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ПРЕДГОВОР 

ГЛ О Г О ВА  С УД Б И Н А

„ ... продубљујете свијест о судбини и
невољи човјека који се свија под 
теретом гријеха који је некад неко 
од његовог рода починио...“ 

 Витолд Ташицки

„Била је букнула трава што није никад откако памте 
најстарији. И таман кад су се спремали да у Пода косе унесу, 
изненада су у њих нагрнули скакавци, као да си их цијела пље-
вом са небеса посуо. Одакле су дошли, како се створила и ту 
обрела, одједном, толика губа и живина, о томе нико није 
умио ни ријеч заметнути. Чудили су се само шта се то најед-
ном деси и како их зло изненада притисну, а изгледало је као 
да су се цијела Пода у крилати мравињак претворила.“

А било је ... И узалуд би... Узалуд... Чујемо као ехо око 
себе послије читања прича Исака Калпачине.

У човјековом животу на просторима које бисмо, макар 
условно, могли препознати, или желимо да препознамо и 
лоцирамо на знано подручје, подручје које смо нашли у при-
чама Исака Калпачине, у традицији на том подручју нагла-
шено су присутне двије митске биљке (два дрвета) дријен и 
глог. Дрво је слика човјекова. Дријен, свесловенска и прас-
ловенска ријеч, са својом симболиком и свим својим особи-
нама у бити је и симбол Калпачиних Глоговаца, чврстих, из-
држљивих, постојаних, као и оних што су некад ишли у су-
срет љутом противнику и носили „...на границу с неприја-
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тељем копље од дријена са тврдим врхом да би се тако опо-
менуо непријатељ...“) А овдје, код Калпачине, изразито је ви-
дан глог (као драча, као пркос ...), такође, свесловенска и 
прасловенска ријеч.

Из семантичких поља митске ријечи глог израста, и 
формира се, цијела човјекова судбина. Формира се цијело 
„царство“. И као да не постоји никакво друго. Или је то дру-
го далеко, недостижно, нестварно. У том глоговом царству 
живе, осуђени су да живе Глоговци. (Раширени су диљем 
словенског свијета топоними изведени од ове ријечи: Глого-
во, Глогова, Глоговац, Глоговница..., као што су раширени и 
од ријечи дријен: Дреновштица, Дренова, Дреново, Дрени-
ца... и Дриновци..., као и од многих других биљака.) А ко би 
други могао ту да живи!? 

Глоговци - сáмо то именовање они су могли од судби-
не да добију, њиме да их судбина обдари. Глогова им је прос-
тирка, глогова им је покривка, глогов им је јастук (ако није 
камен). И залогај им је глогов. И ријеч им је као глогов трн, 
у оној њиховој једној јединој причи, причи коју су повјери-
ли Исаку Калпачини (само њему су је могли да повјере, само 
човјеку тог кова може се повјерити таква прича.) И љубав им 
је глогова. Глогов им је и свадбени вијенац. И кумство им је 
глогово. Све је од глогова трња и у трњу. А у хришћанској 
симболици (знано је) трње приказује страдање Христово, као 
и гријех, „земаљски јад и зло......“ Широка је персонифика-
ција глога. Глоговим коцем пробија се и вампир (мртвац).

Познато је и да је, с друге стране, глог у европској тра-
дицији вилински цвијет; апотропејон, а да ношење гирлан-
де од глогових „мајских“ цвјетова симболизује дјевичанство, 
чедност или чудесно дјевичанско зачеће. Био је грчко-рим-
ски невјестински цвијет, посвећен Химену, Хлориди, Хекати, 
Флори и римској Маји. Штитио је од враџбина. Духови и 
виле састају се код глогова. (Види рјечнике симбола). Значи, 
с друге стране предмет је што одвраћа несреће! А цвјетови 
медоносно миришу, ипак, опорог и горког укуса! 

А да ли је овдје код Калпачине тако!? Код њега као да 
све привлачи несрећу, коб. Несрећу ништа не одвраћа. У су-
дбини његових јунака као да све произилази из игре чарања: 
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кад вјештица глогов клин закопа под праг куће да у њој све 
помори. 

У основи тамо гдје живе Глоговци догађа се нешто 
универзално, библијско – а то је да се човјек савија под тере-
том чудне судбине, чудног гријеха, гријеха који је сигурно 
некад неко од његових предака починио...

Глогова судбина провлачи се кроз цијелу ову књигу. И 
послије читања долази се до становитог мишљења да то ау-
тор није намјеравао (планирао), да се сáмо формирало крис-
талишући сјетну причу о стварној и могућој човјековој су-
дбини. Али, с друге стране Калпачина нам потајно сугери-
ше да промишљамо о његовим јунацима као надљудски из-
држљивим, чврстим, карактерним, који као и они из пјесме 
„умираху ћутке на страшноме кољу“. 

У овим причама које однекуд као да знамо, а знамо јер 
су толико сугестивне да се намећу као нешто што смо видје-
ли, а нијесмо имали дара да запишемо, некако „све је позна-
то, а ново“ – рекао би Андрић. У свом стваралачком истра-
живању Исак Калпачина дуги низ година све дубље проди-
ре у судбину човјека, човјека који није среће да му крене... 
човјека чија се кружница живота затвара у муци, у тешком 
крају.

Јунаци Исака Калпачине, судбином приковани уз ђа-
воље стијене, стално су приморани да се крећу кроз Кљешти-
не, да напајају стоку на Вражјој локви, да слушају дозивања 
из Ђавоље пећине... А како поднијети, како издржати, звање 
из Ђавоље пећине? Да ли се теже подноси од гладне године 
17-те, кад је мливо само у сну, кад се ништа више не препо-
знаје по добрини:

– Присјећао се колико је пута још као дијете испод Ђа-
воље стијене прошао. Стари су зборили како је у њој ђаво 
који ноћу одозго човјека зове именом. Од његове цике се и коњ 
поплаши, укипи се па неће да мрдне. А иксан ако се одазове, 
може се скаменити на истом мјесту, или уколико умакне, 
једва ће успјети да допре до постеље, са које је мало ко ус-
тао. Придоцнио је и он толико пута, враћајући се с пазара 
или из млина, али никада не чу ништа одозго, нити му се 
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иједном на томе мјесту коњ поплашио. Али и поред тога је 
гледао да туда никад много не прикашњава. А кад се приде-
си, журио је не би ли што прије на помол селу избио. И сви 
што су туда пролазили, да су икуд могли, најрадије би зао-
бишли Ђавољу стијену, али шта кад су свуд уоколо склопи-
ле урвине и литице.

Или су на клупама на којима живот догоријева.
Калпачина мјери сваку ријеч, управо мјере је његови 

јунаци, да не излети која сувишна, која би дозвала нечасти-
вог, дозвала веће зло, дозвала…нешто неочекивано. А осјећа-
те како се шири енергија записане Калпачине ријечи, како 
се шири кад је погледате и изговорите. Он као да нам прича 
причу давно испричану, нама познату, нашу. Ново је свако 
подсјећање на човјекову тугу, муку, живот без наде, а наду 
неће негдје дуго да пренесе и да осјети њено испуњење. 
Ипак, његови јунаци у напорима и жудњама не одустају до 
задњег откуцаја срца....... Иако, као по правилу, увијек бивају 
савладани. 

Калпачина причајући суптилно, дубоко људски, враћа 
нас у причу (у дискусије честе у круговима теоретичара) о 
томе шта је поетска доживљеност и да ли се разликује од 
стварног, од догађаног!? И потврђује размишљања у којима 
се настоји показати да ту постоји недефинисана веза. Ту се 
неминовно улази и у промишљање и довођење у везу (што 
је и најчешће грешка) и стављање знака једнакости између 
дјела и пишчеве биографије. (Могло би се нашироко гово-
рити о Калпачином завичају и његовој окренутости звуку и 
видику завичаја.) Али, исто тако свако заобилажење био-
графије погрешан је прилаз, не претјерујући и у ономе да 
„ми причамо наша дјетињства“. Радо бих слиједио теорети-
чаре који у први план истичу „реалност доживљеног“ – тзв. 
„пјесничка доживљеност“. Увјерења сам (ослобађајући се од 
једноставног поимања) да је Калпачина не једном себи по-
ставио питање у којој мјери то што пише „кореспондира“ са 
његовим животом или животом некога другог, а дјело 
(умјетност) је средство да би се открила та „кореспондира-
ност“.
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И овом приликом устаљује ми се мишљење и о Исаку 
Калпачини, човјеку и писцу, мишљење потврђено у теорет-
ским дубоким виђењима да аутор не само ствара књижевно 
дјело, него и њега то дјело ствара, обликује, допуњава. То је 
важно, опет слиједећи теоретску мисао, јер је тада очита веза 
између форме и садржаја, између стварности живота и 
стварности умјетности (рекао би Мјечислав Јаструн, велики 
пољски пјесник, аутор знамените књиге - Лијепа болест; a 
рекао је и: „Пјесник стварајући визију одређене стварности 
отрже се и ослобађа од ње.“). 

Калпачина мајсторски усклађује доживљено и 
смишљено, показујући нам (и увјеравајући нас) да је „живот 
шири од књижевности“. 

Ненад Вуковић
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Имају Глоговци једну причу коју, иако је сви знају напа-
мет, свакога љета и зиме по ко зна колико пута понављају. 
Они то редовно чине кад се састану, па било да су само 
двојица, или кад су на каквом масовнијем окупу. Сви је слу-
шају као да је тада први пут чују и ниједан не остане а да у 
њу и понешто своје не утури.

Шта их нагони да је толико пута понављају, каква их 
сила тјера из земље или са неба, чине ли то ради себе, или 
ради некога са стране, ако се ту међу њима обрео, то више 
ни они посигурно не знају, нити им ко други може докучити. 
Зато ономе што се међу њима десио и не остаје друго до да 
то што је чуо побиљежи. А ако све добро и не похвата, не 
треба много да брине, нека сврати међу њих у вријеме вели-
ке суше или мећаве па ако је докон, нека сравњава и допуњује.

−	Може ли бити да се ова зима размине без снијега?
−	‘Оће, но шта! Никад још он није заљетио на небеси-

ма.
−	А увијек је боље кад се истутњи на почетку.
−	Нема ти за сељака, никад, никаквог бољитка. Њему 

и кад шта дође, бог му га спреми у невакат. Тако ти је и са 
овијем снијегом. Није га било кад му је вријеме, а видјеће-
те... доцније...

−	И знајте да ће се ове године таман тако и десити. А 
не би била прва ни потоња. Кад почне калац, засуће снијег 
к’о о Савинудне. Да ово живо, што му је човјек некако душу 
извео, поскапље на пасју. И да не дадне ништа бацити у 
земљу. Или, ако уграбиш, да га у ледној бразди скамени.
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−	Па зар ти није тако довијек и љети? Код нас је све не-
како друкчије и наопакије. Није к’о у другијем сретним 
крајевима. Свуд се уоколо киша некако намане и отресе, а 
под овијем брдом по цијело љето ни капи. Очи избуљисмо и 
вратове смо искривили. Ако мотриш у небо и преко брда, 
чини ти се некако ће прије прокапати.

−	Све некак’е јаде чекај и обнађуј се. Али џаба!
−	И оно паљетка, што с јадом толику жегу предура, ко-

лико пута нам је отело из руку. Деси се некад за један цигли 
час.

−	А нигдје ти к’о код нас не може прије трава и жито 
изгорети. Кад одозго божја звијезда обечи, па још пукне 
ма’нити југ, или усоврљи устока, можеш само да гледаш како 
ти спламће пред очима.

−	Кад трава треба да расте, или ако је жито у вретену, 
по толико дана не можеш облака на небу умотрити. Жудиш 
кап и врат искривљујеш, а оно божја звијезда пржи, све живо 
на земљи скочањи.

−	Но, ако послије са сто јада и дође, уради то у невакат. 
Па неће ни да пане к’о у другијем мјестима. Најчешће стиг-
не доцкан, кад више не може помоћи ничему.

−	Само те смете да ни оно што је иза огња претекло не 
можеш с миром покупити.

−	Некад га само ороси да га онако свлажена прогреви-
ца боље обари.

−	Зна се десити да лије и по двије неђеље, али то урије-
тко. Тада се кап од земље не одваја па и оно мало цркавице 
што је згучено и узровашено сагњили те га послије неће ни 
магаре.

−	Али добро је кад се и на томе размине. Најгоре је ако 
се сручи град и грдило. Проломе се небеса и полети све са 
ове танчице. По странама направи јаруге и точила. Нанесе 
валовље из Црног врха, као да нам је у Глогову мало камења, 
но нам га и одозго мора да притури. А има понеки колико 
кућара.

−	Неће нам, не бој се, добрину донијети.
−	Тако ти је код нас откако се памти и препричава: ако 

треба кише, не можеш ни кап из неба измолити, а јеси ли 
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прегнуо да покупиш откосе или вршај извршеш, нанијеће је 
белај па да ће је догнати са краја свијета.

−	И то кад је најмање желиш и када јој се никако не 
надаш.

−	‘Оће само да ти се у рад опогани. Да смете човјека и 
из божје вјере истјера.

−	Не памтим у ово вијека да нам се и трипут како ваља 
десило.

−	Пасје је ово мјесто, благи бог је на њега давно забо-
равио. Ако је икад и чуо за ови вражји невиђен.

−	А и све је на овог жалосног сељака кидисало.
−	Шта ли би свијет да није бог сељака створио?
−	Храни он тицу и вука, црва и мрава, миша, стјенку, 

псето, муву, међеда, јазавца, војника и порезника, жандара, 
чиновника, попа, хајдука, Циганина и цара... путника и на-
мјерника, просјака и беспослењака, невољнога и обијесно-
га...

−	Не прође никакав божји створ земљом и ваздухом а 
да од њега нешто не зачабули. Обијесни му отме, а невољни-
ку сам дарује. Глође му врат и сркне из његове жиле и онај 
што је гладан и онај што хладује.

−	Против сељака ти се све некако обрнуло: вјетар, 
мећава, град, суша... Све што по ваздуху лети и земљом га-
миже.

−	И видиш ти ко се још од његове муке не угоји... Они 
што се по ладовини изврћу и у локвама брчкају... набрекло 
к’о да је скотно.

−	А виђе ли колико сељака са толикијем трбухом?
−	На другијем мјестима, можда, и можеш, а овдје у 

Глогову ни си, нити ћеш.
−	Ако га код нас нађеш, кољи ме ђе сам најтањи!
−	Е ни један ти од нас не би ни на намету окрвавио...

Кад причу приведу крају, они се послије некако смире-
није разиђу. И пођу тако да мотре у небо и да чекају нови су-
срет у којем ће опет, овако, све започети. А прича ће уско-
ро увијек бити иста, једино се по њеном почетку може по-
знати да ли је Глоговци казују зими или у љето.



16

П О Д А

Иако Пода, са краја на крај, можеш за сат препјешачи-
ти, она су, кроз толике године, ускочкијем селима живот одр-
жала. А сва су некако наокруглац, дижена горе под сама 
божја небеса и право је чудо откуд се толика равница обре-
ла међу големијем планинама и стијенчинама. Но, кажу да 
је на томе мјесту била некада сила и језеро па се наједном 
некаква џомба под њим отворила и вода, кроз распуклину, 
за ноћ источила. Одатле је, веле, на ону страну ријеке, чак у 
Затарје, нечију капу у Љутичка врела избацила. А зборе још 
како су научници из Биограда, баш ту, велику боју сасули, а 
Љутица је, преко Таре, сва као чивит побојила.

Препричавали су Ускоци, често, и оно што се с капом 
десило, и о Љутици на коју је народ као на имбрет долазио, 
иако то нико од њих није никад видео, ни опет шта слично 
пробао, али су сви ту распуклину увијек поиздалека обила-
зили и пазили да их у њеној близини ноћ не затекне.

Уоколо су ускочка села згрчено чучала, на посној и вр-
летној танчици, стиснута између Пода и планинчина што су 
се над њих надвиле као да ће их свакога часа одозго покло-
пити. Од планина она нијесу могла никуд навише, нити су 
на Пода доље смјела крочити пошто, чим се окиша, земља у 
њима сва омекша и укажу се баруштине и пишталине. Боја-
ли су се Ускоци да ће Пода опет сва зајезерити те се нико 
није усуђивао да на њима икакву зграду подигне.

Него, била је срећа што је сваки ускочки домаћин свој 
дио у Подима имао, а она су закос који не може оманути, ни 
на најгорој години. Да није тога било, они би се још давно 
морали некуд бестрвати, пошто око кућа, у онијем странчи-



17

Г Л О Г О В Ц И

нама, нијесу могли ни за по једну краву укосити. Међу Ус-
коцима се препричавало како се не памти да је неко, ако је 
у овијем селима мислио остајати, свој дио у Подима и за шта 
хтио продати. То су им стари често у памет затуцали и на 
умору као најтежи аманет или клетву остављали. И зато су 
Ускоцима све очи биле у Пода упрте, јер ако она издају, са 
њиховијем селима је готово, све ће им се живо на гомилу са-
сути.

Пошто су ливаде у селима раније забрањивали, они би 
сву стоку у Пода сјавили, која је закидала траву из коријена. 
Но, чим је одатле истјерају, трава се брзо подгоји и за неко-
лико недјеље већ у пâс човјеку удари. Суша им није могла 
никад наудити и Ускоци су се само големе воде и ненадње 
поплаве плашили.

На крају Пода је Вражја локва у коју се, кажу Ускоци, 
још давно анатемњак сакрио. Иако су они по јунаштву нада-
леко чувени, за које им је и сам књаз ову земљу даровао, 
нећеш ни данас једнога наћи који би поноћи поред ње радо 
прошао. Чим сунце за Дурмитор заклони, веле да и ђаво 
одједном главу из воде помоли. Ако се десило да путника, 
који је томе непознат, какав белај туда нанесе, тај ти није 
више са постеље устао.

Око Локве су стјенчине, ниједна није мања од осредње 
колибе, а нико не умије казати откуд су се усред питомине 
и божје равни обреле. Старији су зборили како их је свети 
Илија туда, у љутњи, разбацао и то онда кад је преко Пода 
ђавола гонио. Чуо светац, допрле до њега народне муке, при-
мио кумства и ријешио да их невоље куталише. А ђаво се и 
њима и пресветом подругнуо. Громовима га је светац гонио, 
свјетлицом опасивао, са планине стијене одваљивао и њима 
га по Подима гађао. Но, анатемњак се у стотину чуда преме-
тао, али би му било све залуду да није у Локву за длаку угра-
био, те му ту не може ништа ни громом ни каменом. И тако 
ти је ђаво од смрти побјегао и у њину се воду, веле, настанио. 
Одатле по дану ни рог не смије да промоли, једино што ноћу 
помало извири па ако кога опази, сав бијес на њему искали.

Него страх од Вражје локве изгледа је највише у њихо-
вијем причама живио, када су у дугијем ноћима вријеме 
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тако прекраћивали. Они су у њој редовно појили стоку, ис-
пирали сукниште, јагњад пред стрижу купали, а и сами, кад 
се од косидбе уморе, с краја се помало уваљивали, колико да 
се расхладе и зној и трину са себе да саплачу. Једино су још 
и сад пазили да јој се поноћи ни на пушкомет не примакну.

Тог љета се понадаше Ускоци како им Вражја локва 
може боље него икад ваљати. Може бити да је зато бог и ос-
тавио, да помогне и куталише кад је најтеже.

Била је букнула трава што није никад откако памте 
најстарији. И таман кад су се спремали да у Пода косе уне-
су, изненада су у њих нагрнули скакавци, као да си их ције-
ла пљевом са небеса посуо. Одакле су дошли, како се створи-
ла и ту обрела, одједном, толика губа и живина, о томе нико 
није умио ни ријеч заметнути. Чудили су се само шта се то 
наједном деси и како их зло изненада притисну, а изгледа-
ло је као да су се цијела Пода у крилати мравињак претво-
рила. Трава се сушила и бадрљице се почеше указивати те 
су и најбоље ливаде за двије ноћи проћелавиле, као да их је 
живи огањ спржио. И гдје се само по двојица сусретну, дру-
ге приче ни о чему нијесу имали па су почели смишљати 
како би се те губе и напасти могли да ослободе. Тачно је да 
је и раније у њиховијем ливадама имало скакаваца, али 
нико на њих главе није обртао. Истина некијем, нарочито 
млађем женскињу, било га је мрзно видјети, но и на свакој 
моби нађе се старијих људи који их, кад им у суд упадну, са 
чорбом или млијеком промијешају и тако у сласт поједу. Је-
дина штета коју им је досад чинио што је сукниште, гдје га 
год стигне, прогризао па су робу морали добро да склањају 
и високо на гране подижу. Кад га опазе у мљекару, нико га 
није хтио убити, а по томе су знали да ће се вријеме про-
мијенити пошто се он склања пред кишу, осјетивши је прије 
но иједан боник и пијевац у Ускоцима.

Најприје су их почели свако у својој ливади тријеби-
ти, и мало и велико је тукло и замањивало чиме је год сти-
зало, али чим неко мало више у траву загази, она божја жи-
вина око њега облипи да страоба иксана ухвати те само гле-
да хоће ли му оба ока у глави остати. Скакавци су се мије-
шали и прелијетали из једне у другу ливаду те све да си у не-
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кој сваког потаманио, истог би се момента још толико у њој, 
опет, створило.

Кад тако ништа нијесу могли урадити, ријешише да 
нешта заједнички, брзо, учине. И сложише се, лако, како је 
најбоље да их добро, са три краја, опколе и право према 
Вражјој локви заокупе. Почеће сви истог момента, са сваке 
стране, и што не умлате, сигурно ће некако у воду сјурити.

На речену се народ брзо скупи, дошло је све што је 
могло и нос по земљи вући или млатач до изнад рамена да 
подигне. Гледали су да се много једно од другог не одмичу 
како их не би између себе, натраг, пропуштали. Једни су за-
махивали млатачама, други брезовијем метлама или јело-
вијем гранама, неки су витлали ватраљима, а дјечурлија је 
звечала спљоштенијем конзервама и чегртаљкама. Но, ска-
кавци су пролијетали преко глава и изнад рамена, испод 
руку суктали и прштали на сваку страну те је изгледало ка 
да су сва Пода узаврела, наједном. Видјеше Ускоци како их 
много више иза њих остаје, па и кад би сваки од њих и по 
стотину руку имао, не би их могли, онако како су заумили 
потјерати. Ако је неке користи од свега тога имало, то је што 
понекога ногом начепе или млатачем сустигну, али у толи-
кој сили се то није ни познавало.

Брзо су изгубили ред и полукруг којим су најприје 
били кренули, тако док су једни са оног првог мјеста се јед-
ва помакли, други су усред поља загрецали, неки се нијесу 
ни на шта обазирали, но су само правцем, како су били пош-
ли, ошинули, а било је и оних што су се, бијесни и сморени, 
према селу невољно враћали. А сви су све гласније псовали, 
а спорије и теже замахивали па је изгледало као да су у уза-
врело море загазили и као дављеници се залудно копрцају 
и запомажу.

Онда су почели, једно за другим, од узалудног посла, 
полако да одустају. И тако клонуше, ондје гдје се ко са ким 
нашао, па не сачекавши да сједну одушише:

−	Од овог нема вајде, само што се залуду моримо и 
брукамо.

−	Најбоље би било да нијесмо никуд мрдали.
−	Ма мора их белај некуд однијети, најпослије.
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−	Ту нам је казну сам свевишњи спремио, а не би гору 
па да смо по свијета попалили.

−	Маните се тога него да нешта чинимо.
−	Кад све опусте, или ће некуд пребјећи, или ће сви на 

гомилу поскапати.
−	Ако ништа, снијег и циковина ће им докундисати. 

Шта ми толиком акрепу, са голијем рукама, можемо. 
−	Нећемо, зар, сад руке прекрстити па да у небо гледа-

мо.
Женскиње и млађарија се разиђоше, треба у кући и 

око животиње да смирују, а старији остадоше да виде шта би 
се то могло сада чинити. Они што су још прије рекли да је 
јутрошња хајка и јурњава само смијешна и сулуда работа, 
смјешкали су се задовољно, не кријући колико им је мило 
шта је баш тако испало. Задијевали су остале, кратко а жес-
токо, но су се ови бранили како се некако морало почети, а 
и ко је тај што је увијек и у свему испаметовао. И ако неко 
зна шта ће најбоље бити, нека сад рекне, још није доцкан, ба-
рем нешта би се уграбило. У Подима се овако зло није никад 
десило. А зар напосљетку сви нијесу пристали, па шта онда 
има сад да се ко коме поспрдује, боље би било да виде има 
ли и са које божје стране неке помоћи.

Увидјевши да о томе што је прошло само упразно на-
глабају и како им је скањивање од свега најгоре, они поче-
ше за нечим сигурнијим трагати:

−	Кад кéп и вода не могоше, најбоље би их било огњем 
спржити. Нека им у њему крила помогну.

−	У један мах треба, са сваке стране, наложити и ватру 
до ватре добро очестити, нека их пламен добро спаше и обуј-
ми.

−	Травуљина је сува, к’о барут, у трен ће планути.
−	Има сва Пода да буће к’о смолу да си подаждио.
−	Пококаће се да пиличника једнога не остане.
−	Слуш’о сам кад се у пожару змије прже и пуцају, ко 

да чојек из пушака шенлучи.
−	Не би им се боље осветили, никако.
Иако им се ово са ватром добро допало, пошто ништа 

од тога не би било брже и сигурније, мало их се сложило да 
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се тако нешта смије урадити. Није им за то што би им сва 
трава у Подима планула, од ње се ионако ове године неће 
вајдисати, но су се бојали да ће се силни огањ и села доко-
пати, кад свеже с небесима, ни у једном неће ни пасји колац 
остати. А онда шта ће им и Пода и пусте огорелине, могу 
само торбу и тојагу па низа свијет.

И зато су морали од те намјере брзо одустати, а вели-
ка им је жаовица на срцу остала што неће моћи да се сладе 
и сеире кад толика живина, у жестокоме огњу, почне да 
пишти и цркава.

Брзо су опет долазили до ријечи они што су имали 
нешто ново да додају:

−	Ово што ћу да рекнем лакше је него ишта урадити. 
Треба само кокоши из свије села покупити и чим сване, пус-
тити их да са крајева заплише.

−	Кокош је крилата работа, неће јој скакавац лако, као 
испод млатача, умаћи.

−	Па ако их је мало у нашијем селима, можемо их и из 
Затарја добавити. Чуо сам да их у Коријену један домаћин 
држи и по стотину.

−	Платићемо им колико би зинули. И још им их врати-
ти угојене.

−	Најбоље би било да се обратимо властима.
−	Ако ништа не могну, нека нам барем скину порез за 

ову годину.
−	Како би било да их цијела преоремо.
−	Или сви са косама да подранимо може бити да 

нешта и ујагмимо.
−	Ја не бих ништа, но помало с крајева посуо гасом и у 

један мах приждио.
−	Може бити то ће и само од себе проћи, треба бити 

стрпљен па мало сачекати.
И јавили су властима каква их је невоља изненада 

спопала па су, чекајући шта ће им одоздо из вароши прис-
пјети, један другога подбадали за ово што се досад десило и 
надгорњавали се који ће нешто мудрије и необичније 
предложити.
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А то што ти Глоговци могу за трен смислити, многијем 
ти ни за годину, вјерујем, неће на ум панути. Те ако се игдје 
неко чудо десило, што раније никад није бивало, у цијелој 
околини, и мало и велико ће рећи да је то било у Глогову, или 
њинога масла бар мора имати. Па ако у нечем и нема, залуд 
ти је и покушати да иког живог увјериш.

И јесу злосрећници, објешени у оно неколико кљетара 
о саму божју дивоклетију, свакоме вјетру на помету први би-
вали. Тек што су сиромаси почели помало и рат да забора-
вљају, а оно нова невоља на Глогово насрну. Однекуд су, тако 
вуци пребјегли и, као да их је сами ђаво спремио, сколише 
село па чим се први сумрак повуче, навале на торове, про-
ваљују и лучеве плотове, ломе најтврђе шавнице, поткопа-
вају подументе и из стаја најбоље двизице извлаче. Деси се 
да, кад тако у појату проломе, и по цио буљук покољу, али 
меса и не окључе, него само крв им испод грла попију. „Крв-
но ђело за собом оставе“, како би послије Глоговци дуго по-
нављали.

Касније су се и око самих кућа вуцарали, лијепо чујеш 
како им шкламћу вилице и разазнајеш када кости рускају, а 
очи им пламте као зубље лучеве и страоба те ухвати ако у 
помрчину погледаш. Мало доцније си их и у пола дана у 
селу могао сусрести, измијешају се са животињом, па често 
не знаш да ли је то дивина, али су какве сеоске пашчурине. 
Једнога што је задњу ногу био подгрчио, и клецајући најви-
ше изостајао, у селу су сви добро упознали и звали га „Сака-
раћ“, а скоро да нема жене што га није гонила и гађала 
пракљачом.
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Подапињали су Глоговци гвожђа, дизали хајке, баца-
ли отрове, привикивали да се Зелена Гора проламала, а чим 
би се смркло, шенлучили као на правијем свадбама, ждили 
машале луча па и големе ватре ложили, али је сваки грабио 
што прије да иза заклопа уграби. Па и онај који је најсигур-
нију двоцијевку имао, гледао је да се што мање у карамлу-
чини забави и пазио да много од прага не одаљи.

Ишли су они због тога, по толико пута, у варош, набас, 
жалили се властима, тражили оружје и муницију, распити-
вали се могу ли се каквој оштети надати, а нај-чешће се 
ипак враћали необављена посла, гледајући да на вријеме из 
града измакну и завида у село уграбе.

И док су Глоговци се по вароши и брдима ломатали, 
Ристан би се мало скрајнуо и обавезно се у каквом другом 
пријеку послу налазио. Зборио је како је преша, нека му оп-
росте, кад могне придружиће им се и, ако буде потребно, 
свакога ће барем по једном замијенити. Но, видјело се лије-
по да је он неку другу, своју, свиђао.

Кад наједном, усред омањег пропланка, високо изнад 
села, почео је изненада навлачити буково коље, све саме де-
беле сироваке, па кад је добру гомилу сабрао, узе да наноси 
превиће, по једно бреме љесково а друго дреново.

Побијао је често, скоро колац до коца, док је све, као 
подобро гувно, у округалац опасао, а онда је превићем чвр-
сто оплео. Ристан није никоме хтио рећи шта ради, а Гло-
говци су најприје мислили да ће ограду за лисник, али што 
би је горе попео! Нагађали су да неће мало и врта за купус, 
но како би на овој танчици. А и како би га од зеца и друге 
дивљачи очувао.

Он је све добро и високо оградио и тако чврсто уплео 
да се ни мачка не би могла провући, а вратнице је лијепо 
утегао жицама. Но, сељани су се тек почели чудити кад је 
око ограде, на једва педаљ размака, почео поново коље по-
бијати:

−	Шта ће му сам ограда на ограду?
−	Ако неће ову да напаше?
−	И нијесам још видио двоструке!
−	Ма што ли је толико утврђује?
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−	Ето, колико је само земље оградио!
−	Можда ће ту овце да пландује и сигурава?
−	Ако је мислио тор, што га није у селу правио!
−	Баш је вјечито био настран и наопак!
Ристан је само шутио и пријеплет утврђивао и кад је 

обје ограде укруг довршио, онда их је по врху повезао, лије-
по као да их је мало наткровио. Пошто је све за вршио, по не-
колико пута је за ограду дрмнуо да испроба је ли је како 
ваља осигурао. Смјешкао се задовољно што му је тако лије-
по на округалац испало и надао се како неће бити узалуд. Да 
му се Глоговци не смију у шаку. Помало се и сад, као кроз 
маглу, сјећао гдје му је и дјед нешто тако причао, њини су то 
још док су били у Орловини градили. И плетарима их нази-
вали. Све му се некако сад смутило и помијешало те није си-
гуран колико је ово заиста његово, или је само дједову при-
чу у грање оплео. И сад, кад му је најгушће, покојнога се Ви-
лотија сјетио па још се нада како ће његов наук од зла да га 
избави. Чак се помало на дједа и љутио, криво му што се то 
тако спетљало и умрсило. Али опет му је био и захвалан, јер 
без њега се никада не би сјетио. Ови сељаци, све његове ком-
шије, ту причу нијесу никад ни чули. Давно се Вилотије са 
Орловине спустио, а нико му се од њих више ни имена не би 
сјетио.

Сачекао је док се повуче мрак и онда између оваца 
најбоље јагње зграбио. Заметнуо га је око врата и мотрећи да 
га ко не примјети према пропланку и плетару се упутио. По-
што је јагње једва угурао и сијена му унутра убацио, мале 
вратнице је добро увезао, а спољне је оставио отворене, тако 
да су се о унутрашњу ограду плетара ослониле. Јагње је пос-
какивало и језика није увлачило, а он је бјежао да што прије 
иза главице уграби. Да ли што је јагмио јер га није могао 
слушати, или се бојао да ће и вуци одмах кидисати. Па и кад 
је преко брда прекренуо, сијевао је колико су га ноге могле 
носити.

Ни у кући се није могао смирити, час се прибијао уз 
ћошник, час, прилазио прозору, отварао га, па опет притва-
рао по оба каната, но залуд, она цика и јад му из уши није-
су излазили. Вечеру није ни погледао, жени каза како га зуб 
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заболио, мора рано у постељу и нека му сингаву корпу на-
пари, а воду умлачи и само мало посоли. Од тога ће да му 
умине, најприје.

И цијелу ноћ како ваља није ни дремнуо, згрчи се и до-
бро прикрије, а опет му она белајна писка по мозгу запара. 
Кад склопи очи и сан га мало пренесе, или док буљи у ноћ, 
једнако му се исте слике утупљају. Сан, ни шетња, па ни то 
што кваси чело, не може никуд да их помакне. У главу му 
друго сем плетар не умије завирити, па или залијегао, уми-
вао се, или ждио лампу и устајао до прозора, тукао кресивом 
и лулу разгоријевао.

Јагње лупка ножицом, чује као да је ту поред њега, 
поскакује увис, у круг поиграва, грудима у плетар налијеће 
и назад се као од ударца одбија. Па ето ти га и прескубени 
„Сакараћ“, насрну напријед задирући о наломљене и усука-
не пријеплете, а кад је на вратнице набасао, силовито је јур-
нуо, надајући се да је унутра проломио. Јагње зацијука, изви 
се и скоро до уврх плетара искочи. Чим се нађе међу тијес-
ним оградама „Скараћ“ немаде куд, но поче да обиграва, кад 
је једанпут облетио, пошто је било уско, налетом је ону врат-
ницу испред себе одгурнуо и тако притворио те је сад могао 
само да кружи између двије стијешњене и високе ограде. 
Обигравао је уоколо провлачећи ћушу према јагњету. И тако 
су кружили, као у вршају.

Спазивши да не може напријед да провали, а ни на-
зад да узмакне, почео је скакати и гребати навише, косими-
це, али га је и горе пријеплет дочекивао. Јагње му је било ту, 
скоро у зубима, али силе није било да му се како примакне. 
Завијао је, урлао, ломио гране и гризао коље, али све узалуд, 
само је јошвише малаксавао. Послије би престао да гризе 
ограду па би опет трчао те би се тако и црње сморио.

Кад зарежи и почне да љушти ограду, јагње се у два ко-
рака на другом крају плетара, обрете, прстима би у превиће 
треснуло и брзо се, као дроњак, на земљу свалило. Једва се 
послије на ноге подигне и исправи, тресе се к’о прут над во-
дом, и даље уста не саставља, но све је промуклије кмечало.

Да је сирото могло знати како се вук о своме белају и 
чуду забавио, могло се жалосно и мало смирити. Вук је и 
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даље копао земљу, гутао је, лапћући, као да су јагњећи зало-
гаји (тако и коња најбоље савлада само ли се наједе кр-
тичњака), али чим се толико надолми, он отежа и умири се 
па се још теже између ограда провлачио. Послије све опет 
избљува па настави уоколо да врше сумануто. Ристану се од 
тога на некакву киселину подригну и голем смрад му ције-
лу собу испуни. Прожд’ро би мало воде да му је жена синоћ 
не посоли, а да устаје и твориже вратима, не може, како ће 
чељад будити, помислиће бог зна шта се с њим ноћас деша-
ва.

Једва је ишчекао да мало блијеска од дана опучи и 
сукнуо је према плетару колико је најбрже могао.

И за божје чудо, нађе све тако као што је и мислио. 
Плетар затворен, а вук међу оградама, прескубен, као да је 
преко хрбата ушинут. Чинило му се да му смије слободно 
прићи и за реп га напоље истеглити. Ипак, не оклијевајући, 
нанесе му право међу очи, које су се сјактиле као свјеће које 
догоријевају, те двапут узаманице опали... Боље га је при-
тући, није се са дивином никад играти.

Од пуцња се јагње само мало врхом хрбата стресе, али 
се на ноге не испорави. У плетару трава сва угажена, земља 
сва узровљена, уклизало се, рекао би да су ђаволи сву ноћ по 
ледини коло играли па је најпослије и ноктима прекопали. 
А између ограда куда је вук трчао све разорано као да си ра-
лом окружио.

Вука је таман ту одерао, а јагње опет око врата савио 
и према селу се наниже упутио. Ишао је споро, као пола сна-
ге да му је узето, и како га год, са било које стране, погледаш, 
чини се да је двије коже понио, једну смрскану што је наврх 
рамена увио, а другу овећу преко руке пресамитио те се оте-
гла и чим се мало у кољенима увије, она камен поред њега 
обрише.

По Глогову се брзо прочуло да је и Ристан вука уловио, 
тако како није нико, никад. Једни су га хвалили, а други мас-
но псовали, но сви су се, ипак, његовој домишљености на-
глас дивили:

– Ма ко би се тога могао сјетити?
– Зато ли се он толико ушутио! Па се и у гору одметну!
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– Бели га је како ваља свјештио!
– И стога не иде с нама у ону јурњаву!
– Али је, вала, и гр’оту велику начинио!
– Како га може на так’е муке метати?
– Ја не бих па таман не знам кад би се шта десило!
– Е ни ја па сад нож под грло да ми принесеш!
– А како га можеш миздраком пр’о врата па онда на 

мјешину!
– Нека де, друго ти је то, буразеру, за један трен га уки-

неш, а оно...
– Не знам, богами, шта ти је горе и жалосније!
– Па да бар узе как’у стару овчину!
– За плетар му, бели, капу треба скинути!
– Мислиш да ће све вуци сами нагрнути! Ујутру само 

да бритву не заборави!
– Е ово ти га, знај, није за ћосање! Сигурам да сваку 

ноћ по једног може намамити!
Како је који у разговору притакао, некако је сваки на 

своју гудио. Но, сложили су се на крају нека се и то опроба, 
те ријешише да се добро по шуми разреде и сваки по један 
такав плетар направи.

И врзали су се по гори, једни започете послове хвали-
ли и одобравали, неки отезали не би ли се можда извукли и 
цијелу работу како покарабосили. Опет је на речену сваки 
по брава на грбачу запртио и заједно су се навише према 
шуми упутили.

Добро је Ристан био задовољан што је једном тако 
испало те су сви Глоговци за њим кренули, само да му још 
она блека није дамаре по мјесту пресијецала.

Од тада, блекне ли негдје јагње, Ристан одједном сав 
утрни, па и залогај, ако му је у устима ту, гдје се десио, заста-
не. И кашика му сама из руке испане. Увидјеше то Глоговци 
и разгласише па су и дјечурлија по чаршији дочула. И чим 
се он низ сокак помоли, иза ћошкова врагови почну блејати, 
а Ристан се најприје стресе, па окамени, но кад се тргне, 
послије само омахује мачугом, не гледајући докле достиже, 
ни куда удара, као да се брани од нечастивог.
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„Камен ти у дом, Саватије, ето ти кумова“, запомага 
дугачка Велинка и груну се у прси.

„Нијесу ’ајдуци, па нека их“, покуша он да је умири, 
иако ни сам није знао шта би.

„Кад кум иде, кућни се праг дрма, црни Саватије, а ти 
тако! Нећеш их зар за котар! Ни сузе ракије немаш у пасјој!“, 
настави Велинка да набраја.

„Не м’лим што ти нијеси нешто згучила“, рече Саватије 
бојећи се како може биги да овога пута заиста и нема.

Велинка се на то као љутну па поче да претура жути 
препрсли ковчег што су јој га још прије 30 година из рода 
пренијели и извуче малу зелену боцу од по кила, ону коју 
носе само жене кад иду једна код друге на бабине или на по-
кајања, људи би прије негдје пошли и машући шака, него 
што би такву боцу у џеп метнули, јер би то била права бру-
ка и остало би да се прича. Деси се тада да на славу, или не-
гдје гдје је смрт, умјесто човјека оде жена, па да и не пође 
нико, само због тога што немају шта да понесу. Људи се онда 
повезују бијелим крпама и праве да су болесни пазећи да из 
куће не изађу и по неколико дана, а на крају опет, ни криви 
ни дужни, остају без образа. У овом селу и нема куће која у 
нечему не оскудијева, а понајтеже је набављати ракију, као 
и све оно што се паром плаћа, но уз то ракијска мјеста су по-
далека, а маните воде човјек увијек у кући мора имати, јер 
никад не знаш шта носи ненадња и вазда може неко овако 
изнебуха банути.

„Ето ти све што гучим“, сикну Велинка и утрпа му зе-
лену бочицу у руке и то таквим покретом као да је баш он 



29

Г Л О Г О В Ц И

крив што немају и што су кумови баш сада у невакат изби-
ли.

Кућа им је била у средини стране, на самку, ониска и 
учађавила, поклекла мало према југу. Велинка покуша да по 
соби и испред врата нешто распреми, али то је било потпу-
но узалуд, јер се једним погледом могло видјети како јој је у 
сваки ћошак рђа завирила.

Кумови су већ прешли поток и примише се уз пут који 
је вијугао навише. Саватије је у почетку био миран, али се 
сад више збуни, јер је лијепо знао какве има кумове. Поште-
ни су, добри, искрени, прави кућни пријатељи, но у пићу су 
до зла бога несрећни, краја немају. И увијек кад су му дола-
зили кући, колико се онако сиромашки радовао, још више је 
стрепио, да ракије неће дотећи. А тачно је, па све да извире 
и реви, њих не можеш задолмити, поготову ако су оба. Но 
они су вјечито заједно. И кад иду на какав скуп, у пазар, или 
да опосле што у вароши, они се не раздвајају таман колико 
и волови кад су у јарму, тако да у селу и около се говори 
„усуртучили се к’о браћа Сићовићи“.

Да покуша куд бјежати, можда би се некако искрао, 
кад би узео кућу на се и повио се поред позида док се дохва-
ти клека, а може бити да би га и видјели. Бојао се своје нес-
претности. Кад би им се како изговорио и тркнуо до у село 
не би ли у кога зајмио, могло би и добро да испане. Но шта 
ће ако се деси па не нађе, што би најприје могло и бити, а до 
најближе куће док оде и врати се, има подебео сат. Поред 
свега тога понајвише му је било незгодно да га уоче како 
мора да трчи у село.

Времена за скањивање није било јер су кумови 
пришли сасвим близу и више се није могло ни прокрасти 
како је то мало прије замишљао.

„Бјежи на таван жалосна ти мајка! рећи ћу да си оти-
шао преко Таре, у ујчевину, насућу им по двије, приставићу 
каву и неће ли их ђаво, послије, однијети“.

И Саватију се учини да је то једино што може сада да 
уради. Кумови су му од стотину и више година, а и врло 
ријетко дођу, па зар да их овако чека и зато без даљег предо-
мишљања привуче широки астал, па натури на њега високу 
кариоку са које шмугну навише као миш.
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Велинка све то набрзину размаче и поспреми па истр-
ча да срете кумове. Исприча им све онако како је мало прије 
и Саватију и дода још гдје се не нада да ће до сјутра доћи. Из-
врнча то она у журби, задихано, као добро научену лекцију 
из које се ни ријеч не смије изоставити. Да су кумови били 
тријезни, уочили би ту нешто сумњиво и необично, али она-
ко, подобро накресани, они је нијесу поштено ни саслушали. 
Старији кум јој додаде некакву стару пушчетину и прешара-
ну обравницу које она бојажљиво прислони уз ћошак и по-
жури да донесе ону цркавицу ракије.

„Шта си по’итала, кумо, тек смо сјели, ако бога“, про-
циједи млађи који је био стидан као млада невјеста.

„Нећу вас престимати, не бојте се, но ето кад се ова кап 
тревила“, одврзе се куми и чисто као да се мало послије тога 
ослободи. Наспе она, а кумови, уколико приме чашу, одјед-
ном искапе. Од тога се Велинка поново следи и ноге јој по-
чеше да трне. Онај млађи, као да све то осјети, поскочи до 
врата, размрсну торбу и извади једну голему плоску у којој 
се мућкала ракија као у штенету кад се прелоче.

„Ми куповали јуче па понијесмо мало да и кум проба. 
Није рђава, да видиш, кумо“.

Велинка се мало затеза, али приђе и нагну. Опече је на 
врх језика па је брзо спусти, а потом се стресе:

„Ух овога грома, ваљетни боже!“
Видје да ће кумови законачити и помисли јадно ли ће 

се жалосни Саватије надреждати на тавану.
Тако дође доба и великије вечера, а кумови и не по-

мишљају да иду, сами наздрављају, куцају се, закукљавају, 
све теже заваљујући задебљалим језиком. Хтјела им је рас-
премити да легну, али они о томе не дадоше ни говорити. 
„Идемо ми и то сад“, стално су се тако бранили, но нијесу ни 
покушавали да устану. Почели су гласније да пјевају и све 
чешће да жале што им кума нема.

Једва у зло доба старији рече да крену, нашто млађи 
одмах поскочи и узе пушку. Велинка их поче као зауставља-
ти, зна гдје је то ред, иако би за сваки секунд што би прије 
отишли дала по једне најбоље репне опанке. Хитро им по-
може те завезаше торбу и прихвати ону зелену бочицу на 
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коју су кумови били и заборавили, насу им још по једну, за 
срећна пута, жалећи, стварно, што се Саватије, ето, није де-
сио. Објашњаваше се још неко вријеме и загаламише оба, 
сложно, како је и њима криво, али да су они сербезни у ку-
мовој кући и кад њега нема.

„Ја и да му је запалим - могу“, простења старији и от-
рже пушку у брата па стишти у таван.

„Не за име бога и светог Јована“, закуми Велинка и 
сави јој се мрака на очи.

Кум, као да је и не чу, стисну опет, па придодаде још 
једном, а онда забаци пушку на раме и привикну гласно:

„Нек зна Саватије да су му кумови долазили!“
Лампа се била утулила те млађи са сто мука једва ук-

реса и ужди је. Велинка је стајала на средини и сва се тресла 
к’о прут на води.

Ни сама не зна како су се разишли и поздравили, није-
су је пустили да их даље испред куће прати пошто се од пу-
цања, мислили су, препала, а и што се може наузети студе-
ни.

Ледну је кад се поврну у кућу и видје да Саватије није 
сишао. Ни проскок још није помицан. „Силази, Саватије!“, 
закркља Велинка. „О Саватијее, отишли су...“

Повуче астал који зашкрипа као да јој задрије по дро-
бу, или преко мозга. Подиже проскок, али ништа не чу. Про-
вуче главу и тако застаде. Глава јој је била на тавану, у мра-
ку, и учини јој се да виси на вјешалима која имају црну, 
четвртасту омчу.

