, шш његов двојнпк пз пакла- сваког зла 
чпыбенпк, то намјерно рекао да ме мучи мукама недо
кучивиы? Можда шr жив нпјесам, него моју душу он у 
паклу искушава?"" 

Дај, Боже, свемплосни, да је то у паклу! ... 
Опет су Миhун п доктор Глоыазиh дошли да ме 

пскушавају п прешшавају. Опет се прегоне око душе 
ыоје, око живота мога ... 
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Нека их, нек се прегоне колико пх је воља - ја 
знам што знати не сыщеы.". 

Трајало је то њпхово довпјање и прегоњење поду
же. можда и пола сата, па је Мпhуна стражар позвао п 
он ·је хитно изишао. Стражар је остао узаслоњен на 
довратнпк п hаска на ходнику с неком женском- биhе 
да је то нека од оних њпхових шишакиња у .панталона

ма. Покушаhу да пскушам доктора: био Је крштени 
створ - ако се није утурпо: ако је ђаво, .r-,~opa се. обли
чпти пред крстом часнпјеы. Али морам оитп. вЈешт и 
опрезан: ако п није од рода Сатанина - спао Је на ми

лост немплосника ... 
"Ко сп ти, човјек или ђаво!" . 
"Добро је: дошао сп к себи, проговорио си нарад! 

Зар ме не познајеш, Вучета? Ја сам доктор Глоыазиh 
зналп смо се добро одавно." 
"Памтим и знам добро доктора Гломазиhа- одав

но смо шанчеве један према другом пскопаш~. Аш: 
сvмњам да сп ти тај доктор! Сумњам п да сам Ја онаЈ 
к.ојп сам бпо. Гдје сам ја? Ко сп тп? Јесам ли жив IШИ 
сам веh на другоме свијету?" 

"Жпв сп. Вукота! Чујеш, видиш ... " 
"Знам то. Али и од мојих пређа знам за пакао п за 

свијет. Можда сп се ти у ђавола, плп ђаво у тебе про
метнуо." 

) а те схватаы: дуго сп био у шум п, па ово рањава
ње п несвест. Алп ти не пристојп да се претвараш: био 
сп барем озбиљан човек! А ја ти могу п доказап: да си 
на овоые, а не на ономе свету. Али што бих се Ја око 
тога бактао? Веруј што верујеш! Вазда сп ти hошкаст 
п својеглав био!" 

"Па, јесам. Али да неhеш п ти, докторе, поче:и да 
ме поправљаш? Него ако сп човјек кој п сп п као МОЈ про-

. "" ·е сам'" тнвюrк био реци ып шта Је са мном ОIШО п ГДЈ ' . 
"То није моје то ја не могу да ти објашњавам! 
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Моје је да те ле чим и- надам се -юлечпм. Који те део 
главе боли? Аха. тај! А мутп ли ти се пред очима? По
некад? И ивице ствари ти трепере? Добро. Опажаш 
ли, Вукота, кад те по ногама шшам? Не? Моторнп 
нервни центар ... " 

"Не бринем ја за то колико - да опростиш - за 
лањски снијег. Реци ти мени, кумим те мукама твојим 
п мојим ... " 

"Не аветај, Вукота! И сам можеш себи доказати 
где сп! Пијеш ли воду? Пијеш. А храну, дају ли ш? Да
ју. Зар бп душа, макар п у паклу, могла твари да узи

ыа? И зашто би нечастивп настојали да те излече? Че
му би требало да им то послужи? Погледај: крстим се. 
Зар би то нечастпвп чпнпо? Начелник Миhун то неhе 
учинити: безбожник. Алп ја 1-.югу: хришhанин сам као 
п ти. иако не држпм толико до цркава п попова. А п ти 

се можеш прекрстпти. Тако. Јесам лп ја ишчезао? И 
твоја памет је здрава! Ево, пази, то у овој соби једино 
ја п ти знамо: ко је био кључар Двадесете, кад сп ти 
био у овом затвору?" 

"Наредник Поповпh- земља му кости изметала!" 
Ту се наш разговор прекида: улази Мпhун, уши

љен. усукан п утегнут. Али разговор с доктором ми је 
открио да моје мисЈш п нијесу помуhене. Ја сам знао 
гдје сюr п шта је са мном било. Бојао сам се, једино, да 
су мп се збркалп снови п сјеhања. И лагао сам себе -
све у празној нади да нпје било што је било, да не знам 
што једино п знам ... Знао сам да ме Мируна издала -
она је једино знала кад п откуд долазим! Помислио 
сам то чшr су ме њпхове канџе зграбиле! Помислио п 
увјерио себе: Не, не, не! Јер ко би такво што смио п 
поыпсшпп? Рођена кhп! Требало би је у безданицу, да 
јој се стрва не зна - као што су Црногорци од памти
вијека чпюши с безочницаыа ... Свако вријеме своје 
зло носп. Али ово је зло ван времена, зло зала свију ... 
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Свијет, ето, стоји какав је и био! И људи су какви су и 

бплп. 
Да мп је да јој се барем осветим! Да рођену крв ис-

пијем! Алп немам више моhи ни за шта: узет, утамнп

чен, разбијене главе п памеш ... 
Ј авио ми се, у свему злу п пораженпју моме, нау~r 

лијеп п потајни - да јој одгрпзем нос п обиљежим Је 
као што су срамотнице у Црној Гори од памтивијека 
обпљежаване.- Нек свијет на њу, док је животом жи
ва, прстом указује! ... 

,Да, његово се стање осетно поправља", спремно 
објашљава доктор Миhуну. "Малочас смо п разгова-

рали." . 
"Чуо сам, долазеhи. О чему?" приппткуЈе Мпhун, 

надносеhи се нада ме. 
"Тако. ни о чему, у ствари. Проверавао сам њего

во сеhање п разумност закључпвања. Прпсеhали смо 
се, на пример, рата с Аустријом ... " 

"Добро, докторе. пзпђше Вп на трену:ак." . 
Сад смо ја и Мпhун сами. Проходао Је .heлщo:t-.I. 

Онда запали о цигарету п понудио мене. Али Ја сам од
био: излоыљен какав сам, могао бих брке осмудитп и 
пред њшr се осрамотитп, а не дам ни да ме тиме при

пптоыљава, као што му се код других усладило. 

"Како хоhеш: ако ти се пуши- пуши", узвраhа Мп
hун с горким нехајем. "Важно је нешто друго: видиш 
шr тп да ти ми нпјесмо душмани баш колико ти др
жпш: лпјечпмо те, хоhеыо да те спаспыо ... " 

"Тако вас бог лпјепп спасио!" 
Мпhун се једва јетко осмјехнуо на моју клетву, не-

го настави: 

"Тп ыпслпш да сам ја заборавио- а стид ме што 
нијесаы, добро да знаш!- тп мислиш да саы заб?равпо 
како сп ме на крилу држао, причао ып приче о Јунаци

ма п на коња ме пза себе стављао. Гледао саы у тебп 
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другога оца, б по као брат рођени с Николом твојим на 
студијама п у рату. Ти п мој отац сте класни другови, 
из сусједних села. Били сте добри пријатељи- не могу 
реiш да нијесте, иако је мој отац- јер је био мој отац 
- у логору окупаторском скапао. А ти си тјерао своје 

п- дотјерао до непријатеља народа п слуге окупатора. 
Да, да, непријатељ и слуга! А шта би и могао бити не

пријатељ до слуга, шта слуга до непријатељ? Баш 
због тога бих ти се слађе осветио но туђину најтуђему. 
Али партија нас учи, партија ме научила да наш циљ 
не може бити освета, него- поправљање људи. Тп сп 

се родио у једном злом свијету, па не можеш ни бити 
сасвим крив за њега. Тога свијета неЈ\Ш- остала је тво

ја кривица. Од твог увпђања, од твог држања зависи и 
колика he ти казна бити одмјерена." 

Он је застао очекујуhи шта hy ја узвратити, или 
како he његове ријечи дјеловати на мене. А ја сам сво
ју мислио и свој наум умио. Ипак hy га залапшати. 

"Ја сам п сам увидио да Талијани не мисле о нама, 
но -о себи. Одавно ја знам да је моја Црна Гора про
пала. Нпјесам пмао куд но да у гори главу спасавам. 
Али ја не могу преконоh, овако юломљен и искома
дан, све да обазнам ... " 

"Ето, тако, видиш - добро си почео. Ми hемо тп 
помоhи- али ти самом себи опраштати не смпјеш. Све 
је часно п јуначко што је за народ п његову борбу. 
Угледај се на нас комунисте- ми најмање праштамо 
себи п својпыа ... Размисли сам- мп не бисмо хтјели да 
те присиља~амо. Од твога држања - али не од твога 
држања ОВДЈе, у тамници и према нама, него пред на

родом п за народ - од таквог твог држања све зависи. 

Твоје је, п сам увпђащ прошло. А народ, а новп нара
штаји, а твоја кhп и њена дјеца- крв твоје крви, мора
ју да живе. Држаhемо те колико ыора,\!0 у затвору, па 
- куhи. Можеш ти још лијепо да поживиш ... Доктор 
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Гломазиh he те обшrазитп- ни он није чист, али као 
љекару му се не може бог зна шта пршоворити. И ја 
hy навраhатп. Можеш ме увијек и позвати: нпјесыо ми 
као они југословенски полицајци - водимо рачуна о 
људима и вазда времена нађемо кад човјека треба на 
пут ювести ... " 

"Ја немам права ни на шта! Али бих те нешто за
молио: могу ли впдјетп Мируну?" 

м ?А ?' " пруну. зашто . · 
"Па, ето, немам никога до ње -да с њом прогово

рим. Могу и умријети- да се с њом опростим ... " 
"Она је ту- моли п богоради да те впди, али досад 

јој нијесмо дозвољавали. Ми юузетно дајемо посјете 
затвореницима док су у истрази. Изузетно! Твој случај 
је тежак, али обзиром на то да она ни у шта није уми
јешана и да и сам почпњеш увпђати ... " 

Изишао је Мпhун. А ја чекам, чекам- са својим 
наумом ... 

Ево п Мируне - брже но сам се надао, баш као да 
су је, кучку, држали у причуви кад IШ затреба. Страва 
ме спопала што видим да ми никад није била толико 
слична: црнопута, зеленоока, змпјаста. Убеутпла се и 
скаменила, а ја сам ю тога прочитао - оно што сам 

ионако знао. 

,Дођи, кhери", кажем јој. 
"Тата, зар су ып те нагрдилп?" отргла се она од са

ме себе, падајуhи ми по грудима и подрхтавајуhп без 
суза п јаука. 

Обухватам је лпјевом руком тврдо као менгелом 

п шапhем рпјечи као да метке пз уста избацујем: "Из
дала си ме! Свога оца, проклетнпце!" 

Припремам се да учиним оно што још то могу- да 
јој зубима нос одгршем. Али она узвраhа јецајеы и 
шапатом: "Јесам, тата! Шта саы могла? Обеhали су мп 
да ти нпшта неhе, а ето ... Мислила сам- твоје је про-
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шло, а ми морамо некако да претрајемо ... Опрости ми, 
тата! Опрости ми добро твоје и крв твоју, ради поме
на на браћу моју п пме наше, ради дјеце моје ... " Може 
лп се опростити издаја п то оца рођенога? Зар икакав 
опроштај може то да спере и ублажи. Не, не може -
никад се то није спирала ни праштало, неhу ни ја кад 
није нико никад у Црној Гори ... Но она, безумница, 
она несретнпца ... свако зло је на њу, као и на оца јој, 
вазда трчало, а супротпти му се није умјела- ни колп
ко јој отац. Једино је у мени налазила окрепу, једино 
сам је ја тетошпо п мазио- душу своју тетошио и :ма
зио. А ја се на дому скрашавао нијесам: те ратови, те 
одметништва, те тамнице: за мном је, душпцу моју, ту
га јела и- појела ... Миљеница, паћеница моја ... Кад је 
оно Николу, у љутњи, гурнула са стуба те је главу окр
вашю била је дјевојчуљак а он ђетпћ, трљаппла је да 
се низ литице сатре, и б п се да је ја нијесам памети до
звао ... Па кад је с Николом, у пгрп, колибу запалила
побјегла у гору да се обестрви, и обестрвила би се да 
је ја нијесам ... А кад ју је змија печпла- свпснула би 
без м)'ка у мукама да се ја нијесам тревпо и на плеhи 
је у град доктору- овоме истоме превјеру Гломазпћу 
-да је нпјесам на лпјечење однио: бреме најмилије, ду
ша душе моје. Па п пошто се удала док сам се ја цр
ноы Црном Гором по горама п тамницама заносно, п 
тада је једино у мени савјета и смпрења налазила'". 
Безбратница, а ја- ко ће ми гроб побусатн ... ? А заво
дпшi су је- Зi\Iајевпти Никола више но ико- њиховпм 
лпјеппјем причама о среhп људској п слободи црно
горској. И завели су је, сад долази себи у несрећи п 
грпјеху ... Морам јој опростити, својој души олакша
ти ... А п нема ша да се прашта - праштаы ЈШ себи, ко 
he мени да опрости? Она је што је, што бити мора -
што сам п ја био у свијету ... Нек плаче, нек се исплаче 
на мом рамену, у мојој десници- да тиме и заклоним 
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своју љевицу - себи не праштам! - док будем скидао 
завој п завлачпо нокте у лобању, у мозак свој. 

Тако, тако ... 
"Плачп, кhери, исплачп се барем, душо моја, сине 

мој ... А ја ... " 
Допро сам до ране - поломљене кости се разми

љују п крцкају. Још мало, још мало п угнаhу њпх и 
нокте своје у мозак- у памет, у сјећања п живот. Бо

лови п маглине ... Како је незнавеност слатка ... Изгле
да да су опазили да нешто петљам око главе. Миhун 
виче, зове стражаре, кликује доктора... Има право 
Мпћун- нема пакла. Постоји једино свијет у коме је 
Мпћун све п свја- страшни свијет без пакла п Сотоне. 

"Плачп, кhери! Олакшај себи, јаднице моја! ... Не
ма пакла нп демона, кhерп. Постоји само овај свијет и 
људи. И људи ... " 

Јануара, 1970. 2oguнe 
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ПОРОБЉЕНА ЗЕМЉА 

Никако да се откинеыо од Мораве - оптпцала нас је 
час с једне, час с друге стране. А суыутна. као удович
ке очи непсплакане. п тешка и спора. као крава стео

на. Некако неодгонетљива: просто не знаш куд тече. 
А да воз није ишао п кад човек не би знао да свему има 
краја, учинило бп се као да нас веh ништа довека неhе 
одвојити од ње од Мораве. за коју веле да је највеhа 
српска рщека п сва српска. од извора до увора. 

А воз је милпо, застајкпвао п пре~шшљао се, кр
цат народом. прљав и задпыљен баш како и приличи 

у вријеме ратно. Скупило се народа одсвукуд: прекуп
цп и погорелцп. скптачп п трудбенпци. Власи и шопо

ви. а понајвпше беше сељачкога народа српскога. И 
нпје да hуте. али свп као да hуте. Јер нпко не збори о 
ономе што тишпi сваког п што сви знају: воз за Ско
пље јутрос није кренуо. а од работнпка које су Бугари 
покупили по поморавским селима да поправ.тьаЈу пру

гу п копају ровове п који су се с југа враhалп нашим 
возом. процурило је да веh око Куманова грме топо
ви. То су француска п избјегла српска војска пробпле 
бугарско-аустријски фронт п оглашавале се незадржи

во као доба од године. као надање људско. 

Јесен је хиљаду девет стотина оса!\шаесте- рата 
су сити и небо и земља. и поробљпвачи и поробљенп. 
А откад се то рашчу- свијет се проС~шјени: наједно~r у 
бугарским војнициыа по станицаыа препознасыо обез
глављеност и скори слом силе бугарске. као што he 
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лишhе морати да опадне. као што у:-.шњују куга и по
плава. 

Вијест добра је ишпа брже од воза: нови путници 
су улазили у воз hутљиви и обрадовани. као да се у њи
ыа родило оно милостиво. оно добротворно и замаы

но јесење сунце. Па и на бугарске војнике смо се поче

ли сажаљевати: нијесу ни они криви толико. рат је, и 
њпх је сила слпјепа на зло наhерала. 

Алп не би нам суђено ни да тог једног јутра запло
вимо у радост и опраштање. 

Ја п да нијесам јабанац, Црногорац, не бих био ка

дар да упа~пим на кој~ј станици су ушла три бугарска 
ВОЈНИка, а ЈОШ мање ГДЈе се тачно догоди:ю оно што не 

ыогу да заборавим, што морам да пспричам. Јер било 
је тако ненадано з.rю\шслом п злочином да је мене, чо
вјека Србина. као и остале путнике. чак и оне који ни
јесу били Срби, оковало такво;-.1 немоhи и стравом да 

смо престали бити људи, или смо сви више но икад, 

постали само Срби и само људи. 
Десило се негдје на прузи низ Мораву. а ја сам је

дино упаllпио главни догађај и главна лица у њему. И 

Мораву. зеленкасту, као да је и она била човјек и су
дионик, спокојна и бесмртна кроз зпатасту јесен, и 
скаыењено све живо између падина отежалих од воh

њака п кукуруза. испод неба очишhеног п обнијемље
лог. 

А и ко сам ја да памтим и разуыијем? Сиромашак 
чемерни и неуки, што је из незнаније и невоље црно
горске кренуо од конака до конака к давно одсељеним 

рођациыа у Топлицу, па затекао тамо згаришта и пу

столине и зло горе п од оног у Црној Гори, продужпо 
трбухоы за крухом, не би ли код каквог душевног га
зде живот голи из зиме и несреhе извуко. 

А што и да па;чтим и да разумијем? 

Остала је срамота. горка и непреболна- до гроба. 
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А онда није било нп срамоте - нијесмо били нп 
Срби НЈI људи. Или нас је. l\Южебптп. све то толико 
упрепастило да сыо се оциједили у некакве људе што 
све l'IIOГY да поднесу, у Србе кадре на све да забораве. 

Како рекох. ушла су три бугарска војника. негдје 
на десној или на лијевој страни Мораве. Све ми се чи
ни да су дошли из вагона позади- нпјесам их видио на 
некој од станичица. а ыогли су и да ускоче у воз који 
је једва :-.пшпо. Но овако плп онако- ушли су с пушка
ыа и бајонетима, а мп, обезоружани, дигосмо се у са
ыима себи на стражу. правеhп се као да их не видпыо. 

Јер онп нијесу ушли као други људи, него обзиру
hп се као лупежп и тврдијем, необзирнпјем кроком 
војничкијеы. 

Први се пробпјао црни подофпцпр, људескара 

широкпх вјеђа и уфптпљенпх бркова. Чпы је ступио 
унутра, отискујуhп путнике лијева-десно широком ка
нпјоы сабљетине. као да прави пролаз међу марвом 
пш1 травуљином. видјело се да је зло засновао. А уз то 
је сваког загледао очима које су се цаклпле. укочене и 
једнобојне као у змије видјех да се те очи радују што 
не~шју дна п што су без ыилости људске. 

Крчевиноы ко]у је црни подоt~ицир остављао иза 
себе поигравао је жут. буцмаст војник бјеличастих бр
чиhа, узпгралих очију п руыенпх усана. Он као да је 
био сушта противност подофициру шеретскп је сва
коме нампгивао или добацивао веселе поспрдице. С 
њш1 у?е људска ведрпна- илп је у свијету удешено та
ко да Један зрачи стравом а други надоы. те се срце 

људско облива час препашhу час спасењеы. 
Треhп војнпк -о, треhи војник није био ни стра

шан ни благ, нп црн нп плав, него некако, рекао бих, 

нп једно нп друго, и једно п друго. Ако сам га добро 
упачпю. био је он осредњег раста п у све:-.1у осредњи: 
сыеђ. одмјерен п као да га ништа није занимало. Ја. ни 
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сам не знам како и зашто. у оној општој препасти п за
буни од тог војника највише п зазебох: такви као да и 

. ' . 
не знаЈу шта Је нечовЈештво. него покорно врше оно . . 
што пы старИЈИ запоВIIЈеда. чиые се -тако они држе-

најбоље могу додворитп. 
Ја и да са~1 познавао неког од путника заборавио 

бпх како је изгледао. А и че111у да паытим? Сви смо се 
ми показали једни и једнаки - робље обеспаыећено п 
обезличено. Алп сам. како рекох, упамтио оне на ко
јиыа су се бугарски војшщп зауставпли, над којима су 
силу своју ишћерали- јер љпх п да хоћу, док знаы за 
себе не могу заборавитп. Памтим љпхова имена п љп

хова лпца п очп п руке п сваки трен несреће што се на 

љпх обрушпла. 

Јер ко би :-,югао да заборави кад је најпотпуније 
човјек бпо? Како да човјек не упамти час у ко:-,1е је за
боравио да човјек буде. у коме се није усудио да се 
спочене језпка п иыена свога? 

Бјеху то свекар Дмитар. старац кошчат п још кре
пак. свекрва Стојана, безуба п ыекана и сива као вре
hа брашна, п њпхова снаха Мипојка, невјеста црноока, 
крута и стасита, надодољена у љенпы танкиы сукљама 

п везеном јелечету. Они сјеђаху у hошку, са својим то
рбама п корпама, п ыада у вагону бјеше још женскпља, 

војници се упутпше к њпыа к невјести Мплојки. А 
као што смо по наступу војнпка. чпм су ушли. слутилп 
да нас спла и насиље неће мiњюпhп, тако смо знали. 
чим се орнп подофицпр устави очима на Мплојки, да 
he се баш на љој зло и развршптп. Јер ту. до ље. не бје
ше женскиња нп тако младих ни привлачних. Ту не 

бјеше. до Мплојке. Српкиље која би Српкиљоы била 
и одјелом и шгледом, лицем бијелим п косо~о.1 врано.м, 
погледоы смјершш и рука11ш прекрштеним. 

Ја не знаы бугарски. Али сам разумно и упамтио 
ријеч сваку коју шрекоше војници на језику љиховоме. 
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Црни подофицир упита ђеда Дмитра ко је и ода
кле је и је лп невјеста од рода љеговога. Дыитар се, с 
руком на прсима и пресамиhен како се клаљало у тур

ско врпјеме, каза из некаквог села крај Нпша. а снаха 
му је бпла у роду. па је враћа дома: вријеме мутно и 
превртљиво какав само рат може да буде, па се старац 

домислио да he бити мудрије ако снаху врати п скрај
ни од широких друмова и чистина. 

"А где јој је муж?" упита Бугарин. 
,,Погинуо. Нестао у рату", одговори старац. 
"Лажеш! Црнину би носила да је погинуо п не би 

је тп у доы враhао. Она чека да јој се он врати са Со
лунског фронта." 

"Ја не знам за њега откад је Србија окупирана", 
?равдао се старац као да је крив што не зна посигурно 
Је лп му спн погпнуо. 

А старица Стојана се клела: "Тако очи изгубила 
како знала жив ли је, мртав лп је." 

Црнп подофпцпр се тобож нашали: "Ако је поги
нуо жена ыу не треба. а ако није нек она плати за 
љега.'· 

Плавп војник покуша да све окрене на шалу п ве
сеље: ,.Мужа се спгурно ужељела. А којој у ово врије
ме није ыило ако се с љом 11шади људи пошале?" 

Али нпко се не насмија, старац збуљено затрепта, 
стежућп пспуцалу шаку на штапу, а старица поче да 
преклиље: "Будп милостпв. господине. Бог ти добро 
дао- п ти имаш жену, сестру ... " 

Невјеста Милојка је сједјела непомпчно. још кру
ћа и поникнутпја, а ја се сјетпх дјевојке на причешhу и 
јагљета пред клаље. Али црни подофицир се није ни 
на њу ни на преклиљаља старичпна обзирао, него на

реди смеђом војнпку: "Рашчисти таыо. Асене." 
Тако смо да је вајде - дознали да се треhп. сме

ђи војник Асен звао. 
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И тај Асен истера брзо путнике из угла супротног 
ђеду Љштру и његовшш. Не знам због чега су пзабра
ли баш тај угао, јер су могли да ослободе и онај у ко
ме је био ђед Митар. Али они изабраше баш тај, као 
да су се либили да покрећу свекра и свекрву и жељели 
да буду што даље од њих. А можда пм је било баш на
рочито стало да Мплојку проведу кроз читав вагон, 
пред свима наr-.ш, као што невјесту дјеверп прве ноћи 

своде пред свим свадбари~ш. 

"Хајде". позва подофицир Мплојку, а пошто се 
она п не помери, он нареди плавом војнику: "Поведи 
је!" 

Развезавшп широка уста у весело и злурадо цере

ње. плавушан ухвати младу иза шаке п. рекао бпх, 
скоро њежно је повуче: "Хајде, снашо. Не бој се, не 
буди луда! Нећемо ш ништа -да се с тобом мало по
играмо:· 

Старица клекну п обухвати подофицира око чпза

ма. јецајући и преклињући, док је старац нешто шап
тао читао молитву или проклпњао, с поблиједјелим 
шакама на штапу. 

"Асене, поведи је ти!" љутито довикну подофи
цир, одгуркујућп старицу ногоы као да се пспетљава из 
нечег сувишног п непрщатног. 

Плави војник одмахну рукоы п главом. као да се 
правда: "Ма пошла бп она п лијепиы." 

Али Асен приђе на својпы јахачкп искривљеним 
ногама, збаци Мшюјкину мараму п несхватљпвоы вје
штпноы раскопча њене вптице п уви их око своје шаке. 

"Идп, кћери", простења старац и додаде као за се
бе: ,,Војска, сила- опростиће и Бог и људи." 

Старица закука. као кад укућанина спуштају у 
гроб. али је подофицир, разљућен њеноы запјевком, 
рпну чизмом у ребра: "Кукаш за Србпјом, мајку тп 
твоју! Кукај, кукај, нећеш се накукати довијека!" 
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Као да је баш то и чекала. старица јекну и зацви
ле. А невјеста, дотад упорна у својој скаыењености, 
пође мирно и послушна. 

Затим је Асен скинуо смотана ћебе, раширио га, 
пружио један крај плаво~! војнику, а други завукао под 
куфер крај прозора. Тако невјеста и подофицир не
стадоше юа завјесе од ћебета, а Асен се, с пушком на 
готове, окрену према нама. 

Плавп војник провиривао је преко ћебета, окре
тао се к нама и ружно, снажно намигивао п кесерио се, 

док је Асен стајао хладан п непоыичан, као да се иза 
завесе од ћебета било шта друго или ништа није дога
ђало. 

Ми се нпјесыо усуђивали да погледа~ю један дру
гог. А уколико би ко кога п погледао. као да га није 
видио: бпло је срамотно Србин бити, било је несносно 
човјек биш. 

Све је то трајало краће но што би човјек мислио, 
а дуго. ужасно дуго да бп се могло поднпјетп. Па ипак 
с~ю поднијели -до краја. И кад је изишао подофицир 
иза завјесе. опасујуiш панталоне, успљено се смијући 
п добацујућп нач: 

"Шта хоћете - државу сте своју изгубили!" а иза 
завесе отишао плави војник. п кад је. најзад. отишао 
та~ю Асен. безпзразан п строг. као да на било какав 
плп никакав посао иде. Јер мп смо могли, да смо нава

ЛIШI. сав.1адатп војнике, поготову док су они били за
узети својп:--1 сра!lютним послом. Али ником то није ни 
на крај памети падало. Знали ою и да бугарска ко
манда такве поступке не одобрава, али и да би вјеро

вали својиы војницима. а не нама. Некаква слаботиња 
на~1 је била узела и памет п снагу. као кад удари гром 
или се земља потресе - као да је свак био срећан што 
невоља нще на њ потревила. 

А кад су се војнпцп изређалп, обесили своје пу-
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. . 
шке о рюrена. ошрилп СВОЈа лица и своЈе руке и иско-

чплп из воза у покрету, невјеста Мплојка, са шакама 
укочешш на шареној прегачп. полако и гледајући 
преда се. вратила се на своје сједиште. Нико се није 
усудио да јој у лице погледа, све док јој старица не узе 
шаке у своје. облпвајућп их сузама и пољупцима. И 
старац је плакао. ћутке. скврчен на CBO,\f штапу. Али 
Милојка није ни сузу пустила. Једино се била зајапу
рила п коса јој се бпла просула по лицу. Сједела је 
укрућена п непо11шчна. гледајући некуд напоље - у 
Мораву све исту. не знаы да лп с лијеве, да ли с десне 

њене стране ... 
А ја који ово записујем. четрдесет и неколико го

дина пошто ca~r га чуо. нщесам упамтио ни казивача 

нп гдје је казивао. Што лп је тако? Што ли сам занави-
. . 
Јек запамтио Једино ВОЈНiљ:е. вагон пун народа п не-

срећну невјесту пза ћебета. негдје на Моравп, у земљи 
Србији? 
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ГОРА И ВОДА 

Довече морам изпhи на планину Бјеласицу. по мраку 
се прпкрастп катуну п назначеној колиби у љему. ка
ко бих преко планинке дошао у додир с одметницпма. 

А дан је светао августовски, и спор због нестрпљеља 
п ризика, али и брз. јер љегово протицаље доживља

вам у родно!lr селу, после неколико година живљеља у 

градовима и три године тамноваља у тамницама. 

Родни крај сам оставио у седамнаестој години: се
hаље је ишчистило и учинило све безразлично живим 
и пластичним: бајка и камен, змија и мелодија. човек 

и дрен. подједнако су незаборавни и драги. 
Ето. враћа111 се у завичај у двадесет сед!lюј. опте

реhен прераним искуствима и претешюш сазнаљима. 

И све је друкчије него што је било, нарочито није ка
кво је у сеhаљу. То више није мој свет, пако се свака . . . 
љегова поЈединост у сваком трену нуди као СВОЈа. Једи-

на и најдража. Значи ли то да нема ничег што не би 
било сваки пут на нов начин доживљено и утолико по

треснпје уколико нам је било ближе и драже? А уза 
све. дочекуЈу ме уплашени или прпгушено срдачни 

знани и незнани погледи, Јер жандарыске патроле п 

заседе не сматрају !\Юј долазак безразложним. 

Одметници револуционери и остаци разбијене ре
волуционарне организације очекују баш од мене одго
воре и решеља. а Ја од човека до дрвета. од впра до 

стене. у небу п травци тражим детиљство и младост, 

сачуване у сећаљу. свестан да могу, да ыорю! да се кре-
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he"1 једино међу стварима п у збпваљи:-,rа каква се на
меhу. Треба безбрижно проhп селом, обиhи уплашенv 
п равнодушну родбину п одржати тајне састанке. на 
којима се l'.Юра наhи одговор на сваку невољу и на сва
кп сан. док из људи и ствари п из простора у целини 

нешто позива п опоl\шље на живот без мржље и мука. 

жпвот похраљен у сеhаљу или исаљан за далеку п не-
властиту будуhност. · 

Разгласивши као да hy да идем к родбини у далеком 
селу. обрео сам се око првих заладака у густишу блпзу 
ушhа речице Језерштице, где је требало да ме чека 
Илија, сељак из мог села. и мојих година, да бп ме пре
пратио до катуна н повезао с планинком п одметницима. 

Требало је крочпти три крока од реке па да човек 
потоне у непробојно зеленило младих врба н јова. сва
КОЈаких пузавнца и лопуха. а у овом трену и у спарну и 

глуху тишину. Како се брзо, незаустављиво обновио 
живот! Пре девет година провала облака је опустоши
ла узану долину Ј езерштице, а веh је младо и таласаво 
биље покрило љене каменнте и шљvнковите обале. 
Опет. ускоро, то he бити шума и павriт- зеленило гу
сто. живахно и шумно као река. 

Алп ја неhу бити, ја више нисам онај који са стра
вом и радошhу испира и обнавља у љему своје тело и 
саљарије своје. 

Било Је уговорена место на коме треба да се срет
нем с ИшiЈОМ- код вириhа изнад .\юстине коју је од вр
љика. после сваког поводља. пребацивао оближљи до

маhин. да не би морао да се сваки час изува. Тај вир 
сам знао и могао наhи у по мрака у по ноhп- на испу
ц~лој маховпнастој стени на љеговом врху, на левој 
ооали речице. многе дане и многе сате вребао сам па

стрмке и досаљавао доживљаје. Нађох га и сада. без 

по муке. пробнвши се кроз пљусак гранчнца п пузави
ца и преко свежих облина влажног камеља. 
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Као да се ништа нпје било променило у внру. на 

стени и око њих. Брда су се н сад спузавала тешкоы 
"юдрпном својих шр.ш и танушна, прозирна поплава 
зелени пенушала се и таласала долином речиЦе. Ту на 

стени било је меко, мекше него и некад и свежина и 
мр.\юреље речице наједно111 су постали знани и блиски 
у врелој зеленој глухоhи. 

Илије није још било п ја спустих ноге низа стену, 
ocehajyhи како мп лнстове. зној не, исппра хладна језа. 
У дну вира опрезно се по:<-1ери сенкица- пастрыка пз

ненађена, преплашена новоы појавом на стени, п ја се 
тргох, сетивши се да не смем упасти у младиhке, у пе

царошке сањарије. Звпзнух уговорени знак и ту одмах 
- на дваестак ыетара узводно. из жбуна ми се одазва 

Илија. 
Седело ми се. одмарало мп се. саљарпло ми се на 

стени и над виром- била је то стена из мог чобанског 
пецарошког детиљства. Лево. на стотинак ыетара те
кла је Тара, река hудљива и бојом и силином. а испод 
ногу хптра. љупка. незнана п незапажена Језерштнца 
- распевани поток ю бујадп и камена. На тој стени, 
спонтано. скупљала су се чобанчад да се расхладе и за

бораве у нгри. јер је с ње прегледна околина и покре
ти марве к њпвама и шшадама. Чобанице још незаде
војчене. али стидљиво напупелнх груди и смерно ва

трених очију, ту су плеле н певале и надтринтавале го
лобраде, алн веh мпшпhаве н разметљиво нестидљиве 

~ю~Iчуљке. Ту сю1 п ја читао кљиге пстинитпје н узбу
дљивпје од стварности, саљарио лепше и стварније не

го у кљигама п данпыа се надмудривао са смелнм н 

опрезним пастрвама - одатле Је почињало п ту се за

вршавало пецање п то је бпла стражарница украј пу
та. да не промакне намерник жуђен у пустоши. 

Приметпвшп да је свет изван љеног опет какав је п 
бпо. пастрмка се опрезно спустила низ брзаке у дно ви-
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ра. Сада тпхо трепери. спремна да се преобрази у сев. 
али и да се смири п баца на мушице тромо и опрезно. 

Шта ли она мисли? Какав јој изгледа свет изван 
љеног вира, пзван воде? Она жпви просто-напросто 
несвесна времена. у простору који јој непрестано нудп 

услове опстанка. А ја ыорам да се борим за идеје- за 
свет друкчијп од оног који јесте. Шта би бпло са мном 
ако бих изишао пз свог света борбе п идеја? 

Али ја ниса!lt, ја не r--югу бити пастрмка. нити се 
вратити у детиљство - у свет п саыог себе који више 

не ПОСТОЈе. 

11 ,.. r' ,.. ". 

пак ои треоало. о ило ои лепо просаљарпти- по-

стати риба плп дечак. или и једно п друго. 

Алп морам потврдити Илијпн одговор - моје же
ље нису п љегове. нити пх ;-.югу поделити с љим. Сру

чпх се са стене к љегово;-.! зову - у свет којим ;-.юра~l 

живети и којп не допушта да буде заборављен. 
Црвена, кошчата Илпјина глава. с непослушним 

чуперком косе испод качкета. помоли се из врбовог 

жбуна чим се обалом запvтих к љемv. Рvковасмо се 
шапућућп. п брзо пођосм~ уз реку, д~ се 'удаљимо од 
пута- од нежељенпх очпју. 

Иыали смо намеру да за дана беспутица;-.ш стигне
мо до планпнских голети. како нас ноћ не бп притисла 

у шу.t>tетпнаыа. Но овде Илија није могао бити путово
ђа, будућп није туда ни чувао стоку. Али зато је мени 
било знано све- овлажен росо;-.1 реке јавор бледо раз
лпстан у пристранку п пскричави срмени бук. Зеле

ном долином или рекоы ураљао сам и даље све дубље 

у младост и детиљство. 

Објасних Илпјп да је уз реку најкраћи пут до Био
градског језера. А то је рекох - п веома вратоломна 
беспупща. сигурно је да нас на љој нико неhе срести. 

Илија је бпо од сељака превеh разложитих. Ипак 
се сложп: Добро. Али не би ваљало да се помаљамо на 
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Језеру- ~юже бити код љега излетнпка. иако је радни 
дан. а и онпх жандарских цкврља вазда пыа око љега! 

Илија је често употребљавао израз "цкврља", ко-. . . 
ЈИ сам Једино и чуо у свом краЈу. а КОЈИ Је код љега 

пмао чак и !lшогострукије значеље него у народу. Код 

љега он није бпо нешто ублажена замена за "гад", не
го је означавао п све подмукло и насилно. Баш тако 
схваhен тај пзраз је у мојим представама могао да обу
хвати све оно што сам п Ја подразумевао и искуспо под 

појмом "жандарм". 
Али ако бих могао да не видим Језеро, на три кра

ка од љега? 

Од првог сазнаља оно је моја жеља - стравичне 
бајке у којима је дивно на трен нестанути. Једва сахат 
хода је далеко од моје куће, алп дубоко уз шуму на су

протној странп Таре. тако да сам га први пут видео с 
планине. Избио сам. са старијим братом. иза главице 
и наједноы се под наыа. у вртоглавим дубинама. про
стрла модра !ltрачна шума с дугуљастпм. плављим и 

чпстпјпм од комада неба. језером. Такво је јутро, кад 
се прене мо из сна. А и све је било као у суновратни по

лет. таЈНОвитост непрозирних. непрегледних шума. 

А ыожда сам то прво виђеље с Језером касније 
безброј пута саљао. па се у ыом сећаљу сырсује ствар
но и саљано. 

Но, овако пли онако, сваки пут кад бих пз шуме 

избио на љега имао са~! и нешто од тог првог утиска

од јутра и од сна. Кроз дуге године. за сав живот. то ју-
. . . 

тро. то горско око свитало Је. светлело Је у сну и на Ја-

ви. у тамници и у сударима са стварношhу" 
Бпоградско језеро и гора око љега- горостасна 

стабла од сваке врсте једно уз друго. постали су исто

ветни с ыојом младошhу с првоы песмом и првим 
отрежљељпыа. и идућп. пробијајуhи се ка љему. кроз 
свежп дах и спарно зеленило Језерштице, ја сам знао 
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да неhу моhп одолети жудљп да ме обасја љегово мо
дро око. 

Тек што је почео грађански рат у Шпанпји. 
Илија није био без смисла за хумор, п уз пут казу

је, просппљуhп из жвалавих устију пљувачку више не
го обично, што љеговом причаљу даје неки израз још 
смешнији п сличан јунаку из народске приче, како је у 
почетку побуне у Шпанији п сам био у недоумици, све 
док нису дошли до илегалне штампе, на чијој страни 
треба да буду. Испаде некако наопачке- каже он- ов
де смо против владе, а тамо треба да смо за владу. Би
ло је бруке п грдила, како су се неки пзвлачилп кад 
смо оварисали за кога треба да будемо. 

И тако прпча~-.ю о политици са смехом и без смеха. 
И мада не журимо, пробија нас зној, јер скачемо с 

камена на камен п разгрhемо густише жбуља п лопу
ха. Рођена наша груда лопила је крвљу Шпанпје -
жандарми су пуцали на Белведеру у голоруке, главља
че стељу набпјене борцима п људп одскачу у шуме 
пред срамотним мучељима. Зној избија на сваку моју 
пору п шмпва ме ледени дах речпце. Истиче она пз 
мог сеhаља п увпре у љега. Како сам био необзпран 
према себп кад сам н на трен заборављао увек и на 
сваком кораку друкчпју лепоту и драгаље Језерштпце 
- неодвојнвост мога постојаља од ље. Загљурујем се у 
зеленило љеног биља, обамро, ошамуhен тешкнм ма
хнипш мириснма кореља и цвеhа н сокова којима не 

у ,.. "' знам н не морам да знам нмена. мро опх за доору вес.,'Т 

о Шпанијп п погпнуhу за мрву наде испраhеним одмет
ницима, онесвестиhу се од боја и слатког опоја на пр
вој плочи, препуhи he ми срце под првим леденпм, 
блаженствешш буком Језерштпце. Ја јесам човек чо
веку н друг другу, али ја сам п риба пастрва и не бри
нем да ли he ме неко сутра упецати- грана сам ја коЈа 
се љише над овом реком и цвета н зелени све док Је 

нешто не одломп. 
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Биhемо опрезни, али свратпhемо на Језеро!- ре
као сам беспоговорно Илији. 

За чудо, сложп се и он: Па, вреди га видети, а п ко 
зна кад he те пут овуда нанети. 

Има п Илија свој сан и своју лепоту. 
Али то путоваље, како се надао, није одвело у де

тиљство. 

То је онај исти свет- облици п боје п мирисп које 
сам доживео п које тако добро знам, али који као да су 
добили- а за мене п јесу, и нека својства друкчпја са
мим тим што су ушли и поборавпли у недокучивим по

друмима мог сеhаља, извлачеhп се из љих својим не
побптнпм, материјалним постојаљем. То је реалност 
знана п непобитна, али п истовремено п моје сеhаље
ја свм! Ова река би свакако могла да тече п без мене, 
као п што Шпанпја крвари без обзира на моје постоја
ље. Али река тече не само за мене него мноме или ја 
љоме -то је за мој доживљај једно те исто. А Шпани
ја, Шпанија је друго: она је у мојој свести п далеко од 
мене иако знам да hy живети п умрети Шпанпјом, 
оном иберијском или неком другом, сваком. 

Та моја стварност, та истоветност мене са светом 
на једној, а моје мисли са Шпанијом на другој страни 
мог бпhа -то је било оно чему нисам могао и умео, а 
ни хтео да одоЛпм. То је сада један нови живот: Давна
шља саљаља куљнула су са свих страна и на све стра

не, преплпhуhи се, попстовеhујуhп се не само с мојим 
садашљпм речима п мислима него п с опорпм мири

сом сока ш преломљеног лопуха п жуборавпм проти

цаљем Језерштпце. Ја знам да нема другог света од 
постојеhег, али мој свет и мој сан юведен из љега п 
моје сеhаље на љега за мене су стварни п мом животу 

пето тошrко потребптп. Своје дужностн hy обавити -
не заборављам Шпанију п борце у шумама. Алп, да ли 
бих то могао учинити када не бих саљарпо, када не 

155 



бпх био она стена п горко. бледо злато јагорчевине из 
љене прслине? 

Још мало. још петнаестак 11шнута и стићи ћемо 
под Прло. пспод кога п извире Језерштица, а ја га не
ћу доживети са~>ю као свежу рану на модрини дубраве, 
него и као на свом властитом телу: требало би пошу

!IШТП п затравити Прло. јер мало-помало. одсада за 

хиљадv. за милион година оно he стиhи до Језера и ово 
he оте-hи. као што п жандармп могу побити одметни
ке- нестаhе ыога Језера и другова мојих. А ја xohy, ја 
морам да их сачува:-.1. јер како бих жпвео ако би умр

ло у менп оно што је било, мада се никад неhе врати
ти и оно што треба да буде. !ltaдa никад бити неhе? 

Ето. првп пут сада запажам. обилазеhи опрезно 
око округлог и плптког горљег дела Језера. непосред
ни спој растпља с водом. Џиновске липе и јаворп допу
зилп су жилама у воду, а шеварп су ђипали из ље, а и 
Језеро. невидљивим парама п капиларима пеље се у 
биље - лугови су меки влаго111 и трулином и згажене, 

преломљене траве бљузгају белим и мирисним соко

вима. Ноге до чланака упадају у кашу од влаге, трули
не п сокова. на све стране је брпзгало, пенуша се и пи
шти мокрпно!l! и растељем. 

Тај спој воде п живота није имао никакве докази
ве везе с оним преплитаљем мојих сеhаља и опажајног 
света, односно мог непосредног доживљаваља. Пого
тову се нису могле уочити везе између пироваља воде 

и бпља п моје жеље да доживим Језеро, односно де
тиљство, а да п не помиљем заседе. које увек- у шума

ма пза сваког стабла. вребају оног ко се од љпх скри
ва. Вода и биље нису 11югли бити, и нису били, никакви 

симболи мојих сеhаља п непосредних утисака. А како 
би тек вода п дрво могли иыати везе с мојим бојазни
!IШ од сусрета са жандармима. који би ме свакако омели 
у ыојој намери и обавези да се нађем с одметницима? 
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Па ппак је све то имало некаквих међусобних ве
за, које нисам умео а нпсаы ни помислио да одређујеr--1. 
Или је то било тако само у ТIIЫ тренущша моје опије
ности Језероы детиљством и идејом - Шпанијом? 
Али то је био тренутак 11юга најпотпунијег живљеља, 
стваран колико и ја сам у свету око мене. 

Као у сну, или као пробуђен. примеhпвао сам ка
ко је све младо п огромно око Језера: лишhе и дрвета 
п траве бпли су по три. по десет пута веhи него другде, 
п оно што је трунуло - нека остарела стабла су пала 
круном у Језеро и та су мп се чинила изузетно среh
нпм трунуло је силовпт1ш шrрисима и соковима, бу
јајуhи новим п штедрпм животом. Паљевп су се разме
тали гљиваыа као сшлбрершш. а око Бпоградске рије
ке, која је хтела да препун п Језеро, захватила нас језе
лена поплава лопуха ширпх од кпшобрана. Сетио сам 
се: па и жабе п з:-шје овде су веhе него другде, п гаып
жу снажно, спто и слободно. Нимало се не бих зачу
дпа а нп уплашио. кад бп пз тпх топлих п влажних шу

:-Iетина. које нпсу чуле секиру. искрсао мамут плп из 
набреклпх травуљпна пздшао главу неки од давно 
пшчезлпх џпновских г~шзова. Јер све је као у први дан 
живота- мога п свега живог. 

И ја сам се кретао и живео животом свега што је 
жпвело. а ыожда п оног што he живети. животом неу
нпштенпм п ванвременским у мени. у мом опажаљу и 

мојој свесности властитог људског постојаља. неодво
јпвог и неразличног од осталих жпвпх бпhа. 

Само Језеро отворило се као парче неба, мирно и 
драго п ведро као наговештај п досетих се - као пр
вп пољубац. Бибало се равномернпм. спокојниы диса
јпllш из читавих груди. Али било је и неког склада. не
ке повезаности пз111еђу љеговог израза и расипничког. 
махнитог бујаља око љега. као опет сам се досетпо
изыеђу мисш1 прочпшhене и сажпмајуhе и на изглед 
збрканог и непрозирног света. 
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Сваког корака и сваког трена при~1апа ме, плени
ла ~!е шума раскрпљенпх прсију, а између лпшhа п 
грања дочекивало ме је. освешhивало ме је Језеро 
сунчаним и небеским осмесима. 

Једина намера моја била је да обавюr дужност 
пре~rа од~1етнпцпма п једина жеља да се обрадујем Је
зеру. Могао сам у сваком трену кренути на своју ду
жност уз планину. алп нисам желео да се одвајам од 
горе п воде све док то не будем морао. 

Рекох Илпјп: Не морамо да журиыо- и тако и та

ко не треба да смо на планини пре мрака. 

Он се сложп. заобилазно: Hoh п шума су за хај
дучке послове: дању у шу~ш, ноhу на голетп. 

Убрзо се Илпја у шумп нањушпо с пето тако 

опрезним ловокрадицама. 

Било '.Ix је тројица -тек у мрак су приспели они 
неодлучнщи. њих десетак. 

Сва тројпца су бплп моји сусељани и cehao сам се 
врло добро п њих п свега њпховог. Они су, како сам п 
предвиђао, дошли у лов на пастрмке п чекали су су

мрак. кад рибе почињу да узпмају. а ыало је вероват
но да бп се господа жандар~ш лометалп кроз шумети

не. Нпје бпло, упркос Илпјпној преопрзности, ника
кве опасности од сусрета с њпма- јер ако би и казали 

властима да су ме видели, 11юглп су то учинити тек су

традан. пошто саы ја веh обавио састанак с одметни

цпыа. а уз то би и навукли на себе суыњу да су ишли на 

Језеро у крађу риба илп шуме. А онп нису нп бпли, ма
да од њпх није требало нп очекпвати да би се жртва
вал п за тајну која није њпхова. Штавише. најмлађег, 
Богдана, старијег трп-четпрп године од нас. чак је и 
Илија сматрао нама блиским човеком. 

Богдан је био од људп чија се набијена огњевп
тост не бп опажала, а можда ни постојала, да није био 
преннског раста. Но он није био ни кочоперан ни го-
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вор;ъпв. н једино су жпв ход и окретност у све\IУ чега 
би се латпо ыогли откритп његову притуљену ватру и 
зауздану снагу. Али сељаци су знали за та његова свој

ства. вео~ш не11шла ако би му неко очеппо поштење 

или га зачпкнуо- тада бп овај мирни. несвадљиви чо
век губио памет и испољавао несхватљшзу снагу п хи

трину. Због тога су га убрзо почели ценити он је 
иначе био дошљак- мада га никад нису заволели. 

Но он није ничим одавао жалост з-бог те нељуба
вп. мада је сам за њу био најкривљи- управо п не то
лико он колико сплет околности и односа у којима се 
нашао п живео. 

Он је био дома зет. а веh то је било довољно да код 
њега изазове подозривост да би га могли потценити. 

Од првог дана и првог сусрета у нашем селу он је мо
рао да доказује да је свој и господар у породици. 
Иыањце које је са жено~! добио, било је толико бедно 
- врлетна крчевпна уврх брда, да је могло шгледати 

смеш~~ш подругпвање Богдану што се удомпо. Али. 
како Је ыало ко у селу пыао више, гледали су на то као 

да се ради о правом богатству, а он се лако вређао као 
да је заиста постао зависан од обојка женпне прљуге и 

кљетаре у којој није ыогао честито ни ноге опружпти. 
То је Iшало у почетку п с~rешну страну: истукао је не
колико пута своју жену такореhи низашто. да се све 
село орило од њене кукњаве. А у првом сукобу због 

тога што ыу је неко у шалп пребацио до~1азетску п не
~rушку зависност, он је испољио п наметнуо селу сво
ју жестпну. Али је требало година п његовпх напора
у свакоы трену запет на сваки наговештај потцењива

ња па да село схватп или се бар помири с тиы да је и 
он ~1уж п до~rаhпн као п други. 

Можда је због тога нерадо, и једино под веома по
вољним условима. наднпчио у ш.rуhнијпх. Било је гор
ког пркоса. чак неустрашивостп у његовпм увученпм 
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зеленкастиt>l очима и завиљушеним брчпtш.\ш. а још 
више у речима. реткпм као да их је од злата ковао и 

~шхом опорппш као назубљено сечпво. Као што дру
гп п стичу накит, тако је он истурао решеност да се бо

ри. па и погине, да би доказао своје постојаље и рав
ноправност с другим мужевима п мушкарцима. 

Али и кад се став села изменио према љему- он 
је остао пети: недоступан и затворен у свој наметљпвп 
понос и пркосно поштеље, бореhи се на сваком кора

ку п за једно п за друго, макар што му их нико нпје 
оспоравао. 

Понешто од тога он је уносио п у пецаље на па
стрыке. То је свакако бпла и љегова страст, а не само 
сиротиљска потребптост за месо:.r. Била је то потреба 

за дружеље~r :.1акар са саыпм собом. односно с приро

дом. кад веh није могао бптп близак с људш.ш. Алп је 
он рибе маље ловпо него што се с љима борио - ако 

под ловоы треба схваппи забаву и уживаље, а под 

борбом освајаље и уништаваље. 

Јер у пецаље је он уносно жестину. чак мржљу. 
као да је баш у оюша п уживао, не штедеhп при томе 
ни самог себе. То не значи да је ырзео рибљи род или 
појединачне рибе. Напротив. Кад бп их веh уловио, 
убијао их је брзо и пажљиво. а говорио је о љш.ш с раз
уыеваљеы. п обраhао им се с нежношhу: Слатке па
стрмкпце моје! Али је волео да их уловп- до послед
ље п не бирајуhи средства: хтео је да докаже тш1 ри
бама да ИХ МОЖе \ЋИШТИТИ П да fie !!Х СВе П VНИШТИТП. 
Ни ~шоги другп ~ису бирали средства. А.тпi он је юу
.\Iевао нова средства уништавања: .\Шатио дивизмоы 

по живом кречу и загађивао ТИ.\!е вирове, одводио то

кове речпца, изгонпо сргоВЈша рибе из склоништа и 

утеривао их у вршке - он је први п донео ю града 
отров који се умеhе у пловеhе мамце. тако да се риба . . 
ОПИЈе кад оваЈ прогута. 
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Није се у томе обзпрао ни на корист ни на време. 
ЛовљеЊе без :.1ере и без обзира то је био он. 

Други риболовац, Томо. био је веh у годинама, по
штељем сличан Богданv утолико што ни он није од 

~ ' 
овога никада п ничим одступао. Али у начину како се 
оно код Тоыа испољавало. крила се огромна разлика 
међу љима. 

Томо није доказпвао своје поштеље чак ни онда 
када би му било оспорено. Чинило се, штавише, да он 
на ово никада п не мисли. Он није ocehao никакву ну
жду да своје поступке усклађује с било каквим прави
лима пли захтевима средине- он п су били срасли с ње

говоы личношhу п његовпм начпном живота и гледа
ња. Да нисам знао да људи постају све. па п морална 
биhа, закључио бих да се То~ю родио поштен толи
ко су љегови поступци п :.шсли били ненамештено, та
кореhп спонтано честптп. 

Жива је истина да је он за време рата допустио да 
му од глади умре спнчиh. а није украо нп пиле у селу. 

Тог дечака, ыог вршљака, и ту глад у сушно~1 ле

ту, паытпо сам п ја незаборавно. а кад год бих срео То
ма илп помпсшю на љега. сетио бих се и љеговог син
чпhа с крупшш и сеновптпы очима, дпвеhи се Тоыовој 
унутарљој ~юhи и ужасавајуhп се над жртвом коју је 
учпнпо. Тако су се односили преыа њему п други. Би
ло је многих којп бп се изрекли да тако не би поступи
ли. али никог да се нпје дивио његовом поступку. Та
кав однос преыа себп је и он опажао. али се држао 
равнодушно- нп горд ни потиштен због свог непрема

шивог и суровог чина. 

Но, могло се опазпти да је он у себи и пред собом 
био непзлечпво рањен дечаковим удесоr-.1. Јер због че
га је свој осмех п шаљиве згоде, којих је знао безброј. 
сп1шавао, обуздавао да се не разбукте? Због чега ни
када није помињао не само умрлог дечака него ни ту 
страшну гладну годину? 
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И он је бпо омањп расто~1. али без икакве прпту
љене и зауздане снаге окошт. мршав, поједен радом 

п оскудицама. И он је штедео речи - бирао их и юго
варао лагано. разложито, као да се боји не само да њп

ма не повреди него п да њпх не озледи. Речи његове 

трајале би још дуго по свом извлачењу из његових 
ретких. нпскпх зуба и накострешених, још смеђих бр

кова. пзречене, изложене на избор и разгледање. Уба

цивао би заклетву: пмена ми Божпјега! Али то није 

чинпо толико због побожности. јер се овом није исти

цао. нпти је то била гола узречица. него је тпме потврђи
вао и прптврђивао да је оно што говор п баш онако ка
ко Је он изрекао. 

Он је бпо можда сиро~шшнпјп п од Богдана -те
шко је замислити већу беду од оне у којој је он прожп
вео сву младост п скоро сав свој живот, упркос томе 
што није био ни нерадан нп недовитљив. Свакако је 
његово сироыаштво било упадљивије п због тога што 
га ничпм није прпкривао, као да је п њега сматрао са
ставниы непзбежним дело~! свога живота, упркос то
ые што Је у старосш и кад су ыу деца поодрасла успео 

да нешта заима савардак је заменио кућицом, одњп
впо десетак коза п најзад наводнпо п очистио брда ка
ыена с луга који је притискао п искрчио као младпћ. 
Ни он није радо надничпо, заузет око своје крчевпни
це- крчпо ју је и трошио се у њој преко четрдесет го
дина. кад год није био у риболову. 

Он је био најстарпјп и нај искуснији. мада не и нај
ефикаснији риболовац јер паr.:о ыало преспор и старо
вреыскп - полако и пажљиво је пзловљавао сваки ви

рпћ и још увек се служио удицама које је саы справ
љао од плетећих шала п струком усуканиы од длака 
из коњског репа. Па како је код њега све било неодво
јиво једн_о од другога, неыогућно је било измеритп ко
лико га Је страст. а колико оскудица у ыесу гонила у 
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риболов. Он никада није упадљпво испољавао ни јед
но нп друго- нити се особито радовао богатим и рет
КЉ\1 ловинама нити очајавао над неуспеси~ш и недаћа
ыа. То је једноставно било нешто што је он морао да 
ради и радио га је савесно и предано. 

Нерадо је преносио своја искуства и познавања 

река. али их није безусловно ни одбијао. Ја саы од ње
га, као узора, и препочео и научио пецање. Он је био 
наш најблпжи комшија и утолико радије ме је подуча
вао што његова деца нису показивала никакву скло

ност к риболову. А мене је привлачила колико непо

новљпвост ловачке страсти, толико и овај у себе сигу
ран, и лову као и чему било другом у животу предан 

човек. 

Трећп рпболовац, Максим, био је туђинац - Рус, 
донет олујаыа рата п револуције у наше забито село. 

Он је бпо чудна мешавпна наслеђене руске степ
ске душевностп п прилагођавања црногорској пла
нинској средини. Ни после десет година није успео да 
научи наш језик, али се начином живота, навикама, па 
чак п изгледом- кошчат п уоштреног брђанског изра
за - није разликовао од наших сељака. Најчудније је 
код њега било то што у новој средини не само што ни
је испољавао никакву мржњу према комунизму него 

је и општио с комунистима, као да их није разликовао 
од другпх, мада је из властите земље од њих утекао и 
у револуцији се борио противу њих. Није одржавао 
никакве везе са својим земљацима у суседно~1 граду, а 

нити се с ыа киы од њих дописивао- потонуо је свесно 
у заборав и туђину. Мени није било јасно због чега је 
он, прост човек - мужик. пришао аристократско-пн

телектуалској контрареволуцпјп. од које се одвојио 
чпм је напустио тло матушке Русије. Он је истицао: То 
је једно исто - белп шш црвени. 

Никада није помињао своју родбину п завичај, а 
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нерадо је казивао и о Русији - као да је хтео оловну 
плачу заборава да спусти на све што је било пре дола
ска у наше село. Био је дубоко разочаран свим што је 
видео п доживео. а, уз то. по природи невесео п нераз

говоран. Није био нп побожан на онај упадљиво пат
нпчкп начин ве!шне руских емиграната. У Бога је. до
душе, веровао, али се и у тоые прилагодио месним 

приликама ни иного молптвања ни посета црквама. 

Навикао је п да се заклиње црногорским свецем Васи
лијеы Острошким п да славп славу заједно с удовицом 
Ва.спшrјо:-.t. женом веома спромашноы и честптоы, с 
КОЈОМ се саживио и коначно станиште код ње нашао. 

Шта је везала њега п њу- два биhа с два краја све
та, п з два света? 

Она је веh била превалпла четрдесету а он педе
сету кад су се нашли -једне вечери је он. путнпк-на
мерник. закуцао на њена врата, па ту п остао. Мада су 

задуго осталп невенчани. он се показао као добар и 

пажљив ~tуж п очух. Све што би зарадио, предавао је 
њој. а комшпје су обиловале појединостима о њего
впм нежностима према њој - нежностпма неуобичаје
юш. смешнrш у средини која није трпела никакву јав
ну супружанску пажњу. Па п Василија је живнула из 

беде и прљавштине. хвалеhп се небу п зе:-.tљп на Мак
спма. 

Но из сиромаштва нису успели да се ишчупај у. Он 
је очевидно био задовољан живљењем какво је имао, 
а она. ако је п могла заЈ'>шслити нешто боље. није уме
ла ништа учпнпти да до тога дође. Живели су, састаре

валп у кљетарпцп у брегу. изнад села. неприметни као 
да rrx није ни бпло. и село је обикло на њих и њиховv 
везу. а будуhп људи брзо прозиру добро и зло- о Ма~
сш!у је убрзо завладало мишљење да је честити човек. 

Није познато да ли је Максrш пецачку страст до
нео пз Русије пли га је обухватила тек овде. кроз дру-
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жење с риболовцшtа. Али да јој није ~югао одолети и 
да јој се предавао несебично и некористољубиво- то 
је бпло познато у читавом крају. Он је ловио ради лов
љења - прибављање хране при томе било је за њега 
споредно п неважно. Њему је било нарочито важно да 
се у лову осами од људи, од речи, од намера. Шта је 
сањарrю, чега се cehao. у шта је урањао? Тек. он је пз 
пецања юлазио насыешен. смирен, као из тајанстве
ног п свештеног чина. 

У почетку су се три риболовца, сваки на свој на
чин, либили сусрета са мном, cyceдoilf скоро заборав

љеним, а сада оглашеним комунистоы и робијашем, 
јер пм је морало пасти на уы да моје избијање ту није 
било безразложно. Али запалпсмо и попричасмо, па 
они потискоше зебње и бојазни - и сами су се yocтa

ЛOill скривали н чпншш нешто противзаконито. 

Ја сам пред ЊП!\!а истицао да сам се ужелео Језе
ра, па, да бих испао уверљпвији, а и из стварне и мут

не жеље да довршим своје доживљавање, започета 
онако нагло п бурно веh у сусрету с Језерштицом, за
молпо бих да ме снабдеју прибором за пецање- наме
ра ми је била да пецам саыо у првом сумраку па да се 

с појаво.'.! ыесеца пзгубпы уз шуму. Било је прекасно 
да бисмо беспутпце ilюгли до мрака проhп сву шуму

црне сенке су пузале преко Језера и шума и бежале у 

властите тамне дубине. Морали смо сачекати ноh и 
иhи путем. Због тога се Илија и сложи с ыојом наме
роы. мада преко воље. јер то је за њега било опет не
што ново п неочекивано. 

Риболовцп ме љубазно опреыише: Богдан удицом 

и с пола растегљаја ыорске длаке. Максим струком и 
мамцем - пешем. а Тома извуче испод кладе један од 
својих мајсторски уређених прутова. 

Ускоро на обалу, час овде час онде. почеше изби
јати рпболовцп. Сутонска тишина притиште глатку 
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тамну воду, дивљи патак поче да сазива јато на кона

чиште, а веверица да клпкује изгубљену другу, па и 
нас петорица пођос~-.ю к Језеру да одаберемо погодна 
места и почнемо с пецањем. 

Ј а сам био упамтио као добро место Зукву- испод 
стар~ зукве што је пружала гране до над саму воду. 
Оно Је морало бити ту негде близу - око средине До
њег језера, на источној страни, али нисам могао да га 
одмах про нађем. Богдан, који је вeli. био заузео место, 
досети се мојој жељи, па ми исприча да је зуква пре 
две-три године пала у воду - заитта приметих на трие

стак метара полутруло стабло с круном у води, те да 
то место више нико и не користи за риболов јер удице 
запињу за грање. Но, како нисам намеравао да оста
нем читаву нoli. а удпца ми је била поклоњена, реших 
да баш с тог места окушам cpeli.y. При томе почех ре
зоновати: ако бих између грања у води пронашао чи
стину кроз коју би удица слободно падала до дна, мо
жда бих потревио у стециште риба, јер ми је било по
знато.да оне радо бораве и купе се око крља, жпла и 
свакоЈаких сплетова. 

Лов у Биоградском језеру и шумама око њега за
брањен је откад су ови крајеви припали Црној Гори
после 1878. године. Ослободивши се турског господ
ст~а, морачко н ровачко племе, прптискујуli.п земље 
КОЈе су дотад припадале муслиманима, поклонила су 

мало милом ма~о силом књазу Николи Језеро и шуму 
око њега, па их Је он ставио под забран- отуд им и име 
Бранпк. Али околни сељаци, навикли на слободан 
лов, нису забрану поштовали п препуцкавања с чува
рш~а бил __ а су ве.о~-.~а честа. По изгону црногорске дина
СТИЈе, заорана Је ЈОШ мање поштована. У хаотпчним 
годинама после Првог светског рата дпвокозе су пот
пуно уништене, а срне сведене на реткост. Камените 
дубине у Доњем п траву љине у Горњем језеру, очува-
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ле су пастрве, упркос томе што су их ловокрадпце на 

товаре убијале млатачиыа у време мреста у Бпоград
ској ријеци. 

Пастрва је једина рпба у Језеру. Она је истоветна с 
пастрвама-поточарама у околини, али још бољег укуса 
од њпх: на пијаци у Колашпну увек је скупље плаli.ана, а 
гурмани нарочито истичу њену накиселу сочност. 

Усред шумовите дубодолине, која се између Бје
ласпце п Голеча у дубини од дваестак и ширини од 
пет-шест километара спушта све до Таре, Језеро је 
богато храном, али пастрве најрадије узимљу пеша, 
једну врсту рибице дугачке пет-шест ценшметара, ко
је пма и у Језеру, а одликује се крупном, кошчатом 
главом на танушном телу и великом опрезношli.у и хп
трином: пеш никада не плива него лежи на дну, обич

но сакривен под каменом, а непријатеља пушта да му 
приђе на трпестак центиметара, да би се неочекивано 
изгубио тако муњевитим покретом да га је немогуli.но 
уочити. А због тога што се шума спустила до воде п 

нема скривених прилаза, на Језеру је скоро немогуli. 
лов мушiщом п од памтивека- све до појаве модерних 
варалiща п најлона, уобичајен је с обале или сплав.ова 
керепа, ноli.нп лов на глпсту, па и скакавца, а наЈра

дије на пеша: у тврду главу пеша увуче се удица, а ка
ко га пастрва одмах не прогута, потребно је пустити 
рибу да добро загризе - да вуцне п три пута пре него 

пецарош наглим трзајем забије удицу у њене десни. 
Све сам то одраније добро знао- човек не заборав

ља лов, као нп друге животне нужности. Но, имао сам 
свега једног пеша- на једном је могуli.но ухватити два, 
пзузетно три комада, јер га халапљпве пастрве пски
дају оштрим зубима. Ни остали риболовци нису имали 
много више- два до три, за лов у првом сутону, јер су 
се пешевпма снабдевали тек пошто падне мрак. Неко, 
IIЛII људска довптљивост, пренела је на пешеве, у ма-
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ломе, лов оствиыа: превртали би камеље у плиhацима, 
осветљавајуhи дно џепнпм сијалпцама, и прпбијали 
заслепљене рибице виљушкама. 

Није требало, дакле, да бринем за мамце. А нисам 
много ни бринуо: 111ени је било до сутона. до ноhи на 
Језеру, до ишчекиваља оног наглог. електричног па
стрвиног удара у прут и у све моје биhе, а не толико до 
самог улова. 

Језерске пастрве најрадије узимљу у први мрак и 
у зору уочи и после киша, а даљу и по месечини једи

но за пролеhних помута. Дан је био ведар п није слу
тио на кишу, а месец је требало да се појави рано- веh 
око десет сати. Све чему сам се могао надати имало се 
збити у првом мраку, а с месецом на врху планине мо
рало је почетп моје неизбежно путоваље уз планину. 

Почело је несреhно: веh првим забачајем закачио 
сам удицу за неку грану у дну. Но ипак ca11i успео да је 
ослободим благим трзајима - дрво је било омекшало 
труљељем. Закачио сам је опет и још једном- веh ни
сам знао колико пута. а два пута ју је ослободио Бог
дан, довеславши керепом и клизеhи дугачким сргом 

низ мој струк све до места где је удица била закачена. 
Риболовцп не воле да буду ометани и на Богдану, упр
кос томе што је на моја извиљаваља и захваљиваља 
мирно рекао: Није то ништа. сва је ноћ пред нама! -
опажало се нестрпљеље, јер је додао: Ама би боље би· 
ло да друго мјесто изабереш! 

Илији су моје недаће дошле као поручене, пого
тову што се рибе нису јављале код других риболоваца. 
Он је зановетао као сви непецароши, п гунђао како 
смо багателом угрозили важан задатак: Нема ту рибе 
до ђавоље - што год уловиш можеш мени на трбуху 
испећи! Него пробај да јој ставиш со на реп, не би ли 
је тиме намамио. А доиста нема залуднијег посла но 
чекати неhе ли се која смиловати да изврши самоуби-
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ство вешаље;..r о удицу. А ђе бисмо себе били на плани
ну. да нисмо дошли да ође аветамо! 

Заиста је и ~Iене почела пеhи савест. Говорио сам 
себи: Ако ;..ш се још једно;\! закачи удица- оставићу 

све. 

Али нисам остављао, тешећи се после сваког за
качпљаља удице: И тако и тако није ми много стало 
ни до лова ни до удице, пронаћи ћу рупу између граља 
илп нарад откпнути удицу. 

Упорност ыоја постајала је све грозничавија- Је
зеро Је посивело растопљеним оловом, па поцрнело 

као смола. падао Је мрак, чуо се весели пљесак пастр

ве за невидљивом ыушицом п крик гранчице под но

гоы на невидљивој супротној обали. 
Најзад сам нашао пролаз удпци- удесно п докле 

је струк ыогао досегнути. Увежбао саы то место. тако 
да сам п по невиделици могао да га потревпм. 

Али веh пре тога, чим сам открио пролаз- на дру

ги IIJIИ трећп забачај кроз љега, јавила се прва пастр
ва. Додуше. лево од мене Томо је већ ухватио једну
чуло се хитро п радосно бацакаље рибе док ју је извла
чпо на обалу и мирнп Томов глас из зелене пш.1рчине: 

Ја уватиг једну! 
Али то није била моја риба. 
Прва је она која се мени јави! - одговорио сам 

Илији узнемирене кад ми је злурадо обратио пажљу 
на Томов успех. 

Но мада сам, чим сам пропипао удицом пролаз из

међу граља, очекивао удар пастрвин, овај ме је свега 
потресао, као да су се у љему скупиле године п године 

притуљених, неугашених жудљи, као да се у том тре

ну одлучује нешто слатка и судбоносно као сам жи
вот. Ипак сам успео да се уздржим од одговора на љен 
први трзај, а причврстио сам и свој ранији закључак да 
би риба, приликом извлачеља, ако не пазиi\I, могла 
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. 
о.мотати струк око неке гране или чапорка. Струк је 
преносио своје напето треперење из дубина на мене, 
али ја ca;..I са чекао и треhи рибин трзај п цимнуо- да

леко негде. у мрачној дубини језера и мене, почела је 
самртна страсна борба. с којом се ништа не да упоре
дити, будуhи човек не памти своје зачеhе и рађање и 

не зна за смрт своЈу. 

Упамтио сам тако снажно где је грање на обали 
да ми се чинила да сам га назпрао, и повео рибу па

жљиво, правеhп се и у себи што мирнији и равноду

шнији. Остајуhи на месту, довео сам је врхом прута до 
обале п веh свестан да he струк моhи издржати њену 
тежпну и изван воде- у Језеру су ретке пастрве изнад 
кплограыа- не баш наглим трзајем избацио сам је ме
ђу камење. Илија је, опазившп да се код мене догађа 
нешто у шта он једва ако је веровао. застао с пуше
њем - његова цигарета је светлела слабашним црвен
кастим сјајем, ни у једном тренутку не обасјавајуhи 
његов дуги нос и каменито лице. Баш сам хтео да му 
довикнем да скине рибу с удице, кад он као убоден 
скочи- цигарета се угаси- и јурну к риби. 

Добацих што сам равнодушније могао, али да чу
ју п суседи: Илија. уловпх једну! 

А Илија, који је очито нестрпљивије него не
спретније скидао рибу, повика: Машала, комад! 

Кад Илија најзад ослободи удицу, ја привукох 
струк и опипах пешута- био је пзгризен, но оцених да 

he моhп послужити још једаред. Измахнух прутом, ма
мац пљасну у воду и као да се од тога упали бело све

тло на супротној обали. Помислих: неко се спрема да 
лови пешуте. Али се светло угаси и неко се десно од 

мене раздра поцепа ведру и :-.1рачну тишину: Џандари! 

С оне стране синуше светло и псовка као одговор. 
А ускоро се зачу и лометање кроза шуму- то су бежа
ли рибари који су били с оне стране, праhени повици-
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ма: Стој. пуцаhу! Стој. мајку ти твоју! Стој, стој, стој! 
И мада не видех црвени ылаз из пушчане цеви. пv

цањ плану, груну на другој обали тако снажно да ми се 
учини тик испред мене. Не придадох значај пуцњу, 
уверен да су жандарми опалилп метак само да би за

страшили п растерали риболовце, али приметих како 

ми, од мог унутарљег запрепаштења. прут подрхтава у 

руци. Удар пуцња пзбацпо ме је пз благо прохладног 
мрака и скоро несвесне саживљености с црном водоы 

с рибама њеним и њиховиi\1 светом. Помислих: метак 
је тако мален према овој шумској ноhи а да би могао 
ма кога потревити. Али је он био намењен човеку и 

тражио је овога у мојој свести дуго пошто се пуцањ 
смирио у мекоти шуме и ноhп - учас сам се обрео у 

свету људских односа и пред дужностима и одлукама: 

бежати илп остати. -
Шумом, покрај мене и негде далеко, трчали су и 

дахтали људи- на Језеру се и сваки глас увеличава. 
Илија ми је тихо довикивао: Бјежимо, бјежимо! 
А мада он то нпје рекао. ја сам га чуо: Знаш ли ти 

каква нас дужност чека. нисмо ли и досад превеh и 

безразложно ризиковали? 

Али ја сам очекивао -ја сам био сигуран да he ри
ба поново загрпсти. јер она нема нити може имати ика
кве везе са свим оним што се догађало. А и чему жури

тп? Светло се с оне стране опет јавила. полако милеhи 
~r гасеhи се иза дрвеhа - жандарми оче видно нису могли 
Јурити кроз густиш шуме п мрака и од њих су допирале 

неразговетне речи и јасни удари цокула о камен и дрво. 
Док бп стигли до нас - треба им скоро пола сата чак п 
дању, а не могу нам кроз шуму- кроз тишину која се на 

дашак одзива, приhи а да их не опазимо. 
Па ипак су се рибари учас разбежали. мада су и 

они морали бити свесни да је опасност далека и немо
hна. Свакако су они то учинили захваhени панико~I 

171 



која се упркос невиделпци пренела с једног на све 
љих. Ноћ скрива кривца- а они, сељаци, таквима су се 
и без преступа осећали. Уз то, ноћ од свега ствара го
ниоца. 

Она је страшила и мене: зар се друга патрола не 
би могла појавити иза наших леђа а да је и не чујемо 
занети ловом п заглушени узбуђељи:ма! Замишљајући 
такву могућност, био сам сигуран да ме жандарми не 

могу ухватити: скочићу у воду, исплпвати где љих не
ма и поћи уз планину на своју дужност. Но то су ризи

ци и бесмислене авантуре. Илија има право: треба по
бећи, побећп што пре. 

Канда сам се колебао да кажем Илији: Идемо од
мах- чим се све смири!- а риба поново и срдито, као да 
ме опомиље на своје присуство, затресе прутом. Али 
можда и не би Илији ништа рекао, него ми је онај трзај 
пастрве послужио као оправдаље пред собом - пред 

љим, што нисам рекао оно што сам хтео- што је треба
ло да кажем. Извукох и ту рибу, мада мало пренагло. 

Очекивао сам да је Илија неће хтети скинути или 
ће урадити то преко воље. Али он се баци на љу, не 

могавши да суздржи усклик: Охо, машала, машала! 
Од пешута су остали само дрољци и више се није 

могао употребити. Сетих се казиваља Томовог: у ра
нија времена, кад је риболоваца било маље а удила и 

удице били примитивнији, рибе су узимале радије и 
биле неопрезнпје, тако да се није ни требало много 
бринути око мамца- пастрве, у Језеру, ловили су и на 
желудац извађен из неке од љих. Тихо довикнух Или

ји: Донеси ми једну рибу, једну рибу! 
Гледајући светло на другој обали- оно је застало 

као неко страшило, чуо сам Илију како, спузавајући 
се, љушти сасушене остатке наборане коре зуквиног 

стабла. Мора бити да и жандарми чују нас - ако ни
шта, чули су пљаскаље уловљене рибе по површинп, 
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па су застали огорчени нашом дрскошћу и договарају 
се како да нам доскоче. 

Илија ми додирну руку хладном .мокром рибом и 
брижно и топло упита: Шта ће ти риба? 

И он је гледао у светло, а ја на љеговом лицу про
читах, упркос тмини, неки упптни страх. Зграбих ри

бу,.и забивши врх перореза у излаз љеног црева, почех 
да Је парам. 

Нема11r мамац, па ћу употребити љено сириште -
дошапнух Илији. 

Он се зачуди: Зар може и то? 
Сечива се застаде пред кошћу доље вишще - бр

зо извукох желудац, одсекох га с обе стране, очистих 

и шшајући набих на удицу. Илија се повуче, опет шу
шкајућп кором, а ја забацих струк на знано место и 
почех да чекам, радознао да лп ће рибе узимати и на 

тај мамац п унапред ожалошћен што би то могао би
ти и краЈ лова. 

Али, рибе су узимале, с неком смишљеном пома
мом - били су то тренуци када се оне бацају на плен не 
само због глади него п пз необуздане радости као на ка
квој гозби или у нама недокучивом рптуалном чину. 
Оне су то радиле без трунке страха, гољене нужности
ма ја чим од љих, а истовремено по свим љиховим пра
вiшпма лукавства и поступности. Но у свему је било 

најчудније- или се тако мени учинило у невиделици и 
у узбуђељу због жандарма, да се оне, уловљене нису на
рочито ни браниле. Штавише, обузете дражју игре оне 
као да нису биле нимало несрећне што су уловљене. 

Не, заиста пх нисам могао оставити - биле би не
срећне драге дивне рибице. 

Викао саы пм, у себи: Не брините, лудице мале, 
све ћу вас половптп. Не све из Језера- толико не мо
гу да понесем, а треба п да остане за прпплод п за дру
ге ловце- оне после мене. Али хоћу све вас које је обу-
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зела ова страшна, безумна игра. Јер ми смо једно, иа
ко смо друкчпји и у сукобу. Ми не можемо да се раду

јемо ако се одвојимо, ово је радост којом се живи, игра 
којом се умире. 

Страст је захватила најзад п Илију: Лови, лови -
они пси су далеко! 

Жандарми, чувши шта чинимо, почели нас дозива

ти, псовати, претити нам - чуло се, видело се како се 

љ.rурно лометају обалом. Пратио сам жанд~рме,.извл~
ЧIЮ рибе једну за другом и дотурао их ИлИЈИ, КОЈИ их Је 
скидао с вештином и хитрином које су упадљиво расле. 

У скоро су жандарми зашли за о куку - могли с~ю 

једино да их чујемо. Голеч је синуо једним од СВОЈИХ 
камених копаља обасјанпх месечином- тргли смо се, 
најзад, и пожурпли обалом уз Језеро. Илија је ишао 
напред и умало се после педесетак метара не спотаче 

о човека шhућуреног на обали. Био је то Максим, ко
ји постиђено промрмља: Не, нисам могао отићи макар 
ме жандармп ухватили- тако ноћас узюfљу, никад та

ко нису узпмале. 

Језеро се пригушена засветле, а ми тек тад, осећа
јући умор и поспаност, пожурисмо уз црне шуме у као 

катран густ мрак, у сусрет месечини која се спуштала 

са планине. 
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ПТИЦА И ДЕВОЈКА 

Жестио сам се на себе, тада, у тамници: зашто не мо
гу да се отресем сећаља на сусрет с том девојком - су
срет случајан и краткотрајан? 

Рана је јесен, као п онда: небо иза решетака је 
плавље, спарина у ћелијп незагушљива и стенице се 
већ повлаче. Можда ме то јесен п наводи да се сећам 
девојке? Или је то жал за моћи, збркан са жудљом за 
ловом- моћ се онда пживљавала п господарељем над 
ловиштима, а у лову сам и упознао девојку? А несум
љиво је и, зато, увредљиво- да је то жудња за женом: 
жудља неочекпванија и махнитпја у тамницама но 
игде другде. Алп зашто се жудња оваплоћује баш у де
војци којој ни име нисам упамтио? Ако смо у том 
краткотрајном сусрету п пожелели једно друго - она 
мене и као функционера са слика, а ја љу као непску
сну заводпљу- зар нема ничег значајнпјег да обузме, 
у тамници, моје сећаље? 

А то, такво сећаље нагони и на сумануте, понижа
вајуће мисли о себи, о човеку: да је човек веома упро
шћено биће, можда упрошћеније од животиље, али је 
измпсшю своју сложеност да би сакрио своје унутар
ље сиромаштво пред собом и својом сабраћом. Тамни
ца огулп, изврне наузнак личност: .можда тамница от

крива п сву кукавну поједностављеност људског би
ћа? Као бол на убод: јесен - лов, лов - власт, апсти
ненцпја - жудља, жудња ... Али зашто баш она, та де
војка? Зашто је она, запретана толике године у ceha-
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њу. зашто је баш она поплавпла cefiaњe, набила жуд
њо~I су;-..юрну и студну hелију, зашто простор напољу 

трепери њенпы речима и њеним блесковима? . 
И зашто !\Ie све то гонп да забележим ту случаЈНУ 

и тренутну жудњу жудњу можда и недоживљену, мо

жда сад у тамници разбукталу? 
Бележим, забележпhу. макар и то бшю самообыа

на и бежање од вулгарне људске упрошhености. 
... Рат се свршио ланп или прекланп- рата као да 

никад није ни било на овуглим п потамнелим путљага

ыа фрушкогорске падине, над Дунавоч којим отпче 
небо, према равнима задахталпы до у бескрај сивим 
зеленилом јесенским. 

Девојка седи пред колибицом у винограду. Коли
бица је склопљена од набоја или од плетара јед~а од 
онпх из којих чувају винограде у зрењу. А девоЈка -
девојка и јесте п није као све девојке, а можда јој и ни
је толико до винограда колико до сањарења над шаро

витим бескрајем. 
Песници из ових равница ридали су што су, у рату 

пре овога, били присиљени да газе у крви до колена. А 
ја, ја сам четири године вољно ратовао- био је то гра
ђански рат у рату - па ни мене победа није обрадовала. 
Јер увек бивају поражени они који за победу нису ни
шта пожалили. Рат сада као никад пустоши по мени: на 

фрушкогорсюш падинама ја п тражим неидеализ~вани, 
победом ненагрпзени свет да ту лута~1 кроз своЈе, са

мо своје, снове и травуљине између неба и воде. 
Девојка настоји да при~Iетим њен нехај према мени 

-чита књпгу п тек пошто јој је !\Юј пас, поскакујуhи ста
зом испред мене, оњушио препланулп лист ноге, на 

трен је скинула очи с књпге- шта ли тражи, кога ли на

лази v књизи? - п погледнула на стазу п на мене. Помп
лова~а је пса. овлаш, па се поново задубпла, тобож за~ 
дубила. у књпгу: ја сам застао на стази, а она на истоЈ 

176 

страници. А пас је био незадовољан због тога што га ту
ђпнка није помпловала с дужном пажњом, или због то
га што саы ја застао? ... Пас се устрча нервозно п крену 
ка коси. Кренуо сам п ја, за њим. премишљајуhи да ли да 

. . . 
се Јавим девоЈЦИ или да Је оставим у њеном глумљеном 

нехају. Приклонио бих се, незадовољан п незадовољен. 
једино наслади без обавеза: припадам својој супрузи, 
предратном п ратном другу, премда ни она НИЈе она ко

ја је била или ја нисам који сам био- као што ни побе
да није умела бити жуђеном победом. 

Нисам хтео да сретне~!. нисам ни знао да fiy сре
сти девојку. Ништа ме не смета да јој се јавим. 

,Добар дан, девојка", јавио сам јој се заставши 
крај колибице. 

,,Добар дан", прихватила је она и скинула очи с 

књпге- из света који није мој. да ме запљусне, ни пре
дано ни непажљиво, тамном топлином свог погледа. 

Xofiy још нешто да јој кажем, да поразговарам с 
њом. Али не умем или се не одважујем - она је девој
ка. обична девојка, а ја- функционер. ожењен. морам 
пазити на све јер ни у чему нпсаы сасвим свој. И про
лазим као да нпшта било није. Онда девојка добаци: 

"А ви и ове недеље у лов?" 
Окренуо сам се: открила се, најзад - познаје ме, па 

обрадовано узвраhам: ,Да. Али Вас нисаы видео про

шле недеље." И одмах сам додао, као онај други вefi 
проыишљенп ыоhнпк: "То је више шетња. него лов." 

Девојка као да нпје ни прпметила моје изговара-
ње шетњо:-.1- моју посрамљеност што се одаЈеЫ лова ч
КП.\!, господским навикама. макар и у нади да hy лово~! 
заташкати раскид између себе и реалности, себе и 

СВОЈИХ снова. 

Она одвраhа: "Ј а сам Вас видела прошле недеље. 
Али. удар1ыи сте другим путе.\!. А ја, ја сам из ловач
ке породице не сматрам лов срамотом." 
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Девојка је, очпто. домпшљатпја п непосреднија не
го што сам 1\Шслио. Није нп ружна. Била је. штавише, 
прелепа - у тим тренуцима, за мене жудног нескученог, 

нетеоретпзованог живљеља. Сшна. премалена. Али ве
ома складна - златна оловка или дивни привесак које 
људи сваки час премеhу прстима. Та11rнопута, чак и пре

више кад то не би било у складу с љеним грацилним 

удови.\ш и пркосним дојкама: нису ли такве мулаткиље, 
и баш због тога тајновита привлачне? Носиh јој је био 
кратак и прhаст, веђе густе, коса глатко зачешљана и 

на врату ситно коврџава. Браон ципелпце с повисоким 
петама п машницама, на стопалима које би могле у ша

ку мушку, у моју шаку. да се скрију. Има припијену сви
лену хаљину са жуто-штавиы цветпhиыа: хаљпна и кожа 
су исте боје. па је крхкост девојчице с облици11ш зреле 
жене подражљпвија него да је девојка сасвим нага. Ка
жем себи: обукла се шазовно, можда због мене, али -
треба и умети бити изазован ... 

Зашто сам застао крај колибице. крај девојке? ... 
Шта се то, тада. догађало са мном? 
Знао саы и доживео: револуционари после победе 

изневеравају револуцију- претварају се у своје приви
легије. плп револуција пзневерп љих- испољи се у нај
неочекиваније,ч, непдеалном виду. Био сам ужпвалац 
тпх привилегИЈа. али и незадовољан љима, односно ис

ход ом револуције: мучпло ме. растакало ме што ни

саы могао да се отарасим нп привплешја, јер нисам 
био сазнао непоправљивост нове. послереволуцио

нарне стварности. Штавише. порицаље п напуштаље 
привилегија било је неизводљиво без сукобљаваља с 
вођством револуционарне партије - с прпвезпваљем 

самог себе на стуб "издаје револуције" ... Тренутке за
борава п болних заноса налазио сам на самотним пла

нинсюш висовима. Свет и збиваља су одатле постаја
ли још нереалнпјп, неподударнпје с љима потпуније, 

178 

али неопипљивије, као измишљено. Све се гпбало, п у 
1\tени и око мене, нестајало је сваког тла, али сам био 
више свој, самцијат са собом- пред неконачностима 

које се нису дале свести на идеје, моје или било чије. 
Као да сам се враhао у детиљство- у ненаучна и нена

учена спајаља са светом: било је пријатно доживети 
бар илузију почетака свог постојаља. Саживљаваље с 
девичанском природом било је бежаље од себе - од 
судара са својим, непотврђеним и неостваривим cвe
TOil! и својом, неверном идејом о свету и о људима. 

Али шта he ту жена, та девојка? 
У том саморазараљу замишљаног, у том суровом 

потврђиваљу стварног, могуhног друштва- жена коју 
сам волео. коју бих по свим нормама свог света, морао 

да волим, такође је престајала бити једина, једино мо
гуhна. Најпре у маштаљима ноhним, а потом у реал
ности запажао сам и жене "неусловљене"- жене при
влачне једино својом женственошhу а не и друштве
ном, политичком функцијом и по мојој партијској са
вести. Као у младиhству, проналазио сам у кљпгама, у 

ыирисима трава и заруделости облака, облике жен
ственпје но у своје "званпчне" жене. То је било истр
заље из неоствареног, "неверног" света._Т~ је било ~о
ништаваље тог света у мени - света ЧИЈИ Је неодВОЈИ· 

ви. интелектуални и еротски део, била и дотад вољена 
жена. Тај свет се распадао у мојој свести. Морао сам 
пореhи љега или себе ... 

И сад се у девојци, у наглој жудљп за љом, саже
ло, згуснуло све порицаље стварности и t-.юје безуыно, 
неверничко истрзаље из ље- у млечном поподневу, на 

невиним стазаt-.щ пред необјашљиво заносним недо
гледима. Девојка се учас преобразила у најчаробнију 
п најстраственију. Треба је само пожелети. подати јој 
се у себи и- она he узвратити: разорно и опојна осло
бађаље he започети. 
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Али то су бпле жеље п наде: ја сам још иыао циљ, 
веh бедан и обесыпшљен, али цпљ - купиљаке п жбу
љаке у ја рузи. у којима с:-.ю пас и ја прошле недеље от
крили фазане. 

Јаруга та почпље с друге стране повпјарца- ни 
триста метара од девојке. Али чим стигнем тамо -
упашhу у туђп, несагледиви свет: од девојке he ме за
клонпти повијарац. неhу моhп да јој буде111 занимљив 
ловом п псом. И наједном се присеhам Парпза. у коме 
ca:v1 недавно боравио: ко је то назвао Париз градом-сли
ком? Да. слика - најлепша од свију, мада је Париз и 
слика каппталистичке декаденције. Али какве везе 

пыају такав декадентнп Париз п девојка. свежа и не
пзопачена? ... Впноград. власништво- девојчпни роди
тељи су велепоседници чим имају виноград. Виноград 

чију сам велпчпну заборавио да осмотр1ш. али који 
:-.юра да је повеhи чим иыа чува реку куhицу. чим га чу
ва добро обучена. образована девојка ... 

Прешао сам косу - нестало је девојке. а Дунав, 
стопљен с убледелпы равнпцама. раскрилио се испод 
мене с краја на крај видика. Дунав се притајио- вреба 
мој покрет, ослушкује моју мисао ... Што ме Дунав не 
остави на миру- нпсаы ш1 овде добежао да потражим 

мира пред немпрпма својим? Девојка је юа брега. али 
се мпрпси њенп. грожђани. вуку за мном стазом и cy
cpehy ;\!е пз глога и купине ... Имам ја пушку- пуцаhу 
и свега he нестати. вратпhу се опет. веh пре мрака. у 
град п у живот и обавезе којима припадам- нек Дунав 
тече куд је текао. нек девојка чита и саљари ... 

Пас се зауставља улево. пред бусикама. Шта ли 
је то сад?- питам се.- Трављак је тај пре плитак за зе
ца п фазана. а оскудан за препелицу- препелпце су у 
стрљикама. 

Имао сам повереља у свог пса - љегов љух је 
оштрпји од :-.юјих очију и сигурнији од мојих закључи-
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ваља. а ни на крај памети ми није било да би ту ;\ЮГЛО 
бптп јато јаребпца. иако сам био чуо да је Војводина 
обиловала љима док пх у рату куга куга, а не Немци 
и доыаhп фашиспr - није поморила. 

Не нашав објашљеља, грдиы пса у себи: Глупа 
животиља! - Алп се с пушком на готове примпчелх псу 
п бусикама над којима пас бди цептеhп, укоченог ре
ппhа п с подигнуто:-.! предљом левом ногоы. 

Обузима ме. веh, она нарочита осеhајна мешави
на знана свакоы ловцу док ишчекује да се дивљач по
јавп: нестрпљеље да видим шта и где he пскочпти, 
предосеhаље да he ме дивљач изненадити. Тако п вре
~Iе: сваки трен. сваки делиh трена пздваја се и опред
меhује у овом IIЛII оном утиску, а уједно то исто време 
:v1уљевито бежи. Запажаы риђе травчице, као да су бу

сике попрскане рђом. и назирем широке травне стр
мени. као закрпљене овде-онде жутпло~I стрњика или 

чпв1пом впнограда. Стрепим да неком неопрезношhу 
не наплашим. превремено. дивља ч и да не опозниы, па 

да ме дивљач и не сачека ... Муњевисто и дуготрајност 
времена се. среhом. спајају, па човек може да осми
шљава своје спонтано поступаље ... 

А не могу да не мпслпы - стално размишљаы и 
чак закључујем: Ето ... Такво нешто збива се у човеку 
пред јуришем. Можда и док умире и ишчекује новоро
ђенчад? А ыожда. на неки начин, и у новорођенчади ... 
И откуд туђа. антипартијска идеја: Човек можда јед
ног дана неhе морати да уништава жива биhа, али he 
увек на неки начин ловпти - потврђпвати своју над
ыоh. јер човек је почео с ловом. човек је непзмељпв: 
они који xohe да га промене. да створе новог човека, у 
ствари xohe да га покоре п унакажују га насиљем? ... 

Ал:и, остало ШI је до пса пет-шест. а до бусика се

дам-осам метара - сваког трена he дивљач п?летети 
илп. искочити у сивкасти простор - о. да ми Је да не 

181 



мислим, да не резонујем ... Скидам с грумичка ногу ко
ја се још није ни опрла, трава је превеh сува, крцка и 
шушка, птице с багрема иза мене својим наглим hута

њем опомиљу- cpeha што нема свраке, јер она би без
очно!II дрекоы упозорила дивља ч. Псу се издвојио, псу 

трепери сваки мишиh, но он не заборавља да се оба
зре и да брижно погледа у мене: "Ту је оно, а ту смо и 
нас двојица!"- то као да казује он, то у себи изговарам 
ја. Ако је птица - она he се суновратити у амбис и у 
сунце- то је незгодно за гађање, а ако је зец, скочиhе 
улево к ја рузи- нестаhе у корову и залацима пре него 
опалим ... Али пас очекује мој корачај па да и сам веh 
крочи напред. Дивља ч веh мора да нас примеhује- где 
ли је она, која ли је? Напрегнута умиреност, као да се 
космос заверио, једино се потамнела влат дивизме 
љуљка на ветрпhу који не опажам и чији правац нисам 
стигао ни да одредим- вазда искрсне нешто непредви

ђено или неучињено ... Она девојка свакако седи пред 
колпбом и чита - ње се и не тиче мој лов иако поне
што зна о лову. а и моја супруга свакако сада чита на 
отоману - помишља на мој лов иако о лову ништа не 
зна. Да ШI да навратим поред девојке- шта је она ме
ни, шта сам ја њој? Али зашто не бих: пријатно је и 
скро!lшо- откуд реч "скромно"?- поговорити с незна

ним и нижим од себе- аха, "незнаним", "нижим", отуд 
и "скромно"! ... А док ја тако мозгам- мозгај, мозгај 
само!- дивља ч he ме изненадити- као и прошле субо
те онај фазан из оног купињака под путем. Можда див
ља ч прати то моје мозгање и бира тренутак? А мо
жда и нема дивља чи- не дешава ли се да пса превари 

лога, још топло мирисна од тек умакле дивљачи? Но 
ипак је боље не мозгати! И не сеhати се! Али како? ... 
Мој отац, убили су га због деце његове, није волео 
лов. али је волео месо од дивљачи ... Треба - шта заи
ста "треба"? Да, домилети и пазити напрегнута - кад 
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бп саыо могло да не буде напрегнута?- пазити одакле 
и куд he дивљач сад севнутп ... Бели лептир се зауста
вио на дивпзмп- шта he се десптп ако се бели лептир 
уплаши? Не уплашити белог лептира, код девојке не 

свратпти- не играти се "скромности" ... А могао бих п 
свратпти ако се ово с дивљачи добро свршп ... Боже 
мој- гле, сад и Бог!- какве везе имају дивља ч и девој
ка? ... Пас се опро на све четпрп. грч га је сабио уназад 
и завезао у чвор: сад. сад he скочити пас- девојко, сад 

he! Или he дивљач севнути- севнуhе сад, мила, рево
луционарна другарице моја! Но куд се очас изгуби тај 
сребрнастп простор, који би сав зазвонио ако би неко 

чвркнуо зделу Фрушке горе златом п модрим емајлом 
нашарану ... Пас, ја- грч и занос, и загонетне бусике с 
полеглоr-.I, избледелом и чађастоt~I травом ... 