„Јеси ли жив, црнио се...?“
Одзива није било.
А црна четвртаста омча поче да је још више гуши и 

притеже.
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„А од мале и велика излази“
(народна изрека)

„Докле се год волови боду, биће свађе 
и рата међу људима“

(народна изрека)

Одувијек је Спасоја смиривало кад се дувански дим 
почне по соби да слаже и тавани јер му је то на ведрину и 
љепоту слутило, али по томе што јутрос није могао ватру за-
огњити, иако је натрпао лучевине и чворовака да ни врат-
нице на дугачкој шпоретини не успије да притвори, рачунао 
је како ова смута и вјетрина неће без велика грдила преста-
ти. Зато чим га дим опет уштину и загуши, стаде и сама 
божја небеса псовати. А ето никад се не зна шта му у овом 
казану спремају. И Црни врх му се право над кућу надвио, 
само што је још није поклопио, а већ иза подне од њега за-
ладак удари. Па колико пута му се десило да вршај по вед-
рини насади, облака нигдје, на цијелом небу да умотриш, 
док се одједном иза Врха намоли. И таман што си му сјен 
умотрио, већ ти је и прва кап за врат канула, те све да ти је 
жито на поњави, не би га имао кад згрнути. Није то као горе 
у другијем селима гдје облак можеш на доброј даљини 
умотрити, а тек докле он дође велики ћеш рад да урадиш и 
отећеш му па не знам да си у каквом зарову.

И тек што се спусти у ниску услониту столицу, испред 
врата зачу се некаква прича и лупњава. Пожури да што 
прије отвори те се на самом прагу тучи са братом Проданом 
иза кога жена му и синови бијаху мало поизостали.
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−	Нека сте, вала, таман сте оварисали. И урадиће се. На 
овој самштини ’оће чо’ека памет да остави. Немаш са ким ни 
ријеч проговорити. Што синоћ нијесте сврнули? - засу их 
Спасоје не чекајући ни да како ваља укроче.

−	И имаш право у овој божјој дивоклетији да чо’ек на 
ваињу не викне, морао би таман онијемљети - прихвати 
Продан загледајући гдје би се прије спустио.

−	Не да неки срклет и инокоштина, нема кад иксан 
ноге пода се подвити - правдајући се дорани Симуна.

−	Ко нам се први у ову рупетину закопа, земља му кос-
ти изметала - преокрену Спасоје на клетву.

−	Ни знам как’а га сила сколи и заустави - прихвати 
Продан, као да се за овакав разговор дуго спремао.

И тако наставише да се жале и јадају не чекајући је-
дан другога да оно започето доврши:

−	До на брдо је цио сат, без душе има да останеш, а на-
ниже да би се у ријеку спустио, треба ти и комад повиши.

−	Па барем да има как’а мостина, лакше би некако на-
ниже, не би морао горе толике сњегове грецати.

−	Драги боже, смијешне ове јесени?!
−	Нека, нека, кад нама није искијало?!
−	И не знам да је кад било плеће поганије?!
−	А и слезене су, да те бог милосни сачува, у потоњи су 

крај задебљане, на јаде ће нам доћи Дерикрава.
−	И дивљаке су родиле к’о губа, зима ће бити љута и 

жестока - упетља се и Симуна покушавајући да поклекла 
врата на шпорету притвори.

Али пошто се на њу и не обазријеше, она ућута, а бу-
разери наставише:

−	Не знам, брате, шта ти све нас није споврљало. Ето 
љетос се накотили скакавци, сад миши очи издријеше, мора 
бити пред како велико грдило.

−	Љетина оману, пазари не ваљају, само се чо’ек неке 
јаде залуду врза и дангуби.

−	Ниги га можеш зимити, ни имаш одакле пару изва-
дити, а потрепштине на сваку страну... не смијем ни да по-
мислим.

−	Понадај се, неке јаде, да ће родити, урани и омркни, 
а как’е вајде - утури Симуна опет, онако као испод стида.
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−	Па да би как’а пазара, све бих ти друго опростио - 
сневољено додаде Спасоје окрећући се снахи, као да је тек 
сад примијетио.

А и јесу они у Доњем Селу били жестоки мученици, 
одувијек, па није чудо што њих двојица, кад се год сретну, 
овако се један другоме изјадају. Спане им тако нека мука са 
дроба.

Но лако је Горњоселцима и онијем ближијем кад им 
је и варош на прагу, нема ни препишљај ’ода. Сашапћу се 
прво с трговцем па онда звизну чобану те им их зачас доја-
ви. Али њима двојици, докле једном откламћу, доста је. Из-
губе по цио дан и ништа. Пођу тако на два пазара, стока им 
се подбије и пропане те послије нико на њу ни главе да обр-
не, па све и џабе да му је дају. Ни продати, ни глодати више 
не ваља. И нико ти баш њих Доњоселце не разумије, а вазда 
и јесу били доњи и потоњи, због тога су само њих двојица 
доље и остала.

Те је ли се само један од њих на пазар помолио, сви га 
некако искоса, лукаво, гледају. А ко да приђе, боже сачувај. 
Сви ти контају гдје га он мора дати, па пошто зашто, јер како 
ће га натраг враћати. И само чекају да овај први приступи, 
а онда зна се: упола ће им цијену обити, отети им га ни џабе, 
ни за паре. Дође им тако, смркне се људима, па би их све низ 
тарске греде отисли, само да им није жао ваиње. И она, веле, 
има душу, таман к’о и чељаде, па још кад онако жалосно по-
гледа.

Спасоје се немирно вртио испуштајући колутове дима 
који су се један за другим низали и право изнад њихових 
глава кидали и таванили. Кад опет погледа кроз прозор, 
одједном ућута, без даха мотрећи и примичући главу, па се 
онда изненада окрену Продану:

– Ето ти га сад и мога црна образа! Обруках се к’о нико 
мој у вијеку!

– Шта би, де... - забезекнуто упита Продан, а Симуна 
обамрије и намјесту се скамени.

– Окрени се па се добро замотри! - закрешта Спасоје и 
помаче се мало устрану како би буразеру мало мјеста, у 
тијесном прозору, учинио.
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– Куда? Шта? Ја ама баш ништа не видим - ишчуђавао 
се Продан разатирући очи што су му, због дима, у крајевима 
помало сузиле.

– Ломи сад чукљеве... па лијепо чо’ека дочекај - са пре-
кидима је уздисао Спасоје погледујући час у буразера, час у 
небеса, као да пољедњу милост од њих очекује.

Продан се и даље у чуду крстио:
– Сад те ама баш ништа не разумијем! Шта ти га је, 

мимо сваки дан, бог саде завез’о?
– Како, забога, нијесу ти зар обадва испала? На пјеш-

чаник се ено помолио -сиктао је Спасика као да му је бура-
зер за све скривио.

– Ја, ја...Пи! Он?! Јес’... - загрца Продан чудећи се како 
га то раније не опази.

И све троје насрнуше на прозор помичући и проту-
рајући главе као овце када се појагме на солилу. Гласови су 
им се мрсили и мијешали, а и није се могло знати да ли 
више псују или проклињу:

– Сами га је ђаво данас донио! И одакле баш данас 
овариса...

– А кад жудиш да иксан избије и налута, нема га, то ти 
је под зарок.

– И знај да ће ти гост од кога се суимаш најприје у не-
вакат банути.

– Како сад пред чо’ека изаћи? А радије би га но иког 
живог у кући дочек’о.

– Ни побратиму се, ето, не можеш обрадовати.
– Бјежао бих да икуд имам, само да му у очи не погле-

дам.
– Не знам ни сам шта да ти речем...и како да се данас 

преображаш...
– Узајмио је к’о чо’ек и толико времена причека. И све 

је рокове без по ријечи помак’о.
– Сад није друге, за своје је мор’о доћи најпослије.
– Година има како се нијесмо виђали, а тада обећах да 

ћу све за два мјесеца измирити - признаде Спасоје, узди-
шући, па се измаче уназад, али толико несигурно као да ће 
се истог момента на под спластити.
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– Па колико је пута све тако одложио - похвали Про-
дан буразерова побратима.

Спасоје је климао главом и набрајао:
– Не би више ни брат рођени да ми је. А даде кад ми је 

било најтеже, на очек, па послије помакни... продужи... Раз-
умије чо’ек кад се не може... И како ће тако довијека. Није ни 
њему превршило. Пада му с неба, сигурно... Коме ли је мило 
да му пропада... А није то ни нешто мало па нек вода поне-
се.

Највише је Спасоја пекло што ће, ето, под сиједу главу, 
без образа остати, а знао је посигурно, кад је побратим прег-
нуо да дође, како му је догустило, до грла. А може бити и 
препао се, заиста, па је у њега сваку вјеру изгубио.

Надао се у добре јесенашње пазаре и рачунао некако 
ће скунаторити, а оно се све како не ваља изокрену. И сад 
баш не зна ни шта је, ни гдје је. Па како онда да од јада не 
пукне што му је, у најпоганије вријеме, побратим за дуг из-
био. Да је, бар, још мало сачекао, нешто би се могло и учини-
ти... Или би можда и снијег голем цецнуо те не би ни два с 
пртине, а не он до њега. Обнађивао се, заиста, како неће из-
бити до прољећа, а до тада би се морао сналазити.

– Дан ’ода да спучи, то није бадава - притврди Продан 
и тргну буразера из мисли који је, претурајући по њима, 
неко немогуће избављење, или опроштај, тражио.

– Ко... сад... И шта да речем... ’Ајде збори ти си се мање 
помео - иждрали пут њега љутећи се што му је овај све пого-
дио, као да му се под кожу завукао.

– Залуду ти је сад о томе мислити - прекори га Продан 
и покуша не би ли га бар мало смирио.

– Најбоље да се некуд у стијене бестрвам - ушчепа се 
Јовислав као да бјежи од воде што нагло надолази и која ће 
све живо пред собом понијети.

– Тешко сад икуд да умакнем... А и не можеш се 
склањати довијека. И шта ако ријеши да те сачека и засједне 
док не избијеш...

– Осрамотио сам се к’о нико мој у вијеку... Шта ћу, жа-
лостан, забога?

– Не помаже ти се сад за главу ’ватати - укори га Про-
дан узљућен што се овај саплео.
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– Ено га! Само што није на међу издушио - запомага 
Сапсоје тумарајући по соби.

Продан се бојао да и сам главу не изгуби па се час ок-
ретао Симуни, па опет звао Вукајла и Велишу, пожуривао их, 
а највише је на сметеног буразера сиктао. А онда одједном 
стаде да заповиједа:

– Симуна, нађи свијећу, иза славе је вјерујем остало! А 
ти, Спасоје, одма у собу и брзо прилегни! И руке ’вако да 
прекрстиш.

И док су се они у чуду гледали, не знајући шта му то 
одједном придуну, он се већ мало смири те нешто тише на-
стави:

– Ето сирома, рећи ћу, мало прије душу испусти! 
Спасоје заприје и на једвите јаде закркља:
– Како ти то може доћи у памет?!
А он као да ово не дочу, окрену се Симуни:
– Трчи донеси! Шта си се тако упајванила?!
– Ма не знам, чо’ече, како ће то све испасти - присна-

жи Спасоје да га је сад морао и чути и разумјети.
Но, као из незакочене пушке, Продан га оштро дочека:
– Како ће да ће, сад друге не бива! Посиђеће мало и 

онда ће га белај однијети! Таман као што га је и донио. Неће 
зар родовати... Никак’ој сахрани се није могао надати, нити 
вјерујем да може толико остати. А ја ћу гледати да све што 
боље одуљим.

– Ако би тако испало, барем би се засад невоље 
куталис’о - поче се обнађивати Спасоје.

– И дуга може бити, задовијек - придода Продан па се 
окрену синовима да брже спремају оно што је за мрца по-
требно.

– А шта, нека сад и успије, но послије да откуд сазна, 
или га как’а судбина поново овудије нанесе... - сад је Спасоје 
стрепио и за оно што би се могло доцније десити.

Него Продан је и себе и буразера увјеравао да је то 
побратима једном нога донијела, и неће више, никад. Види 
као да је то све на длану пред њим исписано. И како би, није 
то да је пред кућом, но толика даљина, преко главе је ако се 
човјек и једном у животу закани, тако је спутно и затурено. 
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Још ће му фино рећи како се овдје уз мрца не сједи, такав је 
обичај, све док се не спреми потпуно. И собица је тијесна, 
сам ће се увјерити те ће га отуд брзо натраг извести. Зато је 
наредио да се тамо ништа за сједење не уноси. А сахрана се 
тек кроз три дана може обавити.

Невољни Спасоје се опет крештећи бранио, не могав-
ши да дође себи зашто га је данас у исти моменат толико 
чуда спопало. Понављао је, сада више за себе пошто буразер 
за то више није марио, како му је скоро свеједно хоће ли се 
икад сазнати, или да ли ће се некад сусрести... Али како ће 
од божје срамоте моћи то да учини... Више би волио кад би 
некако могао паре обрести па да га исплати, него да је сад 
све његово што може видјети очима, па и на Црни врх кад се 
испење.

И зато невољник опет жалосно прокркља:
– Дошло ми је да једном прекратим, конопац на грло, 

па нека се тако и одигра. Да ћу викати авај на небо, немам 
му их одакле врнути, а како сад у очи да му погледам...

– Лијежи, брате, другога ти нема излаза - овај га је са-
лијетао као анатењак.

– Е да ми је па да зажмурим задовијек - некако шупље 
уздахну не знајући више шта би са собом чинио.

– Лијежи, дртино, избио је ево на међу! Само што још 
није у диванану укрочио. Друго све ти мени остави, моја је 
то брига - наваљивао је Продан силовито га гурајући у собу.

А Спасоје се камлијечући опирао:
– ’Ајде де, чини што си наумио, а горе но је бити не 

може!
Продану је тек мало лакнуло кад је избезумљеног бу-

разера на кревет свалио па је сад лакше синовима и жени 
наређивао:

– Шта чекаш, свијећу приждивај! Још само да га лије-
по прекријемо. А ви, чим се упитате, што је брже се са очију 
склањајте! Па у стаји и око куће се у как’у послу наодите! И 
запаните те дрва нашегајте... Добро је, крпу још мало више 
навуци... Пази се лијепо и немој главе да подижеш... шмрдај 
онако кроз кућу...

И отхукну Продан као да је велико бреме са леђа отпр-
тио надајући се како је сад спреман да буразерова побрати-
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ма дочека па да га, ако буде среће, послије, брзо, и натраг 
испрати.

Иако се већ чуло како Јовислав кашље, Продан одлучи 
да не излази пред кућу, но нека све као ненадно испане. За-
довољан што је тако добро набрзину опошљено молио је бога 
нека само тако и до краја остане. Од Спасоја и од себе се не 
плаши ни мало, знали су они и теже издурати, па ни од си-
нова није толико стрепио јер се неће задржавати по кући, 
али је зебао да ће се нешта Симуни омакнути. Женско ти је 
белај на стотину белаја, понекад умије тако очиту ствар 
смаглити и замаштракати, а други пут му се језик оклизне 
и зачас све бестрва полети, и то баш кад мислиш да је оси-
гурано и пребринуто. Више није имао времена да јој што 
каже, но је само очима пријетећи колутао. Зна он лијепо да 
од језичине крвника већег човјек не може имати, а у оној 
мутњи је то и на својој кожи, добро, осјетио. И по сто пута се 
послије заклео како ће ландова свезати да ни на сјенку више 
не лане, а сад је све пријетње и заклињања у подигнуту шаку 
стегнуо не би ли некако Симуну устрашио да данас наопако 
не зине. А и јесте у ње језичина, као пласно уже, три пута би 
се њиме опасала, присјећао се како јој је јетрва у љутњи збо-
рила, но тек он види, и први пут пред самим собом признаје, 
колико је у томе његова покојна снаха заиста право имала.

Па и док се са Јовиславом питао и гледао како се оста-
ли са њим поздрављају, збуњено, он је само о Симунином је-
зику мислио. И посије у разговору, иако је морао пажљиво 
слушати и одговарати све опрезније, њена језичина није 
престајала да му испред очију палаца.

– Знај да једва уз ову страну издуших - пожали се на 
умор Јовислав.

– Проклета да је, толико ми је пута пару заптила - отег-
ну Продан и би му мило што је овако почело.

– Вјеруј ми да би и корак даље, не бих ти мог’о испље-
зати. Свалих се доље у потоку са ове кљусине.

– Жалосна је, нека је сами бог убије - он му брзо потвр-
ди.

– А како вам је све на дому? Је ли здраво и весело? - 
упита Јовислав дишући мало спорије и заматрајући уоколо.
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Ово Продана као да жацну у срце те се сав следи и 
мртвачки га зној по челу попаде. Но, пошто мало оћута и 
пару поврати, отежући промрси:

– Е... како... Не питај, брате... згроми нас у шљеме, изне-
нада...

Остали се покуњише, а Симуна поче да ушмркује. Јо-
вислав се збуни и изненади те на једвите јаде промуца:

– А... Шта? И учини ми се... нешто... све није... но не 
смијем... како упитати... Чим сам укрочио... све ми некако...

Видећи га колико се обезнанио, Продан пожури да што 
више надода:

– Зла га стријела изненада... Док би дланом од длан... 
Само што, напријед, побрчи. Ни јаок, мајко, да уграби, него 
се спласти наниже. Знао нијесам за колико може чо’ек да 
душу испусти.

– Како? Ко? - упаде преплашено Јовислав.
– Мој рођени, а твој брат по богу... обојицу нас, ето, из-

невјери... И ко се томе могао надати - поврну Продан јечећи.
– Рано ли ми обрши, побратиме! И са как’ијем ме гла-

сом дочека... аок довијека - набрајао је Јовислав.
Пожури Продан те га уведе код Спасоја у собу. Жалио 

му се на црну судбину, ненадњу, час је клео што је кућа тијес-
на, старинска, па се у њој чо’ек не може ни обрнути. А тек 
како ће када свијет нагрне, гдје ће се људи разминути. Пона-
вљао је, чепукајући око њега, да је соба мала, скљечита, нема 
мјеста ни столица да се унесе, још је у сјеверу па је као зин-
дан ледена. Него, мало ће постајати више њега, а онда ће се 
тамо, код шпорета, врнути. Па све и кад би била комотна, 
нека у топлини, мало душу поврне. И тако, мотајући се око 
Јовислава и чаврљајући без престанка, успио је да га брзо из 
собице изведе. А и Јовиславу је било све тијесно и згушито, 
као да му се цијела ова кљетара на подбулу главу навалила. 
И по глави и у стомаку му се почело бурљати па се бојао да 
ће се ту поред побратима срушити те је једва чекао да нека-
ко одатле искрочи.

– Ето шта ти је живот чо’ечји, пролети за трен, колико 
док би кроз тијесну колибицу проминуо... И не болова, ве-
лиш, никако? - упита Јовислав, тешко састав-љајући ријечи, 
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а по гласу се није могло знати је ли га баш то за побратима 
толико занимало, или се само за себе препао, пошто му је 
испред очи зелена свјетлица поигра-вала.

– Не вала, нит се икад на шта пожали! Био је к’о дријен, 
а мог’о је да сека за тројицу - отповрну Продан задовољан 
што му сад и ријечи тако надолазе.

– А најцрње је кад божја стријела изненада прекоси - 
сажаљиво је додао док му је свјетлица и даље пријетећи пла-
мћела.

– И оде, брате, цио под земљу... Свему сам се другоме 
овије дана мог’о надати, али за њега... никад... И што мене не 
стрефи! Куд сам ти сад, јадан, пристао...

Јовислав је ово ошутио пошто се, зачас, у раније врије-
ме вратио. Жао му је побратима, живјели су као два брата 
рођена, и то у туђем свијету, кад је било најтеже. И језгари-
цу од љешника би дијелили попола. Онда, као да је из сна 
покренут, настави:

– Повукла ме жеља, није да је шта друго... Толико сам 
се порадов’о да га сусретнем... Био сам као дијете ограцијао, 
па сам се бојао ’оће ли на добро изићи... Кад, ето, таман... А 
инокосан сам, да само знаш како ми је да кућу оставим и на 
оволику се даљину упутим.

Правећи се као да ово посљедње није дочуо, Продан се 
окрену Симуни:

– Донеси шта да чо’ек отре уста и презалогаји. Нећемо 
вако, к’о зауздани, сиђети.

Јовислав се бранио, молио да о томе не раде, него кад 
видје да је то залуду, он брзо на прече обрну:

– Што се мора, мора најпослије! А јесте ли свуд на глас 
учинили? И кад мислите сахрану?

Чешући се по челу, стаде се Продан жалити:
– Да можемо сјутра, таман би било као што и треба, но 

бојим се, кратак је дан... а видио си како су села растурена. 
Па и инокоштина је данас свачија. Али у цркви ћу се горе с 
људима договорити.

– Није то лако преко главе претурити - прошапта Јо-
вислав као да их из мртвије истура.

– Још кад овако изненада чо’ека приклопи - поможе му 
да како и треба доврши.
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– Нијесам ти за сјета, а не знам ни сам шта ћу са собом 
чинити, рачунах брзо ћу натраг, а оно сад... ’ајде... шта... Ни 
могу назад, а како тек остати... И? Куд? - околишио је Јо-
вислав.

Продан га је нуткао да једе и салијетао да се не снеби-
ва, а све га је кријући, испод ока, мотрио. Онда је опет ослу-
шкивао да се нешта у собици не деси што би му све, у тили 
час, могло да покарабоси. Шта ће ако се ушчује да дише, или 
ако му дође да кине, зна гдје се то не може уставити. У Си-
муну није смио ни да погледа, а у један час би му стотину 
муња кроз главу пролетјело па му се некад све смрачи и по-
мути, док му послије опет неки закаснели шевак из мозга 
све разасија и изведри.

Него Јовислав му је брзо одговарао те није имао вре-
мена да дуже премишља:

– Добро је све, без она стара, гроб је то неопојени. Пра-
во ти кажем, а не знам како ни да проустим, као на живу ва-
тру да сам наложен.

Онда га Продан поче мјеркати испод ока и још више 
околишити не би ли му намјеру лакше искучио:

– Како год да урадимо, ми ћемо један другога разумје-
ти. И на коме ти је чо’ек саглан, на овом времену, кућу оста-
вити... без кад се ’вако к’о црни Спасоје, морадне... Но ти, ако 
не можеш, као што видим, да немаш кад, боже мој, па шта 
ћемо... А с как’ијем бих те начином мог’о и устављати. Да сам 
нијеси поменуо, ја бих ти рек’о да идеш. Оставити све нека-
дро, бога ми то није лако... а и вријеме ти је сад к’о пушка за-
пета.

– Најгоре ми је што боник у кући - уздахну с муком Јо-
вислав.

А овај ти, послије тога, још више убрза:
– Знаш шта је, заложи мало, ово што има па, док је 

вријеме, омичи. Друго би било да није тако, или да си знао 
па намирио све како треба и некога из села призвао, толико 
да је мукает. Ето да му се може помоћи, па... а онако...

Он овдје мало застаде и смјери Јовислава очима не би 
ли видио како ли му је сад све ово испало. Али овај се и даље 
био с умовима:
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– Оно јесте, али брате, како ћу... Побратим је то... и то 
какав, таман к’о и брат рођени.

Продану се учини гдје је најбоље још убрзати и не дати 
му да много премишља:

– А коме би било милије кад би ми ти остануо... но не 
могу, болан, да те каретим. Онога гроба си у кући оставио. 
Жао ми је, побогу, али нешто помишљам... да се сад тако 
нешто притрефи... Но, далеко било од тебе, и од твоје куће.

Онда се Јовислав изненада подиже и поче одсјечно од-
махивати:

– О, не! Не, никако! Не могу ја макнути докле побрати-
ма до вјечне куће не отпратим... па нека се тамо снаоде како 
год знају и умију. Знаће да се без неке нијесам уставио... Ми-
слио сам се одмах врнути и зато сам јуче у оно доба кренуо.

Продан је све досад сигурао како је све баш по његово-
ме испало, али га ово лецну јер може бити да је Јовислав у 
нешто посумњао. И мучећи се да ово, о чему мисли, как-
вијем знаком или дамаром не покаже, почео је тихо и отег-
нуто, као да млађег брата сјетује:

– Знам колика ти је жеља да уз побратима останеш, но 
велим није то близу... Него окријепи се па мало по’итај... ваља 
ти из горе за дана уграбити.

И што је он више наваљивао, овај је сад био све упор-
нији:

– Ни говора нема о томе! Док га у земљу не спустимо, 
ја нећу, не дај, боже, ни с мјеста макнути! Како бих тако неш-
то могао... Нијесу ми прече оне гуље него жалосни побратим, 
па кад им се не би ни за три дана метнуло. За толико неће 
да поцркају, па иако би свака на једну гомилу, најпошље.

И видје Продан гдје неће ићи све како је мислио, 
испријечи му се тврдоглавост каквој се уопште није код Јо-
вислава надао. А најгоре је ако га још сад испробава... Но ову 
помисао не смије у себи ни да доврши, већ се окрену и поче 
зборити како му је стварно свеједно, чак је помало на другу 
страну наваљивао:

– Чини шта ’оћеш, а знаш за себе најбоље. Ако останеш, 
барем ћеш ме мало разговорити. Видиш, на овом самку, 
може све самријети, и побажђети се, а нико жив да не види 
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и не чује. Нити мремо, нити живимо као и свијет остали... 
скапавамо ајвански у овој рупетини.

Проклињао је тако и Доње Село и Доњоселце, и оне 
који се ту први зауставише и установише, а био се толико 
разглавињао да Јовислав једва ускочи те га припита што све 
једном не продадоше, па пошто-зашто, и некуд се међу на-
род не избавише.

– Ову земљу, боже му кости изметала ко се у њу први 
закопа, неће ти нико па све да му је дарујеш. И одакле онда 
пару извадити... И како се из ње ископрцати - пресјекао га је 
Продан.

Јовислав га је скоро без даха слушао, понешта му и 
одобравао, али је опет при своме остајао. Наговарао га је да 
се некуда миче, гдје било нек се бестрва, а сад поготову кад 
му брат умрије. Друкчије је било раније, могли су сваки час 
један до другога да допану, у вољи и у невољи прискоче и по-
могну. Наваљивао је, колико је могао, да ову младеж ту не 
закива, проклињаће га због тога довијека, па ни у гробу не 
може бити самиран. Но кад се побоја, није ли можда мало 
пренаглио, он лукаво поиздаље окружи:

– Нијесам ти, што би се рекло, за сјета, него тако, ето, 
међу се зборимо.

Продан се опет на оно прво поповрати:
– Па шта рече, како си смислио, ’оћеш ли моћи остати, 

икако?
Он мало сачека па онда додаде споро и као забрину-

то:
– Е вјеруј ми да никад у горој незнани нијесам бивао. 

Ајд, шта? Ако бих сад побратима оставио, чини ми се на оно-
ме се свијету не бих смирио. Ништа није прече од мртва 
чо’ека... знаш све друго може и причекати.

Увидје Продан гдје је даље наговарање узалудно, па и 
опасно, те пожури да рече како му је баш мило што ће оста-
ти:

– Таман нека ћеш, не можеш вјеровати колики си ми 
ајтар учинио. Тек сад видим да сте уистину побратими. Ис-
тина прич’о ми је сиромах вјечито, али да сте један другоме 
толико прирасли, тек сад то знам потпуно... Но шта велиш 
како ћемо коња намирити?
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– Има ли код вас страшивоће? Је ли се скоро дивина 
чујала? - припита Јовислав.

– Није баш скоро, али смо јој ми стално пред зубима. 
Него није свако јутро злојутро, не бој се... спратићемо га с на-
шом животињом, но пођи ти са мном, боље је да га својом 
руком привежеш... могу ја ократити, или оставити дугачко...
па да се како заврзе... или не дај, боже, замакне... А послије 
ћемо жалосника у цркву и по селима да сазивамо. Морамо 
учинити глас и преко планине... - навали Продан пошто му 
се учини како је за то поново згодна прилика испала.

И пропитивали су један другога о цркви и обичајима, 
те ко се све копа у њино гробље, па долазе ли само званице, 
а није се могло знати да ли их то заиста толико и интересује, 
или је нешта друго по сриједи код обојице. Док су зборили, 
пазили су да им се очи не сусретну и чинило се да је сваки 
на своју страну нагињао те су гледали да у згодном момен-
ту, као ужетом, отуда причу повуку како се не би до дувара 
незгодно домотала.

Продан је изврнчао како су њини стари за цркву голе-
му клачину спалили и звоно преко мора добавили. Хвалио 
је сељане што су од своје сиромаштине лијепу свету зграду 
направили, од које не може бити потребније. Па су и лијеп 
обичај увели те им у њој меит коначи. У звијезде је окивао 
све оне што су у гробљу лежали, којима су и кости давно ис-
трулиле, колико су били радни и стимани, да их надалеко 
није било таквије. Жалио се, опет, зашто је данас све некако 
друкчије, нема оне првошње слоге и ратлука, а белај је неки 
у људе завирио па се све неке јаде боче и надгорњавају.

Лијепо је то и без журбе набрајао чудећи се како је све 
фино на своје мјесто смјестио, а онда понуди Јовислава нека 
се мало пружи и одмори. Коњ га је, вели, на толикоме путу 
разломио. А кад се овај стао опирати, зовну га да пођу у 
бријег не би ли волове одоздо избавили. Меита морају на са-
они, не могу га друкчије из ове рупетине извући. Бојао се да 
волови нијесу за травком негдје у стијене заскочили, зна 
како је једном с несретником на конопац Дивоњу спуштао, 
замамила га сламка, више Глађеница, у литицу, гдје би врат 
и дивокоза сломила.



46

И с а к  К а л п а ч и н а

Пошто га Јовислав није прекидао, он је, пазећи да све 
што боље умрси, нагињао на ону страну гдје му је највише 
требало. А за оно око цркве се као за нову и једру грану хва-
тао надајући се да ће га извући некако, иако се све отегло и 
друкчије изокренуло, горе него је могао да рачуна. А ни на-
траг се, више, није никуд имало.

Чудио се Јовислав како то да глас још у село није да-
вао, но му овај изврнча гдје то не може никако све док се у 
цркву не пребави. Друкчије се, каже, то овдје чини, обичај је 
ко се уз мрца задеси, са онијем најближијем, све лијепо да 
посреди и меита опреме, па кад га у цркву пренесу, тек се по 
народу разглашава. Једни дођу те гроб ископају, па они што 
око крста и ковчега умију, све се зна шта ће ко чинити, нико 
се никоме у посао не мијеша, у тај и тај час се сахрана зака-
же, па тек кад се мртац прегрне, у његову се кућу окупљају.

Добро је пазио да у нечему не пренагли, или да му се 
шта не омакне па се нагло окрену и ускука како ће сад тако 
жалостан и баксузан. Не збори што му је то брат, али иако је 
срамота, вели, мало је браће која су тако живјела, оно јесте 
да је сваки своје огњиште имао, али су се држали као да су 
били неподјелити. Један без другога нијесу никад ништа чи-
нили, а камоли да је кад међу њима дошло до грке ријечи. А 
онда је, уздишући, додао како се човјек нема рашта мучити 
и лакомити, ето његов је буразер као ико секао и подувирао, 
а сад ће му она два метра бити потаман. Ближа ти је смрт но 
овај колијер од кошуље, само што човјек на то и не помишља. 
Па све неке јаде нема времена ни да пође, нити да се заба-
ви код свога, а тек кад се овако стрефи, онда се не пита. И ту 
Продан мало застаде чекајући да ли ће му Јовислав ишта по-
тврдити.

– Колико села, толико и адета, но ми се чини да ће се 
са сахраном много очамати. Може меит да се ушчује, тијело 
ти је људско муанато - поврну му он отежући.

– Неће ништа, није да је у кући, но у цркви је. Ледени-
ца је то и о Петровудне. А тако је откако тувим, и још прије, 
ко зна откад, стари су нам толико причали. Ова села су рас-
турена - надодавао је Продан.

Био је сметен и није му јасно што ли овај спомиње 
тијело па је, стежући зубе, проклињао и брата, и себе, како се 
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у овакве јаде увалише, а са зебњом је помишљао на шта ли 
ће ово најпослије изићи. Него некако је успио да наговори 
Јовислава те пођоше у Бријег не би ли што прије волове из-
бавили... Но то што га је лако намамио, сад му са друге стра-
не испаде сумњиво, може бити да се овај на волове полако-
мио па ће послије затегнути да оба појави. И шта ако му сло-
ми јарам и свој дуг тако намири...

Али кад су у стијене зајали, Јовислав поче изостајати 
и све чешће да се око себе плашљиво обазире, а прво је пр-
стима добро испробавао прије него ногом начепи. Посумњао 
је гдје га је Продан у стијене завео и смислио да на какву 
окапину наведе са које ће се у амбис отиснути да му ни га-
вран стрва не нађе. Сад се он јео жив због тога, што му је све 
ово требало, као да не зна да пара човјеку најприје раку ис-
копа. Продан га је пожуривао и соколио, а њему су све више 
ноге трњеле и ледени му жмарци испод коже миљели. И зар 
тако у овијем божјим супурдијама да главу лудо изгуби... да 
нико ни види, ни чује... Нити би ико жив знао да је у Доње 
Село доспио... Лијепо ће га буразери спригати... а изио вук 
магарца... тако би било најпослије... Па због чега је то понио 
косијер... И шта му све није кроз главу тутњало док је грабио 
да се, или руком или неком помисли, и за шта сигурније ух-
вати.

А кад су волове пронашли и према кући обрнули, он 
се мало у себи постидје и све му се одједном учини да је не-
како друкчије, мање стрмено и каменито. Ишао је сад сигур-
није и брже, као да су га натраг нечије туђе, одморне, ноге 
носиле.

Код куће је већ све било спремљено па Продан удеси 
да њих двојица и не иду уза саони. Но њега то није бринуло 
ни занимало, сад кад је главу из тарскије греда изнио. Рачу-
нао је у себи да некакав крај и ово све мора имати, а зашко-
порало га је како ли ће испасти најпослије. Па куд је пошло, 
нек иде...

И кад су Продан и Јовислав у цркву укрочили, већ је 
све било сређено и уздигнуто, а по средини, на великоме сто-
лу, лежао је Спасоје, прекривен. У ћошку, до олтара, стајао је 
ковчег изнад којег је висило кандило, а сасвим супротно био 
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је чирак са свијећама од којих је само најмања горела. Ства-
ри су се по цркви једва разазнавале. Олтар, је одвојен завје-
сама, мало набраним, као да их је вјетар заталасао. На сре-
дини, изнад завјеса, Свети Ђорђе је убијао аждају, а около је 
још неколико укочених светаца, али се све могло слабо раз-
абрати пошто је свијећа једва чкиљела.

– Рекох ли ти, нијесмо морали ни да мрдамо, момчад 
су то добро урадила, само што смо се без потребе ломатали 
- окрену се Продан заклањајући свијећу.

И не чекајући да му Јовислав ишта одговори, снужди 
се према синовима:

– Јесте ли стрица на пут опремили?
Ова двојица се још више снуждише па су само увија-

ли раменима врзмајући се, сметено, око покрова.
– Ајте, ђецо, и ми ћемо сад, само док утулимо свијећу 

и врата заклопимо. Пазите, могу вам се волови покидати, и 
да који тељиг не подврне... Ето смјестили смо га, за ноћас 
више нема шта, него да колико је сад омичемо. У цик зоре 
треба и жалосни глас обнародовати.

Јовислав се тек сад обезнани, ово баш није очекивао, 
али Продан још одлучније придода:

– Готово је за ноћас, сад можемо натраг па да чинимо 
друго што морамо.

– А побратим? - уграби зачуђено Јовислав.
– Е он је своје смирио! Камо девет срећа да сам га за-

мијенио - одговорио му је уздишући.
– Нећемо га зар сама, ноћас, оставити? - ишчуђавао се 

Јовислав.
Али Продан га је све силовитије засипао како ће Спа-

соје међу анђелима ноћити и они ће га својијем крилима 
заклањати. Увјеравао га је да се одвијека тако у Доњем Селу 
ради, па колико их је само откако он памти преноћило. А 
црквени кључ он чува више од педесет година. И гдје би то 
човјек био сигурнији него у божјој светињи.

Јовислав опет од свога није одустајао, наваљивао је да 
мора уз побратима пресједети, жив није ако га цијелу ноћ 
не оддвори. Признаје он, каже, доноселачке обичаје, али ће 
ноћас урадити по своме. Не би сад да се под старост брука 
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јер у његовом крају и околини, докле је чуо и знао, са мрцем 
се тежа срамота не би могла десити, него да га поноћи сама 
оставе.

И увидјевши да нико никоме ама баш ништа не може, 
некако се сложише да обичаји неће један другоме сметати. 
И да је најбоље нека свако чини по своме, тако ће сигурно и 
Господу угодити.

Иако је Продан видио да на оно његово мора на крају 
пристати, опет је, отурајући подаље, покушавао бар нешта 
од њега обити. Зборио је гдје је ноћ дуга, митровска, а ово је 
зиндан, у њој откако је спучена и шљеме на њу дигнуто, још 
жив иксан није коначио. Зато и није добро ништа мимо 
свијет чинити, па све кад би и не знам како ваљало. За себе 
је, плашљиво улегнувши раменима, поновио како ту не би 
освануо па кад би му дали све што може видјети очима. Не-
повјерљиво је вртио главом опомињући како божју и народ-
ну препорећи никад не треба. А кључ су му и дјед и отац чу-
вали, и он га ево гучи толико година те неће под старост 
ништа да другојачи. Шта би сјутра казао кад се све разгласи 
и упитају га што га је ту оставио, сама... Или не дај, боже, да 
му се шта ноћас деси... Зна ли он да Продану више не би 
било стана ни станишта, нигдје.

Зато га, опет, заборављајући како то може изгледати 
чудно и сумњиво, закуми богом и свијем његовијем угодни-
цима да ту не остаје и не чини оно што досад нико није ура-
дио.

– Црква није само моја... Ја на моју душу не могу - за-
помага Продан па не знаш да ли га више куми или му прије-
ти.

Но сад га Јовислав још одлучније дочека да око тога не 
вриједи више ријечи губити. Уз побратима ће морати 
посљедњу ноћ провести, барем толико може за њега да учи-
ни. Разумио је лијепо све што му је рекао, али и он Продана, 
као бога моли, скинуће му капу и по сто пута само нека му 
нажао не учини. И на сваку Проданову он је најмање још по 
једну додао. Чак се и помало чудио како то Продан не види 
колико се он утоплио, у врху планине, на намету, би смио ос-
ванути. Пренемагао се колико је више умио како га је ово да-



50

И с а к  К а л п а ч и н а

нашње по срцу посјекло, као да пола свога тијела у земљу са-
храњује. Зато нека му се ништа не чуди, и не смеће га са оног 
што је наумио. Зар уз побратима који сат да не пресједи и то-
лико му бар не учини. То га једино може мало смирити, а 
онако, ако би отишао, голему би рану са собом у гроб понио. 
Још ову ноћ уз њега и више никад, довијека. Ако му није 
било суђено да болује, те га у болести не може подворити, 
хоће бар више њега мртва да остане, док се народ не почне 
изјутра скупљати. И замоли га још да му о томе више ништа 
не збори, а он нека иде и нек не чини ништа мимо свога 
реда и обичаја.

У гласу му је било толико преклињања и одлучности 
па Продан видје да нема више око чега наваљивати, ако 
неће да му све одједном пропане. Од ђавола је најбоље 
утећи, а он сад није спреман ништа паметно и корисно учи-
нити. Нека све иде бестрва и сулудо, како је и почело, а на 
нешта ће морати изићи најпослије... Како ће и шта ће, то га 
у овоме моменту не интересује, дај да се само некуд изгуби 
што прије.

Ријешеном да иде, просвијетли му, опет, на једном 
крају мозга те покуша не би ли још ишта поправио:

– Остај ми, онда, збогом ја идем, морам сигурати оно 
што ми је за ујутру потребно. А и село треба да сазивам. Ти 
се послије заклопи, може и сан, уморна, да те пренесе. 
Свијећу немој палити докле се народ не почне да искупља. 
Са омало смо воска. А може, не дај, боже, да се претури па 
нешта приждије. Куд бисмо онда...

– Ајде ти и ни бригај, није ми први пут да уз меита 
коначим. Нећу заклапати, а да је имало топлије, ни врата не 
бих притварао - ужурбано га ослободи Јовислав, задовољан 
што је по његовоме испало.

Помирен са судбином Продан опроба не би ли га још 
за који крај закучио:

– Таман тако, ја ћу чим зора опучи, ако не и мало 
прије. Но више бих волио да си са мном, нешто би ми мог’о 
припомоћи, знаш лакше би смо двојица. Самоме чо’еку није 
добро ни на вагану.

Али кад је већ једном тако вагнуло, Јовислав није дао 
да се устави:
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– Бих ја, него ме немој тицати, рек’о сам ти ’оћу да учи-
ним оно што ме срце нагони. Сад не знам... и цио свијет кад 
би плануо, ја ти се с овога мјеста не бих макнуо. А ујутру, ево 
ме па што год узмогнем.

И Продан крену према вратима, а Јовислав се ни с 
мјеста не помјери. Чуло се само још кроз карамлучину како 
су један другога посавјетовали:

−	Тако!
−	Јесте!
−	Чувај се, на овом карамлуку, да си барем фењер по-

нио.
−	Не бригај, знам ја овудије па и да ми оба завежеш... 

Покрени се ти мало, мрдни се и немој назепсти... Да почем 
пушиш, па дуван да ти оставим.

−	Ништа, ништа... Није потребно.
−	Рано ћу ја!
−	Не ’итај.
Но тек кад овако остаде насамо са Средојем, Јовислав 

се смете и обезнани. У игру се као дијете уплео. Ма јесте опа-
ко ђаволски смишљена. Црна ноћ нема свједока, може мрак 
човјека, као мрава, да прождере, ни јава да се чује, ни стрва 
да остане... А може бити и неће, али сам сâм себи намчицу 
на врат навукао. Ето и у Бријег сам се њим бестрв’о, а није-
сам ни помислио да се ишта погано може десити док у стије-
не нијесмо зајали. Ноге ми се посијекоше кад смо на усов 
набасали. Само мало да мрдне, не бих се прије Таре уставио. 
Ни прстом да ме не дотакне, довољно је камен, не виши но 
орах, да отисне. Прегрнуло би ме пиличника једнога да не 
остане, па и крила да сам имао, не бих уграбио рећи ни збо-
гом, бијели свијете... Но кад смо волове нашли, и из бријега 
искапулали, постидјех се што сам то и заумити могао. И 
ријеших да се из оније стопа вратим, па нек све ђаво носи, 
као што је изгледа понио, и кад никакве вајде од свега не бих 
видио.

Те шта му би да се подинати и убрузда до краја, сад је 
себи због тога очи вадио. И не остаје му ништа него да у ово-
ме мраку за грло кидише. Па ко кога уграби, доваљало се до 
дуара... Али не чу је ли се Продан удаљио... може бити да се 
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иза врата, са кепом, склонио... Али како ову светињу погани-
ти... И ко се мислио ноћас у њој обрести... Ни дијете се не би 
овога играло... А добро су стари зборили да од мале вазда ве-
лика излази.

И зачас му је кроз главу сав заједнички живот про-
тутњио, што су као побратими тако провели, кад су и по-
ловну поњаву цијелу годину дијелили, а само о травци и 
житку скробу душу одржали. Из једне ћасе су заједно срка-
ли, гледајући вазда који ће мање захватити и прије кашику 
потурити да ономе другоме мало више остане. И најситнији 
залогај су на пола предвајали. А сад се ето неке чудне игре 
играју. И што им је све то требало, да ли је то људска и брат-
ска ријеч погинула... Дуг ће једноме гроб ископати... па од 
чега се то још иксан може постидјети.

Док се тако Јовислав скањивао, премишљајући у шта 
је то изненада огрезнуо, испред врата се зачуше неразговјет-
ни гласови. Преко мозга му сину како ће му Продан са сино-
вима скувати попару. И сад ће да му оладе табачину... но 
чему се бољем, кад је све ово овако пошло, могао и да пона-
да. Куд му би памет и у шта, жалостан, угреца?!

Но кад су се гласови појачали, више није имао време-
на ни о чему мислити, ни самога себе залуду проклињати, 
он је на прстима брзо у олтар, иза завјесе, шмугнуо, као да се 
у ноћну лептирицу претвори.

Врата се нагло отворише, а онај што је био запео да их 
одвали, умало, изненађен, на нос не побрчи. Један је кре-
сао о кременштаке и варнице су, као мале звијезде, пршта-
ле. Мијењао је труд и тукао све јаче кресивом докле једва 
на сто јада утруни. Пошто су имали сув луч, једну су паље-
нику лако приждили од које се разасија, као да се раздани. 
Обрадова их кад пронађоше свијеће те их одмах припали-
ше, а онај најстарији утули луч, да не би цркву чадили. 
Штета је, вели, божјему храму удити. Друга двојица се при-
макоше уз ковчежину и почеше да ствари са себе сваљују. 
Било је и торби, и сукна, хаљина, оружја и свакојаке гвожђу-
шине.

– На један крај потурите оружје, а све остало на други. 
У средини нека је чисто, торбе и још понешто можете и по-
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ред ковчега - нареди најстарији, а она двојица узеше одмах 
да тако и размјештају.

Свијећа је чкиљела те се много слабије него од луча 
видјело. Најстарији се помаче према другом ћошнику, али 
брзо устукну назад и нагло застаде. Но чим се мало сабра и 
дах поврати, он викну гласно, да му не примијете колико је 
стрекнуо:

– Овоме ти је сад свега доста! Он је све своје и изио и 
попио!

Другој двојици оно што су држали испаде, као из мрт-
вије, и пожурише да виде снијевали то нешта или му се шта 
привиђа. И кад видјеше испруженог Спасоја, са прекрште-
ним рукама, почеше један мимо другог надодавати:

– Можда је сад, сиромах најсрећнији. Неће се више ни 
на шта лакомити.

– Вала ни глави мјесто угледати.
– Он је све своје бриге смирио.
– Баш му га је сад, уз ону работу, ’оће ли му, и докле ће, 

истегнути.
– Или ће имати как’у вајду ако му је претекло.
– Сви ћемо једном тамо, мало прије или послије.
– Два метра доста. Тамо никоме неће бити тијесно. 
Док су тако надодавали једну по једну, гледајући да у 

мудрини не заостану, очи су им се са Спасоја на златнике 
отимале, а знали су гдје ће ноћас имати добро да се наброје. 
Берићетнијег дана одавно нијесу имали. Најстарији нареди 
те сасуше све на једну гомилу, а сви су били задовољни са 
толиком ргањом, коју ће у миру подијелити, баш ту пред 
божјим очима. Неће им у траву запасти, нити ће им вјетар 
луч истулити. Зато нијесу журили, онај средњи је узимао 
златнике и све један по један на три мјеста одлагао. Прету-
рао је полако пазећи добро да неко не прескочи, док су дру-
га двојица, не трепћући, мотрила како се гомиле жутаља 
брзо увећавају. Услачило им се а како и не кад никад нијесу 
толику силу на једном мјесту видјели, а камоли да су у 
својим рукама имали.

И док су их раздвојили, на друго нијесу ни главе обр-
тали. То нека се дијели послије, а насулиће се лако. Једино је 
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најмлађему било око за сабљу запело па, ни док су златни-
ке дијелили, није је испод лакта испуштао. И послије, кад су 
све без по ријечи разлучили, остала је сабља, одвојена од 
сваке гомиле, а он је непримјетно примицао, као да хоће по 
њој да полегне и притисне је цијелим тијелом. Пожурио је 
да их припита хоће ли шоркове турати, или ће ићи, редом, 
по старини. Њему је, као све једно. Нек бира први ко хоће, а 
он ће најпослије. Свака гомила је иста па како им воља, је-
дино их куми да њему сабљу оставе. И со и хљеб им је поме-
нуо што су заједно потрошили.

Најприје она двојица о томе ни ријечи не прозборише, 
али их сад ово зашкопора те узеше да је боље осмотре. Заг-
ледали су је, окретали и према свијећи примицали не би ли 
нашли каква знака или записа. Чудили су се како је жесто-
ко сливена, тврдили гдје се на њој може човјек и на најви-
шој карамучини огледнути, а били су спремни се зарећи да 
јој нема друге од Беча до Цариграда.

Сад се најмлађи препаде како му заиста неће на ди-
оби припасти те убрза и дода како ће је сувијем златницима 
отплатити. Нека само зину колико је њино и биће без по 
ријечи погођени. Ови су је само заматрали, ћутећи, и пази-
ли да им шта важно не промакне. Но најмлађи, чим је поно-
во дограби, као убоден у страну одскочи:

– Станите нешто, само мало да је опробам.
Њима се очи укочише и, чекајући шта ли ће то да по-

куша, опрезно су руке према оружју примицали и мотрили 
на кога ли ће прво насрнути. Ишчуђали су се, сваки за себе, 
може ли човјек одједном толико залуђети и да ли ће баш и 
на обојицу кидисати.