Да лп се прво пас одапео на дивља ч !ШИ је јато ја
ребица прхнуло на тајновиту заповест и изазвало скок 
пса- не, то не бих могао утврдит: макар што сам баш 
на то бпо усмерен. Као да су се договорили, а можда п 
јесу, начином менп недокучивим: нашли су се у истом 
трену и пас п јаребице у зраку. И за мене беху, тај скок 

и тај узлет бројног ја та- било их је петнаестак- толи
ко запањпви. мада саы такво нешто очекивао п шта

више доживљавао безброј пута, да сам осетио, исто

времено, страшну, потпуну беспомоhност и необузда
ну, бесмислену жељу да се и ја бацим за птицама. Но 
знао сам шта треба да чиним, шта hy у идуhим трену
цима учинити. 

Сумрко јато се најпре вину у виспну, али лукави 
вођ или колективни нагон га нагло скрену укосо. Мо

ја пушка је свакако спремна- откочена и принета ра
мену и оку, о њој не треба ни да мислим. Треба да ода
берем мету- никада се не гађа одока и у гомилу, јер 
тада се увек промаши. него се бира, а и сама се намет

не једна, одређена птица. Треба исто тако да одаберем 
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тренутак окидаља пушке- љега је немогућно унапред 

одредпти и пзоловати пз неиздржљиво дуготрајног 
низа тренутачних конкретностп, него he се он јавити. 
на;-,1етнути сам, као спој мојих настојаља и положаја 
летеhег јата - положаја птпце која ми се наметнула. 
Птпчји лет је дакако једначит. Али ја га делим про
сторно-временски, према мојим психичким припрема
ма и према радљама руку, тела, очију- врх пушке мо

је прати јато у односу на тло п небо и одабира једну 
препелицу у љему ... Јато канда досеже највишу тачку 
узлета и трепери на прекодунавској позадини, на са

мом саставку неба и зеыље. а напред је пзбила нова, 
покрупнпја препелица. А бираље тренутка окидаља 
је, знам то веома добро, најнеодољивије и најнепо
узданије. Корисни птичји лет. лет у коме треба одабра
ти мету, нанишанпти и опалпти. траје док птица пре

леће између двадесет и тридесет метара од мене, јер је 
сачмени сноп испод двадесет метара преузак. прома

шајан, а изнад четрдесет метара растурен и пробојна 
сила сачме преслаба ... И тпх десетак метара- преспо
ри, прежурни ... Ово су, зачудо - увек друкчији, иако 
знани! - ово су, зачудо тренуци пожудног, можда 
еротског нестрпљеља: само да не пропустим тренутак 

окпдаља, због којег сам ту дошао и толике напоре 
уложио, због којег сам оставио супругу и девојку, до 
ђавола и супруга и девојка - нек оне читају ако им се 
чита! Лов је наслада. да! А зар је и убијаље наслада
откуд таква грозна мисао, чему икаква размишљаља у 

овако судбоносном тренутку? Треба! Шта треба? Ја 
сам некад давно знао шта треба ... 

Пас- умни, глупо ревносни мој пас, јури као да ја
то није у ваздуху- већ је на одстојаљу кад треба пуца
ти. не помрсе ли ме супруга и девојка - опет љих две, 

напоредо, још he се елити у једну личност! Јато је очи
то решило да се сручи у амбис- границу неба и земље 
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је веh давно оставило и суља се ка горљој ивици Дуна
ва, а она крупна препелица- сад се сеhаы риђастпх пе

га на љеним крилима. која је у успиљаљу избила на
пред. обестрвпла се у јату док сам ја о којечему преыи
шљао. и сада мора~1 одабрати неку другу као мету -. . . 
претпоследљу, али та Је ситюча. или прву. али та Је 

предалека, или ону пза прве. осредљу п светлпјих бо
ја. Месингана ыушица на врху моје пушке већ прати 
ту птицу. ону иза прве, и прекида моја колебаља- до
бра је, мудра је. благовремена је моја пушка! Да, сре
ћом, пушка не мисли. Али због чега, до ђавола, ја ми
слим о пушци и Oiiieтaм Је - гле, она се не да омести и 

већ претиче птицу. пошто ју је опипала. проценила и с 

љом ступила у страсну игру и у немо, таЈновита дого

вараље. Јер да би птица била убијена - глупости, ка

ква ып страшна реч пада на памет у овом тренутку: ту 

се уопште не ради о убијаљу. него. него о нечем са
свим другоы. мада тачно не знам о чему! - да, да би 

птица пристала да на МОЈ позив пуцљем одговори пре

сецаљеы свога лета, непоетски речено: да би врела ле

тећа сачыа ушла у тело летеће птице. потребно је да 
ја уставим врх пушке. у тренутку окидаља. на одређе

ном. мада унапред неодредљивои, одстоЈаљу испред 

договорене птице. тако да се птица п сачма у лету су

даре и споје. Ако закасне или пожуре делићак секун

де, птица или сачма- разминуће се оне, али ја за то не
ћу нп да знам. оне he се срести ако будеr-,1 чинио на вре
ме све што треба и ако будем молио птицу да ми се 
смилостиви, дакако не речима ни чаролИЈама- у чаро

лпје ја не треба да верујем, а сада могу једино да будем 
нем, него ако птицу будем молио читавим својим би
ћем: Добра дивна птица, подај се љубави мојој ради 
t--юг, ради твог живота, ишчезнимо у радости невиђе-

. . . 
НО], НеПОЈаМНО] ... 

Чуо сам пуцаљ. свој, али као туђ и далек: осунча-
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на, светла птица у том тренутку као да је ударила у не
~идљивп зид- преврну ла се, растурених крила, а љено 

Јато се тргло и стрмоглавило преко плавкасте дунав

ске тканине. Чаролија се гаси, бура мог срца смирује 
се, тек сад опажам љегово лупаље о ребра, мртва пти

ца лупи о земљу равнодушно као ка!\Iен, пас цикну и 

јурну к љој, а мени пада на ум: Било би угодно, ласка
во кад би она, девојка, била на повијарцу, да види ка
ко добро гађам ... 

Окренуо сам се иза себе. Девојка заиста стоји на 
косици- тамо где сам пожелео: ветар јој мрси косу по 

лицу. али она ничим не показује ни прекор ни одушев
љеље. Драго ми је што је она ту. И неугодно- пуцам, 
убијам пред љом. Никако да се извучем, данас. из про
тивречних стаља. Чујем пса како се пробија кроз сасу

шене травуљине ... Пас најзад доноси птицу љено јед
но крило виси као крпа и непојмљиво је дугачко у од
но_:у на љено :гелашце, изгубљено у слинавој зубатој 
гуоици. На МОЈУ наредбу да остави птицу, пас се неhка, 
најзад попушта. смирује се, а из погледа нестају крв и 
жестина. Погледује ме он с пригушеном великоду
шношhу: "И ти си, газда, нешто допринео ... " 

Узимам птицу, још топлу, још блиставих црних 

очију. Али љено срце не куца. Увлачим у омчу на тор
би љену ситну, руду главицу- тако треба и тако чи

ним. Пас је чучнуо и упитно гледа: "А шта даље, чervf.Y 
чекаље?"- Помиловао сам га по глави, но он се не об
радова. Онда кажем псу и себи: Добро, прогониhемо 
Ја~о -.као што треба ... Али девојка! Обазирем се- де
ВОЈ.ка Је не~тала. Увредила се што сам убио птицу? Не, 
НИЈе- она Је из ловачке породице. Или је била у шет
љи, па се сад враhа кљизи и винограду? 

Пошли смо за јатом, ја и пас. Тражили смо га, на
лазили и прогонили још читав сат, сат и пб, по падина-
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ма фрушкогорским- све док у предвечерје Дунав ни
је побледео а шуме поцрнеле. Али нисмо више улови
ли ниједну јаребицу. 

И сад се. као увек после лова, осеhам постиђен -
из сурове о маме враhам се у премишљаља и дужности. 

И мој пас је невесео и сморен више него што би морао 
бити: Какве ли љега грижље сапиљу? Повукле су се и 

жеље за разговором с девојком, мада се запуhујем на 
косицу- к љој. 

Девојка седи на косици - вероватно с ље није ни 
одлазила. 

У стала је кад сам јој се примакао на десетак мета
ра. Ваздух струји из долина, очистио је од косе љено 
окошто лице и повисоко чело и затегао хаљину на 

витким бедрима и узаним грудима. Разјашљава ми се 
љена привлачност: дојке прекрупне за тело и напрег
нуте попут птица. - Зар сам морао покренути јато и 
убити птицу да бих љене дојке таквим уочио?- попут 
птица пред узлетом. Но и мене, знојног и заморног, 
поветарац пријатно купа и спира стид и двоумљеља. 

"Где сте се изгубили?" питам је, одахнувши. 
"Нигде, вратила сам се по шаторско крило - тло 

је мало влажно", једноставно каже она и добацује с 

благим подсмехом: "Изгледа да успех није био богзна 
какав?" 

Сакрио сам ловачком сујетом негодоваље због 
таквог почетка разговора и заједљиво узвратио: "А 
зашто Ви не чувате свој виноград?" 

Она поче пажљиво да пресавија шаторско крило, 
причајуhи с наглашеном ожалошhеношhу: "Само сам 
се нашалила- л овце сви подражују." Затим је ставила 
замотуљак под мишку, стала крај мене и саопштила 
загледана у предвечерље, акварелско стапаље Дунава 

и равница: "Рекла сам да сам из ловачке породице- не 
сметају ми ни ловци ни дивљач. Али се грозим - не-
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мојте се опет увредити! -грозим се убијања животи
ња. Да. Било !\Ш је ужасно кад сам видела птицу како 
пада, као ... ништа не пада тако мртво п право ... " 

Ћутао сам, запањен: тако нешто је и мени падало 
на ум док је птица падала ... А девојка се сагла, узела 
књпгу и наставила с мирном подругљивошћу: "А чува
ње винограда? Право рећи- то је више обичај, излет, 
него брига за иt~ювину. Мп, ја и брат- он је отишао у 

Нови Сад. мп смо ту више ради одмора и учења: ако се 
неком xohe да узбере који грозд- нико му то не брани." 

Кренусмо hутке. Стазом довољно широком да 
смо могли ићи напоредо, не додирујуhи се лактовима: 
запажам то сада. кад тог додиривања нема. И девојка 
ћути: њену пошалицу на мој мршави успех дочекао 
сам заједљивошћу, па се она повукла. 

Пређосмо косицу: простор се сузи и по!\tрачи. по
готову кад зађосыо у јаругу- ка колиби на врху јару
ге. А ми као да се отуђисмо још впше једно од друго

га. Потражих очима свој џип: стајао је на цести у под
ножју громадног била. на стотинак метара улево над 
колибицоr-.1. - Наыетну ми се поређење: џип је осам
љен као и колибица, а уз то је и мањи и рогљастији. И 
ја срдачно надовезах на девојчине задње речи: "А шта, 
ако и ја украдем неки грозд?" 

Девојка се обрадовано осмехну: "Само изволите! 
Ја сам и сама хтела да Вас понудим, него ... " 

Она застаде и у говору и у ходу, али ја приупитах: 

"Него?" 
,,Па, ето, и не познајемо се- не знам како бисте то 

примили ... " 
Било је безазлене заводљивости у њеним речима, 

истурени зуби су чинили њено лице живахним, а пре
планула и зачудо пуначка ручица. коју је махинално 
ставила на кук. чинила је њено држање детињасто 
борбеним. 
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Упознали смо се. у ходу: звала се Нада ... Њено 
презиме не памтим. можда сам га већ исте вечери за

боравио. Чак и памhење њеног имена крњи дивотну 
целовптост сећања на њу: зовем је. због тога, у себп и 
у овом запису, девојком ... Била је из велепоседничке 
породице. чије је богатство опало између два рата. За 
време рата су пребегли у Србију, а од имања им је. по
сле аграрне реформе и национализације. остала кућа 
у градиhу и овај виноград. Но пз њеног причања није 
избијало никакво огорчење због тих губитака: Млада 
је -помислио сам- мисли на будућност. 

А она је. опет дослутпвши моје мисли, додала: 
"Све ј~ то терет, поготову данас: мени и брату није ни 
на краЈ памети да се бавимо пољопривредом." И при
метив да ме разочарао наслов њене књпге, који сам у 

ходу за себе прочитао. објаснила је: "Треhа година ме
дицине. И ја бих радије читала неки роман или слуша-
ла музику." · 

Стигосмо пред колибу- требало је да пођем сво
јим путем пли да седнем на клупицу. а будуhи да се она 
снебпвала да ме позове. упитах: "Могу лп да погледам 
ваш летњпковац?" Она се насмеја: "Заиста. летњико
вац! Али да знате- ту је врло пријатно. И спава се као 
заклан!" 

Ушла је унутра. а ја промолих главу. ослонивши 
се на довратник. У колибици: два гвоздена кревета и 
сточиh, с чистом рубенином и најнужнијим емајлира
ним посуђем. 

"А где кувате?" - упитах. приметивши да нема 
шпорета. 

,,Па и не кувамо, а ако баш нешто затреба- нало
жимо ватру напољу. Него ... " 

,.Опет- него?" 

"Не. није то! Него. можда he Вам бити пријатније 
да седнете напољу." 
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Сео сам на клупицу. уза 3Ид. а девојка изнесе сан
дучић и скупи се на љему. Бпло је ту лепше и шире, 
него кад смо пшлп ка колиби. Долина се отварала. ви

награди су у сутону добијали све баршунастију и љу
бпчастију мекоhу, а окука Дунава, доле, одблескивала 

је избледелом позлатоr-.1. 
"Па лепо је ту!" рекох. 
"Јесте, и баш у оваквим вечерима!"- сложи се де

војка. "Само је самотно- сад скоро никог нема у ко

лпбама по виноградпма. Рат, погпбије, расељеља, 
ыногп впногради су постали државни. Промени се жи

вот, па п људп. Раније. сеhам се, ишло се у винограде 
на одмор- у природу. Читаве светковине су се прпре

ђивале ... " 
И ни сада нема жалости у љеном гласу, него- не

ка озбиљност, свесност. 

"Можда ће се ти обпчаји обновити", примеhујем 
ја п додајем да не би схватпла као да сам за враhаље 
на старо: "Обновити, а не - вратити." 

"Можда. Али не верује~-.r- данас се људи друкчије 
одмарају и веселе." 

"Како то мислите?" 
,,Па ето, жуде 3а морем и за бурним скупнпм заба

ваr-.ш." 

"А Ви. шта Вп волите?"- питам после станке, без 
сумљпчавости: газдашка кћп, пндивпдуалпста. 

"Не знам тачно нп сама. Годе мп осамљеност. са
љареље п- маља, пнтпмнија друштва." 

То је годило п менп: ра3лпчптим. чак супротним 
путевима. девојка и ја смо дошли до истог. 

,,Па у томе неыа ничег неправилног!" одобравам 
ја п жестпм се у себп: ,,Правилно", "неправилно" су 
најчешће, најфункцпоналнпје речи у партијском жар
гону. али, извештачене п ружне с девојка~!. 

Но она то не прпыећује плп је толико фина да се 
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прави као да не примеhује: ,,Право рећи. ја нисам ни 
мислила да има неправилног, него данас знате како 

се гледа: заједница, друштво. колектив ... " 
Ни сада огорчеља. Штавише, између нас се веh 

саздала атмосфера срдачности, можда више узајам

ним напорпыа да избегнемо неспоразуме, него осме

сима и погледима. 

Добацујем полушаљиво: "Саљареље није забра
љено!" И тргнем се, уплашен да сам тиме превећ по
пустио девојчпном индпвпдуализму: "Али све што по
стоји- створили су такозвани обични људи. а онп су
колективисти." 

Она оћута. загледана низ долину у побакрену пло
снпну Дунава. Најзад ме погледа право у очи- тек та
да приметпх да су јој трепавпце толико дугачке, те
шке да засељују у ствари браонкасто лице- погледа и 

љупко упита или потврди: "Обични људи ... Ја сам оби
чан човек ... " 

О то~>Iе сам расправљао безброј пута и имао веh 
готове одговоре: Сваки је човек себи необичан, а из

разом "обичан човек", "обпчю: љvди", "необични" 
прпкрпвају п правдају своју пљачку и насиље. Али сам 
се једно мш.ю воље, док сам то образлагао п док ме је 
она слушала с пажљивпм и загонетним осмехом. 

"Па. прпхватпла бих", прозбори она одмеравајући 
речи, "прихватила бпх да сам необична уколико то 
треба да буде жеља за обичнпм, непрописанпм жив

љељеы да жпвиы од свог рада и да узмем оно што ми 

живот нуди. Бе3 зла другима. али и без коначних пра
вила .. :· 

У себи сам девојчпно гледаље окарактерисао као 
некп морални и интелектуални анархизам, веома чест 

међу омладином бивших власника. Али сам у том гле
даљу назирао наговештај. ако не и понуду, лаке. тре
нутне љубавне забаве- такође честа појава у том сло-

191 



ју омладине. Према све:-.rу томе сам ш.rао изграђен. од
бојан п презрив став. Али ми сину: А можда је она, на-. . 
просто пз нове генерациЈе - класе, идеологще. парти-

је веh губе за љу значај п виталност које су имале за 
.моје доба?- Из те мешавине и изиђе t-.юје питаље. ко
лико радознало толико и јетко: "То значи: Ви бисте 
ыогли ступити у пнтпмностп с ким бпло- с незнанце111 

или с човеком ко:-.rе би Вас привукло тренутно распо

ложеље." 

Она се наоrеја, први пут гласно п подругљиво: "И 
да и не! Нисам била. до сада. у таквом искушељу. Пра
во реhи. зависи- од лпчностп, од ситуације. од располо

жеља. Знам једно: не, ако би то некоые задава.то бол ... " 
Затим је додала. такође с једом на саыу себе: "Испадам 
мудријаш, и то баш сада! Али свет наы је ненаклољен 
свrша. а тежља к среhи у свима незајажљива .. :· 

У стала је, као у љутини, п ушла у колибицу. Изи
шла је отуд огрhуhп се шалом, чија се кафенаста боја 
стопи с љеном кожом. 

Не ceha:-.1 се шта 111е је на то навело, алп и ја сам 
устао п нашао се с љot~I на вратпыа. шще у лпце. И та

да се догоди ... Да ли се ишта догодпло? ... Стајали смо 
једно према друго~!. зараљајуhп једно другоы у зенице. 

Своје лице п свој израз нисам могао видети. разуые се. 
Али ca~r пх слутио. алп сам их разабирао у љеним. Ње
не усне су подрхтавале, а очи пла;-,IСале вечерљим од

сјаји1>ш п радозналом. страсном заблуделошhу. А ни ја 
нп она нис11ю проговарали нисмо могли прословпти ... 

Ни сад ја не умем објаснити како и чијо~I иниција
тивоы. али њене шаке шачице мале и топле као пти

чице, нашле су се у мој има. Сјај погледа јој се укочио. 
а усне отвориле. И груди су јој се надимале. претеhи. 
нудеhп да се у њпыа утопи све- свет. моје мпсЈlП, про

шлост. Одупирала се плп увлачила у моје шаке- не, 
нисам то ыогао да докучи~1. премда xohy да верујем да 
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смо обоје п жудели п одбијали једно друго. Као да смо 
се одавно. одувек познавали и, зачудо, као да смо сро

ђени, докучиви једно друго111 само истоветностпма ... И 
сад. у hелпји. јавља ми се слика: ырачна, пустошна 
страст струји пз долина п сручује се низ јаруге, згу
шљавајуhи се у нама и заглушујуhи нас ... 

"Иыа лп то смисла?" упитао сам, притежуhи љене 
шаке. 

Она је махнула главом као да забацује косу п, уз
дахнувши, извукла шаке: "Не, не сада. Нисам спремна 

у себи. А и брат треба сваки час да наиђе бrщпклом." 
Одмакли смо се једно од другог, а повијарци су то

нули у таму. 

"Ви сте слободнији. с маље обавеза", приметио 
сам с хладном горчином. 

Девојhа се насмеја, с грчевитом подсыешљиво
шhу: "То пето бпх ја рекла вама. Па Вп бар ыожете 
обавезе потчпюпи својој вољи ... Него, да Вам набе
реы грожђа ... " 

Она уђе у виноград - ту уз колибицу. Отуд се чу 
љен глас: ,.Какво грожђе волите- хаыбург илп афуса
ли?" Алп ја, занет страшhу п ыозгаљеы, ја јој не одго
ворпх, па она довикну: ,,Свеједно, убраhу и једног п 
другог.'' 

Нов вал жудље ме наведе да јој се поново прпбли
жпы пптаљем да ли се плаши овако сама, па кренух 

к љој. Алп она пзпђе из винограда, наручја пуног гро
здова. "У чеыу hете га понети?" упита фаыилпјарно. 

Рашпрпо cat~I торбу на клупици и док је она па
жљиво слагала гроздове. неочекивано и за самог себе, 

упитах је констатујуhп: "Вп никад не бисте могли би
тп чЈ1ан комунпстпчке партије?" 

А она враголасто узврати: "Зависи ... " 
"А је лп Вас страх овако ноhу?" упитах без задље 

наыере. 
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Она i\Ie дочека уозбпљено: ,,Па п није. Мада је. 
прпзнајеы. прпјатнпје овако кад нисам сама ... " 

Узпмам торбу за ивице и - прпмеhујем птицу. 
"Хоhете лп узети птпцу?" нудим је и веh птицу дре
шпм. 

"Па ыогу. Брату he годитп, мада овде немаы све да 
је спремиы како треба." 

"Збогом!" кажеы јој. узимајуhи торбу. а она дови
кује: ,Дођите. опет дођите- у лов ... " 

Обеhао сам јој, журеhп. скоро бежеhи ка коли
ыа ... Али нпсаы дошао јер саы морао тпх дана, отпуто
вати. Прошли су виногради п ловна сезона. Идуhе је
сени девојке није било. Никад је више нисам видео. 
Алп ca11r. одлазеhи од ње, ocehao да се нешто ипак до
годило- да смо се обоје, а нарочито ја, у себи, проби
ли у неко ново. можда грешно. алп без сумње неспута
нще стање ... 

А кад се попех у џпп- пас ускочи за мном, скру· 
жа се на седпште до мене и наслони главу на моју бу

тпну. Би !\Ш криво на себе што сам на пса био сасвим 
заборавио, па га поыиловах по глави. Али он је веh 
бпо исцрпљен п равнодушан. У палих ауто. И пре него 
што hy кренути - окренух се ка колиби: девојка се је
два назирала. Махнух јој рукоы. Ја њено махање ни
саы ыогао ни разабрати. Али било ыи је као да њену 
ручпцу видпы, знао саы да мп она узвраhа. 

Кола кренуше поскочивши. Додајем гас и најед
но:--I. на окуцп - месец пзнад смркнуте планине, блед 

~ h ~ 

као кришка шшуна: оипе ми вечерас дооар, макар не-

весео друг ... 
А овде. у hелпји, никад нема месеца- креhе се он 

негде с друге стране та:--шпце. И боље је тако: не пове

зујеы девојку с месецоы. не дочаравам дивотну, по
жудну целину деВОЈКе ... 
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БЛИЗАНЦИ 

Кад се, по навици, пробудио око три после подне, 
Жпка се није изненадио угледавшп незнанца: саоп
штишi су му на пријемници - ако се пријемницом мо
гао оштрати собичак лево од улаза, с незастртим сто
чиhе!II и мршавим, раздрљениы службеником - да му 
могv изнајмити само собу у којој је веh један гост, та
кођ~ рпболовац, који је одранио на реку. Немајуhи и~
бора - у хотелчиhу на зајезереном извору реке нще 
било ыеста. а приватне собице у градиhу нису имале 
кvпатила - прихватио је и дељење собице у мотелчп
hу на аутобуској станици, поготову кад је чуо да је .и 
незнанац рпболовац: имаhе бар с киме да размењуЈе 
сеhања п пскvства. Жики је сад било криво што није 

чvо кад је нез~анац ушао у собу: правдао се претврдиы 
сном после четворосатног шофирања по вруhини и 
премасног ручка у хотелчиhу - у мотелу су служили 

саыо доручке. Незнанац је био окренут леђима- сед~о 
је на прагу и пребирао, сређивао прибор. Жпка га Је 
одмерио као повисоког п, очито. вео11ш кошчатог: 

кроз мајицу су избијали пршљеновп. а лактовп п коле
на су стрчали спремнп на убадање. Тако су му стрша

лп и праменовп куштраве седе косе. 

Незнанац није. можда. ни t-.югао чутп Жикино бу
ђење. Али се он не окрену ни кад се Жпка вратио из 
купатила п почео облачити: iiЮЖда неки чудак- сма

тра да је Жпка дужан да t~Iy се први обрати или ни не 
жели да се упознају. А ыожда. занет. није нп разабрао 
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шу!lюве свог сустанара? Жика решп ца му се обрати, 
макар посредно: 

.,А ја cao\r тако тврдо прпспао да Вас нисам нп 
чуо ... " 

Незнанац настави свој посао као ца га нпје нп чуо: 
то утврди Жпкпну помисао да пред собоы има са11ют
њака. какви се често cpehy међу пецарошима, погото
ву онима на пастро\tке. Жика ни ca?vi није био склон 
зблпжавању у случајнпм сусретш.rа. А као дугогоди
шњеы вишем службенику безбедности, било му је 
ушло у навику пзбегавање зближавања пзван задата
ка. најчешhе поверљпвих. Штавише, сада, девет годи
на после принудног пензпонисања, морао је у томе би

ти још опрезнпјп: они кој п су се улизпвали ыоhнициыа 
- а тпх је ыножпна - склони су да пх вређају да им се 
свете кад падну у неыплост. Ипак ~ry је бшю и ружно 

п неугодно да се не упозна, макар формално, са слу

чајнюr сустанаро~r. Закопчавајуhи шортс. он одтапка 
до њега и добацп му ненаметљиво: 

"А Вп. видiш. пецате на варалицу ... " 
Незнанац малко поникну као да потврди своју 

невољкост за разговор. Кроз устрепталп ваздух не
подношљiшо су блештале поцпнковане обзиде пока
трањене терасе. Алп је лпнолеумски под угодно хла
дно боса стопала. Жика постоја, премишљајуhи, па на
гласи: 

"Не желим да Вам сметюt- сматрао сам- кад смо 
веh у петој соби п на петој занимацији - сматрао сам 
да је ред и да се упознамо ... " 

Незнанац одбојна дрмну раыенпыа - упорна hу
тљивост навести мрачну злоhу. Жика пође ка кревету 

да се обује. Алп чим је, погнут. почео зашниривати 
леву патпку. светлпна врата згасну уз срдити звекет 

варалица: незнанац је бпо неочекивано устао, одупрт 
шакама о довратнпк, као да их жели раЂшhи: 
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"Не морамо се упознават - и предобро се знамо. 
Мекушане!" обрецнуо се цпрпком и нетајеном жуч

љпвошhу. 
Жики, заблештеном, незнанчево лице се смрља

ло. Али глас је препознао. А с гласом п лик: ратни 
друг - само га је саборац и могао назвати занемаре

нпы надiШКОi\1 "Мекушан" - ратни друг Вуле, Вуле 
"Линија", Црногорац и- дакако- страдалник за Ста
љина Четрдесет осме. 

,Да, требало би да се знамо", прихватио је Жика 
недоумно. И наставио прибрано: "Али не i\Юрамо да 
се гложпмо: било што је било- сад смо на истоме ... " 

"Нит су били нит he икад бити исто - ута?vшиче
нпк и тамничар", одвратно је Вуле с надмоhноы гор
чином, отргао се од довратника и погледнуо Жпку: 
проседеа п отрбуљавио, што је п природно. али и сад 
с вишесмисленпы. доброhудниы п злостним. изразом 
око танких п олабављенпх усана и у живахюш. увуче

ним очпцама неухватљиве - а можда и променљиве 

боје. И снажан. још увек, мада се то не би могло за
кључити на први поглед: раст пре онизак но осредњи, 

удови набреклп. алп подужи. Додао је, као за себе. се
дајуhп на праг и скупљајуhп прибор: "Као што је 11 оно 
што је бнло не може да не буде: прошлост брпшу са
мо онп који се ње стиде ... И ја се стиднм- што сам под
носио у тамницама и логору сраыоте и ~Iуке веhе но 
што бнх ca~r могао смпслптп најљуhем непријатељу ... 
Стпд ми п не да да заборавим ... " 

Издвајајуhп нужнп прибор из алумпнпјумске ку
тије и сыештајуhи га у џепчпh зелене платнене торбе. 

Жпка је одыерио п опоро говорио себп п одговарао 
Ву.rту: 

"Ни наыа није било лако - хапсити. ыучити п ис
кушавати своје другове. Јер ми смо осеhали- да. осе
hалп све време нечим дубљим од сазнања нужности 
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да се ради и о нама и нашим сагрешењиl\rа. У првом 

реду о нама удбашима, а не само о комунистима vоп
ште! Из вас слю истеривали своје сумње'- своје гр~хо
ве! Због тога смо се злпли на вас и више но на четни
ке- више но и на усташе! Утркивали смо се у зломи

слима и злочињенима - крили један од другога, и од 

себе. да вас осеhамо као своје, као себе. И наслађива
лп се што вашим мукама и кајањима кажњавамо и чи

стима себе, су!\rње у своје идеале ... А мени се то у све
сти склопило и учврстило тек пошто су и нас - "мач 
револуције!" - сурдукнули као заверенике и неприја
теље ... " 

Жики се чпнило да га Буле слуша нехајно- ако и 
не избегава да га чује. Али овај, полазеhп, застаде на
сред собе и- као да га једи прекратки каиш скопчане 
торбице, док га је навлачпо преко главе- засикта по
другљиво: 

"Ти као да се правдаш! Или кајеш? А не може би
ш ни оправдања ни кајања: нико- први ја!- нико ко
ме је макар длачица комунистичка, не прима ти нијед
но! ... Ми логорашп смо не само осјеhали но и знали
знали и памеhу и утробицом!- да нас ви полицајци по
знајете до днанцатог дна душе. Ко би други- до свој ро
ђени!- могао онако да нас презире и циједи, и то зло
мишљу и рукама наших сапатника? Таквима мvчењи

ма Гестапо и специјална полиција нијесу ни кадри ни 
впчни. А п да јесу - ране бп се замириле и понижава
ња у понос претворила: шта друго од заклетих душма

на .може и да се очекује? Само мукама од своје крви и 
своје идеје нема лпјека! ... А сад- у здравље! Да је би
ло cpehe и револуционарног поштења - срели бисмо 
се друкчије и у друкчијим приликама ... " 

Изашао је, излетео је - Жика није ни смислио шта 
да му одговори. Али Буле није залупио вратима- и Жики 
је бшю зајад што му није узвратио: Нити се правдам ни-
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ТII се кајем- објашњавам да ни нама удбашима, није би
ло ни радост ни дпка што сумпшљеницима, с којима сыо 
се крвљу купали и идејом сагоревали- да ЊИl\Ш, друго
вима, мораl\ю да чпнпмо оно што мораl\ю ... 

А будуhи је веh био спреман за полазак- било је 
веh четврт до четири, а поред реке се требало п лома
тати док се изнађу погодна места- Жика нехајно обе
си торбу о лево раме, а бамбусову футролу о десно, 
провери да шi Је закључао врата, па се лагано спусти 

у двориште. 

У дудовој хладовпнп, на клупама за дашчаним 
столом, два сељака, у шареним јагњеhим шубарама и 

раскопчаним гуњевима испијалп су пиво флашама. 
Поглед на пиво као да појача свежину хладовине, а из
глед сељака пробуди први утисак да се у градиhу од . . 
рата тек понешто, а у његовоЈ околини Једва ишта . . 
променило: то Је успокоЈавало, иако се косило са 

Жик:иним веровањем да је социјализам морао свуда, 
па п ту, остварити прогрес. Сео је на крај стола- по
даље од сељака, и упитао оног истог мршавог службе

ника, који га је у подне примио -да ли се може доби

ти кафа. Службеник му је предусретљиво понудио да 
му сам скува кафу, будуhи да немају послуге. Сељаци 
обратише пажњу на њега само утолико што тише за

hуhорише: хајдучија се у овом крају одржавала до ра
та- можда баш ови сељаци сад нешто јатачки снују. 

А и кафа је била јака и мпришљава и чаша с во
дом орошена- као што се у ТОЈ непзмењеноЈ, r-.южда и 

непзмењЈIВОЈ, средини могло и очекивати. 

Освежен. расањен, растереhен непријатности ма
лочашњег сусрета, Жика је пришао свом блиском и 
поузданом "фиhицп": земљаста прашина је загушила 
сиву боју аута, али су нпкловани делови, особито ши
роки оквири сијалица, победнички бљештали. И гуме 

су се на удар одазивале звонком пуноhом. 
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Жика је убацио опрему на задње седиште, лево 
предње седиште га Је прихватило попут женског кри

ла, а волан се топлом глаткоhом сљубио с његовим 

длановима. И матор је - као што треба - складно за
бректао на први контакт. 

Могло се возити брже, па и брзо - никаквог зна
ка ограничења нигде није било. Али пошљунчаност 
уличица, усклађена с поподневном поспаношhу гради
hа, напросто су молиле и наметале спору, пажљпву 
вожњу. И Жика је завозао лагано преко пошљунчаног 
трга - очевидно доскорашње ледине, чија је заплоhе
на северна половина и сад коришhена као сточно па
зариште. 

Видело се знатно више аутомобила, него што би 
се дало закључити по неизмењености градиhа и без

брижном шеткању жптеља, оретких, по коловозу. Ов~ 
де се, по свему судеhи, није ни могло брзо возити: гра
диh је ограничио брзину својим начином живота, жи
тељи су се испред аута склањали нехајно - као и ис
пред таљи:га. 

Али кад Жпка заокрену у улицу с трговинама, 
преда њ искрсну- као да га је вребала- тамно коса же
на на бицпклу: тамна бујна коса, подшишана испод 
врата, нај пр~ је упала Жики у о.чи, а .њену вожњу тик 
испред аута Је схватао као нехаЈ, СВОЈСТвен житељима 

градиhа. 
Трубнуо је- да је опомене. Али то као да је за њу 

био знак да зашеврда и да се окреhе, смејуhи му се 

изазовно широким нажути:м зубима: коса, окошто, 

црмпурасто шще и зуби у мах су се склопили у склад
ну еротичну целину да Жика није могао да се сети та
квог женског лика. Чак и претерано и нашироко на
кармпнисане усне пре су наглашавале ту целовитост, 

него што су од ње одударале. Умах му се унела и же
нина стражњица, уседнута изазовном облпном: жен-
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ске стражњпце су махом такве на седалима бицикала 
п мотоцикала, али ова се није распљоштила, него уз
нела страснш.,r чврстпном. И струк, стегнут широким 
црвено лакованим каишем преко беле најлонске ко

шуље, узвијао се као да се она сва, пропињала за по

љупцима. Складне и чврсте су биле и њене бутине у 
стешњеним и заврнутпм фармеркама. Упадљиве и ба
се ноге с истуреним чланцима, напетим тетивама и на

црвењеним ноктима ... Таква, таквог држања жена би
ла је незамислива у предратној паланчици: курва, про
ститутка, јер она је такво нешто очито била- била је 
у свом времену, испред градпhа ... 

Најзад, убрзо, жена је сјахала, покосивши се с бп
циклом испред њега, тако да је и он морао да укочи. 
Обишла је ауто и ухватила се левом шаком за полуот
ворено стакло прозора. И тек тада је јасно сагледао 
њене очи, које су му се, поиздаље, биле учиниле цр
ним: тамнозеленкасте, безочно засмејане и -такође -
усклађене с лицем и телом и држањем. 

"Ти he ме згазиш"? засмпјала се безгласно: неда
стајао јој је зуб на левој страни горње вилице. "Немо' 
ме згазиш, па hy те ја ноhас газим- 'нако мекано, сла
ђано, коске да крцкају." 

По крају у који је доспео и по њеном лику могао 
се досетити - а, ето, није! - које је она народности: 
Влахиња. Његова служба је захтевала суздржаност са 
женама, па се тако и понашао. Сем у ретким, вeo.t..ra . . 
ретким случаЈевима кад - више из мушке суЈете него 

ю страсти - Ю!Је одолевао притуљеном зачикивању. 

А после шгоњења пз власти - распамеhен обезвла
шhивањем више него знацима старења - постао је у 
томе необзирнијп, распуснпји. А будуhи га је одувек, 
као и множину, привлачила таЈновитост странкиња-
• о •• 

Једва Је прикрио помаму КОЈУ Је п у телу и у свести пза-

звала Влахиња. 
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Нашалио се: 

"Иыаш кога, по варошп, да газиш и без мене -ја 
сам ту ради риболова. на два-три дана." 

"Знам, видела сам и кад сте се довезао ... Њча ри
ба, хаха, боља но у река ... А овди ни нема мушкиње да 
ваља: мужеви се боје од жена, а младиlщп од родите
љи. Све се види, свак све зна - ни мркла мрклина не 

ыож' ништа да скрије ... " 
Ждракала је у његове сиве, неодгонетљиве зени

це, у заобљено још тврдо лице, у зарезане мекане 
усне, у коврџаву смеђу, веh проређену косу: држеh, 
на чете, усплахирене мушкости. Он је благо притиснуо 

папучу гаса- мотор је зазујао, али она је провукла ру
ку п ставила шаку на волан, до његове: 

"А ти, а Ви сте пуковник: вол ем војна лица- с њи' 
нема заврзлама, но све по ред и пропис ... " 

Жпка се суздржано насмејао: 

"Нисам више официр. Пензионер. Него ... " 
"Оно право! Но шта сте хтео питат'?" 
,,Па, овај ... Реци ти мени где се скреће за реку, на 

ловиште?'· 

,Десно - нпз дуга улица, па лево, па с раскршhе 
опет лево." 

Жпка убаци у брзину, али она је и даље држала 

руку на волану: 

"А ноћас сте слободан? Кад he будеш у станица?" 
"Нисам сам у соби, а после лова и уморан ... " 
"Од мен' од11юр, а не умор. А иза станица има шу

ыа - тама и мекота ... А твој другар ... ыожда није про
тив ... И он ли је војно лице?" 

"Тако нешто ... Али у станици би видели ... " 
"Не бери брига ... " 
Скинула је шаку с волана и у лету- он је веh кре

тао - штипнула га за образ: безочно. али подражљи

во ... 
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"Важи? Важи!" довикнула је за њш.I. 
Он јој није узвратио- не толико што није стигао. 

колико из навике и жеље да се не обавезује напречац. 

На трен је сt~ютрио Влахињу- у себи јој је већ дао то 
иые- како се удаљава на бициклу: Свесна изузетности 
своје стражњице- због тога се и возика бициклом на
около ... А можда она и није проститутка, него - кур
ва: проститутку интересује само новац, а курву ... кур
ва тражи страст и нежност ... 

Житељи су одлежавали - а шта би друго у оба
мрлој паланчпци?- поподневну врелину. Ипак би по
неки житељ- најчешhе дечачиh у панталоницама или 
девојчица с машницом у кики- нехајно искрсавао на 
коловоз, па је Жика морао да се концентрише на во
жњу: знано топло напињање у препонама је спласну

ло. Влахиња је ишчезла и из сеhања. 
Заокренуо је у дугу улицу- на цесту око које се и 

нанизала веhина куhица и којом је и доспео: улица-це
ста асфалтирана само средином. с наносима свакојаке 
прљавштине по шљунковитим ивицама и узаним кал

дрыисаним тротоариыа. Подалеко, можда читавих 

триста 11.1етара. оютрио је Була. усуканог, како у пла
вичастоЈ !IШЈИЦИ наступа као да извлачи ноге из тела: 

брђанин. каменштак. У лица је ишчезавала у трепере
њу јаре и жутилу брегова: Жика је додао гаса, а кад је 
доспео до Була, ускладпо је вожњу с љеговим кора
коы. 

"Седај", рекао је толико мирно да се и сам зачу
дио. 

Буле се пскосио. настављајуhи ходање: 
"Могу ја и пјешице - одвикли сте ме ти и твоја 

дружина од аута ... " 
"Шта се копистиш- балдисаћеш док по овој жеги 

стигнеш до ловпшта: читава три километра- рекли су 

ми у станици." 
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"Знам- пробао сам јутрос." 
,Друго је то јутрос. Али ова жега ... " 
"Јесте челопек ... И пут нам је исти, али не заједно ... " 
"Не буди луд. Вуле! Ваљда не мислиш да је то 

због политике: ја бих то учинио и коме било, а не ... " 
"А не бившем другу, саборцу ... " подругну се Ву ле, 

не застајући. 
"Т п се шалиш. а ја баш то и мислим: другу, сабор

цу ... Можемо мп међу собом очи вадити. али револу
ција ... оно што смо крвљу чинили и учинили- то нас 
занавек спаја тврђе но што пко замислити r-.юже. Не
го седај - да ми не лежи на савести како сам те на пу
ту- како оно рече: челопек?- да сам те на путу по че

лопеку оставио ... " 
Вуле је застао, загледан некуд изнад Жпке: 

,Да. јесте: то - револуција, крв туђа и своја- то 
нас везује ... " 

И Жика је био застао, па је отворио врата аута. 
Буле је као нерадо обишао кола и сео до Жике, па
жљиво уносећи прут да се удпца варалице не би зака
чила за пресвлаку. 

А чим су кренули кпчељиво је издекламовао: 

"Али мораш пршнати да сте пздали интернацио

нализам. а с тиы п саму револуцију ... " И довршпо је, 
нагонећи се на јеткост: ,,Попљували жртве, обезвре
дили тековине ... " 

Жика је оћутао, сталожено настављајући вожњу. 

Алп кад су кренули лево - на пут узак и уравњен са 

стрмиштеt-.t, детелињацима и кукурузнштима- Жика 
је изговорио суздржанш.1 мирноћом: 

"А то- издаја. обезвређиваље ... то зависи од угла 
из ког се гледа. Ја мислим да сr-.ю ми онда. Четрдесет
осме. настављалп револуцију од које је Стаљин одсту
пио лпквидацијо~1 старе гарде. Само код нас је све по
ловично. напола наше ... " 
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А Вуле. као да пзрпче непобитну, одавно усвојену 
петину, мада не без једа- он већ ништа није могао из
рећи без усиљеног једа: 

"За комунисту, друшкане. и:--ш само један угао: ко
мунистпчкп. И Стаљин је гријешпо- није довољно чи
етно око себе: допустио је да му се под скvт vвvче и 
онај гад г~дова- Хрушчов ... А то наше, та Ч:етрДесет
осыа- то Је чиста контрареволуција у револуцији ... Да 
је то био наставак револуције. не би дошло до ~Iега је 
дошло: незапосленост, пзвоз робова капиталистима, 

цупка~ка омла_дина, одуыирање идеологије. федера

лизацща парп!Је, потрошачки менталитет, декаден
ција културе ... Него није то за причање с тобом, иако 
сп напошљетку и ти обршпо мало боље но ја ... А ја 
бпх се ту п скинуо. па hy преко њиве к ријеци ... " 

Жика је полако зауставио ауто. И мада је ocehao, па 
п знао да Ву ле и не помишља да би га он могао достави
ти полицији- полиција једва ако надзире своје "бродо
ломнпке'·, Жика добаци с глумљеном увређеношћу: 

"Ваљда не мислиш да бих ја доставио ... " 
"Не мпслпм, не мислим нiiшта", залупио је Вуле 

~рата п додао јетко: Ј'Лада ме не би ни зачудпло: ко 
Једно~! изда и мучи своје другове ... " 

Жику бљуну увређеност толико снажно да је осе
тио врућпну у глави: што је доста- доста. Алп он се 
уздржао, претворивши увређеност у чврстину: 

"Ви би с нама, да сте се дограбшш власти, посту
пали још горе." 

"Не могу да зампсшш горе", одврати Вуле. зачу
до без једа. И додаде с наглом жестином. обилазећи 
ауто спреда: "Него, истријебили губу из торпне ... " 

Прескачућп јарчпћ. он посрну. али се и жустро ус
прави. Жика довикну: 

"Онда у осаы. пола осам. код моста - тамо he би
ти ауто. А колико и~ш до моста?" 
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Бришуtш натучено десно колено, Буле одговори: 
,До ыоста - па, тако. око три килоt--Iетра. А ако 

мене нема - не чекај ые, ја могу и пјешке да се вра
тим." 

Одвозећи, Жика погледну за Булом: угласити јед
ноумни друг се и сад истрзао пз тла. ыада му је ноге до 
колена одсекла модрикавост детелине. Пало му је на 
ум да заустави и понуди му чизме. резервне. Али се 
присетио да има риболоваца који се пркосно сажив

љавају с природом газећи у леденим рекама: биће да је 
и Буле такав. 

Пошто је упаркирао кола на леденпци с друге 
стране моста и обукао чизме дубоке до сред груди, 
Жика се повратио на мост да осмотрп реку. 

Мост, ограда п стубови, био је склепан од бетона 
- свукуд су се виделп отисци дасака: свакако је ту био 
дрвени мост. па је за;\Iељен овим. сигурним - знаме
љем чвршће и заузимљивије власти. 

А река, а вода ... 
Обрасла врбама. река се змијуљала подножјем га

јевптих и ливадастпх брегова п кроз равне п плодне 

баштине. Река равнпчарска. зачудо пастрмска: пла
нинске воде су се подземним протоцпма сабрале и из
биле зајезеренпы пзвором на крају градића. па је неки 
страсни риболовац или досетљпви трговац већ пре ра
та запатио пастрмке. А вода- нп вода није била као у 
планинскпм рекама: бистра. додуше. али не кристал

но. него нажуто -на прелпвпма. и спвозеленкасто- у 

виру изнад моста. 

Жика је тако - пажљиво и радознало, осматрао 
неколико минута. Не двоумећп се да крене низводно: 
рпболовце. поготову пастрr-.жаше. нпшта толико не 

једи кад им се неко меша у ловиште - кпчељив какав 

јесте, Буле би такво што схватпо као изазовно прео

тп~шље. 
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Пошао је низ реку, засеченом и раздртом обалом, 
путљагом између кукуруза и врба: кукурузи су закла
љали видик до неба, а између врба се просијавала во
да. сребром разпграна на плитким пресипаћима. 

Није бпло лако изабрати ловиште. поготову на 
непознатој реци. Треба да су бар два вира сублизу. ка
ко би се заменио први, ако се на љему риба не буде јав
љала. А и вир. сваки, мора бити погодан - обиловати 
камељем, јер пастрмке избегавају песковите чистине 
на којима нема убежишта, с довољно ширпне за заба
цпваље и истезаље струка. Добро је да вир буде п по

дубљи- дубља вода. већа риба, подаље од путева и на
сеља - недоступнији риболовцима и сељачким рибо
крадицама. Блинкераши - усвојен је тај немачки на
зпв. ваљда да би се пзбегао "вараличари" блинкера
шп не ыорају бптп толико юбирљиви: блинкер одле
ти, као из праћке. тридесетак метара, ако не и впше, 
блпнкераши такорећи протрче читаве килш.Iетре ... 
Блинкераши су впше рибоморци, него риболовци. 
Поготову кад се ради о пастрмкама: кад оне, пастрм
ке, толико ретке, не б п биле и толико паметне- љ уд и 

су само мало паметнији, само много лукавпји- кад па
стрыке не би биле толико паметне, па тек понека -
глупавих ждералица има и међу људима - сукне на 

блпнкер, блинкерашкп крволоци би их истражили ... 
Буле је блинкераш: шта бп друго био црногорско-ста
љинпстичкп озлојеђеник? А и да није озлојађен - за 
ослојађеност има и разлога, мада маље него што му се 
хоће -он. као блпнкеращ не може имати ни живо.тне 
ыудрости. ни сладокусне финоће. Па и у рату -добар 
да клпкне, да осоколи, да јурне, да кпдише. да сатре и 
затре. али не и да се прикраде, пришуља, да подиђе, да 

зађе. да обиколп. сколи и опколи ... 
Жика је прошао можда и километар: све вир један 

уз друш. све бољи од бољега. Све док се нису отегле 
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равнпца и ыртваја врбама засвођена: суыутна вода 
сылачена, у којој ако п има пастрмки ретки покруп-

нпјп п олељп примерцп. . 
Beh ознојен, успарен у чизмаыа, пожурио Је ка 

упа~1hеном, одабраном виру -негде на половини пре-

ђеног пута. . 
Впр је бпо друкчији, гледан одоздо. Алп га Је од

мах препознао по травуљинастом прудиhу на. левом 
подножју и по обриву на десном врху впра. ТаЈ обрив 
- речном бујпцом одрубљена п подлокана смолнпца: 
трп-четпрп метра дебела, пподна земља, на ппочастоЈ 

подлози- укошене плоче су ураљале у шљунчано дно 

реке. Свукуд пукотине п рупчаге: пзыаштано стани

ште пастр111Кп чак и да на левој обали, ?гољено жиље 
врба не спса дно реке и да се низ впр НИЈе ускосо стро

ва;п!;lа тополчпна пз које су још шпљали о~1.тшдп. 
Црнкасте мушпце су се ројиле над површпноiii, 

алп пастрыке још нису "радиле". Жика је одабрао му
шпцу, наt-1естпо јој кршща п завезао је за струк. По на
ВIЩП- да употпуни сазнаље, пзвадио је омаљп камен,..с 
плпhака: никад. нигде није видео камен напросто оо
растао пужпhпма и опешчаюш црвиhпма. У неверици 
је разгпедао дно уоколо: свакп камен, сваки камичак 

·обрастао- храно111 хранљпвом и слађаноы. Због чега 
бп се пастрмке утрудљавале праhкаљем за мушпца
il!а? Мада су ко зна? - iiiYШIЩe за љих посластица, 

као за људе- пастрыка ... 
А баш у том тренутку. као за пнат то је тако с па

стрii!Кама: радо пзненаде. изненада оповргну - усред 

впра, из утонулих гранчпна тополе, избаци се пастрм
ка не, пастрмчина субшrзу килограма: оне и СВОЈОМ 

велпчпно~1 изненада, а овакве, оволике напросто за

паље- избаци се сумрка пастрмка: у ствари нпје се из
бацила. него изгљурнула за мушицом невидљиво111- о, 

да: она види, она све види - за мушицом невидљивом 

на површини ... 
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Мада ошинут унутарљим дрхтаљем - дрхтаљем 
чије самртно наследио обезумљиваље превазилази са
ыо трзај закачене пастрмке и љубавни спој - Жика је 
знао да се мора прибрати, у себи. 

И прибрао се, загазивши благо - да не поремети 
ток реке -да очува спокој живота, спокој пастрмкп у 
реци. Хладноhа му је кочила ноге и пресецима се пела 
уз љих: није хајао- проhи he, биhе п угодно, с приви
каваљем. Алп смпрена, прибрана напрегнутост је тра

јала- преображавала се у концентрацију око ловних 
радљи и у спонтано спајаље с ловним околишем ... 

Али риба се није јављала - сем оне на почетку, 

оне једине, да га надражи и замами. А није се превише 
ни надао да би нека загризла- све до предвечерја ... 

Премештао се - ради промене и провере - на су
седне вирове, најпре узводно, па низводно. Али и тамо 
пето ни да се бацака, а каt-.юли да загризе. И кад се 

вео заладака превукао преко реке, вратио се на први 

вир као најпогоднији. И најнадежнији због оне неоче
киване оне мудре, лукаве заводнице- оне велике па

стрмке ... 
А впр је наједном узаврео шапутаљем, брчкаљем 

и пљескаљем пастрмки које су изрољавале, искакале 
и пзлетале за ыушицаыа: слетало Је више врсти муши

ца. И мада је он - Жика искусни пастрмкаш, мељао 

своје вештачке мушице, према боји природних муши
ца- све је било узалуд: пастрмке су се бацакале ни ме
тар, ни десет сантиметара ... ни милиметар далеко од 
љегове. од вештачке мушпце- на живу мушпцу. Као 

да су уочавале, као да су разазнавале нечим несазна

тљивим и љи:-.ш и љему чиме, како, кад су ове муши

це израђене у Шкотској, Шведској, па и од зналаца из 
Босне и Словеније?- лажне ыушице. Ако није- а ни
је се могао сетити да јесте - учинио неку погрешку, 
коју је нека од љих опазпла и пренела опасност други-
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ма: оне знају да узбуне. не само јурцањем кроз вир и 
усплахиреним дрхтајима, него и начнни!lш само њима 
знаним ... 

А да недаhа не буде сама, изненада је смотрио Ву
ла приселог на чвораво дебло јове- баш кад су му на

де и старање плпнулп са жаром заласка. Буле га није 

ни упитао о улову нити му прославио о своме, него га 

је посматрао с подругљпвим, неприкривеним ужпва
њем: властити неуспех га је уверавао у јаловост мара 
п обузетости бившег друга - пастрмског страсника ... 
Вероватно, безсумње- то се чита из несвојствене опу
штености у изразу н држању- безсумње он, кичељ1ши 

стаљиниста, у себи и надмено глагоља: Па да, ви ти
товски дволичњаци и ренегати, ви потцењујете, ви 

презирете нас блпнкераше - најстрашнпје и највјер
није риболовце. Као велите: Риба је да се лови, да ло
вом ловац душу наслађује, а не да се касапи и ужива у 
крволоштву. Као да блпнкераш- не волим ријеч вара
лпчар, иако је наша, јер подсјеhа на лаж и лагање! -
као да блинкераш душу не гали, као да ум не смирује 
и надахњује! И шта ви знате о блпнкерима- варали
цама? Варалица је пронађена прије мушице: шта је 
удпца, шта су врша и мрежа ако не прародптељп вара

лице? Нијесам археолог, ама под зарок знам да су у 
каменом добу, ако не п прије, ловили варалицом -
прикачили су неку кукицу за оне њпхове углачане ка

мпчке. Варалица је стара колико и људски род. Мо
жда и старија? Не варају ли, не заваравају ли сви жи
вп створовн? Није ли живот рат и ратовање - варав и 
вараличкп? ... А вп, с вашим мушицама- да се барем 
истине држите! И у том питању- а у чему другом не 
би?- и у том питању робујете идеологији Запада: вај
ни западни научници су "открили" да је некаква њихо
ва средњовјековна пошrна- нема- не, код њих ничега 
да није пошкропљено светом водiщом -да је некаква 
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папина пронашла мушпцу, а од памтивјека се зна- то 
је откривено и у гробницама, а гробнице су свједоци 
беспоговорни- отпамтивјека се зна да је мушпца про
нађена на Балкану- ако није стпгао да је открије Цр

ногорац, јесте неко племе коме смо се ми Црногорци 
смиловали да га усвојпмо. Јербо гдје има ријеке да се 
равна с Таром и Лпмом и Морачом - да не набрајам 
оне, помање, гдје пастрмки љепших од дјевојки Кона
воки- и оне су лист сублизу наше горе, гдје, ако не у 
Црној Гори? ... Па је вама мушичарима упразно хвали
сање префињеном вјештпном и отмјеним уживањем
и да нпјесте и једно и друго преузели од декадентног 
Запада. Нијесте ви ни у томе, као ни у чему, ни прима
hп нама- баш језик зна да вара! -нама ... вараличарп
ма. Наша срчаност, наш полет, наша дурашност- па 

то је јунаштво мало мање но ратно. А тек вјештпна 
б " наша - забацптп, до ацити, утревити "у зенпцу , 

умријетп према току! И финоhа наша - привуhи па
стрмку- живу муњу, с двадести пет, с педесет метара 

из тамнпка из брзака- из бездани земаљских, из неда
гледа небеских, док срце искаче и памет стаје- шта се 
с тпјем може поредити? Ми касапи п крволовци! Ми 
који претражимо сваки затонпh и сваку смлаку, обуј
мимо сваки бубуљ и урвпну, ми који се сатпремо ки

лометрпма п кплометрима низ ре чне врлети- да зак~

чимо понеку манитуљу п незнавеницу и то само ако ЈС 

на мјери! А ви, тобожњп спороловци, притпснете је
дан, два впра док им душу не пшчупате- док мушпца

ма, којима вас губпдуше с проклетог Запада све рев
нпје снабдпјевају - док ЈШ не уморите на превару па

стрмке дике и паметаре ... Ми и ви- раздвојио је то н~
ко прије нас. До истраге: кад не можемо мп вас- да ЈС 
да се узајамно пстражимо ... То је као сукоби двију иде
олопiја- а можда су п то двије идеологије ... 

Али Жпку су та позлобна домпшљања нагонпла_ 
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да се још занетпје предаје лову, ако не и да бежи у за
нетост. Чак је п заборавио на Вула на заr-.шшљану 
загмижљивост његову, па и на његово подругљиво 

присуство. Све док га Вуле није тргнуо прегласним и 
зачудо незлобивим упозорењем: 

"Батали, Жико, iюрава посла: ријека је ова пуна 
пастрмки као шипак спица, али неhе ни на шта вје
штачко ... " 

Жика се оба зрео:· Вулев израз- ако је и био- ни
је више био подругљпв. Заустио је п да му одврати: па
стрмка~rа се не зна кад xohe, кад неhе ... - Али је морао 
да прати мушицу коју тек што беше набацио. 

и 
,.- ,-
оаш тада ... оаш у том тренутку - пз вечног 

оклевања. из огранака тополе утонулих у модрикаву 

т11шну- изрони пастрыка, баш она која га је потресно 

заr-.rампла чим је стигао на впр, баш она пастрмчина. 
пастрмкетина ... дивна мила пастрмкпца, пастрмчица. 
шрони, не, не изрони. него пзроном зграби његову, 

вештачку, његову беличасту мушпцу. Одазвао се у 
петом трену: цпмнуо прутоы и струно111 - као да га је 

угризла пољупцем, као да га је ожегла врхуњењем на
сладе. Али -тако је то у тоы. у том стравично дивном 
трену али није био спгуран -жив човјек то не може 
ни бити - али није био сигуран п да је рибу закачио, 
све док она- у тоы петом трену. јер све се то врши у 

петом трену. па је п због тога тако дпвотно. тако језо
вито - све док она својим ыоhним, својии свемоhним 
дрхтавим трзајем није савила прут до воде ... Вуле је 
нешто зборио. Вуле је био наставио с разуверавањем, 
али је у том трену и он замукао: Какав је да је у поли
тици у риболову је. нема шта. редак. несебпчан дру
гар . ., 

Али обојица су знали - п сваки понаособ је знао 
да п онај другп то п зна п oceha- да закачпњање рибе. 
~шкар п било мајсторлук и наслада. није ни примаhи 
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пзв.1ачењу рибе - кад се пз трена у трен смењују не
предвидљивост средине реке. речног корита и оба
ле. кад пресудно може бити и за који је део чељусти. а 
понекад и тела. пастрмка закачена- јер оне. пастр~-.I
ке. п врагују. попгравајуhи се мамцем, а не боли пх 
подједнако ако су закачене за језик или шкргу или 

усну покоснпцу- и најзад, не најзад него најпре. најва
жнпје, кад псход зависи и од личнпх својстава риба
ловца - од брзине његовог сналажења, од стрпљиво

сп! његове храбрости, а богме, и од наслеђених свој
става. од наука п искустава ... У томе су - Вуле би то 

морао да призна - музичари ненадмашни, наупореди

ви с ... 
А тада, док је он полако замарао и благим ситнпм 

трзајииа одмаыљивао рибу од дна и од топола- да она 
не об~юта струк око неког оштрика или чупорка ... та
да се догодило оно чега се највпше у себи бојао, преы
да је био у себи сегуран да се то неhе догодити: спаса

вајуhи се жустрим цпмањпма и наглим опуштањем 
струка - и то пастрыка кплашица, не, килашпца и по, 

можда и двокилашпца: само ју је на трен смотрио. а не 
воли ни да претерује као и остали риболовци п, свака

ко. Вуле - Пастрмка омота струк око неке ракље: 
опажао је њено дрхтање у дубоким, у далеким дубина

ма. алп је мајсторлуцпма. знаним и импровизованим, 

НПЈе могао померити: 

Мада је ум пастрыки, уы Пастрмке, загонетан. па 

и недокучив у својој необузданој плахости п ненару

шивој мирноhи - било је невероватно да се Пастрмка 
свесно, смишљено заплела око парошка. Невероват· 
но, али ... ыогуhе. Такве су оне ... Она ... Оне. Она пого
тову ... оне 'Знају да вештачка мушпца није природна, 
знају и шта је варалица - Вуле би бар то требало да 
зна и призна ... све знају свака колико год их је у овој 
реци. колико нх је у свиы рекама света. И те како зна-
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ју шта значи, куд води; кад их закачп удпца: знају и бо
ре се- смрт Iшп живот ... Сад Она- зашто Она? Она 
мора да има п име ... мургаста, можда је у дому и ком
шилуку п зову Мурга- сад Мурга туцка репић удице, 
не би ли олабавила језичак ... олабавпће потраје ли 
ово, пре но што би се ико надао ... Туцка, туцка не би 
ли олабавила језпчац удице, а ако га и не олабави -
111есо ће око њега сагњити и удицу вода исплакнути ... 

А неочекивано, у том - у ком? - тренутку јавио се 
Буле: јавио се јетко и брижно- више брижно него јетко: 

"Отргнуће се, подмуклпца!" 
Подмуклица! Којешта! Мудрица, а не подмукли

ца. Него, он, Буле, иако и он много зна о пастрмкама, 

па и да оне много шта знају- он се с њима надгони у 
боју, уместо да садејствује у заносној игри живота и 
смрти ... Жика је чуо шлапарање грања и травуљина и 
-мада није смео - обазрео се: го голцат, Буле се про
бијао к врху вира. И пре него се Жика досетио шта он 
смера- Буле спузну и зага зи к деблу сваљене тополе. 

"Полако, не жури, попуштај ако треба - да не ат
кине удицу", довикну он пентрајући се на дебло. А по
што се испентрао, додао је самоуверено, балансирају
ћи низ косину дебла: "Изронићу ја- не брини ... " 

"Не буди луд- нисп ти впше за то, у леденој води ... " 
Алп Буле, изв1шши тело - доиста прави ронац -

зарони узводно, брћнувши стопалима на површини. 

"Недоказан, Црногорац ... " 
Неколико секунди - можда и мање, а можда и ви

ше- Жпка је назирао бело-сиво и расплинуто скупља
ње и протезање Буловог тела изнад пастрмке, у паро
шцима тополе. А онда -да ли док се Жика виткошћу 
прута п струна надигравао с Мургом?- Буле неста у 

осумраченој модрини: Не, не долази у обзир да се та
кав ронац заглави, а утопити се нема где - брзак би га 

избацио. 
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Брзак га не избацп, него он пзронп на три-четири 

метра укосо изнад Жпке. 
"Знаш", рече он усправпвшп се пз воде и брпшу

ћи лпце, "знаш, брзица ме заноси, а рпба је дубље но 
што ти мислиш ... " 

Жпка је знао да је риба "дубље", али уместо да се 
прегони, примети с нерадом решеношћу: 

"Не вреди толико мука. Пробаћу још мало ... " 
"Бредјело не вредјело- сад погануљу ни због ината 

не можемо остављати. Сад ћу заронпти поиздаље ... " 
Он је журно изгазио п потркујући плићаком уз 

обалу - повукао се испод крљотпна тополе - учас се 

обрео на врху вира. А одна је полако загазио, ваљда 
дубоко предишући, и нагло заронио. 

У час је ишчезао у дубини- међу потонулпм гран
чпцама. Није га било позадуго - предуго за Жику, 
премда је у младости, ронац цењен на Ибру и Студе
ници, научио одмеравати дах ронца, можда је позабо
равио, а може лако п да се збрка сада- у напрегнута м 

ишчекивању ... 
Изненада- све се догађало изненада- струк се за

теже, врх прута пови до површи:не: као да се риба от
петљала с парошка, али то није била, то није могла 
бити риба - риба и кад вуче у дубину чини то хармо
нпчшш трзајпма, а ово је вукло п цимало ... И опет из
ненада- вучење преста, струна омлитави: Жика изву
че струк- без удице, Мурпща се откинула или ... У том 
смотри Була како неспретно, сакато, сроњује низ вир. 

Буле искочи- с пастрмком и сулудо срећним кри: 
ком: пастрмка- доиста: Мурга- пастрмка се отимала 
праћакавим блистањем из Булових прстију заривеш~х 
у њене - њене румене и нежне - шкрге, а крик, крик 

се отео из Була, праисконског ловца шаком и батом. 
"Тако се то ради", проговори он, газећп ка обали: 

"Морао сам прекпнути удило- нијесам могао и:здржа-
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ти толико да га одмотаы. А п њу, милетку, требало је 

мплушитп- док је за душнике не шчепам ... Удица јој 
је још у рплу, у мекоти- чудо се није отргла ... " 

На обали. Вуле пзудара главу пастрмке о камен 
пзроњен пз травуљине- друкчијег, милоснијег, начи

на убијања рибе ни Жика није знао. Бацивши рибу на 
песак, Вуле примети: 

,,Па. није лоша - седамстопедесет, осамсто гра
ма ... " 

Жика не одоле, мада се п сам подругивао рибар
ским претеривањима: 

"Којешта! Има она ... ако не кила, најмање девет
сто седамдесет пет. деветсто педесет грама ... " 

Вуле се ОС\Iехну - с подсмешљивошhу толико 
благо111 да се Жпка пзненади: чему распра кад се рибо
ловцп не могу споразумети око величине рибе? ... Кра
катији и мишиhавији него у оделу. Вуле устрча до свог 
одела, наслаганог на накошеном деблу врбе. И док је 

Жика. држеhи се реда, парао рибу, Вуле се расприча: 
"Немој бацати утробу у ријеку - да рибе крв не 

намамљује. Спремио сам им ја нешто послађе ... " 
Он спђе на обалу. дрхтуреhи. 
"Наузи!\ШО сам се зиме - морао бих се што прије 

пpecвyfir(, саопшти он, истресајуhп из поливинилске ке
сице некакве рпбице, око чијих глава су се савпјале дво
куке удице, а пз чмарова им вирпли најлонски конци. 

"Нема улова у овој ријеци- онако како ми удича
рп ловиыо", објашљавао је он. "Овцје уловљавају само 
околни сељаци: пастрмке се с њима лукаве, као и онп 

с пастрмкама, па ко кога надлукави. Све и свакога са 

стране- пастрмке веh знају п препознају: ни ова се не 
би закачпла да није наумила да те подражује. Ја сам и 
јутрос п вечерас такореhи из сваког другог вира блин
кером ишчачкао струкове с ма11щима које сељаци под

меhу рибама. Ти мамци. то нијесу праве рибе- нијесу 

216 

праве. аr-.та су пастрыке похлепниЈе на њих но на праве. 

Код нас их зову пешутпма п пешима. Живе под каме
њем, а опасни су за чудо п не бјеже као рибе. но у стра

ну да их ни смотрити не t~южеш: можда су пастрмке на 

њих толико и облапорне што их се с муком домажу -
као и ми пастрмки? А ыамац се удешава овако: праву

че се пешуту струк кроз уста до чмара, тако да му дво

кука- одломиш Један крак трокуке п ето ти двокуке

тако да му краковп двокуке дођу око главе. А како 

имају главе тврдокосте, чак и пастрмке не осјете уди
цу док пеша гута ју. Струна се веже за камен- не мора 
бптп тежак, три-четири кила, јер риби с пешом оде и 
удица у желудац, а њу то боли, па не може да повуче 
нп грам терета. Кад је све то готово, ево овако" - он 
Је завезивао струк око средине плочастог окруњка -
"онда се камен спусти у вир. гдје је подубље п струјно: 
пастрмке воле струју. нарочито љети- испирају шкр
ге. сачекују храну ... " 

"Схватам- схватио сам све и пре твоје приче", на
смејасе Жика. "Али шта ја имам с тпм? Шта тп имаш! 
Па ми смо риболовци ... " 

" ... који се држе реда п закона! А ко се држи зако
на? А зар руководиоци нијесу најбогатија ловишта 
присвојили за своје забране? И какви су то закони? 
Закон од два члана- по њему су хиљаде најбољих ко
муниста на Голом отоку подвргнути безакоњу које 

људски ум није могао ни замислити. А и како би зами
слио. кад за такво што нще ни знао, нити таквог задат

ка имао? Знам шта hеш реhп: Вп стаљинисти, ви би
сте горе поступили с нама да вас је запало шака. Не 

велим да не бисмо били суровији - у име диктатуре 
пролетаријата и комунпстичког интернационализма. 
Нијесу ли боља идеолошка губилишта но мучилишта 
идеологије? ... Него ти, братац, не зановијетај: ту смо 
да ловимо п уловимо, онако како се ту лови - кад чу-
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варп одрже закон, закона ћемо се и мп држати ... А 
право да ти кажем - слатка ми је да титовске законе 
кршпм барем у овоме ... И што сам старијп, све више 
се враћам у дјетпљство, кад сам почео рпболовпш на 
Љ учи и Лиму- тамо сам и научио ову вјештпну, стару 
колико и риболовство ... А ти, на твојој Студенпцп, ти 
сп се, боже м, држао краљевских закона и прописа? ... 
Него ти -у чизмама сп, ја већ дрхтурим- загази, ено 
ондје гдје тп камен бацим, загазп и одмуљај дно у круг 
све док се ппјесак не забпјелп, па одмјери тако, кад 
спушташ камен у воду, да пешут дође насред круга ка
ко бп га рибе лакше умотриле: влашки кожухари из 
околине јесу зналци мш.ю свијета да украду, ако ни
шта, а оно своју шубару, а то не знају- не чудим се 
што не знају, забуни какви јесу, иако бп за четрдесет 
година откад су у овој ријеци пастрмке запаћене п ни
јесу овнови могли то да авизају од пастрмки у мрије
шћељу ... Не чудим се, велим, лапотарпма влашкпм 
што не знају за одмуљиваље мамила, но се чудим те
би, бпстраћу са Студенице ... " 

"То се код нас не ради, сувише је сурово ... сувише је 
неловачки ... А што се тиче нашег безакоља над вама 
стаљпнистима- свако ново безакоље је незамисливо, па 

због тога и югледа ужасније од старог. Ипак сте вп, сем 
понеког, Голи оток пре живели, а ми, да је вас запало, не 
бисмо ваше, старо модне стаљинпстпчке логоре: преюr
велп сте, иако ћеш ти рећп да б п боље било да нисте, јер 
би остала легенда о вашем херој ском мучеништву ... Не
го, баталпмо то сад! Ја не могу, мени је незгодно да та
ко л овим не само због закона- краљевске законе нисам 

ни ја поштовао, али ово је друго време ... " 
,Друго време! Мене су стумбашr због Стаљина, а 

тебе- био се преревносан у служби ... " 
"Незгодно мп је, велпм, као риболовцу да се не 

држпм ... " 
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"Сад смо на пстои - на ђубрпшту историје ... А 
што се тпче твојих рпболовачких "незгодних" предра
суда - зашто би бпо дужан да их се држиш? И рибе 
сматрају будалаыа оне који лове како се на љиховој 
ријеци не ловп. И да знаш, у овој ријеци- таква је то 
рпбљпва п рупчетпнана ријека- у љој пма и пето кила
шица: то мп је један сељак прпчао ... " 

"Не, ч1ю сам у "Риболовцу" да је ту највећа ухваће
на пастрмка имала три килограма и сто двадесет гра

ма ... " 
"Нећеш ти закачитп ниједну ни од сто граыа, ако 

будеш чинио оно што треба. А зар ти не би било мпло 
да ујутру нађе ш привезану ако не ону сељакову петоки
лашицу, а оно ону трокплашицу из "Риболовца"? А?" 

"Оно, јесте ... Али може чувар или неки сељак ... " 
"За чувара не брпни- пазим ја. А и не обилазе

имају паметнија посла но да раде оно за шта их твоја 
држава плаћа. А сељак - сељак ако и налети на нашу 
рибу, једва he чекатп да је украде ... Ево ти камен с 
мамцем- само да спусшш гдје треба ... " 

"Баш сп некп чудак? Зар баш мп које власт мотри 
-а садашља мотрп стопут више него ... " 

"Утолпко ју је слађе изпграти, ма се п не тревпла 
пето-трокплашпца. А кад помену власт- ти би, какав 
сп, могао мене п да пријавпш? Оба смо били удбаши, 
сад смо на петом, али ви тптовцп ... " 

"А вп стаљпнпстп, ви сте у логору један другога ... 
можда си и тп ... " 

"Не блебећп! Па и да сам, а нпјесам, у онпјем му
кама ... А п твоја оволика нећкаља ме сад наводе на 
сумљу да бп ти био кадар ... " 

"За то не треба кадростп, него слабости ... Па, да 
пспробамо п тај твој риболовни патент: само пази -
отвори четворо очију! Дај те твоје ... пешуте ... " 

"У једном в пр у- један пешут: гдје се ухвати једна, 
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друга неће. А преостала два -у два вира: има вирчина 

изнад овога, а тек што је мртваја баш изнад моста ... " 
Река се била замаглила, а небо помодрело кад су 

се - после постављаља мамаца - повезли ка градићу: 
Буле је сео у кола без оклеваља и Жикиног нуткаља. 
Фарови су замрачили простор и сузили га на сивило 

цесте и жутило травуљина јарка. Ћутали су, сваки за 
се, али у истим мислима: да ли је требало постављати 

забраљене мамце, да лп ће се ујутру наћи закачене 
крушне- колико крупне?- пастрмке? 

Тек кад скренуше на главну цесу- негде напред, 

где се подно брегова осуо градић, а мрак постепено 
растапао светлост- Жика прозбори: 

"Идемо у хотелчић на врело реке: тамо је свеже, 
мада сметају модерна музика и прегласне певачице. 
Тамо he нам спремити п рибу- има доста за обојицу." 

Буле га је дочекао као из заседе, зимљиво се сти

скајући: 
"Тамо ја не идем. Музика - зар је музика дераље 

манитова? И тај модернизам нам је излиферовала 
Америка - да смрви и расточп п последље трунке ко

мунистичке свести. Има ту приватни ресторанчић- ја 
бих ишао тамо п да није јефтиније и укусније ... " 

"Чудно- ти за приватне ресторане!" 
"Па да - ближи су ми данас срцу приватници но 

Титов соцпјалпстичкп сектор." 
"Шалу на страну - бивају и мени. Чишћи, услу

жнији, а јефтинији. Мада се нешто у мени буни против 
таквог мог оријентпсаља ... " 

Ућутали су, већ у главној улици. Али, док им се 
слева приближавала кућица с обељеним довратници

ма, испред које је било постављено неколико столова, 

надстрешених лозом и ограђених позелељеним летви

цама и већ запоседнутпм гостима, Буле примети: 

"То је тај ресторанчић. Држи га брачни пар. За-
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имали у капиталистпчкој Њемачкој, вратили се у Југу, 
а сад госте општинаре да пм радњпцу не затворе ... Не
го да се прије пресвучеыо ... " 

"И пстушираыо. Мада то теби неће требати после 
оног рољеља ... " 

Из мотела - после пресвлачеља - запутили су се 
пешке у ресторанчић. 

Месец, пресјајан и са.11ютан у ве дрини, већ је сребрно 
црногорпчно брдо украј градпћа и стапао своје блиста
ље са слабашном светлошћу оретких сијалица. Чим су 

пз дудовог полумрака изишли на трг, Буле за(,'Таде да 
припали цигарету америчкпм војничким упаљачем: 

"Гледаш на упаљач", прозбори он. "Амерички, 
али- поклон совјетског официра, у Аустрији крајем 
рата. Отад ми служи: капиталистп производе бољу по
трошну робу- социјалистпчке земље морају п даље да 
се концентришу на тешку индустрију ... А ти, ти више 
не пушиш?" 

"Не, има три-четири године: навалила жена и си
нови, а п доктори по новинама: рак, крвни судовп. А 
право да тп кажем жао ми је, иако ми, видим, користи: 
не кашљем, бпстрпја глава ... " 

"А че11rу нама, сад, бистра глава? Нама није дозво
љено ни да се против непријатеља комунизма боримо, 
иако се ови свукуд и из свега коте ... " 

"И ја то видим, већ одавно. И често се питам: не 
ниче ли то из самог друштва, из жпвота? ... " 

"То само доказује да је друштво ... да је живот зао 
п наопак." 

Кад стигоше насред трга, Буле нагло застаде -
као да му није у вољи шетаље и миран разговор. Рас
кришю је руке као да обюша читав трг и зашаптао с 
муклом насладом, нацеренији бразготиницама сенки 
него је иначе бивао: 

"Него, знаш, мене ова мјесечина и овај простор 
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ограђен куhама ... увијек то тако на ограђеном п по 
мјесечини, мене то подсјеhа на онај катун на Гркову, 
кад смо средпли четнике Баја Станишиhа." 

И он се расприча, кад кренуше шетљом: 
"И катун је, знаш био ограђен - стијенама. Били 

смо кив~ији на љих стопут више но на Њемце- недје~ 
љама, Мјесецима су се вукли за нама као љемачке по

бочнице, а ми окованп болницама као букагијама. Ни
јесу, веселници, знали да су савезници- црни, камени 

су нам то савезници били! -да су прекодан савезющп 
авионима евакуисали наше болнице и да смо 11ш тиме 

окрилатили. У лежали се "ђикани" у катуну, пошто су 
се наждрали дурмиторске јагљетине п налокали 
швапскога ајеркољака. Прпкучисмо им се, знаш и 
сам, са свију страна и ударисмо им пред зору. Тога по
коља- крв обојила овце као за пазар, љешпне затисле 
струге п колобе! А нијесу се ни бранили- знају да су 
криви, па дижу руке, клекну на кољена. И мада ми је 
било мрско убијати заробљенике- ту сам душу насла
дио: човјек никад не може замрзјети туђина као свога. 
Од пет стотина не би, претекао ниједан да нас не зау
стави политиком Тошиh- твој Србијанац ... " 

"Да, Тошиh ... А насладу твоју ја сам доживrю кад 
смо ликвпдиралп оне усташе у Сливну. Није било ме
сечине, па смо користили сијалице. И било их је пре
мало, нн двјеста, па јама није ни допола напуљена. А 
ту нам Тошиh није сметао: четници су друго - сељач
ка булумента ... Тошиh је - јегуља: провукао се кроз 
све чистке, сад је у вођству српске партије, око себе 
шири фаму да је либерал ... " 

"Није ни случајно, не, не! Као што није случајно 
нн да је Ђилас допшшао до воде Цие и лабуриста. 
Знаш, од свих мука на Голом отоку најпоганпје су нам 
биле ђиласовске теорпјице: свак живи види да су то 
ревпзпонистичке смицалице, а мора да их буба и уздп-
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же на небеса. Него п он је обршпо, мада не по заслу
зи: надали смо се, кад је зглајзао, довешhе га на Оток 
-да га ми теоријски просвијетлимо. Али све то против 
љега- и осуде и затвори и кампаља- све је то префри:

гана тптовска игра: подваљиваље Москви тобожљом 

одбраном лељинизыа, увлачеље Вашингтона ђютасов
ском ревизионистичком праксом ... Да, да, како ти то 
не видиш? ... " 

Буле је застао, шчепао Жику за запешhе леве ру
ке п загрцнуто зашаптао- п Жикпно лице је било ис
кидано засељеним борицама: 

"Како то не видиш? Па и ти си био револуционар, 
комунист, предратни симпатизер. Брата су ти стрељали, 

двапут сп раљаван. У најбољој снази одбачен, онемогv
hен да се борпш за најузвишеније, за бесмртне идеале. 
Подыиhен пензијом да hушш и скапаваш попут скота. 
Знам шта hеш одговорити: У Русији је још горе. - Па 
шта, ако је и тако -револуција је неуништива, револу
ција he ускрснути жешhа и досљеднија п затријети и 
спомен на све те Тите, Хрушчове, Денгове ... " 

Жика је пстргнуо руку и закорачио живље. Али
Буле га је пристигао са својим огорченим шапутаљем 
п згужваним изразом: 

"Ја знам- не можемо ништа подузетп. Били смо 
небудни, били смо благородни! Разљежила нас побје
да - нијесмо ни помишљали да се непријатељ, хиљаду 
пута опакији од буржоазије, зачео у нашим редовима. 
Једино је Стаљин- Стаљин а не Лељин!- то схватпо, 
мада не ни он до краја. А ми, југословенски комуни~ 

стп, ми смо застали с чишhељем од заражене крви и 
отровних идеја: револуција која застане с чишhељем
крвавим чпшhељем, својих редова, таква револуција 
је саму себе осудила на умираље. Али ако сад не мо
жемо учинптп ништа, можемо ... барем ми пзгнаницп 
можемо сачувати спомен- да, спомен, не смјешкај се: 
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једино је прошлост неуништива! - спомен на идеју у 
љеном најпунијем, крвавом оствариваљу. Из чега he 
кад-тад васкрснути револуција, истинска, коначна ... 
Да, да, требали смо ми те Тите, Кардеље, Ћиласе, па и 
1вога Ранковиhа - шта је Ранковиh. Слугераља док 
није помислио да је слугераљством заслужио да по
слије газдине смрти не би морао више да слугераљи

ше- кажем: требали смо ми све љих веh прије но што 
су издали ... " 

Жпка је убрзао и, окосивши се, замлатарао рука

ма као да се брани од осиљака: 
,Да, револуција је можда скренула, јер ... али не због 

тога што ти кажеш, него ... јер је угушила слободу ... сво
ју слободу, слободу за револуционаре - друге слободе 
нема нити може бити: ми, после вас - обрачуна с вама, 
нисмо смели ни с непријатељима да се обрачунавамо 
доследно, до краја ... Сложно бих се с тобом што се тиче 
Ђиласа:- љегове писаније, љегово тражеље слободе за 
све- то је ... то су најцрље ... то су куга, завођеље, лажне, 
лажљпве наде. А ми се ни с тим, ни с љим, шrсмо обра
чунали до краја - чујем да и он рпболовп, п то на па

стрыке ... Али кад ми спомиљеш остале, нарочито Ран
ковпhа, иако се он показао као наивчпна ... " 

Нагло је застао, премпшљајуhи, п нагло сасуо у 
забленуто насмешено Вулово лице: 

"Онда ... пада на ум- можда ми је пало чим сам те 
смотрио: нека нелагодност, шта ли?- пада ми на ум да 
тн радиш за љпх! Подметнули те да ме провоцираш: 
знам ја, свп сте ви на Голом отоку потписали обавезе 

да достављате ... " 
"Па ти си луд!" ухвати га Буле за ревер. "Шта бих 

ја тебе или ти ыене- несреhа је што више немамо шта 

да крпјемо! ... " 
"Немамо, али- дојављујемо! ... Другови пз огља и 

крви, юбаченп с петог брода као сувпшан људски те-
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рет, а- даље верни п курсу и капетану! ... Него боље да 
променимо тему. А ту је онај твој ресторанчиh: пази 
на речи и столошr имају уши ... " 

"Да пазпм- пазпм. А тема- кад би само могла да 
се промени тема! ... " 

Набухлп п проhелави четрдесетогодишљак- вла
сник ресторанчиhа, замолио је тројицу мештана да се 
придруже мештанпма за суседним столом, а СВОЈ -

крајље леви- сто уступа странцима, очигледно углед
ним и трошаџнијим. Разастро је и чист, плавкасти чар

шав, опро се на столицу и обратио се предусретљиво: 

"Господа су овде у риболову? Је ли риба радила?" 
"Само једна", одговорио је Жика, подижуhи кесу 

чије је дно заоблила и затегла пастрмка. "Да ли бисте 
могли да нам је припре.мите?" 

"Како да не! На уљу rшп роштиљу?" 
"Свакојака је добра", узвратио је Буле. "А ако се 

бира- на жару." 

"Никад нисам пробао", рекао је Жика. "Нек буде 
- пастрмку је немогуhе покварити ... А риба - риба је 
очишhена. Пазите само да је не пресолите." 

"Неко ппhе?" припптао је власник. "Нешто за 
предјело? Имамо добар домаhи сир- наљут, а непре

сољен. Да нарежем мало левачких кобасица?" 
"Да, врло добро", сложrю се Жика. 
"Ја нијесам юјеша", додао је Буле. "Али се не 

умпјем умјерпти пастрмке: биhе добро да нешто при

додамо. А имате ли црногорске лозоваче?" 
"Имамо, ю титоградског комбината." 
Буле је наручпо лозовачу - преhутавши "тито

градску" фирму, а Жика је наглашено наручио "мана
стпрку". 

"Какво вино уз рпбу? Бело?" припитао је власник. 
"Црно", пресекао је Буле и припитао: "Имате ли 

,Вранац'?" 

225 



"Како да не! Мислите из истог комбината? Ви сте 
спгурно Црногорац?" 

"Ј е сам. Ал п не пијем пиhа што су црногорска, но 
што су најбоља." 

"Може црно", сложно се Жпка, "мада ,Смедерев
ка бела' уз рибу ... Дајте п тај ваш сир и левачке ... " 

Чим се власник удаљи, Буле заређа пстиха, али 
као с одушевљенпм огорчењем: 

,Да, тако је то, другар: ждрање, парење, риболов 
-то нам је остало. А около свакојаки гадлук надала
зи ли надолазп - спутанп док се у њему не удавпмо. 

Умакнеш, као ово сад, не би ли се заборавио, а оно 
стоји у теби- кола с крвљу, избија из сваке помисли: 
Не можеш ништа - издан сп, обманут сп, окован си ... 
Жудпш да се жртвујеш, а немаш ни где, ни с ким ... " 

,.Ни за шта! ... Да, юr за шта! Све идеје су се про
шрале ... А гадлук- гадлука је увек бпло п бпhе. Није 
проблем у гадлуку него ... " 

"Него у власш - умјесто да га чисти, она га рађа 
п гајп свим својим ... " 

"Не, није нп у власти проблем - свака власт rr.мa, 
п мора да има, у себи п гадлука чим влада људима ... 
Што ме гледаш зачуђено? Ја сам опробао и једну и 
другу - Титова је боља што гадлук није крила, није 
могла да скрије ... А проблем ... проблем је у томе што 
вође нисмо обуздалп - ни Стаљина, ни Тита, ни Маоа. 
А нисмо- преварила нас је наше бпhе, преварио нас је 
наш занос, наша вера, преварила нас је револуција 
отеловљена у вођама. А шта смо п могли? Хтели смо, 
носшш смо у себп револуцију, а све друго нам је бпло 
мање важно ... Ето, н сад да крене нека револуција ми 
бисмо међу првима ... " 

"Тише, погледују нас ... " 
"Видим - погледују. Али кад се та размпшљања 

покрену у мени, добијем п ја вољу да страдам, да се 
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жртвујеы, мада видим да више ништа нпје, нити може 
бити, вредно жртве ... И шта онда? Овај страшни, ба
нални живот- забава, секс, пастрмке ... " 

У то једра, руыена и нарумењена плавуша, с дебе
лом плетенпцо111 нпз груди п у белој везеној кецељи, 
поче да размешта ракије и закуску. Правеhи се да је 
не прпмеhује, Жпка се натушти, стежуhп вишще п 
усне као да потискује неко слатка п болно осеhање, 
док се Буле устурио п с нескривеном насладом бленуо 
у девојку. Девојка се смешкала са сусретљивом и на
впкнутом благошhу . Буле не одоле: 

"Шта ти дође газда?" 
"Ујак", окрену се девојка, обливши га огњевптим . . 

зеленплом СВОЈИХ крупних очщу. 

Буле исшr наискап, не стресавшп се: 

"Ух, каква је! Пали сваку hелицу ... " 
"Само јој је револуција равна", разгали се Жика. 

"Ти сп мислио на девојку?" 
"Па, богме, п на њу п на лозовачу. А не скрнави

не упоређуј ми револуцију ... " 
"Не, не упоређује111: паде мп на памет да и она, ре

волуција, тако обуј ми, прожме ... А видиш лп како они, 
приватници, знају да раде радњу- зачпне лепом, прпв
лачном девојком. Можда бп п пристала за добре паре? 
А можда не би ни за какве? Сетила ме на Хемпнгвеје
ву причу у којој њен јунак- то је он, Хемингвеј- сети
ла ме како је он швајцарску келнерицу узалуд заводио 

све веhпм п веhпм доларима ... " 
"Опет неки западни декадент! И ја сам чуо за ње

га: кажу да му нешто о неком риба ру није лоше, а тач
но је п да је клеветао комунисте у шпанској револуци
ји ... Но ја, право да ти кажем, не чптам ни новине- у 
бесрамном, плаhеничком стављању Совјетског Саве
за на пету ногу с Америком ... Него, ти пијуцкаш - све 
вагаш, меркаш. А могли би још по једну ... " 
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Он је п јео нагло, не сажвакавшп, док је Жика ме
зпо полако, уз гутљајчпhе. 

Буле ужурбано дошr, лако се стресавши: 
,,Па можемо још по једну- само да нас не ухвати: 

треба и вино ... " 
"Ја не лочем, а нн не пазим- ја се уопште опитп 

не могу. Не знам шта је то- само се угријем, жпвнем, 
а памет ми је пета ... " 

"Можда ти је памет стварно иста", подсмехнуо се 
Жика, ыахнувши девојци подигнутом чашицом. 

Буле се насмеја, без горчине: 
"Ха, једнако а пјан а тријезан! И то је уљудније но 

се ваљати пјан по каналима." 
"А има и предности- нико ти тајну не дозна." 
"Тајна, тајна, тајна! Има код нас пословица: Мудру 

човјеку ни Бог тајне не зна. -Ех, да сам се ја знао тога 
држати! А ти си се знао- можда је сва тајна у томе." 

"Не, ја само ... ми само нисмо причали оно што не 
треба ... " 

Девојка поново постави чашице с ракијама, а док 
се удаљавала, Буле рукну с муклом напрегнутошhу: 

"А ти, јеси ли ти утицао на Мплу да ме остави кад 
су ме ухапсили? Не занима ме она више: питам само ... 
Она је гадура чим ме онако лако оставила ... " 

"Не бих ја то тако- гадура: знаш оно време- пар
тија, партпјност шнад шrчнпх осеhања ... " 

"Којешта! А зар ми, зар Стаљин није партија нај-
партијнија? Него ... није она важна- занима ме, тпштп 
ме ту твоја улога ... " 

Жика пскашr до пола п помирљиво одврати, наба
дајуhи парче кобасице: 

"Па, знаш ... ја нпсам ништа лично радио. Било је 
давно- не искључујем да сам јој, ако ми се обратила, 
указао на дужности према својој партi~и, на могуhе по
следпце ако бп се солидарисала с тобом. Али она је са
ма решила ... " 
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Буле је с журном халапљивошhу жвакао заједно 
парченце сира п парченце кобасице: 

"Прегорпо сам ја њу- јесам, јесам, морао сам и да 
нијесам хтио! - прегорпо сам ја њу такореhи чим се 
капија ЦеЗеа за мном затворила: пожурио се ислед

ник- какав иследник кад ислеђивања није нн било!
пожурио се иследник да ме ошамути њеним одрица

њем од мене. И побацила је у шестом мјесецу: cpeha, 
морао бих се и дјетета одрицати ... То су наши ратни и 
поратни бракови! ... А кад ме спанђавање Тит~ и Хру
шчова юбацило Педесет осме из логора у ваЈНУ сло

боду, отишао сам у завичај и - оженио се сељанком, 
најпростијом сељанком. Таквој се данас једино п може 
вјеровати- не зна нн да се потпише, .а .нек~юлн за. по

;штику: муж, дјеца и куhни праг су ЈОЈ ЦИЈели бијешr 
свијет. Родила ми је два сина- неки инат или атавшам 

б " ме гонио да оставим жив траг пза се е ... 
И док је Жика јео hутке, наслађујуhп се крупним 

залогајима, код Була су се речи и једење преплиталп и 

утркивали. 

А та нова- како се зове? ... " 
" 
"Зарка ... " 
"Зарка не прави пптање ни ако шврљнеш око-

ло? ... " 
"Не, не прави пптање ни око тога-. у:уви~и су ЈОЈ 

да је то као неко право мушкарца. И мор Је маЈка з оо
р ил а кад су је подраживали женскароштво.м мог оц~: 

Доhи he куhи ... - А ја и нпјесам од оних КОЈИ б.п змщу 
у око. Мада, ако нека навали - понос мушки Је више 

но ишта друго, не допушта ми да је суыине111 ... Тако. ми 
се десило једном- баш овако у рпболову, да сам с Јед
ном половачом четничком- муж јој емигрирао или се 
обестрвио ... Ту сам полипrчкп, прпзнајем, забрљао -
обезумљен п загорио у логору, још Зарком неоже
љен ... А чудо једно, иако мп је она, четникуша, била 
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идеолошки туђа, чак противник, никад ни с једноi\I 
женом нијесам доживiю ни такву незаситост, ни та

кв~, како. да кажем.' обезнаљеност да не знам које је 
МОЈе а КОЈе љено тиЈело ... " 

"Да, дешава ју се такви сусрети- баш из супротних, 
закрвљенпх средина. Један наш друг, одговоран- знао 
сп га. и ти добро, али да му име не помиљем- он се нај
радиЈе швале~псао с бур~ујкама, изговарају/ш се: Дру
гарице,. партПЈке, обавезују, а може се доспети и пред 
комиспЈу ... Баш на нас, ознаше, наваљивале су госпођи
це- чак и оне чије смо очеве п браћу лпквидпрали ... " 

"А како смо некад били п у томе чпстп, пли смо се 
барем старали ... Милу сам волео и био јој вјеран, иако је 
била љубоморна п најпослије ме издала- удомила се за 
пдеолошког туђинца, за прикривеног непријатеља ... " 

"Не, муж јој је партпјац, висоюr стручљак за 
спољну трговину ... " 

"Данашљи партнјци- каријеристи, спољна трго
вина- путоваља на Запад, провизије ... А ти, ти нијеси 
- пронело се у логору да јеси- ти нијеси имао ништа с 
Милом? ... " 

"Не будп луд! Па и да сам - Мила је допадљива, 
лепушкаста. А већ није била ни твоја ... " 

"Да, није била моја. Можда никад истински није 
ни била- суборци, партијци, заједнички снови, све док 
Четрдесет осме ... " 

"Не прекидај ме - да тп објасним: са слабљељем 
догматизма ... " 

"Слабљељем идеологије ... " 
"Добро, ако хоћеш п тако: са слабљељем пдеоло

гпје, после Четрдесет осме, завладало п еластпчнпје 
гледаље на сексуални живот комуниста ... " 

"Завладало је расуло ... " 
"Код неких п расуло ... Али, пусти ме да кажеы: i\Ш 

смо пpel\ra људским слабостима другова, па п другарп-
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ца, почели да се односима с више разумеваља, па тако 

п према Мили - утолико пре што је она ради партије 
и брак прегорела. Али то не значи ... " 

"То значи убијаље двију птица једним ыетком: 
ослобађаље од брачних стега, признаље високе пар

тпјностп ... " 
" ... али то не значи да смо ми у Служби могли да 

се према раздруженпм другарпцама понашамо олако. 