Него, на њину срећу, немадоше се кад много двоуми-
ти, пошто он силовито јурну према Спасоју па им се учини 
да ће и астал од зора претурити. Јесте да им лакну и затег-
нуте им тетиве попустише, али ово што чуше још их више за-
чуди:

– Е овај, рекосте, своје је и изио и попио. Да само ви-
дим може ли му, једнијем ударцем, главу одсјећи!

Она двојица обамријеше, колико да је на њих замах-
нуо, па најстарији, муцајући, проусти:
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– Је ли ти, болан, гре’ота, ако се не бојиш вишњега.
– А што? Мртав не чује, или га сад на комаде исјек’о 

или га у памук и у свилу повио - дочека најмлађа диванија, 
као да је ту мртав брав лежао.

Но, онда навалише обојица не би ли га како клетвама 
и пријекорима уставили:

– Нијеси зар полудио? Знаш да нема више гре’оте, него 
у мрца ружно такнути.

– А за божју казну да не зборимо.
– Откри га, барем, да знаш на кога си се загнао.
– И тако силно појуначио.
– Да није как’а сирота бабетина, а може бити и неко 

вакетан.
– На мртва се лако и потоњој фукари нагнати. Не бру-

кај све нас Ускоке, но ако си тај ’ајде у варош зајаши, потра-
жи најдебљи врат па пробај оружје.

– Или, пошто си тако ограцијао, чучни ујутру у сокак 
те на овна преодњака зама’ни. Ако му шију одједном пре-
сијечеш...

Најмлађему као да некакав нови белај на очи наврије 
те им још жешће узврати:

– Ма шта сте се ускукали к’о как’е бабетине. Шта се још 
може њему мртву десити. А ко ће ујутру, или икад, дознати 
да смо то ми урадили. Још само мало па ми одосмо.

– Ето толико смо заједно, а знао нијесам ко си и какав 
си. Него батали, ево, све је остало раздвојено, треба журити, 
докле је ноћи да даље омакнемо - покуша најстарији да би 
га како од наопака наума одвратио.

– Сад ћемо, зачас, само по мјесту да је отфикарим! Ено 
му јабучице, видиш како је испод покрова напуљила - рече 
диванија па повуче сабљу и изви се назад да из све снаге за-
махне.

Осјетивши ово трзање Спасоје силовито сегну устрану 
и запомага из све снаге као да ће наједном прснути:

– Помагај, побратиме, за велико коло небескооо! 
Ускоци се запрепастише, не вјерују очима шта се ово 

пред њима деси, па нити који може шта да рекне, нити да се 
икуд помакне. Утом Јовислав, иза олтара, задрма завјесама 
и цикну:
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– Ето! Сад! Држи! Не пуштај!
А потом најстарији једва изусти:
– Крс’, и андио ноћас?!
– Шта би?! - одледи се некако и најмлађему.
Но она двојица су већ уграбила вратима и он чу како 

му један довикну:
– Капулај!
Сукну и он за њима, рекао би да ни двапут не скочи, а 

већ их пред црквом пристиже. Него њима се чинило да не 
одмичу, колико да су им ноге поткраћене, али нијесу смјели 
да се иза себе окрену.

Чим је осјетио да су се добро удаљили, Јовислав, као 
миш, провири иза завјесе. Свијећа је догоријевала, али се по 
цркви још лијепо видјело: на ковчегу златници нијесу били 
такнути, а и друго је све на своме мјесту стајало, само је по-
кров, што га је Спасоје збацио, био до врата довучен, заро-
зан како су га Ускоци ногама повукли док су у незнању бје-
жали.

Спасоје је уз прозор стајао, а био је као креч ублиједио, 
на њему су се само очи мицале те се по њима знало да је за-
иста жив, али је право чудо како се ногу држао.

Јовислав се опрезно извуче и најприје по ћошницима 
добро осмотри. А кад су им се очи сусреле, обојици је дах у 
грлу застао. И поглед им одједном клону, заједно. Па су и 
послије, ослушкујући да ли се шта чује напољу, пазили да им 
се очи не сусретну.

Неко вријеме су се тако мотрили, а онда нагло и 
смијешно одвезаше:

– Ето?!
– Ето?!
– А?
– Шта све ово би?!
– Шта? Па зар не виђе?! 
– Хм!
Спасоје стрекну и оно крви што му се у образе било 

вратило опет, зачас, нестаде. Свака кап. Али покуша да брзо 
скрене разговор како не би рђавијем путем обрнуо:

– И оставише!
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– Ала - рече Јовислав, но не знаш да ли се то чуди за 
себе или Спасоју одговара.

– Нека, нека, треба само да мало по’итамо - сад се већ 
Спасоју језик развеза.

– Нема шта више да се скањујемо - сложи се и побра-
тим.

– Попола, онако братски! Ево, ’вако, један за мене, а 
други за тебе - пожури Спасоје да ону средњу гомилу, на дру-
ге двије, распореди.

И док је тако бројао, срце му се полако ширило и у пла-
мовима румен на образе враћала. Чуди се како је било пош-
ло све наопако, а сад одједном преокрену. И дуга ће се кута-
лисати, а опет ће цијела ргања остати, што ни у сан не би ус-
нио, па и хиљаду година да је живио. Да му је сад само бура-
зер, па кад би све ово видио... Ето покуша сиромах све што је 
умио, на ове га је јаде он и наговорио и, кад је помислио 
како је све заувијек пропало, отиде некуд, мрсну у црну ноћ... 
Још може шта од себе урадити... Ко зна шта је, послије свега, 
наумио. И зебло је од тога срце Спасоју па је смислио да за 
њим у ноћ потрчи, мора га пронаћи што прије и муку му, 
јаднику, са дроба скинути, но само док ово часком подијеле. 
Зна како је сиромах невољан отишао пошто побратима не 
успје наговорити. Али све је лијепо кад је овако испало... зар 
би ко умио тако смислити... И ево подијелили попола, онако 
братски. Дошло је Спасоју па би сад од среће по цркви заи-
грао и побратима би загрлио зато што им се свевишњи ова-
ко смилова, изненада их дарова а њега из невоље избави. Та-
чно је то, цијели вијек је на њега некакво чудо мотрило и ето 
на крају му је све, у правом моменту, признало. И погледа-
ло га, кад је требало, доиста. А није баш лако божју милост, 
на овом свијету, заслужити, не да се то свакоме.

И тако задовољан припита побратима шта мисли је ли 
попола подијељено, треба ли поново бројити. Ако он вели, 
лако ће, прво једну па другу гомилу. Или нек бира први, коју 
му драго. А кад му побратим рече да ништа више није по-
требно јер је све поједначено, он само што није полетио.

– Па лијепо! И сад смо квит - рече задовољно.
– Квит?! - зачуди се Јовислав.
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– Нико више никоме - додаде Спасоје.
– ’Оће ли баш бити? - отегну Јовислав.
– Но како?! - стаде се ишчуђавати Спасоје.
– Ма не знам баш... Ћар нам је исти, к’о ти, к’о ја, једна-

ко. А дуууг? Па сад од твог дијела треба дуг да ми вратиш. И 
вријеме је, вјерујем... За очек ти ништа и не тражим - разла-
гао је потанко Јовислав.

– Неће то бити право! Дуг си добио. И још ти поврх тога 
има и пет пута толико - зачуђено га дочека Спасоје, а већ се 
сав био од зла надуо.

– Не, не! - није пристајао Јовислав.
Спасоје му скреса како је ето и дуг добио, и још поврх 

свега ћарио, дебело. И шта још ноћас тражи од њега. Како то 
да му побратим није задовољан са толиком ргањом, а зна за 
шта је био дошао. Зинула му, зар, јада, а како сад може толи-
ко заискати...

Но, не би ли све некако смирио, да се више једном за-
врши, он га опет покуша лијепом такнути:

– Ја, поброо, мислим да је са моје стране поштено.
– К’о што си поштено, од почетка, чинио - прекори га 

Јовислав.
– Мани се сад поштења, нећемо ни моје, ни твоје 

ноћас, на кантар метати. У овој светој кући. Своје си добио и 
ја сам миран, и на овом и на ономе свијету. И пред светијем 
очима које нас, грешне, гледају - надодаде Спасоје, сав зелен 
од некаквог јада и жестине.

– А шта да се ноћас ово не обрете? - жацну га поново 
побратим.

Спасоје му одврати као би се нешто морало чинити и 
да, најпослије, не би образ био окаљан. Но себи није могао 
да опрости зашто је тако урадио.

Спасоје сав настрну па се нарогуши и цикну:
– Ма шта то збориш, чо’ече. Руке даље од мога! У шта 

ли си се то поуздао?!
И Јовислав се подиже на прсте и погну напријед те су 

сад оба гледала да се што боље натресу, истовремено пазећи 
да који преко мјере не прегна и не насрне, али ни за длаку 
да више не одступи. И глас и тијело су им се тресли од чега 



59

Г Л О Г О В Ц И

је по цркви звонило, нешто од псовки које су једна другу 
пресријетале, а што од побрканих и неразумљивих одјека 
кад се од зидова враћају. Све се то некако чудно измијешало 
и скумбуљало те се тешко могло да размрси кад који збори 
и шта је чије од тога:

– Мислиш ли то да си ми гаће устрес’о?
– Но сиктер из ове светиње! Да јој се под ноћас не по-

гани!
– Тако? Је ли?
– Даћеш, вала, иако ти се неће!
– Сад ћеш знати на кога си се нагнао!
– Погански сине!
– Рђо ћосава!
– Поганску ти мајку...
– Е нећеш више ничију!
А онда су се шчепали за гуше и смотали у клупко, као 

када се торњак и вук рпе и на намету закотурају. Оборили су 
свијећу, претурали и ломили све до чега су у томе окрету и 
чупању дотакли, а од силнога треска и ударања само се мог-
ло понешта да разабере:

– Ој... сад... Де... Тако ти треба... То ти је за оно... Је... Све... 
ти...

И кад на врата јурнуше опет она три Ускока, они није-
су престајали да се ударају, само што су то сад чинили рјеђе 
и слабије. 

Ускоци су најприје заждили свијећу а онда кидисали 
те побратиме раздвојили и једног у један, а другог у други 
ћошак свезали. Побратими, онако смалаксали, нијесу им се 
могли ни опирати.

Златнике су Ускоци у један торбак сасули, па су по-
макли сандуке и столове, свуда завирили и покупили оно 
што је било просуто. Осмотрили су да није која подница про-
трула, а побратимима и џепове изврнули, али више ништа 
нијесу могли да пронађу.

Са покупљеним стварима Ускоци су за трен ока у ноћ 
мрснули, а унутра су остали Спасоје и Јовислав, лежећи на 
поду потрбушке. Нијесу могли да устану пошто су им и руке 
и ноге биле тврдо везане, него су само подижући главе вр-
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лудали помало тијелом. А вртећи главом, као волови кад 
хоће да се пободу, покушавали су да некако један до друга 
допужу. И изгледало је да ће се зубима поклати, но се, поне-
кад, учини гдје су кренули да један другога како распетљају 
и куталишу. 
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Како се ко са невјестом поздрављао, тако јој је додавао 
и дарове, а добила их је што није једна по једна у цијелом 
Глогову. Дјевери и младожења дали су јој по прстен, а свекар 
који је зборио да за ову данашњу младеж нико не умије 
пробрати, одријешио је кесу и пружио јој свежањ американ-
ских долара. Остале својте и комшије надгорњавали су се ко 
ће даровати више и чије ће бити чувеније, а обично су, уз 
пиће и посуђе, давали њемачке марке и франке из Швајцарс-
ке, једино су неколицина, као испод стида, тутнула и домаће 
динаре. И сви су се слагали у томе како је за младенце 
најљепше када дарове добију у парама па послије нека сами 
бирају оно што им се свиђа и што им је најпотребније.

Кад су се скоро сви сватови и свадбари разишли, оста-
ло је, како је и ред, само неколико најпречих својти и најбли-
жих комшија. Али, поред њих, задржале су се и оне сеоске 
торокуше, које су, као у свим сличним приликама, обавезно 
хтјеле све да виде и да свакога сретну и испрате. Оне нијесу 
могле замислити да им ишта промакне, а нарочито им је 
било стало да сазнају шта је ко донио, па опет како све то из-
гледа, колико је чега било, те чије је више и вредније. Оне, ни 
тада ни доцније, нијесу успјеле да виде да ли је свекрва да-
ровала снаху, па им је то изгледало толико чудније пошто су 
знали да је њен долазак толико жуђела и једва дочекала.

По селу приче о томе послије нијесу престајале:
- Може бити да јој није нешто по вољи?
- Неће зар она једна уратити мимо друге?
- Може бити да нема што би жељела, па онда неће 

ништа?
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- Није рада да се брука?
- А зар овако није још горе брукање?
- Њено би морало бити чувеније.
- Чувено јој је тако, нема куд више...
- Можда је по сриједи некакав присан...
Жене су се тако ишчуђавале и чекале, а међу њима је 

било највише оних које су јеле свој хљеб, а водиле рачуна о 
туђему. Него, и то је, као и много шта друго у селу, морало 
једном да се преприча. Али, послије је то Милунку све чешће 
пекло па би је, као потајна бољка, жестоко изненада жигну-
ло. Није њој било ради неке користи, него је жалила што не 
може да види томе никаква разлога.

И кад је већ и она била преко тога прешла, Ђукна је 
наједном изненади: 

- Ја се, дијете моје, као нико мој и огријеших и обру-
ках. Дариваше те сви, а ја се за толико времена и не поспр-
нух... Него, нека, ето и сад се, некако, снебивам... Оно што бих 
у животу жељела теби, то се, дабогда, десило мојем дјетету. 
Али... не могу... Мука ми да прегнем... па и да ти поменем.

Сад се и Милунка у необраном грожђу обрете. Хтјела 
би да нешто рекне, али се и њој заоловише. Лијепо види како 
је свекрва имала неки разлог зашто је није даровала. Када 
се послије мало прибрала, почела је Ђукну разговарати, пра-
већи се како је потпуно разумије. Не треба, вели, да се због 
тога правда и снебива. Колико год и шта год да, зна се да је 
од срца. И шта би од тога било вредније? Па и не мора ништа, 
благодарна јој је као и на најскупоцјенијем поклону. Дари-
вала јој је сина и зар је ту некакав прида потребан?

Ђукну ове ријечи осоколише те оде и донесе једну на-
родну ношњу која је била златом навезена и опточена. А ши-
вена је код најбољег терзије у цијелом глоговском крају. Ми-
лунка узе те одмах испроба. Подесило јој се као да јој је око 
тијела сливено и обадвије су се томе узрадовале, а Милунка 
се чудила због чега ли је Ђукна онда оклијевала. Да није че-
кала да се одијело доврши? Или се старој, кад га је таквог 
видјела, било тешко са њим раздвојити? Иако га је намије-
нила снахи, може бити да га је хтјела за кћерку оставити?

Ђукна се опет поче врпољити, а пламови су јој надо-
лазили уз образе.
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- Иде и ово уз то. Нека га... ‚љеба не једе. Смјести га са 
осталијем рухом и немој га никоме показивати – забрза 
Ђукна пружајући јој омањи замотуљак, увијен у платно од 
којег је била и долактица срезана. И отхукну ка да је бреме 
са леђа отпртила.

Милунка се још више збуни чудећи се да ли је то опет 
некакав присан или ћосање. Слушала је она од раније како 
има злих и наопаких свекрва које хоће снаху на првом ко-
раку да збуне и испробају. Бојећи се да не испане сметења-
ча и замузеница, присјећала се полако свих Ђукиних рије-
чи и околишења, али није могла да наслути пред какву ли је 
замку наведена. Кад је одмотала платно, у рукама јој остаде 
звоно, оно што се у прољеће ставља на јагње. На њему је била 
и огрлица од танке вјешто изрезане кајасе, окићена са неко-
лико ћумастих цвјетова.

У трену су на ношњу заборавиле и изгледало је да су 
им се и руке и језици укочили. Милунка није могла да се на-
чуди откуд се сад ту обрело звоно, а Ђукна се бојала како ли 
ће све ово са њим да се заврши. Обје су хтјеле да га се нека-
ко отарасе, али нијесу умјеле ништа да предузму. И кад се 
зачуше некакви гласови испред врата, тргнуле су се нагло, 
као да их је мађионичар у трену одледио. Милунка брзо умо-
та звоно у платно и завуче га на дно ковчега. Хитро је ски-
нула и одијело, пресавила га и смјестила наврх ковчега на 
коме је једва приклопила поклопац.

Њих двије нијесу послије о звону ни ријеч прозбори-
ле, нити је Милунка обукла одијело које јој је свекрва даро-
вала. Ни ковчег она није више отварала, само би уријетко 
подигла мало поклопац колико може провући руку да зво-
но дохати и опипа. А десило се неколико пута да га одоздо 
извуче и потом дуго заматра као да на њему тражи некакав 
биљег који је за обично око сакривен. Ако је сама у кући, она 
га тада и лагано зањише па када звоно весело зациликће, 
присјетила би се како је као дијете играла се са јагњетом 
којему је једно исто овакво звоно са радошћу китила. И 
вољела је да га лагано на руци љуљушка док је оно као 
птичји глас треперило. У тим тренуцима се није љутила ни 
на свекрву и вјеровала је како је овај дар повезан са неким 
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присном о коме не ваља ништа зборити. А чим је то прође, 
послије је све опакија љутња обузима те се некад закуне 
како о звону неће никоме ни прокаменити, а други пут опет 
намјери да оном ко је први сусретне исприча цијелу бруку 
како и чиме је свекрва даровала, изнијеће на вјетар па нек 
се по бијелом свијету разнесе. Но, звоно је највише пекло 
када је ноћу остајала сама, тада јој се и оно и Ђукна у крв 
преобуку. Неколико пута јој се у сну учинило како се Ђукни-
на глава претворила у звоно, огромно, које је рђа попала и 
плијес притисла, а на њему су се, умјесто кајаса, створили 
змијски преплети који јој прво кожу оледе а потом почну 
стезати и око грла.

Пошто није могла више издржати, почела је да пропи-
тује жене шта је која од њих као невјеста у дар добила. Да би 
их отворила, повјерила им је све своје, а једино је звоно 
прескочила. И друге жене су казивале редом, како су се 
сјећале, но видјело се како свака понешто дода или прешу-
ти. О звону ниједна ништа не рече.

Видјевши да околишење не може помоћи, а не могав-
ши да трпи, Милунка ријеши да свој дар открије. Урадила би 
она то и раније да се није бојала да шта себи или будућем 
породу не науди.

Очекујући када ће поћи у род да мајку о том приупи-
та, дани су јој се чинили дуги, као цареве године. Обичај је 
био да невјеста при првом поласку у род иде са свекром па 
су тако и они урадили.

Кад су били преко планине, изненада се небо наобла-
чило, а онда, наједном, као пред потоп, смрачило. Склонили 
су се у прву кућу док неће ли олуја протутњети. Али пошто 
је киша ујачала и удуљила, морали су ту и законачити.

Док јој је свекар са домаћином био, у највећем разго-
вору, њу је старица која је била у ћошку позвала код себе. 
Стара је била превалила стоту, а повукла је Милунку за руку 
као младица.

Ујутру, док је ишла за свекром, Милунка није знала ни 
колико је спавала, ни шта је све од глуве старице чула, нити 
о чему је сањала, само је једну причу дословце запамтила. 
Идући невољно у род она ју је у себи, као молитву, понавља-
ла:
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- Слушала сам од своје бабе да су некада у Глоговско-
ме крају жене могле да иду од куће далеко колико и кокоши. 
И жена је морала да носи око врата звоно. Оно јој није дало 
да загази у гријех. Смјела је одаљити од куће само толико 
одакле се могло да чује звоно, да се сваког момента зна гдје 
је. Звоно је имало своје посебно мјесто уз кућни довратник. 
Кад је жена полазила из куће, прије него што искрочи, мо-
рала је да око врата објеси звоно. И није се смјело десити да 
млада жена изађе из куће док на се звоно не стави.

Милунка је вукла ноге за свекром, а није знала куд би, 
да ли би у род, или натраг код свекрве за звоно, или ће да 
обрне у гору. У глави јој се све било смутило и узбурљало.

Замолила је свекра да мало поизостане, треба да се 
склони иза лијеске, а пристићи ће га брзо. Он је и сам неко-
лико пута поред пута свраћао, а пошто су се устиђивали јед-
но од другог, наставио је да иде не успоравајући.

Пошто је не би да га сустиже, свекар се заустави, а по-
том опрезно окрену. А кад видје да се превише зачамала, он 
се поврну до мјеста гдје је изостала. Но, тамо је није било, 
нити игдје уоколо. Потом су се, најприје укућани, а послије 
и скоро сви из села, дали у потрагу. Ни послије мјесец дана 
никаква трага нијесу нагазли, нити су каквога гласа чули. 
Сви су се чудили, али нико није знао шта се то с њом деси и 
због чега се, као да је пала у јаму, обестрви.
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Јелисије се двоумио да ли да се још мало притрпи или 
да одмах оде одатле. Пробао је да коју прозбори са онијем 
што су сједјели поред и испред њега, али нико га није како 
ваља чуо, нити је он ишта разумио, могао је само да види 
како им се узалуд размичу усне и шкламћу вилице. Иако се 
клонио сваке гужве и кркљанца, на ову свадбу је морао доћи, 
није му било избјега. Домаћину је то било прво весеље у 
кући, послије толико година, па је Јелисију било и мило што 
га је позвао, но тада није могао заумити како ће брзо и да се 
покаје.

−	Кад сам долазио и што сам га кога врага сједао, кад 
ни са ким не могу људски да проговорим – прекоријевао је 
самога себе, док су звучници неснонсо бубњали, а њему се 
чинило да га из њих бију големи гумени маљеви од чега му 
се у мозгу све збурљало и смијешало. Кад млађарија поус-
таје и почне тресак од игре, смањи се она тјескоба за соф-
ром, тада он устане те потражи какво погодиније мјесто не 
би ли се мало посклонио, гдје звучници не бију онако пра-
во у уши. Али, гдје год би застао, бубњање му се чинило исто 
толико силовито, а на понеким мјестима и гласније. Када је 
опет сјео, ријешио је да мало сачека, надајући се да ће му-
зиканти стати од умора и све се некако, бар за мало, стиша-
ти. Ако ништа друго, мораће умукнути кад домаћин дигне 
здравицу и док се обави главни обичај. Послије тога он 
може мирно да оде и нема нико да му замјери. Прије да 
пође, не ваља.

Узалуд је Јелисије на те моменте чекао па му тек би 
јасно како су се и сви обичаји промијенили. Не гледа се 



67

Г Л О Г О В Ц И

више ни ко је млађи, а ко старији, ко је ближи, а ко јабана, 
чије је да први збори, а чија да слуша и почитује, кад се шта 
и којим редом обавља. Утркује се ко ће да јаче урла и више 
да скаче, једно друго да пресријеће.

Кад је пјевачица пришла столу и сјела, а музиканти 
спустили инструменте, Јелисије се збуни и изненади. Није 
очекивао да ће то урадити баш тада, одједном и набрзину. И 
док је гледао кад ће домаћин устати, наста још јаче завијање 
и још жешћи тресак и урнебес. Неко од млађарије је убацио 
касету те он видје да га овоме неће, лако, краја бивати. Заче-
пио би уши, кад би му се бар мало вате или воска обрело, па 
нек бива стотину гр‘ота и срамота.

Сваку наду је изгубио да ће све ово имало престати 
кад се пјевачица придигла и рекла да ће одсад пјевати по 
жељи, шта гости буду наручивали. Дрхтала је она и увијала 
се, но он јој ни ријеч није могао разумјети, а и њу је видио 
само као кроз маглу. И знао је да ће тек сад почети трка и 
надгорњавање, ко ће први да уграби, чије ће пјесме бити чу-
веније и ко ће их више да наручи. Свак хоће да му се види 
како није без пара и да се зна колико му је ово весеље на 
срцу.

Пожелио је да се мало одаљи те ријеши да изађе на-
поље, вратиће се брзо и послије ће смислити шта му је нај-
боље да учини. Обавиће се зар једном и оно што је најваж-
није, због чега мора чекати. Прогурао се некако кроз силну 
гунгулу и тјескобу, а да га нико није питао куда ће. Док је га-
зио ливадом, полегла и умршена трава му је саплитала ноге, 
а трње га је гребало по цјеваницама, но он је то једва при-
мјећивао, задовољан што је из оне узавреле лонџе умакао. 
Почело му се полако и да бистри у глави, као да га неко ле-
деном водом из мучнога сна растрежњује. Чудио се и жалио 
зашто ливада није толико година кошена. Да је некадашње 
вријеме, сувијем златницима кад би је човјек прекрио, толи-
ко би ваљала. А кад је подигао главу да свјежег ваздуха што 
јаче усркне, наједном се сурвао наниже и у мркли мрак по-
тонуо.

Пошто се мало разабрао, почео је трљати врат, па чело 
и потом свуда редом по тијелу. Осјећао је да му је кожа по 
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ногама и преко леђа згуљена, али је био задовољан што нема 
лома и што може свијем прстима мрдати. Пробао је да мало 
успуже, али није имао за шта да се ухвати и прионе. Чим 
мало јаче изнад себе загребе, почне да се отискује камење и 
да га земља засипа. Лијепо је знао да све што би даље чинио 
потпуно је узалуд, да може само горе направити. По камењу 
које је могао да напипа и по отвору који се, као мачје око, ви-
соко изнад њега сјајио, рачунао је да је то бунар, одавно за-
пуштен и заборављен. Није могао самоме себи опростити 
како се тако нагло скљука, у трену, чудећи се гдје су му биле 
очи те ништа испред себе не примијети. Пипао је редом 
уоколо пажљиво пробајући неће ли који боље утврђен камен 
потрефити, док му се за ноге глибина лијепила и стезала га 
око чланака, као да се у међеђа гвожђа ухватио. И чинило 
му се да неће дуго чекати док не потоне у блато и земља га 
прегрне цијела. Гласом је завијао колико је снаге имао на-
дајући се да ће неки талас од толиког запомагања до кога 
жива допријети. Колико је све то трајало, он није знао, али 
га је највише пресјекло кад примијети како му је глас све 
слабији, да се све више тањи и чешће прекида. Послије је по-
чео да штеди грло пазећи да га превише не напреже, а звао 
је само онда кад му се учини да ће се баш тада неко, близу 
бунара, примаћи. Док је стрепећи ишчекивао неће ли се 
ишта што би му помогло десити, чудио се како урлање оних 
горе може и у овој рупи чути, а да његово запомагање ни до 
кога не допире.

Отвор изнад њега се почео смањивати, као када слаб 
пламен лагано чили у магли и даљини, и по томе је знао да 
ће убрзо потпуни мрак завладати. Тако се и деси па се и 
њему учини као да је на ону рупу какав огроман поклопац 
наваљен. Премишљао је да ли може издржати до сјутра и че-
као када ће свјетина почети да се разилази. Обнађивао се 
како ће до тада доста њих да се растријезни па може велика 
добрина некога и туда близу нанијети. Није зар све оглувље-
ло и ослијепило. Разумиће се бар ико да га нема, није човјек 
игла па да се тако лако затури. А вјеровао је да је и по тра-
вуљини каква тражина останула па ће кога и до бунара до-
вести.
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Али шта ће ако га и глас изда потпуно... И није знао да 
ли би још који пут зовнуо, или му је боље да грло приштеди 
за доцније. Бојао се како све што уради може испасти нао-
пако и узалуд. Чекајући да се нешто већ једном деси и на-
дајући се неће ли му бог дати један од два свијета и кутали-
сати га из ове тјескобе између њих, Јелисије је полако тонуо 
у сан, за какав раније није знао, а који му се чинио толико 
необичан и лагодан, те је стрепио да му се и он изненада не 
прекине.
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Неочекивано се на помол селу појави једна расклима-
тана камиончина. Сврнуо је с цесте, заобишао поток изнад 
извора и запљезао уз брдо. Видјеше да иде право па су нестр-
пљиво чекали куд ће сврнути, пут чије куће.

– Какву ли нам добрину носи?
– Да ли ће моћи на брдо издушити?
– Чеговић ли је и шта ли тражи у Глогову?
– Мора да су у њему некак‘и и научењаци па ‚оће да 

бепосличе и копају по зидинама.
– Да није и овај за Пуренову јапију?
– А можда је и как‘а војна крнтија?
Кад је застао у Таванима, уз само гробље, помислили 

су како ће да се мало одмори па ће кренути одмах, одатле ће 
морати некуд да обрне и послије ће знати код кога. Али шо-
фер је почео да обилази камион па му је распучио и страни-
це те видјеше да неће никуд даље па им то би још и чудније.

И сви се запутише гробљу јер су мислили да ће неко да 
прекопава кости и како ће још једна глоговска баба замаћи 
у варош, у џаку.

Како је који старац пристизао, све се више чудио и 
пажљивије заматрао:

– Гле Пурена како се уздилдичио, молим те.
– Нека то, но како се присмолио уз Перку.
– И што је бркове подапео, к‘о да је у сватове кренуо.
– Анатема те, ђаволе, у шта се Пурен преобрати.
– К‘о у цркви, или у ђетињијем књигама.
– Шта све чо‘ек у животу неће виђети?
– И како га је онако фино истурило...
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– И сад би рек‘о ‚оће да прозбори.
– Ето због чега ти он толико пута иде у варош.
– Им‘о је рашта и трошити и ломити се.
– Дао бих и потоњи залогај кад бих знао да ће овако 

испасти.
– Ово кад види па таман истог момента да зијевне...
– Нико паметнији од Пурена, ово је завид божји.
– Волио бих ти оваки споменик и уређај, но кулу на 

два боја да бих озид‘о.
– Треба чо‘ек да након себе остави биљегу. И то за жи-

вота.
– Ово је, брате, вјечито.
– Но шта, но паметно. Најгоре је што би ти ишчек‘о док 

би му се неко сјетио.
Пурен се био зачамао у гори те је у Таване стигао 

посљедњи, а кад је пришао и осмотрио, видјело се колико је 
био задовољан радом па је слатко прождирао пљувачку по-
што му је успјело да овако изненади Глоговце. Замјерали су 
му зашто им не каза јер би и многи од њих наручили плоче 
па би сербезно могли да склопе очи, а онако су осјећали гдје 
их је изневјерио и то му до гроба не могу заборавити. Али 
смирио их је мајстор кад им је обећао да ће и њима, који то 
хоће, урадити споменике по жељи. Дотјераће их сам, све што 
је потребно прибавити и поставити као ово сад Пурену. Само 
мораће сваки да му да потпис на уговор па ће послије овје-
рити, исплатиће му половину, а ону другу полу када поста-
ви споменике. И што је најважније неће дуго чекати.

Желио је сваки да имадне своје име на споменику и 
слику, мада је то било пуно скупље, па су почели да збрајају 
слова и избацују понеке ријечи не би ли бар на томе мало 
заштеђели. А најтеже им је било да пронађу фотографије па 
су узалудно претурали по оставама и такулинима гдје су на-
лазили само пожућеле и изломљене окрњке. Неки су се сли-
кали само прије рата, за војна документа, но од тога више 
није било никакве познани, други свега по једном за леги-
тимације, а било је и оних што су имали слике са коњчетом, 
или као оштре косу, раздрљени и гологлави, понеки још и у 
свитицама. А то није за овакав случај гдје би морало да се 
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буде у штедном одијелу и под капом, обавезно. Ипак је 
најмучније било за оне који нијесу имали никакве слике, 
али опет захваљујући вјештом мајстору и њих је прошла зеб-
ња пошто им је обећао да ће он нацртати на папир свакога. 
И да ће то бити боље него да је и апаратом. А капе може 
лако, да стави свима. Још ће им и бркове упрести и запети 
исто као у Пурена.

Сваки од стараца је себе замишљао како ће изгледати, 
али се и прибојавао да неће све испасти баш као код Пуре-
на јер је њега, самог, натенане, радио, а њих се сада накупи-
ло некако много па ће и мајстор гледати да му све што прије 
из руку изађе. Уз то Пурко је, идући често у варош, сигурно 
и подмазао дебело.

У Глогову се одавно није могло ништа од земље прода-
ти те су се они морали окренути Зеленој гори да изваде по-
нешто јапије и тако на вријеме припреме новац за исплату. 
Нико од њих није жалио ни најбоље оморике, већ су их по-
чели немилице сјећи продајући их у трупцима, за јефтине 
паре, пошто су трговци намирисали како се Глоговцима 
жури. Али убрзо мораше побацати сјекире пошто у Зелену 
гору стиже писар из суда и кратко објасни:

– Попржио сам душу трчећи. Ево видите, ово је рје-
шење о забрани. Нико не смије више ни пасји колац убрати, 
шума је под спором. Туже вас ваша браћа и синовци, сви на 
које сте раније преписали, сад ударили натраг. Мимо ово се 
не смије.

Старци су жалосно окљунули и, оставивши започети 
роваш, покупили се и кренули према селу, циједећи ријетко 
и невољно:

– Ово нам је таман и требало. Једини Пурен што би па-
метан. 

– Њивили смо је к‘о ђецу, плаћали порезе, жалили гра-
ну са ње скинути, па сад други нек љушти.

– Ништа ми није но откуд ћемо чо‘еку платити. Обру-
каћемо се као нико наш.

– Или да му јавимо нека прекида рад, а проста му ка-
пара. Оно што је почео, може некоме продати.

– А шта ћемо ако је и слике уцрт‘о?
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– Ко ће да купи тебе тако пексина и ђебрава...
– Него ако коме треба за страшила.
– Ја не дам па да ћу просити. Да ‚оће ико, прод‘о бих 

ово мало кљетаре само да мајстора исплатим. И чо‘ек да 
види ону љепоту у Таванима.

– И потоњу љопу краве ће сурвати, али без онаке уз-
главнице нећу да зажмурим.

Пошто се увјерише да се са гором не смију играти, ста-
рци ударише да продају стоку, сваљивали су на се коњске са-
маре, ломили волујске јармове и продавали најтрубосије 
овце музаре као и све друго што је вређело за држање и било 
добро масно и уобљено. У Глогову је свака кућа држала по-
нешто говеђе, посебно га гледала и хранила, како би у свако 
доба године било угојено и спремно да га закољу уколико 
неко од старе чељади умре. Смаћи ће они све до једне кра-
ве, па и посљедњи овчји папак, али без јаловчета намијење-
ног за црни скуп неће остати ни они најсиромашнији, а за 
плоче нијесу ни њих жалили те су тако набирали паре и 
успјели их прије рока скунаторити. Снашли су и Пурену за 
трошак да им обиђе и поздрави мајстора те види хоће ли 
бити све ускоро готово и како је договорено.

Није се он још био почео ни спремати кад му у кућу 
бану онај исти писар из суда. Истресе гомилу позива и поче 
га корити:

– Како да се тако залетите? Нијесте ђеца, но све мато-
ре дртине. Ено вам га мајстор у апсу... А од пара дигните 
руке, нашли му толику превару и дуг. Но ‚ајде, Пур-ко, да ђе-
довима раздијелимо позиве... Али пази да сваки каже тачно 
колико му је дао, нека му бар по мјери одрежу.

Посртао је Пурен за писаром а у ушима му је као у до-
бошу бубњало: - Ђе нам га, Пурене и јадене, насочи... ти нам 
га, Пурене, насочи... ти нам, га, Пурене...

Глас је као свјетлица обиграо Глогово па су се старци 
брзо скупљали и узимали позиве, али им се очи на њима 
нијесу могле дуго скрасити, већ су се отимале, доље, Тавани-
ма, гдје је, чинило им се, земља пуцала и рупчине зијевале, 
а у њих замицале глатке и поткресане плоче, са накривље-
ним капама и подапетим брковима.
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Дојадила Симату наполица и туђа ливада па припљу-
нуо не би ли што зарадио да више свијетске одрлије не оту-
ца. Носио га је ђаво по фирмама, сатирао себе и волове, спа-
вао у јаслима, на сијену, да више уштеди. А и фамилија при-
онула, дјеца прирасла, наприваћају животиње и по Љубо-
вији од зоре до мркле ноћи обијају.

Тако је Симат забуључио и зајужио ко један по један 
Глоговац, а кад је и пара поприлично набрао, савио је мал и 
све сем једне стеоне копилице у Шавнике на пазар зајмио. 
Причало се да је продао што није по један мајчин син тога 
прољећа па му се надућио такулин, а тек колико их је у 
сламницу и тамо гдје му нико не зна зашушк‘о.

Запне ту, завре тамо - све скупо, а највише му се у Ика-
на један велики цијепац допао, онај што веже са Равнима и 
преко Страна на други крај потока избија. Могао би по ције-
ло љето ни на чију стопу да не стане, па и из Љубовије, низ 
своје, да их на појило догони. Уз то и Баре, као и Равни, не 
знају за злу годину и неродицу, а оно иако није богзна сит-
но и питомо, али на дугу и студену дану овца ће и шевар 
прибрати.

Него му Икан заскупио, озоја је толико, климали су 
Глоговци, а ни њему се никако не одступа. Још га је као ђаво 
салетио причама како је његовом ђеду и прађеду толико 
пута Бара тор одржала, не би је ни продав‘о нити би се од ње 
мог‘о одвојити, но му сва ђеца пукла по свијету и школама. 
А кад је видио како је Симат на њу слатко исколачио, још 
више је затег‘о гледајући да му сваки лијек из њедара иску-
чи.
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Ни једноме се не одустаје, али никако да се људски, 
као комшије, нагоде. Напосљетку Симат, устајући, осијече:

– Ето то што сад велим, толико ти је! Ја више ни паре 
немам, нити је могу створити, па ако ‚оћеш, а ако не, нек си 
ми здрав па фала је богу!

Икан закрену главу и зажмури па пошто подуже оћу-
та, сегну, као да се буди, отежући:

– Ако је тако, а видим да јесте, нека је срећно! И с бе-
рићатом! Дабогда ти се на њој ‚иљадиле!

– И теби свака пара сто пута више добра да донесе! И 
у весељу да их будеш трошио! А знај, к‘о чо‘ек ти кажем, и 
црно иза нокта си ми за њу извадио. Али нека, не жалим!

Брзо се по Глогову огласи ова погодба и неколико се 
дана код обојице долазило на честитање. И један и други су 
били задовољни, сваки је за себе сматрао да је ћарио, Икан 
што је ону одрлију једном ћушнуо и сваку пару, без чекања, 
на длан примио, а Симат јер је у Глогову прифатио најбољу 
масницу.

Ипак су обојица имали тренутака кад су стрепјели ми-
слећи како се није лако тако големо заиграти а бити сигуран 
да си баш најправије поступио.

Симатова куповица тога љета је родила боље него 
икад у вијеку па се он узрадовао и с фамилијом узлетио да 
је на вријеме и како ваља освоји. Пошто ни волова ни коњ-
чета нијесу имали, морали су све леђима одрађивати, но 
комшије су их разумијевале и давале им, а за враћање ће 
лако, сачекаће.

Средили су и увршили сијена, никад Симат у свом ко-
тару није видио толико врхова те му је било необично и да 
замисли како је то све заиста његово. Ширило му се срце и 
уста сама отварала кад их погледа онако ушишкане, сведе-
них врхова, као боце, али га је и стезао страх при помисли 
да му је тор празан и како ће му толика сила и љепота по ко-
тару трунути. Често је себе проклињао што не узе какав 
мањи цијепац па да му нешто и од мала остане, а не што 
овако сурва толику стоку... Шта ће му и земљуштина кад 
нема свога ни папка, а камоли да ће му некад буљук низ њу 
јавити. Али се опет и тјешио надајући се да може и зло 
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прољеће обрнути, људима ће пиће хвалити те ће и он сијена 
искористити, а ако до тога дође, само ће га за овце с јагња-
дима давати. И, акобогда, кроз коју годину ће поново забуљу-
чити и свакоме Глоговцу од шаке до лакта одмјерити. А овца 
ти овдје и најбрже корист доноси.

Милије од свега било му је што се једном заувијек ку-
талисао наполице, али се и прибојавао да му сељани из иле 
могу сијена запалити па је чешће ноћу устајао, обилазио ко-
таре, разапињао страшила и јавкао се у помрчини, нек знају 
како је ту и да на најгушћој карамлучини мотри на ону своју 
крваву муку и невољу која треба из рђе да га истресе и на 
ноге испорави.

Но зима је те године била лака да се таква није пам-
тила, снијег све до Божића није како ваља ни једном обије-
лио, а ни слезене ништа добро нијесу казивале, но се с краја 
на крај, као пашчећи језик, растегле и утањиле. Зато се Си-
мат узнемири, а разговарао се једино при помисли како је 
Божић јесењи светац, под овом вршином зима тек иза све-
тог Саве долази. Бројао је недјеље и чудио се како се тако 
брзо осипају, а сњегови никако да почну, као да се ове зиме 
све противу њега завјерило. Тако је то, на сиротињу и зец 
гаће дријеши, јадао се и пријетио да ће баш зато што је била 
оваква лакоћа досад, снијег изненада сернути па да се све о 
великом чуду забави и за главу ухвати. Ходајући увече око 
сијена мјеркао је звијезде, радовао се кад би учестале и ус-
трепериле, а чим се Мјесец према Земљи истрбуљи, задо-
вољно би утрчавао у кућу хукћући: - Зима зимом мора да 
прође, па кад ће Благовијсети! Ова година ће остати за при-
чање! Упамтите... Вазда је било боље, то сам од старих уту-
вио, кад се она у почетку истутњи, јер мора прогрмјети своје, 
па кад тад.

Набрајао је, као да се с небеском звијездом инати, а 
бојао се да овога пута тако неће ни бити, али сигурао је да је 
почем зазимио велику животињу, не би овако година ни ро-
дила. Никад досад с божјом није могао да подеси па да по 
његовом испане, увијек се за длаку прешкарта те је зебао да 
ће се и овога пута баш тако десити. Није он те среће па да се 
сад друкчије обрне те му је долазило да приждије и сијена, 
сва, а кад би могла планути, и под Бару би угарак тарнуо.
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– Памтим к‘о јуче да је било, - понављао је зловољно, - 
кад су људи зграде откривали и кровину метали само да им 
се мал не саспе. И јело је жалосно искислу и уцрњелу ража-
ну сламу, таман к‘о зоб да си му метнуо. И јес‘ најгори су ти, 
брате, прољећни сњегови... кад стане да трепа, све се по ду-
кат пење уз чарапу. Бивало је сијено за живу ватру скупо, 
али су људи један другоме чињели. Не жалиш овцу да не би 
ону другу одер‘о. А и боље ти је половину дати па другу полу 
барем одржиш. И још ако имаш да се коме умолиш, таман 
к‘о да ти је сваки товар даров‘о.

Присјећајући се таквих година и прижељкујући сње-
гове, гледао је како пред његовим очима, као од ината, пу-
цају обале и чудио кад се прије око извора и низ увлаке по-
чело зелењети, трава избечила, а и Бара се већ од љепоте 
подгојатила.

Залуд је кумио бога и гледао у небо, дани су се осипа-
ли све љепши и ведрији, па пошто је у ово прољеће изгубио 
сваку наду, почео је премишљати како ли ће нова љетина 
понијети и да се обнађује неће ли наредна зима својим по-
ганлуком се и за ову осветити. Не би он у овој памети за бре-
ме сијена никоме кожу гулио, али само кад би обрнуло да 
га, пошто им људи кажу, испродава и за то нешто мала на-
бави, јер се боји поскапаће му фамилија сувотна. Обиснуо 
онолики акламет о једном вимену, дроб би јој ишчупали, а 
опет никоме да нема ни за лијек, па све да је најтрубосија, 
и кад би јој низ цијелу трбушину само, к‘о у прасице, сисе 
висиле.

Док је тако премишљао како ли ће се с божјом поново 
изнијети, изненада дочу да ће о љету у Глогову све под ко-
лектив, моћи ће чо‘ек за себе само кравицу и обојак окућни-
це оставити. У почетку никако није вјеровао, мислио је како 
Глоговци то само због њега и његове откутњице намишљају, 
а може бити да је неко онако беспослен дркнуо па се остали, 
к‘о пјани плота, за то послије ухватили.

Но, убрзо се увјерио како се није баш упразно гуцкало 
јер се сељани почеше озбиљно договарати шта да чине, а нај-
чудније му је било, и то га је потпуно збуњивало, зашто им 
је свима толико стало да дознају шта ће он урадити.
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Сунце високо одскочило и припекло жестоко па су 
Глоговци, очекујући да се школа откључа, и почне уписи-
вање, гонили хлад и леђима се прибијали уза зидове. Пош-
то им је врелина била толико утужила, ријешише да и не 
улазе унутра већ да сједницу одрже таман ту, у хладу.

Скоро су се сви искупили па намјестише астал и сто-
лицу за учитеља, али међу њима не преста подгуркивање, 
сашаптавали су један другоме гдје Симата још нема и како 
неће ни доћи, никако.

Но, баш тада се он иза главице помоли, улактио се па 
корача брзо, одмахујући рукама као да осијеца.

Утом, изненада, из гомиле се подиже Срдан Наодов, 
искорачи напријед и проломи из свега грла:

– О Симате Кочовићу!
Симат застаде, као да се истог момента скамени, овај 

глас га простријели кроз мозак, као да му просијече срце и 
закова за земљу, у оном покрету како је био коракнуо, пог-
нут напријед. И шта му све не пролетје кроз главу... да му се 
коме од фамилије није шта десило... или му се кућа запали-
ла... али чим осјети да му крв поново поче да мили кроз тије-
ло, он се уплашен, колико је могао јаче одазва:

– А што зваа штооо?
– А да нећеш мало ливаде да купиш? Има у мене један 

добар цијепац - поврну му Срдан још јачим гласом.
Симат се погну и поче силазити снуждено и тромо, а 

Глоговци се само забезекнуто згледаше.
Уча је отворио сједницу и говорио полако, а сељаци су 

га слушали, као да му ријечи гутају. Кад је завршио, послије 
краће шутње, још додаде:

– Ја само толико! Ко ће сад од вас нешто да рече? 
Неко је узео да савија, неки су га нуткали кутијама и 

кресали, једна испаде на камен, а Глоговци убечили нико и 
не дише рек‘о би.

Симат се притегну и добро искашља па поче гласно:
– Ја нећу да причам ништа. Него се први јављам. И 

дајем земљу, сву! И осам вр‘ова прељетка! Биљежи!
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Кад се почело гуцкати да ће до прољећа морати све у 
задругу, а да неће нико моћи оставити ништа више од једне 
кравице и комад окућнице, али не виши но добар пре-
пишљај, Глоговци су за рана наоштрили ножеве и почели та-
ване да распремају. А клали су све што је могло на ватри 
засмрђети, или бар на намету да окрвави. Нијесу чак жали-
ли ни волове који су тек на тељиг свикли, као ни оне што су 
били слатки у јарму и у раду као чељад вични и научени. Из-
међу оваца су смицали двизице и првојањке, па и оне за које 
су вјеровали да су зблизне и сојли те бацају јагњад лијепу и 
крупну као наљевчад. Због тога је било и дјечје вриске и 
женскије суза, али њих ни то није могло поколебати, нити у 
започетом послу зауставити. И имало је тада стоке у Глого-
ву да очи од ње не можеш одвојити, али су Глоговци пожу-
рили да са њом некуд умакну па су због тога и стеоне краве 
парали. Обалио је те јесени посјек и онај што никад није 
више од једног брава на таван дигнуо.

Увијале су им се пајанте, пуцале оне тање и старије, а 
нестало им је жице и конопчића те су шиљили дрвене мотке 
па на њих месо навразили, као кад се ораси у гротуљу нани-
жу.