Но, слабила је крутост ... " 
"Мила је Србијанка - вјерна је само животу. И 

док сам ја, док је наша вјера била живот ... " 
"Наша дужност је била да таквим другарицама 

помажемо, да их прихватимо ... " 
"Мила се задржавала на кокетерији ... " 
" ... тако да то није тако једноставно- остане сама, 

жртвује лични живот ... " 
" ... кокетерији женској, чак ыилој ... " 
"А ти то- разумем те! - поједностављујеш п гле

даш из своје ... " 
"Алп кокетерија код ље означава почетак, а ја 

сам мислио ... " 
" ... гледаш из своје ситуације ... " 
" ... мпсшю сам да је то пгра, женственост, а то је 

потпцало из љене блудне, невјерне природе ... " 
" ... п нећеш да схватиш- а толико се прспш идео

логијом! - нећеш да схватиш да ми комунисти и на то 

питаље- мислим: на љ убавну верност и не верност- да 

ми п она то гледамо у зависности од потреба. Па п тп 
твоји бољшевицп- зар се баш код љих није појавила 
теорија о сношају као о чаши воде? ... " 

"Бољшевпцп- зар, друже Жпко, нијесу п твоји? ... 
А ту теорију су Партија п Стаљин осудили ... " 

"Оно јесте- није да није: бољшевпцп, док су били 
Лељпновп, јесу и моји, али ... " 

"Нема ту "али": бољшевпцп су п сад - п увећ he 
бптп! -пети који су бшщ само i\Ш нпјесмо ... " 
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"А зашто п ми не бисмо били исти? Мењамо се, 
кавжимо међу собом као п они, али у битп ... " 

"Хм, да ... Али у моју главу не иде да бисмо мп, лого
раши, могли бити с вама пети: ни чорбе нам се не би смп
јешале ... Него, могли бисмо тргнутијош по једну? ... " 

"Боље- не! Закуску смо смазалп ... " 
"Да, уз причу, а п ријека, хладна вода, изгладња

ва ... " 
"А сад ће и риба п вино ... И да довршим мисао: ко 

је једном био комуниста може постати све друго, али 
и остаје што јесте. Нисмо ми нашли и прихватпли иде
ју, него она нас: спој идеје п лпчностп ... " 

"Можда, да ... ко је изистински био комуниста ... 
Да. Хоћу да кажем ... Немој само помислити да је то у 
пићу ... Риболов, јело, ракија - све, а највише сусрет п 
разговор с тобо!'.r ... све то ме можда наводи да кажем ... 
Да, овај, да ... Ми смо у логору осећалп- то сам ти већ 
рекао кад смо се сусрели у мотелу - ми смо осећали, 
ми смо знали, да нас муче своји и утолико смо били 
огорченпји и ошамућенији. Али није то - нисам хтео 
то ... Било је и нешто ужасније: мп смо осећали и да та 
мучења извиру из нас - као да их вршимо над самима 

собом и да смо их ... да, да ... и да смо их у ствари и за
служили ... Због тога ... не само због тога- п мучења п 
бесперспективност су чинили своје ... Због тога смо се 
п кајалп, пљували по себи и разгртали своју прошлост 
-своју душу, и пзлагали на видик и гадостп затрпане, 
заборављене ... Да, то и јесте оно што је било најужа
сније- то не можемо ни објаснити, ни заборавптп. То 
је од нас н начинила наказе, богаље." 

Вуле је стезао песнице, завртеле су му се и сузе
као да их је исцедио песницама. Жпка, ганут, узе га 
благо за запешће леве руке: 

"Немој ... немој више, молим те ... Време- можда 
ће време залечптп. Треба жпветп, морамо живети ... " 
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"Па то и чинимо: живим, чак уживам и- све мп је 
грозније ... Као да се свијет, и ја са свијетом, сурвава у 
провалију, ишчезава у нпштавилу ... Као да сам се свео 
на жпвотињу, на своје животиљско ... Падали су ми на 
ум Бог п религија, хришћанство ... Али- да су и посто

јали, ми смо се постарали да их уништпмо! ... " 
"Не, не Бог п хрпшћанство ... Само то не! То би 

тек било ништавило, тотално п безпзлазно: лагали 
бисмо свакодневно и себе и тог Бога ... То би уништи-
ло и оно што нам је преостало ... оно ... ти то назва "жп-
вотпњско", а то ... за нас је то још једини живот ... " 

Жпка испусти Вулово запешће и настави јетким 
шапатом: 

"Који те ђаво нанео? ... Куд се ми то запућујемо? ... 
Та ми смо морали, неко је морао вршити дужност: 
партија, држава, свој народ! ... Неко је морао з~азити, 
смрвити своју свест п савест, име и лпчност: нще ли и 

Стаљин био пред тоы дилемом кад је своје другове? ... 
У реду, слажем се- тражи још ракије ... " 

Али Вуле га погледа с разнеженом и сузном 

осмехнутошћу: 
"Не срди се ... То ја ... Дође ми тако ... Не бих да ме 

није спопала блискост - немам никог блиског ... Али 
ти немој ... Ја осјећам, ја знам како ти је ... " 

И он стави своју шаку на Жикину. Али овај извуче 
шаку, као ненамерно, п протрља њом овлажено чело: 

"Нек мп је како ми је! Али ја се не дам! Ја сам се 
одрекао своје улоге - ни иначе та улога није иыала 
историјске изгледе! - одрекао сам се своје улоге у 
историји ... " 

"Да- улоге историјске ... Али идеју, жртвовање за 
идеју- то и јесте живот, најпунији и најљудскпји ... " 

Уто с девојком- с пастрмком на пладњу, запаљи

во, недожудљиво пахну знани мирис: упркос томе, Ву
ле доврши, док је газда отварао вино: 
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"А идеје и жртве- љих се није 1\югуlшо одреhи ни 
послије смрти ... " 

Жпка се загледа у љега са значајном мргодношhу 
-Пази шта говориш, пред ким говориш!- и примети, 
ппјуцнувши вина: 

,Добро, врло добро. А тек риба! Успели сте, ви

дим, и да јој кожу са чувате." 
Газда се наклони и навикнуте осмехну: 

"Није то богзна каква вештина: на тпхој ватри, ми 
овде смо вешти с пастрмкама." 

Одлазеhи с наизглед нехајном журбом - да не 
прислушкује неподобан разговор- он пожеле: 

,,Пријатно, господо", п додаде с широким осмехом 

тврдог, ыеснатог шща: "Односно, пријатно, другови. 
Извините, знате: мп и једно и друго употребљавамо
да не би погрешили." 

И девојка, на газдин знак, пожури с размештаљем 

прибора- Буле то пропрати, чим се она удаљи, с озло

јеђеном увереношhу: 
"Сто посто: ради за полицију! Сви они, приватни

ци, повезани су с твојом браншом, али п пазе да не гу
бе госте ... Него, риба је доиста спремљена мајсторски: 
пљушти мп пљувачка, помамно се желудац ... " 

"Баш сп непоправљпв: бранша је била и твоја, а 
сад је моја колико п твоја. А како би се друкчије одр
жали и неприватници п приватници: свака власт на 

свој начин- исти начини одавде до Пекинга, слични у 
целом свету ... Риба - нема шта! Кад ми овако нешто 
дође- душа ми се овесели више но и тело. Ја hy је и 
располуппи као што треба - да се не пскомада, да се 

кости одвоје ... " 
Жпка је привукао пладаљ, полако исправио рибу 

на трбух п почео да је пажљиво цепа ножем уздуж, не
стрпљиво говореlш: 

"У томе је наша несреhа: нико не зна шта је ово-
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ни капитализаы ни социјалпзам, некакав хермафроди
тизам у свему. И да знаш, ови- овакви као овај газда, 
прожеhе - веh су прожели! - сваку hелицу партије, 
разјешhе - и веh су разјелп! - сва учеља, све свети
ље ... " 

"А шта hеш с главом? Како hеш главу подијели
ти? ... " 

"Глава се баца ... А п твој Совјетски Савез се запу
тио сличюш среhним путем - више нас не критику-
ју ... " 

"Какво бацаље- глава је најслађа! Па ти не знаш 
шта у пастр!->!Ке ваља! Главу од мале пастрмке треба 
читаву сажвакати. С великом, као овом, то није могу
hе, али обрашчиhп, мозгиh, сокови! ... А шта се може 
и очекивати у Совјетском Савезу од Хрушчовљевих 
мезимчади. Али револуција ... " 

"Мирисни је сад- ако хоhеш да упознаш дивоту ... 
Револуција нигде, па ни у Есесеру, није вечита- вечи
то је глупо, испразно живљеље ... " 

Буле мирисну, дубоко- премда су из располуhене 
пастрмке избијала врела особитог, многоструко 
омамљивог мириса- мириса рибе, толико моhног да је 
потиснуо мпрпсе жареља и зачина. И док је Жика оду
шевљено мукао, он одсече: 

"Још hеш и гљплеж малограђанску величати! Ри
ба је заиста - немам друге речи! - божанствена, а ре
волуција вјечна. Изроди само пакосте револуцији, а 
док год је у Совјетском Савезу социјалюма ... " 

"А ја, видиш, највише ценим реп- мишиh ... Нажа
лост, малограђани су још увек вештији у одржаваљу 
живота него ми револуционари: погледај само овај ре
сторанчпh ... " 

"Погледам и - душа ми патп што комунисти не 
умију ... Не, не, ипак је глава од пастрмке ... " 

Жика је натакао вино- Булу, па себи: 
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"Можда ми комунисти неhе:мо никад ни умети -
саздани смо за револуцију ... " 

"За истребљиваље, искорењпвање - све док се не 

створи нови човек ... Дај да се куцнемо! ... " 
"У здравље- баш ми је драго да смо се срели ... 

Нови човек- да, али дотада ... кад би се само знало ка
ко, каквим средствима ... " 

Буле не одоле првом залогају: 
"Стварно у укусу пастрмке има нечег ... богова не

ма ... има нечег божанског ... " 
"Нису случајно манастири зидани поред пастрм

ских река ... " 
"Знају калцани шта ваља ... Средства су јасна чим 

је циљ јасан: затирати сјеме, плијевити свијест све 
док ... А ја, ето, толико уживам у пастрмци да ми зало
гај залогај стиже: ни смртна ура ми не би била смртна 
с пастрмком под непцем ... " 

"А ја, пак, густирам: биhе ми жао умрети јер њу 
више неhу јести ... Невоља је у томе што нема јасне ме
ре: Маркс п Лењин нису одредили меру, па се може де

сити- и дешава се- да дара преврши меру ... " 
"Не! Све док се циљ не постигне- циљ је више 

угрожен насиљем, него ... " 
"Ваљда не мислиш да стално насиљем ... Где је ме

ра, каквим насиљем?" 
"Мисшrм баш то све док ... А мјера ... да, мјера ... Ни

јесам ни ја за безумно насиље: непријатељу се не смије 
допустити да сметне с ума шта га чека за зло~шсли ... " 

"За злодела ... " 
"И злодјела и зломисли ... " 
"Да- и зло:мисли кад су јавно ... " 
"И јавно и тајно- свијет, ум морају се промијени

ти ... " 
Прекинули су их газда и новопридошли средове

чан пар - газда с ужурбаном молбом да нове госте 

236 

смести за њихов сто, а по високи и сувоњавп мушкарац 

и дебељушна жена снебљиво се наклањајуhи. 
Жика се премести за ужу страну стола, уз уобича-

Јен наклон: 

"Ништа, ништа- само изволите." 
В ул е само равнодушно примети: 

"Неhемо ми дуго -готови смо с вечером." 
Уистину још нису били готови, али он је наглаша-

вао да нема намеру да се заседи с прпдошлицама. Шта
више, он се значајно, једва мргодеhи веђе, загледа у 
Жику. Овај то не примети п он му из трипут нагази 
стопала, упозоравајуhи га на опрезност. Мада га 
Жика безазлено погледа, Буле умотри сев његових 
браонкастих очију- сев знани схваhен кад су се доми
шљалп п договаралп без речи како да доскоче свако

јаким протпвшщима: Него, онај пети Жпка, Живорад, 
притуп а дошпљив, одмерен или жесток према потре

би. - Бшю је нечег и радосног кад Жика, за узврат, 
притпсну његово стопала: па да, тако они раде - уба
це ти такве за које ти ни у сну не би пало на ум да за 

Њнх раде ... 
Пригрhуhи жуhкасти џемпер, жена одмах седе: из 

фармерки покуљаше њене прејаке мекоте. Муж у си
вој, пспраној виндјакни, између чијих ципова су се 
пробнјале проседе длаке његовпх груди- снебивљиво 

НЗЈави: 

"Ми смо Ћорђевпhи, наставници из Ниша. Ту смо 
на одмору. Жао нам је што смо вас смели." 

"0, не, ништа- мп о рпболову, пензионери", при
хвати Жпка. "Ја сам такође Ћорђевиh- нас Ђорђеви
hа, што'но се каже, као кусих паса. Радио сам у при

вреди ... " 
А будуhп је Ву ле hутао, правеhи се да је заузет на

ливаљем вина, он настави: 

"И друг је из привреде ... " 
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Упутства су налагала припадницима безбедности 
да пзбегавају откриваље занимаља. А Жика је, ето, то 
чинио п сада, смишљено: ако су наставници - можда 

ни нису наставници!- доушкпвачп, не даје им разлога 
да му натоваре кршеље правила, а ако то нису, неће се 
либити од љега нптп му додијавати с улагиваљем и 
приппткпваљем. Али је казао своје име - можда га 
"наставници" већ знају, а и да би пзбегао претерано 
мпстифицпраље. Сакрио је и занимаље, давнашље, 
свог друга, али му је препустио да каже своје име, ла
жно или истинско. И Буле га прегласно п оштро каза: 

"Вукета Вукетић, Црногорац." 
А жена, као да је једва ишчекала да дође до речи: 
"Баш нам је драго - моћи ћемо п нешто паметно 

да чујемо од вас о изгледима привреде. Скупоћа све 
већа - ми просветни радници смо најтеже погођени. 
Нас двоје смо досад ишли на море, али ове године ... " 

"Не гљави, Цано, другове", с прекорнпм осмехом 

добацп муж. 
,,Боже, Ђоко, зашто би то било гљављеље? При-

чам друговима- они бар знају ... " 
"Ми смо поодавно изван привреде", примети 

Жика, "надајмо се- биће боље." 
Вулов нож узнемирено зазвецка о таљпр: 

,Да'ко нико не умре од глади", кисела, као за се

бе, дометну он. 
"Ох, Боже, знам да нико неће умретп", жудно 

прихвати Цана. 
Али Буле је прекпде с нестрпљивим осмехом: 

"Шта сте Ви толико забожали - као просветни 

радник требало би да знате став према Богу ... " 
"Она то, знате, онако уз реч", насмешп се муж 

снебивљиво. 
"Па дабоме - нисам толико заостала да још п у 

Бога верујеы", узврати жена н брзо настави: "А мом 
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Ћоки се овде свиђа више него на мору. Тишина, ва

здух, све једноставно- то је истина. Али море је море 
- сунчаље, пливаље, забава ... " 

"Сунчаља, пливаља, па и забаве, има п овде", рече 
муж "море је за тебе питаље престижа." 

"Није баш. Маца, ипак- пад стандарда ... " 
"А мени п стандард као да се попео- не срачуна

вам, не предомпшљам се шта ћу појестп или попити ... " 
"Баш мн ти п срачунаваш ... " 
Газда приђе, сыахну пешкиром мрвице испред па

ра п упита пх, гледајући преко љих, чим да их послу
жи. Муж п жена су се гомбали шта да наруче- ћевап
чпће, пљескавице илн ражљиће. Жика искористи при
лику да се пзвуку из разговора са супружницима: 

"А твоји синови- јесу ли већ пошли у школу? ... " 
"Старији - Вучина, јесте: петп разред, сад ће у 

ове ... усмерељаке. А млађи- у трећем. А твоја стари
ја кћи Горанка- зваше лп се тако? -шта она студи
ра?" 

"Горанка - Горанка је већ дипломирала, а Горан 
је уписао политичке науке." 

"Хм, политичке науке ... у данашље време ... " И 
шапатом: "Сва главарска дјеца су се дала на умјетнич
ке или политичке науке ... А шта је Горанка дипломи
рала? Сигурно већ запослена?" 

"Горанка -имаш право: уметност, сликарство ... А 
запослеље -не може се рећи ни да, нп не: слика, она

ко за себе ... " 
. Али Цана -госпођа- другарица Цана- није оду

старла од срдачно наметљивог разговора: 

"Просто ме мука ухвати", започе она с рутпнпра

ном узбуђеношћу, "мука ме ухвати кад Стева - мој 
муж се зове Стева - кад он почне овако да упоређује 
ову скљештену п заосталу паланчпцу с морем - с бес
крајем п плаветншюы ... " 
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"Она је студирала књижевност", упаде муж с по

носом. 

"Ј е сам, па можда и због тога море има за мене не
ку вишу, песничку вредност: не пише1-.1 песме - не пи

шем више - као гпмназијалка сам писала, али море је 
таква инспирација, таква- рекла бих- узвишена поези

ја ... Да, мука ме ухвати кад Стева ... Па овде ни за нај
простије дете нема услова, а ја не бих смела да се гојим 
-није ни здраво ни лепо ... Свима је тешко данас, али на
ма просветним радницима- нас сви свуда и свакад запо

ставља ју. А за партију, за Савез комуниста, требало би 
да буде посебно значајно- то руководиоци често исти
чу- васпитање младих генерација у духу ... " 

,,Дух се веh зна", добаци Буле. 
"Да, дух се зна ... Xohy да кажем: ми hемо и у оску

дици вршпти своју дужност, али ... " 
,,Цано, забога'·, стави муж своју шаку на њену, "па 

другови и сами све то знају! Зар не бисмо могли о не
чем другом? ... Видим, гостите се рибом- ваш улов?" 

"Наш, цппанцијели!" гракну Ву ле. "Баш заједнич
ки он у ловио, ја изронио ... " 

"А остајете дуже овде? Ја нисам риболовац, али 
ме занима ... " 

"Нажалост, не верујем да остајемо- риба слабо 
ради", одговори Жика, доливајуhи себи п Вулу остат

ке вина. 

"Да наручпмо нову флашу?" спомену Буле и дода
де, приметпвши одбојан Жпкин пзраз: "Или пола ли
тра?" 

"Не. Мене је веh ухватило- боље да идемо на од
мор: сутра треба у цик зоре на реку." 

"То је за мене рано, мада бих радо", уметну на

ставник. 

А наставнпца, с благим инатом: 

"Какав сп, још би ме рано будно и на одмору." 
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Девојка п газда су размештали: тањире и јело за 
супружнпке. Жика искористи прилику да затражи ра
чун. Он п плати, после краhег преговараља с Булом. 
Опростили су се п са супружницима: Жика с наклон ом 

п с "довпђења", а Буле само с крутим прегпбом у поја
су. Супружнпцп су узвратили: муж је устао, а жена се 
насмешила п зажалпла што одлазе тако рано. 

На улици га Буле ухвати под руку: 
"Држи десно - на засјенчену страну: у тмини је 

као у засједи- сигурније п пријатније ... Стопосто: ови, 
наставници- шпијуни!" 

"Можда јесу, а можда нису. Сад то није пздиферен
цирано: грађанска дЈ".А<НОli- сви су, па као да юiко није. 
Но за нас то није ни важно- знамо понашање, а олајава
ња сад има толико да мп више нисмо юr интересантни." 

"Заиста. Па ипак ... важно је знати да нас прате, да 
смо у њиховим извјештајима ... " 

"Хм, да: важније за нас него за њих ... " 
"Да, Жико брате, важније за нас ... А морам ти ре

hп ... паде ми на ум једна наша изрека: Милије ми је 
њихово зло но своје добро ... " 

"Црна Гора као да има само злих изрека ... А зар 
не би могла да се пзокрене: мрзније ми је њихово до
бро него ... Могло би и тако, али боље је оно право -
срочено је то пре нас најбоље што се могло ... Постали 
смо зложељници - можда, можда тако п треба ... Па
мет ми се мути- пиhе, јело ... " 

Буле га обујми десницом преко рамена: 
"А ја, замисли, као да сам окрилатио: запјевао бих 

да нијесам одвикао ... " 
И Жика обујми Була око струка: 
"А ја бих запевао да ми се пева ... " 
Жика је ходао тромпм, рашпреним кораком, а Ву

ле усптњенпм п брзим; сударалп су се и благо тетура

лп, али се нису раздваЈаЈШ. 
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Сваки у својим растрганпм мислима и варељу хра
не, стпглп су на трг. Буле управи обплазно- засенче
ном страном. Тачно на половини - као да је одмера
вао, а можда спонтано и јесте - он заокрену себе п 
Жику ка обасјаној чистини трга п ојађено заређа: 

"Замисли, друже п брате - које ти је милије: друг 
илп брат?- замисли, друже, замисли, брате! Ужас: не 
јавља ми се као кад смо кренули на вечеру ... не јавља 
ми се ... оно величајно, оно незаборавно, оно дпвотно 
пироваље- на Гркову над обеспамеhенпм четницима! 
Hehe ме за зло моје, и та јављаља напустити! Шта је 
то- због пиhа? Не није смо се опјанили. Или ми се вра
hају ;чуке с Отока? Не, не- баш на Отоку су ме та ја
вљаља п кријепила ... Или је то отуд што сам се с то-
бом разумно? Не, то не! То би, прије, умножила тај .. . 
тај - да не кажем: божански - тај узвишенп прпзор .. . 
Не, то је ... као да се враhам у одвратно, у несносно жп
вотареље без вјере, без идеала ... Је ли то, друже 
Жико, могуhе? ... Не, сто пута не! Вратиhе мп се и јав-
љаља у идеале ... Ј а не бих био ја ако тако не би било ... 
Врати се, вјеро, врати се божанствено! ... " 

Покрио је шакама очи, пропињ уhи се као у жељи да 
се отргне од земље. Жика га је благо ухватио под руку: 

"Није то ништа - упао сп, наједном, у толико но
вих, снажних доживљаја. То се и мени догађа - у бла
жој форми. Обрнуто, него код тебе: кад ме спопадну 
такве приказе- пзморим се чим било, узмем пилулу за 
спаваље, шбегавам шrhe- блудничеље је у томе леко
витпје ... " 

Повео га је лагано ка t.ютелу. Али се он веh после 
десетак крокљаја отргао, уздшао руке п клпкнуо: 

"Ево, ево, враhа се! Не на трг- на тргу ја ништа 
ни прије нијесам ющпо. Него, то је у мени, иза мене ... " 

Ухвашо је Жпку за ревер и С1'>Шрено наставна и 
ход п казиваље: 
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"То бива, друшкане, овако: смотрпм неки п?годан 
предјел и он ми се уобличи тако да се на љему Јави то 
грковско или неко такво ппроваље, или ... I~ли се у t.~е
нп, у памети, зачне сјећање, па се оно споЈИ с пред_!е
лом, опредмети у предјелу ... Дешавало ми се да се Ја
ви, па да ме, као ово сад, остави. А онда треба само не
што да 111е отргне, па да се оно у мени опет стиља и 
утврди за ново виђеље. Нов доживљај у пого~ном 
предјелу ... То ти може изгледати лудо- можда и Jec:re 
лудост, али ја не знам како бих живи о кад ~е бих то O~Je
hao, кад не бих знао да то живи, да то траЈе у мени ... 

Жика се заустави пред улазом у двориште мотела 

замрачено липама: . 
"Не, то није лудост. То је -ђаво би знао шта Је то! 

То смо мп. Или- то је нешто без чега ни нас не би би
ло ... А можда ни љ у дп не би било без ... без шrчних 
прпжељкиваља, без таквих јављаља ... " 

"Људи? Да ли има, да ли може бити правих, пот
пуних људи а да нису револуционери? ... или ... контра-
револуционари ... " 

Пељућп се уза степенице, Жика упита себе и дру-
га: "А ко зна п има ли великих, људских разлика изме
ђу једних п других- отуђени од живота, од људи и све

та, једни и другп?" 
Буле, заста, довикујуhи за љим: 
"Опет ти с твојим двосмпслицама! ... Оно, истина, 

нико љих, контрареволуцпонаре, није лакше схватао, па 
због тога п хватао, него мп. Алп то није- прпчекај да тп 
кажем!- то није што нема људских разлика између нас 

"' ћ " и љпх, него што су они прошлост, а ми- оуду ност ... 
У соби су се одмах, hутке, разузурили: Жика у 

штрафтасту ппџаму, а Буле у мајицу п гаћпце. Буле је 
само изгргољпо воду у устима п улетео у кревет. А 
док је Жпка, после праља зуба, седао на кревет и па
ковао четкицу и пасту, Буле прекиде hутаље: 
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"Не пушпмо ниједан- мене одвикао Оток, а тебе 
доктори. Да се барем сјетисмо да купимо лозоваче, 
прије спавања би нам добро дошла по чашица ... " 

"Имам ја пиhа - впскија, ако ти је баш приспе
ла ... " 

"Не пијем виски - не из идеолошких разлога, не
го ... пробао сам- смрди на стјенице ... " 

,,Треба навиhи, као и на све ... " 
Тада, у том трену, на вратима терасе, из тамне по

задпне, несуздржаним смејањем, ужагреним очима и 
светлуцаво црвеном хаљином зaCIIJa жена - она иста 

која се на бицпклу испречила испред Жикиног аута 
кад је полазио у риболов. 

"Ето, ја дошла", изусти она, ступајуhи на праг. 
"Не се чуди: има ту стеница на тераса." 

,.Како, ко те, сем тебе, звао?" шаљиво се узбунп 

Жика. "Па зар не видиш п да смо двојица?" 
"Ти сп ме звао - зар неси?" 
"Ја? Па ти си hакнута ... " 
,.Несам hакнута: несп рекао не - видело се да же

луваш ... А што сте два - ако, лепше he да бидне. Ни
кад несам со два - наш варош толико мало да женскаh 
ни један мушкаh лако не нађе ... " 

"Анатемате ђавола!" огласи се Буле подижуhи се 
на лактове. "Какво чудо неhе нас још снаhп! А зар те, . . . . . . 
ДЈеВОЈКО - нщеси ДЈеВОЈКа но мрчоЈка чим те чини чи-

ниш! - зар те није срамота да усред ноhи, код туђих 
људи? ... " 

"Не ме срамота", засмеја се жена, гппко укорач
ујуhи- "не крадем, не преварам." 

Она приседе на дно Вулетовог кревета, прпкље
штујуhи му стопала- Буле тобож јекну, она се поме
ри к његовом трупу: "Hehy те сломим. Не волеш да те 
женско гњечи, а?" 

"Можемо ли се, соколе сиви, одбранити некако од 
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ове напасти?" обрати се Буле Жики, подсетивши га 
патетичном шаљпвошhу на своје црногорско спрдање 
с ратним опасностима. 

"Не знам ни сам- уморни смо, пуни хране ... " изго
вара се неуверљиво Жика. "А можда ... можда није ни 
дошла од своје воље ... " 

"Ја од своја воља, од љубав дошла", ушчуди се же

на. "Болем туђине- нема оговарање, нема свађа, бид
не и дар и част ... " 

"А добро, снашо, видиш ли да смо ми старији љу
ди- нагњавиhеш се с нама", настављао је неодбојно 
Жика. 

"Нек се нагњавим: волем старије- умеју, не брза
ју, милке се ... " 

Буле се усправи, прекрстивши ноге под покрива

лом: 

"Чуј и почуј, брајане! Није ми до женскиња, ама 
ниједној - рад мушкога нема - не бих "опростио" кад 
веh навали ... Него, колико he то да кошта, невјеста?" 

"Љубав се не мери као кромпир- даш што даш ... " 
"Немој ти мени -даш што даш! Ништа не мрзим 

но кад ми се каже: колико даш! Испадне: колико год 
дам- премало. Него, реци!" 

"Уредиhу ја то с њом - знам ја такве", добаци 
Жика. 

"Ја не таква", узбуни се жена, устајуhи. "Ако не
hете -не морате." 

Буле пружи руку, а кад му она даде своју, он је по
вуче к себи. Извијајуrш се, она се приседе на ивицу, 

обгрли га преко рамена и продахта му у уво: 

"А што и да платиш? Ти ватра мушко ... " 
Жпка пође к прекида чу иза улазних врата: мада је 

Булу његова намера требало да буде јасна, овај му до
викну: 

"Угаси свјетла!" 
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Жика затим пође к тераси. Застао је ослољен на 
довратак, загледавши се у плавкасто безразличје уда
љених брда и месечине. 

Можда би остао тако подуже, до краја, да из собе 
не допреше пошкрипаваља и стељаља. И преговара
ље: Жена је упитала ревно: Да се скинем до гола?- а 
Буле мукло узвратио: Не, не још- ја hy то, кад затре
ба ... - Прешао је на терасу и наслонио се на орошену 
ограду: хладноhа је пријала длановима, трг је својом 
обасјаном половином милио у замрачену половину, 
сумрак- згрудван градиh бп бивао мртав да није неки
дане, бурне и бучне музике од хотелчиhа на извору: 
Сви веh спавају- нико ни љубав не води сем, ето ... два 
друга, изгубљеника с незнанком ... 

Буле га зовну касније - бар тако му се учинило -
него што је очекивао. 

Жена је лежала лељо на Буловом кревету, голих 
груди п ногу, загрнута преко кукова чаршавом. Кад 
он приђе кревету, она збаци чаршав: била је складни
ја него што је зам~Iшљао. Она пружи леву руку да га 
прихвати у загрљаЈ: 

"Само да прикуппм снагу- имам снага за десет, 
само да прикуппм снага ... Љуби ме, душо, љуби сву, 
свукуд ... " 

А док су им се тела спајала у врели грч, Жика је 
чуо како га Буле, с прага терасе, из неодређене даљи
не, соколи као у јуришу: 

"Ха, јуначе, ха, соколе! До бубрега, до џигери:це! 
Нек памти довијека с кш.I се ноhас ухватила ... " 

После су спојили кревете и полегли жену између 
себе: довијали се, надметали у 11шловаљу, она их под
јаривала, појединце п заједно ... 

Док није забеласало иза потамнелих брдских 
облина. 

"Сад морам д' идем", саопштпла је жена, хитро се 
облачеhп. "'Ђе ме затекну- 'he ме резиле ... " 
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Жика јој тутну у шаку две хиљадарке. Она их је 
хитро изгладпла, савила начетворо и тутнула у нека

кав џепчиh под сукљом. 
"Знала сам - права господа, каваљери!" довикну

ла је цмокнувшп у усне Жпку, па Була. 
"Ти платп п за мене", примети Буле кад она од

скакута и ишчезе с терасе. "А рекла је да ја не морам 
платити, а испаде ... Треба да ти вратим. И за вечеру ... " 

А ? " " зар не могу да те части м .... 
,Да ме частпш- курвом, ха?" 
"Она није права курва. Јест и није- такве су нај-

боље." 
"Шта је да је- ваљаста је мимо друге." 
Жика устаде, трљајуhи браду: 
"Као да сам шугав ако се не обрпјем. А веh свпhе. 

Ништа од спаваља." 
"Да, да. Морамо до реке - да нам сељаци не пре-

краду ловину ... " 
"Бојати се чувара- може п он да порани ... " 
Навлачеhи панталоне, Буле се присетп: 
"Него, не упитасмо је ни за име ... " 
"А чему? Блахиља ... Зар треба знати п име Ци

ганке или Блахпње?" 
"А п да је Српкиља- чему? ... " 
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СЛУГА БОЖЈИ 

1. 

Размјештајуfш мокре чарапе и приглавке на пречаги 
покрај огњпшта, Гвозден настави: 

"Не разумијем те: незгодно ти, не можеш? Какве 
ту име незгоде, кад ја знам -ја п црна земља! -да ти 
то радиш само онако, тобоже, а да ти ни на памет не 

пада да љубавпш с њим: а н која би се жена на то од
важила- с аветнпком коме је што на уму, то п на дру
ыу? Можеш га ти замаlјпјат, мораш га наговорпт: ба
рем је теби, ако није њему, блентавоме, јасно п бјело
дано да he стока поцркати, ако нам село не прискочи 
у помоћ да пропртимо п швучемо је из овога газа па ... 
Спјена немамо, ни за три дана- п то ако дајемо упола 
мање но што треба! Ко се могао надати оволпким 
сњеговима - кад каћуни нпчу и дренови пупољци жу

те? ... Но сад је залуд кукат- од куку ништа до куку! 
Но, ти, благо мени, око њега циле-миле - ваљда си 

женско, умијеш се направити да ти је оt-шшю ... " 
Кљукајућп рубље у казанчиh облизиван пламено

вима, Перунпка примети: 

"Лако би Мплпнка п тп мого наговорпт, него се 
он боји вјештица, вампира, вукова ... " 

"Богами му се за вукове не чудим- и мене би са
мога било страх планином ... А о томе се и ради- да ти 
сломпш тај страх у њему. Ти то можеш- заљубљен је 
у тебе! Ја и да га наговорим- он he заћп двјеста кора
ка у шуму, па he, онако згранут, преумит да му се не-
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што прпвидјело п вратпт се натраг. А послије му нп ти 
не би могла утувпт да поново пође - он не разликује 
приче о привиђењима од људи и ствари- Бог га дао 
неразбпрна. Зато, кад га будеш наговарала, притврди 

га, објасни му да се вампира и вјештица не боји- да 
они само страше, а не могу да науде, и да и они од ме

hаве и намета зазиру, па се зпмп п не појављују ... " 
"А не би лп ти пош6 у село?" упита неочекивано 

жена, одмпчуhи котао да јој пламенови не би прљили 
руке п зарукавља фањеле. 

"Ја? Па ти нпјеси при себи! Овако оболешhен, с 
оволиком ватруштином! Па ја би клонуо послије по 
сата, а не да шест сати кроз цпјелац газим! А Милин
ко, онакав маждрпац, неhе ни опазптп .меhаву п смета
ве. Па он б п, онаква међедина, могао ноh ноhит у сни
јегу кб и у перју- да му ни уши не прозебу. А не бп ја 
см1ю нп тебе оставпт насамо с њим. Ша знам, кад се 
ноhу, веприна, нађе насамо с тобом у овој дивљпни, 
свашта му може панут на памет. Он јесте тром п недо
тупаван, а баш због тога може га спопаст љубавна бје
снпло кад се осами с тобом. Замисли само: зпмска ноh 
у планини, у колиби крај младе жене чији дах чује п 
мирис опажа! ... Истина је, не умије он бит насилан
бојим се ја да се теби памет, у самотињи, не преврне! ... 
А нек би све међу вама п било поштено, није народ 
поштен - једва he дочекатп да с тобом уста исппра. 
Tpeha година да си за мном, а још дјеце немамо- за
труднпш лп, почеhе прича да је Мплинково: а куд би и 
1-.юј и твој образ кад би то била прича и о биранику по 
коме се племе п крајина казују? ... Не, не! Мора он да 
иде! У памет се, луда не бпла! Није шала сто п дваде
сет брава п сто јагњадп спсанчади: без тога бисмо би
ли нико п ништа! ... Но нешто ми паде на ум, да тп, 
проклетнице, не прпжељкујеш да се осамиш с њим? ... 
- Помп.шљаш п да сам ја ловак, а? ... Нијесам ни ја 
ушавнщи од њега- сви, и стока, поманитасмо у овоме 

250 

смаку и невпдбогу! Нијесам, велим, ни ја ушавнији од 
њега кад теби, ђаволику створу, убацујем такву бубу у 
памет! ... Но ти лијепо, љепота моја, као што те учим, 
око њега - наговијести му чему се п не нада, а1-.1а ни
шта тврдо не обеhавај. Тако." 

"Није то тако!" прозбори жена. "Није то тако 
просто, а нпјесам ја ни вјешта томе. Јесте да ме он слу
ша, да ... " 

"Не да слуша, но је готов на твој миг и у ватру п 
воду! Па он стално блене у тебе- омађијан и жељан 
да те услужп. Он није женско ни упознао, па си му ти, 
сад, вила нагоркиња. Чујем га ја ноhу- но ти тврдо 
спаваш! -како се носи са својим жудњама и твоје име 
трабуња! А дању, чим ти мрднеш по дрва или воду, он 
се сав усплахпрп и истрчава на врата, а ноздрве му се 

шире ко бикчпhу кад се ти колпбп примичеш- лијепо 
се ВЈIДП да твој мирис опажа ... " 

"Не знам, не умпјем, али hy га наговарат. Оно, је
сте, он је послушан п поhудан. И безазлен - само до
бро памти! Ал п п он је живи створ- зна за страх, па га 
није лако наговорпт ... " 

"Нпје лако- знам п ја! али ако ти то не можеш
не може нико! Послушан је он и мени. Али само ради 
тебе- ради тебе и никог другог! -може он да се охра
бри, да у себи животом ризикује. Не наговарам ли га 
ја залуду три дана и три ноhп? ... " 

"Па и ја сам ... " 
"Ј е сп, али преда мном! Па и тада је он друкчије уз

враhао теби, него мени. Мени: 'Не могу, немам ја па
мети п храбрости за то!'- а тебп: 'Па ја не знам, газда
рице, ако тп мислиш да неhу залутатп, ако тп мислиш 
да нема вукова п вампира ... "' 

Перунпка скиде казанчиh с верига и, секајуhп, из
несе га у обема рукама преко прага. 

"А могао би и тп да ми помогнеш", рече она с упа
дљпвим прекором, "овако hy ошурпт саму себе." 
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"Могао бfL'{- да могу!" заједљиво одговори муж. "А 
што не причекаш? Сад hy ја- обуhа мп се веh просуши
ла, поhп; овако измрцварен, да меhем сијено стоци -
треба да је Мплинко веh донио ново бреме. Па нек ти 
он, ыазгов, однесе то на чесму да испереш. А он није ни 
јео од јутрос, па he ти и то бити згода да га обариш." 

Перуника помери казанчиh, да ослободи улаз у 
колибу, п изговори самопрекорно: 

"А нпјесмо ми према Милинку како би требало: 
смркава се веh- уједно су му ручак и вечера ... " 

Гвозден, пре.мда протегљаст, сави се више него 

што је морао прекорачујуhи праг колибе. 
"Ох!" јекну он, хватајуhи се за слабине. "Проти

сла ме, поврх назеба ... Но ти, реко бих, мислиш да ја 
Мплинку зло мислим или да не марим- слуга је ко роб 
- xohe ли му се неко зло десит. Не бих ни ја хтио да 
због њега, незлобника Божјега, душу гријешим. Но 
нема се куд- сем да са својим животом и твојим обра
зом ризикујем! ... " 

Заклањајуhи очи од пршиhа који је густо боцкао, 
он додаде: 

"Ено га он! Силази к торини." Затим поче да зове 
храпаво: "0, Милпнко! Остави бреме, море! Овако, 
иди овамо!" 

На врху голе п беле удољице- на три-четири сто

тине метара далеко - занета се указа црнкаста п ква

драста гомила пз које су вириле кратке п дебеле ноге: 
ю ње се одазва, неразговетно, танак, женскаст крик: 

"'Ohy, 'ohy!" 
"Ето", рече муж неодређено, завпјајуhп шал око 

главе. И мада жена веh беше ушла у колибу, он наста
ви, полако креhуhи ка човеку с бременом и ка торинп 
урамљеној поцрнелим прошhем с белим, снежнпм ка
пицама. "Ето, сад he он, па ти чини што те твоја жен
ска памет учи ... " 
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Жена је прпмакла ватри лонац с пасу љом и слани
ном. Затим на трпезпцу поставила дрвени чанак, ка
шику и кукурузни хлеб, веh допола пој еден. И баш кад 
је повирила на врата - да осмотри да ли је Милинко 
близу, овај бану иза угла. Једар плавушан, он беше са
да, после тешког бремена, зајапурен и знојав, са сле
пљеним праменовима по ниском п квргавом челу. 

,,Прво да једеш, па да ми помогнеш однијети ка
зан с рубљем", рече Перуника, уклањајуhи се с врата. 

"Ја бих прво однио казан", одврати момак. ,,Прво 
казан- да ти можеш да переш, а ја могу јести и послије." 

"Не, не, прво једи- ја бих да ми и у испирању по
могнеш ... Знаш, Миле, мени је некако лакше, некако 
пријатније, кад радим с тобом ... " 

"Добро, газдарице, како ти велиш", рече Мплин
ко, скидајуhи сукнени гуњ. 

Он обеси гуњ о дрвени клин иза врата. Али Перу
ника скиде гуњ и- док је момак седао на трупац- при
грну му га пажљиво око рамена: 

,,Да се не прехладиш- знојав сп", нежно рече она. 

"А неhу- топло је овдје", рече Милинко, одлама
јуhи комадину хлеба. 

"Јест' топло, али ... " 
Она пзмаче лонац п овеhом кутлачом захвати из 

њега пасуља и комадешку сланине, па настави: 

"Јест топло, али продувава, с врата п испод крова. 
А нека што бисмо без тебе били на муци- Гвозден је 
прехлађен, но ... но би нам - мени највише, бпло жао, 

да ти се неко зло деси, ко да сп нам род рођени ... " 
Момак поче да једе лагано, али крупним залогајп

ма. Жена принесе трушшпцу и седе тик уз његово ко
лено. 

"Шта ја, велим - род рођени?" поче жена, спу
спшшн шаке у крило. "Нијесп род, знам, а ... ето, ми
лпји сп ыи но род ... " 
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Али Мплинко је јео, канда не опажајуhи близину 
жене нитп разабирајуhп њене речи. Перунпка склопи 
шаке око колена - прсти запуцкеташе. Затим се она 
као нехотице приби уз њега п зашапта у његово уво: 

"Ја ти се умиљавам, а ти- ко да си дрвен! Зар тп 
није добро код нас, код мене? Зар и ја теби нијесам 
мила? ... " Милинко се нагло окрете к њој, нашав се с 
њоы лицем у лице. Дешавало се п дотад да се он с њом 
у раду- веh је треhу годину био код Гвоздена у најму 
- сучели тако блиско, али сада је њено лице било 
друкчије- зрачило је унутарњим, неслуhеним и неви
ђеним, огњем, испод полуотворених усана су се цаклп

ли њени ситни једначити зуби, а њене очи, зелене п 
колутаве, увлачиле су га с неком укоченом, недоступ· 

ном силином. Тај њен поглед му је био знан, али као 
лети:мичан, а не овако упоран и неотклоњив ... 

,,Ја, газдарице, ја, Перуника", замуца он. ,,Ја не знам, 
не умијем ти реhи ... Ти сп мени ко сестра, ко мајка, ко ... 
Нијесам ни знао да ми неко може бит тако ко ти ... " 

Она подиже уздрхтале руке и стави, опрезно, де
сну шаку на његову, а леву шаку увуче под коврџе на 

његовом врату, па зашапта: 

"Знаш, овдје, зими у колиби ... ту смо сви троје стал
но заједно ... Ту ти не могу ни реhп колико си ми мио: ри
јетко се деси да од њега, од Гвоздена, украдемо п оволи· 
ко времена. А доље, у селу, тамо he нам све бити лакше: 
Гвозден иде пазарним даном у варош, па на славе и свад
бе, увече на поспјела, а свекрва ми је наглува п онемо

hала - знаш и сам да се она пза фур ун е не мрда ... " 
Њена шака је стезала његову шаку: парче хлеба 

му испаде, а он се подоцкан сети да га узме с тла, али 

га по древном обичају не пољуби. А њени прсти су 
пребпрали по његовом кратком, јаком врату, играјуhп 

и "' "' се његовпм коврџама. њен дах, уорзан и пз дуоине, 

облпвао га је по заушку. 
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"Тамо he бптп сваке згоде за нас двоје ... " разјаривао 
се њен шапат. "Иhи hемо сами у дрва, у мшш, скидати 
спјено.са сјењара ... Он сумња да сам ја неплодна- фа
линка Је код њега, ако нще неко прокл:етство ... Ако што 
и у нас посумња, лако нам се бранит: па он ме сам hepa 
-само што ме не бије! -да ти се умилим и наговор им те 
да пођеш у село по помоh, да избаве и браве и нас из 
овога покора ... Па пођи - сјутра у цик зоре! Пођи због 
нас двоје- због тебе п мене, да се сви спасимо, а ја и тп 
да у љубављење, запловимо ... Само: то нико не смије 
знаш! Ти не умијеш, бојим се, да hутиш! Умијеш ли? 
Умјеhеш ради мене- хоhеш ли, жељо моја ... " 

Он потури кашику, промешкољи се- али се не од
Ј\Шче од ње, него као да се прпсети, пољуби парче хље
ба, па га стави на трпезицу и замуца: 

"Па, ја ... Шта ти то, газдарице? ... Никад ми тако 
нијеси зборила! ... Ја ни не знам шта треба ... Ја те мно
го ... Ја не знам ни како ни због шта те толико волим ... 
Добра си ми ... вуче ме нешто к теби- да ми је дii цио 
вијек будем уза те ... Па, hyтahy - умијем ја да hутим 
кад треба, кад ти кажеш ... И послушаhу те- све бих ја 
за тебе ... поhп hy- како да неhу?- сјутра у цик зоре ... " 

Перуника привуче, лагано али снажно, Мплинко
ву главу на своје груди: 

"Ох, жива жељо! О, знала сам ја! ... О, зар тп није 
дивно, зар тп није слатка ту на мојим грудима? Ох, 
свега бих те ... ох, сав hеш бити мој ... " 

Наједном он за јеца, стежуhп је око струка: 
"Ох, нпкад мп није тако дивно, тако слатка би-

ло! ... О, xohy, учпнпhу - за кога бих ако неhу за те-
бе? ... " 
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2. 

Из каснијег, мада несувпслог н неповезаног, Милин
ковог казпвања, саткала се прича о недаhама кроз ко-· 
је се Милпнко пробијао док се није пробио у село. 

Кренуо је у цик зоре, као што га је дан раније на
го~орпла Перуника- мада ни њу ни њено наговарање 

нще спомињао. 

Небо се цаклило, кад је пошао од колибе. Снијег 
је био уобл.ио камењаре и уравнио ривине и вртаче, а 
површица Је прихватала његова стопала и гипко их 

одбијала да корачају још живље. 
Али са сунчаним зрацима површица се проваљи

вала неочекивано и бездано, па се све :мучније ишчу
павао. Десило се да је, пролазеhи поред букве чији је 
врх вирио из снпјега- памтпо је ту букву као повисо
ку п рањаве, гуљене беличасте коре - утонуо до пазу

ха. - Можда би и сасвим потонуо - обестрвио се у сне
жној провалији да га и не пронађу док не окопни, но 
су га одржале руке нагло раширене на површини. -
Нешто ме вукло- прнчао је Мишшко- а не могу да се 
прекрстим н одагнам нечастиву силу ... - Једва се иско

бељао, и то више среhом но сналажљнвошhу: докопао 
се стабла п грања п уз њих успузао, па скоч1ю на сње

жну капу облпжње камене юбочине. 
Пожурио је даље, и не предахнувши честито. 
Убрзо се ознојио и ожеднио- среhом је било ени

јега да жеђ утолп. Раскопчао је кабающу - кабаницу 
Гвозденову коју му је наметнула Перуника, иако Гво
зден није бпо баш одушевљен да га утопљава својом 
одеhом. Али је подухивао сјеверац- или су то веh би
ле претходнице здухаhа у боју за планину, па је морао 
кабаницу час да откопчава час да закопчава - да се 
престудује и презнојава. А можда је- помишљао је
ухватпо прехладу. Тек зла судбина, недаhе за недаhом, 

256 

прогонили су га отпочетка. "Спгурно сам био нешто 
тешко згријешио"- прпчао је касније. 