Те јесени су и глоговске вашке славиле и режући раз-
влачиле дробове и побочине, а лајале крупно да су се могле 
чути и до у треће село. И помами се од тога кучка и мачка, 
све што је кусо и репато па се послије дуго причало како не 
би ни једне у селу која те године није скотна остала. Послије 
су некако нагло отежале и олијениле па ни мачке нијесу 
више за мишеве мариле, могли су око њих комотно и коло 
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играти, а ни вашка не би залајала све док јој неко на реп не 
нагази. Глоговци су их псовали, гонили и гађали чим стиг-
ну, но оне се, уврћући репом, једва мало пошену.

И препадоше се они како их због тога може нека не-
воља сустићи. Кад се искоти толика сила и живина, има да 
их јад јаду додаје, све док им и очи не издере иајпослије, а 
највише су стрепјели гдје могу бјеснило и ко зна какве бо-
лештине навући. И чим ће толики акреп хранити... и коме 
ће за шта више требати, шта да им чувају кад ће све што је 
остало ионако у један булумаћ замаћи.

Но опет им је било најтеже за коње и земљуштину, ни 
продати, ни глодати је не могу. И како ће сад то, што су толи-
ко њивали и чували, па да од себе, наједном, као губаво од-
гурну.

Ничијој кући те јесени нијеси могао прићи, а да те ус-
врдлане рожине и неодрти чукљеви не дочекају, или да се у 
распарене дробове не заврзеш. Заровашили су били на сва-
ку страну пошто су грабили да се кланицом што прије на та-
ван умакну. Али послије, бојећи се како то неће моћи тек 
тако да прође, почеше једни на друге крадом мотрити, 
кријући ножеве и стрволине чим се неко на помол селу јави. 
Доцније су се склањали и једни од других пошто су видјели 
да је ово већ сваку мјеру превршило па ће се морати једном 
па кад-тад ако ни пред ким другим оно пред самијем собом 
исповиједати.

А онда су по селу почеле свакојаке приче колати. Но 
Глоговци су се тјешили и бранили како су сами могли и 
умјели:

– Не може то бити! Нема ту ама баш никаква морања. 
Коме се улази, уписаће се, а ко неће, никоме ништа.

– Кога је то брига за наше Глогово, поред толикије 
жупа и питомина...

– Знају ови како ће урадити и фино су видјели шта смо 
све чињели.

– Пустише нас лијепо па да нас послије лакше умаме.
– А како бисмо се друкчије копрцнули и окопијерили...
– Није нам нико крив што смо све супурдисали. Сами 

себе смо лијепо уредили.



81

Г Л О Г О В Ц И

– Поранили смо, истина, прије но ико други.
– ‚Оћемо ми свакога да претекнемо.
– И у свему смо ти ми тако нестрпљени.
– Право сте рекли и како сад да се иксан на ноге испра-

ви.
– Толики мал сурвасмо и подависмо, не може то бити 

да ваља, мора га неко и отпагати.
– Гриј‘ божји кад само чо‘ек помисли. Куд нам би па-

мет у јаду се смели дабогда.
– И све некако једно мимо друго јурнуло.
– Вазда се ми доцкан опаметимо.
– Ма гдје се год гуцка, ту ће се нешто и излећи.
– А што не сачекасмо па да видимо насигурно.
– ’Оћемо ми да увијек први испаметујемо. Ето и по 

другијем селима зукнуло, све једно са другијем шупотри, 
али још нико није ни бравче придавио, а ми се нашли да во-
лове и стеоне краве обаљујемо.

– Са мојием сам власан да чиним шта ми је драго. И 
ево му га од шаке до лакта ко ће ме устрашити.

– Кад узму земљу, шта имам више и пасју вечеру жа-
лити.

И док су се они прегонили, не знајући посигурно на 
шта све ово може изаћи и да ли ће се због тога кајати, у Гло-
гово неће нико тицати, оно је спутно и само, није подесно за 
задругу кад је све сама танчица, посна и страновита. И шта 
се тога тиче могу да буду без бриге, а било би боље кад би их 
како закачило. Нека су са осталијем свијетом па куд пукло 
да пукло. Онда се ти гласови почну да стишавају док се 
потпуно не изгубе, а навру још жешћи и убједљивији гдје 
неће нико, нигдје, по страни остати, једна је ово земља и др-
жава и како би могло да се само за Глогово нешто друкчије 
обрне.

Ни од једних ни од других гласова се Глоговци пијесу 
могли смирити, а највише их ледну кад рекоше да је крену-
ла некаква комисија и уписује шта је ко јесенас од посјека 
спремио. Прошла је, веле, сва села и само што није на 
Ждријело искрочила.

А онда је, ненадано, стигао глас како ће они тако до 
прољећа остати, тек су тада на реду да се види шта ће и како 
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са њима. Ово их изненади те су се још више узнемирили па 
су, премишљајући да ли ће се баш тако десити, рачунали 
како ће ето још једну дугу зиму имати, дужу него икад у 
свом вијеку.
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Прође по година и више, а Стеван не сиђе у варош, но 
и кад мора, он неће четвртком кад иду остали, већ бира неки 
други дан и то онај кад сматра да ће их из села бити нај-
мање, само они што им је изненада искочила велика преша, 
или можда нико. Сељани га зато и не зову, а и кад они из вла-
сти пошаљу позив, зна се да ће умјесто њега доћи жена која 
умије да обигра све канцеларије, оптрчи пазар, опосли и на-
мири све што је наумила и завида се опет врати под Црни 
врх.

Једино му се десило да у овој недјељи иде двапут у ва-
рош, а наканио се мучно, на сто јада. Први дан је ломио врат 
због Зеја, истога стрица, који је тада на њега преписао сву 
своју главну земљу. Мора због некаквог додатка, тако му је 
рекао, а кад је видио како се Стеван ломи и увија, додао је да 
ту нема шта да се снебива и смишља. Толика је земља тако 
преписана, људи су један друтоме учињели. Не треба да ми-
сли и боји се. Важно је да има папире, црно на бијело.

– Наш’о бих ја и другога, кога хоћу у селу, с реда, оније 
што им не смета због пореза, али није ред кад имам синов-
ца... А и к’о отац сам ти, па могу комотно да речем... ако је 
препишем на тебе, лакше ће вјеровати... мишљеће да сам ти 
је и поклонио, изгледаће као да стварно и није више моја... 
Шта ће ти сметати ако се на теби води? Нећеш је о врату те-
глити - говораше ми стриц.

И пристао је пошто је видио да ту ништа не губи нити 
добија, а стриц му то неће заборавити, до гроба. Сва мука је 
била што је због тога морао млатнути у варош и на неколи-
ка мјеста се ознојити док метне потпис.
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Кад су видјели Стевана у пазару, у четвртак, још и у ка-
фани, Глоговци су зинули:

– Чија ли ће то кучка липсати, да је само знати?
– Нема тога ко му је видио новчаник. Нек се нађе је-

дан, па да ме сијече ђе сам најтањи.
– Не завлачи он руку у џеп, нити отвара дуванску ку-

тију, таман к’о да змије из њих палацају.
– Није се, вала, ни уз туђу прислонио.
– Поштеније је тако, па макар цио вијек и не знао што 

је кафана, но к’о што чине неки погузлије.
– Он ни’је чију попио, ни’је коме платио.
– Паметније је што, кад динар обрете, трчи оној ђеци 

да шта донесе.
– И јес’, нема више гр’оте но пилади од уста откидати.
– Шта му је данас? Да није шенуо?
– О’кле му паре... чим ће платити, јади га снашли?
– Напи га неко, сигурно.
– Али како га превари и уведе?
– ’Оће с њим да оћосају, здоговор неки.
– Можда му се нешто приснило?
– Да није набас’о на какву ископину?
– Да не нађе на пљаци што је ко изгубио?
– Бог с нама и анђели божји, те ја могу бити паметан.
– Да му се није ђе шта родило?
– Ајде мани, што не плаћа отприје.
– Може бити да му је дошло неко нашљедство из Аме-

рике?
– Или је Ћасица нешто из рода закучила?
– Прича ли оно неко ономадне да га је у зору срео ис-

под Момчилове стијене?
– Носио је трнокоп, кажу.
Гатали су и домишљали се Глоговци шта је то Стевану 

Бркљаици те се раскорачио и раскарванио у кафани па тро-
ши немилице. Ни један од њих се није могао сјетити да је 
Стеван икад и завирио у кафану, а камоли сио и потрошио. 
Томе се нијесу ни чудили, јер су знали да је сиромашак и да 
не може да му дотекне. Многи су му и завидјели па одавно 
и престали да га тамо позивају. И раније, кад би га ко поте-
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глио, успијевао је да нађе згодан изговор, а свакоме у Глого-
ву, па и много даље, било је јасно да се кафана и Стеван не 
могу замислити заједно. Све би они једни другима могли 
вјеровати, али да им је неко причао како је видио Стевана у 
кафани, у то ни најмање дијете не би могао убиједити, а за 
онога ко би тако нешто пронио, сматрали би да је шенуо.

Зато су се Глоговци по пазаришту скупљали и сашап-
тавали, гледали да што прије претеслиме оно што су имали 
и журили пут кафане која је била на излазу из вароши. Ту 
најприје провирују кроз прозор, отиру стакла и трљају очи, 
па улазе и сједају за други сто покушавајући да пред њим 
сакрију своје изненађење и радозналост. Уколико који сједе, 
конобар дотрчи и пита га за пиће. Стеван чашћава, вели. 
Каву не броји. Само нешто жестоко може. Одбијања нема. 
Неки су покушали да не узму, али кад видјеше да би му се 
грдно замјерили, попустише. Пристадоше и они који су и 
даље рачунали да он нема чиме платити, па може пасти по 
њима, а изгледало им је како му је кроз мозак прошиштала 
некаква здува, која мора свакога, бар једном у животу, 
просврдлати, нарочито те што се много пазе и прибојавају. 
Кад је потегао да плати и хиљадарке се посукале, њима су 
расле очи и шкламтале вилице па, угријани од пића какво 
многи до тада нијесу ни окусили, почеше наглас да се иш-
чуђују, као и мало прије на пазаришту.

Људи су улазили, чудили се, сједали и загријавали се 
брзо. Посљедњи од Глоговаца који су данас били сишли у ва-
рош, изби Стеванов стриц.

Утишали су се и згледали очекујући шта ће сад бити, 
а кад се упутио према Стевану, помислили су да ће га шче-
пати за уво и извући напоље, као галоњу кад испод саони 
испреже. Но, синовац га срете, даде му своју услониту столи-
цу и одмах наручи пиће, дупло.

Каква је то слава хтјели су да питају Зеја, али се још 
нико није усуђивао, чекали су да се и он добро загрије.

– Окле ти паре, јадниче, те си засио?
– Само ти, стрико, пиј и не бригај. Имам зар толико да 

те једном у животу частим... А и за моје комшије, ко ми је од 
њих пречи. Зејо тек сад примијети колико је Глоговаца 
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унутра и да их гледају чудно, па се поче опрезно обазирати 
и загледати Стевана.

– Одакле ти паре, реци ми?... Знам да немаш. Који те 
ђаво уведе ’вамо? Немој да наручујеш, не могу, а ово што је 
било, ја ћу платити.

– И стрицу дуплу! И свијем оно што су пили! Дуплирај!
– Шта мислиш, несрећниче, ’оћеш ли да те послије у 

апс воде? Конобар, видиш да је пијан, не слушај га и не до-
носи. ’Окле ћеш платити? Го се не свлачи...

– Ко каже да ја немам паре, - урликну Стеван и тресну 
новчаником из кога се зазелењеше хиљадарке.

Стриц се иза тога смири и отхукну као да је велико 
бреме отпртио. Више га није ништа мучило и мислио је да и 
његов синовац има право бар једном у животу да се распа-
ше, али је и њему као и осталима било чудно одакле му паре, 
и то још толике.

– Ето сад видим да имаш, признај ми, бар, одакле си 
обрео?

– Шта сте сви иждралили, окле, па окле... Прод’о сам 
мало земље... Оно што си ми ти препис’о. Једноме с Округли-
це утрпах. А јевтино сам дао... Ево види. И уговор смо на-
чињели. Код суда. Нијесу неке паре, али смо ми написмено, 
боље је.

У кафани се све утиша. Зејо није проговорио. Гледао је 
у Стевана. Преко карираног и умазаног стола који их је раз-
двајао, стриц и синовац, су бечили један у другога, а ниједан 
није покушавао да устане ни да проговори.
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Двије уздужне стазице и једна кружна оивичиле су 
мало травњака, а цио парк је са сваке стране стијешњен ули-
цама као да је напасан четвртастим бетонским обручем. 
Иако је парк мали, некад је у њему било пуно клупа, али шта 
се десило с њима, то нико посигурно није знао, сада су оста-
ле само двије и право је чудо како оне стоје већ неколико го-
дина, нити их ко односи, ни коме пада напамет да нове до-
према.

И тешко ће се кад која од њих наћи празна, ону старију 
што је више огуљена, таксисти су смјестили у само дно пар-
ка да се по њој изврћу чекајући муштерије, а кад се они по-
вуку, притисну је путници и беспосличари који почучкају 
како кокошке на сједалу. Друга је на средини парка, ноћу 
увучена под крекњаст бријест, а дању истурена на кружну 
пјешачку стазицу. Њу, сваке ноћи, млади парови уносе и 
завлаче под бријест, а изјутра старци, мрмљајући, чупају из 
шибља и извлаче на виђело. Одавно тако траје то невидљи-
во надвлачење при којем једни на друге гунђају, али ника-
ко да се сусретну, нити пак да клупу оставе, на једном мјесту, 
на миру. И једни и други су се већ били толико навикли да 
би им било необично уколико би је нашли да није помица-
на и ако би игра са клупом наједном престала.

У њиховом надвлачењу било је помало и игре и капри-
ца јер ни један ни други нијесу покушавали да одустану од 
свога. Свакодневно је затрпавана хрпом новина, опушака и 
кутија, само што су папири које је младеж остављала били 
редовно згужвани и поцијепани, на што су се старци само 
мрштили, понекад као на нечист пљували и отресали, али 
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каткад и облизивали присјећајући се давнијех дана и 
млађијех година. Имало је јутара, нарочито у почетку, кад су 
маторци зборили како би је тре-бало уциментирати, али су 
се доцније потпуно навикли и на то да, ни једно јутро не ос-
виће на своме мјесту.

Настављало се то претезање данима и мјесецима, па 
и годинама, мијењали су се парови, па и старци, једни одла-
зили за послом или на студије у далеке градове, а други, с 
ногама прије главе, на Равни, неки су се враћали, а неки не, 
нити ће икад, а једино је клупа била та што стално остаје и 
која неће никуд до увече под бријест, а дању на уску, круж-
ну стазицу.

Како је на њој било мјеста само за четворицу, то се она 
у свако доба брзо заузме па су старци ранили да их на врије-
ме заграбе. Ко придоцни, десило би му се да и по цијела два 
сата по Вароши колеће и мјери док га запане да се на њу 
умјести.

Временом су се они увјештили па су са сигурношћу 
знали када је који на клупи, а кад долазе нови и смјењују се, 
као да се све то радило по добро прецизном сату и распоре-
ду. Ако којим случајем један изостане, знају да се разболио, 
а уколико га нема ни за неколико дана, тај се, сигурни су, 
обогаљио или одапео, што најчешће тако и бива. Тада праз-
но мјесто дуго не чека, појављује се неки нови старчић који 
се у почетку мало неспретно осјећа, мора да то отрпи и пре-
гура док не постане сасвим обичан и у потпуности сличан 
са осталијем. А новајлија је дуго у центру разговора и радо-
зналости, али ипак би сваки од њих више волио да одрњчи, 
по ко зна колико пута, тај регрутски стаж, но да му се мјес-
то на клупи почне ’ладити, јер им је оно посљедње почива-
ло пред пут на Равни.

Изненада је једно такво мјесто притиснуо старчић који 
је био толико мрзовољан и шутљив да никакав разговор за 
њега није приањао. Придошлице су, уосталом као и сви уље-
зи, на почетку бојажљиви и опрезни, а кад одврзу, нико од 
њих гласнији, па су се старци надали да ће и њега раздрије-
шити. Зато су на стотине начина покушавали, као што су ра-
дили и са осталијем, кад су их у свој ред уводили, али је било 
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све узалуд, он је, и кад се укани, одговарао кратко и тихо да 
га ни они најближи нијесу могли разумјети, па и да су с нај-
бољим ушима, а по цио дан је чучао на клупи, као да је за 
њу закован. Остали су се чудили шта једе, кад иде, како може 
издржати толико времена а да не мокри, и не попушта ли 
можда пода се, а ни у шта се нијесу могли увјерити пошто 
нико није имао толико стрпљења да се с њим надсједава.

Мало помало и старци почеше узмицати и одступати 
те једног дана он оста на клупи сам, као пањ. А не би се тако 
расплашили ни да им је ко на оно мјесто мртвачки ковчег 
посадио. И уистину им се чинило да је на тај крај клупе, 
умјесто њега сама смрт клепила те им је најбоље да се раз-
бјеже и утекну колико је могуће даље.

Око парка су јурили и тандркали камиони, таксисти 
се кревељили или свађали, гушио га је дим од онијех што су 
до даске притискивали, а он, глув и неосјетљив за сву толи-
ку буку, зурио преко вароши, некуд упразно, ушмркујући 
смрдљиву и упаучену ђузину, мирно као да никога не при-
мјећује и као да се около ништа не дешава.

Снебивао сам се да ли да приђем клупи и некако га за-
чакнем пошто сам Икана одавно познавао. Памтим кад је 
редовно обилазио ракијске казане, жалбе и весеља и умио 
тако добро да намирише гдје има чаша, код кога долазе 
пријатељи или мобеници. Свуда тамо гдје се точи мучени-
ца, створио би се као да га бациш из рукавице. И никад се 
није преварио, увијек би се за њега морала наћи обилнија 
чаша и смјели су му је принијети само увршну. У вароши кад 
прода дрва и отовари их домаћици пред кућу, она му изне-
се ракију у чашици, но Икан је очински замоли:

– Дај, дијете, успи ти мени ово у шта више, тресу ми се 
ове жалосне руке па сваки лијек проспем.

У вишу чашу домаћица мора још да доспе и испраћа 
га, постиђено. И за Зекана се обично нешто нађе, обрсти гра-
ну или опасе међу, неко му узбаци и наручје сијена, а има 
их што му натакну и зобницу. А без Зекана није никуд кро-
чио нити су се кад њих двојица раздвајали.

– Јутрос опрлио снијег по планини, неко рече, а не 
знам - проустих као за себе.
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– Снијег? А-а-а... - учини ми се да поврну пошто се 
стресе у прсима, као да задрхта.

– Баш ми га је брига ако ће и вреле ћускије - наставих 
гласније пошто ми се учини да стари прихвата.

Али убрзо се увјерих да сам се преварио пошто је он 
ћутао гледајући упорно преда се. Но, пошто нијесам био си-
гуран да ли је добро чуо и је ли потпуно разумио, ријеших да 
будем упоран:

– У овој долинчини није га било толико година па неће 
ни ова опрлија, надам се, допријети. Кад је једном пред рат 
обијелио, то је све, кажу, као на имбрет излазило. Али не 
потраја ни два сата, слеће као да си под ову пржину подо-
гњио.

Мотрио је час преда се, час преко мене, у даљину, и из-
гледало је како неће ни прокаменити. Криво ми је било што 
сам започињао и спремао сам се да устанем и само сам још 
чекао да било шта прославим чиме бих се некако оправдао 
и уједно нашао изговор да кренем кад старац, љутито, пре-
вали:

– Порад мене ако ће и печене јунице... а не снијег... Пи! 
А ја нијесам ни папка оквасио!

Посве се збуних и почех убрзано да смишљам шта бих 
најзгодније у овом тренутку убацио, као оправдање, но ме 
старац ослободи сваког даљег двоумљења па поче са преки-
дима, но одсјечније и без знака да ће се лако зауставити:

– Ни у локву нијесам угазио... а не мећава да пукне и 
прлијеш зарушти под ногама... иње на ’рбат да избије... тре-
павице се заледе и низ бркове отегну леденице... Ни у локву, 
ево три године, нијесам брчнуо... пишам ти се на ваки жи-
вот...

А баба ми сваког момента кад смо насамо туче: -Оши-
шај те брчуљине, грдарете, није то за вароши. Усврдлале ти 
се к’о рожине у овна преодњака. Страшиш ђецу на путу, а куд 
год мрднеш, бечи у те народ, свјетина се, к’о да си репат, за 
тобом окреће.

Сједуља је котулу прве зиме поткусила па ’оће и мене 
за нос па да отфикари... к’о да је ово њена травеза... Натакла 
ђозлуке, ногу про ноге закукљала у устурила се ни да је ба-
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ница... Но њој је лако, љуљне дијете, опере суд, потре по поду, 
истресе оне крпетине.

А ја, к’о трула пањина, смрдим у буџаку... И кад се сми-
лују те ме свезу, једва до ове клупе, к’о патак, добагарам.

Ни баба ме не разумије, к’о бегу ми је, веле, убажђех 
им собе овом ђузином, а ја се уштапих и крв ми се под 
чапром усири. Иколико да сам куветни, некуд бих се 
бестрв’о... Честито ли је коњу на припону... боље но на јасли-
ма, па нек су и дупке пуне... Јеси ли глед’о кад кљусе из поја-
те изводе... Знаш како се узигра и разграција само пукне ли 
пред њим ледина... к’о на свијет, наново, да се рађа... Шкри-
ну ли само врата, он ка’ вуци да га кољу, врисне, срце ти из 
мјеста помакне...

По цио дан слуктим ’оће ли врата цијукнути да ме ко 
низ оне скалине свуља и отисне, а до ове дрвчине могу и сам 
добауљати. Но кад не јекну багламе, знам да су ме сви забо-
равили, отишли некуд ђе је прече и дан ми је тад дуљи но 
царева година. Сам да сиђем не умијем, треба упирати у не-
кака дугмета па се бојим нећу потревити ђе треба. А ни баба 
се није увикла, може бити да би и умјела, но стрепим ’оће 
побркати и побаталити ђавола па ћемо се заглавити међу 
спратове и сад под старост да пуца грдило...

У снијег само да ми је да угазим, чини ми се да бих се 
подмладио и сву ову болештину са себе к’о руком да бих згр-
нуо...

Но шта ти оно почех причати... ето ја затурих далеко...
Док сам му се примицао како бих боље чуо, он се по-

диже с клупе, некако сметено, као да је чиме поплашен, са 
мном се и не поздрави и рекао бих да је желио оставити ути-
сак како није ни с ким ни прословио. Тек кад се приближи 
једном младом пару и поче уза њих набадати, схватио сам 
да је због њих кренуо. Занимало ме ко су, и шта ли су њему, 
због чега је онако стрекнуо па сам нестрпљиво чекао када ћу 
се поново са њим сусрести.

Бојао сам се хоће ли доћи и да ли ће пристати опет да 
разговара и је ли ово данас била само случајност кад је чеп 
са гркљана попустио, јер сам знао ако их поново заолови, да 
ми никаква вјештина неће помоћи, нити му их шта више 
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може расклопити. У исто вријеме у мени је расла радозна-
лост да искучим шта га је навело на толико ћутање и осјећао 
сам како је нешто у себи чврсто заузило и упетљао и гдје је 
затурен крај са којег би га неко могао почети да одмотава.

Да није оно мало јуче очепио, сигурно да нико никад 
не би могао сазнати шта су му све његови најближи забрањи-
вали. Бојали су се како ће их обрукати, а напосљетку шта он 
има да жваће и дроби, млио је цио вијек и нека каже је ли 
од тога видио икакву вајду.

Није го ни бос, суво му је да легне, није му подаврело, 
не сукће му мећава око ушију, све му се под нос донесе, па 
ни за чашу воде не треба с мјеста да се помјери. Мека му и 
простирка и покривка, у перје га, к’о пиле, завијају, нико ње-
гов му на тако нешто ни руку није спустио, а камоли на 
њему коначио. Нити му ко шта тражи ни изгледа, а сам не 
зна шта то још од снахе и сина хоће. И дувана има колико му 
је воља, свако га јутро приупитају и следовање му редовно 
повећавају. Зар треба сад неко умјесто њега и да жваће.

Док сам се примицао парку, старчеве ријечи су ме и 
даље непрекидно тукле у мозак, као рањен и врућ дамар, 
тако да друго ништа нијесам могао ни чути ни замислити:

– А било ми је теже но да сам на робији, чуо сам да их 
тамо по два сата, обавезно, на ваздух изводе па шетају у кру-
гу, к’о у вршају чак и они најтежи. Ја зар ни толико да немам, 
смрче ми се још више у оној тегоби те почех да лупам. Ми-
слили су да сам излудио, а ударао сам у врата, у телера, гре-
бао стакла, но све узалуд док се комшије не побунише. Тек 
тада моји попустише и смиловаше се да ме изводе ујутру до 
парка, а иза подне, кад наиђу с посла, да ме враћају.

Јеси ли знавао, синко, какав је раоник кад с њим не 
ореш једну годину... рђа га спопадне и мо’ш га послије ко-
мотно бацити, к’о сваку другу старудију, но док си с њим кри-
жао и превртао пријелоге, сјакти се к’о огледало, с које год 
стране погледаш... Ето таки ти је и чо’ек.

Примицао сам се лагано клупи са стрепњом да га да-
нас уопште нећу видјети. Но, он је већ запосио своје мјесто, 
у истом положају као и раније, и рек’о би да је на њему осва-
нуо, замрзнут и укочен. Поздравио сам га, али никакав од-
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говор нијесам добио. Помишљао сам да се удаљим јер сам 
јасно видио колико је то све бесмислено и да се уопште због 
тога не треба задржавати нити губити вријеме јер се од њега 
нема више шта занимљиво и вриједно чути. Уосталом и ста-
рац има право на неки свој мир који је, изгледа, на овој клу-
пи бар за привремено стекао те га нема смисла тицати и до-
сађивати му. Кад су га и остали старци оставили, зашто баш 
да му ја тегобе увећавам. И коначно има ли смисла овако 
дрско се упетљавати у туђу судбину.

Понекад ми се опет чинило како и старац има намје-
ру да и мене због нечег препипава, или жели докучити шта 
ли ја то хоћу кад око неколико шкртих ријечи ово-лико дан-
губим. Можда највише ради тога сам и ријешио да останем 
ту у близини, па, ако ништа друго, да се бар, колико будем 
могао, с њим надсједавам.
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А онда у Глогову као да све побјешње па и моја Турши-
јача поче силом прђети. И увијек је тако бивало ђаво да се 
за морем жени, ја сам му мор’о у сватове. Па иако сам био на 
крају села, све што сам ђаво нанесе, од мене ће се прво оче-
шати. Покупова све кола и уређује па се и Срдан убанио у не-
каквој трабакулчини, а кад га провезу, омањује уоколо да се 
увјери јесмо ли га сви добро видјели како се сердарски усту-
рио. Оно, не треба ни душу губити, ђеца су му к’о соколови, 
радни и усталачни, што очима виде, то ће и руком створити. 
Проглед’о је откако су му приспјели, истресли га из рђе и у 
људе увели.

Само им, брате, замјерам што ће им оне лимузине н 
беспослице, није то за Глогово. Богме им је и ђед, и свак ње-
гов, на кобили вијек провео, па мог’о је зар и весели Срдан. 
Но, није ми ни за то, али што цијело село помамише.

Ето, ја поново и данас зађох бестрва... али, добро је сад 
ћу...

Бродио сам ја с њим и Лим и Ћотину и успио толико 
пута да умакнем вуку и жандару. Повијем му се по ’рбату, а 
он трепти, к’о звијезда, па кад сукне, рек’о би крила је раза-
пео... Не бих ти ни умио рећи кад ми је све главу спасио... на-
вале ме, знаш, онако пјана те ме носи и чува, а кад спанем, 
он к’о укопан. Да би ме згазио... или збацио... никад... но џоји 
тако више мене док ко наиђе па, кад ме насекају, поново 
цула док се не свуљам пред кућу.

А љепота бијаше погледати кад бисмо понеђељником 
у Варош и уужиле се колоне Ћотином. Кроз пјацу се не може 
да кркне, ржу атови и дућкају из пуније зобница. То ти га је 
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било... Платио си анџији и не бринеш се за цио дан ни да ли 
ће се заврсти, ни ’оће ли му ко зоб натаћи. Смирујеш по дућа-
нима, па мо’ш и да се наљуљаш, донијеће те, знаш... Још се 
на стругу код анџије не помолим, а Зекан срже мозак да ми 
распори...

По магли сам залазио и врљао, али само ли му попус-
тим поводац, он к’о по концу у село... Имали су неки по двоје, 
јаићака и товареће, али онако двострукога, к’о што је био Зе-
кан, то ти очи нијесу виђеле...

Но невоља изби кад су џаду поред села пробили. Још 
се камиончина и не помоли, а он узвјетри, узмане главом па 
склипи у гору те ти више не помаже ни зоб, ни конопац. И 
кад га са сто белаја савијеш, а оно се створи други, па још ако 
притисне ону борију, у влачеге да си га сапео, не мо’ш га одр-
жати.

Те док огугла џаду и аута, сто сам белаја видио.
Син ми у сандучари дрњчи и тегли по осам сати, али 

га ево послије, трком, у село и приону за земљу. Нека то, но 
и Туршијача припљуну те ми се учини како су подуврли да 
ће и брда савијати. Није јој више било ни стрмо, нити је боло 
трње по Глогову. Почеше да штеде на свакој страни па су и 
залогај у устима предвајали, те колико сам се у почетку ра-
довао, више сам послије стрекнуо да то може бити и пред 
како грдило, рат, смак свијета, или на реду девет гладније го-
дина. Читају новине, рекох, мијешају се са свијетом и бојим 
се да нијесу шта погано начукнули. Заријецао сам се сам 
себи како мој бог неће више рата чекати, морам прије њега 
да зијевнем, само да тако нешто не видим, а највише сам се 
надао у уже кроз које би тој муци најлакше умакао.

Послије су донијели некак’е табаке, попуњавали их, 
пресавијали, прорачунавали камате па се и ја овом тикви-
ном увјерих да сам се страшио без разлога. А кад су почели 
доносити глатке и обојене новине, какве ја дотад у свом вије-
ку нијесам видио, разумих гдје ће и пред мојом кућом за-
дрњкати трабакулчина. Тек ми је тада било јасно откуда оно-
лика трка и зашто изненада постадоше штедише.

Но, бабу су, као и за све друго, брзо пресамантали, а 
мене није нико ни помињао, па да ли што су толико зазира-
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ли, или су рачунали да ће ме она, кад буде требало, некако 
скувати. У једну било ми је и мило што не изосташе иза ос-
талије, а у другу сам то држао за спрдњу и ћосање.

Дају банке кредите, камате нијесу високе, ограцијаше 
к’о да су сви пођетињили. Контају, истресају новчанике, из-
врћу поставе, кумбуљају, али не може да истекне, никако. За-
ври земљу да продају не може, увију се да позајме, нема у 
кога, док се најпослије неко довида да би могли продати Зе-
кана, пошто ионако послије никоме не треба. Не знам ко га 
први помену за врат му се, боже, окренуле. Шупотроли су и 
крили од мене, али убрзо ухватих и нијесам дао поменути. 
И што јес’ јес’, сви устукнуше назад, бабу сам по зубима 
дочек’о, сину и сна’и завез’о да се нијесу умјели окренути, а 
у себи сам стално гундорио да ми је кукавцу знати ко ми га 
је први насјек’о. Туршијача и нико други сигурао сам најви-
ше, иако то нијесам ни пред ким помињао.

Али ме опет гаракнуше ђе сам најмекши, послаше 
унучића кога сам више него икога на овом бијелом свијету 
волио. И њему некако олако попустих, нијесам имао срца да 
му то не учиним. А Туршијача га је потуткала, сигурао сам, 
опет.

А кад су Зекана одвели, к’о да су ми снагу одједном 
узели. Разговарали су ме не бих ли га како заборавио, пона-
вљали толико пута гдје ме и на цесту бацао, да сам због њега 
до смрти дотиц’о и без ува остануо, а надодавали гдје ће ме, 
ако треба, у лимузини и до у нужник одвозити, тек ћу у њој 
очима прогледати, обићи свијет и свакога свога, а да ни 
опанке нећу оквасити. Уз то треба искористити док се још и 
може продати, јер, видјеће то, ускоро на коњче више неће 
нико ни главе обртати па ће га слободно моћи кепом у гла-
ву те наранити њиме кучке и лисице, ако и за њих буде 
ваљао. Ето, нека зна, то га чека па је боље на вријеме с њим 
одмислити.

А тачно је, видио сам, попне ли се ово старо са свога 
топрака, за њега више не питај. Возикали су ме што јес’ јес’, 
не треба душу губити, на све четири стране куд нијесам 
мог’о ни замислити, али ми је то све било пресвратно и пре-
ко воље, не зато што сам повраћ’о и што ми је бензин баздио, 
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но сам некако цио омлитавио па сам се к’о неутегнута врећа 
климао.

Изненада сам и оглунуо, а моји су зборили да је то од 
оног удара када ме Зекан о цесту окрижио, док се мени све 
нешто утупља да је баш од ове вожње јер ми је најприје зазу-
чало кад су ме у брзини низ ријеку спуштали. Доносили су 
ми свакаке љекарије, обилазили и траваре, из новина изре-
зивали лудорије, но све џаба. И кад су ми рекли да ове 
минђуше уврзем, пристадох без по ријечи јер сам био рије-
шио нек раде шта знају па ако ће ми и оне са магарета на-
калемити.

Носио сам ти, да простиш, и на оној работи узде и по-
пруге те да ме доктор жлијезде не курталиса, нијесам више 
мог’о чаисати. И шта бих ти кога белаја им’о даље зборити 
кад сам овако скурепс’о и саспио. А да ми тога не би те не по-
чех назамјерка да фаљавам, никакав бог ме не би помјерио. 
Оно јес’, помогоше доктори, извадише ону килу и грдило па 
мокрим к’о мало дијете, зубине ми измијенише, ево их сад 
к’о у јагњета, само што на овијем дрвењачама једва штуле-
цам.

Те шта да радим од свога живота, оно јес’ жао ми је и 
ђецу, није ни њима лако, сто им се врагова од главу обија, 
али ни мене нико не разумије.

Старац је, опет, изненада, прекинуо причање и закла-
пусао у правцу младог пара, који се, у исто вријеме и на ис-
том мјесту, као и јуче појавио.

Сљедећег дана сам залуд чекао, а пошто га није било 
ни наредног, изгубио сам сваку наду да ћу га више икад 
видјети. Пропитивао сам старце и таксисте, али нико није 
знао ни ријечи. Нагађали су само, без реда, напамет:

– Мора да је јадник одапео?
– Или нема ко да га изведе!
– А море бити да су га притворили у какву ћумешчи-

ну.
– И кроз прорез му на дувару протурају.
– Да се није сиромах обогаљио?
Око клупе се сроцало још пуно стараца, неке нијесам 

никада прије видио, а кад почеше они што долазе само мене 
да гледају и пропитују, збунио сам се, сумњиво. Проклињао 
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сам дан кад ћу га и упознати и срести поново, те због чега 
ми је требало да се с њим петљам и у разговоре упуштам. Ре-
коше како га нема већ трећи дан и да су његови и у мили-
цију пријавили, али тек данас. Због чега су толико чекали 
није никоме јасно, може бити да су се надали како ће одне-
куд избити, или их је било срамота износити на јавност да 
су жива роба из куће изгубили, није игла па да се затури. Још 
су његови, прича се, помишљали како би најбоље било ћута-
ти и некако објавити да је умро, а по великом невремену са-
храњен. Тако би некако могли и испасти пошто се у њих 
мало долазило, а и ко би кога провјеравао да ли је био на са-
храни. Можда би тако нешто и урадили да се нијесу бојали 
како може однекуд жив избаљити, или ће му се на стрв на-
басати, па куд би онда и с как’ијем образом.

На крају су се присјетили како је у посљедње вријеме 
по цио дан на клупи у парку чучао, да су се ту и неки други 
старци окупљали, а задњих дана се издвајао сам и једино му 
се некако беспослено момче придружило. Проносиле су се и 
приче да је старац и нешто пара гучио које је у кеси, под па-
зухом, носио и око врата пртеним кон-цем увезивао, па га је 
могао неко млатнути и у какву рупетину завући. Но тако се 
нешто у овом крају није, да ико памти, десило.

Мене су питали шта знам о старцу, како смо се упозна-
ли, шта ме толико код њега интересовало и о чему је најви-
ше волио да разговара.

Утом јавише да је једном сељаку нестао коњ у вароши, 
прије три дана. Човјек га је тражио до ноћи, али кад га није 
било, кренуо је у село мислећи да је коњ сенту обрнуо те ће 
га у путу, а најдаље до куће, негдје трефити. Но, како га није 
било у селу, нити игдје около, дошао је да јави властима.

Још смо се ишчуђавали како је могло да буде и шта то 
све значи, а оно стиже глас да је у планини, под самим вр-
хом, пронаћен мртав старац, а мало подаље од њега и коњ, 
згурен као да је заспао. У селима испод планине нико не по-
знаје ни старца, ни коња, ни један није из те околине. Сеља-
ци су се, веле изненадили и мало поплашили, а највише им 
је зачудо одакле су се, у ово доба, обрела та два матора дре-
ша у њиховој планини, и то на мјесту куда зими нико не 
пролази.
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Обртали су је са сваке стране, окретали према сунцу и 
загледали не би ли на њој икакав знак умотрили који би им 
ишта наговијестио, али се ништа необично није могло при-
мијетити, била је као и свака друга плочетина каквих се мог-
ло наћи свуда у зидинама и гомилама по Глогову. Иако су 
били сигурни да ни у њеном изгледу ни саставу нема ниче-
га нарочитог, опет је нијесу смјели разбити, нити бацити, по-
што су морали да је у извјештају опишу. Но, како год да ура-
де, бојали су да ће погријешити, а могу испасти и смијешни 
те ће се послије о њиховој глупости и незнању причати. По-
мишљали су да је пошаљу у посебном пакетићу, као прилог 
уз извјештај, али су одустали из страха да се не изложе под-
смијеху. Да је уопште не помињу, то ипак нијесу смјели по-
што се може десити да она у цијелом случају испане најваж-
нија. На крају се цијела комисија сложила како је довољно 
да је сликају и слику пошаљу уз извјештај, а њу ће, за сваки 
случај, сачувати и оставити код себе. Послије тога им је сви-
ма лакнуло, смјестиће је на сигурно мјесто, па ако доцније 
због нечега устреба, урадиће са њом како им они одозго на-
реде, и нека је ту, у станици, не једе им хљеба нити им сме-
та ичему, а уколико је они горе и не затраже, вакмајстор ће 
је држати у канцеларији и показивати као некакво чудо које 
нијесу могли разумјети.

Истражна комисија је о цијелом случају извијестила 
вишу управу у Округу. Извјештај је био кратак и прецизан.

Дана 3. априла 1916. године у селу Глогову, удаљеном 
24 километра од вароши ПВ, на радилишту на којем се туче 
шодер за потребе изградње пута, нађен је мртав радник Ни-
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кодије Борић. Именовани је био стар 38 година, ожењен, 
отац двоје малољетне дјеце. Према изјавама радника из ње-
гове групе, као и комшија из села Глогова, Н. Борић није био 
ни са ким у спору или у свађи. У његовом понашању 
посљедњих дана, нити раније, није се могло примијетити 
ништа необично нити сумњиво. Наша га служба нема у 
својој евиденцији. Поменутог дана у 19 часова и тридесет 
осам минута Н. Б. је нађен мртав, у сједећем положају, на го-
мили шодера коју је био објахао. Прегледом на лицу мјеста 
је установљено да на тијелу није било никаквих повреда, 
нити трагова насиља. Код именованог није нађено других 
предмета, сем једна камена плоча која му је била на стома-
ку, задјенута испод каиша. У торби смрскачи што је висила 
на грани, уз саму гомилу шодера, нађено је следовање, не-
дирнуто, које је тог дана за оброк добио. По шодеру, и на 
земљишту уоколо, није било никаквих трагова који би ука-
зивали да се ту нешто дешавало. О његовој смрти радници 
су дознали истога дана пред вече, кад су се прикупљали да 
крену кућама. Пошто се није одазивао да крене са њима, је-
дан се од њих поврнуо и нашао га у положају који је у из-
вјештају описан.

О узроку смрти нико не може да пружи никакав пода-
так. А из свега што се видјело и дознало може се закључити 
да је смрт била природна, као и да је до ње дошло напрасно.

Уз извјештај достављамо и слику плоче која је Нико-
дију Борићу нађена испод појаса.

Када су у Округу прочитали извјештај, о смрти Нико-
дија Борића, туцача камена, нијесу видјели ништа необич-
но. Повјеровали су и они како је у питању само још једна на-
прасна смрт, какве нијесу ријетке у ратним годинама и у 
оваквијем приликама. Али и за њих је оно са плочом било 
нечувено. Заматрали су фотографију, но нијесу могли доку-
чити да ли се нешта крије у томе. Извјештај су прослиједи-
ли земаљској власти у Округу, уз напомену како су нижој ко-
мисији наложили да цио случај још детаљније изпита. Тако 
су се од свега лијепо оградили: више су извијестили, а ни-
жијем су наредили па нека они главу разбијају, а сами се 
нијесу упустили у ризик да се у чему незгодно истрче или 
прогријеше.
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Земаљске власти у Округу задржале су се само на оно-
ме о плочи. Залуду им је било и читање и загледање, ни они 
не могоше ништа наслутити. Послије дужег оклијевања 
ријеше се да о цијелом случају извијесте највише надлежне 
власти у Бечу.

У бечким канцеларијама, које су свакодневно засипа-
не гомилама извјештаја о смртима и незгодама, овај случај 
би остао непримијећен, био би затрпан као и гомиле слич-
них, да једном разроком чиновнику није запела за око фо-
тографија камена. Предмет је послије посебно обиљежен и 
одвојен. И ишао је дуго од руке до руке по највишему 
надлештву. Главни чиновник је својом руком на омот пред-
мета записао: „Нови извјештај доставити у најкраћем року. 
Уз извјештај послати и камен који се види на фотографији“.

Иза тога списи о смрти Никодија Борића су се брзо 
увећавали. И од једног до другог надлештва прослијеђива-
ни су највећом могућом брзином. Но, ни једна комисија, од 
оне првостепене из вароши ПВ до оне највише у Бечу, није 
успјела ништа да утврди. Па иако се случај туцача камена 
Н. Б. почео полако заборављати, на његов предмет се није 
могла ставити тачка због плоче која му је нађена под ка-
ишом.

Тако је глоговска плоча, која је у Беч као најнеобич-
нија пошиљка допремљена, толике паметаре и научењаке о 
чуду забавила. Нијесу могли да је склоне и забораве, нити 
да како докуче тајну за коју су вјеровали да је крије, поси-
гурно.

* * *
Послије скоро 60 година млади докторант из вароши 

ПВ, трагајући за документима што су му била потребна за 
израду тезе, у бечком архиву, међу документима, који су но-
сили ознаку „неријешено“, запазио је један на чијем је омо-
ту прочитао име свог града. Повукла га је радозналост да ис-
тог момента погледа унутра. Извјештаја је било више, сло-
жених прецизно редом по датумима и мјестима у којима су 
састављани. Занимало га је због чега се у тој далекој земљи 
толико аката о смрти Никодија Борића нагомилало. А кад је 
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видио да је једна камена плоча у свакоме извјештају описа-
на и да су ту приложене још и њене фотографије, помислио 
је како ту има заиста нешто необично. Но, највише га је чу-
дило зашто се баш та плоча уз папире толико повлачила, 
када је, како свуд пише, Никодијева смрт била природна и 
ненасилна.

Мисао о плочи није га напуштала ни док се према ва-
роши ПВ аутобусом враћао. А кад је још чуо како некакав 
старац једну плочу помену, тргнуо се нагло и нагнуо према 
мјесту на којем је овај сједио. Но, од свега што је чуо успио је 
само да разабере:

- ... Тако је било некад... Али... трпјело се... нађи плочу... 
па ће уминути... тијех година... ратнијех... А у Глогову... пло-
четина...

И ријешен да ову прилику не пропусти, никако, замо-
ли сапутницу која је до старца сједјела да своја мјеста за-
мијене. Рече јој како би волио да старца нешто приупита, а 
њој је можда свеједно, може се још боље и раскомотити по-
што ће до себе имати празно сједиште. Она то прихвати од-
мах, очито да јој је комотније мјесто годило, а чинило се 
како је ни старчева прича није много занимала.

Није имао стрпљења да имало чека и околиши, те из 
прве отпоче, као да се знају годинама:

- Чуо сам да си мало прије некакву плочу поменуо. 
Волио бих да ми нешто о њој испричаш.

- Ђавоља је ово кашика, но запалим цигару утулим 
бригу – промрмља чича. И кад се чинило да ће на томе и ста-
ти, он продужи кашљући:

- Дуга је то прича... и давнашња... Било некад... и дабо-
гда се не поврнуло, никад! Скупоћа се није могла поднијети. 
Кило кукуруза коштало 12 круна... а масти 20 круна... коко-
шије јаје 15 до 20 крајцара. Шпањорица је косила цијеле по-
родице... зараде нигдје, једино је било радова на путу. 
Највриједнији човјек је могао зарадити двије круне за дан и 
један хљеб који су дијелили на пет друга .

Ово га сад још више зашкопора па се унесе старцу као 
да ће му ријечи зубарским клијештима чупати. А он пошто 
га подобро одмјери и са сваке стране осмотри, настави брже 
без чекања:
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- Никодије Борић, младић из Глогова, чуо си, вјерујем, 
за то село, туцао је камен на џади. Кад би пред вече посло-
вође кубицирале шодер, његова гомила је увијек била 
највећа. А за туцање камена добијало се богме, чуо си, каме-
но следовање... Осталим су свијем давали подједнако, а Ни-
кодију би стално дуплирали. Он би ону своју цркавицу сле-
довања шпарао, цијелог дана мрвицу од тога или би или не 
би заложио, па је све увече фамилији у село носио. И тако 
сваког дана. А он плочу под пас... па трпи. Зар, научењаче, 
нијеси знао да се у овијем селима глад тако утолијевала... 
чуо се што си чуо, а сад збогом, морам да силазим. Далеко 
ми је под планину, до Глогова... Шоферу, стани! Устављај! 

Кад се докторант вратио у Беч, отишао је право у онај 
архив гдје је лако нашао предмет о Никодију. У листу, који је 
извјештајима приложио, остала је при дну посебно одвојена 
напомена:

„Записано по казивању старца Н. Н. из села Глогова, 
код вароши ПВ, дана 12. 10. 1974. године“.
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Својим изгледом и шутњом привукао је моју пажњу 
чим сам га први пут видио, али сам савладао радозналост и 
никога ништа о њему нијесам упитао. Увијек сам иначе из-
бјегавао да показујем интересовање за непознате особе, сма-
трајући за чаршијски простаклук знатижељно уплитање у 
животе других, па макар се радило о само једном обичном 
питању: ко је тај човјек?

Но, и поред тога, своје потајно занимање за тог не-
знанца нијесам могао сасвим потиснути. И коликогод сам 
настојао да таква питања што више одаљим, она су се гоми-
лала и умножавала сама од себе. За пуна четири дана, коли-
ко сам у хотелу боравио, нијесам видио да је он са неким сје-
дио. Запазио сам једино да га понеки мјештанин, при улас-
ку у ресторан, поздрави, на шта он споро и тихо одговори, 
више некаквим тромим покретом но гласом, у ствари так-
вим ставом чија суздржаност не допушта да му се ико до 
стола приближи, а камоли да сједне поред њега, или се ту у 
близине, и стојећи, задржи. Помишљао сам како то може 
бити неки окорјели нежења, што се нагледао свијета и којем 
је хотел био и остао прави и једини доживотни дом. Рачунао 
сам да није, можда, и какав прерано оматорели удовац, што 
није навикао да ишта око себе ради и поспрема, те да је у хо-
телу пронашао заклон гдје му се све приготовљено под нос 
принесе. По изношеном господском одијелу, са кошуљом 
биjелом као снијег, и укусно одабраном и везеном краватом, 
подсјећао ме на каквог нашег Американца, који је вијек 
провео у свијету и надостао се свега, па кад је поприлично 
свенуо и онекадрао, дошао овдје да оно што му је још мало 
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остало од живота, на миру у тишини, близу гробља докрај-
чи.

Брзо су прошла четири дана и завршили су се књижев-
ни сусрети, а ја никога о том човјеку нијесам упитао, нити 
сам ишта успут сазнао. Остали гости о њему нијесу ни ријеч 
прозборили и по томе сам вјеровао да га добро познају, или 
као да их он уопште и не занима. Истина, ја сам био једини 
од гостију који је ове године први пут дошао на књижевне 
сусрете у град ЈП, док су се остали писци ту били одомаћи-
ли, а неки су на њима учествовали сваке године. Домаћини 
и писци били су се некако сродили, као да су каква овећа по-
родица, само сам се ја осјећао некако одвојен, иако сам на-
стојао да се у ту атмосферу што непримјетније уклопим.

Кад сам друге године поново дошао у град ЈП, опет као 
гост књижевних сусрета, у хотелском ресторану, на истом 
мјесту и у истој столици, угледао сам тог необичног и заго-
нетног човјека. Сједио је у истом положају у каквом је остао 
прије годину дана, као да је још тада тако залеђен. Своју ра-
дознаслост овога пута тешко сам могао савладати, али сам 
се уздржао да не запиткујем конобаре и друго хотелско 
особље пошто није био ред да баш са њима о томе говорим. 
Но, кад сам се у једној краткој паузи, између два дијела про-
грама, насамо нашао са нашим главним домаћином, упи-
тао сам га, без околишења, ко је тај човјек којег сам и прошле 
године ту, на истом мјесту, гледао. Као да се одатле за ције-
ло ово вријеме није мицао, личио је на савршено извајан 
кип на којег су се, изгледа, сви навикли, а чини се да мимо 
њега и са нарочитим поштовањем пролазе.

Домаћин, очито, није био зачуђен мојим питањем, али 
у гужви и вреви која се око нас непрестано увећавала, успио 
је да ми исприча само понешто, остављајући за касније, када 
будемо сами, да натенане и потанко исприповиједа све оно 
што је њему познато.

Иако сам знао да ми то није тешко запамтити, ипак 
сам пожурио да одмах у хотелској соби све онако како сам, 
у оноликој гужви и бубњању, похватао тако и забиљежим.

Општина и једна хуманитарна организација плаћају 
му у хотелу... стан и храну... И поред тога што му је речено да, 
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уз оброк, увијек може узети и пиће... те да ће му они плаћа-
ти све, уз пансион... ниједном се није десило да је ишта од 
тога хтио узети... Покушавали су и поједини гости... или неко 
од хотелског особља да му наруче каву, или друго нешто од 
пића... што год пожели... али све је то он одбијао, одлучно... 
Људи су се послије повлачили, осјећајући се помало нела-
годно, што су му тим, можда, и нехотице, нанијели какву ув-
реду... Појео би то што му следује, као пансионцу... Конобари 
су зборили како му иза сваког оброка, увијек, понешто у 
тањиру остане... Хотелско особље, као и сви гости који га по-
знају, према њему су се с посебном пажњом и поштовањем 
односили. Но, његово отмено држање и уочљиво суздржан 
став нијесу допуштали да му се ико може мало приближи-
ти... А свако, па ко ту ма и кратко наврати, могао је примије-
тити да он живи у неком свом свијету, због чега изгледа чуд-
но и необично, али у који му не треба ничију радозналост 
уносити... У ЈП је, на самом почетку рата, са великом групом 
избјеглица избио. Сви остали са којима је стигао, па и они 
који су долазили касније, отишли су даље, ко прије, ко до-
цније, некуд у бијели свијет... Он је остао и до данас. Једини 
и сам... А живио је у вароши ОД до које одавде има једва 20 
километара... Због чега он није отишао куд даље... то се може 
само нагађати... А зашто се није вратио у варош ОД, то је сва-
коме добро познато. Ту се ни он, ни једно уво из његовог на-
рода, првих година није смјело помолити... А због чега се до-
цније, кад је тамо уведена страна управа и свакоме загаран-
тован повратак, није врнуо... Онај ко би желио знати прави 
разлог, морао би се под његову кожу увући. Зна се да му је 
тамо жена умрла... одмах послије рата... а кћерка му је за-
макла на сами крај свијета... неко вели како се бојао да се су-
очи са успоменама из дјетињства... и из каснијег живота 
који је тамо у ратлуку и весељу провео... А нарочито са праз-
нином у коју ће тамо потонути... Него лако је сад свијем муд-
ровати и намишљати... да је због овога... или због онога... Но, 
сад се и овај хотел, који је једини у вароши ЈП, затвара. Че-
кали су само да се сусрети заврше. Предузеће је наскроз про-
пало... Куд ће сад он... и шта ће бити с њим, то се сад сви овдје 
питамо... А нико не зна одговор.
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Послије, када се галвни програм завршио, нијесам са 
осталијем гостима и домаћином отишао на заједничку ве-
черу. И не могу бити сигуран зашто сам тако урадио: да ли 
што сам журио да одмах, на миру, у хотелској соби све што 
сам чуо што вјерније прибиљежим, или како бих избјегао да 
ме сусретне поглед оног непознатог и необичног човјека.

Док смо се ујутру припремали да отпутујемо, у тренут-
ку кад је главни домаћин завршавао свој говор у ком је зах-
ваљивао књижевницима за лијепе и занимљиве програме 
које су приредили, у ресторан је улетио задихани портир и 
саопштио да је у соби нађен објешен човјек. Казао му је и 
име и број собе у којој је нађен.

Иако га нијесам знао по имену, био сам сигуран да се 
радило о оном господину којег сам свакодневно гледао овдје 
у ресторану. Тако је и било, увјерио сам се одмах, потврдили 
су то и главни домаћин и остали гости који су га одраније 
познавали.

Екипа за увиђај је дошла брзо и послије спорог и де-
таљног рада написала извјештај у ком је речено да се ради 
о самоубиству које је извршено вјешањем.

Жалили смо га сви, као да нам је блиска својта или 
најбољи пријатељ, и имали некакав непријатан осјећај што 
се таквим догађајем завршавају ови лијепи сусрети и жалос-
но окончава наш четвородневни боравак у вароши ЈП. Пре-
домишљали смо се да останемо и присуствујемо сахрани, 
што би, у неку руку, био можда и ред, јер смо под истим кро-
вом заједно боравили ово дана, а неки тако и више година. 
У разговору са домаћином нађено је најбоље рјешење, које 
је свима одговарало, остаће једна делегација сусрета саста-
вљена од оних писаца што тих дана немају неких обавеза на 
своме послу или у неком другом мјесту.

Но, наш договор је испао узалудан. Главни домаћин 
нам је казао како је тај човјек оставио писмо у ком је сао-
пштио жељу да му нико, сем гробарског особља, не при-
суствује сахрани. Та његова жеља никога од нас није много 
изненадила, једино сам ја остао збуњен и скоро уплашен, 
кад је домаћин рекао гдје у опроштајном писму стоји да 
биљешке што су му остале треба предати писцу који је 
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прошле године први пут био на овим сусретима и који се 
сада налази међу учесницима. Тиме смо сви били изненађе-
ни, али нам се није било тешко сложити како сам ја тај пи-
сац који неочекивано непознати поклон добија. Због чега ли 
сам то баш ја... Са њим никада нијесам ни ријеч прозборио... 
За толико дана колико провели у истом хотелу не сретосмо 
се ни на раздаљини краћој од десет метара... Једино су нам 
се, можда, у ово дана, који пут и нехотице очи сусреле... Чу-
дили смо се тако сви заједно, али никакав разлог нијесмо 
могли наслутити. Рачунали смо и на то како је, очито, имао 
потребу да се, макар и мртав, пред неким отвори... али заш-
то да баш мене изабере...

Пошао сам код истражног судије да се увјерим шта ли 
је то написао, а занимало ме много како је то рекао и шта ми 
уистину повјерава. Судија је био предусретљив, али и заго-
нетно званичан. Прочитао ми је опроштајно писмо цијело и 
додао да биљешке које су ми намијењене, могу добити тек 
кад се цио поступак правоснажно оконча, што се тиче слу-
чаја самоубиства као и оставинског поступка. Узео ми је ад-
ресу и казао да ћу бити позван кад буде заказана оставин-
ска расправа. Поновио је да само послије правоснажне од-
луке могу преузети папире који су ми намијењени, наравно 
ако се тога у процесу прихватим и уколико буде таква одлу-
ка. Сада ми не може више ни рећи, ни дати ништа. Све има 
свој ток и процедуру, онако како је закон прописао.

И увјерио сам се да се мора чекати. Колико дуго, 
видјеће се. У себи сам прижељкивао да се бар много не оду-
жи. Ипак из ЈП нијесам отишао празних руку. Судија ми је 
дао онај дио фотокопије писма у ком се индиректно по-
мињем и ја. Да се то заиста о мени ради, потврдили су до-
маћини и гости сусрета, а и ја са њима. Унесено је то и у за-
писник код судије, што смо озваничили и својим потписи-
ма.

Сада, док ми је фотокопија писма на столу, на триде-
сетак центиметара испред очију мучим се да нешто иза ње-
них редака докучим.
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ПОДАЦИ ЗА УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ
(ради добијања извода из матичне књиге умрлих, ако икад 
икоме буде потребан)
ИМЕ: Д
ПРЕЗИМЕ: Д
ГОДИНА РОЂЕЊА: 1930.
ПОЛ: мушки (био)
МЈЕСТО И ОПШТИНА РОЂЕЊА: ОД, ОД
РЕПУБЛИКА И ДРЖАВА: (уписаће званично лице)
МЈЕСТО И ОПШТИНА ПРЕБИВАЛИШТА: (уписаће званично 
лице)
МЈЕСТО И ОПШТИНА БОРАВКА: (ЈП, ЈП, привремено, на путу 
за онај свијет)
МЈЕСТО ОДАБРАНО ЗА СТАЛНО НАСЕЉЕЊЕ: земља
ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТ: Без вјере и наде
НОС: правилан
БОЈА КОСЕ: не фарба се
БОЈА ОЧИЈУ: тамна
ВИСИНА И СТАС: високи, усправни
УСТА: затворена
ВРИЈЕМЕ СМРТИ: 10. 10. 2001.

П. С.
ПОСЉЕДЊА ЖЕЉА: Тијело сахранити у земљу, не у бе-

тон, нити спаљивати. Сахрани да присуствује само потре-
бан број званичних гробара.

Дописнице, писма и биљежнице мог ђеда (из I свјетског 
рата), мог оца (из II свјетског рата) и моје (из овог посљедњег, 
надам се да и буде тако) предати књижевнику (чије име не 
знам), који је прошле године био први пут на овим сусрети-
ма и који је на њих ове године дошао. Он може са њима 
поступати по својој вољи, једино га молим да их, кад буде 
могао безбједно на Нови Зеланд пошаље.

У вароши ЈП,             Својеручно написао и потписао,
10. 10. 2001.            Д. Д.
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Кад сам, послије поприличног чекања, преузео папи-
ре, хиљадније мука сам се намучио да их некако средим и 
распоредим према ознакама које је Д. Убиљежио на кутије. 
Свака кутија је имала свој број и ближу ознаку: I (Дједова 
писма из логора), II (Писма дједу у логор), III (Oчеви записи из 
рата). Али писма су била измијешана, очито да их је нечија 
рука, у нехату или при брзини, испретурала. Могли су то да 
ураде чиновници при пребројавању папира за попис, а 
може бити да је то и сам Д. учинио, у журби док се спремао 
да уради оно што је наумио. Разврставање у кутије и није 
било толико тешко, јер сам се испомагао рукописима и садр-
жином писама, но је временско распоређивање текло и спо-
ро и заморно. Поједина писма су била испревијана и окрње-
на баш на мјестима на којима су се налазили датуми и цен-
зорски печати. Упоређивао сам, повезивао их са одговори-
ма и трагао за нечим што би ме могло упутити да их што је 
могуће тачније поредам. Највише ме ипак збуњивало што 
неких писама у кутијама није ни било, а спомињана су у 
онима која су доцније писана.

У биљежници коју је Д. водио у хотелу, видио сам да је 
и њега иста мисао о непронађеним писмима мучила, а си-
гурно је да га је та мука много дуже и јаче притискала. Од-
говор, или бар његов дио, он је добио од комшије који је са 
његовим дједом био заједно у заробљеништву. Тако сам мо-
гао да се у хотелу ослоним некако на оно што је Д. забиље-
жио.

Записујем ово послије педесет година након што сам 
га слушао. Стари Н. ми је то више пута казивао, а ја тек ево 
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у зиму 1995. на папир преносим. Упамтио сам вјерујем све 
добро, него да нијесам гдје сам, и да ме није снашло што је, 
питање је да ли би ово икад папира и видјело.

Из логора се могло писати само о породичним ствари-
ма. Свако писмо морало је добити цензорски печат, параф 
чиновника и посебни округли жиг са датумом и именом ло-
гора. Данима су писма у цензури читана, превођена и тума-
чена, а многа су и уништена, или су отпремана са зака-
шњењем, понекад и од два мјесеца. А и она што смо добија-
ли, долазила су често заједно и тако, неки пут, одједном ми 
стигне по десет дописница.

Пошто сам одгонетнуо због чега једног броја писама 
нема, почело ме да копка шта ли је то он мени преко ових 
папира хтио да каже, о себи, о своме оцу и дједу. Неће се то 
баш лако сазнати, поготову што су дједова писма кратка, а 
многа и погубљена. У овима што су испред мене о животу у 
заробљеништву скоро да нема ништа, а он се највише рас-
питује како му је код куће и на имању. Како је њему било, 
шта је све претурио, мало се из писама могло видјети. Али, 
колико их је да је, нешта ће се зар моћи наслутити, а и 
биљежнице, које је Д. водио у хотелу, припомоћи ће посигур-
но.

Логор је прогутао 6.000 интернираца који су сами себи 
правили гробље у мочварама. У њему су били кухиња, канти-
на, болница, вјешала, велико гробље и логорска команда. На-
сред логора била је велика црна табља на коју су свакога дана 
исписивана имена умрлих интернираца. Само једно јутро у 
логору је освануо бијели барјак, знак да те ноћи нико није 
умро... Интернирце су хватали у јарам да ору газдинске 
њиве. Неки су успјели да побјегну...

Код сељака кад се ради, као да је човјек на слободи упо-
ла, само кад не гледа ову жицу.

Дај, боже, да се ова карта не изгуби... М. С. је на Корзи-
ци са сином што се родио док су бјежали. Жив је... В. С. је обо-
лио од стомака, саспио је на 30 кила и само што је однио не-
просуте кости у кожи...

М-у пишу на великијем картама, а ви никако. Десет 
пута вас на то опомињем, по бадава...
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Зима се примиче, а како ћете... Д. С. је овамо умро. 
Потражите и од његовије. Купио сам му кабаницу. Ја сам по-
некоме, откако су нас повели, давао помало трошка, што је 
коме потребније, али не дам више никоме...

Од Р-а што више ишчупајте па их скините с врата. 
И ону до њих пашчад. Ја сам овамо све бацио с врата. Само 
сад пазим себе... Ко је тамо пронио глас да сам у болници?... 
На лијеп начин поискивајте... Колико сам ја њинијем чинио, 
платили би вам, зар, кад би и поњаву продали. Бога им јем-
ца дајем, уколико ви сваку сламку и свако наше зрно не вра-
те, рђаво ће проћи, ако се ја икад тамо вратим...

Десет пута се онај пакет враћао натраг, могу помис-
лити како вам је било...

Кад будете други пакет шиљали, нека га М. из куће из-
несе. Он је срећне руке. Мора да је неки баксузлук или при 
ономе ко га је предавао, или при мени, или је у онијем ства-
рима. Све промијените... Четерес пута за то питам, а 
ништа не одговарате, а на понешто што не треба... Пази-
те на себе, да се не напатите, то ми је виша брига но робо-
вање. Млијеко ће вам најбоље живот одржати...

Дуванџија ко је, ако нема дувана, много му је теже ро-
бовати.

Ј-у нека трошка пошаљу па макар продали најскупље 
ствари...

Пишите чешће.
Ријека тече поред нашег логора. Вјетрови страшни 

могу да буду овдје.
Ако треба, све продајте, и дућан, и башту, и краве, и 

кућу. Нек вам је богом просто.
Прикрпљамо аљине и чарапе.
Ђецу љубим из даљине. Кад вам пишем, претвори ми 

се као да лично разговарамо... Шта је жеља нијесмо имали 
појма... Што ви имате, нек има и Д. Без икаквог писања дије-
лите и посљедњи залогај...

У једној карти велиш: „Немој пити ракију...“. Од јуче 
сам кад добих ту карту, као отрован... Понекад сам на свој 
живот омрзнем, кад видим да овоме нема краја, а понекад, 
опет, кажем само нека се жива глава изнесе...
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Онај човјек што велиш да се наљутио, баш ми је мило 
те неће да пише. И ми овамо, иако смо у ропству, ипак неш-
то помало чујемо шта се догађа код појединих наших дје-
војака... Ко је далеко од очију, далеко је и од срца, па знам да 
је јадно само нашијем мајкама, очевима, браћи и сестрама, 
ко кога има овамо...

Је ли мали почео говориити? Кад си га одбила од сисе?
Пазите М. од чела.
Је ли посијано жито у нашој њиви? Једна говеђа кожа 

остала је код Р. В.
Ја сам понио што је најбоље, здравље. Ако га тамо до-

несем, бићу довијека срећан...
Понеке реченице, или поједине дјелове из писама по-

себно сам обиљежавао и издвајао, рачунајући да ћу помоћу 
њих моћи да некакав приближан редосљед установим. Оз-
начавао сам их и на писмима и на мојем помоћном папи-
ру истим бројевима и потом по томе редом слагао. Али кад 
ми се учини да сам најбољи кључ пронашао, испријечи се 
испред мене она празнина што је требало да попуни писмо 
које је изгубљено на путу или уништено приликом цензор-
ског прегледања. А највише ме уистину занимало оно што 
је било у тим изгубљеним писмима, као и оно шта је казано 
у овијем, а умакло је строгим цензорским очима. Зато ми и 
није преостало ништа друго него да наставим са поновним 
ређањем писама, па ма колико да је то и мучно и неизвјес-
но.
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Нијесам ја више за пута, ни за туђе куће - понављао је 
Добрија све чешће, бранећи се тако кад су га наговарали да 
некуд мало мрдне и обиђе барем најближе својте и званице. 
И жалећи се како је онекадрао, а да га нико не разумије, го-
ворио је како човјек, чим шездесету размине, фаљава наза-
мјерке. Као кад се на лигурама низ залеђену стрмину оти-
сне, ето, тако бог човјеку снагу узима.

Него, и такав какав је, заклео се како се мора на још је-
дан пут наканити. И уграбити прије него се свали у постељу, 
или но што, изненада, зажмури, заувијек. А сину Његославу 
и снахи Милоранки је утуживао:

– Само још да одем у Селиште и могу се послије, мир-
не душе, поздравити са свијетом.

Доцније је тако отпочињао разговор са сваким, док 
није почео, са самијем собом, о томе и наглас зборити. И 
није било једнога дана, а да са тијем није некоме главу про-
бијао. Залуду су му његови зборили гдје он није за толикога 
пута и да се не смије пети на висину, да није лако наједном 
с мора у планину, још са таквијем здрављем и у тијем годи-
нама. А највише га нијесу могли разумјети како то неће ни 
код најближе својте, што му је ту уз кућу, а наждио би горе 
преко толико брда, гдје нити му је ко род ни помози бог. Па 
још може ли бити сигуран да ће га се тамо ико жив, више, 
сјетити.

Одбијали су га од тога пута како су најбоље умјели, за 
његово и њино добро, али им није ништа помагало. Но, како 
је он све више наваљивао, нијесу душе имали да га и даље 
одвраћају. Не би жељели да му, пред крај живота, ишта на-
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жао учине те су ријешили поћи ће са њим па кад се, ни они 
ни он, не би живи врнули.

Кад су још и дан, у који ће кренути, изабрали, Добрија 
се узрадовао више него мало дијете, а они, гледајући га тако 
несмирног и промијењеног, нијесу могли да се начуде шта 
ли га је то, под старост, тако жестоко повукло у Селиште. 
Присјећали су се свега што им је зборио, али ништа необич-
но нијесу могли видјети, ни сада као ни раније. Знали су да 
је у Селишту прво намјештење за учитеља добио и гдје је у 
њему остао пуније шест година. Али село као и сва друга, 
људи као што су и свугдје. Истина био се свикнуо као да се 
ту међу њима родио. Толико су они од његовије прича упам-
тили и све су то сад опет, као кроз маглу, видјели. Но, то што 
им је он раније о Селишту зборио, њима је увијек на једно 
уво улазило, а на друго, истога трена, излијетало. У њего-
вијем причама нијесу никад налазили ништа чудно и нео-
бично, а и сада им се чини да су попамтили најглавније. 
Сваку ријеч је он по толико пута поновио, узимајући их 
увијек, једну по једну, редом, као да их вади из књиге. 
Посљедњих година је то свакога дана чинио па су га они све 
чешће прекидали, а понекад, изговарајући се да морају за 
каквим послом, остављали и сама да оно што је започео до-
врши себи у прси.

Син би му каткад помислио како је Добрији тамо не-
каква тајна останула, коју није могао никоме повјерити. А 
то је и снаха потврђивала и рачунала како га је, може бити, 
нешто цијелог живота тиштало, а сад га, у старости, као 
самртни биљег жигнуло. Обоје су вјеровали гдје то и не слу-
ти на добро и бојали су се да му се није смртни час указао. 
Стога су се и сложили да треба пожурити докле га није смрт 
преграбила па да не однесе толику жаовицу на срцу.

Мука хиљадније су се намучили докле су прашњавом 
џадом, преко оштрог шодера који је на жеги, као из вучјих 
жвала, искезио, послије пуних десет сати вожње и неколика 
подужа одмора, у саму ноћ, стигли у Варош. Да је у њу откуд 
из падобрана пануо, Добрија се не би умио снаћи, нити је по 
чему препознати. Да ли због сумрака, који се око њега сте-
зао, или што му се од дугог климања и дријемања у глави 
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смијешало и побркало, некако му је све било изокренуто и 
ништа посигурно није умио разабрати. Но, не може бити да 
више није ништа како је било, кад се са овијем крајем поз-
дрављао, прије пуних четрдесет и седам година.

У хотелу их примише лијепо и собе су им, какве су по-
жељели, изабрали. На портирници Добрија упита момка 
има ли каквог пута за Селиште, али је онај само слегнуо ра-
менима. Помисли он како је момче однекуд са стране, и да 
је ту одскора, те му не хтједе више досађивати. А и био је 
сморен од дуга пута па је једва чекао да допре до кревета. У 
постељу је клонуо, сморен и дремован, не опажајући да су 
ни ноге ни руке његове. Но, ипак је рачунао устаће, чим 
мало отпухне, па да по Вароши проврља не би ли се са не-
ким од старијих сусрио. Него неће журити, а не смије ни да 
ризика уморан. Кад је чекао толике године, може издржати 
и ово до ујутру.

Није још честито ни свануло кад се Добрија, као вам-
пир, начугерио. А да је требало да се закуне је ли имало зас-
пивао, и зна ли у чем је ноћ провео, он не би умио рећи 
ништа посигурно, па кад би му то било и за спас главе. Скла-
пао је капке и претљајао некако, ни будан, ни у сну, за-
лијепљен за кревет, као дијете које је повијено и утегнуто у 
колијевци. Из собе је искрочио чим се разданило да Варош 
мало, сам, на миру разгледа. Сигуран је како се изјутра по-
најбоље све разабере. Код неколицине се распитивао, али му 
нико не знаде ништа рећи о Селишту. Чујали су они, веле, но 
нијесу сигурни има ли пута, докле се може ићи колима, ни 
ко је још жив од старијих. Није имао среће да на некога ко је 
из тога села набаса. Онда је невесео заматрао куће, главице, 
па цркву, а највише се на планини задржавао. А Орловина 
се поред Вароши прућила, као големи сумрки медвјед, који 
може свакога трена скочити па да заклони цијело небо и све 
одатле па до Драгошнице поклопи. Ова планина и црква на 
главици једино су му исте, као и прије, но и оне су некако 
мало тумолије. Неколико кућа што је преостало, којих се као 
кроз сан сјећао, некако му се чине ситније, утонуле између 
ових што су доцније пограђене. Загледајући их не би ли на 
њима какав знак препознао, пазио је неће ли кога, ко је као 



119

Г Л О Г О В Ц И

и он поранио, смотрити па да мало попричају о Селишту. А 
чим му син и снаха устану, кренуће да једног часа не дангу-
бе. Само кад би пронашао кога ко ће им рећи како ће најлак-
ше да стигну до Селишта. Да је он некадашњи, не би њему 
требало ни кола ни коњчета, нити би икога звао, па ни рође-
ног сина. Не би морао ни да чека кад ће се неко смиловати 
и хоће ли се, већ једном, сканити. Али онако шта ће кад јед-
ва пару држи у носу и непросуте кости у кожи. Нити је прис-
пио сам, а изгледа ни са њима. Па још, као за инат, нема ни-
кога ко би их како треба упутио. Знао би он куда ће, из Се-
лишта је у Варош пјешке толико пута излазио, али је дебела 
три сата и тада остављао. На коњу би, нада се, некако и сад 
то преполовио. По улицама је већ узмиљело, али се он усте-
зао да више икога уставља.

Најпослије је заподио разговор са једном старијом же-
ном, али ни она не знаде ништа посигурно. Утом наиђе неко 
момчеце које га изненада обрадова. Мораће, каза, заобићи 
преко Ледина и колима ће туда око половину пута превали-
ти, оно остало нек иде на коњчету. Али пјешке нека се не 
усуђује, никако. Добрија је био задовољан са овим што је чуо, 
њему је толико таман и требало. И присјећајући се куда би 
послије могли да продуже, он се чудио како то да никаква 
џада није према Селишту обрнула.

Једва је ишчекао докле су син и снаха устали, а док су 
доручковали, чинило му се да растежу и жваћу као да су им 
пребијене вилице. Договорише се да колима иду докле се 
могне, а онда ће у Лединама пронаћи коњче па ће се мијења-
ти на њему до у Селиште. А кад доље стигну, више се неће ни 
о чему бринути, биће им као да су се склонили мајци у 
њедра.

Док су се тресли и климатали у колима, Милоранка се 
жалила како је је овај планински ваздух опио. И чинило јој 
се да се не би недјељу дана будила па би најбоље учинили 
да су је оставили у кревету. Не би се ни помакла докле се они 
не врну. А овако не може уста да склопи и очи јој се саме за-
тварају. Не зна ни сама шта се то са њом десило, овако је 
нешто још није сналазило у животу. Остала би она у колима, 
на самку, ту гдје су се зауставили, него може да је ту неко за-
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дави, или да се престрави од нечега. Проклела је и саму себе 
и Његослава што није научила возити па да не мора ни за 
ким да пристаје. Обрнула би овог момента натраг у Варош и 
послије би могла да дође пред њих двојицу, кад им је воља. 
Овако с њима јој се не иде, да се ломата по овим дивокле-
тијама, а не може се ни натраг врнути. Нити се опет умије 
на коњу држати.

– Лакше ти је планином, него кад у сиње море загре-
цаш. Тврдо ти је барем под ногом па пљежи колико можеш. 
Са мећавом ћеш се, па не знам колико да је манита, прије 
изнијети, него када побјесне таласи у оној нашој локветини 
- соколио је Добрија видјећи колико се сиромашица смела и 
препанула.

– Сад видиш нема ни вјетра ни мећаве, небо се цакли, 
а траве узмирисале. Да се човјек само у ову чистину пружи 
и цио остали свијет заборави. Али боље је полако одмицати 
- продужио је Добрија гледајући испод ока шта ли ће она да 
учини.

Назад није имала куд, а није знала ни шта ће ако би 
овдје останула. Кад већ није у својој кући или у Вароши ос-
тала, сад више није имала шта бирати, те је, гунђајући, обр-
нула за њима.

Његослав је само шутио и одмицао напријед, није же-
лио да им се у разговор упетљава и пустио их је нека се сами 
објашњавају. Највише би волио да није ни једно одоздо кро-
чило, али шта ће кад их није могао уставити. Натоварио их 
је себи на врат, али и морао је, па шта га снашло да снашло. 
Нијесу они за оволиког пута и ломатања, но шта ће када то 
неће сами да виде. Идући мало одаље и укосо испред њих, 
он их је лијепо могао чути шта се једно другоме жале и чему 
су се све чудили. Милоранка је питала како то да нема ни-
какве куће уз сам пут и због чега је и ово мало што се види 
тако ријетко и растурено. Добрија је додавао како је ово пла-
нинска земља, посна и тврда, па ако човјек нема имање у 
комаду, што га, с краја на крај, не може пушка пребацити, 
нема се куд ни око чега савијати. Сточни је то крај треба 
пуно косанице да се некако дуга и зла зима претури. А мало 
је ту долашака у које може рало запорити.
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Кад су пред прву кућу избили, зазваше домаћина, 
најприје полако, а потом јаче и отегнутије. Али откуд не би 
ни каквог гласа ни појавка.

И до друге су отишли, но на њој су и врата и прозори 
били закатанчени. Уз сам праг се бијаше и мало траве про-
било. Добрија и Милоранка остадоше да је загледају и оби-
лазе, а Његослав је даље продужио. Били су већ сморили, а 
може бити да би и тамо ишли узалуд, те ријешише да саче-
кају шта ће им Његослав отуд јавнути. Али он је замакао иза 
главице па нити се тамо куд појављивао, нити се опет нат-
раг враћао.

Њих двоје се већ забринуло те су нервозно чепкали и 
једно друго погледивали, уздишући. Стрепјели су да му се 
какав белај не деси, а зборити нијесу смјели на шта све, у 
тијем моментима, нијесу помишљали.

Његослав се најпослије, у зло доба, врнуо. Док је при-
лазио, није зборио ништа, но је само одмахивао рукама.

– Говори, човјече, јеси ли онијемио... - салијетали су га 
обоје.

– Боље би било да ни тамо не нађох никога. Какви ме 
јади снађоше, а ништа - пожали им се. И, као да не чу шта га 
то приупиткују, додаде:

– Старац глув, ја га упитам једно, а он удара десето. А 
урла, чудим се како га и ви, ево гдје сте, нијесте чули... За Се-
лиште те питам, велим му, а он о првој Шваби како је у село 
навојштила. И засуо чича, не умије да заустави. Заврем ја 
друго, но џаба, он се са Швабом, по стијенама, обагони. Ур-
ликнем најпослије колико имам снаге, но да видите куда он 
обрну, у по бијела дана, да се човјек престрави. Некад су, 
вели, ту били опаки и здуовити људи. Откуд су дошли, како 
су се обрели, то нико није никад дознао. Камење је, а облу-
тица је било већих но кућа, из земље искакало. Тутњело је 
жешће него кад небески громови пуцају. Послије, кад се све 
смирило, ти су људи побјегли некуд бестрва. А сваки камен 
је остао ту гдје је и пануо. И нема силе која га може с мјеста 
попријети.

Једва се некако од старца очупах, а не знавах шта бих 
више чинио; ни он мене шта чу, нити ја њега ишта разумих 
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- пожали се на крају Његослав узмахујући рукама, као и 
мало прије док је прилазио.

Пошто им се учини да је залудно више по овим одр-
лијама обијати, ријешише да крену сами према Селишту. 
Ићи ће докле могну, а ако запру, полако ће се натраг врнути. 
Дуг је дан па се имају кад премишљати, а може бити да на 
некога путем набасају. Но, да им је само да једно коњче про-
нађу. Платили би колико тај зине, не питају за паре, само да 
се некако допљеже до Селишта.

Кад су једног дјечачића код крава умотрили, понада-
ше се како ће их можда и мука ријешити. Казаће им код кога 
могу пронаћи кљусе, а може бити да им га и сам доведе.

– У овом селу немојте тражити коњчета. Нема га више 
како је Кусаљ Ћефанов липсао - брстио је дјечачић. А њих је 
то испод ногу посјекло које им се тек сад поткратише кад 
чуше како су сви Ледињани на катуниште издигли. И да је у 
селу само понеко старо остануло, а да од осталије мало ко 
силази и то уријетко. О Селишту им не умје рећи ни ријечи.

Док су премишљали шта да ураде, да наставе пут, или 
да се врћу докле је још вријеме, смотрише како им се упутио 
некакав старац, огрнут козлином и сав зарастао у браду. И 
понада се Добрија како ће се са њим разумјети, а моћи ће да 
га о свему пораспита. Обрадова му се као да је рођеног бра-
та из гроба дигнуо. Сад је сигуран гдје се неће са пола пута 
враћати. Пронаћи ће им овај нешта, ако не друго, нека их на 
волујска кола насека. Доста им је да дођу до Ждријела. Низ 
брдо се може, полако, и са тојагом спустити. Може бити да 
ће дозвати некога и у Селишту, нека их срете на пола стра-
не, доста им је.

−	Откуд ’волика господа у ове наше врлети? - започе он 
изокола.

−	Из далека смо, не питај, но ако си брат, по богу, пома-
гај! - закуми Добрија.

−	Да лулу дувана изгоримо, не товари на врат срклета 
без невоље. Ако не ’итате, прије ћете стићи куд сте наумили. 
Не чудим се њима младијем, но куд си ти сиједи полетио. Не 
можемо ми двојица више никуд да одоцнимо. Једино у гроб. 
Но, тога се јада и бојим, удуљиће се. Ова млађарија све у не-
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какав тутањ ударила. Задигне главу па ни бога не види пред 
собом. Него, обикнуо сам ја и њих. Колико само туриста и 
беспослењака, у пеленгаћама и голије чукљева, по овим на-
шијем чукама обија - врнчао је старац не помишљајући да 
се брзо устави, док се преда њих све више уносио, мјеркајући 
их скоро затвореним очима. А надгорњавао се он досад са 
многијем. С понекијем је само нешто мрсио, поспрдујући им 
се што су се дигли са оноликијем крошњама, само да пукну 
ко напуано прдало па да опогане и усмрде ледину. Другијем 
се опет чудио до каквог су крепаћа доспјели, како такви и 
нос по земљи вуку, све сама кост и гола чолаица, и куд их бе-
лај носи по свијету. Зар им је досадило да господују, но су до-
шли да ломе врат по селишкијем стијенама.

Али Добрија и ови његови су му се одмах учинили 
друкчијим, некако уштивнији од осталих. Да ништа друго 
није, барем су људски одјевени, као што старијем иксану 
приличи. Нијесу се уголопендили и указали голо тијело, 
нити су од себе направили страшила. Још се и људски са 
њим упиташе. Зато и не хтједе пуно да коломати, а није ни 
наумљао да нешта са њима оћосава. Желећи да чује у как-
вој су невољи, он им се још ближе примаче, а оно што је био 
започео, прекинуо је нагло, као на клади.

−	Ко од старије има још жив у Селишту и како ћемо без 
коњчета до доље? - припита Добрија грабећи да му овај о не-
чем другом не отоврзе.

−	Прво у селу коњи, па онда људи, нестају. У којем се 
селу кљусе истражи, неће у њему ни чељаде дуго сврстова-
ти - умрси старац док је распростирао козлину да би се како 
смјестили сви четворо.

Они се само згледаше, збуњено, бојећи се како их није 
ни чуо те да он и даље збори неку његову. Треба му само неко 
ко ће га слушати, а кад га овако сретне уријетко, као сад њих, 
не пушта до јадне мајке, докле човјека јад јаду не преда.

Али им не даде да дуго о том премишљају:
−	Е доље га не иди, нити заумљај да имаш икуд крочи-

ти. Не мучи се и не тражи коњчета. Знао сам шта је оно за 
чоека, али да је толика туга без те ваиње... то се не може 
испричати никоме. Но, не могу, вјере ми, више о томе...
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−	А шта ми оно каза за Селиште... - обртао је Добрија.
−	Прошло је, вјеруј ми, више од пет година како је по-

тоњи одоздо искрочио. Неки су се ту у Вароши умјестили, 
једни у Таслиџу преко Ждријела замакли, има их што су и у 
Биограду, па и њега су размињивали. У Швапској их је, веле, 
највише, а бога ми су неки до Аљацке, па и до Зеланда 
доспијевали.

−	Од чега то утекоше и што су се тако разбјежали? - јед-
ва је Добрија, кроз кашаљ, од чуда прокаменио.

−	Сасуло их се пуно у ратовима, неки су помрли од 
шпањорице, горели су и у кућама, ломили се по стијенама, 
а један се удавио у џибри. Него опет их је из оба рата доста 
претекло... Али кад прођоше ратови и болештине, отворише 
се радови на сваку страну и они прскоше по заради. И за-
имаше, богме, сви полијепо. А онда једно друго одоздо поте-
гли. Вртали су се они најприје, преко Ждријела и овудије, 
куда сте ево и ви били кренули. Него све некако у рјеђе. Али 
кад почеше коње смицати, видјело се да их је стигло грди-
ло... Но, ако ћеш право, сад им се много чудим, кад све она-
ко натанко порастабирим. Најгоре би што их пут заобиђе. А 
кад се мост на Драгошници сручио, и потоњи је Селишту 
леђа обрнуо...Што Селишту не могоше ратови и болештине... 
од бјеслука и ината Селиштанци сами учинише. Надули су 
се на оне што су пут преко утринскије села отеглили... те по-
журише, али све ми се чини да коње онако не посмицаше, 
не би се ни са Селиштем све тако одиграло...

Старац, гнијездећи се на козлини и пазећи да њих не 
тијесни, заврши полако причу чији је крај Добрија једва до-
чуо. Буљио је занесен, присјећајући се како је све некад доље 
бивало, и био с умовима да ли ће сад даље и крочити. Пошао 
би он опет радо, али куд ће кад нема доље никога. Једном би 
ногом назад а другом напријед. Али без коњчета, или без са-
они, неће, како му се чини, више ни тамо ни овамо.

Његослав и Милоранка као да једва дочекаше, врнуће 
се полако до кола. Њега ће придржавати и припомоћи му, а 
и почиваће често и могу стићи зарана. Они су наваљивали 
да иду, а старац је опет о Селишту започео. Чинило се сада 
да неће умјети да прекине. Између њих је Добрија био као 
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разапет, не би му било доста да се три недјеље једна на дру-
гу навежу па све да слуша, а ни од ово двоје се није умио 
бранити. Најрадије би остао ту гдје је па нека га ова сила која 
га ту сада држи и притеже, кад заспи, пренесе гдје јој је воља, 
па или низ селишке стијене отисне, или баци у морску пу-
чину. Сад тек види да више није за пута, а нема ту ни живо-
та кад човјек није кадар собом мрдати, више но кокош што 
под решетом крепава.

- Оно двоје су пожуривали да крену, а старац их задр-
жавао да још бар мало остану. Жељан је, вели, са људима 
ријеч проговорити, онијемљеће сам међу овијем главицама.

– Станите барем да знам ко сте и шта сте, одакле 
бијасте и са ким сам се срио и оволико зборио - повикао је 
гласније, као да запомаже.

– С даљине, од мора, стрикане! - прирани и снајка која 
је док су они зборили мотрила уоколо.

– Вели баш издалека... но чекај де мало... Био је одоз-
до... ђаво ме однио... Да нијеси отуд... окле...

– Ма побогу, чоече...
– Не може бити...
– А ти? Је ли лијепи бог дао...
– Да сам снијевао, не бих могао да повјерујем...
– Жив си...
– Ма баш си ти...
И похваташе се за рамена као да ће да се порвају.
– Добрија!
– Тодоре!
– Кад ово прије пролеће...
– Има ли вјере ти толико?
– Јесу ли твоји обоје?
– Син и снаха.
– Нек су ти здрави и весели!
– А кога имаш од твојих?
– Пуна кућа, фала богу, али све прсло по свијету. А ја 

још ето по Лединама колећем. Не смијем од гробља да 
одаљујем. Нијесу ове непросуте кости за пута и за варош. 
Шиљу писма и дођу свакога љета. Не мањка ми ни хране ни 
простирке. Али колико мени и треба, не више неголи пиле-
ту.
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– Повукло ме, брате, цркнуо бих да не прегнуше да 
кренемо.

– Потеглило знам, но шта! А и ја сам ти у Вароши ево 
још мало па десет година. Држим још неколике скубе тамо 
на Брду код комшије. Одем чешће и Селиште, одозго, посмо-
трим. Силазио сам доље, докле се могло. Али ме сад запти за 
душу и испод лијеве сисе протиска. Без коњчета не бих мог‘о 
изићи па да ми даш све што видим очима.

– Нема данас од даљег пута ништа - невољно се поми-
ри и Добрија.

Њих двоје и Тодор исто му углас потврдише. Вратиће 
се у Варош сви, па сјутра нови дан и нова навака. Попри-
чаће, а имају и о чему, и Тодор ће какву кљусину поред Ва-
роши набавити.

Стигли су у хотел уморнији но први дан, али Добрија 
није ништа жалио, само кад се сусрио са Тодором. Никога од 
њега не би милијега пожелио и права га је срећа туда на-
нијела. У његовој кући у Селишту је становао, а било му је 
као у мајчинијем њедрима. Обојица су тада били момци, До-
брија млађи непуне двије године. И нијесу се раздвајали, ко-
лико да су браћа рођена. Ето, дао је бог те су оба претекли, и 
да се срету послије толико времена.

Док је Тодор зборио, Добрија није са њега очи скидао 
и сваку му је ријеч, као у највећој жеђи, гутао. А највише се 
чудио како је то Селиште опушћено. И да у њему није живо-
га духа остануло. У себи се опет заклео поћи ће доље, па кад 
ће побаучке, иако му се сад било тешко наканити, као да иде 
у гробље. Чуо је он да има села која су опушћела, али једино 
у Селишту није живога духа остало. А ко би некад могао по-
мислити да ће се то најприје баш њему десити.

Кад је остао насамо, док су се син и снаха одмарали, а 
Тодор искрочио да нађе некога ко ће им коње за сјутра при-
премити, он једнога трена није могао о чему другом мисли-
ти. Испред очи му се мијешало и умрсивало све оно што је 
до мало прије од Тодора слушао. Час је гледао некошене ли-
ваде које су све у трње и у травуљину зарасле, замишљао 
змијска клупка и свакакве божје акрепе што су се тамо на-
котили. Ниједан пут којим је раније ишао није могао препо-
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знати, све скркло у шуму, а пролази испод стијена затрпани 
камењем. Сваку ријеч што му је Тодор казао он је сада само-
ме себи понављао па му се чинило да је са њим у неки не-
познати свијет загазио. Хтјели би они да прођу, али притисла 
клека и насвојила травуљина, а трње испријечило очи да из-
бије. Изгледало му је и у пометенички намет да је мрснуо, 
куталисао би се прије, али из толикије купињака и папрати 
не би га ни најбољи језерски ат изнио. Испод лијески дивље 
крмаче и јазавци начинили букаљке, црни се као орање. 
Сретан би био кад би га пренио сан да му то више не излази 
пред очи. Али у сну је било још црње и грозније.

Добрији је ова ноћ била тежа и дужа од прве. Није како 
ваља у сну ни утврдио. Превртао се сву ноћ, устајао, пио 
прашкове, мотрио кроз прозор, враћао у кревет и по глави 
покривао, али није имао смиренија. Уколико је зора опучи-
ла, њему је одмах лакнуло, као да је велику тежу с врата ски-
нуо. Напоље је искрочио прије но првог јутра. Изнад плани-
не небо се као чивит модрило, а звијезде једна за другом то-
пиле, као да у морску дубину замичу. На Орловини су се 
стијене све јасније показивале, као да она отуд из дубине ис-
краче и примиче се Вароши. Распуклине су зијевале, а усо-
ви између стијена грмљеле. Добрија је чекао да сунце на нај-
виши врх искочи. Али кад видје да се на његов гребен одне-
кле малчице магле закачило, као на трну кад чупак вуне са 
овце остане, не би му мило, нимало. Знао је да то слути на 
кишу. Сјећа се тако су Селиштанци погађали кад ће да се 
промијени вријеме. И зборили су да то никад није промаши-
ло. Да кише није било ни три мјесеца, ако се магла на 
Оштром врху ухвати, мораће панути још истог дана па кад 
ће као с гране покропити.

О томе није никоме ништа зборио бојећи се да не одус-
тану од пута, иако није било капи већ пуна два мјесеца. 
Младијем се, видио је, не иде па би им добро дошло кад би 
се због нечег могли разбити. Тодор је рано, с једним момче-
том и двоје коња, пред хотел бануо.

Ишли су старијем путем, куда се некад Добрија из Ва-
роши у Селиште враћао, а њему се чинило да не газе низ ка-
мењар, него да клизе кроз воду, или да лете испод облака. 
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Како је некад и војвода Момчило низ Језера на Јабучилу 
пловио. На небу се полако хватала подмлада која се у краје-
вима згушњавала у ситне и грудвасте облаке. Они су се отуд 
брзо ширили и прво су сјели на Оштри врх. И најприје се ту 
право изнад њих стамило. Кад су стигли под Вучју локву, зат-
рештале су небеске муње и громови. Пуцало је у стијене и у 
борове, а једног трена није престајала жалосна јека и ломња-
ва. Око њих се смрачило, као да је све некаквим големим са-
чем поклопљено, а киша се сручила наједном као да се небо 
изнад њих растворило. Увијали су се испод лијески, склања-
ли под стијене, с муком се бранећи од трња и тражећи било 
каква заклона, али у џабе ништа им није помагало. Вјетар је 
све опакије налијетао, а капи, као ледена зрна, и оштри мла-
зеви до голе коже су их проламали. Коњи су њиштали и 
увијали се око лијески и грабова, па се, онако сметени и поп-
лашени, вртјели укруг и стресали као да се бране од осова 
који су их изненада спопали. Најпослије је обоје коња стало, 
са састављеним првим и задњим ногама, и само што би, по-
некад, отресали ушима. Они су све што су били понијели на-
влачили на се и натурали на главу, али ниједноме им није 
било суво ни под пазухом. Да су били близу нечије куће, не 
би уграбили, сви би у воду огрезли, а не овако међу стијена-
ма гдје не могоше наћи никаква заклона. Сад да је и преста-
ло, више нијесу имали куд према Селишту кад није било ни-
гдје да се згрију и осуше. Кад би им могло бити да се како 
одједном обрету у Вароши, као да би им неко цио свијет пок-
лонио. Чекали су тако неће ли имало уминути да како живи 
према Вароши капулају.

Добрија није нимало мислио о томе што су му усне као 
чивит помодреле и што се следио као никад дотад у животу, 
само је проклињао овај дан и кишу, што јој је требало да баш 
сад тако опака дође и силовито навали. Био је скоро докро-
чио до Селишта, а мора да се опет натраг обрне. Стога је по-
желио да га смрт у трену, баш на том мјесту, задеси. Још кад 
би га онако с ногу укапило да ни до земље жив не доспије. 
Одувијек је он вјеровао како је најцрње ако иксан мора да 
базди у кревету, надајући се да неће то ишчекати. Сви су ње-
гови стари у томе некакву срећу имали, пресријетала их је 
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смрт и укидала с ногу, или су освитали затурене главе и уко-
чени. Док су се пели према Брду, Добрија није осјећао своје 
тијело које му се на коњу, као неутегнута врећа, климало, 
нити је видио куда то они пролазе. Једино што је још у обамр-
лој глави разабирао биле су Тодорове ријечи које му је, док 
су јутрос силазили, зборио:

– Кућа се сруши к‘о плот само ако се у њој једне зиме 
ватра не ложи. Гдје се прозори не отварају, увлачи се смрад 
и уплете паучина. Исто ти тако и жалосни иксан фаљава, а 
може бити и брже... А колико је само било зиратне земље... 
Искрчена и уређена, ноктима сва преврнута... Ћефан је у 
Змијанику и гуске држао. Поспрдивали су му се најприје Се-
лиштанци, све док није млади учитељ бануо... Ни рођена 
браћа нијесу тако живјела... Змијаник заједно као сат меда 
уредили... Сад би му било боље да то ништа не види... Скркла 
се цијела гора, зарасли путеви, зидови се потисли, а дивљач 
насрнула. Што није у трн и у клеку зарасло, јазавци и крма-
че су створили у букаљку... Прво су се туђинке пожалиле на 
раздвојицу, а онда млађарију на Брдо повукоше. Они што су 
се горе обикли, на Селиште су брзо помрзанчили и гледали 
га послије као на проклетињу. Старији онекадрали, обнепи-
тали их, и мало помало сви су од њега руке дигнули. Прво је 
то село у држави које су сви напустили. Кад га коме млађе-
му поменеш, као ди си му здрав зуб из главе потеглио...