Али заслепљујуhа голет није сачекала подневну 
припеку - наједном су се на планину стуштиле мрке 
војске здухаhа, згуснуте у облачине са севера п југа. 

И пре тога је Милинку падало на ум да се врати, 
али сад се био доиста поколебао. Без сумње бп се и 
врашо - да га није гоюrло нешто јаче од очигледне 
смртне опасности. - Дао сам био ријеч - објашњавао 
је касније он. Али није то оно што ме гонпло даље, не
го ... како бих могао да шађем пред лице газда~-.щ кад 
су у мене сву наду положили? ... 

Газда Гвозден га је био поучио- да се, ако га ухва
ти меhава, држи падина све док се не докопа шуме н 
~о~ока који ~е га одвести наспрам села. Али хучало 
Је, Јурпшало Је на њ са свих страна, засипало му очи и 

лице хиљадама, ~шлпјардама белих стрешща - војске 
здухаhа као да су се б! ле баш око њега гонеhп га ко
пљпва п дочекујуhи штитовима. Најстрашнпје је било 
то што није могао да разликује нашу здухаhку од ду
шманске здухаhке војске: кад год би за неку- јер га је 
обгрљавала п носила безбројем крила, кад год би за 
неку војску помислио да је наша, она се преобраhала 
у душманску, копљима, стрелама, секирама и буздова

нпма скомљивала се на њега. И није се било могуhно 
одбраюпп нп заклонптп од тог оружја, невиђеног и 
несхваhеног- челпчног п истовремено толико лаког и 
неприметног да је у шавовпма п на саставима одеhе 
налазило рупице за које није знао, па кроз њих шири
ло по читавоы телу своју грозну, ледену убптачност. 

Није видео ништа до непрозпрног, непробојног и 
сивог ковитлаца, који су непрекидно, у ыахнптом над
бпјању, поднзале здухаhке војске. Није нп могао зна
ти куд иде- ношен, бацан у сметове п слеђене голетп. 

Ишао Је куд су га ноге носиле, куд га је окршај здухаh
кпх ВОЈСКИ ГОНИО. 
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Колико је то трајало - није умео да каже. Cehao 
се да је, исцрпљен п помаыљен, губио дах и памет, јер 
је ваздух бивао прегуст, тестав, а број здухаhа обузи
мао п њега, толико да је соколио, у пометњи, час јед
ну, час другу војску. 

Могао је још увек да се врати, држеhи се повијар
ца чији су каменити гребен повремено напппавала ње
гова стопала. Али је ишао п пшао, док наједном- мо
ра да је подне веh давно било превалило, јер се иза по
вијарца на трен указала светла белпна- није нахрупи
ла црна душманска војска, најежена копљима и зави
тлана сабљама. У стукнуо је, али уз аман- с леђа су га 
гурнуле стотине, хиљаде буздована п стрелица. По

крио је лице шакама одрвенелиы у рукавицама п пре
пустио се удесу. 

Корачао је све брже, или су му ноге одизале и hу
шкале здухаhке олује. И обрео се, најзад, у тиш1щи из
над које је урлала и јечала битка. Отворио је очи, у не
верици, п препознао и крај п самог себе: био је у шу
мп, у мрчави, а десно од њега текла Је долина- текао 

је њеюш дном знани поток, мада сада з"атрпан п заглу
шен снеговима. 

Пошао је ка потоку и ускоро чуо драго, незаборав
љено цуркање и открио впјугаву, узану чистпну- пут 
наслуhпван, засут снегом, а понегде и преграђен беде
мима сметова. 

Порадовао се путу и потоку: спасење, чврсто по
уздање да he налог газде и газдарице пзвршитп. 

РадQСТ је била толико снажна п ненадана да је за
желео да запева, али се није сетио ниједне песмице -
бпо је још ошамуhен бптком здухаhа, а још је морао п 
да гаца дубок снег. 

Ишао је тако, држеhп се путне чпстпне. 
Чпстина га је одвела у јаругу- у снежну глухоhу, 

коју је пробијало жуборкање потока п раздирала кре-
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ка узбуђене крешталице. Прешао је поток, рашhи
шhавајуhп снег с брвана чворноватом мочугом с гво
зденим шиљком - мочугу му је дао Гвозден, да му се 
нађе за сваки случај. 

Одатле, из потока, пут се успињао - да би заоби

шао непроходну клпсуру и избио на падпнасте ливаде, 
с којих се окомитим кривинама спуштао к селу. 

Алп баш кад је пзбио на окрајак ливаде, из раз
грађеног котара- заправо из разривеног снега и пла

ста полутрулог сена- ка Милинку се усправи страхот
на, мрка н длакава приказа: Црни Арапин! - Милинко 
се присетио да се то место и зове, по погинулом Ара
пину, Арапов гроб, па су људи зазирали да туда ноhу 
прођу, сем у друштву, јер се Араппн повампирио, а ни
ко није тачно знао где му је гроб- место ненасељено, 
нема петла да на гробу кукурикне -па нпсу ни могли 

Арапов леш глоговнм коцем пробости. Уздигнувши 
длакаве ручерде, вампир је кренуо право на Мплинка ... 

Откуд вампир- кад се вампири у поноhп јављају? 
-питао се Мплпнко и питали су се, касније, сељаци. 

Али дан је био маглен и олујан - гори од ноhи 
вамппрске, као наручен за вампира. 

Вамппр, еле!>!, крену на Мплпнка: разјашю чељу
стп, а из длакавпх шака вире му, уместо прстију, 
огромни нокти. Мплннко је замахнуо на њега штапом: 
штап му је бпо у левој руци, био је левак и то је била 
права cpeha, јер се тада сетио да се прекрсти- не би се 
могао крсшш левом шаком да је био дешњак. 

И као што су п очеюшалп мнопi који су чули Ми
лпнкову причу вамппр, илити вукодлак, ок~енуо се 

и сручио нпз стрмпну, у шуму. Мплпнко се нще сетио 
да погледа да лп су у авети прсти окренути назад, па је 
било п таквих који су тврдили да је то бпо медвед, ко
јег је отопљавање прерано пзмаыпло пз брлога. А за 
то им је давало повода и то што је приказа имала гу-
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тлава леђа и чубрасте уши п што је побегла четворо
ножнпм скоковима. 

Но б по ваиппр или звер, тек Мплинко је п сам по
чео да бежи, грецајуtш у целцу до сред бутпна п брзо 
губе!ш снагу. Клонуо је убрзо у смету, прекрстпо се п 
заклошю очи- очекујуtш да !IIY вамппр п крв попије. 

Али ваыппр се није јављао, снага се Милинку вра
hала, п кад је најзад, штппан хладноhо:\I, отворио очи 
п прпдпгао се - около је била бела тпшпна кроз коју 
су праыпњале пахуљпце. Обрадовао се свом спасењу и 
тпшпнп и наставио пут. Али не баш безбрижно: мада 
се не ваља обзира ти за собом, кад се злодух једном веh 
югубп - Милпнко је, заборављпв и пспрепадан, по
времено окретао главу п погледпвао пза себе: није би
ло нпчег, сем модрикавпх рупа које су у дубоком п ме
ком снегу остављале његове ноге. 

Ливаде су се могле проhп- процењивалп су сељаци 
- за пола сата по најгорој меhавп. Мишшко није знао 
колико је времена њему требало, исцрпљеном п пртеhи 
дубок, пропадљив снег: памтио је да је, чиы се одвојио 
од вампира, проблеснуло сунце кроз облачине и сенке 
букве на чистиш1 указале се пздужене, а кад је стпгао на 
крај ливаде, хватао се нагло леден сумрак. 

Доле, у смркнутој дубини, бели димовп су означа
валп кровињаре, стопљене с копнинама п баштама. 

Клпкнуо је од радости: "Село, моје село! ... " 
Одазвао му се, лево пз шикаре, језиви урлпк, а 

овоме - завпјања, болна и крвожедна, ю околних ја
руга: "Вештпце!"- помисшю је Мплпнко п досетио се: 
"Негде блпзу је Вештпчје гувно- нико не зна баш тач
но где је, а он је, ето, на њега натрапао ... " 

Натраг није могао, а п бојао се чистпне: јурнуо је 
у проређену букову п грабову шуму ка родном селу 
и људима. 

Урлици, режања у _завијања су га скољавали п 
прогонили. трагом KOJII Је остављао у снегу. 
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У ужасу п псцрпљеностп, успентрао се уз квргав 

граб и углавно се међу ракље: и Домишљан, пз приче, 
слично се спасавао од вештица и вукодлака и, неви

ђен, посматрао њпхова лудовања и ђаволије. 
Али тек што се он уместио међу ракљама, а ве

штице су опколиле граб урлајуhи скачуhп уз стабло. 
Било их је десетак, можда двадесетак, а можда п сто

тину: ко би могао да их пзбројп, кад су се у тмини сму
цале п прескакале пграјуhи своје поыахнитало коло. 

Престале су да урлају, ускоро. Повукле су се на 
оближњу чистину- на веhање- оставивши две да чу

че на стражи: мраз се Мплинку веh увлачпо под кожу, 
штппао га и уједао за ноге, за уши, за руке: рукавице 

је пспуспю док се у хптњп пентрао уз граб. А п.ошто 
је морао да се придржава за грану, под пазухом Је мо

гао да загрева, повремено, само једну руку. 
Облачине су се растурале, појавиле су се озвезда

не ведрине. Најзад п месец, зрачеhи несносну, неодо

љиву студ. 

А с месецом су се п вештице окомиле на граб: 
грюле су му стабло, кидале доње грање, уједале саме 
себе за реппне, заскакивале једна другу- тло под Мп
линком је узаврело шкамутањем, севањем очњака, 

лаптањем језпчина и варничењем очију. А њему се, 
усред те страхоте, дремало, све јаче, премда није сме~ 
тао с ума Гвозденов и Перуникин савет - да никако, 

ни ради чега, не сме заспа ти, јер he се у сну смрзнути ... 
И заспао је, понављајуhп Гвозденов и Перуникин 

савет - да не сме заспатп. 

Колико је спавао?- то није умео да каже. 
Осетио је, у једном тренутку, да пада- да га раз

дпру вештпчји зуби. Али кад се прпбрао, на. снежном 
тлу, вештпца није било, а по шщу п по телу Је опажао 

топле млазове - крв ю рана које су му задали чапор

цп граба. 
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Месец је hутао усред небеске ведрине, али његову 
студ Мплинко није опажао. Покушао је да устане п -
као дрвен, као скамењен. Напипао је штап утрнулпм 
прстпма и с муком се подигао. 

Тако је дотетурао до првих куhа, зазивљуhи кроз 
лавеж паса. 

Запојпшr су га ракијо/\r, загревали му удове мла
ком водом, грејало га је изнутра, у утроби, али прсти 
на ногама п рукама нису осеhалп топлину. 

Сељаци су се веh сутрадан искупили и кренули у 
планину - да спасавају Гвоздена п његово стадо. 

А Мплинку су ускоро с прстију на ногама п рука
ма почели отпадати комадпhп меса и испадати кошчи
це. Уши су му отпале читаве, а на врху носа се отвори
ла рана која задуго није могла да зарасте ... 

Као што је нагло оснежило п застудпло, пето та
ко нагло - прошло је десетак дана од Милпнковог 
промрзавања п спасавања Гвозденовог стада- окопне 
~r отопли. У котлине, у пупоље, у зграде п одеhу ухука 
ЈУГ, а планине отворише снежне уставе п с њих руку

нуше усови п водопади. Помолише се травчпце из 
брпзгавог тла п виспбабе у топлим прпсојпма. 

Али стока, омршала и лињава, морала се још прп
храњивати. 

Сви послови, па и тај око стоке, тог дана -јер је 
био пазарнп дан, па је Гвозден отишао у град по со, пе
тролеј и друге потребпце - падоше на Перунику и на 
Мшшнка. И на Милпнка, премда је ране од промрзли
на сем- краставе рупетпне на носу-још омотавао кр
пама, јер се не беху смприле. 

Лпвадом под куhом су се гомилалп јагањци, а не
бом облачиhп. И било је увелико објутрпло, кад Пе
руника зазва пскрај куhе: 

"0, Мпшrнко, о, богобптпно! Ђе си, ђе сп?" 
"А ђе б п б по, бона не била?" - прекор но добаци 
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б е зуба старица у црној вуненој ма рами- мајка Гвоздено
ва, провпрујуhп из куhе п опируhп се руком на довратак. 
"У сјењару, скида спјено, што би друго? Но ти га, снајка, 
мазпш нешто превпше! И то твоје ,богобптпнб -то ти 
ко' из шале, а он је права правцата богобптина! Једва је 

дочекао да премрзне- да не би радио што ыу се неhе ... " 
"Хајде, бога ти, мајко!" љутну се Перуника. "Ђе 

би живи човјек себи зло желпо? ... О, Милинко, ђе сп, 
је сп ли у сјењару?" 

Сјењар је био под куhом, на крају воhњака п уврх 
њпве. Отуда се јави Милпнко својим танкиы п благим, 
премладим гласом: 

"Ту сам, ту саы- скидам сијено ... " 
"Не може он то саы", рече Перунпка као за себе, 

па крену ка сјењару, повезујуhп се шареном марамом, 
"не може бреме да носи .. .'' 

У сјењару Милинко је с плетерног тавана сваљи

вао завашще сена на тло. Он је то чинио на чудан на
чин: пошто није ыогао да држи виле патрљастим, у кр
пе завијеним шакама, он их је прпдржавао запешhима 
п упирао грудима уврх држаља. Посао је текао споро, 
али је он тако строваљпвао п веhе кшшчiше, него што 
би били појединачна захвати вилама. 

"Ето, домпслпо сам се", рече он, брпшуhи надлани
цом зној с чела. "Нпјесп рад' тога морала долазити ... " 

"Дошла сам п рад' тога п рад' другога", прихвати 
Перуника. "Тако како ти сад радиш- не би стоци по
ложио до подне ... А, знаш", одаде она, заваљујуhи се 
на гомилу сена, "а, знаш - разговарала сам ноhас с 
Гвозденом о теби ... " 

"0 мени? Шта имаш о мени с њим да разгова
раш?" чудио се Мплпнко, спуштајуhи се низ м.ердевп
не: спуштао се неспретно, круто, као да нще имао 

зглобова, газеhи петама на пречке п придржавајуhи 
се за њих подлактпцама. 
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Алп, кад се спусти, он као да заборави шта му је 
она рекла: 

"Знаш", ускликну он, "досјетио сам се и како да 
пренесеt-I сијено до торине: саоницама. Да, да, саоница
ма! Не могу бременом - не опирем се цијелим тијелом, 
па ме бреме преврће. Али могу саоницама: кад повучем 
саонпце, кад ме оне затегну, чак сам п чвршћи на нога
ма, него кад стојим овако, на овим патрљцима ... " 

Он неодважно седе у сена крај ње. Али она се од
ма че, па п сама приседе: 

"Знаш, сијено је опасно" рече она неодређено 
осмехнута. "Толики мирпси, па мекота - ошамути то 
главу и кад се није удвоје! ... Него знаш, ја сам знала
то сам синоћ Гвоздену и зборпла -да ћеш се тп снаћи, 
и тако сакат, у послу. Додуше, нећеш моћп да радиш 
нн трећпну послова које сп радио. Али ћещ ипак, ви
ше радити оних послова које ћеш моћп ... " 

"Тп сп зборила ... Ти си рекла да ћемо, кад сиђемо 
у село, тп п ја бити блиски, блиски ... И сјењар сп спо
мпњала ... Ти ... " 

"Јесам. Али онда је све било __ . све је пзгледало ... 
друкчије ... Шта те то сад спопала? Раније си се стидио 
и да помпслиш нешто такво ... " 

"Па ја сам онда, док сам се пробијао преко плани
не ... Онда сам размишљао, досјећао се ... Ја не бих ни 
пошао на такав пут да није због тебе ... Ја ... тп ... " 

"Знам, знам. Али сад је све друкчије ... И ти п ја! ... 
Тп ... Па теби ће лице остатп нагрђена и кад та краста, 
што ти је намјесто носа, отпадне ... Па руке ... Руке -
без руку је и љубав саката! ... " 

Она нагло устаде, отресајући сламу са сукње и цр
вене фањеле. 

"А ја сам све смислио ... " започе он, "ја сам све ми
слио, док сам се пробијао кроз мећаву п док су на ме
не насртале утваре ... Све сам мпслпо да сам ти драг, 
дражи од пкога, да ћемо вазда бити заједно ... " 
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Перунпка провпре кроз врата п узврати, не окре
ћућп се к њему: 

"Па ко ти каже- да нећемо бити заједно? Баш то 
смо синоћ расправили Гвозден и ја. Теби истиче слу
жба сад о Ћурђеву дне. Али ће ти је Гвозден обнови
ти- била бп и грехота да те сад, таквог, отпушти. Око 

плаће ћете се погодити - и сам видиш да ти мора бити 
нешто мања ... " 

Ућутали су - она и даље неодређено загледана у 
простор изван колибе, а он скврчен на сену. 

"Ето тако, а сад ћемо на посао: још сто послова ме 
чека ... " најзад изусти она. 

Али он - као да њене речи уклонише неку брану 
у њему - притиште патрљцима шака очи и нагло зари 

лице у сена. Рамена су му се тресла, али се јецање је
два чуло, угушено сеном. 

Перуника је поћутала, као да ништа није приме

тила. А затим му полако приђе и, спуштајући му шаку 
на раме, изустп с одмереном нежношћу: 

"Немој тако. Немој. Може и она вјештица од све-
крве да бане ... А да знаш и мене срце боли што ти се 
то догодило ... А и не казујем ти да ни ја нијесам која 
сам била: ако међу нама не би све остало како је било 
- запетљали бпсмо се, све би се временом и обазна-
ло ... и ... и раздвојили бисмо се уз велику бруку и нево-
љу ... Знаш, твоје страдање је мене довело памети ... А 
изгледа да сам и у другом стању- не добијам прање 
које сам вазда уредно добпјала ... " 

Она га, најзад, благо помилова по коси: 

"Него, доброта моја, хајде полако се прибери, па 
да отаљавамо посао ... " 

Он се придпже на колена. Али- да ли због позле
де рана п губљење равнотеже или неодољиве жеље -
посрну к њеним ногама и обухвати патрљцима њене 

листове: 
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"Па добро!" зајеца он. "Па добро! Пристајем ја на 
све само да сам поред тебе! Да те гледам, да те слу
шам ... Може Бог дати п дјецу твоју да подижем- да их 
шпкам, да их питам, да се игра м с њима ... " 

Она је постајала стрпљиво, пустивши га да се из
јада. А онда га је прстима вуцнула за раме и изговори
ла с благом чврстином: 

"Па, тако и ја мислим ... " 
Бришући надланицом сузио лице, он устаде. И бо

јећп се да погледа у њу, нагло з~хват~ наручај сена .. 
"Иди ти", рекао је не гледа]ући Је, "иди, послу] у 

кући- ја ћу све сам ... " 
Али она није отишла, него је такође износила на

рамке сена и збијала их у сандучару саоница. 
Радили су брзо и ћутке, иако се сваки пут споти

цао о праг. 

А кад је сандучара напуњена сеном, она је рекла: 

"А баш сам се чудила - шта ће саонице пред сје
њаром. Но све се бојим да ти то нећеш моћи потегну
ти. А ја не могу ... не смијем у стању у коме сам да ти 
помогнем ... " 

Он се ћутке упрегао и, подухватајући мишицама и 
лактови.ма рукунице, упро се у тле и напрегао чита

вим телом. 

Саонице су кренуле, а она је рекла: 
"Да је ту Гвозден - неће вјеровати кад му будем 

причала ... " 
Н ове,нбар-gеие,нбар 1980. 
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ДОКТОР И ОР АО 

Сви су у селу знали п доктора и орла- првог су во
лели, а другог су се бојали. Међу њима није било ни
какве везе, јер је п доктор б по човек, а између орлова 
и људи, као што се зна, нема сродности. 

·Орао је био прави орао - највероватније оршща. 
Он се није бојао ничег п нападао је не обзирући се 
много на вику, па чак ни на пуцњаву. Он није смео да 
се плаши, јер не би могао доћи до плена и морао је да 
отима испред људи да бп прехранио своју пилад- сва
како пх је имао негде у врлетним висовима клисуре, 
откуда је стално пзлетао и куд је одлетао с пленом. 
Село је под планином - голом п каменитом, и једино 
се у њему увек могло наћи хране за орла. Орао је то 
научио већ од својих пређа и кад би прокрстарио над 
брдима, не приметпвши мрдање ничег живог на њего
во стравично клпктање, он се надвпсивао над селом -
тамо је увек гмнзала живина, ћутке би одабрао плен и, 
невидљив и нечујан, бацао се на њега из висина. 

Ни доктор се није плашио- ни људи ни звери, ни 
ноћи. Власти се није бојао јер је био бунтовник, а као 
безбожник није зазирао од Бога п мрачних сила. И ма
да још није био прави доктор - био је на завршетку 
медицинских студија, свп су га тако звали, а и сам се 

тако понашао п лечио сељаке. Сељаци су га волели 
јер пх је лечио бесплатно и бпо непоношљпв, прпчао 
са старцпма, шалпо се са старицама п играо с децом. 

Али кад је доктор једног дана успео да ухвати ор-
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ла- то се рашчуло селом још пете вечери, њпх двоји
ца су у представама и сеhањпма постали неодвојпви. 

Докторова куhа је била на осамп, под самим бр
дом и орао се најрадије окомљавао на жпвпну око ње. 
Докторова мајка га је често проклињала- однео би јој 
најбољу носилицу тако да и није дао да се запате пп
лад. А кад је бпо ухваhен, она се обрадовала, довику
јуhп новост преко села - село се обрадовало п одало 

хвалу доктору. Доктор је хвалу и заслужио, ослобо
дивши село беде, а још више због храбростп и снала
жљивостн коју је прп томе испољио. Наиме, орао је 
био налетео на јато кокошака, зарио се канџама у 
квочку, али ова је, бореhп се, успела да ускочи у куhу, 
вукуhи острвљеног орла. У куhу су побегле и друге 
кокошке и око огњишта је настала стрка. Доктор је 
истрчао из собе и залупио куhна врата, па се бацио на 
орла који, стешњен између ствари, није ни стигао ни 
имао куд да узлети" Орао је изуједао и избио доктора 
по мпшпцама и шакама, али овај га је савладао и спу

тао. 

Сви су мислили да he доктор одмах погубпти ор
ла, као што би учинио свако у селу. Али он га је, спу
hеног, бацио у пзбу да преноhи. Сељаци су се побоја
лп: безбожник какав је, доктор може и пустити орла. 

Али доктор је био учен п хтео је да размисли пре 
него што одлучи како да се освети орлу. 

Ујутру је извршио оно што је преконоh смислио: 
пзбо је орлу очи усијаном иглом, а затим га одрешпо 
и бацио у ограђену башту. Орао је, покуњен, мировао 
све до првих поподневних заладака. А тада се у њему 
нешто покренуло - то је заиста било време кад су га 
обично чобани прпыеhивали да излеhе из клисуре - и 
он се опрезно покренуо. Али свуда га је дочеюшао 
плот. Не нашав излаза, он је постојао оборене главе, 
са сукрвицом стврднутом од исцурелих очију до врха 
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повпјеног п снажног кљуна. Сељаци су му добацива
ли, деца га подјарпвала прутовпма, висеhи на плоту, 
алп се он на све то није обазирао - изгубљен у тами о 
којој није ни слутпо да може да постоји. Наједном је 
поскокнуо и размахнуо крилима. Била су то огромна, 
моhна крила правог крсташа с белим перима у среди
ни тако да су и лпшhе п траве задрхтале од њиховог 
замаха. Он бп заиста п одлетео, али су га дочекале 
гране Ш.ТЈ;>и~а: заплео се крилима, пзломљено и истрг

нуто перЈе Је полетела унаоколо п он се срушио као 

ствар, тупо лупнувши. 

Ја сам се питао: Куда он то xohe да одлети, кад је 
за њега свуда исти мрак? 

Алп он је упорно шнова покушавао, све док није 
клонуо, изморен п очерупан. 

Сељаци су за то време исказивалп бојазни - да 
орао занета не одлети, па да и слеп на неки начин чи

ни штету. 

А доктор је објашљавао: Орао има очи које уве
лпчавају п он пз висине види и најмању ситницу. Када 
xohe да нешто улови, он склопи крила п пусти се пз 
висине, а оно што гледа смањује се у његовиr-.r очима, 
све док не добије праву величпну у трену кад он допре 
до њега. Њему су главно очи - он без очију није ни
шта. 

Сељаци су се сложшш да је орао безопасан без 
очију п одали ново прпзнање доктору: Учен човек, 
зна, па га и удеси како треба. 

И сељаци су најзад одахнулп. 
Орао је пожпвео још неколико дана у башти, али 

су се за њега заюшале једино кокошке -најпре изда
лека п из заклона, док се наЈЗад нису осиелпле да га 

кљуцају. Орао није покушавао ни да узлети ни да се 
брани. 

Можда бп кокошке најзад п дотукле орла да док-
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торов дед није доконао да од њега може бити вајде. 
Зграбио га је за огромна крила која су се скрушено.ву
кла за њим, ставио му главу на трупину и одсекао Јед

ним ударцем секире. Орлов труп се промешкољио и 
смирио, а старац је рекао: Крила су му јака, биће до

бра да се њима брише пепео и брашна - боље и то но 
ништа. 

А мени, дечаку, учинило се да су се у том тренут

ку земља и небо смрсили уједно и облили крвљу и 
мраком. 

23. айрил 1959. zog. 
Сре.нсz:ш МшТiровzща 
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ШУДИКОВА 

1. 

М п смо само један од начина живота који је бпо и би
ће. Ми то знамо, а знали су п онп пре нас, знаће и онп 
после нас. Но открити то сваки пут изнова- то и јесте 
живети, створити СВОЈ свет, п отуда, ваљда, неодољпва 

драж копаља по прошлости п сноваља будућности. 
Бпо сам млад, тек сам улазио у свет, кад сам от

крио Шудпкову. И откривам је поново сада, у зрелом 
добу, у тамници- одлазећп из света. Шудпкова је све 
то време, можда одувек, бпла - и биће заувек у мени. 

На једно сахат хода низводно од данашљег Иван
града а ондашљих Берана, на самом почетку Тпфран
ске клисуре, остале су на једном заподиљку рушевине 
средљовековне српске црквпце Шудпкове. До ље да
нас не во дп никакав пут- као да између нас п прошло
сти и нема пута пзван нашег духа. Али радознали пут
ник he је лако пронаћп ако се држи десне обале Лима 
до ушћа речице Буди11rке, па се одатле успне једно сто
тинак-двеста метара на стену изнад Лима. Путник не 
може да погрешп, јер п нема другог приступа Тифран
СКОЈ клисури- црквица као п све људско угнездила се 

где he људима ипак бити доступна. 
Ничег, скоро ничег о Шудикови није остало ни у 

незаборављпвоы памћељу народном, сем да су је Тур
ци незнано кад п због чега разорили - кандплце срп

ске вере у овом склоюпо111 кутку пспречило се у Јед

ном тренутку љнховом господству п свету. Ничег, 

скоро ничег није остало што би опомиљало на живот 

273 



калуђера н свештеника н на скупове побожног пука
остали су једино те?\rељп п патос малене црквице од 

спвог п меког тесаног камена којим обилује најблпжа 
околина п око чије обраде не треба великог труда. 
Нико не зна нп кад је црквица грађена- суде!ш по све
му морало је то бити у првим временима српске држа

ве, у 12. пли 13. веку, ако не и пре, а неодгонетљиве 
шаре на неким њениы каменовима казују да је ту, или 
негде у блпзинп, била некаква пресловенска грађеви
на. Заподпњак на коме је она озидана нпје дуг ни три
ста метара, а пола од тога ако је широк, п благо пада 
од тифранске врлетп ка реци. Обрастао у шипраг п 
жбуње, он се чини п много мањи и беспомоћан проти
ву биља, које својом најездом навешћује час кад ~е 
прогутати п задњу ледину, па и саму рушевину, да Је 

више не открију људи далеке будућности- уколико јој 
људи на време не прптекну у помоћ. Још ту стоје ира
сту моћни храстови и брестови и липе под којима су се 
људи купили- Турци их нису посекли јер их нису ода
тле могли изнетн, а за народ су били једини још ЖIIВП 
симболи његовог духовног постојања. 

Градитељи манастира п цркава балканских нала

зишr су скровита места - у турско време и затурена и 

недоступна, угодна за усамљеничка разыишљања а до

ступна верницима и токовима воде и ваздуха. Шудико
ва- не зна се ни шта њено иые зна чи, имала је пред со
бом клисуру и стену с безброј шппља за испоснике, 
под собом студену и зелену реку, а у позадини жупну 

долину све до Кома планине на впдпку. Градитељу нн
је било стало до тога да црквицу истури погледу кошr

ко да њеним службе ницима п онима кој п јој приступа
ју осигура угодан мпр п свежпну. 

Заклоњена превојем п стаблима, она је гнездо ко
је су људи, користећи природне услове и своју вешти
ну, савшпr својој неодољивој потреби за светом друк-
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чщим од свакодневног - жудњп за вечним и неизме

њивiш. Ј едпно њено пзобиље - одмор оку и души. 
Ћурђевп Стубови, манастир на сахат хода одатле 

узводно и на супротној страни Лима, зиданп су да доми
нираЈУ равницом- да их уши и очи вернпх могу лако на

!ш. Они својом истуреношћу и величином потврђују и 
на11rећу веру п моћ које пза ЊlLX стоје, а Шудикова се, на
протпв, повукла у затуреност п глухоћу, као да јој људи 
нису ни потребни, а још мање вери њеној. Ничим се она, 
затурена, малена и од трошног материјала, није ни мо
гла истаћи- сва њена лепота п није у њој, него у споју 
између људског рада п природе, који она собом значи, у 
вештпни КОЈОМ Је човек њоме нашао и пзпдао гнездо за 

своју мисао п своју везу са вечношћу. 
Човек унапред не зна чиме п колико ће га везати 

за себе неко место 1ши предмет. Ј е р као што свет от
крива накнадно из доживљаЈа и искуства, он се на

кнадно и заљубљује у његове појединости, налазећи с . . 
њима сродности КОЈе у први мах нще приметио, па чак 

откривајући у њпма п смислове које они по самој сво
јој природи не могу да имају. Штавише, човек накнад
но утврђује п слутње које су га привлачпле нечем што 
ће тек касније заволети или ће оно за њега постати 
значајно- стара прича о љубавнику који се заљубио 
на први поглед, чак чим Је чуо њено име. 

Тако сам и ја прочптавшп, 1925. године, у "Лов
ћенском одјеку", чланак једног мог професора о Шу
дикови, осетио п узбуђење п радозналост што се ту, 

близу градића и мог живота, налази разорен храм за 
који се држи да је био седиште првих црквених погла

вара мога народа и да Је Један од њпх у ње.му и сахра

њен. То ме је навело, да мало по опису, а мало пропп
тпвањем, пронађем црквпцу. И данас бих се заклео да 
сам, већ док сам тај чланак читао, наслутио да he раз
валина пматп за мене неки нарочити значаЈ. 
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Истина је ово: пропщале су године - пет, десет, 
двадесет. тридесет, а ја на Шудикову нпсам ни поми
шљао. Али је нисам ни заборавио: кад год бих се про
везао цестом насупрот њој, а то се у том дугом перио
ду много пута десило, ја сам сваки пут жудно очима 
тражио и налазио у суровој и огромној стени њено зе
лено гнездашце, а у MO~'>f сеhању она је повремено пз
бпјала са сликама из младости, а п с помислима на не
пзбежност и моh људи да својој егзистенцији- духов
ној п телесној и свакој другој, нађу п одговарајуhе об
лике. Због тога се Шудикова као доживљај п визија, 
слика и смисао п јавља данас у мени с толико свежом 
п неистрошеном снагом- то ја xohy да се юразим њоме. 

Али зашто, зашто се притајивала толико у мени? 
Зар је баш она морала да буде скривени и скривани 
смисао моје судбине- мој сан и моја јава? Зар у огром
ном простору који сам скоро кроз педесет година ви
део нема ничег што бп је ыогло заменити? 

2. 

Радозналост с којом сам, пробијајуhп се кроз жбуње
било је то пролеhе 1926. године, тражио црквпцу, пре
образшrа се у страву ускоро пошто сам је пронашао. 

Никаквог гласка није било ниоткуд, сем птичјег 
цвркута п хујања реке као у сну пли из недогледне да
љине. Све приче о чудима и веровања у њих згуснуле 
су се у опажање свих ствари - дрвеhа, трава, саме ру

шевине, као пробојнпх п устрепталих. И да се у тим 
тренуцима ма ко појавио, ја бих бпо пето толико уве

рен да је он приказа колико и свакпдање бпhе. Јер ма
да нисам више чврсто веровао у чуда и прпвпђења, са
мо место - самцато под небом п каменом. па каже ве

зане за њега и што је оно собом юражавало- разоре-
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на старинска црквица с гробом непознатим, а нарочи
то начин на који сам га доживео- предмети нису били 

ништа стварнПЈП од легенди и замишљања живота ко

ји је ту текао- све је то појачавало ocehaj нестварног. 
Штавише, то п није била права нестварност, него као 
да се сама стварност распала и растапа- кроз ствари 

бих, као у сну, могао протурити руку, као и да не по

стоје. И мада, на изглед, тај спољни свет остаје неиз
мењен, у мени се он појављује у видовима опажајни
јим п, иако је то неисказпво, чак п јаснијим: ја сам сам 
део њега - тиште ме изнутра црквица и стење п раду

је ~е безмерно у мени п из мене цвркут птице у овом 
наЈедном докучивом простору. 

Чак сам и телесно опажао свој унутарњп пре
ображај. До њега није дошло наједаред, него сам га 
приметио тек откад сам, пробившп се из жбуња на 

равну чпстпну, опазио здесна рушевпну од спвог каме

на, високу негде метар, негде два, запањен у првом 

трену што је тако малена стална црква српских архи
епископа - не веhа од мање сеоске цркве. Одједном 
сам почео да ступам полако, плашеhи се да не сломим 
гранчицу п не пзазовем шум у властитој напрегнутој 
унутарњој тпшинп. Свака стварчица - сваки листиh и 
травка п пукотина у камену, постали су ми јасни, чак 
п јаснији него ишта икада, и ја сам пролазио кроз свет 
који је био пето толико ја колико п ја сам, пазеhи да 
не разбудпм њега, или себе, и изван којег није било 
~пчега- шr моје прошлости ни мојих нада, ни истори
Је нп другпх светова. 

Алп упркос страви и нестварности, па чак и стра

ху, знао сам да се неhу и не могу зауставити. Чудо ни
какво нисам очекивао п у дну свесш знао сам да се ово 

неhе и не може догодити, мада и не бих био много из
ненађен ако би се догодило. Чудо се- знао сам и то
догађало у мени као нарочито доживљавање - спаја-
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ље с реалношhу у коме се губи разлика п граница из
међу мене и средине, мене и света. То и такво дожи
вљаваље -оно се у различитим приликама јављало и 
касније, а код грађевина тако интензивно као у Шуди
кови једино, мада на друкчпји начин, код Таџ-Махала 
у Индији и Свете капеле у Паризу- никако нисам мо
гао ни предвидети ни обуздати и оно се у мени одвија
ло мимо моје воље и са слашhу врло сличном љубав
нај, али и пуној самртне језе. 

Гробља и гробови су, по наслеђеном вероваљу, 
пзворпшта чуда и приказаља. И мада је у тој пустоши 
шудпковској, у којој није било ничег и никог сем мене 
и тог мог нестварног и самерљивог света, осеhаље је
зе и страве због слуhеног гроба било јаче него у нај
глувљој ноhи на најозлоглашенијем зборишту приви
ђеља, ја сам не само неодступно тражио гробнпцу све
штеникову, него био у тим тренуцима уверен, мада то 

себи нисам хтео да признам, да сам баш због тога ту и 

дошао. 

И кад сам је нашао у углу црквене лађе, она ме је 
разочарала спромашком скромношhу и обпчношhу и 
вратила у стварност- била је скоро равна с тло м и по

кривена испуцалим и размакнутим плочама од истог 

оног меког и трошног камена којим је и црква махом 
зидана. Али нисам подигао неку од плоча, и то не пз 
страха колико из нелагодности од мртвачких костију 
и лешева. Полако сам се почео враhати у реалност- у 
свет који није био само мој нити ја део љега, поново 
обплазити и разгледати, чак сам сео и на један отеса

ни камен крај цркве. Птице су запевале у неизмерном 
простору, а нада r..шом у стељу дозивали су се козари. 

Но мада се стравичност, а поготову страх, нису 
појављивали у каснијим обиласцпма Шудикове, оно 
осеhаље истоветности са светом, она самртна страст, 
юбила би, нешто ублажено, кад год бих бацио ю аута 
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поглед на љу, па чак п кад бпх се ље сетио. Је лп то 
она, Шудикова, или оно прво осеhаље ље, толико ин
тензивно у својој стравичности да је у мени постало 
реалност која се не да потиснути, па ни заборавити? 
Није ли, најзад, свеједно шта је у питаљу- предмет 
IШП импресија коју је юазвао, будуhи се они у мени 
спајају п изражавају као једно. 

Свет п човек, свет-човек. 

,., 
.). 

Долином Лима је, као што се зна, текао људски живот 
много пре доласка Словена, а веh од десетог столеhа, 
она је жариште, свакако не једино, српске државе и цр
кве. Предаље казује да су у оближљем селу Будимљи 
били двори краља Милутина - треба да је краљ радо у 
љима летовао, а и друга села у околини помиљу везе с 

овим знаменитпм влада оцем или с другпма из династи

је Немаљпhа. Шудпкова, овако малена и затурена, тре
ба да је била један од најстаријих, а свакако важних 
центара тога раног српског битпсаља, а како турско го

сподство траје од краја четрнаестог столеhа све до мо
јих дана, о~а, разорена али незаборављена, спаја и из
ражава тр<IЈаље овог народа кроз читаву хиљаду годи

на. Сличност је ту додуше само симболичка, а још уза
луднще Је у љеном садашљем изгледу откривати слику 

пропадаља српске средљовековне државе. Нечим дру
гпм она опомиље и намеhе се: људи ове земље налази

ли су начине да жпве и духовно се искЮh')' кроз различи

те и чак супротне системе. Војске и царевине су долази
ле и одлазпле, а народ је трајао на овој реци и међу овпм 
планинама, потврђујуtш особеноL'ТИ свога духа у овом 
храмчпhу и љиме, чак п пошто је он био разорен до те
меља и пскраЈ љега пшчупан људски живот из корена. 
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Казпвала је касније Шудикова п нешто значајније 
п свељудскије- начин како су љени људи живели, па и 

због чега су живели. 
О томе се није могло закључивати толико пз саме 

грађевине, колико из односа између ље и средине - из 
уклопљености љене у пејзаж, ненаметљиве истурено
сти на заподиљку, као да је бела птица начас слетела 

на зелену ливаду. А нарочито је упечатљпво, потре
сно било то што су људи, код толико удобних места, 
изабрали баш ту станпште за своја обраhаља вечно
сти. Је ли то мисао љихова бежала у тврдоhу и чисто
ту стена да бп што потпуније остала са самом собом? 
А ова ливадица усред камене пустоши, на којој је цр
квица саграђена -па ту је човек морао за стати у стра
шном заносу несвакидашљицом, у пориву да бар ек

стазом докучи смисао свог постојаља и своје судбине! 
Као да то и није ливада, ни црквица на љој, него су оне 
надахнуhе из ког се мисао извила бела и чиста, нека
дра да каже и објасни ишта друго до један вид, један 
трен људског постојаља и нераскидивости између чо
века и света. Али више и не треба реhи да би се осети
ло - да би се знало све. 

Баш насупрот Шудикови уздиже се црна, чонтава 
стена на којој је била тврђава- Јеринин Град, какве 
моhници одувек постављају на токовима људског жи
вота, не би ли у име коначнпх идеала обдржали своје
времена господства и дате облике друштва. Шудикова 
и Јеринин Град јесу по изгледу и положају супротно
СП!- овамо испосник и псалам, а онамо оклопник п си

ла, обоје на мртвој стражи над људском егзистенцијом:. 
Средљовековни мислиоци и градитељи подвајали 

су и супротстављали телесно и духовно, и пука Је слу

чајност, настала из топографскпх одлика тла, што су 
се Шудикова и тврђава нашле насупрот п супротне 

једна другој. Град стрчп, прети устремљен и црн као 
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копље, а Шудпкова се једва п опажа, стопљена с око
лином - цветиh усред камених грдосија и простора 
огромног јер ограђеног љима. 

Поред Шудпкове не води никакав пут- до ље тре
ба доhп, а од ље нема пута до у непробојну пустош ка
мене клисуре. Поред Града води неизбежни пут низ 
шrмску долину- Граду се не долази, него он сачекује. 

Црква и тврђава, као што се зна, служиле су на 
разне начине петој сврси. Обе су слика и прилика два
ју видова једног те петог друштва. Али п какве разли
ке међу љима! Шудикова је по месту на коме је- усред 
кам.не бездани- п по начину на који је грађена- мале
на, Једноставна, трошна- и нешто изван и изнад љене 

временске намене. Она је и израз неминовне п неуга
спве људске жудље да се открију разлози властитом и 
људско1-.r постојаљу, да се повезиваљем своје прола
зности с непзмељпвпм и недокучивим законима - с 

Богом како се то у средљем веку дефинисала - нађу 
утеха и смиреље у овом свету борбе и промене. По 

свом облику п месту Шудикова и није могла бити дру
го до израз свога времена. Али баш због тога што је 

то била свим срце~r п свим умом, она је кроз ту своју 
временост изразила п неизбежност, неотклољивост 

човеко~ог трагаља за вечним, ухватила у себи трен 

тог спаЈаља човекове пролазности с непролазнпм -
лепота је она ванвремена и као да п није настала усред 
буре од љутога камена. 

И тврђава је окамељена људско постојаље, исто 
оно које п црквица, мада друкчије изражен о. Лепа је п 
она- једноставни заклон од креча п камена на врху су
морне стене. И љена лепота је у обпчности, у очевид
ности љене намене - мада су и љој зидови опали, она 

као да ЈОШ живо стражари над људима и љиховим де

лима. Под љом човек oceha своју немоh, а на љој се и 
сам уздиже у негдашљу силу над људима. 
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Па ипак, она је бесповратна прошлост. 

А Шудпкова није прошла. Прошло је у њој све 
што је било живи п непосредни и материјални живот. 
Али је остао однос према човеку и његовој судбини, 
однос неизидан п неуклесан, у самом месту које је чо
век нашао п начину на који се у њ сместио, водеhи ра
чуна једино о угодностима за своју мисао, о што пот
пунијим а тиме п суровијпм испитима своје савес~и. 

Шудикова је одуховљеност, чиста колико год Је то 

могуhно. 
А свак мора проживети неки начин живота самим: 

тпм што живи. И свак га живи настојеhи да п себе и 
љега оправда и повеже с коначним законима. Шуди
кова је израз те људске неизбежностп, дакако у одре
ђеном времену. Њено здање је било скромно по свему 
п је к њеног звона није се чуо далеко, изгубљен у урви
нама. Али оно није никог ни звало, него опомпњало 

њене житеље и испоснике у околним пеhинама да 
опет и опет испитају своју савест- своје чинове пре~rа 
људима: нпје ли се начину одступило од закона КОЈИ

ма је п човек подређен, а који су једино и докучиви 
живљењем и поштовањем услова људског живота? 

Свак мора живети п духом, нико не може умаhи 
вечности- није ли Шудикова то хтела да каже? 

4. 

Али они који су смислили Шудикову морали су се, 

управо хтели су се одреhп многочег чим људи живе. 
Они су ишли за тим да порекну п саму људску егзи

стенцију како би се што потпуније стопили с чистим и 
непзмењивим законима- с Богом, како су они говори
ли. Повукли су се од сваког дневног и непосредног до

дира с питомом жупом п њенпм жптељима п сласпша, 
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живеhп о кори круха коју би им когод дотурио и о би
строј води с извора испод лпвадпце п сад непресахлог. 
Бар тако ја зампшљаы, а таквих п таквог чега доиста 
је п било. 
. Свакако да су они тако поступали и због тога што 
Је у њиховом времену владало веровање да су матери

јалност и телесност саме по себи услов п извор сагре
шења, па да се ових треба одрицати до граница људ

ског опстанка п обнављаља. Али нису ли они на неки 

начин знали, или, још тачније- слутили, да човек, ме

њајуhи начине према околностима, не може идејама и 
идеалима да се примакне, а камоли да им осигура по

беду, ако се не одриче не само живљенских угодности 

него п основа властите егзистенције? 

Људи не могу ни без Јериних Градова ни без Шу
дикова. Појединци се прпклаљају п .морају да се при
клањају било једном било другом, веh према својим 
склоностима п могуhностиыа, али не дајуhи се до кра
ја одати ниједно!'.Iе, јер би унпштилп оно чиме и због 
чега постоје - своју властиту духовну или телесну ег
зистенцију. Окреhе се човек к Шудикови- к вечности 
п својој непролазности, а свеједно уколико стварној 
или измишљеној, да би опстао, да би се оправдао у 
својој временостп. Шудпкова п Град сучељују се и су
дарају, али су п једно у другоме. 

Шудпкова је она друга страна људске егзистенци
је- она што пориче п саму ту егзистенцију, ради једне 
идеалне п зампшљене. Она би хтела човека безгре
шног ~r чистог- чисти дух и закон, као да овај може да 
посТОЈИ изван греха и тела, као да закона има изван 

матерще. 

Она xohe ванвременост п ванпросторност. 
А баш тиме што је архитектонска замисао била 

веома доследно оствареље п израз свога времена, Шу

дпкова је непролазна лепота- матерпјалпзовање, об-
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ликоваље једне .мисли, једног света који дотад није по
стојао. Непролазном лепотом је чини баш то што је у 
свој камен ухватила тренутак живота одређених људи 
у времену п простору одређеном. . 

А казујући да је баш одрицаље од егзистенцИЈе 

било начин егзистираља тих људи, односно потврђи
ваље љиховог вероваља у могућност повезиваља и по

истовећпваља с вечним вишим силама, Шудикова со
бом- својим местом и ликом, казује вечну и по обли
ку увек друкчију неутаживу људску жудљу да се пои
стоветп са законима који одређују љихову егзистенци
ју, и да самим тим постану п господари своје властнте 
судбине. Та непспуљива жудља за вечним -то је Шу
дпкова - баш складном скромношћу својих облика п 
склољеношћу од људских очију. 

Шудиковскп духовници скоро нису имали ни пој
ма о законима који владају светом. Бог је, мислили су 
они, вршилац тих закона, ако не и сами он п. Ј е~ино 
што човек може у овом свету зла и пролазности Јесте 

да подаваљем телесном и земаљском или одрицаљем 

од љих осигура вечне патље или блаженство својој ду
ши. Свет је за љих самим тим што је био матерпјалан 
био испуљен демонским силама које су на сваком ко
раку и у сваком трену вребале замкаыа љихову гре
шну п бесыртну душу. Баш због тога су и хтели да по
рекну п пониште своју зависност од материје. 

А својом грађевином и начином Живота оставили 

су сасвим друкчије поруке. 
Падајући у заносе и молитве, они су, такође, веч

не законе сазнавали, дакако не логички и разумски, 

него тренутним емотивним стапаљем с непролазним. 

Својим храмом они су се спајали с каменом и водом, 
ваздухом п небом п сунцем и олујом. Поричући мате
рију мишљу, они су постајали део ље, један љен впд 
љеног постојаља. Друкчије није ни могло бити у ствар-
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ностп никад човеку покорној_ Шудпкова је непрола
зна варница пскресана сударом људског духа и света

материје п друштва. Зато и јесте мисао и лепота. 
Велико, најконачнпје љено откровеље и јесте у 

томе што брише границе између човека п света, света 
и закона, закона и облика материје - чист облик вре
менског она је крајља потврда суштине људске егзи
стенције. Крај ље је човек, живи човек, али је он ту и 
камен студени п река која протнче, опомиљући на 
пролазност свега материјалног, и небо које увек 
истим током звезда опомиље на неизмељивост људске 

судбине. Ту нисам .морао пружити руке и отворити 
очи да бих се спојио са самном пстоветнш.r и конач
ном материјом. Шудикова ме је ненаметљиво силила 
да се окренем у себе, у своју савест, п свет и сви љего
ви закони постаЈали су мп ако не схватљиви п савлада

ви а оно доступни п приЈатељски. 

Где год човек зачепрка дyxoi\I, ту је и љегово по
стојаље, и кад год удари будаком, прошири видике 
свога сазнаља_ А мудрост п лепота јесу само два вида 

непзбежне п увек друкчије човекове егзистенције. 
Сшшена с тлом п простором, Шудикова је уједно 

мудрост и лепота. 

Шта све није Шудикова и ко све није она! 
Најпотпунији занос п најконачнија истина, посто

јаље п пролазност, непосредност п прошлост- плп ће 
пре бптп да је све то једно те пето. 

Опијеност вечношћу IШП пролазношћу постојаља 
света п човека. 

5. 

Мп знамо да су творци Шудпкове бплп несавршени 
као и други људи, Али реч је о љиховој поруци- о Шу-
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диковп. А она казује да су њенп творци п духовници 
верујуhи да се придржавају вечних закона, у ствари 
поступали по својој савести- кроз њу, п њоме уоста
лоы:једино су човеку релашвно доступнп закони људ
ске егзистенције. Поступајуhп тако, онп су пружали 
паствп наду и утеху. Као да су знали да је битан услов 
живота људскпх заједница жртвовање њихових про
рока п вођа. Таквог веровања и начина живота, они су 

се, како пзгледа, држали кроз неколико столеhа, чак 
и у смрти- у огњу п под турским сабљама. Штошта се, 
свакако, мењало п у њпховпм гледањима п начину жи

вота, али је првобитна основа остајала- као да су хте
ли да буду верни намени, изгледу п положају саме цр
квице, некадрп и невољки да се отргну од њеног сми

сла, ако се тпме може назвати њена пспосничка пову

ченост п лепота. 

Ј е р црквица је од почетка- откад је закопана, би-
ла идеја чиста преко сваке могуhностп. Та њена до
следност, изражена каменом у каменој пустоши, била 
је тако снажна и потпуна да ничим није могла бптп 
уклоњена. А нимало случајно нико на њој нпј.е ништа 
зпдао нп поправљао, па ни само рушење нще могло 

пореметпти њену суштину. Њене духовнике је било 
могуhно погубити а њу разурпти, али у оном битном
они су остали неунпштенп све док од Шудпкове и.ма п 
камена и док се зна где се налазила. А ко зна, можда 
he они бити непролазни п после тога, дакако не ни у 
каквом загробном или идеалном трајању, него што he 
на неки начин бити наслеђени као у жртвовању за љу
де- за један друкчијп живот н у име других закона. 

Људн и грађевина нису једно, али се преплпhу и 
поистовеhују чак п да их нпје задеспо пети трагич~п 
крај. Лепота Шудикове јесте чнсто људска. Занета Је 
исти дух, пета мнсао прожела њу као дело, а њене ду

ховнике као начнн живота. Ако је она хтела- а то се 
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њом п успело, да изрази једну петину- у оно време је 
то могла бити једино верска истина, њенп људи су тој 
истини доследно служили. И мада је неоправдано ве
ровати да б п једна истина, једна идеја, чак и кад би би
ла коначна, могла да исцрпе и пзразп потребе свих 

људи, петина је да људске заједнице неизбежно мора

ју имати и одговарајуhе идеје и да без ових тешко мо
гу п да опстаје. Шудпковска доследност идеји јесте не
избежнп и одређени духовни вид п начпн људске егзи
стенције. Дах једног живота, не тако давног као што 
се чини, ј?ш се шири пз њенпх рупна п мирисне моли
тве ВПШОЈ спшr- упозоравање људи на њихове дужно

стп према људском постојању, као да се и сад неоме
тано уздиже пз сапете камене пустпње. 

Још је Шудпкова живо п драго трајање народа ове 
земље. Непокоран п неунпштпв, доследан себи, то се 
одупире мали и раскомадани српски народ најездп ко
ја је запљуснула три континента п избила на два океа
на, пустошеhп земље п разарајуhп бројне цивилизаци
је. И кад је све пало. она се одржала, повучена и у иде
ју- у уверење да су народ п социјалне групе, па п по
јединци, неунпштпвп док год се одржавају у ономе 
што је њпхово духовно бпhе, које је, у крајњој линији, 
истоветно с њпховпм обраhањем вечности и жртвова
њем за људско добро. Шудпкова је страсно п доследно 
била то обраhање још пре најезде Турака - није лп 
баш због тога п ову прежпвела упркос огњу и коцу и 

туђој верп п господству? 
Ништа се не понавља, а понајмање историја, и ни

је тачно да се цпвiшпзација преносп у цивилизацију, 
него свака настаје пз непзбежнпх потреба одређене 
људске заједнице п нестаје кад сазри да буде разорена. 
Шудпкова је најчишhп облик српског раног феудал
ног духовног непреноспвог и непоновљивог постоја
ња. Па ипак. пма у њој - п то је оно што одузима дах п 
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помрачује разум, неког безразличног људског посто

јаља, људске егзистенције као такве. 
Али не, такво што не постоји - не постоји ника

кав свеобухватни облик, юпп у ма ком од облика не
што што би пзражавало све остале. 

Па шта је то? 
Због чега Ш удикова опо~-.шље непостојеlшм- све· 

људским и ванвременим? 
Ох, изгледа да баш због тога што својом лепотом 

доследно изражава чиме су људи једног времена и јед
не средине живели упркос животу и упркос смрти, 

она, истовремено, открива, свима п заувек, услов по

стојаља - доследност себи, својој савести, социјалној 
средини п пдејп, односно недокучивпм п сваки пут из

нова и на разне начине докучпваним законима људ

ског постоЈаља. 

Свељудско п вечно, уз утваре и вероваља да би 
костур могао подпhп ове не баш тешке плоче п~и да 
he се пеhпна Тпфрана отворити са својим небројеним 
благом ако се употреби реч коју је собом однео Мој
сије, последљи знаменити игуман овог краја. Али то п 
јесу петине п лепоте, и окренути се љима, пето је што 
п одлучптп се за добро људи- за самоhу у пустиљи, за 
Шудикову. Јер баш оно што се у највеhој мери прика
зује, а п само верује да је истинито, односно опште
људско п откривени закон, у ствари јесте најчешhе п 
најнеодољпвпје суштаство своје средине н свога в~е
мена, а што доследније несебично жртвоваље љему је

дина је каква-таква гаранција трајаља п мимо свог 
времена. Шудпкова може да буде п занос безбожника 
-п овај he наhп и саздатп своју Шудикову. 

Зар узбуђеље пред љеном ненамерном лепотом п 

коначношhу љене идеје веh није п одлучпваље за љу 
нову н друкчпју? Јер заиста, било данас било сутра, 
бшю ја било ти- нп без ље се живети не може. Зар би 
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људи бнли људп без лепоте, без творачке мисли, без 

патље за човека у име идеје, без порицаља услова вла
стите егзистенције? 

Нестаhе п реке, а некмоли Шудпкова, п звезде he 
се померпти са својих путева, а некмоли људске идеје. 

Али he човек увек морати одрнцаљима да потврђује и 
осваја своје постојаље. Јер како бп Шудикова била ле
па лепотом звезде заробљене у лппщи и како би се 

могла опретп насиљу оних који су љеним унпштељем 
хтели да оспгурају своју времену моh и господство? 

Лепоти љеној и свакој, нема краја ни почетка. 

б. 

Знао сам да је то- у касно пролеhе 1929. године, по
следљи сусрет с љом, јер ја сам одлазио у далеки свет 
и нове доживљаје, а Шудпкова је неизмељиво остаја
ла где је и ограђена. Али ннсам помишљао да he баш 
опроштај с љом доградпти у мени коначни доживљај 
ље -сваки сусрет с љом чинио ми се коначним, нов по 

нечем. А откуд бих тек могао да знам да се раставље
НII никад неhемо раставити и да he се она у мени јав
љаш као неодгонетљива јединство идеје и реалности, 
лепоте и конкретног постојаља. 

Све као да је од памтивека олистало, и небо, час 
чпв1п час свила, пловпло је реком. Око Шудикове је 
све шпкљало - траве п шибље, песма птица и младе 

змије IШ!амљене припеком пз дубоких распуклина. 
Чак су п липще озеленелог Тпфрана пловиле на југ 
испод белих и бестежпнскп брзих облачака. У том по
махнпталом покрету живота и боја, црквица зарасла у 
папрат п кукурек била је још маља п незапаженпја -
умрлпја, а оно што је хтела реhп, тужније и ненаме
тљивпје, али и недвоумнпје. Све је врпло, кључало на 
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сунцу ж1шотнпм соковима, претећи да прекршш и зад
љп љен камен, растроши га и угасп поруку љенпх раз

валпна. Алп, она за то није хајала, осмехујући се из зе
леног аркана поуздано и ненамештено, свесна да за 

љу смрти нема. Никакве срџбе и отпора није било у 

љој према лудоваљу жпвота око ље и по љој и баш 
том равнодушношћу п према себи самој, она као да је 
позпвала живот да чинп своје, као што п сама није од
ступала од своје једном п заувек исказане истине. 

Независно су текла два живота -један необузда
них п несагледљпвпх облика, п другп већ давно и неиз
менљпво уобличен п жив једино идејом коју је собом 
ухватио, мада она нпком више није требала - незау

стављиво пропадаље заборављене рушевине услед 
неомеђеног, необузданог живота. 

Па ипак, било је нечег што је повезивала ова два 
света. Она свељудска одуховљеност Шудикове, љена 
окренутост к себп - к људској савести, најзад, љено 
порицаље реалности и егзистенције, као да су отвара
Ш! бране животу, а у сваком случају опомпљалп, да се 
баш тпм начпнима п отварају токови људске егзистен
ције противу насиља, пскорпшћаваља и заглупљива
ља. Људско шудиковско окретаље к вечности - к 

усклађиваљу људских односа с непзмељивим закони
ма људског живота и људске прпроде, било је поз1ш у 
слободу п околној прпродп - цвећу да цвета рујно и 
жутпкаво, и камену да га храни, реци да отпче утиру

ћп нове обале, и животиљама да се непромишљено 
плоде. 

То је бпо безгласни и ванвременски зов људском 
бићу да живот схватп као дужност утолико апсолут
нију п непзбежнију уколико је вршп неусклађенпје са 
законима- са слободом људских јединки п заједница. 
Отварале су се шпром светле п прозрачне капије п не
постојеће п недокучпве апсолутне слободе, јер се чп-
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ни о могућнпм још један корак ка љој- пз овог пијан ог 
зеленила и недоречене поруке. 

Сви видови живота, неиздвојени један од другог, 
били су подједнако лепи, п чинила се да испосничке 
молитве Шудикове зову на оплодљу као на свету ду
жност према вечности- према одржаљу људског ро

да. Две бубице су мплеле уз влат сустижућп се у љу
бавном заносу и орао се огласио над клисурама, а у де

белим хладовпма под стаблима нудио се тавни лежај 
мек до бескраја и мирисан до бесвести. 

Зашто, зашто бела девојка није хтела, није схва
тила да треба да дође? Зашто није престала бити оно 
што јесте- рођака п варошанка, а остала млада и без
разлпчна женка- гола жудља за парељем? Јер овде 
све нестаје у подневној јари опојној соковима п тиши
ном- п сећаља и забране, све сем оно што мора да до
ђе: девојка, дођи, космос није више недогледан - ка
дри смо да га обујмимо љубављу нашом и населпмо 
породом својим. Нестала је п црквица у страсном 
спарном трепету, утишао се шапат трава и бубуца у 
ишчекиваљу светог чина- нема под небом ничег из

међу мене и ствари, нема света изван жудље п преда

ности оплодљи. 

Поступно бива разумљив говор трава- свака има 
свој и баш тај најлепши. Литице се меко падају погле
ду, небо ми брише очи влажне од чежље, а Лим одно
СII у неповрат мисли п успомене. Црквица није више 
нерашчпшћена рушевина, него и она једно са свим 
осталим - нерушевна, нерушена, неуништива. Није 

она впше нп лепа ни мудра, није кадра и кад би хтела, 
да ишта каже п оставп за собом - она једино постоји 
као п ја, као ја је рођена ко зна кад п одређена за бе
смртност. Ни друго ништа не умире нити може умре
ш - док траје овај час опојне истоветности са свпм 
што јесте, што је бпло п што би хтело да буде. Ништа 
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се неn е догодити- једино још то знам, п ишчилеhе тај 
љубавни загрљај с простором и стварима. Потрајаhе 
он док xohe свако настојаље могло би једино да га 
разбије п скрати. 

Шта he 111е вратити из овог сједпњења у коме је 
исто тако слатка и живо бити стена као и бршљан за

љубљен у њу, бити јуче као п жудети сада, смишљатп 
сутра - као бор безбрпжно чекатп удар грома на врху 
литице? Зар ишта може да ме отргне из те тако очи
те, тако непобитне и најзаносније пстоветностп са 
светом и временом? 

Али то је учинило чобанче - сиромашни, поцепа
нн козар, који се огласио клетвом над стадом које се 
покренуло с пландпшта и тргнуло га пз сна на камену. 

Козе су за јавиле ка лптпцама, а он се спустио к цркви
ци, како би са чистпне могао да их осматра. Био је на 
трен збуњен сусретом с незнанцем - зачуђен што се 
људски створ појавио у његовој пустоши. Назвао је 
Бога п мирно сео на зид рушевине, клатеhи ноге у ис
крпљенпм опанцпма и осутим ногавпцама. Био је веh 

скоро младиh п знао је да је то црква коју су Турци ра
зорили, ваљда п због тога што се нису могли осветити 
литицама ню које су побуњенп кметови сатрли њпхо
ву војску. Али није знао ништа више. Није му ни тре
бало - црквица није имала за њега никаквог значаја, 
бар не веhег од које било заветнине. Имао је п свпра
лу, п мада га нисам молио, засвпрао је као и дечак у 

вюији једног песника над грчким шш којим било раз
валинама. 

И то је био симбол победничког и свемоhног жи
вота. 

Можда је младиh заиста у праву, као п живот ко
јп се не обзире на поруке и немогуhностп. Можда сам 
ја Шудпкову 1шшсшю, она је можда била само повод 
моме свету. 
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Можда, можда. 
Занос сједпњења са светом разбио се пре него се 

и уоблпчио првп радосни поклпк свирале. Али свира
ла и свирка нису биле за мене ништа више ни друкчи

је од њпхове опажајне реалности- предмет и мелоди
ја" И Шудпкова се јавила стварна, каква је била и до
тад- с њенпм лепотама п порукама. Чобанче п фрула 

били су опажајнпји, али нп речитијп ни стварнпјп од 
црквпце. Као да сам бпо обречен да оно што је юре
кла, пшi што сам ја схватио п уобразпо као њену по
руку, дожiшпм п носiш као најпотпунију п неотклоњп
ву реалност. То је у том трену било болно - жива ле
пота Шудпкове утпскпвала се у памhење у инат фру

ЈШ и све незаборавније са сваком њеном варијацпјом. 
Није могло да се бира између ње и фруле, ње п било 
чега- она је била реална колико п било шта друго п, 
мада узалудна, лепша, непзбежнпја од ичега. 

Није било узалуд- ни боловања, ни младпhка за
љубљивања, ни одрицања која тек треба да дођу. И то 
је живот, макар п с разореном црквпцом као пзмп
шљеном реалношhу. Јер ником се није иставило на 
пут, а камоли да је сасе кл о неку грану живота- можда 
је то једино п требало реhи, можда сам једино то и 
хтео да кажем. 

И сада и онда п увек. 
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ЦАРДУКЉАН 

Бпло је стравпчно на јавп над ыодрим вировпыа, там
ним дубинама шуыа п влажнпы клисураыа - раскпну

hе цар Дукљан окове п опет завладати светом и мио
ме. Било је још стравичнпје у сновима - све што је 
угрожавала, све чему се нисам могао одуппратп, све 

што ме је ужасом будило, дозивала би п дозвало све
моhног п неотклоњпвог цара зла. Њега није било, али 
отетп му се нисам могао - нп на рви ни у сну. 

Данас нема страве - нема оног емотивног дожЈш
љавања бајке о њему као нечег што је заиста бпло и 
што јесте, а нестало је п наслуhивања, скоро чулног 
опажања Дукљана у стварима п људима п у менп са
мом. Али бајка о цару Дукљану није умрла, него се 
преобразила у нешто још стравпчније у интелектуал
но сазнање о непролазностп зла. Живи цар Дукљан 

пето онако недоступно - живео како живео, умаhп му 
човек не може док жпвп. Јер све се мењало п мења, па 
п бајка у .мени. Али ме није никад осташша, неумољи
во, непрестано се јављајуhп у новим видовима. Сад 
знам п да he ме наджпвети- непролазна, неисцрпна у 
својим обшщима. 

А можда бајка и нема никаквог смисла, него ја у 
њој смисао тражим п проналазим, као што п иначе 
људп чине са свим, у нади да оправдају своје мпслп и . . 
дела- своЈе посторње. 

Бајка о цару Дуљану је песма престара- каткад 
мп се чпюr да је настала с првш .. I људима, а без сумње 
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је она моје најраније, пуно п страшно сазнаље света п 
људске судбине. Али п сваког људског бпhа! Јер човек 
се најпре сусретне са злом п добром- ваљда је п то је
дан од разлога што је човек. Свак пма свог цара Ду
кљана - своју Снежану п Вештицу п свог Вука и Цр
венкапу, који га прате до гроба. Зато нико и не зна кад 
је настао Дукљан, односно бајка о љему. Зато се она и 
наыеhе својим, мојим, љеним, вишим љеним смислом: 
јавио се цар Дукљан кад и човек п људско трајаље је 
неодВОЈИВО од љеговог. 

Живљаше цар мрака и зла, Дукљан, у временима 

прадавним и владаше над људима. Он огради тврди 
град на ставама Мораче и Зете п људи му се не мога
ху одупрети. Онда Бог, цар добра и светлосш, посла 
свог угоднпка Илију да савлада цара зла. Али свети 
Илија му не могаше наудити, иако се бораше с љпм на 
земљи, у води и ваздуху- он не беше силнији п мудри

јп од Дукљана. Онда се сам Бог крену против Цара. 
Он страшним ударом грома разори до темеља љегов 
град, поштедевшп једино праведну служавку Мора
чанку- љу су анђели са штругљом п кравом коју је му
зла пребацили у завичај, а самог Цара окова п баци у 
најдубљи впр реке Мораче. Јер уништити га није мо
гао - п Цар је бесмртан, он се непрестано трза и јед
ног дана he прекинути окове п поново завладатп над 
светом и људима. 

Бајка је, како се види, добила своје временско и 
просторно обележје - похрпшhаљена је п везана за 
Црну Гору п рпмскп град Дпоклеу, руине данашље 
Дукље, а и само име Дукљан је пзведено од Диоклеци
јана, цара рпмскога. Но бајку су словенска племена, 
по свему судеhп, наследила од народа које су затекла 
на Балкану, односно у данашљој Црној Гори - борба 
мрака и светлости, бога добра п бога зла је прасловен
ска п, као што се зна, први уметничкп мотив п прво 
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објашљеље света п људске судбине. На друкчији на
чин исказани. мотпвп о цару Дукљану се јављају из 

људске праисторпје у Индији, Месопота11шјп, Перспји 
и Египту, а и у индијанскпм средљоамерпчким циви
лизацијама. А што се бајка о цару Дукљану одржала и 
уврежпла баш у Црној Гори, желео бих да томе нису 
разлог крајности црногорске- безумно отимаље о го
ли живот п најнесебпчније одрицаље. Али то су жеље! 
Цар Дукљан нема смрти и неhе оставити земљу моју. 
А п не може- без људи не би било ни љега нити би 
имао шта да осваЈа. 

А ко зна, можда људи не бп ни могли живети без 
цара Дукљана- без зла. Можда не би без љега нп би
ли људи- бплп бп без разума и добра. Како бп усавр
шавали п оспгуравали људску егзистенцију ако не би 
било зла - насиља, пљачке п угљетаваља? Без цара 
Дукљана човек не бп бпо човек. 

Стрепео сам од њега и ужасавао се због његове 
непролазностп и непзбежностп. И, јер га нисам могао 
пзбеhп, чпнпло ми се да се он налази у природи ства
ри и човека, да је он врховни закон п неизбежност све
га. Ако је он, према бајци, друга п несавладпва страна 
Бога, односно добра п разума, није ли то само поетски 
п мпстпчнп облик петине да је зло човекова неизбе
жност, да људи самим тим што постоје- као жива би
hа не могу да не постоје, а као разумска немају разло
га да униште своју врсту- морају прпбегаватп и злу. 
Али да бп надаље постојали, да бп опстали - морају 
прпбегавати добру прошву зла, затпрати зло злом. 
Дукљан је неунпштпв- само добро се преобрази у зло 
чпм постане запрека људском опстанку. И тако док је 
људи- остаје мешаље, смељиваље добра п зла, царе
ваље Бога п Дукљана. 

Страшно је читав живот прожпветп у хрваљу с 
Дукљаном, прп то~rе га носеhи п у себи самом. Алп је 
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и дпвотно - потврда моћи човекове над љим, над са

.мнм собом. 
Дивим се Дукљану и мрзим га. Не могу без љега, 

а хтео бих да га се отарасим. Вечно царство је љегово 
п борба против љега. 

Нема бојазни да ће бајка о цару Дукљану умрети 
- јавиће се она изнова у друкчијем руху, да страши п 
надахљује. Ја је нисам записао реда ради да бих је спа
сио од заборава, него да бих, у једном тренутку бес
крајног трајаља, казао нешто о својој, о људској суд
бини и о земљи својој. 

Она је најстравичнија и најлепша, али и најисти
нитија бајка коју сам чуо. Без ље не бих постојао -
треба се надати да ћемо јој променити рухо, ако већ не 
~южемо п нећемо да је избришемо из сећаља и посто-

Јаља. 

Цар Дукљан је човек п човеков удес, п човек му 

мора радн човека бити неумољиви противник. 
Бајка о цару Дукљану нема почетка нити има краја. 

1. окiйобар 1959. 2og. 
Заiйвор у Сре.нској Мшuровшш 
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ЧУДО 
СВЕТОГ ВАСИЛИЈА OCГPOilll{OГ 

ИЗ ЗАБОРАВА проникне доживљај, догађај, сазна
ље, прича- шта било такво, некада достане и рије ч из
ражаља ~па онда машта повезује и дограђује с други.м 
и друкчщим порпвима, све док не присили писца да се 

~ати убојито немилосног пера и чедне бјелпне харти
Је. Понекад код свакога, а почесто код понекога на
дахнуће, идеја већ уобличена, наметне се отимаље'м за 
живот, па писац - свакако се сшrчно дешава сваком 

;:ворцу, :ваком људском створу- мора у истом даху да 

оар прпоиљежи. 

Можда, без сумље такво нешто се десило п мени с 

Василијем Ост~ошким- с идејом да пишем о љему. Ја
вила се и та идеЈа нагло, усред туште мотива којима сам 
већ био обузет. Нимало чудно што се јавила док сам по 
други пут (1962-1966) тамновао под влашћу за коју сам 
се и сам борио - веh смирено свестан своје судбине. 

А сад, држећи ово перо, сазнајем: јављање тог мо
тива, за Р.азлику од других, баш у тамници, баш у пе·· 
рподу МОЈе смирености п помирености, има посебно, 
сш.rболично п загонетно значење ... Оно јесте, тамни
ца Је као са здана за мучна самоиспитиваља, а за духов

~ог стварао3а и за радосна домишљања: ту се дограђу
Је оно што оитно у личности јесте. Али мени се мотив 
о Василију Острошком наметнуо нз постојаља не са
мо мог и старијег од моје свести п сећања- не само ра
ди кљижевног уоблпчавања. 
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Јер иначе не би била узалудна моја домишљаља, 
па и покуша јп, да нађем форму у којој бих юразио оп
сједнутост темом о Василију Острошком. Истина, би
ло је п других тема које су годинама, десетљећима са
зријевале у мени, или сам пх одгађао због пречi.rх оба
веза. Али сам за све вријеме ношеља с било КОЈОМ те
мом бар наслућивао форму која би јој ы?г~а погодо: 
вати. Само с Василијем Острошким то нще оио случаЈ 

-као да се светац опирао гријешнпку. 
Ја нп сада нијесам сигуран да сам ту форму нашао: 

тјеши ме да је дошло -да већ истиче -вријеме да ка
ко било забиљежим -да очувам- Василијеву присут
ност у мом- у сваком црногорском- бићу, присутност 
прптајенију, најприсутнију не само кад ј~ ~пјесам прr.r
мјећивао него и кад сам вјеровао да сам ЈОЈ се до краЈа 

одупро. 

Није ли баш то дуготрајно, овакво-онакво, опира-

ље теми о Василију Острошком било несвјесни начин 
да се најзад примакне.r-.1 свецу - подземним врелима и 
попмаљшrа пз првих звукова родног језика, из ~vшије
ка материна? Не гони ли на то незаборав смртног 
хропца да се задља ура примиче, не вуче ли у то не

утјешна ојађеност за сином югнаним из домовпн~; 
Није ли то нестварнп а незаспти порив да "последља , 
"најмудрија" ријеч не изостане? 

Нек је све то, од свега тога понешто. 

Но није ни исповиједаље ни кајаље: писаље је п 
исповиједаље, а ја сам се у својим кљпжевним радови
ма наисповиједао мимо множине, а такорећи юr не
мам сагрјешеља која не би била политичке дужности 
п из политичке и жпвотне нужде - сагрјешеља које 
пошпички живот, историја, додељују као награду и 
казну свима који не пристају да буду љпхове обезлп
чене, обезљ уђе не жртве. 

Дакако, свак је грешник у суочељу са свецем, по-
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готову свецем ю свог рода п језика. А ни сам светац 
не може юбјећи гријеху, грпјешнпм искушељима, чим 
мора да живи: живот је и гријех, светост је превлада
ваље живота, превладаваље људске судбине, светост 
је порицаље историје п свог мјеста у љој, светост је од
рицаље од себе, жртвоваље свега свога непролазном. 

Такав је, то је и Василије Острошки, премда је и сам 
градио историју- чак п оружја пасао: зар би могао да 
буде друкчпјп црногорски- јер Василије је најизрази
тији црногорски- светац? 

О Василију Острошком не зна се много: колико 
сам читао и запазио, о свецима- сем онима кој п су би
ли владари - подаци су оскудни, свакако и због тога 
што љима није стало ни до свог имена, но једино до 
стапаља с вечношћу безгрешном п безразлпчном. 

Његов животопис укратко изгледа овакав: 

Васшшје је ш Поповог Поља у Херцеговини, из 
села Мркољића, од братства Јовановића. На крштељу 
је добио име Стојан. Не зна се поуздано кад је рођен: 
узима се као година 1610- за сазнаља о свецу и упам
ћпваље свеца битно је како п кад је светац свецем по
стао. 

Прво је- према предаљу- ступио у манастир За
валу као ђак јеромонаха Сефа рима, свог стрица: замо
нашени стричеви су код нас подоста пута нашли у сп

новцима наследнике достојне вјерско-националног 
позваља. Замонашпо се у манастиру Тврдошу крај 
Требиља- свакако шrад, јер га већ 1638. године патри
јарх Пајсије хиротонпше за епископа п поставља за 
митрополита захумског: хумска, односно захумска ми

трополија настала је спајаљем херцеговачке п миле
шевске, односно петровске- према цркви Св. Петра у 
Бијелом Пољу коју су Турци, баш у Василијево врије
ме, претворили у џамију. Забележено је да је Васили
је путовао у Свету Гору и Русију- Света Гора је тра-
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дпцпонално светилиште православних, а у Русији се 
тражила п политпчка подршка: наши најдуховнији ду
ховници су у тим временима п највидовитији вођи. 
Херцеговину, понајвише западну, пустоши рат, али 
неће бити да је са!'lю због тога Василије 1651. године 
прешао у Попе, крај Нпкшића, него је у том крају та
да тзв. Кандијскп рат између Венеције и Турске 
(1645-1669) узбунио п наш народ у Приморју и њего
вом залеђу - турска власт подрована, неустаљена, а 

Турци су били убили тамошњег митрополита Пајсија 
Требјешанина. Василије је у Попима владичествовао 
неколико година, па су га недаће - свакако ратне -
принудиле да се премјести у Острог; одатле је, по пре
дању, управљао епархијоы 15 година, пз чега се закљу
чује да је у Острог прпсшю око 1656. године. Но ни ту 
- у врлетној пустињи, у пећини у литпцп - нпје било 
спокоја: Василију је падало на ум да се премјести у 
Свету Гору, па га је дотично бјелопавлићско племе, 
предвођена Милутином Бошковићеы, намолило да 
остане, јер да he га оно штитити. Биће да га је и шпr
тило од турских харамија, али не п од својих саплеме
ника: сачували су се записи у којима се Василије јада 
на сељачке отимачине манастирских добара, сачувана 

је писмо пећког патријарха Максима кнезу Рапчу пз 
Вражегрмаца у коме, позивајући се на Василија, хр~I
стијане заклиње да црковно не краду и не притискаЈу 
и проклиње оног који би се о то његово писање оглу
ШI!О. Упркос турском насиљу п црногорском злу, упр
кос себи - својпы двоумљењпма, Василије је у Остро
гу остао до краја: на славу вјери, на дику бјелопавлпћ
ском племену и Црној Гори - у бпвствов Срба и срп
ства. Вјерује се да је подвизао у пећини, гдје је већ би
ла прпзида, а касније Василије назидао Горњп Мана
стир, посвећен Светом крсту: у истој пећпнп је прије 
Василија анахоретекп ЖIШIЮ пустпњак Исаија чије су 
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кости турски злотвори спалили на Планиници. Према 
народном предању-вјеровању ту се Василије п пред
ставио 27. априла по старом, односно 12. маја по но
вом рачунању времена, 1671. године. 

. Колико знам - а знам мало - Срби немају много 
СВОЈИХ светитеља великомученика и испосника: срп
скоправославни свеци већином су средњовјековни 
владари и велможе чије је посвјећивање- најпотоње 
Петра Цетињског, којег је свецем огласио његов си
новац владика Раде, пјесник Његош- неодвојиво од 
снажења државе п снажења народносне свијести. 

Знам и ја, незнавен, да је неразумно, ако не и све
тогрдно, светости или светитеље поредити. Па нек ми 

не замјере црковнпцп п богослови што то чиним. Али 
у мом сазнању су два српска свеца, Растко Немањпћ, у 

кал.уђерств.У нар.ечен С~ва, и Василије Острошки, нај
своЈебитнщи, НаЈсрпсючи- да не кажем: најсветији. И 
то, напросто, јер пх је - сваког на свој начин - народ 
посветио пошто су се сами за живота посветили: све
то је само оно што је само од себе свето и као такво од 
људи, од народа прихваћено. Саву Немањића је и цр
ква, као свог утемељшеља, посветила такорећи већ 

за његовог живота. Али је посвећење којим га је на
род обдарио- како ја схватам- суштпнскије, непоре
ц.пво н непролазно: бајкама н вјеровањпма, у празно
ВЈерицама п науцпма, у чудима и мјестима везанпм за 

све!ог Сав~, српска ~лемена, српски народ исказује 
своЈе постоЈање, СВОЈУ духовност из предсавинскпх, 
предхришћанскпх праправремена и из послпјесавин
скпх, већ националних п државнпх успона и падова, 
односно из политичюrх п идеолошких потребица и 
конструкција. Предхришћанство пренесено у хрп
шћанског светог Саву, баш због тога што се само со
бом пренпјело - што га ни црква ни држава нијесу 
смпшљено пренпјеле- учинило је п чини тог свеца ду-

303 



ховном трајношhу српског народа: народ је уградио у 
Саву себе- своју ванвремену историју, своју вјечност. 
Једна, не једина- ко би знао која је најбитнија?- бит
ност тог народа. Бптности које су биле п које би биле 
п без Саве, али недовршене - несамосвјесне. Та трај
ност, та бптност, та трајна бптност не мора се подуда
ратп - нптп се подудара по мом суду - с историј~ким 
Савоы Неыањиhем, али и не одудара од њега: све Је то 

он, он је све то. А додао бих, увјерено: та трајна бит
ност одудара, као п историјски Сава, од споменутих, 
претежно ововјеких, пдеолошких п полптичких "оса

времењпвања" - од такозваног светосавља: светац не 

може бити корпшhен, свеца је светогрдно користити 
за пролазно, за своје, за несвето ... Јер светац је оно 
што јесте -нити му се може додати нити одузетп. Све
тац се може тумачити, али никад протумачпти: он Је 

као бескрај, као уметничка дело, као вјера, вјера, чи
ста п пречиста. Светац је у вјечностп, ванвремен, а п.r
ме п ванпросторан - у простору само уколико га знаЈу 

и памте одређена духовност п одређени народи ... 
Него п ја, распричав се о ововремљавању светог 

Саве, закорачих - у своја сазнања, у распре п заваде 

свога времена: није требало ни толико- свецу је суви
шна одбрана, свеца штите навјеки и љубав п добро ко
је је унпо у недогледне људске амбисе. 

Све је различито код Саве п Василија - све сем 
светост, несветим недокучива ... 

Све је различито код Саве п Василија: све сем су
штине светачког припаднпштва народу, српском. На
род их је п повезао, нераскидиво чудом у ванвремену 

- чудо се п збива мимо времена: наишао - каже бајка 
- путник. а домаhпн га прш.шо и пожалпо се да му се 

жена мучи на порођају, а путник- светп Сава, пружио 
му штап да пређе њиме преко жениних крстију п ро
дио се Василије Острошкп ... 
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Растко- Сава је принц, син великог жупана Нема
ње: да није био склонији светитељству, по својим да
ровима могао је постати и српски краљ првовјенчани. 
Јер Сава је п као државник- није ли то због тога што 
се придржавао провјеренпх, непролазних вриједно
сти? -јер Сава је п као државник непогрјешив- дале
ковидији п реалнпји од било којег нашег владаоца. 

Жупанско-краљевско поријекло је могло- у духу 
оновремених учења о миропомазаности владаоца -
припомоhп посвеhпвању, али га није могло учинити
што није друге од владалачког рода?- духовним сту
бом, митско-историјским сабиратељем српских пле
мена у српски народ. 

А наш брђански, наш црногорско-херцеговачки 
Стојан-Василије је сељачко, вјероватно кметско, че
до. Иза њега не стоје ни круна ни богатство. Самцит у 
страшном, смутном времену - самцит је и Сава а ни 
вријеме му није много погодније: свецем се и постаје 
прегалаштвом у самотњаштву, светац бива само онај 
који се у пустоши п безумљу сав преда унутарњем зо
ву свељудскости, зову божанства. 

Могло бп некоме пасти на ум да су Црногорци -
маштовити па хвалисави, "измислили" Василија као 
свеца- да и они буду барем као други. Али није тако: 
да Вашлије није схватно п исказао, својим чпном ожи
вотворио црногорску, односно ондашњу српску људ

ску суштину- не би га Црногорци, а поготову га не би 
Бјелопавлиhп усвојили п присвојили. У Василијево 
вријеме, средином седамнаестог вијека, у тим крајеви
ма је подвојеност на племена била освештена вишим 
редом и законом - несвесрдно, нетемељно бп прихва
пши туђинца из Херцеговине, макар био праведник и 
чудотворац. Али та племенска подвојеност - како се 
домпшљам -није бпла државна, јер своје државе није 
ни било, није била нп национална, јер је био само је-
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дан српски народ у својим пјесмама, вјеровањпыа, на
речјима, у својој борби и свом надљудском страдању. 

И да Васшшје није својп:м праведнпчкљч, светим при
мјером п дјеловањем пзразпо п сажео суштпне зајед
ничке, српске, у страном времену, у ванвреыену, ~ре

корачивања границе смрти радп свог имена и ВЈере 

своје. Јер Васшшје је рођен док је још пламсала буна 
никшпhког војводе Грдана- да смпшљеног ли имена 
за вођу устаничког! - а био је савременик, по свему п 
судпонпк вође буна п четовања од мора до Сарајева 
Баја Ппвљанпна - опет једно име као пзмишљено да 
се не заборави! -п сувременпк двадесет четворогодп

шњег тзв. Кандијског рата пзмеђу Венеције п Турске, 
у коме су се на нашем тлу пстребљпвалп људи нашег 
рода п језика- једни да очувају п ускрсну своју особе
ност, други да их подреде свом господству п туђем, 
турском цару. А п Василије је - пренијело се као поуз
дано- пасао оружје: наши свештеници, па и нашп све
тптељп и оружјеы су бранили свој народ и његову вје
ру, п оружјем су постајали оно што су постали. 

Васшшје није духовни стуб српства. Није то нп 
могао бптп, али не само због тога што се Сава веh ти
ме учинио него - сваки светац је друкчпји, сваки је 
стваралац, на свој начин прпложнпк светаштву петом 

и заЈедничком. 

Василије Острошки, као и другп светитељи, све

титељ је својим одрпцањем п жртвовањем. Али то од
рицање и жртвовање- то тјелесна п духовно пустиња

штво пма и историјску п народносну садржпну: око 
светитеља Василија су се скупљала п здружпвала пле
мена у борбама за српску самостојност, светптељство 
Васшшјево је спајало отпор туђпнској сплп са свељуд
ском, вјечно111 правпчношhу. 

Светац се постаје чпњењеы чуда. Тако п наши 

,.најнашкпјп" свеци: у књигама прастарпм пише да је 
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Сава чпюю чуда веh за живота, о Василију има записа 
п још више прича да чпни чуда откад се представио. 

Немам у виду та чуда- исцјељења, стпшавања бу
ра, прорицања и услишавања проклетстава. Нико не 
може знати како долази до чуда и шта Је чудо - чуда 

не бп ни било кад би се оно знало и могло чинити. Са
ва и Василије су учинили и чуда- веh сам их споменуо 

-која усмјерава ју токове живота српског народа- чу
да непредвидљива п немЈерљива, чуда знана и схва

тљпва и надахњива кад год треба, кад год се мора :ми

шљу п крвљу закорачитп у непознате преДЈеле нацио

налног п људског уздпзања. 

Како се постаје светац? 
Држпм да ни свеци то не схватају- чим би схвати

лп, обесветпли би п себе и своје дјело. 
А како светац бива посвеhен, ко п како га прогла

шава свецем? Зна се: то чине врховне релшијске вла
спi. Читао сам, у из ј а ви једног црквеног великодостој
ника, да православна црква не проглашава свеца него 

га уноси у календар пошто је као такав прихваhен у 
свештенству и народу. Такво поступање ми се чiшп 
најприроднпјим, макар што може бити упливисано 

празновЈерицама и пошпичким разлозима. 

Сава - принц Немањпh и први архиепископ срп
ски, свакако је проглашен свецем убрзо по упокојењу. 
Василија је, пак, црква прихватила- нијесам прочитао 
кад и од кога. 

Пренпјета су, преносе се п два предања како је от
кривен као светац- како се свецем приказао. Прво сам . . . 
прочитао код црквених писаца- ВЈеруЈеМ да Је и оно на-

родно, бар колико и црквено, а друго памтим из дјетињ
ства. Бшьежим обадва, јер заједно исказују Василија, 
свеца недоступног у строгостп, какав и приличи жести

нама црногорскшr, и народ у његовом безазленом вје
ровању да се светост, да се псшна мора показатп. 
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Василије је био сахрањен у градинп ниже горњег 
манастира. Послије седам година - "седам" је тајновит 
број -Василије се прпснпо проигуману Рафаелу Коси
јеревпhу из манастира Светог Луке у Жупп Никшпhкој 
-у том манастиру је Василије чешhе боравио. Васили
је је од уснулог жупског калуђера тражио да га ископа
ју, п мада је калуђер, чак п да није био богобојазан, знао 
да народ од памтивијека сматра снове предзнацпыа, 
навјешhењпма значајних стварних збивања- он се Ва
силпјевоi\1 захтјеву пз сна није повиновао, али га није 
сметнуо с ума: посвеhење п светптељство се не узимају 
олако ни кад нијесу из снова. Али Василије се приказао 
Рафаелу и други пут, са истим захтјевом. И тек кад се 
приказао треhи пут- све што се понови пз трипут тре
ба да је достовјерно- калуђер је схватпо п прихватио да 
приказиваље није ни случајно ни безразложно, схватио 
п прихватио утолико постојаније што га је светац уда
рио кадионицом у чело: ране по шщу толико су га бо

љеле да се, кад се пробудио, није могао протрљати. Та
да је Рафаел обзнанио своје снове: Василија су ископа
ли, нашли нетљеног, ставили у кивот и сыјестилп у оцр
квењену пеhинпцу ... Снијевање проигуыана Рафаела 
могло би се тумачпти на впше начина, но истина је да 
је Василије прихваhен за свеца п својим светптељствоы 
ушао у живот и историју народа и цркве пошто се пред
ставио и био у зеыљу закопан као и сви смртни. 

И према другом, народном предању, Василије се 
тек послије седам година приказао: нико дотад није 
знао ни гдје се представио ни гдје почива. А обазнало 
се тако што је козар дјечак- ко би друго него невина
шце? -за суше, у п иначе безводном камењару, прп
мпјетпо двапут заред мокру брадицу у јарца, па за 
ов1ш неопазпце, треhег дана - п овдје се тајна обзна
љује кад се треhп пут јавп- треhег дана дјечак козар 
открио извор п свеца у пеhинп. 
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Василије је, прије Острога, био изабрао пеhпну 
под планином Гарчом- не кп пишу: Загорачом- и уре
дп о је за своју пспоснпцу, али су га старци из околине 
намолилп да пређе у Острог као погоднији, а можда и 
безбједнпји. Нпје ми познато гдје се налазила и каква 
је бпла та гарачка пештера Василпјева - она остро
шка, дуготрајно п посљедње испосништво Василијево, 
у подножју је високе литице, на мјесту спутну а погле
диту. 

Успон из зетске бјелопавлиhске равнице, вијуга
вом путљагом уз каменпте стрмпне, траје добар сахат 
хода до Доњег Острога. А одатле до Горњег Острога 
-до свечаног кпвота, уз жбуновпту камену врлет, не

што мање од сахата. Никаква војска ниоткуда није мо
гла невиђена доспјети нп до доњег, а некмоли до гор
њег манастира, а с мало снага могло се и веhој сили 

одупрщетп. 

Тако је с приступом Острогу. А поглед из Острога ... 
Из Доњег Острога - заподињака с каменим че

сыама, с каменом црквпцо1-.1 п каменим конацпма, ка

мени амбис се стишава у зеленкасто-сивпм равница

ма, из којих као острвца искачу камене главице и у ко
је се спузавају градине п сеоца. Одмориште за око п 
душу, саборпште ~а народ, скл?~иште за тајн~ вијеhа
ња и за молитве ВЈечности СВОЈОЈ п свељудско]. 

А Горњп Острог, из Горњег Острога ... Свакоме 
he прво пасти на ум рпјеч-сшrка стара колико п језик, 
колико п човјеково жпвљење у каменим пеhинама: 
орловско гњездо ... Хтио бих да пзбјегнем тај окаме
њенп, а најприкладнпји пзраз. Па, можда више није ни 
прикладан- није чим ми се намеhе други ... Скамење
ни дух: дух п јесте узлет, отрзање од материје- отрза
ње макар времена п привидно ... Ту, одатле- можда је 
то дејство Свеца, нашег духовног саживљења са Све
цем- ту, одатле, пз камена непатвореног, као да нема 
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ничег сем лебдења духовног над опипљивим п прола
зшш - над животом задпханим, задпмљенпм негде у 

дубинама, боље у плодним затонима увученим између 
камених грдосија. 

Светац дакако није смишљено ни тражио подви
зиште пријатно оку п духу. Склонио се тамо гдје је би
ло најпоузданије за дужност и најпрпкладније испо
сништву - Горњп Острог је за Василија што п кареј
ска п студеничка испосница за светог Саву, што су пу
стиње, пештери и шуме за којег било свеца. Светац 
није смишљао ни тражио ... Али има чудесног, творач
ког и префпњеног у избору мјеста где су наши влада
ри и првосвештеници зидали манастире и богомоље. 

Бирали су зналачки и другп, свакако. Али наши су би
рали из наших, народских појмова и искустава: гради
ло се код бистрпх рпбљивпх вода, на издушцпма кли
сура, на негромобптни11r. воhарнпм заравнпма- лагод
но тијелу, нестјешњиво, зрачно уму ... Тако је п Васи
лије не бирајуhи изабрао - осјетио је у Острошкој 
Гредп мекотну чистину за душу п љуту трдињу за сво
је црквене народне обавезности. 

Муку је мучио светац Василије за живота у 
Остро гу. Племе бјелопавлпhско га је прихватило, па и 
присвојило - п црквпцу Ружпцу крај својих катуна на 
Сињајевпнп је њему посветила. Али сељаци, сусједи, 
прптискали су црквена имања и чоплили црковно, та

ко да је и патријарх морао да куне и преклпње кнеза 
Раича да то сузбије. А ни тог Раича кнежство није 
учинило бољим, ако није горим: предање казује да је 
кињио Василија па га овај проклео те му изгинуло 
шест синова- пород се Раичу обновио тек кад се пред 
Вас.илијем покајао. А један мој колега с Универзитета 
ми Је са жестоким поносом казивао како су се његови 

отимали око винограда и њивица с Василијем- као да 

је Василије још жив, као да се није свецем учинио. 
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Јер п светац је човјек- муку мучи, грпјеши и прегрј
ешује са живим људима, са стварима и стварностпма. И 
људи, ствари п стварности муку муче са свецем за њего

вог живота. Свецем се не постаје безгрешношhу - жи
вом створу то није дато. Свецем се не постаје НIIчпм на
мјерним ни жртвовањем и подвигом, иако без њих све
титељства нема нити може бити. Светптељство је пред
одређеље- носп се или не носи у себи, ненамјерно п не
намјетљпво. Свецем се постаје потпуним спајањем с в је
ром п пуком, обезлпчавањем себе у вјери и пуку - та
квим спајањем, обезличавањем себе које доприноси вје
ри вјерника п самосвијестп пука. Светитељство је дар. 
И као сваки дар - патња п одрицање. 