Добрији је глава климала па је изгледало као да оно 
што му је Тодор зборио свакога трена тако потврђује. Њему 
се опет чинило да не јаше, но да цио дан по Оштром врху око 
оваца колеће. Као да га неко зовну из Ђавоље стијене, поку-
ша да се одазове, али из себе није гласа испуштао. Онда му 
се учини да је у Селиште избио, млад, обрадован што је прво 
намјештење у том селу добио, међу таквијем људима о који-
ма се надалеко причало. Претвори му се гдје се са старим 
Сталетом сусрио. То је онај што цио дан не сједа, но само 
кола око оваца. Не може да издржи, но га упита:

– Што, болан, мало не починеш? Како тако по цио дан 
издржиш? Спусти се мало и сави ноге пода се.

– Би ја и у раде руке, дијете, али како ћу се послије 
дићи - одвратио му је Сталета.
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У хотелу су све чинили да Добрији колико највише 
умију помогну. Доносили су му понуде какве су им могле на 
ум панути, а сви се Селиштанци, колико их је било у Варо-
ши и у околини, изредали, иако је љекар савјетовао да га не 
замарају и да је најбоље кад би га на миру оставили. Имао 
је запаљена плућа са обје стране, а то у његовијем годинама 
није за играње. Са тијем се ни он, ни његови, нити ико ко му 
мисли добро, не смије шалити, нимало. Он је опет сина и 
снаху кумио да никога ко дође не врате, нити пак криво пог-
ледају. Свакога је рад да види и да с њим по коју прозбори. 
Ако му је суђено, прездравиће, а ако није, таман је лијепо да 
овдје што прије зажмури. И нека га сахране на Брду, гдје се 
сви Селиштанци сахрањују.

Кад би му било имало лакше, син и снаха би га води-
ли да га његују у својој кући, или ако мора, нека онда у њој 
издахне, али на толику даљину и таквијем путем, не смију 
ни пробати. Морају сачекати па шта му бог дадне, а и он је 
молио да га с мјеста не попирају. Обнађивао се понекад како 
може и прездравити па, ако милосни бог дадне, спустиће се 
и до Селишта. Али кад би му муке дојадиле, молио је све све-
це на небу неће ли му душу, горе, примити. Трабунећи у 
врућици, дозивао је мртве и тражио да му учине мјесто међу 
се. Послије се опет мало копијерне и изгледа као најздра-
вији, али убрзо иза тога поче да блиједи док најпослије не 
пожути, као воштаница. На сат би се тако и по неколико пута 
промијенио. Селиштанцима се чинило да то није добро па 
су забринуто одмахивали главом. Кад га иколико умине и 
он се мало поврати, они су зборили како се то он само мало 
пред смрт разабира, а чим ублиједи и почну му грашке зноја 
по челу искакати, повјерују гдје му се, ето, већ и дух при-
купља.

Ријешили су тако да га ни једног трена не напуштају, 
треба понеко њин да се уз њега придеси. Жао им је било и 
њега и ово двоје што их је то, баш међу њима, задесило. Не 
би они никога од својих тако попазили. Било је међу њима 
највише млађих који нијесу никад чули за Добрију, неколи-
цина су за њега знала само по чувењу, а памтила су га само 
тројица. Остали с којима је он јео со и хљеб, дијелио добро и 



131

Г Л О Г О В Ц И

зло, били су се већ смирили на Брду, а и Добрија је осјећао 
да је дошло вријеме да се њима упути. Уколико га сан мало 
пренесе, он се, истога трена, тамо и обрете, али не у гробљу, 
него на таванку поред Великог извора, гдје су се некад нај-
чешће окупљали у младости. Само му је зачудо како су то 
наједном сви онијемљели, или што је и он, може бити, оглу-
нуо па не може више да чује никога.

Па и кад се пробуди, све му се то мијешало пред очи-
ма са оним што гледа, као јаву, у соби, па се, потом, и једно и 
друго, кроз тмину удаљавало и губило, као да заједно зами-
чу у маглу. Некад су тако и Дровњаци скакали низа стијене.

На сахрану је дошло мало и велико. Није било Се-
лиштана, кога је нашла депеша, да није на тај глас похитао. 
Такав скуп Брдо није памтило, нити се кад више Селиштана 
окупило. Они његови с мора су позавиђели и није им било 
жао што Добријине кости у планини остављају, иако су се ус-
пут, док су долазили, чудили куд је ишао и врат ломио, па га 
и мртва клели шта им је свима тако приредио. Знали су да 
то мора бити његов аманет, али нијесу разумјели ни Његос-
лава што је морао да све тако уради. Али кад су ово видјели, 
признали су му гдје је добро и људски учинио.

Док су се примицали мору, трећег дана послије До-
бријине сахране, Његослав се тешко заклео: мораће још овог 
љета у Селиште, прије но се и четрдесет дана наврши. Прво 
ће поћи доље па ће тек на гроб сврнути. Присјећао се имена 
свих Селиштана са којима се горе сусрио. Чим дође кући, по-
писаће и мјеста по којима су се они расули. Тако ће, надао 
се, и цијелу причу о Добријином животу склопити. И похва-
тати крајеве гдје се она, на чудесан начин, губила.

Тек је сад видио колико је тога умршеног и затуреног 
у његовом животу. Тако му је изгледало да се највише чуде-
са дешава тамо гдје се чини да је све стало, па ни се шта, ре-
као би, збива ни помиче. Ко би историју Селишта наслутио, 
тај би, вјерује, људски живот из близине осмотрио. Но, шта 
ли је оно мало земље, објешене испод Оштрога врха, преко 
себе претурило...

Није се честито код куће ни одморио, а узео је да 
преврће телефонске именике и тражи презимена за која је 
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чуо да их је било у Селишту. Жена га је од тога наума од-
враћала зборећи шта он још има горе, сем очев гроб. И куд 
ће му да се по стијенама ломата и по свјетским пустаијама 
обија. Кад год то пожели, ићи ће и она с њим до гробља, но 
не види куд ће у селишке дивоклетије. Зар му то није оца и 
живота коштало, па сад још и он нешто себи увртио... Старо-
га је могла и разумијети, али њега никако. Шта ли он у све-
му томе може пронаћи и видјети...

Али њена прича је била узалудна, Његослав се првога 
дана почео спремати. А вријеме је, чинило му се, стало, ни-
како неће проћи пет недјеља. Сваки пут, кад се врати из гра-
да, нешта је ново у кућу доносио: земљописне карте, дурби-
не, планинарске ципеле, некакве куке и обруче, џепне бате-
рије, ловачке ножеве, фењере...

Његослав се није обазирао на то што му је Милоранка 
зборила, већ је само чекао дан у који ће да крене према Се-
лишту. Горе му нијесу само очеве кости остануле, него и дио 
његовог најљепшег живота, али и неког непознатог који он 
мора наслутити, ако не могне да га цијела докучи. Сад је ви-
дио, боље но икад, да човјек није оно мало тијела што му је 
огрнуто у кожу и које показује пред другијем.

И журећи на очев гроб, он је највише мислио о Тодору, 
да ли ће сад њега, горе, жива затећи. Ако му још и он на онај 
свијет уграби, о очевом животу не може више ништа ухва-
тити. 
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С Брда се до у Селиште може за мање од пола сата спа-
нути, а одатле до Драгошнице треба још толико, ако не и 
мало повише. Али одоздо, док се с моста на Ждријело изду-
ши, и младић ће два пута више оставити. А човјек се туда 
једва, и машући шака, куталише и, док пару с муком у носу 
изнесе, сав се у пјени и зноју окупа. Између стијена, кроз 
божје урвине, на неколико мјеста, једва се добро вјешт и лак 
иксан и ситнија стока провуче. Крупнији во или коњче са 
стотину јада ће нагазити на те плочетине, а ако с њих слети, 
неће се прије ријеке уставити. Које се мало поклизне, затре-
се се к‘о прут на води и можеш га послије кепом убити, али 
неће више ударити напријед. Но, и оно што некако крене, 
пређе са сто белаја, а многоме је и чапра остала у стијена-
ма.

Једино је селишка стока туда мало сербезније прола-
зила, а њино кљусе је умјело и само да чува и проноси това-
ре. Из другије села свачије коњче је сваљивало товаре на 
врат или их подвртало пода се. Селишки чобани су толико 
пута притрчавали и зарђалим кустурама сјекли коњске ко-
лане и кускуне, купили просуто мливо и журили у село да 
још некога призову, или донесу иглу и конопац.

А нијесу само туда они с Брда и из околније села про-
лазили, кад су ишли у Таслиџу да се намирују, него и сви 
што су од Дубровника и Оногошта кириџијали према Паза-
ру и Стамболу. И зборило се да на цијелом путу од Дубров-
ника до Стамбола није било опакијега сломоврата, нити је 
имало успртије стране и ужега пролаза. За тај пут су сви, 
нарочито, товаре и потков на коњима притврђивали. Чим 
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туда прођу, кириџијама добро одлакне и увијек су пазили да 
нигдје близу Оштрога врха не замркну.

Ко се једном туда упутио, кад се спремао да пође, ус-
пут док иде, или негдје на конаку, морао је од некога чути 
како се између тих стијена треба добро причувати. И да ни-
како не ваља одоцнити, а најбоље се упутити са неким. Још 
се зборило да, високо, у Ђавољој стијени, што се код нај-
тешњег пролаза над сами пут наднијела, има ђаво који по-
ноћи вреба и броји оне што туда пролазе. И познадне свако-
га и на највећој карамлучини, па зна и шта у врећама про-
гони. Ако је иксан сам, одозго га, из стијене, и именом зазо-
ве. А тешко га ономе ко би се на тај глас одазвао. Ако не скре-
не с ума, може оног момента, да се, на мјесту, скамени. По-
неко остане и без аваза, али је то и најлакше што га је могло 
да снађе на томе мјесту гдје је пролаз најужи и пут најстр-
менији. По селима и међу кириџијама о томе се са страхом, 
као о великом чуду, зборило. Људи су поред толиког гробља 
без зебње пролазили, велике воде газили, са мећавама се и 
са здувама носили, али им је све то било некако лакше и 
друкчије него звање из Ђавоље стијене. И сви су зато обила-
те дреноваке носили, али су опет гледали да се посклоне ако 
се, близу тог мјеста, ишта испред њих испријечи. Но ако не-
мају куд, онда они по њему жестоко дреноваком ошину. 
Заскичи оно, веле, к‘о штене, или га стане писка као малога 
дјетета. Као у ватру да га турају. А тај се глас, кажу, више ни-
кад, ни у сну, не заборавља. Тојаге којима су ударали они би 
сјутри дан дуго заматрали, загледали јесу ли огребене и да 
ли су крваве, а потом их, у страху, љутито ломили и бацали 
у ватру. Зборило се да је било и оних који су се послије у по-
стељу свалили, а неки с ње нијесу никад ни устали.

И пушку је горе, према стијени, било залуду обртати. 
Силе нема да ‚оће опалити. А пробали су толики, највјештији 
ловци, па и најгласовитији јунаци, али на томе мјесту ни-
чија није могла да укреше.

Препричавали су све то они са чуђењем, а били су и 
задовољни што се о њином мјесту толико далеко прочуло. 
Ако не може по добрини, нека је, барем, и по ђавољијем гре-
дама.
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А човјек ће најприје да огладни
и цркне између два хљеба.

(записано у Горњем Селу)

Крчевина је била нижа од села, а нагнута према рије-
ци и окренута у сунце, па је у њој жито брже зријевало, и 
рађало боље, него игдје у цијелом крају. И зато је Зелен не би 
промијенио за оне горе па нек су по пет пута и шире и дуже. 
Истина, није ни она без мана, а најгоре је што је малена, 
стиснута међу кршеве и шкрипине те се није могла ни у јед-
ну страну више ни за ценат пружити.

Свуда уоколо су стјенчине и урвине, са врха Орловине 
до у Драгошницу, и право је чудо откуд се то мало земље, 
масне и подесите, и могло ту обрести. Кажу да је стари Зе-
лен, још давно, сву шуму одатле слистио, пањеве повадио и 
сваку најтању жилу почупао.

Горње Село је сво на пржини и ако би га сваки други 
дан киша кропила, човјек би се некаквоме роду могао нада-
ти. Но сунце и југ су били његови најчешћи полазници и сву 
су му љетину знали зачас сатријети, било да је спрже у ко-
ријену или онда када до косе и српа доспије. А Крчевина је 
и на најгорој години нешта донијела и зато су у њој, увијек, 
некакву наду имали..

Старо жито се у селу брзо потроши, ковчези и пријесје-
ци истружу код свакога. Ушчепају се тада Горњоселци и ус-
кукају, нити га имају у кога зајмити, ни за што купити, а 
ново никако да пристигне. Колају они около њива, заматрају 
и опипавају класове, кидају зрна па их по устима жваћу и 
на шкрбине умјештају, пробају јесу ли имало стврдла и ко-
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лико су наједрала. Куну и псују све што им пане на памет, 
само зато што је жито затегло те неће да руди и зријева.

И само је ли се Крчевина у који крај мало зажутјела, 
Зелен је морао онако сиров зеленак чупати. Прискочиле би 
и комшије те би њиву тако с крајева испродирали. Једни су 
жњели, други чупали, а они што су вјештији везивали су у 
снопове, док су највреднији тукли млатачима. Иако су зрно 
тешко обијали, нијесу га стављали под коње, јер се није имао 
од чега вршај саставити, а било им је жао да се растура. 
Послије га осуше под шпоретом, у черену, а онда изнесу на-
поље и распростиру по поњавама, нека га сунце прожеже и 
вјетар мало дохвати. У млину подигну чектало те га камен 
само испретуца, јер ако би га ситнили, проспе се упола, као 
да га неко покраде, а овако је још и пуно спорије.

Тако би се новоме мливу из Крчевине најприје обра-
довали.

А и не зна се од чега све није Горње Село страдало: ис-
пијала га је тоња, тукао град, пржила суша, војске газиле и 
разурале... Једне године, и дјеца памте, снијег им је, о 
Прображенију, жита свалио. Непожњевена. И тога љета нико 
у селу није гувна пљевио. Да не би Крчевине, Зелену би се 
сва фамилија сасула.

Она је одаљена од села, склоњена од пута, у гору зату-
рена и међу стијене уклијештена, па је све некако лакше 
размињивало. И толико им је пута цијелу фамилију одржа-
ла, а и многоме Горњоселцу у најљућој невољи лијепо ваља-
ла.

Ограђена је она и крљом и каменом, а Зелен је коље 
добро очестио па између њега уплео трње и превиће и још 
закресивао и притврђивао кад се год ту са косијером нашао. 
Зато није било говечета, па нек је и најазгиније и највећи 
зијанћер, које би је могло негдје проломити, а ни мачка се 
не би имала куда провући. Једино што крилатијем работама 
није могао заградити.

Пошто куће, ни друге њиве, није било нигдје у близи-
ни, птице би се на Крчевину, као на простирало, сјатиле. Док 
би Зелен насијавао, оне би са крајева нагрнуле те се често 
морао иза себе окретати и назад вртати да их ујка и гађа бу-
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сењем. Кад би толико насрнуле, те му то није помагало, раз-
апињао је страшила или је неко од фамилије морао по цио 
дан у њиви џојати. Па и послије, кад је повлачено, оне се за-
гоне и чепркају и цијело се љето неко с њима морао варака-
ти и гонити. Најгоре је било кад жито мало уруди и почне да 
зријева, тада навали сила и живина да једно није могло 
убранити, па кад би и стотину руку имало.

Правио је Зелен и чегртаљке, на колац их високо по-
дизао и у крајеве њива размјештао. Кад би вјетар уз увалу 
пирио, оне су се лако окретале, крештећи, па су се птице 
страшиле и од жита одбијале. Али кад много загладне, не би 
много одатле одмицале те су на те крешталице огуглале. 
Зато је набоље било кад Зелен како врану убије па је свеже 
за ногу и на висок колац објеси. Птице би се тада узнемири-
ле па су, крештећи и цијучући, надлијетале Кљештину, али 
у њиву нијесу смјеле кљуна убости. Но, врану је било тешко 
преварити и по неколико љета би прошло, а он не би ни јед-
ну разапео. И нема живога створа који ће прије ње пушчану 
цијев опазити. Ако си само кренуо да мало пушку положиш, 
већ су све вране устрану сукнуле па како онда да је на ни-
шан ухватиш. А да убијеш неку другу птицу, мању, не вреди 
ти је на колац дизати, оне остале као и да је не примијете.

Не може Зелен никако да заборави кад је био мали 
како је сам морао у Крчевину, међу чегртаљке и разапета 
страшила, да птичурине по цио дан разгони. Било га је страх, 
нарочито у почетку, али га за то није нико питао. Отац га је 
обавезно слао кад нема вјетра те чегртаљке нијесу могле 
трештати или ако није имао вране да је на колац раскребе-
чи. Он је, понекад, пуштао да му птице приђу сасвим близу 
и оне би се, онако гладне, брзо ослободиле да их је могао ко-
мотно и рукама хватати. Кад му се учини да им је доста, или 
да ће њиву пуно оштетити, наједном би из све снаге ур-
ликнуо па докопао чегртаљку и, силовито је окрећући, као 
суманут око њиве јурио. Овако, изненада поплашене, птице 
су брзо узлетјеле и одмицале се далеко.

А како су се Горњоселцима пријесјеци празнили, тако 
су они све чешће се за Крчевину распитивали. Жељели су да 
тачно, и што прије, дознају како је родила, да је није нешта 
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потрло, кад ли је искласала и како јој се зрно заметнуло, има 
ли у њој горушице или овсика, није ли је можда пламен у 
млијеку ухватио, а више од свега их је интересовало колико 
ли је пожутјела и хоће ли се ускоро у њу срп унијети. И толи-
ко су је пута, неузрелу, због народа, морали цијелу пожње-
ти. Но, ни комшије им никад нијесу дужне остале, враћали 
су, увијек, више него што би узели.

Те године је била неродица каква се у Горњем Селу не 
памти, нити се прича да је икада таква долазила. А друга је 
година како је Швабо Драгошницу прешао а тада се због ко-
мита жестоко ускосио. Преко ријеке није могла ни птица 
прелетјети, а Горњоселци су једино отуда жито добављали. 
На другој страни га није ни било, а и све да је, ни тамо се 
није смјело мрднути. А код свакога се и посљедњи буџак ис-
тругао. Зелен је, још љетос, најбољег воловотка за десет ока 
жита замијенио.

Оно што је иза пушке претекло и што није у робију по-
тјерано, увирало се једно уз друго и склањајући пред војском 
бјежало у бријег и у стијене. А ко није имао животиње, дру-
го му ништа није могло помоћи. Сакривали су и крупну и 
ситну стоку, далеко је у гору и иза Орловине заклањали, ски-
дали јој чактаре и митили је да не блеји, или да се риком не 
показује. Но није било рупе у коју си је од вакмајстора могао 
склонити. А ко је једном код њега на виђење отишао, томе се 
више о брашњенику нико није старао.

Кад је имало зеља да се сасјецка и само мало брашном 
подмете, то је било таман као да си славио. Или жидак скроб, 
какав некад не би ни пред пашче усули, човјека угрије и 
дроб му лијепо ухвати па га памти као да је готовац појео. 
Трчали су у зајам, докле се имало у кога, и смицали стоку, 
оно што успију од вакмајстора склонити. Него у свакога се 
више препразнило и Горњоселци су, док су им цријева крча-
ла, по ко зна колико пута поновили старе ријечи како се 
боље сто пута од рада претурити, него једном од глади. Па и 
млађи су, са страхом који им је до тада био непознат, при-
знали колико су тешке и тачне ове старе ријечи.

Али у Горњем Селу је те године било залуду радити. 
Чули су они и за Шемши-пашину годину, има их што памте 
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Омера пашу, доста њих туви кад су Ускоци погорели, а као 
седамнаеста није ниједна бивала. Нити је таква долазила от-
како је вијека и свијета, ни ће црње бити, вјеровали су 
Горњоселци.

А кад је народ из вароши ускочкијем селима посуо, 
они су сви још више стрекнули, а старији су ишли као да су 
мртве главе на раменима носили. Ови су се привијали уз не-
кадашње ортаке и муштерије, а сретан је био ко је на какву 
својту набасао па нек је она и девета прозуко.

Теглили су варошани серџаде и ћилиме, свиленице и 
златна одијела, показивали наруквице и ђердане, сатове, 
пршћење и шта све још што Горњоселци никад нијесу у жи-
воту видјели. Они који су још понешто у кући имали одваја-
ли су од уста па су са њима мијењали. Чинили су то најви-
ше што нијесу могли а да залогај са овим злосрећницима не 
подијеле, а и допадало им се да и они нешто господско и 
вриједно у кући имају. Нека се нађе, зборили су, рачунајући 
како може, некоме у вијеку ваљати; јер и ово ће зло једном 
да прође, претећи ће зар ико да му реп види најпослије. Уз 
то им је текло још и помало посјека, а и у нови су се род об-
нађивали.

Него послије кад је и код најсигурнијих отањило, мало 
је ко хтио ишта са варошанима промијенити. Ако је неко 
шта за златни прстен или сат трампио, то је више што се 
божје греоте бојао па се на црног невољника сажалио. Но, 
кад видјеше гдје их род тако издаде, а Шваба стегла не може 
иксан да пуше, покајаше се Горњоселци што су с варошани-
ма и толико петљали. Кад се вук под каиш увуче и завири, 
шта ће им те прње и гвожђушине, не могу са тијем празан 
дроб задолмити.

Тако се Зелен с комшијама заговорио, иако је био до-
бро подранио и пожурио да прије птица у Кљештину избије.

Тек што је прешао раскрсницу и са главнога пута мало 
скренуо, видје некаквог човјека како се на земљи згрчио. По 
танкој роби познаде да је то један од варошана па му приђе 
поближе чудећи се зашто је на пут побрчио. И због чега се 
није мало устрану склонио. Опрезно га дохвати до руке па 
онда брзо до чела од чега се цио најежи, јер се овај био сле-
дио. Покушао је да га мало испружи, али узалуд. Када се још 
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боље у њега замотри, примијети како су му образи подаду-
ли, а уста као надувена. Чудио се због чега је такав и побојао 
да није на њему каква опака болештина. И покаја се што му 
је икако прилазио, може му какав ђаво прионути, толико је 
носила на свакоју страну и у народ се улегла свакаква зара-
за. И одмицао се, полако, натрашке, но му некакав ђаво није 
дао да се одаљи. Онда би поново према њему кренуо. Па је 
неколико пута све тако поновио. Најпослије дохвати један 
љескови патрљак, што му се поред ногу десио, па га убоде у 
ону гуку што је на десном образу била напуљила. Пошто га 
ту некаква тврђа дочека, он опет, још јаче притисну. Сад му 
се учини гдје су му уста нечим добро напуњена, као да му је 
голем залогај у њима застао.

Помисли како се несрећник полакомио, сигурно одне-
куд какву цркавицу обрео и ето како ли је јаднику присјела. 
Пробао је да му вилице рашчене кад оно унутра нешто за-
чагрља. Зелен помисли да није ништа друго но кошчурина, 
јер ко зна шта није овај у јаду глодао... Или је можда камење 
које је са земљом и са каквијем коријењем стрпао. И једва је 
некако прст провукао под којим се поклизаше неколике пло-
чице. Вилице су биле добро стиснуте па је он с муком прстом 
чачкао покушавајући да неку извади. Плочице су му испод 
прста измицале, стругале једна о другу и запињале за шкр-
бине те је са стотину јада једну куталисао. Кад видје да је 
златник, није знао да ли се више препао или обрадовао, у ис-
том трену. Но опет се брзо сабрао па пожури да види има ли 
му их још колико. Чим их је све повадио и онако влажне и 
избалављене једва у шаку стиснуо, опет се цио следи и обам-
рије. У том моменту се није умио са мјеста помаћи. Никад 
га тако нешто није нагло препало, а онда му се поче испред 
очи тамити, најприје облаци, па шума стадоше некуд бјежа-
ти, док се послије и Кљештина заљуља те и он са њима као 
да у бездан потону. И добар комад све то тако потраја. 
Послије му се оне птичурине из Кљештине почеше око уши 
сврдлати, чекао је кад ће онако раскреченије кљунова и на-
теченије ресица обојици за очи кидисати.

Пошто то мало прође и испред очи се размагли, он 
стегну шаку да му златници не испану и крену према Кљеш-
тини. На варошанина се није ни обрнуо.
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Помишљао је да златнике негдје у земљу закопа, скло-
ни уз њиву и обиљежи неким каменом. Али шта ће му то... 
И зашто их је узео... Кад ономе жалоснику нијесу помогле да 
залогај у уста обрете... Чему се он то може надати...

И бојећи се и да помисли шта се све доцније може де-
шавати, тако је у страху и несигурности некако до Кљешти-
не доспио.

Вјетар је био јак и чегртаљке су трештале па је Зелен 
око њих обилазио и само би понекад каменом или граном 
узмахнуо. Но и птице су се прориједиле, а нијесу биле ни на-
сртљиве као раније. Можда су узмакле и зато што су горе, ви-
сочије у странама сјекире тукле и шеге кладаре цијукале. То 
су Швабе довеле фурмане па су бо-рове у Орловини рушили. 
И кад би бор са хуком и ломљавом о земљу треснуо, птице 
би наједном узлетјеле и по стијенама се криле и завлачиле. 
Дуго би послије отуда вириле истежући вратове, а само би 
се понека у Крчевину залијетала.

Из страна се камење отискивало, долијетало у Кљешти-
ну па је и ограду у, Крчевини на два мјеста проломило. Него 
Зелен је то брзо поправио и ограда је на тим мјестима тврђа 
но је и била. А док је радио, није ни помишљао да га који 
одозго може притиснути.

А те године је једино Крчевина родила. И није боље 
одавно, то таква је она, кад друго нигдје не пукне, пријесје-
ке ће, знај, упунити. На неколико мјеста у дну вода јој је 
увијек балила па је то траву и жита подагонило, нарочито на 
сушној години.

Загледајући у тек зарудјеле класове, Зелен се обнађи-
вао како ће убрзо са српом у њу загазити. Него, изненада, из 
тог размишљања, тргну га гласно халакање, а док се он оба-
зре да види шта је, у странама, као да загрмље, и наста сило-
вита ломљава. Помисли он како се то фурманима омакло, 
поклизало се по овој сувовици и низ кршеве побјегло. Утом 
спази огуљевац, голем као бадањ, који је право према Кљеш-
тини летио. Каишао је земљу, савијао лијеске, а кленове и ја-
сење као трске рубио. И док је Зелен стрепио којим ли ће 
крајем Крчевину закачити, из ограде су полетјеле гране и 
бусење. Но пошто је балван ту више врхом запео, некако се 
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више изокренуо и косимице се преко Крчевине преваљао. И 
још је овај испод Кљештине тутњао, кад је поново, одозго, из 
Орловине погрмљело. Балвани су се сударали, прескакали, 
раздирали земљу, отискивали камење и чинило се да ције-
ла Орловина се низ Кљештину у Драгошницу отискује. Није 
Зелен знао куд више да бјежи како да се склања, а да га ка-
мен или неки отарак не достигне. Да је икако могао узнати 
гдје је Швабо смислио да балване низ ове урвине до у Дра-
гошницу отисне и послије трифтом свезе низ воду, нешта би 
учинио и морао би толико жито спасити. Ако ништа почу-
пао би га онако зелена, или би и пред вакмајстора отишао 
да га закуне и умоли, па ако би му и главу узео.

Не могавши да се од Крчевине одмакне, понекад се 
мало и сабере те се загледа да види хоће ли му бар ишта у 
крајевима остати. И таман се почне мало обнађивати, а оно 
груне нова гомила те му се учини како се и Орловина 
заљуљала. Зато он пожеље нека се једном преврне па да и 
њега, и Крчевину, са балванима, заједно низа стијене отисне 
и одозго поклопи.

Гледајући то чудо Зелен је мислио како се смак свије-
та, тог трена, пред његовијем очима, дешава. И стискајући 
златнике сјећао се како су му стари зборили да ни у једну 
пару, сем ону у злату, не можеш ни у шта рачунати, и никад 
не знаш колика је вијека. А злато може у свакоме вакту 
ваљати. Но, ето, он је своијем очима видио гдје човјеку ни 
злато не помаже, и не вреди више него ли трула балега.

Па за земљу се вазда зборило да од ње ништа није си-
гурније. Једино се у њу може човјек поуздати, неће му дати 
да крепа, ни на каквом земану. Ни јој шта може пожар, ни 
разура, а и земљотрес и сваку силу ће да предура... Али, шта 
је сад ово... најбоља му њива у Драгошницу замаче... Зна он, 
бивало је мука и невоља, болештина и гладније година, и 
шта све још није Горње Село притискало, али зар њему би 
суђено да свјетско скончање ишчека... „Земља ће након све-
га остати...“ како клетву је мумљао, подругујући се старијим 
Горњоселцима што су тако зборили. Волио би кад би се мог-
ли како подићи па да виде како им се обистињује. И толико 
се био на њих окивио, као да су му баш они криви што му 



143

Г Л О Г О В Ц И

балвани и стијене сву Крчевину у мутну воду однијеше. 
Просто нека је онолико жито и род, што је било скоро до гув-
на доспјело, него он види да га из ње неће више никад пуца-
ти. Зато би склањао очи и бјежао само да је такву не гледа.

Но, поглед му се сам отме на Крчевину и понекад му 
се учини да ће, опет, нешто жита у крајевима остати и тада 
помисли како ће се она, некад, поново, црницом напунити, 
саплакаће се одозго са Орловине и из странчина. Само ако 
имадне ко да то све види и дочека.
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Када се Милентије огледнуо у локви, стрекнуо је као 
да је доље ђавола умотрио и помислио како нема те силе 
која се од њега оваквог не би препанула. Ни по чему се не 
може видјети да личи на иксана, нити на неко друго божје 
створење које су људи икад сретали у овим крајевима. Ску-
репсао је толико да му се само још непросуте кости држе у 
кожи, а и она је вегда, као изанђало ћедило, и тања од пу-
шаће хартије. Откако је побјегао из Нађмеђера, цијелу 
Мађарску и пола Србије је околоматио докле се, послије сто-
тину мука, помолио на стијене. Ни сам није знао колико је 
ријека и брда прегазио.

Довијао се он како једино умију планинштанци када 
се нађу у големој муци и невољи и који су се у своме вијеку 
са свакаквијем белајима рвали. И тако, варакајући се, знао 
је и он да као жаба пуже сатима или да по неколико дана 
чучи у грмењу и кукурузишту. Али најтеже му је било да се 
пребацује преко ријека, најприје докле пронађе мост, а 
послије како ли ће подесну згоду увребати. Некад му је би-
вало боље да кроз поља и низа шуму иде по дану, а гдје су 
тјешњи пролази, провлачио би се ноћу, држећи се сента и 
неке линије, само њему знане и видљиве, што би је изјутра, 
према сунцу, по непознатом крају оком оцртао. А чим из 
равнице курталисао и докопао брда, учинило му се као да 
му је лакнуло упола. Његова нога је била вичнија стијенама 
и стрмини па се на таквом терену са свакијем белајем умио 
боље варакати. И такав какав је био, кад је из равнице ноге 
изглавио, понадао се некаквом спасењу, иако је Швабо при-
тиснуо све до мора. 
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Кад су их у великoj групи на рад повели, умакао је 
кроз кукурузе и међу шашом нестао, као да је наједном по-
тонуо у земљу. Логорске власти су препипале сву околину, 
али пошто никакав траг ни стрв не потрефише, послале су 
извјештај вишој команди, вјерујући како ће се око тога све 
брзо завршити. Један логораш мање или више, никаква ште-
та. Негдје у близини се претурио па су рачунали како га је 
муљ, у трену прегрнуо. Чим се вода повуче, указаће му се бар 
нешта од одјеће, али докле се тако нешта не деси, у логор-
ском протоколу стајаће само једна ријеч: нестао и поред ње 
убиљежен датум. Старјешина је морао извијестити вишу ко-
манду, тачно. 

Да је Милентије, као и толики други логораши, цркнуо 
од терета, или било чије руке погинуо, страдао на раду, 
старјешина логора не би морао ништа друго да чини, сем 
што би за једнога смањио бројно стање, а поред његовог име-
на у списку да један крст уцрта. Што се тиче њега и код вла-
сти и у логору на томе би се све завршило, нити би било как-
вог више обавјештавања ни истраге, колико да је липсало 
марвинче. Али све би се друго у логору могло десити и оп-
равдати, само не да логораш нестане без трага. Знао је то 
Милентије и зато се чувао да се чиме не ода и негдје нео-
презно не покаже. Сигуран је био како је у цијелој држави 
жандармеријским станицама јављено да је логораш из 
Нађмеђера нестануо. Иако се није могло вјеровати како је 
жив могao преко ријеке, или икуд даље одмаћи, опет су и 
најудаљеније станице добиле његов опис по коме га је сва-
ко могао лако препознати. Зато се он толико и одаљавао од 
пута и, као звјерка, бјежао од народа. Нигдје се ни пред ким 
није смио показати пошто би га свак, као туђу овцу, и у 
највећој маси, лако уочио. 

Још првог дана је логорско одијело под некакву међу 
закопао пошто се успио да прикраде једној кућици која је 
била на самку, и скине са конопца одијело што га је домаћи-
ца била изнијела да провјетри. Покупио је одатле и два пре-
облака и томе се обрадовао више но ичем дотад што је добио 
у животу. Пошто је био крај љета, за храну се некако и могао 
снаодити, откине воћку па нек је и зелена, ископа репу или 
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одсијече главицу купуса. Ако опази саму стоку на паши, 
прикраде се и подвуче под краву, или прислони уз козу, а по-
неку успије те, као некад мајку, одоји. Него ни у томе он није 
смио пуно ризикати па се дешавало да скоро и по цио дан 
чека док се чијему стаду или кући привуче. Ако је кућа по-
ред кукуруза, или је примакнута до шуме, прикрао би се 
близу и ту џојао, као скамењен, докле било шта од хране не 
уграби. Највише зато је хљеб и варенику оштеђивао само да 
не би морао често да се примиче кућама и без великe не-
воље глави мјесто угледа. 

А најтеже од свега му је било да се пребацује преко 
ријека. Око тога је понајвише издангубио, али није жалио 
пошто је успио да сваку пређе неопажен. Имао је неку вели-
ку срећу при себи, никоме не испаде сумњив, нити га ко 
тамо, гдје је било најопасније, примијети. По сунцу се нај-
боље сналазио и тако обртао ка сенту, стално пазећи да ко-
рак према југу управи. Опучи он по правцу, изабере какав 
шумарак, неку зграду, брдо или пропланак, и држи се коли-
ко најбоље може. Па чини му се да није много ни свртао, а 
то колико је од најближег правца одаљавао, чинило је више 
како би опаснија мјеста и сусрете избјегавао, него што је, кад 
се смете и побрка, од правог пута залазио. Кад је био сигу-
ран да га неће нико изненадити, спавао је по шталама и у 
сијенима, али лако, као зец, тако да је опажао сваки ћув 
вјетра и лагано шуштање сламки. Звјерке није било која би 
могла тако као он слуктити, па и најмањи шум или покрет 
прије њега да опази, а да још препозна и од чега је. Свему 
томе се он још у планини за овцама увјештио, а сад га је при-
помогла и невоља. 

И тако је послије толиког коломаћења и скривања три-
десет петог дана изнад стијена, на помол Селишту, избио. 
Склоњен у густишу, поврх самог пута, видио је село у којем 
је своју најмилију њиву имао и гдје је провео неколикe 
најљепше зиме у животу. Одатле ће бар лако, познаје сваку 
стопу, не би могао заћи па да су му и очи завезане. Снаодиће 
се и по најгушћој карамлучини, нема више да се ломата уза-
лудно, нити од пута много одаљује. Овако смореном и изне-
моћалом мало му више треба од два сата па да се спусти до 
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Драгошнице, а одатле преко Селишта, да би на Брдо искро-
чио, мораће пљезати барем још двапут толико.

Стетураће се до доље, нада се, прије мрака, а и на Брдо 
ће се, па кад ће пужући, некако испети, али му је душу заче-
пило како ће прећи преко Драгошнице. Него кад је толико 
ријека од Мађарске пребродио, неће га зар ни Драгошница, 
ту пред вратима, прождријети. А само ако би преко моста 
уграбио, као да би био његов цијели свијет. Обрнуо би нани-
же, низ Невиђен, да потрефи неки од газова, али не смије у 
то убруздати, матица би га спопала и однијела низ букове, 
као перушку. Он се овакав не може с манитом Драгошницом 
изнијети, па кад не би била ни преко кољена. Но, она зна да 
замами, рекао би човјек плитка је и мирна, а тек кад зага-
зиш, видиш гдје је пет пута дубља него што ти се чинило, а 
докле дохвати, као да одсијеца миздраком.

Па шта да чини жалосан од свога живота: ни смије на 
мост, нити се опет како усудити да проба не би ли је игдје 
прегазио. Чим ногом на прву даску начепи, мост ће се зат-
рести и ужад зашкрипати, и чуће га неко па нек је и на 
пушкомет одаљен. Чему ли се још то може понадати ако 
жандарми слукте и вребају баш ту поред моста. Уловиће га, 
на овом тишку, као птицу кад пане у тоноте.

Премишљао је дуго да ли ће преко моста опробати или 
ће се куталисавати преко газова. Познавао је два мјеста у 
Невиђену гдје се Драгошница љети, ако је имало сушно, 
може прегазити, а да човјеку ни преко прси не прелије, али 
му се није на њих ударало јер се бојао од воде као од црног 
бездана, али се није усуђивао ни преко моста. Вјеровао је да 
уз сам мост, склоњен и притајен, чучи Швабо и мотри и 
слукти свакога трена. Не може се ни мува на уже спустити, 
а да је он не опази. До пред саму кућу је приспио, али му се 
испријечио ледени језик Драгошнице који он није кадар да 
прекрочи. И тежа му је сад ова манитура, и њен сатрули и 
накривљени мост, него све друго што му је у оволико дана 
пут препречавало.

Скркла је већ и ноћ, мркла и аветињска, а Милентије 
се није одлучивао куда би се најпослије упутио: да крене 
мосту па шта му бог милосни спреми или се окрене наниже 
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према газовима. Гледећа му је смрт и једно и друго, али није 
могао више чекати и скањивати се. Рачунао је, ако смрт већ 
мора доћи, како је и најбоље нека га ту испред рођеног пра-
га сустигне. Кад само не остави кости у туђем свијету. Њего-
ви ће му бар овдје моћи на гроб сврнути и биће му лакше и 
друкчије, него да је остао затрапљен у туђој и далекој ледни-
ци.

Док је по баруштинама грецао, чинило му се да му се 
само из равнице ишчупати, докопати брда и стијена, како 
нема силе којој се не би отео или јој некако траг заварао. 
Тамо се плашио непознатих крајева и туђег народа, а овамо 
га сваки грм и камен познаје. Па још само кад би се преко 
Драгошнице пребацио, као да би већ пола свијета било ње-
гово. Али тежа му је она но ишта друго са чим се на овом ду-
гом путу сусрио.

У Нађмеђеру је први пут видио да су и људи репати. 
Да му је то неко раније испричао, помислио би гдје тај неш-
то оћосава, или је шенуо потпуно. Гледао је на купању сва-
кога редом чудећи се како су им искочиле тртице. Да толи-
ку кост није и изнад своје задњице напипао, која му није мо-
гла стати у шаку, не би могао повјеровати да су то око њега 
божји иксани, прије би рекао гдје се обрео међу неким ђа-
вољим створењима каквих може имати само у вражјем 
дуњалуку. Па кад је заумио да такав из Нађмеђера жив ука-
пула и још се понадао да стигне и до под Оштри врх, што се 
не би могло десити да и преко моста, уз божју помоћ, прекро-
чи.

Горе му не може бити но што је досад истрпио и зато 
се једном одрисио. Оно што ће да бива, морало би доћи нај-
послије. Сад кад је до кућног прага докрочио, остало му је 
само још да се на њега и попење. Закорачиће па кад би се 
под њим ђавољи бездан отворио.

Како се примицао мосту, ноге су му се кратиле и сту-
дењеле, док му је кроз главу грмјела силовита јека и тутња-
ва па му се чинило да ће му се, прије но и на даске нагази, 
обадвије ноге скршити, а лобања као загријана срча прсну-
ти. Не би ни знао да је већ на мосту, да изненада не задрхта 
и не посрну. Пробао је неће ли мало вјештије крочити и не-
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како ову вражју дрхтавицу смирити, али су се жице све јаче 
цимале и даске изокретале и нагињале. Он се на њима јед-
ва одржавао и бојао се да га не стресу у воду, као дроњак. 
Нијесу му сад Швабе на ум падале и хоће ли га, ако жив 
пређе, као миша под бату уловити. Имало да је видно, коли-
ко му се у глави смутило, треснуо би прије но би и до поло-
вине моста доспио, али онако је боље кад ништа, ни под со-
бом, ни изнад себе, не види. Њима с Брда увијек су се Се-
лиштаци због толиког страха од моста поспрдивали, а они 
се, опет, некакве јаде јуначили, али сваки који се усудио да 
пређе, бивао је послије бљеђи од воштанице. И шта они си-
ромаси све не би дали само да нијесу морали преко моста. 
У том јаду се сјетио како се њему било први пут туда укани-
ти. Кад се мост извио и затресао, учинило му се да га спопа-
ла некаква вјетрина и на облаку подигла у небеса. Кад би 
могао да само тврђу испод себе додирне, све би дао што 
може видјети очима, а чим је прешао, заклео се да неће ње-
гова нога више преко моста на Драгошници. Никад! Није то 
могао дуго заборавити па се од њега толико пута и у сну пре-
стравио. Послије би се будио, сав знојав, као да је из ријеке 
извађен, и бивао сретан што је лежао у кревету, далеко од те 
маните воде и труле и несигурне мостине, што је преко ње, 
као у хитњи, некако немарно пребачена, а која није била си-
гурна ни онда кад је тек постављена, а камоли послије толи-
ко година кад јој је ужад рђа изглодала и даске у влази са-
гњиљеле.

Покушавајући да како корак подеси не би ли грдосију 
бар мало смирио, он се повијао у пасу и грчио у кољенима, 
али је то чинио тако неспретно и наопако те су се жице све 
више лабавиле и трулаци испод ногу размицали. Изгледало 
му је да до њих више и не додирује, но да га је помамљена 
сврдлица подигла па млатара њиме поврх воде и над стије-
нама. Да га барем хоће ту гдје је најдубље цецнути, нек 
прсне у ваздуху као прдало.

Помишљао је у том моменту како је свуд друго у свије-
ту, куда је пролазио, све некако тврђе и стаменије, а овдје, у 
његовом крају, нема ништа што није ситно и климаво. Тамо 
су крупнији и коњи и говеда, а куће високе, виши им прозо-
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ри но што су овамо врата. Овдје су само високе стијене и 
сњегови, а ријеке су нам ледене и здуовите. И још се чудио 
како су тамо куће у низу, под конац управљене, а овамо рас-
турене и једна од друге одаљене на пушкомет. Него, опет он 
не би ништа од овог за њино најљепше мијењао, једино, кад 
би могло, са њима би трампио мостове. Њинијем је завидио 
што су тако силно утврђени, на широкијем ногарима, који 
као да су урасли у земљу, а кад преко њих прелазиш, и не 
знаш да си се од земље одвојио.

Кад се клаћење мало смирило, понадао се да је прева-
лио половину и рачунао како ће и ову другу препузати. Али 
жице су се опет затресле и он помисли гдје ће од великог 
зора пући те ће се све, уз силан тутањ, низа стијене сручити 
у воду, само што није знао која ће страна прије да изда и по-
пусти.

Док пуже, понекад би помислио зашто ли се још то 
нико не јавља. И повјерује гдје чекају док сиђе па ће га тамо 
на цијев заставити, да виде ко ли је тај што се у ово доба игра 
са главом, још на толикој карамлучини. Понекад опет повје-
рује да ће, само ако жив пређе, мрснути у мрак те им од 
шаке до лакта одмјерити, па нек их буде не знам колико. 
Утом се изненада још силније заљуља, па подиже увис и 
наједном потону у дубину. Тако су, сјетио се, покојног Мила-
на на вапору таласи по океану бацали, а он је сиромах леле-
као вјерујући да неће више никад на земљу станути, нити је 
видјети очима.

Није могао бити сигуран је ли то он на земљи или се 
прућио по даскама. У глави му се мотало и кумбуљало, а 
свици су му пролијетали испред очију. По томе што се цију-
кање смањивало, понављајући се рјеђе, вјеровао је како се с 
моста сфуљао, иако му је још ожичица играла, а унаоколо 
све обртало, као на млинском камену. Чим се мало прибрао, 
открочио је устрану да га из прве не потрефи, ако некога 
има у близини. Напрегнуо се и побоље ослушнуо, али се није 
ништа чуло, сем шкрипање моста које се лагано тањило и 
смиривало. Иако је знао како је Швабо у сваки буџак зави-
рио, повјеровао је да барем ноћас нема никога у близини. И 
да га, може бити, неће ни имати задуго, отишао је он да мо-
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три по ширијем путевима и тврђим мостовима. Знају толи-
ко да се ноћас неће упутити нико преко Драгошнице и уз Се-
лиште, па вала ни зли и несретни. Мало ко туда и обрће кад 
је толико скрајнуто и одаљено, од бога и од свијета. Имају 
Швабе пречега посла него да надгледају оно неколико гу-
баља на Брду и у Селишту. Држе се они главније путева и на-
сељеније мјеста, а не маре за врлетне и дивље пустаре. Ако 
се неко из даљине овамо и упути, дочекаће га прије него и 
укрочи у овај сломоврат. Довољно је да Брдо и Селиште само 
понекад обиђу, толико да се зна гдје је и ово њихово, а да се 
ни они не би толико окомотили мислећи да су од нове држа-
ве и њене власти заборављени. Разумио је тако из оне двије 
карте што их је од куће добио. Толико је некако растолковао 
како су му околишно наглумили пошто нијесу смјели ништа 
да напишу отворено.

Бојећи се да не заспи и не назебе, он се подиже и кре-
ну полако навише. Гавељаће како буде могао и почивати, 
ако морадне, и послије сваких десет корака.

Кад је избио код чесме у Доњем Селишту, ријеши да ту 
подуже отпочине. Да је некадашњи, за сат би одатле на Брдо, 
а за само још пола кварта од другог и у својој би се кући об-
рео. Сад овакав какав је не смије ни да помишља за колико 
се може горе попети, најважније је кад је на овим штапци-
ма главу дотле донио. Зато неће више ништа да прорачуна-
ва, доста му је било и бројања и обијања.

Прво је протрљао руке иза шака, поквасио се добро по 
затиљку па се тек сагнуо да се напије. Ждроктао је толико те 
је изгледало као да ће дебелу чесму пресушити. Никад му се 
раније та вода није чинила толико слатка и мелемна као 
сада док му се тихо разлијевала по тијелу. Неколико пута је 
покушавао да престане, али није могао усне од луле одвоји-
ти. Толико га је та громовница расхлађивала и милушила да 
му се чинило као да му се само рајско млијеко стаче низ 
грло. Или да је то медовина што цури из ђавоље стијене. 
Ништа му слађе досад није на усне кануло.