Острог и светац спојили су се с историјским и сва
кодневним животом Црне Горе и околних племена, 
вјера и крајева. Спојили се и обогатили пх жижа п 

узор - памhење и нада. 
У Црној Гори, па и шире, једино се устајало- ако 

се тијелом веh не устаје, духом he се опет устајати- је
дино се устајало при помпњању светог Василија 
Острошког. Ни Божје, нп Христово име, ни име срп
ског светог Саве није подизало на ноге Црногорце: 
нијесу Ш! они, Црногорци, тек с Василијем Остро
шкпм и кроз њега појмили Бога, Христа п српство? И 
дотада су они, Црногорци, били хришhани, православ
ни, али без свог свеца - свеца с чијим се посвеhењем . . 
подударало - поистоветило њихово ВОЈевање за СВОЈУ 

битност. И дотада су они били Срби "најсрпскијп", али 
тек с Василпјем п Острогом, у светом Василију Остро
шком сажпмљу националне митове с вјером право
славном и с ратовањем као постоЈаљем. 

Није Ш! баш у томе чудо п чудотворство Васшш

ја Острошког? 
У скоро послпје Васплпјевог преыпнуhа, крајем 

17-ог н почетком 18-ог стољеhа, Црногорцн, под це-
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тпљскпм владиком Данилом Петровиhем, заснивају 
независност. То веh није чудо- то је стварност, макар 
само љима схватљива п неоспорна. Али томе, као п 

сваком остварељу, морало је претходити чудо- чудо у 
љпыа самима и чудо њпхов водитељ. Племена су у се
би увијек била своја, независна. Али за шире, држав
но-национално биhе тек су дозријевала, иако су га у 
себи носила. То дозријевање означава и собом сажиыа 
Василије. То дозријеваље, то самосазнаваље својих 
шир их, својих узвпшених могуhности- то и јесте чудо, 
у томе п јесте чудотворство и Василија, и племена бје
лопавлпhског, и Црногораца као српске посебности ... 
Билп су нуждени, сви они, чуда и добпли су чудо чудо

творством Василијевпм. 
Јер он, Васплије, није се предао ни покорно, вје

ран вјери и народностп, вјеран себи у пештери остро
шкој, у поробљеној, опустошеној и закрвљеној земљи. 
Јер чудо је оно што је невјероватно, непојмљиво, што 
је изван, шнад- или испод- разума, а догађа се, дого
дило се. А то је и светитељство- светптељ је онај не

схватљпви, онај изван, изнад, испод ... А чудо, а чуда 
којима се постаје светац нијесу она која светац чпни 
пошто се посветп, него оно дјело, она дјела која је са
мо он био кадар учинити и која као таква, као чуда, . . 
народна свиЈест прихвати и усвОЈИ. 

Васшшје и сад чини чуда, такореhи свакодневно: 
блажи и смирује, лијечи жпвчано поремеhене - оне 
који вјерују, који повјерују. Али понајмаље су га та чу-. . 
дотворства посветила - посветио се он приЈе њих ДЈе-

лима чудесним за сазнаље, у свијестп, у биhу народа ... 
Ако кажеr-.ю Његош - казали смо п исказали српство 
и Црну Гору, а ако споменемо Василија Острошког

пробудиле су се у нама недокучпве моhи људске и пра
вославне српске - православне српске људске или 

људске као српске православне ... 
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И Његош је чудо- пјеснпк-чудотворац. Али није 
светац. Не због тога што је био гријешан - нема ни 
свеца безгрешног, свечева безгријешност је у савла
ђпвању гријеха и гријешности. Него је Његош из зна
не, докучпве стварности, из оствариве и оствариване 

идеје, дочпм је Василије идеја која се зачиље, ствар
ност која се слути, која тек треба да се оствари. 

Па п не само то, па и више од тога - од тога не
одвојиво: као неким чудом у Василија се укорјењују, 
Василију се враhају као извору непресушном- кад год 
се на муци безизгледној нађу, кад год више земаљске 
силе Црну Гору п српство догнају до безданп, до зати
раља њпховог државног и духовног биhа ... 1852-1853. 
Омер-паша Латас, превјерени личкп Србин кој п се до
могао високих зваља у Турској, кидисао је на Црну Го
ру у којој је Владика Раде, пјесник Његош, тек био за
сновао државну власт. Пустошеhи, Омер-паша није 
превидео ни обишао - знао је он, Србин, шта су 
Острог п Василије за Црну Гору и српску вјеру- није 
превидпо нп обишао Омер-паша свеца и светиљу у 
Острогу: насрнуо је да пх смрви и спепели. Али и Цр
ногорци су знали знањем чптавог свог биhа - да су 
вриједности острошке с оне стране смрти и живота: 

војвода Мирко Петровиh, синовац Владике Рада и 
отац будуhег књаза Николе, с војводама Новицом Це
ровиhем п Машом Врбпцом, затворили су се у пеhини 
Горљег Манастира с изабраним јунацима и с архиман
дрптом Нпкодином Раичевиhем: било пх је- по најпо
узданијем списку 49- али се тај број у каснијим прича
љима попео на 200- за славу и јунаштво се безбројни 
грабе - пошто слава и јунаштво постану неспорни. 
Крај децембра 1853 - по православном календару: де

вет дана су се Турци - наши муслимани утркивали лу

кавством п дрскошћу - и топ су препентрали преко 

сунтулпја и лпт1ща. Алп ни Црногорци - "заточници 
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мрпјет навикнути", нијесу оскудпјевали у довитљЈшом 
јунаштву: у струкама су грабили ђулад п избац.пвали, 
утуљивали шакама фитиље, бацали међу непрщатеље 
кошнпце, склоњенп ю Доњега Манастира. У току оп
саде умро је обољели и остарјели поп Јован Радовпћ: 
тројица се ноћу спуштпли ужетом да њега п погибао
це сахране, али пх стража турска опазила, па су се дво

јица скрили, а један стругнуо и обавијестио ~њаза Да
нила. Избавила је опсједнуте црногорска ВОЈСКа - ки

вот су однијели на Цетиње. Склањали су га тамо и 
1877. године, за најезде Сулејман-паше, а 1944. године, 
од њемачких топова, у пећинску дубину Горњег Мана
стира: преносила се, обнављала се кажа да је кпвот 
био "лак као перо" кад му се напуштао Острог, а да га 
нијесу могли понтатп кад му се остајало ... У Острог су 
властп Србије, при повлачењу 1915. године, склонплп 
сопоћанске мошти Стевана Првовјенчаног. А кра
љевска Југославија, у априлском слому 1941. године, 
склонила је злато, у Острог се тада повукао и патри

јарх Гаврило: патријарха су заробпли Њемцп, а злато 
је открио неки калуђер новој, комунистичкој власти. 

Ни револуција, предвођена безбожницпма, није 
могла занемарити и обићи Острог. Ту је, 1942. године, 
одржана скупштина присташа устанка против окупа

тора: ја сам, тада, прпдајућп пресудан значај оруж~ној 
борби, неправедно потцијенпо политичкп значаЈ те 
скупштпне. А п противници револуције, црногорски 
вођи контрареволуције склошrли су се у Горњи мана
стир пред налетом револуционарне војске. Њпхова 
вјера, православна и национална, била је као п брани
лаца пз 1852-1853. године. Алп с том вјером се они већ 
нијесу, попут њпхових пређа, попстовећивали: нијесу 
се ту сабрали да бране светпњу- безбожнпцпма она 
није ни сметала, него су се збјежали немајућп куд. И 
премда су и сами кршпли вјеру према револуционари-
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ма, предали су се на вјеру револуционарним вођи.ма: 
пострпјељани су, а јединог који се није предао, пуков
ника Баја Сташrшића, увребао је мптраљезац и поко
спо на прозору ... Нека "Бећковићева баба" је поводом 
те погибије прпмпјетпла: "Чудим се како је то светац 
допуштпо!"- али она је још вјеровала вјеру која чини 
чуда ... 

Свак у свом времену у Острогу тражи, махом и 
налази, што жељкује и што му треба. А Острог стоји 
- непорецпв п необезвредив у свим временима. Ч уд е
сан за свакога, чудотворан за оне који вјерују, ма би
ли муслимани и катошщп, или која било вјера, а не са
мо православни. Јер без вјере нема жртвовања, па ни 
чуда. Па и безбожници, док су вјеровали у чудо- у по
редак изобиља и блаженства, чинили су чуда. 

Али нико не схвата, нити је кадар до краја да схва
тп чудо, чудотворство Васплија Острошког. Јер то ни
је дато бићу временом, нечудотворном. Не схватају га 
ни духовници п црквени писци- п онп су времени у ну

ждама свог времена и нужденостпма цркве п пастве. 

Тако баш они, најчешће, поричу садржину Василије
вог доппсивања с римским папом. Кажу, најчешће: из
мпшљотина, клевета. А нема ничег ни грешног ни 

срамотног у Васплијевим обећањпма папп- у тим вре
менима су се п српскп патрпјарсп тајно дописивали с 
папом, у петом смислу, с истом садржином. Василије 
је био склон прпзнању папиног првенства- под усло
вом да папа покрене католичке државе за ослобођење 
православних Срба пспод Турака. Заборавља се, па и 
намјерно превиђа, да у тим временима односп између 
православних п католика нијесу били заоштренп на
ционалне свијести се још нијесу поистовећивале с ре
лигпјаыа, релппrје још нијесу коришћене као идеоло
гије. И ово: православне цркве не поричу првенство 

папе као римског бискупа- првиы римским бискупоы 
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се сматра свети Петар, Христов ученик. Православне 
цркве не признају, нити могу признати, превласт, 
власт папе - таква власт је супротна духу православ
них цркава као националних. Василије се, у преписци 
с Куријом у Риму понајвећма испољава као мудар, 
свјестан стварности стравичне, погибељне и за народ 

и за вјеру: " ... да би веру нашу сачували, свети оче, ту
кли смо се, по горах крили и по спиљах, који убоден, 
који обешен, који на колац набијен ... прими братију 
нашу п помози нам ... " јада се Василије у писму Кури
ји, у години у којој се представио. 

Па шта, ако је то био п тренутак личне слабости 
зарад добра народа? Светац није, нити може бити све
тац јер је без гријеха и без слабости, него што је кадар 
да гријех п слабости превладава и подређује безгре
шюш, неразоривим идеалима п циљевима ... Зар би и 
сам Христ био толико прпсан људима, да слабости, у 
часу смртног искушеља, нијесу избиле из љегове људ
ске природе? ... Нијесам кадар да у Василију Остро
ШКО/\1 уочим ништа људско што би порицало и поти

рало оно што је у љему било - и што остаје- светач
ко. А то припада свима- свето је само оно што припа
да свима, без обзира на то гдје се, када се и киме ство
рило. 

То је, такав је и наш Василије Острошки- један 
живот, једно страдаље и жртвоваље за људе Србе у 
људској вјечности. 
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ЦРНОГОРСКА 
ОБЕЋАНА ЗЕМЉА 

Можебит је неки авизан народ и прије нас пропутио за 
Србију. Ама откад се зна за нас Црногорце - ми за 
други пут не знамо, п чему сломоврати код тако широ

ка, отворена пута? Ту, у Србпјпци, ту је за нас масно и 
сласно, ту једва чекају да нас заглаваре, ту нам се ну
де мазне жене п меке постеље. Своја земља, него шта! 

Но нек се ниједан Црногорац не превари- е ће му мај
ка закукати! - да се приволи Србији - оде онда у ни
шта п глас п слас! 

Јербо кад'~о су Црногорци насељавали Србију
насеља~а.~п су Је п ~руги, ма се љпна не броји чим су 

~е ~осрощанчпли!- Јербо кад су наши насељавали Ср
ОИЈУ доносишr су у љу празне трбухе, а остављали глас 

п на~r у Црну \ору,. ђе им је коријен вавијека. Свакога, 
п наЈбољ~га, ~рбiiЈанца тиштп савјест пред Црногор
~ем, и наЈГОрi!ЈеМ. А како п не би? Ђед плп прађед му 
Је напуштпо име п предаље, гусле п мраморе - зарад 

љива и ћ~рана, зарад шљива и дућана. Тијело отперја
ло за ~ВОЈО!'.~ муком, а српство остало ђе се и родпло -
ђе му Је п МЈесто. Због тога је свакоме Србијанцу ми
ло п премпло да се искупи пред Црногорцем - да му 

учини више но што се п може и смије. А то је и право 
-ако правде има на свијету! 

Ево који сам свезналац - а ни ја не знам кад смо 
све насељавали Србију. Ама знам да није најбоље би
ло за Карађорђија- ем буне, ем главарства колико ти 
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душа жели. Тад ена је трпдес' ~~ осам ~ој вода било .на
шијех, црногорскијех- ону ДВОЈIЩУ во~вода што нщесу 
били од нашијех не бп требало ни брОЈIIТ у праве. На:п 
је био н Шибалпја, Карађорђпјев барјактар. Мутап Је 
Ровчанпн, Чарапиtш су Кучи, Ненадовиhи Морачанп. 
Око Хајдук-Вељка не могу племена да се погоде-:- пре
глашт је па га сви xohe, ама се зна да је и он нашпјенац. 
Свако племе- барем по једнога војводу! Само Зеhанп 
нијесу дали ниједнога: Зеhане мп и не бројпмо у сој ни 
у племе- мрзну се п пеку рад крапова и урметина. 
· Па п сам Карађорђпје је наш нашијат- крену.о му 
је ђед из Васојевиhа, иако се око њега- превелик Је он 
за један народ, отимље цио Балк~н.. . . 

Пропутили смо, зна се, за Срощу прИЈе но Је она и 
знала за себе. Ама ко би то срачунава? Памти се од 
Карађорђпја- под њпм није било најбоље: војводства, 
турски чардаци и чптлуци - можебит је и од Бога 
остало да неко командује а неко аргатује. 

Е што досад не потраја буна Карађорђијева- сви 
бисмо се задовољили, нашла бп нас се доста за војвод
ства! Но п буна је људска- дође јој крај и уздиже се 
Милош, кнез Милош. 

И Мплош је ю нашега коријена- откуд би друго 
кнез и био. 

Но Милошу је кнештво било милије од нашега, од 
црногорскога, српства i'l:плије работање ?д војеваља. 
Бринуо је он- неhу да нщечем -п о ЦрноЈ Гор1:, о оп
станку "тог гнијезда српске слободе". Бринуо Је Ми
лаш - као да је Црна Гора тло п држава, а не хук п 
памhење и оног чега није ни било. Мплош дарива лу
ке п чптлуке, ама гони на рад. А ми јесмо да се заврну 
рукави, ама рад' hорде а не рад ыотпке. 

Хрлили с~ю у Србију и бјежалп ЈIЗ ње, под Мпло
шем. Понеко је п остајао да се не прекине нпт изме-

ђу славе п погаче. 
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Али смо под Мплошем, од Мплоша, и нешто ве
тrко научитr: да се држимо варошп, а не села, да се 

пробпјамо у чпновнпке, у учевњаке п умјетнике, а не 
да се срозаваыо у ратаре, у работнике п трговчпhе. 

I~ тако остаде до данаске! Bpei'IIeнa п политике су 
се ыщењале, а ми у Србији, а наше пртпне у Србију су 
се само мложиле_ Моглп смо досад п сви препртити, а 
п препрпши бисмо- кад се с тпјем не би претргла ку
цавица црногорства. Јербо се ми не би толико бечплп 

п печшш, I.raкo за то имамо разлога више но икоји на
род на свиЈету- кад ни то не би отварала све браве п 
сва срца. србијанска. Е, те братске браве се отварају 
спреынще -томе се само будале чуде! -што им више 
замјераыо небратство, што се више прсима с црногор
ствоы п Црном Гором_ Свето правило за свакога Цр
ногорца: псуј Србију на сва уста - ако хоhеш у њој да 
благујеш п да надзправаш .. _ А ако hемо право - то 
правило п не треба Црногорцима: сваки се нашијенац 
рађа с тијем. То је нама из насљеђа- сад се вели из ге
на, а некад се зборило: пз крље, нз коријена. 

Био је један Србијанац који је мислио да he нас 
~адыудритп. И надыудрпо, надлукавио нас је -велики 
Је паыетар п лукавац био. Лако ви се досјетитп ко је: 
Пашпh. ~ыа су п његова над~укављпвања била за вре
мена. Нще да смо ып, на краЈу конта, испали лукавпји: 
наi'lш .лукавство са ~рбијанцпма и не треба -доста је 
што Је наша старща и печобразнпја. Надлукавило је 
Пашпhа то што смо ып оно што смо, а Србијанци оно 
што су: ми за њпх поријекло п искупљење, а они за нас 
живљење п прослављање... Пашпh је знао знање -
прпдобпјао младе и умне Црногорце, митiю их шаком 
и капом п мазпо као рођене. Хтио, чово, да уједини 

српство: а какво би то бшю уједпњење без заметка и 
наума српског? И уједиюю је Пашиh, ама нпје пзмије
нпо: може ли то пко до онога ко је народ сатворно? 
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И баш за Пашића- више но п за кога прије њега, 
нагрнулп смо мп на Србпју. Све путеве није он отво
рио: сад кад смо се уједпнпли- јесмо ли браћа или ни
јесмо, јесмо ли ми колијевка или нпјесмо? - сад к~д 
смо се ујединили на све смо право п стекли. Испало Је, 
напошљетку, да ми Србију освајамо. И освојисмо је: е, 
што се не може Пашић ваздпћп да погледа! Па кад би 
данас из Академије наука IШП с Универзитета мп по
вуклп своје, не старпјега поријекла но од другога ко

Љена - они би морали затворпт и Академију и У ни
верзптет, ако пх не би у какве радионице или тргови

не претворили. 

Све и свако у своје вријеме: тадер, послије уједи
њења са Србијом, сконтао сам ја да се прпказујем у 
Београду као Даковпћ. 

По Марку Даковпћу. Он је био главни уједињаш с 
црногорске стране. Но ни он- поштењачина какав се 
само у Црну Гору наћ' може- ни он није мога да се 
уклопи у марифетлуке србијанске политпке, па се по
вука у Црну Гору и у приватан жпвот: то му је увећа
ло нам и глас у Србији, више но п у Црној Гори: чудом 
се чудио свако жив да наш жив човјек, п то наш чо
вјек, да одгурне препуно корита. 

Споменух да сам изабра презиме Даковпћ - зво
нпло је оно таде ако не ка некад Петровпћ, а оно ба
рем ка Вукотић или Пла.менац пли Радовпћ. 

Но да се мп, прво, разумијемо: нијесам ја варали
ца, ка некп други из никоговпна п никоговпћскијех на
рода. Црногорац сам ја- код нас се варалица не ције
ни више но лупеж! Нијесам ја варалица, ни да Бог! 
Кад сам се приказа ка Даковић - има сам за то и ро
ђачкијех разлога. Оно, ваистину, није баш да су се мо
јп презивали Даковпћи, ама се моје братство одавно 
ородило с Даковпћима: стрина мога прађеда бпла је 
од Даковића, а једна моја родпца се удала- није то ни 
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било тако давно: уочи Вељег рата- за извањега стри
ца оца Марка Даковића. А од кућа мога братства и ку
Ы братства Даковпћа нема ни два дана добра хода. 

Сад бп неко од онијех нушпћевскпјех ругача мога 
прпмијетит: ви Црногорци сте сви, кад ви затреба, ро
ђацп међу собом. Нушпћ је Цинцарин - није има ни 
рода ни порода у Црној Гори, па се мога без зазора из
ругиват. Ама и Нушпћ је пазио да не барне у одређе
но братство или племе - уопштава је он: Црногорац, 
Црногорци. А ето какав погансуз Нушић био према 
нама- п од њега је испала вајда за нас Црногорце. Па 
п за мене: Србијанци се сјете Нушићева Црногорца, 
па се одобровоље п према мени. Овако или онако, тек 
нама у Србпјици све на руку иде. 

И тако сам тп ја- ка што једноме Даковићу прип
ше и припада- прожпвио у Београду двадесетак годи
на прије рата ка кућић и господичпћ. Нп кирије плаћа 
нпјесам, но- или се сјараним с газдарицом, па ми она 
п доручак у постељу доноси, или заишти у Србијанца 

среда- све њих тишти дуг према Црној Гори више но 

што им га мп наплаћујемо!- елем, заиштп у Србпјан
ца, заиштп кад већ нпје лпјепо да му наредим, па он 
подмири ко прави брат, у име српства, моје подужице. 

А био сам млад и лпјеп на свијет! Е само то чиме 
ме род- некад се то приписивало Богу, но сад се не ва
ља Бога спомињат- само то чиме ме род обдарио би
ло би доста. и предоста, да ми Србијанци, а поготову 
Србпјанке, потаман чине. Било ми је ка бубрегу у ло
ју. За запошљење нпјесам мора бринут- боље сам до
кон ЖIШIЮ. Ама нпје да нијесам поса тражио - од хо
тела "Балкана", преко Теразија, до хотела "Лондона", 
на стјецпшту п шеталпшту црногорскоме. 

Но умало ме ђаво не понесе- ухватпх се у коло с 
комунпстпчком, ИШIПI црногорском студентарпјом. А 

п како не бих? И тај смо барјак ми - а ко би други? -
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у Србију развили. Ми и они из Србије што су од наши
јенаца потекли. Било је опасно, ама богами није било 
без вајде бит' и комунист- вазда се нађе неко да ти па
ру тутне, вазда неко код кога ћеш главу склонит, а до
цурпвало је понешто п из мајке Русије, од Коминтер
не. И кад је власт најљуће гонила комунисте- нашла 
се, вазда, Србијанаца, и то онијех најугледнијех и нај
умнпјех, да се заступе за црногорске ко:чунисте. Ка да 
су то неки друговачпји - а можебит и јесу - комуни
стп. Сјећам се кад некакав професор Аранђеловић на
писа да је Универзитет комунистички због тога што 
на њему п.ма млого Црногораца - диже ти се на њега 

све што има име у Београду. Баш они, Србијанци, 
ућуткаше, на пасје обојке псцпјепаше, тога Аранђело

вића - боље, реакционарни никоговић, није ни заслу
жпо. 

Е је писанпја тога Аранђеловића- ђаволи га дра
лп- п мене закачињала! И ја сам има нешто школе
таман колико да знам о свему прпчат п у свашта се 

уметат: таман таки сам п био најподеснијп за комуни
зам, па ме црногорска студентарија салетала ка свога 
рођенога. Богами ти ја почех п нашњат к њпма- а ка
ко п не бих кад п србијанска омладина крену за њпма? 
Ама сам се п причувава- нпјесам сјека грану на којој 
сам, нити прекида с главарпма. Ка велим: нико, па ни 
комунисти, није капац од будућностп, а живоват се 
мора док се живо. 

Тако сам тп се ја провлачио, ка пзмеђу капи, пз
r-Iеђу комуниста и некомунпста - понешта одобрава 

једној, понешта другој страни, ка што су и заслужива
ле. Но неко ме прошпија- шпијуни вазда досољавају, 
те ме пошщпја склепта. А како бјех без сталног зани

маља 'оћаху ме п шупират откуд сам и доша. Вратио 
би се ја нз прогонства- ђе је боље но у Србијпци?- но 
то би мп одузело неколпка мјесеца правога живота. 
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Скочпше адвокати Србијанци и угледници србијански 
Црногорци и нзвадпше ме из Главњаче: само сам три 
дана у њој одлежа, ма предоста за доказ да сам и ја на 
муке туран у старој п трулој, монархистичкој Југосла
ВИЈП. 

А иако ми се неће вјероват - најбоље сам у рату 
проживи о. У Београду- а ђе би друго? Београд је нај
већа, па п најцрногорскија црногорска варош - да је 
правде и истине требало би п да се зове по црногор
сюr: Биоград. Е у томе Београду, шшти Биограду, би
ло је Црногорцима и у рату најрахатније - мазпли су 
нас ка јединче, не би .тш тако сузбили буну црногор
ску. И још нешто: ми Црногорци смо били коловође и 
на једну п на другу страну у грађанском рату, па 
кудгођ се окренеш, ако умиј е ш, једва чекају да те при
грле. 

Него, зађавола, не потраја ни тај рат колико би 
требало. А да рат потраја- допала би нама сва глава р
ства на свакој страни- дограбили би се ми генерал ста
ва, ако не п маршалстава, п у Црвеној армији. 

Мало сам б по у не з годи кад дође нова власт- по
че да испитује: ђе сп био, шта си радио. Како ђе сам 
био - био са осталом браћом и дружином, а радио -
више но што се СМЈело и могло против окупатора и до

маћпх юдајника. Немах куд - тада се рад величао, па 
се упослих у први мах, за неко вријеме, ђе је највише 
п било главара црногорскпјех- да гонпм и пстражујем 

~ародне непријатеље по Београду: није то било шпи
Јање п доушкпвање- то се некад тако сматрало, а сад 

- учвршћивање народне власти. 

Но и томе дође крај - ископаше се, пстријебисмо 
народне непријатеље. А ја нијесам - створени смо ми 
за нешто више - за канцеларије. Затражпх пензију, 
иако ми је то бшю незгодно- ми смо по томе оглаше
нп, иако је сваку нашу пензију Црна Гора да ће трипут 
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својпјем жертвама подмирила. И дадоше ми пензију 
ка оболешhеном чувару тековина, ма не онолико ко
лико сам заслужио. С тијем би неко други, гори, мога 
прожпвјет, ама не ја који сам по роду п својим ~аслу
гама дужан да идем у људе- да чашhавам и да СВЈетске 
бриге бринем п о њпма главобољш.r. 

А вријеме се промпјени: мир- све поспвље п омр
цпни. Омалише се и црногорски главари у Београду

премложпли се и пресилили, па у манит вјетар удари~ 
ли: разглаварише их без по муке, ка што су их и загла

варпли. 

Све се промијени, временом. Све, сем србијанско
га дvжништва према Црногорцима п црногорскијех 
праВ'а у Србији над Србијом: то нити има свога време
на нити се мпјењат може - то је из судбине црногор
ско-србијанске. Јербо свега може мањкат, ма не срби
јанске дужничке грпжње према нама п нашег велико
душног узпмања од Србије. Небо се може преврнут', 
ама he они нама бит' дужни: вјечне су ни ране заје~ни
чке- не могу се оне заљечиват ако они нама не даЈу, а 

ми од њих не иштемо. 

Ни дандањи, послије толиких поклања и претум
бавања, ништа се није у томе промијенила. И сад они, 
Србијанци, једва чекају да ни се нађу, а ми- i\Ш неhе
мо да их вријеђамо п да- одбијемо. 

И сватко, ко нас и њих не зна, чудом би се чудио: 
како то да су они дарежљпвији п предусретљпвији 
уколико се ми впше од њих туђима - уколико ж:шhе 
црногорствујемо и у себе се затварамо? А баш Је та
ко! Такви смо ми и они- двојствени нераздвојно. Ко 
глава и тијело- мами чешhе глава, а они тијело! Како 
кад треба, ама се не раздвајамо, нити - такви какви 
смо- раздвојпт можемо. 

И сватко, ко не зна какви смо п од какве смо пре
ђе саткани, чудом би се чудио што је Србијанац, уко-
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лика је гласитпјп, мудрији илп моhнији, утолико и 
обавезнијп према нама. А ми Црногорци то знамо без 
наука и казпвања - ка што знамо, и без чптања, да је 

Његош највеhп пјесник, а гусле, и без свирке, најљеп
ша музика. 

Никакво чудо што ја, сиромашеhи на злехудој 
пензији, и сахранивши млоге дужне дародавце, и сад 
имам, на претек, србијанских и црногорских Србија
наца, који се преко мене одужују српству, Црној Гори. 
И оних у власти и оних других- оних што су се прочу
ли јербо нијесу у власти: има таквих, у њпној, у нашој 
Србпјпци, ако и нема код нас у Црној Гори. 

Истина, с тпјема, последњијема, мора се бит на 
чеку: ако се нама Црногорцима лако замјерпт оцу -
није власти. Поготову својој. А ова у Србији је непо
десна- и јест п није своја власт: своја- кад је наыа по
требна, туђа- кад мп њој требамо. А незгода је- није 
некад било тако - што се сад до главара пробија те
шко: страже, секретарице, шефовп кабинета, аути. А 

што је најчудније. најнеприроднпје- садашњп хају за 
Црногорце мање но су икад икоји хајалп: боје се, зар, 
да се не замјере Титограду, да не повриједе црногор
ску самосталност. 

Држим се и оних других- оних што нијесу у вла
стп, а власти су их највише и прочуле. Код тих се и до
лази лако - они једва чекају да им неко дође, макар и 
не био Црногорац. Једина препрека су њпхове жене
чувају вријеме и жпвце мужева. Но ни та препрека ни
је тврда- жене својих мужева, па и оне знају за обаве
зе пема Црногорцима. Оне махом п нијесу Црногор
ке-сыјешкају се, подсыјешљиво, али не цицијаше: тре
ба избјегават само слушкпње, ђе их има- оне нит зна
ју нпт схватају наше црногорско-србијанско блпзна
штво. 

Догодило ып се једном тако код Добрице Ћосиhа 
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-ту је једна од мојих бушотина београдских, догодило 
ми се да није у куrш била Добричина жена Божица, не
го служавка. И не питам за Добрицу, знам да је у 
Гроцкој -пише књшу о српскпјем несрећнијем побје
дама. Ишчуђавам се што нема госпође Божице - ва

зда је у то вријеме, око пет по подне, код куће. А слу
жавка, доћерана ка да је она госпођа: Шта се ти распи
тујеш- неће ваљда госпођа да дељ.тура рад' тебе?- Бог
ме се ја обрецну - ка што и треба с таквијема, на по
четку: Па да и подежура- не би јој сметало, има п за 

кога. Знаш ли ти чеговић сам ја? Но залуд ако ти и ка
жем- ни за себе не знаш која сп п од којпјех си! -Ајд, 
скрати! - премудрује она и притвара врата. -Сигурно 
си опет доша за паре! -А ја ногу у врата: Нијесам до
ша, погануљо, за твоје, но за своје. То се с Добрицом 
уредила да ми он мјесечно даје што ми припада ка Цр
ногорцу и Даковићу. - Мичи ногу- виче она -док ти 
донесем паре. - А што да је мичем? Hehy зар чекат 
пред вратима ка никоговић код никоговића. Ово је и 
мој дом чим је дом толико гласита Србина. А нећу, 
зар, туко божја, обијат прагове нпкоговина?- Добро, 
уђи кад сп запео, ама пази да не зарозаш тепих! -вели 
она, ка да је тепих- не било примијељено! - плашта
нпца Василија Острошког. Доноси она пз кухиње хи
љаду динара- пишљивијех хиљаду динара. Ја се заце
них од смијеха: Па мислиш ли ти да сам ја просјак- да 
обпјам туђе прагове рад милости? Не мрдам се ја 
одавде без црвендаћа, десетохпљадарке, макар је ти 
из очију вадпла. Јеси ли ти свјесна ко је и у чији дом 
доша?- Па шта ако сам и свјесна?- јогуни се она.
Свеједнако више не могу да ти дам- требао си то с го
спођом уредитп. - А ти тобож не знаш колико су се 
Добрица и госпођа обавезали да ми дају? Нијесп ни
кад виђела колико госпођа Божица узима IIЗ кухпњ
ског новчаника кад ми даје? Немој да ми се правиш ту 
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бенава, док није друга била!- Знам, видела сам- по
пушта она. -Али морам да чувам њихово више но сво
је.- Удостојио бих се ја да узмем н од тебе, кад би би
ла сој и главаруша. А овако- не могу, но дај моје па
ре, е сам при хнтњи- нећу, зар, да се ту с тобом нате
жем. - И даде она, богами. Даде и кафу и ракију - ко 
што се и пристоји у људској кући. 

Послије се госпођа Божица правдала: Заборави
ла сам да кажем помоћннци, а могли сте доћи и други 
пут- кад ca.t-.r ја код куће.- Нијесам ја беспосленик
велим ја.- Иако немам радно мјесто- пропагирам из 
петнпјех жила српство црногорско. - А госпођа Бо
жица, шаљиво ка п све госпође: не вјерујем да то срп
ство вреди и толико, али што је Добрица одредио- то 
ти припада. 

А Добрица је одредио -јербо зна ко је Даковић. 
А зна откле је и Ћосићима коријен. Истина, Добрица 
је прећуткпва да су му преци из Црне Горе: криво му 
на садашње главаре црногорске што се одбашују од 

Србије- чак су га једнога љета смели да с друштвом 
пзиђе на Снњајевпну. Него једном затекох ја Добри
чпну мајку Мплку, жену мудру ка што Србијанка мо
же да се тревп, а јуначну ка што су Црногорке одреда. 
Те ја с њом ријеч по ријеч- исприча ми она да су п мо
равски, Добричпнп, Ћосићн Црногорци: који би друго 
били, чим Добрица онаке 11 онолике књнге пише? Да 
неко смпшља - смпсЈшт не би умно: Црна Гора и По
моравље, прошири се Црна Гора на сву Србију. 

Но не могах докучпт- нн мајка Милка то не зна
ваше, од којега су братства н племена Ћоснћи. А и бо
ље је што се то заборавило - овако је Добричина сва 
Црна Гора, овако је од цппанцпјеле Црне Горе. 

Тако ја п прптврдих везу с Добрицом. А попридах 
п Његоша: Добрицп је, ка и свакоме кога ране српске 
боле. најмилије кад ја панем у ватру доказујући да је 
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Његош подједнако припада и Србији и Црној Гори -
да ће Срби, ако и нестану, претрајати Његоше1-.1 п у 
Његошу. 

И другпма, онима од пера п од памети, мило је да 
чују то моје сагоријеваље Његошем и због Његоша. А 
код таквих је п мени најмилије свратит, рад велике 
приче и мало трошка. Нема таквијех :мнозина - пера 

су се наша затупила, а памети наопако окренуле. 

Има још један ка Добрица - којему ми се мили 
свратит ка п Добрицп, који не вага српство паром ка 
ни Добрица. 

Михиз. 

Михпз је -стално му заборављам име, а п што да 
се мучим око љегова имена кад га цио Београд зна ка 

Михюа?- Михиз је Сремац, поповски син. А Сремци 
су брзи на нож - отуд је и Михпз брз на ријеч. А по
повска дјеца су благородна п осјетљива - Михиз је п 
једно п друго, на оца. 

С Мпхпзом ми је лако, иако је преотворен, па ми 
сручп: Ма ти ыене радиш - долазиш редовно као по 

плату. - Оно тако му п дође - иако ту плаћу заслужу
јем, није ми мило чут кад се то н рекне. С Михизом је, 
велим, лако: ужива у причама у којима Црногорци ис
падају - а то п јесу - народ ыимо друге. А мени, хвала 
Богу, проради домпшљатост црногорска кад се на не
вољи нађем, па попридајем п досољавам на оно што 
сам чуо н упамтио, као да ми се пред очима збива. А 
Михиз -ужива ли ужива. А уживам и ја у љеговој ље
порекостп, кад се рије чи дограби- а не бој се што му не 
баста доh' до ријечп. Него у потоље вријеме је нешто 
неговорљив, када су му галије потонуле, па ја заспем
чактало ын се не уставља. А он се умудрп - слуша ли 

слуша, па тек закључи: А можебпт ви Црногорци п је
сте некн посебан народ, као н Јевреји: много школова
нпх, много даровишх, много ... - А ја и чекам та љегова 
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двоумљеља - да му кликнем: Ми срчика српства, ми 

смо људска људсковина- док је нас, неће маљкати Ср
ба ни људи!- А Михиз се разгали: Ето и то што кажеш 
- и то доказује да сте ви неки сој за себе ... 

Госпођа Милица, Михизова жена, зна шта мени 
припада, па то и даје без ријечи, а понуди ме и кавом 
и ракијом- ка права госпођа правог кућиhа. Не збори 
она млого са мном, само се неодређено смјешка. На 

то љено смјешкаље треба навикнут- то је љој у при
роди, нема ту ни зло мисли ни презреља. Она је строга 

према себи, а љубазна према свакоме. И куhа је на љој 
-да је до Михиза не бих добио паре ни динара. Не што 
би он цицијашио- дао би он и црно испод ноката, кад 
би у њега паре икад било. Због тога новчана задуже
ља госпођа Милица обавља и са мном - зна шта тре
ба, па јој и не тражим. 

У сам Београд би се могла смјестит ципанцијела 
Црна Гора- и то да не ради ни прстом. Но таден би се 
искоријенио црногорски расадник. Ми радимо овако: 
наши кућићи код љинијех куhића, а наша никоговина 
код њине нико го вине- него они имају по маље кућића 

но ми. Зато ја и бирам ђе hy, код кога hy. А шири .пп 
се шири Београд, па се шири и моја нурпја- уыложа
вају се гласити Србијанци и још гласитији Црногорци. 
Да је и хиљаду лакаца ка ја што сам- имали би ђе наh 
уточиште. А најсусретљивији су писци и учељаци -
код других ми је мало вајде свраћат. 

Ама се морам припазит од овијех нашијех бео
градских Црногораца: припиткују од којих сам и от
кле сам- сваки Црногорац мисли за другога Црногор
ца да је гори и од горијех но што је он сам! 

Има, тако, тројица Црногораца што су се огласи
ли у Београду мимо друге. 

Да почнем с првијем, с Радованом Зоговпћем -
првјенство му припада више ка Црногорцу који најду-
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же усред Београда на Србију сикhе, у књигама које у 
Србији штампава, него ка најстаријему и славноме 
пјеснику црногорскоме могу се, ваистину, наh мнол~н 
кој п пздрже годину и двије и пет напетп ка лук, ама Је 
једини Зоговиh пздржа тако цијели свој вијек. 
· Познава сам ја Зоговиhа и прије рата, ма се није
сам тада до њега домањпва: љевичар и то сиромашан 

и јевтичав- немаш од њега шта очоплит, а може те од 
власти, због дружења с њпм, грдно зло задеспт. 

Него и он, ка што му п припше, изиђе у револуци
ји на глас п влас: свако ко се канпо ппсат' поче се према 
њему равнат. Те п ја- напиши неколике пјесме у ново
ме духу, па код њега. Био сам и ја, тад ен, у власти. При

ми ме лијепо- ка свога, ама ми пшчпта све мане МОЈИ
јех пјесама. А као највеhу ману: Није довољно идеоло
шки острашhено. - Острасти ја, ка што ми је он река
па опет код њега. - Боље је сад- вели он- али стих и 
слпк су ти старпнски, подсјеhају на Дучиhа п остале на
родне· непријатеље. Упа1-.пи: револуција тражи нови 
стих и сшrк: Мајаковски никад није употрпјебпо слик 
који је налазио у рјечнпку сликова. - Опет ја прерађуј 
- све по угледу на Зоговиhев превод Мајаковског, јер
бо руски.нијесам ни знао, него тек био почео учит, због 
тадашње вјечне љубави с Русима. 

Подржа ме Зоговиh у мојим мукама: богами бих и 
понеку пјесму објавио да Стаљин изнебуха не загрм
ље Четрдесет осме горе но Свети Илија на вршпдбу. 

Смутп то млоге - ка кад загрми са сваке стране. 
НајвиШе се нађе Стаљинових присташа у Црној Гори
и тај барјак ми понесосмо. Истина, млоги и поклекну
ше: једино Зоговпh оста свој - п пошто се Совјетп одре
ко ше Стаљина п доперјаше у Београд на покајање. 

Богошr се ја прптајих у тој смути- док се не раз
бистри: заборавих умах п на друга Зага и на своје пје
ваНIIЈе. 
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Протицала Сава петнаестак година испод Кале
мегдана -док се поново појавише пјесме Зоговпhеве. 
Е, таден, п ја доконах да опет могу навратит код дру
га Зоговиhа: воли он, мимо мнозине негдашњијех дру
гова, да га се "другом" назива. 

Били су га преселили- пошто је па у немилост- с 
Дедпња у варош: станчиh какав не доликује ни ђетиhу 

који још није пропјева, а некмоли најреволуционарни
јем пјеснику, и то пјеснику из Црне Горе, ђе нико ни 
нема другога занпмања до пјевања I~ револу~ије. 

Дочека ме Зоговиhева жена ВЈера - Вјера, а не 
Вера: она је Хрватица, из Загреба, и оно "ј" у њеноме 
имену више јој вриједи но цијело име - по томе се и 
зна да је неко, а не србијанска Вера или Верица. А и 
ово: ми се Црногорци сналазимо с Хрватима боље но 
п с којпјем народом. Примају нас тамо објеручке: је
дан наш се прије рата бира у посланике на листи Хр
ватске сељачке странке - пнат п опомена Србијанци
ма да је црногорство на впшој цпјенп против њих но с 
њима. Можебпт је и Зоговпhу испала с руке женидба 
Вјером, пако он о томе није хајао: прво су му уЗагре-
бу, још прокаженоме, пјесме штампали. . 

Елем, дочека ме Вјера Зоговпhева, п то шчепа, 
иако ми се презимена не сјетп. Не сјети се ни Радован 
-док га не подсјетпх.- А пише ш ли још пјесме?- при
упита. - Не - рекох п одмах добавих да му угодим: 
Онај разлаз са Совјетским Савезом на мене је толико 
утицао ... - Он ме прекпде: Напротпв - нијеси се смiю 
деморалпсати. Тиме се само заоштрила, тпме је само 

ојачала борба против капитализма и за интернацио
нализаr-I: видим да тп пдеолошки ниво није на висини. 

Угрезосыо у разговор: но није лако са Зоговпhем 
- пшhерује он на изјашњавање за Стаљина, а ыенп се 
јевтпно не одриче саыоуправљања. Најпослије ыу по
менух другарску солидарност- даде ми десет хиљада, 
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ка п други, иако је он отаљио с парама. Даде ми паре, 
али ми и преконоси: Није ти класни инстинкт још до

вољно изоштрен-:- не видиш јасно границу између ка
питализма и социЈализма. 

Отада нaвpahai\f код Зоговиhа, ама поређе: кад се 
стпшају распре с Истоком а почну са Западом, кад се 
појави Зоговиhева кљига те се и он нађе при парама. 

Има још један гласит Црногорац у Београду: не 
морам казати чеговић- доста је ако кажем Матија, па 
да свак живи зна о коме је ријеч. 

Матија се прочуо пјесмама о своме племену Ров
цима- богами бих и ја о моме има стопут више испри
чат да сам се сјетио. Та љегова Ровца су невидбог и у 
Црној Гори, а ето- прочуше се! Испаде пјесма гласи
тија што је народ незнатнијп. 

Е, код Матије се морам припазит, иако ме лијепо 
прима, па и записује у нотеспћ понеку моју рије ч- а ја 
се трсим да понеку п смислим не би ли је он записа. 
Прво што је примијетио, кад сам бануо: Откуд ти брат 
Марка Даковиhа кад он брата није имао? -А ја дим у 
дим: Не може све једна мајка радит. А откуд се сад 
Ровчани по теби казују, иако твоје братство није јачи
ца, а ни тн рођен у Ровцима?- Богме се он прићута, па 
се насмија од свега срца- он се смије од свег срца или 
мргоди из дубине душе. - Па јесте, а кад би једна мај
ка све родила, не би било ни коговиhа ни нпкоговића. 
- Па опет приупита: А ко ти рече да дођеш код мене: 
-А ја- дим у дим: Рече ми један чоек ... 

Насмија га то, те дебело. У то љегова госпођа Ве
ра донесе ровачку препеченицу- Матија не пије, а ја 
богме моју искапих. 

Него морам нешто рећи о госпођи Вери кад сам је 
споменуо. Отац јој је Рус- мајка Црногорка, мада се 
на љој не види млого црногорског, сем бистре памети. 
Чазбена п срдачна, ка Рус што може бит- веh п због 
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тога љеног порекла би ми било мило свратит код Ма
тије. Јербо ми Црногорци најволимо Русе, а Руси не 
могу без нас, иако би нас без љих било много маље. 

Не знам откуд та љубав толика- можебити отуд што 
се ми Црногорци барабаримо само с највишима, а Ру
си бриг?м о најмаљима доказују да им на срцу лежи 
ЦИО СВИјеТ. 

Па ме дочекује лијепо не само госпођа Вера, но и 

шћери љене и Матијпне - лијепа руска имена обје 
имају, да се мили свакоме Црногорцу чут. Ехе, споји
ла .се и ту Русија и Црна Гора- никад се ни раздвајале 
нщесу. 

Има у Београду још један гласит Црногорац, ма 
му се име не смије поменут на'ко да га грдиш, а тајком 
само вјерноме другу -:- ако таквога има. Тако се то 
окреhе у овим странама: име му се не смије поменут, а 
љегова је слика, вактиле, о Првоме мају ландарала 
преко највише палате на Теразијама. 

Уканио сам се ја и код љега свратит у доба либе

рализације - ка код рођака, ако би ме ко нежељен 

приупита. 

Примио ме лијепо и прелијепо - мпшљах да сам 
на _златни мајдан нагазио, е га бије глас да је најбога
ТИЈИ у држави. 

Али, мало-помало, све пзблијеђе. Понуди ме вот
ком, а не впскијем - не хаје чије је пиhе, иако га глас 

бије ка западљака. Али ја на то не насједох, него по
чех хвалит Запад - изобиље и демократију. И говори 
ми "В п", а не "ти"- то ми се нимало не свиђе. А гледа 
ме он пажљиво- не крије у говору што мисли, ама ни 
не каже све до краја. Па ће изнебуха: А како Ви ури
зикасте, мимо икога, да мене посјетите - не вјерујем 
да сте без -те - без - ове дошли? - Почех ја да обја
шљавам- те чега да се бојим кад ништа згријешио ни
јесам, те да је ђевер моје сестричине- тај п тај, он му 



се не присјетп имена - с љим учествова у демонстра
цијама на Универзитету против војфашдиктатуре, а 
да је он лично код тетке моје мајке- у селу том и том, 
за вријеме народноослободилачке борбе ... Не присје
ти се он, или нешhе да се присјети ничега, него ме пре
кпде: Поборавио сам, а данас то за мене није ни важно 

п кад бп ми се признавала. А што се тиче новаца - не 
могу ти дати ни динара - и то из више разлога: прво, 

због тога што су паре код жене, друго, што нико~>Iе не 

дајем- у даваљу нема ни мјере ни избора, а треhе, због 
тога што би се протумачшю да ја тпме купујем при
стате. 

Сјетих се ја, у себи, оне приче о дочеку владике, 
кад се неко од мјесне власти правдао због чега звона 
нијесу звонила: Имамо више разлога: прво, немамо 
звона ... -Ту га је владика прекинуо: Доста, не мораш 
мп друге разлоге набрајат ... - Умало не погрпјеших да 
п ја нешто тако кажем гласитоме домаhину. Али пре
врнух: Нпјесам доша због пара, ни дао бог, него, ето, 
мило ми да те видим п чујем- да могу пспричат како 
си, кад ме у Црну Гору питају за тебе- а питали би, не 
брпни, достпна, но не смију. 

На томе би се и свршило -да ми љегова госпођа, 
кад сам одлазио, не тутну десетохпљадарку. Отада 
сам се п увјештио, па навраhам само поподне, кад он 
иде у шетљу, а госпођа му дежура у стану: зна она шта 
је ред - неhкао се ја не неhкао, она ми никад празну 
руку не остави. 

Споменух ти, ето, тпх пет домова, а мога сам пе
десет и пет. Мога бих у Београду наhп пет хиљада пет
сто п пет домова ђе би ме дочекали ка свога - свој им 
п јесам. Не треба ти млого информација: чптај нови
не, па кад се почешhе помиље неко име - право на 
врата звони: Ја сам тај п тај, макар и не био који јеси. 
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Новине! Још нијесам продро у "Политику". А то 
су црногорске новине -пола читуља су црногорске, а 

двије треhпне новинара Црногорци. Важна ми је "По
литика" - веh сам у годинама, да ми смрт забиљежи. 

Да не умрем ка никоговпh! 
А гледаhу и да се сахраним у Србији- само власт 

не да на брда, а најмилије би ми било на Авали. Јербо 
знам да Србијанцима нема ништа милије но кад се ми 
копамо код љих: гробови братски. Један наш писац се 
сахранио у Тополи- васцијела му се Шумадија слегла 
на сахрану. Не би своме толико. И с разлогом- ми смо 
им двоструко своји. Ми смо им памет и коријен. 
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