Послије је сио на камен да мало отпочине, а пошто још 
мало присркне, продужиће навише. Но, кад је сегнуо да ус-
тане, ни једну ногу није могао испод себе помаћи, колико да 
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су му обје огрезле у олово. Стрекнуо је да није ништа друго 
но су се жалосне одузеле. Али нема се шта ни чудити када 
зна одакле су га донијеле и шта су све сиромашице издура-
ле. Од судбине се не може утећи, слушао је он то одавно, а 
сад је то и на својој чапри осјетио. Куда ли је само пребро-
дио, колико пута испред гледеће смрти умакао, па сад кад је 
и мост на Драгошници прекрочио и стигао под Брдо, наж-
дрије се воде и пред самијем кућним прагом обогаљи. Ноге 
су му се укочиле, као два штапа, и није више осјећао да су 
његове.

Откако је нови мост испод утринскијех стијена поди-
гнут и кроз Падалиште џада пробијена, овуда мало ко више 
обрне. Ада није толико спутно, наишао би неко, не би ни 
пола сата чекао. Спасио би га, на коњчету истјерао до куће, 
или би учинио глас његовијем. Ако ништа друго, склонио би 
га бар мало у страну, намјестио на лишће гдје би могао са-
чекати.

Шта он да чини, овакав, ако однекуд и Швабо налута? 
Ако их има игдје у близини, брзо ће на овој жеги ожедњети, 
а у њинијем мапама сваки је извор уцртан и нађу га прав-
ке, као да су га они закопали. Него, нек и не наиђу, уколико 
неко други не избије, црћи ће ту као марвинче, толико бли-
зу својих, а сам, без игдје икога, да му нема ко ни очи скло-
пити. Ако и није вјеровао да нема човјеку смрти без судње-
га дана, бели се сад добро увјерио. Ето куда га је све ђаво но-
сио, шта је преко главе претурио, али му не би смрти, иако 
се за њу као за највеће спасење молио. Но, неће она да дође 
онда када је човјек призива. Чекао је, надао јој се, кумио и 
богорадио, али га је увијек некако за циглу длаку размињи-
вала, толике је цијелим путем још док су их одводили позо-
бала, а да и не броји оне у Ашаху и Нађмеђеру. Она сачека 
докле се човјек хиљадније мука намучи, а узме му душу баш 
оног момента кад је сиромаху најжалије.

Сколио га је дријем, а тијело му је тврднуло и студење-
ло па му се чинило како га је ево и пристигла. Био је задо-
вољан што га је ту поред воде снашла, гдје ће га придавити, 
тихо, да се не намучи. Само да га је пустила да чељад сву 
види и са свијетом се под својим кровом поздрави, не би јој 
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ништа више ни као посљедњу жељу заискао. Са њим се она 
толико пута варакала, јавкала се и помаљала, па опет, кад 
јој је био најближи, измицала. Али никад није много одаља-
вала, остајала му је негдје иза самог колијера чекајући да га 
придави када њој буде воља, а њему кад је најжалије. Кад би 
га год раније скопала, увијек је пазила да много не притег-
не те му је остављала помало паре у душнику, толико да се 
с јадом може повратити и доцније причати како је он ишао 
и на они свијет. При свему томе ранијем ово му се чинило 
толико лако и лијепо, као када се успављује у ракији.

Протрљао је малчице руке, па врат испод бабине рупе, 
онда и око уши и по крајевима чела те му се опет поче раз-
магљивати.

– ’Ајд’ помози, Боже - порадова се те их стаде јаче стис-
кати и лупкати око зглобова и по листовима. Осјети да му и 
крв поче помало миљети и понада се гдје се и нијесу одузе-
ле потпуно. Моћи ће их можда и промрдати. Послије је 
лупкао по објема, хитро и вјешто, те су се оне загријавале као 
да их је под шпорет завукао. А кад се придигао и на њих ос-
лонио, било му је као да се родио наново.

Усркнуо је ваздуха колико је највише могао и кренуо 
грабећи док се није почео поново хладити. Више не смије 
застати, нити пустити да би га сан ухватио, мора ићи и мр-
дати се, па колико може. Са пута неће свртати, нека бар мало 
крочи комотно. Најважније му је кад је преко моста уграбио, 
пошто га ту нико не опази, нема се више чега бојати. Могло 
би још бити да неко на кућу мотри, али чим се горе примак-
не, преко клека ће окренути и у Главицама се, гдје је нај-
гушће, међу чечаре склонити. И ту ће чекати докле неко од 
фамилије избије. Увребаће да им се јавне кад буде најсигур-
није, а у селу и у кући се неће појављивати, вераће се по 
Оштром врху. Најглавније нека његови знају гдје је, а од оне 
цркавице што имају могу помало одвајати и дотурати му у 
шуму. Горе се више нема чега бојати, у Оштром врху га ни 
дивизија не би могла пронаћи па да Швабо остане и десет 
година.

Све је смислио како треба и сад му није било жао што 
га је смрт тако размињивала, па још кад га и ту поред чесме 
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поштеђе. И раније је он знао како човјек може големе муке 
издржати и да је тврђи од сваког божјег створења, но сад кад 
замисли куда је све главу пронио и колико је пута до смрти 
дотицао, чуду се не може начудити како ли све то издура ње-
гово скорело и усукано тијело. Стоти дио од оног што га је 
сналазило, откако су га за Нађмеђер повели, и у сну да је ви-
дио, вјеровао је гдје не би могао истрпјети, а он је ето и живу 
кожу до под Брдо донио. Него рачуна да му је тако било још 
на рођењу записано и да свевишњи с небеса свачијим жи-
вотом управља.

Како се више загријавао, ноге је све лакше покретао па 
се зачуди кад видје да се већ испод Ђавоље стијене обрео. 
Још само кварат од сата па ће се и стране куталисати, а онда 
ће, чим се на Ждријело помоли, сврнути с пута, па преко 
клека и кроз чечаре, за само још толико и до изнад куће из-
бити. Одатле ће лијепо мотрити шта се око његове куће и у 
цијелом селу дешава. И разумјеће им сваку када се дозивају. 
А нада се да неће дуго чекати докле се неко од укућана, го-
нећи стоку, баш туда упути.

Присјећао се колико је пута још као дијете испод Ђа-
воље стијене прошао. Стари су зборили како је у њој ђаво 
који ноћу одозго човјека зове именом. Од његове цике се и 
коњ поплаши, укипи се па неће да мрдне. А иксан ако се 
одазове, може се скаменити на истом мјесту, или уколико 
умакне, једва ће успјети да допре до постеље, са које је мало 
ко устао. Придоцнио је и он толико пута, враћајући се с па-
зара или из млина, али никада не чу ништа одозго, нити му 
се иједном на томе мјесту коњ поплашио. Али и поред тога 
је гледао да туда никад много не прикашњава. А кад се при-
деси, журио је не би ли што прије на помол селу избио. И сви 
што су туда пролазили, да су икуд могли, најрадије би зао-
бишли Ђавољу стијену, али шта кад су свуд уоколо склопиле 
урвине и литице. Нема ни звјерке која би се на другом мјесту 
могла провући. Милентије се испод ње придесио у моменту 
кад се мрак још није сасвим навукао. Зато не мора да тету-
ра и посрће по камењу, а и ђаволу, ако га има горе, може 
уграбити. Неће зар бити тог бата да га баш сад, у први сум-
рак, одозго зазове, кад није никад раније ни око поноћи. 
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Сјећајући се како је некад туда пролазио, у себи је понављао 
приче о Ђавољој стијени које су путници из одаљеније села 
са страхом о њој преносили.

Остављајући тако иза себе Ђавољу стијену и многе 
приче које су се о њој међу путницима понављале, полако 
се примицао и Ждријелу. Онда се сјетио како ту, чим се на 
Брдо издуши, човјека наједном докопа вјетрина па онако 
знојава и загријана може да као пушка пробије. Жалили су 
се људи како их ту увијек проломи и залуду им је било и што 
се до под грло запуче и умотају шаловима. Зато, прије него 
искроче, обавезно би барем мало застајкивали да се расхла-
де и да их, парне и мокре, опаки манитаћ не дочека. Милен-
тије не би умио избројити колико је пута одоздо тако врућ 
излазио, али њему је кућа била близу па се брзо склањао, 
мијењао смокрени преоблак и слеђене кости парио уза шпо-
рет. У њину кућу је толико мртачких путника избијало, неки 
не би могли да уста расклопе, а другијем су се вилице тре-
сле као у грозници. Па и по најљепшем времену човјека она-
ко врућа може на Ждријелу да дочека и проломи, те ако 
нема обилату и топлију хаљинку, не може га разминути што 
неће одболовати у постељи. А и нема дана у години кад пре-
ко Ждријела не бије некака вјетрина. Нека је и свуда унао-
коло тишак, да ни прамен на овци не подиже, ту ће га неки 
манитаћ донијети да сврдла и налијеће у маховима, а поне-
кад може човјека и с ногу да обори. Кад се Селиштаци и ови 
с Брда наљуте што не могу без вјетра жито развијати, зарек-
ну се како ће гувно правити на Ждријелу па ако ће им 
послије свако зрно у Драгошницу замаћи. Понекад опет, 
престрављени од висећега моста и преморени од ломатања 
по стијенама, зарекли би се како ће баш ту направити 
вјетрењачу. Сигурни су били да не би имало јаче надалеко, 
а то су им и потврђивали сви који су туда кириџијали пре-
ма Пазару и Стамболу.

Премишљајући о томе колики ће га вјетар на Ждрије-
лу дочекати, Милентије је увијао оно мало прњетина око 
себе и купио зној са чела и око врата. Добро је знао како би 
било паметно кад би се мало спустио да отпочине. Вјетар, 
ако је имало јачи, може га, као сламку, ћунути и заждити 
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њиме о стијену. Клекнуо би бар мало на кољена, прије него 
га онако врућа и решетна пробије, али шта ће ако га дријем 
превари, или му се опет ноге укруте. Но, убрзо се мануо ко-
лебања и ријешио како је најбоље, стопу по стопу, омицати.

Утом се изненада пред њим обретоше двије црне и го-
леме прилике. Није могао видјети како ли изгледају, али би 
се у сто манастира заклео да никад тако голема људска ство-
рења није сусрио. А кад су почели по швапски мрсити, јасно 
му би ко су му ти ђевери што га овако у невакат дочекаше. 
И они, да га и нијесу према фењеру посмотрили, из прве су 
могли потрефити ко је и одакле је.

– Намучио си се големо, а и пуно си времена оставио.
– Сад му је пут познат, умио би се сам врнути.
– ’Оћемо ли да га вежемо?
– Боље је попа везати, но за њим натезати...
– Да свежемо, но шта! Кад је могао отуд умаћи и довде 

допријети, ко зна шта овдје не би...
– Е нема га овај куд мајци кад је овакав.
– Не знам ја ништа, карамлучина стегла, а оволика 

пустара...
– Овдје ја не вјерујем никоме. Ништа. Кадро је оно 

свашта урадити па нек’је и овако саспјело.
Но, кад су видјели да даље не може ни стопу, покајаше 

се што су му руке везивали. Један је остао код њега док онај 
други коњче из села доведе.

Пресамитили су га преко самара и увезали као праз-
ну врећетину. Иако су га добро притегли и утврдили и зна-
ли да не може своијем ногама мрднути, опет се нијесу хтје-
ли од коња ни за длаку одвојити. Милентије је климао док 
је кљусина испод њега посртала, а Швабе су се ишчуђале 
како је бог могао да створи оволике врлети. Кад су били ис-
под Ђавоље стијене, он се понада неће ли га одозго анатењак 
зазвати. Уколико се јавне, истог ће часа запиштати не би ли 
му душу за севап примио. Али из стијене не би никаква 
појавка.

Понекад, опет, не би могао ништа да разабере, је ли 
спавао, да ли га је хватала несвјестица, или му се, смореном 
и укоченом, све узбурљало и смијешало. А чим му се имало 
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развиђели, учини му се како се низ усов у Невиђену покли-
зао и да лети право у Драгошницу.

Пробаће још, кад буду преко моста, да кљусе испод 
себе поплаши. Неће ли их сручити у воду. Томе се још само 
може понадати. Ако успије, нема шта више жалити. Кад буду 
по средини, сегнуће колико има снаге и заурлати као диви-
на. Може драги бог дати да стрекне коњче испод њега. За-
мишљао је како ли ће то изгледати и прорачунавао да не 
омаши ни у чему.

Прије него су пришли до моста, Швабе се нагло заус-
тавише. Милентије није разумио о чему су зборили, нити би 
умио казати колико су се ту задржали, само се чудио откуд 
им онолики конопци и због чега их навезују један на други. 
Потезали су и по неколико пута из чутуре, па онда загледа-
ли час у њега, час у кљусину и испробавали да није олаба-
вио конопац. Чим се увјере да није попустио, опет би на-
гињали да испијају.

Драгошница је тутњела и ударала у стијене, а Милен-
тије је молио бога неће ли се како кљукнути у њене ледене 
вирове. Ако буде сретан, замаћи ће са овом обојицом. Него, 
жао му је коњчета, оно жалосно, као иксан, све зна и разу-
мије. А нико човјека и не учува као оно, донијеће га, ако за-
немогне или је у ракији, и спасити му главу као брат рође-
ни. Нема га ко ће као оно потрефити пут кроз маглу и мећа-
ву. Зна сирото и кад је домаћин наумио да га смиче, пре-
досјети то и мјесец дана раније па окљуни жалосно и иско-
лачи очи, а сузе као ђинђуве саме му се откидају, не може 
иксан од грехоте у њега погледати. Има и оно душу и болеће 
је више но икакав живи створ на свијету.

Милентије није ђавоље разумио, само је уграбио да 
види како је један Швабо прихватио конопац и кренуо. Онај 
друга је чврсто коња до самих вилица држао и није му дао 
да мрдне. Ужад су шкрипала и цијукала те је по томе и мо-
гао знати докле је онај одмакао. А кад се мост умирио, отуд 
је Швабо повукао и затегнуо конопац. Коњ је не опирући се 
начепио на даске, а онај што га је држао остаде и не крену 
за њима. Мост се климао и цијукао, а Милентије је као праз-
на торбетина млатарао преко самара. Он собом никуд не 
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сегну, нити је гласа испустио. Да ли је жалио себе, или коњ-
че, или му је било криво што га Швабе сама преко моста упу-
тише, то он сад није знао, а ни црни ђаво не би умио ту 
ништа посигурно казати. Може бити да заиста није имао 
снаге да имало мрдне, или испусти из себе аваза.

Кад се мост поново смири, онај други је кренуо пола-
ко. Док је коњ испод Милентија дрхтао, он се мучио да доку-
чи због чега ли баш тако Швабе урадише. Да му нијесу са 
чела прочитали намјеру? Но, залуду му је било да главу тиме 
пробија кад више ни у шта није био сигуран.

Једино је знао да ће га ова двојица, сјутра, предати 
другијем који ће га даље према Нађмеђеру спроводити. Ко-
лико ће их се промијенити и докле ће издржати, о томе неће 
више ни да помишља. Чека још само да му се дух откине. И 
молио је бога неће ли се то већ једном десити прије него што 
одаљи од Селишта.
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Послије доручка заједно смо сви пили кафу, био је то 
наш редован и лијеп обичај. Одмор је велики те смо то мог-
ли радити без журбе, ни да се ко изгори, нити да се коме опет 
мерак поквари. Иако сам овдје одскора, брзо сам се на то 
свикнуо, а и није се тешко сродити са таквим обичајем. Је-
дино што је Добрији за кафу времена фалило па је он тада 
са нама и није пио, нити је било кад почињао ако је знао да 
је не може густирати, натенане.

Сви смо се чудили шта има толико из једне шољице 
циједити, па да је умјесто ње пун пунцат лонац, имао би му 
кад и по пет пута у дно пунути. Ишчуђали смо се како то 
може, откуд му толико стрпљење, зар му не досади, те како 
му се не стужи кад је толико охлађена, али он је једнако 
настављао по своме и, кад једном сркне, док се поново маши, 
свако други би велики рад урадио. Знао сам много кафеџија 
и гледао доста оније што не могу сачекати да се бар мало 
ладне, него је у два гутљаја онако врелу сасипају, и друге 
који веле да је тако не би бројали, но разлажу полако и при-
сркују помало, уз дуван, и у разговору присмачу, али нико-
га који може и има шта толико циједити у свом животу није-
сам чуо ни видио. Нити ћу вјерујем икад, па да и три вијека 
претурим.

Ми смо га с нестрпљењем чекали и често пожурива-
ли, али он је све то мирно слушао и са једва видним 
смијешком гледао како ми то у некаквој журби чинимо, но 
о томе он није никоме ништа зборио, нити га је шта могло 
промијенити и натјерати да икада бар имало убрза. Збори-
ли смо, не само ми који смо са њим радили, но и сви други 
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што су га знали и чули, како му се може и један крај сједала 
приждити, али да неће мрднути само ако је сјео да кафу по-
пије. И није било те трке и срклета због чега би похитао, има-
ло.

Оно десило се неколико пута, тек што је сркнуо или 
мало начео, да је морао некуд скочити или потрчати. Али је 
то бивало само ако се некоме зграда запали или се које 
чељаде од болести пренемогне. Но никад, ни у таквој преши, 
он неће набрзину сркнути, или јој се опет, када све то прође 
приповрнути.

Када понекад и прихвати какав разговор о томе, само 
ће кратко и једва чујно проустити:

– Ако је не можеш као човјек, на миру, попити, онда не 
треба ни започињати, никако.

Пошто сам био нов, ја ни толико од њега нијесам још 
чуо, али сам се увјерио са каквијем је мераком испија. Нећу 
да кажем да и ја нијесам умио да растежем те да ме то до-
бро одмарало и смиривало, али кад сам видио како то До-
брији пристаје, признао сам да ово моје и није ништа и жали 
боже што је, и ја и други, као траву трошимо. И сви су се у 
томе са мном слагали.

А они су све чешће зборили да им се више и не пије от-
како је Зула отишла и пала на постељу. То што ове друге збр-
кају и не личи на кафу, нема никакве сласти те човјек не зна 
ни шта је попио. Али опет су сваки дан пили, а са Зулином 
мајсторијом ми главу проглушивали. Заклели би се да нема, 
до Стамбола, оне која јој може и примаћи, а ни један послије 
Зулине кафе ничију другу задуго није хтио пробати. Кап 
воде, и пљунку из уста, чували су се да не прождеру, може им 
спрати оно што им је у устима, дуго, од њене кафе сладнуло. 
Па ни домаћице не би вољеле да им наиђе гост који је прије 
тога код Зуле свраћао. Знале су да им је труд и стима узалуд 
и да нема части коју би могле како ваља удесити.

А како је Зула умјела, шта је све знала и чинила, то 
опет нико није могао да докучи. Криомице су је мотриле ме-
рагџије и докоњаци, мушко и женско, старо и младо, али 
ништа необично нијесу могли да примијете. Ни у чему. Чи-
нила је све као и друге, никаве чини није знала нити је ишта 
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у њу стављала. Неколико жена је од ње узимало у зајам, гле-
дајући да им дадне из истог суда, па су и џезве и филџане 
узајмљивале, узивале је у куће и своје јој суде са кафом и 
шећером додавале. Па кад никаква краја нијесу могле ухва-
тити, пробале су да виде није ли шта са водом те су лукаво 
и то испитивале. Но, опет, свака кафа коју је она спремала, 
за све је људе била љепша и друкчија, могла се познати међу 
хиљадама.

Дешавало се, на софрама, кад неколике жене спремају 
кафе да и по педесет филџана умијешају. Како који од људи 
натрефи на ону њену, тек што је сркнуо, као да је својим очи-
ма гледао или је он потурио, из прве сваки погађа:

– Е алал јој вјера! Ево мене западе Зулина!
– И мене, и мене - понављали су са прекидима.
А они други, што немадоше такву срећу, су редом по-

нављали:
– Ето ја не бих тог бата па да њену потрефим.
И нико, ни од једних ни од других, није се никад пре-

варио.
Жене се чуду великоме нијесу могле начудити и 

сумњале су да која од њих не шпија, или како њен филџан 
не забиљежи. Зато су понекад само по двије, које су најси-
гурније, остајале. Зула је у својој џезви, а друга у посебној ку-
вала. Она трећа је мотрила сво вријеме на њих обадвије и 
пошто заврше, преко врата би их испратила. Тако је остаја-
ла сама и, да је нико не види, из џезви кафу разасипала. И 
нико сем она није могао знати чија је кафа у којој шољици. 
Сама их је дијелила низ софру, али се све исто као и прије 
понављало, једни су мерачили, а други се, опет, мрштили. И 
нико у томе не би промашио. Послије би се много жена из-
мијенило, бирали су оне што су на најбољем гласу као паћ-
нице и домаћице и које нијесу ничијем језику вјеровале. 
Тако се свака увјерила да у Зулиној кафи нема никаквих 
чини, нити преваре. Но, ни тада нијесу престале да се иш-
чуђују какав то невидљив смок и одакле у њу циједи, а мно-
га је због тога мало и нос надигла и на човјека, ни крива ни 
дужна, усоврљила. Понеке су мислиле да то могу познати 
само мушки, они који су јој кожу мирисали и испод пазуха 
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и око стидније мјеста њушили. Замишљале су како су је ски-
дали голу и да им се некаква апа и силина из њеног азгина 
тијела у ноздрве упила. Али кад су видјеле да женске, па и 
богаљи, из прве, као из књига, погађају, сумње су полако от-
падале, а оне мало одахнуле, но ни једној није било право 
ако њен човјек Зулину кафу похвали. Но, људи, и поред тога, 
гдје год се нађу, свакој другој су манисали, а Зулу у саме 
звијезде окивали. И о томе се знало свуда тамо куда су они 
ишли и докле су њине приче доспијевале. У Вароши, ције-
лом крају, па и још доста далеко уоколо, остала је ријеч кад 
нека жена нешто добро уради: - Е није му мане да га је Зула 
спремала! Уредила си га као Зула кафу!

Иако су је на сва уста уздизали, она се није устезала да 
им и осорно осијече како они и нијесу некакви и мало је кад 
коме признала да зна шта је то кафа. Једино је увијек До-
брију издвајала: - Само он је из моје руке заслужио. Мно-
гијем бих могла и џезву сплакати и опет не би знали шта су 
попили.

Она је тијем Варошане још више увјеравала како је 
њена кафа заиста чудна, а сваки се прибојавао гдје га може 
у маси нагрдити и рећи да из њене руке није ни сплачина 
заслужио. Посматрала их је и како ко пије, а они би се тада 
трудили да што повише растегну. Али залуду, Зулу нијесу 
могли заварати. - Пристаје ти као магарцу седло - окосила 
би се. - И није за козе сијено - прислонила би онијем што су 
се као нећкали, не зато што је не би радо попили, него што 
су гледали да их како њен језик мимоиђе. - Моћи ћеш ти, 
биће од тебе нешто, знаш шта је густ - коме је тако рекла, уз-
нио би се и озидао као да је неки велики пешкеш добио.

Откако сам дошао о Зули нијесам могао ништа друго 
чути, ни сазнати. Као да другог живота она није имала, ни 
прије, ни поред овога. Знају само да је изненада у Вароши 
осванула, као да је пала с неба. Додавали би како је скоро, 
таман пред мој долазак, изненада се у постељу свалила. И 
да више њене кафе тешко да ће неко пробати. Презимена јој 
не знају, а ни у име нијесу сигурни.

А прижељкивали су они неће ли оздравити колико 
ради кафе, а ништа мање него да виде како ли ћу се и ја про-
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вести. Свакоме је неки надимак надјенула па зашто бих ја 
без тога остајо. Једни су мислили да ћу стати уз самог До-
брију, други да ћу се провући некако, а највише их је рачу-
нало гдје ће ме више него икога насамарити:

– Е овај га једини може барабар са Добријом.
– Јесте да зна, али му није ни примаћи.
– Сад ми се учини тако, сад ’вако.
– Видите ли како се нешто чени...
– Ни на сргу му не можеш принијети.
– Некако ми је од свију друкчији. Баш ми је стало да 

знам шта ће му.
– Вјерујем да не би ни пас с маслом.
Но чим ја укрочим, они наједном прекину па нагло 

почну о другоме, а лијепо се види како је ту нешто набрзи-
ну преокренуто и накалемљено. И ни један није умио да 
даље, како ваља, настави или да разговор на погодноме 
мјесту прекине. Зато би се, и они и ја, у необрану грожђу за-
десили.

– Да попијемо по једну - проустим и то би нам као 
олакшање долазило.

И тад сам их, као толико пута раније, у истој причи за-
текао. Заћутали су нагло и ушепртљали како да нову причу 
опет накалеме. Као и прије, затражих да попијемо и свијем 
им је одједанпут лакнуло. Чекајући да се кафе охладе, као и 
сви докоњаци, исте смо приче ко зна по који пут отоврзли.

Принио сам је устима, али осјетих да је врела те сам је 
одмах врнуо. Необичан, али однекуд познат, мирис ме изне-
нади, као да ме силовито за ноздрве уштину. Лагано при-
нијех филџан и само мало одсркнух. Засладише ми се уста 
и милина ми се разли по тијелу.

– Да није Зулина? Ја ову однекуд познајем. Нијесу 
ништа одговарали, но су само у мене, забезекнуто мотрили.

– Њена је!
– Не може бити!
– Откуд сад она?
– Зовте је нек уђе! Кад ли се то сиромашица придигла?
– Док је не видим, ја ништа не вјерујем, никоме. И 

међу нама велика галама и цијела свађа настаде. Али ње 
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није било да се из кухиње помаља. Пожурим тамо, а они сви 
за мном. Кухиња празна, само врата према авлији отворена. 
Нема ни оне жене што нам је кафе, мало прије, унијела.

Послије се по Вароши причало да је то стварно била 
Зула, али да се одатле нагло изгубила. И у Варош се није ни-
кад више вратила.

Питао сам јесу ли сигурни да јој је то право име и могу 
ли знати на коју је страну отпутовала. Али нико ми није 
ништа сигурно одговорио.

Жена која нам је изнијела кафе причала ми је да ме 
је онда Зула, кроз прорез у зиду на који се јела из кухиње до-
дају, гледала дуго. Сјећа се, каже, како је била блиједа. Ску-
вала је кафу, али је није хтјела да изнесе. Замолила је да ми 
не казује гдје је долазила. А онда је отишла нагло.

Како је Зула дошла, одакле, зашто је тако отишла и 
куда, Варошани неће никад сазнати.

Пили су они и даље кафе, али некако рјеђе и безвољ-
није, а на моја питања су све теже одговарали. А чим се ја 
појавим, сваку причу о Зули и њеној кафи су прекидали.
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* * *
Послије свега што је чуо, најрадије би се мануо ћорава 

посла и све баталио, али га је некакав ђаво, што је виркао из 
приче о Зулиној кафи, шкопорао и гонио да не одустане. За 
ракијом и за женском памети кад човјек крене, никад се не 
зна гдје ће се обрести и докле се може бестрва станити. Ни 
за чим другим не може толико заћи, нити га белај тако од-
нијети. То је од Добрије стотину пута слушао, а тек му се 
сад изненада врнуло у памет. Тек је видио да то стари није 
без неке понављао, хтио је да му утуви у памет оно што је 
на својој кожи искусио дебело.

Његослав је по вароши сам, као без главе, лутао, тако 
му је било најлакше, а и вјеровао је гдје ће најприје на прави 
траг набасати. Сигуран је да све стопе нијесу зарасле и за-
метене, само што их је мука умотрити. Пошто се смори и 
досади му самштина, он онда нађе некога од варошкије дан-
губа и докоњака па с њима сједи и испија докле се могу ногу 
држати. Увече опет жали што је још један дан залудно из-
губио, али ујутру настави по истоме. Беспослењаци му исте 
приче поново преклапају, само, како их ракија осваја, чине 
то теже и спорије, заваљујући задебљалим језиком као да 
зборе преко голема и тврда залогаја. Он их је стално слушао, 
као и први пут, с пажњом, и тачно примјећивао кад нешто 
прескоче или шта ново додају. Залазио је с њима тамо гдје 
не би никада ни у сну помислио да се може обрести и чудио 
се понечему у шта ни они сами нијесу вјеровали. Кад нешто 
збрзају или прескоче, одмах их је исправљао тражећи да при-
понове, а највише би се обрадовао када они, занесени, забо-
рављајући докле су били стигли, размину даље и опуче неким 
новим путељком куда нијесу раније залазили. Они се опет 
нијесу могли начудити како то да има још неко ко и у њине 
приче вјерује и ко их може овако да слуша, сатима. Вароша-
ни су се уз чашу са њим шегачили и надгорњавали, али нико 
од њих не би сачекао ни док је до краја испију. Сви су гледали 
да их се отресу што прије. Неки су их се клонили бојећи се 
да им не пришију какву репину, други нијесу могли смисли-
ти њихово беспосличење, а нико није имао толико стр-
пљења да слуша све о чему су они трабуњали. И Његослав би 
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се сигурно са њима брзо раздвојио да нијесу навели на једну 
велику рупетину. Казали су му да је ту до рата била кафа-
на о којој се у цијелом округу причало. И да нигдје људи није-
су могли тако да отпочину и окријепе се. Цијело клупко бом-
би је на њу треснуло и разнијело је да није остало никакве 
познани, а право је чудо да и главицу цијелу није разнијело. 
Дуго је Његослав, ћутке, гледао на то мјесто, као у голему 
рану по којој се само танка покорица ухватила и чинило му 
се да ће из ње некаква сукрвица и црњаевина шикнути и чу-
дио се како је бар неко не заравни, ако није могао ништа на-
ново подигнути. И гдје год да су га послије вукли по Вароши и 
ма о чему другоме да су зборили, она му се није мицала 
испред очију. Не прође мало, а он их нешто о кафани и о бом-
бама припита, или их замоли да се поред тог мјеста повр-
ну. Али залуду их је ишта даље о њој пропитивао и салије-
тао изокола, од њих више никаквог одговора није могао доби-
ти. Запиткивао је послије и старије Варошане рачунајући 
да би нешто сигурније морали знати, но и они су сви били 
некако чудни, никако нијесу на оно што тражи право одго-
варали. Рекао би лијепо почну и казаће ти оно што питаш, 
док изненада они обрну на десету. Замотавају човјека по цио 
дан да најпослије не зна ни шта је од њих тражио, нити о 
чему су му то они зборили. Само може бити сигуран да су од 
оног што је најважније побјегли. А најгоре је Његославу што 
не може да разабере чине ли они то тако што нешта од 
њега скривају, или га остављају да сам главу разбија. Но, нај-
више вјерује да ће бити и прво и потоње и како ће најпослије 
испасти: чуо си што си чуо, и колико је доста. Али опет 
ниједног од Варошана и Селиштака не би могао ухватити 
за ријеч и казати му: ти си ми то и то, тада, рекао.
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У гарнизону је труба затрештала на узбуну и потресла 
се земља од силне тутњаве и неразумљивих команди. Све се 
живо у Вароши смело и избезумило, а нико не зна од чега, 
али су сигурни гдје нешта мора бити страшно и големо. И 
да ће још црње да дође послије. Иза оволике трке и јурњаве 
ново се зло неће још дуго чекати. Зато су Варошани, више 
очима него језиком, једни друге престрашено пропитива-
ли, но се мало ко усуђивао да ишта камени или нагађа. Зна-
ли су они да се, и у мирнијим временима, најлакше с јези-
ка спотаћи те је набоље ландова иза зуба држати и заузли-
ти.

Али, опет, чим је први дочуо, овај се глас у њему није 
могао ни једног трена скрасити. Тако су они, кроз шапат који 
је Варош као свјетлица обиграо, дознали да је убијен швап-
ски пуковник, командант гарнизона у Вароши. И по гунгули 
која се наједном створила повјеровали су како то мора бити 
и истина.

Откако је швапски пук у Вароши, навикли су они на 
свакојаке невоље, али овако нешто до сада није бивало. Јед-
нога дана није имало да они због нечег нијесу цвокотали 
док су гледали како некоме двадесет и пет по туру ударају, 
или гдје се онијем што су се кочили и опирали посљедњи 
инат на вјешалима љуља и завршава. Војници су их изгони-
ли и сабијали на пијац, као стоку, да виде шта ће свакога 
снаћи ако се новој управи и власти и у чему успротиви. Но, 
све је то прије бивало без толике журбе, а сад је наједном 
војска искуљала из логора и за трен се растрчала по цијелој 
Вароши.
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Наредили су да се нико с мјеста не покреће. А мрдне 
ли ко, без пратње и дозволе војничке, онога момента ће 
пољубити ледину.

И гдје се ко затек’о, укипио се, као укопан.
Варошани су рачунали да онај што то уради још није 

ухваћен, јер да није тако, вјеровали су, не би било ни толике 
трке и јурњаве. Премишљајући ко ли је тај што тако смисли 
и убрузда, највише их је чудило како је могао до пуковника 
допријети. Па још и да умакне, као у црну земљу да је про-
пао. И радујући се, у толикоме страху, што се нађе неко те и 
пуковника омацари, вјеровали су гдје не може укапулати па 
све кад би и крила имао. А знали су како цијела Варош мора 
ову погибију дебело платити, но су се тјешили гдје не би 
много друкчије било па и да се није овако десило. Никад се 
и није знало шта све пуковник може ново смислити и по 
кога ће да спреми ђевере. А кога он зовне, боље му је нека 
сам себи намакне намчицу на грло. Оно, истина, послије ове 
смрти може све брже погрмјети, па и повише Варошана да 
закучи, али нека, кад зло већ мора доћи, некако је лакше ако 
што прије сустигне. Нека се муке прекраћују и човјек кута-
лисава, па кад ће и са својим грдилом. Најцрње је ако се зло 
скањује, па још кад и удуљи.

Стрепјели су они тако, укочени и скамењени, чекајући 
какве ће их све муке задесити. Чим је заповијеђено да нико 
никуд не мрда, утихнули су и они ријетки и једва чујни ша-
пати па ни најближе својте и најврући пријатељи једни пред 
другијем не смједоше више ни зуба обијелити.

Сваки је ђаво у Варош долазио, остајао је и дуже, или 
прогрмио брзо, као што град протутњи, али откако се памти 
и препричава, опакије злице од тога пуковника није стиза-
ло. Од када је Варош међу овијем брдима закопана, а сигур-
но да неће ни послије, до њеног скончања. И зато није било 
смрти за коју би они радије чули, иако су знали како због 
тога могу све живо слистити и сатријети. Па и куга да је у Ва-
рош тада банула, понадали би се неко ће претећи, али он ће 
их, и мртав, сигурни су, још грђе поморити.

Варош је мала и толика ће је војска за непун сат пре-
бискати. Али и брда су са сваке стране склопила па ако до 
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ноћи ништа не учине, може тај злосрећник и живу главу да 
изнесе.

Војска је журила да га за фрешка трага некако сколи и 
сустигне, а Варошани су молили бога неће ли што прије 
мрак поклопити не би ли се несрећник како избавио. Када 
би знали гдје је, и своја би њедра пред њим расклопили, 
само да га некако склоне и сачувају. И не покушавајући да 
икуд мрдну, само су се за његову срећу молили, највише се 
бојећи да га каква варошка рђа не нањуши и прокаже Шва-
бама.

А Јелисије је насред Вароши, под једним омањим про-
пустом, као покисла кокош, чучао и слуктио шта се то горе 
изнад њега дешава. И чекао је када ће неко од толике живи-
не навирити, или испод пропуста ошинути рафалом. Нима-
ло се није надао да га могу обићи и прескочити, иако је био 
сигуран да је у ову рупу неопажен шмугнуо. Кад је пуковни-
ка у парку пробуразио, некако је истога трена киша изнена-
да улила, као што само, нагло и силовито, може међу овијем 
брдима. Прве капи су до голе коже пробијале и свак је, ко се 
напољу задесио, гледао да се само што прије склони и умак-
не. У толикој сили и јурњави нико се није ни на кога обази-
рао. Тако ни Јелисијево бјежање не примјетише те је он да-
леко од парка одмакао. А кад је труба затутњела, као миш је 
под пропуст уграбио. Пошто се једва увукао, помислио је у 
јаду гдје га може, ако имадне среће, и заштитити, само кад 
би вода мало надошла. И једини спас је још у тој води видио. 
Но, ако престане, брзо ће се, као из преврнута суда, излити. 
А докле је ње, не може га ни пашче нањушити.

Као змија се следи, кад зачу гдје изнад њега претрча-
вају. Неко застаде на средини, а он потпуно обамрије. Но 
срећом то не потраја дуго и Јелисије разабра гдје се раз-
двојише и чу им кораке како се са једне и друге стране 
удаљавају.

А вода је све више надолазила и рупе се на оба краја 
пропуста смањивале. Радујући се као дијете што она тако на-
ваљује, жалио је што не може како божјим небесима упра-
вљати. И само да му је што прије да се мраком огрне, прову-
као би се кроз сокаке и поред авлија. Нека се само шуме до-
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копа, могао би им послије од шаке до лакта одмјерити. Вич-
на је његова нога планини и тутумраку. Па нека га још толи-
ка сила сколи и потјера, не боји се што не би ујагмио.

Мотрећи кроз оне цвилине на крајевима, рачунао је 
гдје има још добар комад до ноћи и проклињао себе што није 
још, бар мало, сачекао. Могао је пуковника држати на оку и 
можда би неку бољу згоду уграбио. Него, потоња прву не сти-
же и сад му је залуду о томе мислити. Зато се напрегну да 
чује није ли то и киша престала. И учини му се отвори на оба 
краја шире, као да зијевају.

Послије опет све наједном помрча и мутљага му се за 
капке залијепи. Клобукови воде су расли и шупљине се на 
пропусту смањивале, још мало па да се обадвије зачепе.

Но, он ни у шта није сигуран, не разазнаје да ли га то 
гуши страх или вода која му се у уста и у уши улијева. Све се 
сплело са корацима што су му се изнад главе умрсили. Утом 
су и кола на пропуст начепила па је загрмјело као да земља 
пуца и планина се одозго отискује.

Јелисије је сад само био сигуран да ће у овој рупи 
скончати, па му је и свеједно хоће ли га вода загушити или 
ће му мозак, као канарској пашчурини, по овом глибу про-
сути.

– Само нека дође... што прије... кад... једном... мора сва-
како... - молио је свевишњег док је у леден мрак, као у сан, 
тонуо.
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А кад се опет мало поврнуо, ни знао није да је под про-
пустом гдје је мало прије испред потјере умакао. И учини му 
се да му се газдаричина коса по лицу и око врата просула и 
умотала, а била је мека и ледна, док је све друго на њој горе-
ло. Чиме га год дотакне, изгледало је да ће га као усијана 
плоча спржити. Ова коса што га тугаљиво милује и усуканим 
прамењем, као мокрим конопцем, придављује сјети га на Го-
лубинку која му у овој данашњој вртутми тек сад изби пред 
очи. А док је био са четом у планини, и кад је сакривен у кр-
чми пуковника чекао, нико му други није ни падао на па-
мет. По оном како је поцрвењела, чим је први пут право у 
очи погледао, још тада је знао да ће се међу њима нешто 
крупно и лијепо десити. Послије је грабио сваку прилику да 
с њом остане насамо. И једино је за то и живио и нестрпљи-
во чекао кад ће ноћ проћи како би се са њом што прије за ов-
цама сусрио. Жудио је да се дан што више продужи не би ли 
само заједно бар мало дуже остали и замишљао како би 
најљепше било кад не би ни смркавало, никад. А зиме се 
бојао више но ичега, иако је тек било љето почело. Чим пад-
ну овце на торину, мораће и они да се раздвоје, а како ће то 
бити и хоће ли моћи тако живјети - о томе није смио ни да 
помишља. Да је имало старији, одмах би је код себе превео, 
али зар оцу и стричевима то смије и поменути. У њиној се 
кући прије тридесете нико није женио, а он тек што је седам-
наесту напунио. Голу-бинка је још за годину млађа и шта 
они сами могу чињети. Како се јесен примицала и ближио 
дан када ће се, до прољећа, раздвојити, све чешће су само о 
томе зборили и премишљали шта ће и како најпослије, али 
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ништа паметно нијесу могли да смисле и изаберу. Но, утом 
је избио рат и све се наједном изокренуло, као и небо и 
земља да су се преврнули. Виђали су се они и тада, али рије-
тко, а шта их све чека нијесу могли ни заумити.

Али кад је пришао комитама, повјеровао је гдје би 
могло некако и на добро обрнути. Предураће се и док је он у 
шуми, с пушком, вјеровао је да ће и њој у селу бити сигур-
није. Заштићује је тако као кад дијете, грудима, од вјетра 
заклањаш. Омирњају и Швабе при помисли како им из ове 
горе може грдно присјести. Оно јесте да их комите почесто 
разјаре па зато умију и црње зло направити, али и знају да 
мирног сна од њих не могу, никад, имати. Бојећи се ко-
митске пушке и освете, понекад они устукну и исукани нож 
у корице поврате. Беч им је далеко па с овијем народом, уз 
страх, морају се и на лукавство варакати. И било је тако све 
док нови пуковник није у Варош бануо. Он се, чим је дошао, 
зарекао да ће комите истријебити, па кад ће, ако не могне 
друкчије, све живо у овом крају слистити. Ни пијевца, ни 
пасји колац неће оставити, а камоли да некоме живот по-
штеди. Последњег комиту кад смакне, нека се народ нада да 
ће му лакнути. Овај округ што је под његовом управом и ко-
мандом мора да буде очишћен и миран да се његов војник 
у пола дана и у по ноћи као по Бечу слободно креће и шер-
вани. А ко некоме комити дадне само кап воде, или залогај 
хљеба, па макар да је то и под пријетњом учинио, томе ће све 
у сами пепео створити. Најбоље му је нека сам вјеша своју 
фамилију, а себе најпослије. Њега и његове војнике нека жив 
нико не чека. Најприје је пуковник на виђеније куће и ко-
митске својте насрнуо. И ништа, што им је поручио, није по-
рекао, него је било још црње и опакије.

И признао је пред самим собом како се баш због ње ја-
вио, док није доцкан, да је од швапске руке сачува. Зато је 
онако и скочио чим је војвода завршио, да му то неко други 
не уграби. У себе је био најсигурнији и бојао се да то неко не 
омрцини. Зато га је толико пекло што му би те Голубинку с 
оном варошком роспијом изневјери. На ћивоту би се могао 
заклети да је само због ње у овај осињак угазио и убруздао 
да учини оно што се и самом војводи чинило немогуће.
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Као и оне ноћи кад је поред газдарице клонуо, и сад је 
био обамро и испразнио се, колико да је цијела снага из њега 
источила. Некаква жеравица га је пекла по мозгу и чинило 
му се како ће му лобања на самом тјемену прогорети. Једи-
но није знао хоће ли га прије баш на том мјесту просврдла-
ти, или ће га травуљина и муљ загушити. Шевар коју је вода 
под пропуст нанијела око врата и преко главе му се смота-
ла и умрсила, понекад га стежући као змије које се ковистају 
и умотавају у клупко, а каткад га лагано и голицаво ми-
лујући, као да се праменови газдаричине косе тугаљиво 
мрсе и увијају.

Кад би бар само могао знати шта га то уистину прида-
вљује, је ли то ова смокрена и отежала травуљина... или је Го-
лубинкина коса која му се баш сада у самртноме часу јави-
ла... Чим мало процвили свијетло испод пропуста, он се ала-
верти гдје је па почне одмотавати и скидати травуљину, бра-
нећи уста, док се опет, сморен, не изгуби па му се све поно-
во умрси и измијеша. А док се накратко враћа свијести, при-
чини му се како га то сама вилина коса по образима и око 
врата милује. Помисли да то не слути на добро и повјерује 
како Голубинку више неће видјети. Тек је сад, по први пут, у 
причу о вилама повјеровао. Док је толико пута од стрица 
слушао, и сам доцније у планини својој Голубинки пона-
вљао, све му се то чинило толико лијепо, али исто тако дале-
ко и нестварно, а једино је признавао да је Станомир могао 
толико да воли Златију. И да дјевојачка коса може да буде 
љепша него у вила. И једно и друго по својој Голубинки вје-
рује.

И сада, згрчен и обамро, из све се снаге напрезао не би 
ли како ту причу самоме себи мало разговјетније поновио. 
Тако ће видјети је ли му се свијест потпуно помутила и ко-
лико још може издурати, или је можда већ и самртни праг 
прекрочио па само да се још за њим врата прилупе. И иза 
њих васколики свијет остане. Ако се отвори на пропусту за-
чепе, црћи ће у истом трену, што би му и било најљепше, но 
ако зину и вода, као што је и надошла, наједном нагло нес-
тане, пронаћи ће га Швабе и тек је тада као нико његов обр-
шио. Ситне ли ће бити муке о којиме је досад слушао. Да је 
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бар нож оставио, могао је прекратити кад му је воља, и док 
је још снаге имао, не би се пустио да им жив пане у руке. А 
онако ни може куд, нити је кадар да шта од себе учини, но 
мора да као ајван у овом смраду испод пропуста цркава.

Као дијете је често замишљао како би то било да смак 
свијета наступи. И ако би се чудо над чудесима десило, па 
он један, некако, жив преостао, шта би, жалостан, у таквом 
чудевенију чинио... Би ли умио ишта од оног што је било до 
тада да понови... А сад је себе пропиткивао може ли се деси-
ти да Варош цијелу сатру, а он једини у глибу испод пропус-
та претекне. Оно био је сигуран како цијели свијет не може 
у једном моменту планути, али је стрепио да ће сва Варош 
због њега још ноћас грдно пострадати. Да уво ни једно не 
претекне. Али, учинио је што су тражили, смакнуо им је 
најопаснијег крвника и куталисао их мука жестокије. Ни 
њему га није било лако угазити, а ни у комитској чети се 
нико на то не полакоми.

Понекад му се учини да би најбоље било ако би се 
одавде извукао и предао швапској потјери. Па им све каза-
ти шта је и како учинио. Но, снаге није имао да кроз мутљаг 
горе испуже. Потом би покушавао да ни о том више не ми-
сли, али му се по мозгу стално вртјело каква им је то помоћ 
кад ће Варошани сви на гомилу. Знане и незнане је за-
мишљао гдје их, као марву, једне за другим, под нож приго-
не. Невољи ничијој никад није био рад, али кога је више но 
себе на живу ватру наложио... Лакше би и њему било мота-
ти се планином, куд му је воља, и сачекивати иза бусије. Ни 
ово данашње није ради себе учинио. Наредио је старији и 
неко је морао да уради. А што је он био тај који је убруздао, 
због тога би само могао да се поноси. И он и његов свако. Ни 
на много мекше добровољци се лако не залијећу.

Мучећи се тако да сам себе оправда, он није знао шта 
га тако жестоко око врата притеже, је ли то смокрена и оштра 
травуљина, или је Голубинкина коса коју му је сам ђаво у 
овом самртном часу спремио. Али опет, чим се мало свијет-
ла са крајева укаже, он се неке јаде алаверти па почне трав-
ке смицати и одмотавати. Бранећи тако уста, он се умори 
брзо, а прије него се изгуби, све му се то опет у каљаво и мок-
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ро клупко смрси и измијеша... Није ли то, можда, и вила из 
горе и толике мрчаве банула... Нашла је згоду гдје ће да му 
се освети за оно што, као у лудилу, с газдарицом уради... А 
може бити гдје му се само Голубинка привиђа, дошла је да 
га попљује и у овој мутљази укоченим очима простријели.

Е, мој жалосниче, дречаћеш к’о јарац кад ти кожу на 
мјешину стаду гулити. Боље би било да си у нужник скочио 
кад до ријеке нијеси могао допријети. Ни чуо не би, а зар мо-
жеш љепшу смрт пожељети... Урадио си што си наумио и шта 
би ти још? Зар и цијелу главу из оволиког огња да изнесеш? 
Прекоријевао је он тако себе највише жалећи што ће као 
штене црћи у тако жалосној тјескоби и глибини и помишљао 
како би најбоље било да смрт дође, што прије. Али није мо-
гао собом сегнути па да се устрану преврне како би га вода 
зачас прелила и угушила. Све је у њему замрло па, загла-
вљен као у трапу, није успио ни да се с мјеста помјери. А 
нема му ни смрти ни живота. И чудећи се како то раније 
није могао заумити са коликом се муком умире, питао се 
може ли бити ишта теже него кад се иксану неће дух да от-
кине. Затегне опако, као да ће да пукне, али запне и зауста-
ви се у грлу па ни макац. Ни на ту, ни на ову страну. И вла-
чезима да га потежеш, не мрда, као кад се клин у луч ук-
лијешти. Слушао је толико пута како самртне муке могу да 
удуље, али да су овако тешке и жестоке то нико не може ни 
знати докле га не стигну и не уклијеште. И још је црње када 
га овако под земљом, у води и глибини до грла, обамрлог и 
искривљеног, задесе. Тек је сад видио због чега су се стара 
чељад, одвијека, за лаку и лијепу смрт молила. Богорадили 
су они сваке ноћи, а највише кад чују за неко оволико грди-
ло, прижељкујући да их смрт с ногу покоси, изненада и лако, 
као кад вјетар лампу утули. А више но ишта је сваки желио 
да га смрт у сну превари. Чудио се он таквим молитвама и 
запомагањима стараца, а никад их није разумијевао и како 
ваља слушао. Рачунао је како је то све од њега толико дале-
ко, а и пречега има на претек. Па ни у гори док је комитовао, 
и главу у торби носио, мало му је кад смрт на ум падала. Вје-
ровао је, ако је суђено, погинуће у боју, као што су толики 
прије њега, а може да и претекне, сва зрна не погађају. А 
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биће тако како је човјеку суђено и негдје, на рођењу, записа-
но.

И док је покушавао да слијепљене капке расклопи, сје-
ти се оног млинара коме се двадесет ноћи душа од тијела от-
кидала. А онда су обојица, нагло, у још гушћи мрак утонула.
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Двадесет дана је млинар Никодије умирао, али није 
могао да се са душом раздвоји. По цијелу ноћ су старци 
сједјели око њега и, мрштећи чела и главе закрећући, моли-
ли вишњега неће ли му душу примити. Затискивали су уши 
и истрчавали напоље само да сиромаха бар мало не чују. И 
нико није могао издржати да ту подуже остане, а како га је 
било њему, нека од тога милосни бог свакога живог сачува.

Старци нијесу знали шта да чине, ни су га могли више 
тако гледати. Пробали су све што су знали и умјели, 
присјећали се онога што су им стари Ускоци причали, али 
никако, ништа, није помагало. И сви су се оканили узалуд-
ног посла, само је Пурко нешта по оставама превртао. А по-
том изнесе јаје од кантара и метну га Никодију на прси.

И, за божје чудо, послије као да жалосник поче брже 
дисати те се старци понадаше гдје им је бог, већ једном, ус-
лиши:

– Ајд’, боже помози, неће ли се сиромах куталисати - 
закрешта криви Живомир.

– Куталиши без грдила, свевишњи, ако те има на небу 
- запомага и стари Ђенисије.

– Куталиши и с грдилом, милосниче, само куталиши 
- закркља и Никодије и сегну као да ће да се свали са по-
стеље.

Старци стрекнуше, као да земља испод њих напуче, за-
чуђени шта то би одједном, кад је он још прије три дана 
ријеч изгубио. Послије тога Никодије се још више ковистао, 
као змија у мравињаку, и запомагао да си га могао чути уврх 
Орловине. Али пасја се није откидала.
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Наговори их Пурко те двојица, која су била најкадрија, 
донијеше из млина мјералицу, четкало, сјечивицу и лопати-
цу којом се брашно изгрће. Он онда полако, једно по једно, 
на прси Никодију положи.

Но, и то би узалуд, смрти није било, а железне муке су 
му се још и увећале.

Не знајући шта више да чине, старци су се ишчуђали 
и забринуто вртјели главама:

– Или је велики гријех на њему, или има некакво чудо 
у тијелу што досад није бивало у иксану?

– Неки опаки ђаво му је душу зачепио. Задр’о ноктима 
па му је ни свевишњи не може ишчупати.

– Големо нешта таји, а некаква сила не пушта да то и 
у гроб понесе.

– Јесте мога ми умрлога часа.
– Мора то бити, а шта би друго, и он је од крви и меса, 

као и свијет остали.
– И што би с њим мимо друге бивало да није неке што 

му је нико не зна.
– А неће му ни испанути докле то не изрече.
– Вала би му се више смилов’о па да је све богомоље 

овог свијета попалио.
– Шта то с њим чини за велико коло небеско... Савија-

ли су они шаке око уста и на уво му их наслањали па, ви-
чући колико су највише могли, пробали неће ли га како до-
звати. Урлали су тако, мијењајући се, и наговарали га нека 
каже шта је то учинио и крио цијелога вијека. Заклињали су 
се како ће му све, послије оволиких мука, бити и од бога и 
од људи опроштено. А дају му вјеру да они неће преносити 
никоме. Са њима ће да сатруне, сигурно. Молили су га нека 
сам изабере онога којему ће шапнути, а ако треба, сви ће ос-
тали и на крај села отићи.

Али Никодије није гласа испуштао, но се само ломио 
у костима и вртио као да га пеку на жару.

Видјеше старци гдје више ништа не помаже па су жа-
лили што га не наговараше раније, док је још био при свијес-
ти и док је жалосник бар мало гласа имао. Послије је и Пур-
ко од залудњег посла руке дигао и пошто мало отхукну, исп-
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рича им како је чујао да се исто тако једноме терзији из Ко-
питњака није могао дух да откине. Те да му нијесу ножице 
и калем на прси положили, ко зна шта би све са њим бива-
ло. Но, Никодију није ни то помагало. Шиштало му је и чог-
рљало испод ребара, а груди се надимале као у вола кад му 
је тељиг тијесан.

Старци су се чудили и загледали испод ока највише 
жалећи што не могоше дознати због чега ли га бог тако на 
крају живота кажњава.

А онда му Јевстатије цијели кантар спусти на прси.
Они почеше опет главе закретати да не гледају како се 

Никодије грчи и ковиста. И бојећи се, сваки за себе, да их јад 
такав не снађе, присјећали су се шта су то коме у животу на-
жао учинили. А кад им се отму очи према Никодију, учини 
им се како га нечија голема рука притрпава, да по њему па-
дају грабуљишта и раоници, говеђе коже и овчје лубине, 
кланфе, влачези, косијери, држалице, наковњи, торни маље-
ви, тељизи из јарма и од чактара, српови, заструзи, игле ве-
зитке и самарњаче, шила, пробојци, мистрије, пашчеће ве-
риге, зечја и вучја гвожђа, коњска клијешта, сврдлови јар-
мењаци, ћускије...

И обрела се пред њима цијела гомила испод које није-
су више ни Никодија видјели.
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И успио је боље неко се ико, па и он сам, могао нада-
ти. Иако у чети нико није вјеровао да је он кадар тако неш-
то учинити, свијем је било мило кад се јавио. Неко је морао, 
најпослије, а овако су се остали иза њега заклонили. Видје-
ло им се то лијепо и са лица и из очију. Па и код војводе, кога 
су и друге комитске чете добро знале и поштовале, велику је 
сумњу и невјерицу примијетио. Но, зна, њему је највише жао 
да лудо главу изгубим, млађи од свих, а у оца и мајке једи-
ни. Стога је и приупитао јесам ли у се сигуран. Најмлађи 
сам, а и први се јавио, па може ми бити да и ријеч поврнем. 
А кад се увјерио колико сам засјекао те и не помишљам да 
натраг ударим, строго је припријетио да се ништа побркати 
не смије. Ако покушам, а пуковник претекне, онда никоме 
од комита ни стана ни станишта неће имати. А шта би на-
род поднио, о томе је боље да и не мисле.

– У големо си се бреме, момче, упртио, знам да имаш 
срце, а за остало како га буде - пресјекао је.

Послије ми је потанко казивао куда све морам проћи, 
код кога се у Вароши смијем јавити. У прашини је уцртавао 
стазе, по парку, куда пуковник у шетњу испред вечери изла-
зи. А кад сам главу подигао, учинило ми се да су се војводи-
не очи у крајевима овлажиле. Помиловао ме по врату и ок-
ренуо се устрану, нагло.

– Колико памет, још више срце ту може да помогне. 
Вјерујем успјећеш и зато ћу баш тебе да пошаљем -завршио 
је одлучно, кроз кашаљ. А мени се чинило да ме тако соко-
ли, па и да се остали у овом часу посраме.

Зато, колико је жудио да испод овог пропуста паски не 
погине, желио је да се и у шуми пред војводом и свом дру-
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жином појави. Нека виде да је имао и срца и памети. А нај-
милије ће му бити кад они што су, поспрдајући се, вртјели 
главом, низ нос, скуњено, погледају.

Из тих мисли се тргну тек кад му се учини да се поно-
во пред њим раздањује. Чуо је и војнике како се на некога 
издиру, а по корацима што су се збијали и мијешали разаз-
навао је да народ у гомилу сатјерује. Онијем што су преко 
пропуста пролазили ход је био тих и сметен, око којег је тук-
ло и неколико војничких цокула.

На обје стране пропуста сад се добро видјело и по томе 
је рачунао да има још доста од дана. Вријеме као да је стало, 
с мјеста се не помјера, а вода је и даље надолазила и расла 
те су се оба отвора на пропусту смањивала. А док је тако, до-
бро је, кроз воду и пашче сваки траг изгуби. Давно је о томе 
слушао и упамтио добро како ће се човјек најлакше од псеће 
њушке склонити. И зато се помоли небу нек ова киша још 
који трен подржи. А ако престане, зна да му је дошло згибе-
није. Посљедњи спас је још једино у тој води видио. Ако се, у 
оваквом јаду, може ичему човјек надати. Зна да је у овом 
крају киша нагла и плаховита. Сручи се изненада, као да се 
наједном цијело небо расклопи, али тако и престане, у јед-
ном трену. И тога се чуда баш сада бојао.

Док је тако мислио, гнијездећи се, погурен, не би ли се 
како лакше умјестио и обамрле ноге покренуо, изнад њега, 
на пропусту, је све силовитије пљуштало. Вода му је брзо и 
рамена ухватила и није имао ништа суво ни под пазухом. У 
почетку, докле је киша била млака и док се није тијело охла-
дило, ово му је годило, а сад су му се и саме кости ледиле. И 
све обамрло, ни ноге ни руке није осјећао, као да више и 
нијесу његове. Па и док је дрхтао, било је некако друкчије, 
али није више ни то могао. Чинило му се да је свезан у вла-
чеге и тако у језеро, под лед, уваљен. Само што му још глава 
вири корз рупу која се све више стјешњава и око грла му сту-
дену омчу притеже.

Напрегнувши се јаче примијети како се нека рачвас-
та гранчина на доњем отвору заустави. Сад му је само још и 
то фалило, као да ионако није скљечито. А вода је назамјер-
ке надолазила и грање и пијесак испод пропуста натрпава-
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ла. И не треба још много па ће се оба отвора зачепити. Од 
тога га сад поче још жешћи страх хватати. Кад би укрућеним 
тијелом и могао икуд сегнути, не би се смио ни једном крају 
примаћи. Да копне руком, склони мало муља или грану, не 
може бити што га неко неће опазити. Но, о томе не смије по-
мишљати. А тутањ изнад главе није ни једног момента прес-
тајао.

Зачудо му је било како то још нико овдје не повири. Но, 
опет је помишљао да оба отвора војници добро мотре и чу-
вају, чекају да се овај, ако га има доље, сам ода и покрене. 
Понекад је рачунао гдје су га можда и опазили, али пошто 
не знају шта има код себе, чувају се да их чиме не изнена-
ди. Неће да рескирају, а и што би кад је њихов, умаћи им не 
може. Најлакше је ако им сам приступи, а стало им је да га 
жива ухвате. Може бити да чекају и оне са псима што куће 
и авлије претражују. Испод пропуста и из какве друге рупе-
тине не може им преко пољане умаћи. Стога и журе да оно 
што је теже препипају раније. Не би се чудио ако им је ме-
рак да чекају док га вода и овај мутљаг угуше.

Док је тако премишљао, покушавао је да разазна кора-
ке који у трку даље грабе и прелијећу, од оних што успора-
вају и могу се сваког момента баш ту, изнад њега, заустави-
ти. Напрезао се да чује није ли то неко са пута сврнуо и да се 
са које стране отвору не прикрада. Но, ништа није могао 
примијетити, ни разабрати од силне трке и тутњаве. И повје-
рује, понекад, гдје у овако малени пропуст не може нико по-
сумњати. У њега се и штене једва може увући, а и вода га је 
скоро зачепила.

Претрнуло му је и оно мало тијела које га је у свијести 
држало, но још је успијевао да примијети како се свјетло све 
теже пробија, а и вода само што се није зауставила. Једино 
није сигуран је ли се пропуст толико упунио и стијеснио, или 
ноћ, мркла, осваја. Кад би само могао да се мало до доље до-
макне па који камен или грану извади. Мрву пијеска да 
одгрне, очепило би се лако, а и вода би сама куљнула. Него, 
како да се покрене, а и ако успије, водурина ће нагло јурну-
ти. И све ће одмах да испане сумњиво. А они сваку стопу мо-
тре, посигурно. Према овом путу мора да је највише цијеви 
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и дурбина обрнуто. Птица да прхне, на нишан ће се истог 
часа набости.

А горе се све толико узучало и разлетјело, као да је 
неко у големо осиште изненада гарнуо. Помијешала се не-
каква зука од тандркања возила, коњских потковица, 
пљуштања кише и неразговијетније ријечи. Изнад њега је 
цијела земља тутњела и у глави му се све то измијешало са 
клокотањем воде што је у пропуст све брже надолазила. Већ 
му је у води и јабучица под грлом играла, а кожа по врату је-
жила, као кад је ледена омча притеже. Само још два-три 
клобука па ће му и уста запљуснути. Накривио је врат и 
изокренуо главу подижући је с муком навише. А дисао је све 
теже бранећи да му се и у уста не налије. Но, навише није 
имао куд, дочекивао га је ледени зид пропуста. Али 
приљубљујући се тако, као уз мајчину сису, могао је помало 
и сува ваздуха усркивати.

У грђој тјескоби никад у свом животу није бивао. Сад 
већ лијепо види гдје му је смрт дошла и то са оне стране ода-
кле се у једино спасење надао. Ако и није било више него су-
лудо из оваквог пакла и осињака некакав избјег очекивати. 
Него опет се тјешио што га је смрт баш овдје, испод пропус-
та, сустигла. Нека се душманска рука не наслади и да га на 
жељезне муке не мећу. Овако ће мало воде усркнути, неће 
знати ни како је било. И кад би му дали да бира, љепшу смрт 
не би умио заискати.

Него, могло је бити и друкчије, мало је фалило па да 
са живом главом укапула у шуму. Али шта може кад тако 
није суђено. Ова вода га је добро штитила и сваки траг заме-
тала. И да не усу толико, могао је овдје и до ноћи останути. 
Послије би полако, уз поље и до планине дограбио. Најприје 
се бојао шта ће ако киша престане и молио бога неће ли што 
више тако да подржи, а сад јој не треба више него да се 
попне два цента па да га налије и надме као мјешину. Иако 
није било мјеста да главу и за длаку више подигне, опет се 
вртио мучећи се не би ли какво удубљење изнад себе напи-
пао. Изокретао је главу и упирао у зид, али га је тјескоба све 
више стискала па му се чинило да ће му лобања пући и врат 
се, као леденица, прекршити. И учини му се да се, по оном 
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мјесту докле вода дохваћа, глава одсијеца и од тијела одваја. 
Изгледало је као да се само још понека кап откида и испод 
гркљана у лубину претаче, али све рјеђе и мучније. Глава му 
је била отекла, к’о трнка, и он је поче у страху препипавати. 
А док су му се натекли и укрућени прсти тресли, помислио 
је како то они по некаквој очепљеној бачви лупкају, а њу као 
да му је неко у сну на врат натакнуо, те сад се, сквашена, 
стегнула и забрекла, па нити је може скинути, ни има снаге 
и комоције да је како разбије.

Опет му пред очима све потамње и он се зачас изгуби. 
Но брзо се поврати и два бијела млаза га испод пропуста 
простријелише. Жао му би што све потраја кратко и пожеље 
да се све још једном, тако, понови. Присјетио се како и поме-
теника сан лако опије и замами. Али и да му се човјек не 
смије пустити. Толико су му пута стари зборили како од сна 
у намету не може бити ништа љепше, али ни опасније. А ко 
му се упусти, заспао је једном задовијек.

Је ли ово био сан или несвјестица, он није могао бити 
сигуран. Протрља мало жиле по врату које су биле натечене 
и затегнуте као попрузи. Од тога се и крв мало покрену и 
опет поче да се претаче и мили по тијелу.

А онда се, изненада, пред њим обрете ујак Јефтимије. 
Лијепо га види како с големом и наказном главом у ва-
рошком дућану оглеђе. Ишчуђајући се одакле сад баш он, 
кад га је једва и упамтио, пробао је да се још мало трљне по 
врату. Ово га поче раскрављивати и скидати му умор и тежи-
ну, као кад се у вировима, послије вршаја, под најјачим бу-
ком расхлађивао. Сад и сам види колико су вода и намет у 
неку руку једнаки. На исти начин се и од једног и од другог 
умире. А тако се исто ваља од њих бранити, не дати се да чо-
вјека замаме.

Поново је трљао руке, уједао се за језик и губице, стис-
као по врату и затиљку и тако будио премрле живце и крв у 
жилама покретао. Но, глава ујака Јефтимија поново се из 
воде помаљала, заклањајући му час једну час другу страну 
пропуста.
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Може ли се и то десити да Варош цијелу сатру, а он, не-
каквим чудом, под овим пропустом претекне. Или ће се Ва-
рош, послије ноћашње силе и тутњаве, ранијем животу вр-
нути. Без пуковника би могло мало свијем лакнути, али и 
још црња невоља наступити. Но нема куд горе него је било. 
Ко год да дође, не може се са њим равнати. Стрекнуће, зар 
мало, и Швабо пошто се може са сваким као са пуковником 
одиграти. Потеже ће сад и у удаљенија села да загреца.

Него никад се не зна шта ће ново јутро донијети. Кре-
нуће најприје у освету и тако цио крај може због њега награ-
бусити. Да уво живо не претекне... Али шта он ту може, мр-
мљао је у себи, као да се, опет, свијем горе правдао, учинио 
је што је тражено, куталисао их једније мука и најопаснијег 
им крвника смакнуо. Као да је било лако у то убруздати. Ни-
чијој невољи никад није био рад, а и кога је више но себе на 
живу ватру наложио. Могао се и он по планинама врзати па 
нападати и сачекивати иза бусије. И сигурно ово данашње 
није ради себе учинио. Старији је све смислио и наредио. А 
што се он јавио и убруздао - то је друго. Свак би његов могао 
само да се због тога подичи. Може бити да ће му Варошани 
и споменик подигнути. Зато и не доликује да цркне у овом 
смраду и рупетини. Камо среће да је горе на цести погинуо, 
било би толико љепше и гласовитије. Кад би имао снаге, 
најрадије би се из овог шкоља ишчупао и као рис на првог 
Швабу јурнуо. Прави јунак треба да у борби погине, а не да 
се, чучећи, у глибаћу угуши.

Вода је све више надирала, а он се чудио каква га сила 
држи у овом леденом процијепу. Такво гушење га је спопа-
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ло и оне вечери кад се газдарица, гола, покрај њега у кревет 
свалила. Шта је учинио, како се све десило, одакле је поче-
ло, то ни оног момента кад је клонуо, исцијеђен, не би умио 
рећи, а камоли да се доцније присјети. Зна само како је ми-
слио гдје ће му сво тијело од некакве жестине попуцати, а 
онда да је тонуо и лебдио, па по неколико пута изван себе 
бивао. И кад се отуд враћао, чинило му се како из дубине из-
рања, или се тријезни од чудног сна у коме је, изнад облака, 
летио. Чим би му се тај тренутак почео поново да враћа, за-
желио је да у њему, као лучева зубља, изгори и нестане тако, 
у диму, на небесима.

У зноју, сав мокар, као да је из ријеке извађен, тресао 
се од страха и студени, зачуђен и задовољан. Он је ово све 
досад друкчије замишљао. Још само неколике овакве ноћи 
га чекају, а онда треба стиснути петљу па стати пред пуков-
ника. И послије је са овом слатковином, и са цијелим живо-
том, готово. Но, није му ни жао, а сами му је бог ову љепоту, 
пред крај живота, спремио. Још онда чим је пред војводу ис-
крочио, сам је себи смртну пресуду одредио. Али неће ништа 
да жали, само да му пуковник не умакне. Њега кад среди, он 
је своју како ваља извршио. Друго се ништа не гледа, па и 
цркву кад би запалио, и пред богом и пред људима би му 
било опроштено. Препао се није ни пуковника, ни силне 
војске која ће послије кидисати, зебао је само ако му овај ис-
клизне и не испане све како је наумио. Загазио је у ватру из 
које се натраг не може.

Све се некако отегло и дуљило, а једино га ова жена 
може до пуковника довести. Остало је његово, да ће се у гуку 
и у клупко створити, сручиће се и кидисати на њега, припи-
уштити да га ни ђаво не очупа. Ако ничим другим не могне, 
зубима ће му гркљан прегристи.

Иако га је од почетка збуњивало зашто то кум не дола-
зи, тек се усудио да је припита кад су се једно до другог 
испружили, сморени. Она га је смиривала како кум неће из-
бити задуго, а кад дође, и он, и све ово, биће далеко. Студени 
зидови не говоре, а они једино знају шта се међу њима оди-
грало. Па ни због пуковника се не мора пожуривати. Биће и 
за њега времена. Ако поита, може се у чему спетљати и по-
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бркати. Најбоље је сигурну згоду изабрати, а она се не гони, 
ни ће се створити јурњавом. Треба бити стрпљен и знати да 
се почека. Као војвода су, зна она, и сви други планиншта-
ци, па ето и он, брзи и напрешити. Само би своме хтјели да 
обрћу. Нека једном знају у Вароши се тако не може. Најмања 
стварчица зна све да помете, па и како не ваља да обрне.

Њему и није било мрско што она ово одгађање на-
мјешта, но се једино бојао да се не изјалови најглавније. А 
на проклетници бијаше само коса мека и ледна, све је оста-
ло горјело. Чим га год дотакне, чинило се да ће га као 
жишком спржити. Праменови су му се мотали око врата и 
по устима и они га на његову Голубинку сјетише. Чудио се и 
стидио пред самим собом како му се за толико изгубила, а 
док је био у планини са војводом, свакога трена је само о њој 
мислио. И у селу је сваку прилику грабио да буду заједно, 
ради ње и тих сријетања као да је једино и живио. Ноћ му је 
била мрска, никад да прође, а жудио је да дан спорије про-
лази, нека само дуже са њом остане. Стрепио је од зиме, иако 
је љето тек било навило. Кад се овце ујаве у шталу и пану на 
торину, није смио ни помислити како ће послије раздвоје-
ни...

Покајао се и постидио што је ово са газдарицом учи-
нио. Какав је он кад на првом кораку Голубинку изневјери. 
А због ње је у овај осињак угазио и заризикао да учини оно 
што се и самом војводи чинило немогуће. Мека газдаричи-
на коса му се просула по прсима, а он је био сав обамро и 
испразнио се, као да је сва снага из њега источила. Пекла га 
је жеравица по мозгу и вјеровао је да ће му глава на самом 
тјемену прогорети. Помрзнуо је на себе и на цио свијет, а 
највише на ову варошку роспију која се по њему прућила, 
као бедевија.

Дугачка и оштра шевар му се опет око врата смотала 
и умрсила. Помицао је и размрсивао рукама, али је није мо-
гао скинути, а нова травуљина је све више у гукама наваљи-
вала па му се чинило да су у води све сами ледени змијски 
сплетови.

Бар кад би знао шта га толико стеже, је ли то смокре-
на и оштра травуљина, или се Голубинкина коса са оном газ-
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даричином гривом умрсила. И сад му се све то на самртно-
ме часу јавило. Да га као сквашена омча задави.

Чим се кроз цвилине, која нијесу сасвим мутљаг и 
вода зачепили, мало повише свјетлости укаже, Јелисије се 
неке јаде поврати па почне травке скидати и одмотавати. 
Бранио је уста докле је снаге имао, а послије би се све смије-
шало и умрсило, као да кључа у мрчилу. Причини му се онда 
како га вилина коса по образима и око врата милује. А кад 
се мало разабере, почне још више да стрепи, није му мило 
што му се то баш сада привиђа. Зна гдје не слути на добро. 
Голубинку неће више видјети. Сад је тек, по први пут, у при-
чу о вилама повјеровао. У планини кад је слушао и док је 
касније Голубинки понављао, изгледало му је све у њој толи-
ко нестварно и далеко, као магла коју би у зору уснио. При-
знавао је једино како је и Станомир можда толико волио 
Златију. По себи је знао колико то може да буде силно, без 
краја. А заумити није могао да ичија коса може бити као у 
Голубинке.

Напрежући се из све снаге не би ли цијелу причу о ви-
лама склопио, желио је да види и је ли му се свијест пому-
тила потпуно. И колико би још могао издурати. А фино је ви-
дио гдје је и самртни праг прекрочио, само још да се врата 
за њим прилупе. Но нек бива оно што мора најпослије, па и 
цио овај манити свијет нек на другој страни остане, али већ 
једном да се муке прекрате. Од тога га, као непритворена ка-
пија, једино ова два мала отвора на пропусту дијеле. Те ако 
се вратнице докраја приљубе, оног трена ће црћи, а љоне ли 
вода, нагло као што је и дошла, тек је онда покусао врелу по-
пару. Све муке о којима је икад слушао ситне ће бити пред 
тијем што га чекају. Да му остаде нож, могао је зачас прекра-
тити и послије не би по Вароши митраљези штектали. Кука-
вички уради кад себи не кидиса. Варош би га као јунака и 
човјека славила, а онако ће да га прокуну. Сами бог зна ко-
лико их је досад страдало...

Око врата га је шевар све жешће стезала, засијецајући 
оштро у кожу, а на крајевима пропуста су се двије главети-
не помаљале. Чекао их је да се примакну не би ли на њима 
ишта боље умотрио, али су оне тонуле и подизале се, не 
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помјерајући се, ни за длаку, ни назад ни напријед. Претво-
ри му се да је на једној Голубинкина коса, али је талас пре-
ли и умјесто ње се газдарица обрете. Пред једним оком му 
послије Станомир заигра, а крајем другога смотри Златију. 
Но вода заклобуча и обоје их у истом трену однесе. Послије 
их сврдлица докопа и диже у небеса. И видје, како их, у маг-
ли, врти изнад Црвене стијене. Крикнуо је кад их сврдлица 
испусти и они се низ греде отиснуше. Али глас му се не чу, 
само му је вода из уста заклобучала, као кад се суд у извору 
наточи.

...А Станомиру ни тице нијесу могле циглога комада 
пронаћи. Сељани су га тражили недјељама и мјесецима, али 
никакав траг не нагазише. Пошто су се добро сморили и на-
ломатали, ријешише да се залудњега посла окане. Једино 
Златију нико није могао заставити. У најдубље урвине и ло-
мове је замакла и тамо јој се сваки траг изгубио. Сељани би 
понекад повјеровали како га је можда и нашла и да су се 
обоје од страха згранули па бјеже од свијета и обијају по го-
рама. Једни су рачунали како се обестрвала низа свијет и у 
неку туђу земљу пребјегла. А највише их је зборило да су је 
вуци или медвједи горе, у божјем невиђену, растргли, док су 
најстарији понављали како није ништа друго но су је виле 
увилиле. Било их је и што су се клели да су је, упремасе, доље 
у Дералима видјели, али да се тамо не може прићи, нити се 
ишта умотрити без добре виђелице. Неки су је, опет, веле, 
слушали како као вучица завија у стијенама. А криви Пу-
рентије се заклињао, у све што има, гдје је, на најжешћој 
ватри и припеци, умотрио на врху Скакавице, али нема те 
ноге, ни тичјег крила што тамо може допријети.

... И ноћас као да је неко чудо из онолике мрчаве бану-
ло... Да није пукла Челина док је толико камење са водом по-
тутњело... Откуд се и то прамење, као ледене гује, око врата 
смотало... Сустиже ли га божја казна за оно што са газдари-
цом учини... Може бити да је и Голубинка кроз овај глибаћ 
главу промолила. Ко би га други тако простријелио очима... 
Нека му таман пљуне под нос и сручи на главу шта јој најте-
же падне на памет.

– Е, мој Јелисије, дречаћеш к’о јарац док ти буду кожу 
на мјешину гулили, а било би боље да си у нужник скочио, 
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кад већ не доспје до ријеке, - настави он да сам себе преко-
ријева и проклиње. Сад је лијепо видио како би било лакше 
да се у ладну воду кљукнуо. Ни чуо не би, барем би лаку смрт 
имао. А урадио је што је хтио, па зар још из осињака да умак-
не. Волио би да види тога који је кадар из овог живог огња 
да главу цијелу изнесе, па вала кад би се и у птицу претво-
рио.

Њему је најгоре било што ће, као штене, црћи у толи-
кој тјескоби и глибини. Зато се чудио себи чему се то још об-
нађује и од чега има више да стрепи, кад је најбоље да га што 
прије загуши. Свему другоме се могао надати, само не ова-
кој смрти, да укочен и одузет сконча у трапу. Но још је црње 
што нема ни смрти ни живота. Може ли бити ишта теже него 
кад иксану неће дух да се откине. Затегне рек’о би пући ће, 
али се у грлу застави и запне па пи на ту ни на ову страну. 
Влачезима га не би мрднуо, као кад се клин у луч уклијешти.

Толико пута је слушао колико, кад удуље, самртне 
муке могу бити опаке, али да су овако жестоке, то никад иије 
заумио. А не може их нико ни знати и лажу они што зборе 
да су до смрти дотицали. Прије него га овако стегну и не за-
десе, нека нико о њима ништа не казује. Нема га, у цијелом 
свијету, ко праву ријеч о томе умије прозборити. Они што би 
знали, зијевнули су и не могу их расклопити испод бусена. 
Оно јесте стара чељад су се увијек за лаку смрт молила. Тек 
види да то није без неке... Кад би га како вила до под облак 
подигла... па да га изнад Црвене стијене испусти... И, док је 
у мрак тонуо, клизајући се наниже, као да под ледени намет 
подлијеће, а капци му се чешће склапали и чвршће лијепи-
ли, помишљао је да су најсретнији они што их смрт, изнена-
да у сну, превари.
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Ко је на тојази ишта примијетио, ухватила би га нека 
подмукла страоба и није му се могло десити да више икад 
туда придоцни. Пунина их је зборила да су се са некаквим 
чудовиштима до зоре рвали и обагонили, али да им је са 
здувама било најтеже. Но, срећом оне нијесу у сваке дане 
ударале. Али кад налете, нема силе која им се може одржа-
ти. Скопају оне крстину, пласт сијена с ливаде, стане их ука, 
а оно што шчепају, дигну као перушку и с њим замакну у 
стијене. У котару иза њих ни сламка не остане. Тако је 
Стојиславу, двапут, цијела сијена белај однио. Селиштаци су 
зато стогове и сијена трпали на најскровитијим мјестима, 
завлачили их гдје нема удара и проналазили тишак на коме 
најманитији југ на овци ни прамен не подиже. Склањајући 
љетину и бранећи је од великије вјетрова и намета, пртили 
су они на своја леђа бремена и провлачили се куда је и коза 
тешко пролазила. Но, ако здуве потрефе па туда налете, онда 
нигдје толики лом не направе, а од оног што сподбију кука-
лог трага не оставе.

У Селишту је било мало оније што су с вјетровима. И 
ниједан то никад не би ни признао. Али они су свакога по-
знавали по очима.

Мало жешћи вјетрови њих никад нијесу могли у селу 
затећи. Нека им се у кући не знам ко задесио, па да га није-
су гледали и по вијека, или ако су били у највећој преши, 
само ако се узнесу здуве, њих никаква сила не може заста-
вити. Да им се не би дознало куд иду, здуваћи смишљају 
како су се ето баш тог момента присјетили гдје им је нешто 
остало ненамирено. И уколико то не склоне и не поспреме, 
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може их грдна штета потрефити. Понесу тако конопац, сје-
киру, косијер, сјечивицу за посијецање млинског камена, 
или било шта друго чега се прво досјете.

Тек што су они одмакли, колико човјек не би лулу ду-
вана изгорио, захуче борови у Враговишту и вјетрови се из-
над села понесу. Утом удари јека и ломљава, као да божји 
громови пуцају.

Здуваћи се некад много и не зачамају, али се понеки 
пут деси да и по три дана остану. А кад се врате, једва преко 
прага укроче и свале се у постељу, онако снемоћали и пода-
дули, са исколаченим и закрвављеним очима. Тешко је ик-
сану у њих и погледати, а у постељи остану и по неколико 
недјеља.

Приче о здуваћима пред њима нико није започињао, 
а у селу су их сви гледали са страхом и чуђењем, пазећи да 
с њима имају што мање вереџика. А опет су их и жалили кад 
их виде онако смлаћене и испретуцане. Они старији су збо-
рили како здуваћи цијело село спашавају и од њега погане 
здуве одагоне. Тако су их у селу и жалили и клели, али за све 
што учине увијек некако оправдавали. Но све су то чинили 
тихо, кријући да здуваћи ништа не сазнају, пошто нико није 
желио да с њима има икакву закачицу.

По Селишту се зборило да се они рађају у кошуљици 
те су жене које би се десиле при порођају једино могле зна-
ти ко је од мушкиња у селу здуваћ. Оне су то послије прено-
силе и другијем па је тај шапат даље колао стижући понекад 
и до деветога села. Но Селиштаци нијесу баш у свачију при-
чу вјеровали, али су се опет клонили од свакога за кога се 
зборило да је с вјетровима.

И све то с гробљима и вампирима, са дивином и сње-
говима, са здувима и привиђенијима, било им је друкчије и 
лакше него што је звање из Ђавоље стијене. Свему другоме 
су се могли некако одупријети или му доскочити, али им је 
то било од свега теже и мрзније. Толико их је чудо, сјећао се 
Јелисије, још само од Копитњачког моста спопало. И да је бар 
пао, знали би гдје га нема и неком би се чуду довијали, а 
онако, као гледећа смрт виси и дрхти над манитом ријеком 
и провалијом. Свакога момента се може испод иксана про-
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ломити, а даске се с њега просути као дуге на отрулој и ра-
сушеној качетини.

Јелисију је изнад главе све јаче тутњело и пламтјело и 
он, док је расклапао очи, није знао да ли се то тресе и обур-
вава пропуст, гори ли дједов савардак у Змијанику, бије ли 
се он са здувама, зове ли га анатењак из Ђавоље стијене, или 
му се, испод ногу, руши мост на Копитњаку.



194

И с а к  К а л п а ч и н а

* * *
Сад више Његослав није имао куд натраг, кад је све ово-

лико слушао и побиљежио, мораће некако и да докрајчи. Иако 
се нимало није надао нечему новом и сигурном, ријешио је 
ипак да настави, рачунајући опет како се некад и одаљијем 
путем прије пристигне. Вјеровао је да је неко од ових што су 
из Селишта избјегли понио још нешто и да се не тегли само 
оно што се може у торбу замрснути. Бојао се само да неће 
на правог набасати, није он те среће.

Сретао се са Селиштацима по Вароши, зивкао их те-
лефоном, заказивао сусрете по кафанама, ишао по далеким 
селима и касабама, позивао код себе и оне што су долазили 
као најближу својту предусретао и држао као мало воде на 
длану. И био се толико са њима сродио као да су заједно вје-
ковали. Милоранка је у свему била уз њега, али не зато што 
јој је баш све то при срцу, него само да њега не повриједи, јер 
јој се чинило ако му се још она измакне и остави га сама, да 
ће се стропоштати као мјесечар којег су на крову пробуди-
ли. А он је све друго био добро забацио, али му опет ни на 
послу ни у кући нико није приговарао, сви се правили 
невјешти, као да ништа не примјећују, и рачунали су да ће 
временом све само од себе проћи, док му се мало очева смрт 
одаљи. Наговарали су га да иде негдје на бању или у планину, 
гдје би био далеко од свега што га на тај белајни пут и оче-
ву смрт подсјећа, па ако хоће и у иностранство, платиће 
му нека остане неколико недјеља. Ако му је воља, нека се и 
на броду отисне пучином и бира куд ће окренути, а остати 
може колико му је доста.

Његослав се од свега бранио, не би он да неко у преду-
зећу тегли и рмба за њега, а никад им не може заборавити 
колико су га око очеве смрти помогли и разумјели. Него, оно 
што су му о броду поменули, одмах га је мало промијенило 
и узнемирило. Мамило га је да се отисне кроз воду, а како и 
не би, њега који је поред локве порастао, кад још има да бира 
и којим ће путем окренути. Њини бродови су ишли на све 
четири стране свијета и мора није било куда нијесу залази-
ли. Њему се још допало што би на броду, сам, натенане, мо-
гао да посређује ово што је досад побиљежио. На то, које је 
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без реда и набрзину похватано, са даљине би могао да погле-
да као са другог свијета. Одатле ће, чинило му се, баш праву 
мјеру свему видјети, па или ће коначно знати како је то 
само лудорија и беспослица која га је у овој тјескоби при-
тисла и споврљала те се отрести свега и не чекати кад ће 
то вријеме учинити, или, ако шта има, најприје ће, с даљи-
не и из свијета, моћи умотрити оно мјесто у коме су краје-
ви погубљени и умршени. Па ако шта тамо не изнађе и не 
састави, сигурно неће ни у Вароши гдје га је тјескоба као го-
леми и врео сач притисла.

Само је још чекао дан кад ће да се одвеже брод који ће 
запловити према Исланду. Више но игдје друго на свијету 
желио је да се горе обрете и тако му се изненада створила 
и та прилика, сама, као да је он наручивао. Само му је још 
било важно да шта од папира не заборави и да се прије по-
ласка чује са неколицином. Окренуо је све телефоне које је 
имао побиљежене, али му се на један нико није јављао. От-
како је сазнао за њега свакога дана га је по неколико пута 
обртао. Пропитивао се послије код многије знају ли шта је 
то с њим, па јесу ли му тачан број казали, или да нијесу њега 
са ким другијем замијенили, али су му сви који су га знали ре-
кли да је то тај и тај Желимир из Селишта. Још су му и на 
пошти потврдили да има само тај један и да друго са ис-
тијем именом и презименом они нијесу досад уводили.

Да је имало било ближе, Његослав би се сам право код 
Желимира упутио, али није могао у неглетке на толику 
даљину, а питање је би ли се на вријеме врнуо, док му брод 
не крене према Исланду. Сад га је почело копкати зашто Же-
лимир, ако је знао, није дошао на сахрану. Или, ако није мо-
гао стићи, што, као и неколицина других, не упути депешу. 
А о њему је досад чуо подоста, и то све доброг и лијепог, нико 
му ни једну ружну није казао. Зато је и желио да се с њим 
што прије сретне и о свему добро пораспита. Шта зна, 
можда се од њега и од његовог Змијаника све буде на другу 
страну одмотавало...
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Откад се оженио, а нарочито како су му дјеца мало по-
одрасла, Желимиру је све ишло по плану, као по прецизно-
ме сату и распореду. Ујутру је мало раније устајање било ре-
довно, па онда буђење дјеце и пожуривање да се што брже 
спремају, те нуткање и приморавање да доручкују, иако су 
она нерасањена једва, кроз плач, залогаје гутала, а послије 
је свако на своју страну журио. Прво је излазио он, пошто му 
је до у канцеларију најдаље, а Миладија је остајала 
посљедња, докле дјецу преко врата испрати. Када стан 
закључа, она редовно још по два-три пут упре у кваку про-
вјеравајући да ли је брава прихватила, а дешавало се, често, 
да се са средине степеништа, а понекад и са дна или из са-
мог дворишта, приповрне и увјери се је ли кључем колико 
треба обрнула. Због тога је Желимир задиркивао говорећи 
како јој је можда у глави нешта цикнуло, кад сама у себе то-
лико сумња и све по неколико пута провјерава. Но, никада 
се она на то не би љутила, већ им је то више долазило као по-
вод да се још луђе и страсније изгрле, као некад када су тек 
почињали.

А у стан су се прво дјеца из школе враћала и свако је 
знало да се најприје мора умити и пресвући, или колико се, 
опет, у дворишту може задржати, одакле ће нешта за ужину 
узети и када мора са писањем задатака започети. И Мила-
дија је, послије три сата, одмах стизала те, чим се распреми 
и оно што је још синоћ спремила подгрије, спретно је и брзо 
са дјецом ручак постављала. И, тек што би њих четворо сје-
ли, Желимир се на вратима појављивао. А мало се кад мог-
ло десити да тако заједно, и на вријеме, не ручају. И остали 
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оброци, па и оних дана када је празник или недјеља, бива-
ли су им овако заједнички, а и све друго је ишло по некоме 
сталном реду па одавно није требало да неко некога у чему 
опомиње. Ни дјеца из тога реда нијесу искакала. Понавља-
ло се то тако годинама, као што се казаљке на сату без прес-
танка окрећу.

Послије ручка нарочиту радост је Желимиру чинило 
да се на кауч извали па да под главу два јастука подметне и 
тако, у миру и без журбе, новине, отпозади, прелистава. Дје-
ца би тада радила домаће задатке и теже лекције, а Мила-
дија се с гомилом суда под чесму посадила. Знало се и у који 
час дјеца пред вече могу изаћи, а и колико које може тамо 
да остане. Ријетко се кад могло десити да се неко мало више, 
преко речене, задржи. Једино што би мушкић понекад за-
гунђао, али увијек се на вријеме враћао. Желимиру, код кога 
је све у бразду морало, знало се кад шета, кад пије кафу, кад 
чита и када и са ким у кафану излази. И било куд да које 
пође, морало се на вријеме вратити, а увече би порано поче-
ли да се за спавање припремају. Било је довољно да једно 
друго само мало друкчије погледа, или се као закашље, па 
се знало шта коме ваља чинити и да се ред и договор ничим 
побркати не смије. А сјутрашњег дана би се све, опет, из по-
четка понављало. И тако, редом, годинама.

Деси се понекад обично, уочи недјеље, да се дјеца 
мало више задрже напољу и увече сви нешто дуже посједе. 
Ако је лијепо вријеме, знали су недјељом и из вароши да 
изађу. Тада би шетали дуго, па би и свратили у ресторан, то-
лико да дјеца по сок попију или нешто са роштиља презало-
гаје. Љети су се, али само сваке друге године, и до мора 
спуштали. Изнајмили би собу и некако би десетак дана пре-
петљали. За њих би двоје то права мука бивала, а не одмор, 
али су зато дјеца уживала. Дјечурлија су само молила да их 
поштају у воду и нека их отуда често не гоне и не зивкају. 
Послије су свраћали и у село, код својих, гдје су, како који 
пут, све мање остајали. А онда би се врнули у варош и за 
двије године не би више мрдали на даљину.

Свикли се они на то, свако, видјевши да се друкчије не 
може, на нешто боље нијесу ни помишљали. Тако је њих пе-
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торо на миру и у слози живјело, а сваки дан им је личио је-
дан на други, као јаје јајету. И нико се од њих није ни на шта 
жалио па су растезали оне двије платице и докле су оне 
могле дотећи, дотле су се једино и пружали. А снаодили су 
се да дотекне, у зајам нијесу ишли, нити су то вољели, но и 
све да су хтјели, није имало у кога, пошто никога својега, 
нити ближњега, у овој великој вароши нијесу имали. Умје-
ли су да се стегну и стрпе, чинило им се да је то и боље, а кад 
се мора, онда се и може, сигурно. Па и скућили су се лијепо, 
истина нијесу нешта велико имали, али оно што јесу, било је 
добро изабрано и лијепо смјештено. Тако су то некако распо-
редили и поуздигли те је изгледало да га је много више и 
како је љепше него што у ствари и јесте. У било чијем другом 
стану то би све се чинило пуно мање и безвредније. Купова-
ли су оно што се заиста мора, и без чега једна кућа данас не 
може, али се добро видјело како умију и лијепо да одаберу. 
Тако ти они нити су чега пуно имали, нити им је опет мно-
го фалило. Задовољни су били са оним што имају и лијепо 
се свикли на овакав живот, међу се се сложили тако како би 
се у свакој кући могло само пожељети.

Очекујући да ће Желимир сваког тренутка избити, 
њих четворо су сјели да по обичају ручају заједнички. А 
онда, прије но је ико успио да умочи кашику, изненада је 
зазвонио телефон. Непознат мушки глас се одмах казао ко 
је и рекао да тражи Желимира, ради једнога важнога посла 
му је потребан. Миладија му одврати како он још није сти-
гао, али да га сваки час очекује. У ово доба сваки дан дола-
зи па га може мало доцније зовнути, комотно. А доћи ће убр-
зо, сигурна је. Онај непознати, задовољан што му је тако љу-
базно објаснила, лијепо јој се захвали, извињавајући се што 
ће их још једном мало касније узнемирити.

Њих четворо су ишчекивали, помало оклијевали и 
отезали, али су најпослије и ручали, а Желимир још није 
стизао. Кад видјеше да га већ толико нема, морали су и са 
стола све уздићи и поспремити. Послије ће му зачас 
подгријати, рачунала је Миладија, али је оволико чекање 
већ мало забрину. Знала је да је увијек тачан, ни десет ми-
нута не премаши. Послије се и по соби усходала и почела 
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кроз прозор све немирније да погледује. Од ње су се и дјеца 
брзо узнервозила. Да би и њих и себе смирила, покушавала 
је да било шта ради, али јој руке ни за једну ствар нијесу 
могле прионути.

А телефон је могао свакога тренутка зазвонити. Бар 
кад се не би јављао док Желимир не избије... И шта да непо-
знатоме, у жицу, каже поново... Но, са њега би јој мисао опет 
брзо слијетала, а бринула је због чега ли се то Желимир да-
нас зачамао, мимо својега реда и обичаја. Већ јс нестрпљење 
толико обузело те га пред дјецом није могла крити, нити се 
више икако савлађивати. Помишљала је како би морала 
поћи да га тражи, али куд... Канцеларије су већ све празне и 
улази сви заклопљени. Ни помислити не смије да му се неш-
то у путу десило, од тога жели побјећи па било куд. Али јој 
све црње од црњег, сâмо, пред очи избија. И стрепјела је да 
може, баш тијем што јој се јавка, нешто погано дослутити.

Таман би се ријешила да иде, али се онда упита куда 
да обрне... А могу се негдје и разминути. И још може испа-
сти како га контролише. Није се он са каквом спанђао... не 
може то да буде... код њега се то не би могло десити... Упозна-
ла га је у душу, као да је у његовој кожи провјековала. Нити 
би јој умакло да по нечему не примијети. И зато се само как-
вога црног гласа бојала. Јер казао би он јутрос да је имао как-
ву потребу, или, ако је пошта искочило изненада, телефоном 
би се кући јавио. До сада је тако бивало, увијек.

Утом је звонце изнад врата простријели. Потрча да от-
вори и већ јој у истом трену мало одлакну. Прекорила јо себе 
због чега је то баш тако заумљала, преплашила и себе и дје-
цу без потребе. Спремна да и њему, чим праг прескочи, сру-
чи на главу сву љутњу и жестину, нагло је отворила врата као 
да ће тим сву муку са себе да стресе и одбаци. Али у пола 
покрета заста и само што зину од чуда. Пред њом је стајао 
непознат и голем човјек и учини јој се да такву силесију у 
свом животу још није видјела. Но, он се одмах поче смјеш-
кати пошто видје колико је изненадио и препануо. Али про-
шао је лијеп комад времена докле му је глас препознала, 
иако га је мало прије преко жице слушала. Била је потпуно 
и на њега и на телефон заборавила. Застали су тако обоје, 
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збуњени и изненађени, док се она није доцкан сјетила да га 
позове унутра, рачунајући гдје ће нешта и од њега сазнати. 
Мучило је што нема Желимира и због чега се сад и овај чо-
вјек натоврзао. И одакле да се сва тако утрефи... може ли 
бити да се то каквијем чудом повезало...

Кад непознатом рече како јој мужа још нема, те да је 
због тога ево већ и уплашена, он се изненади и не би му пра-
во што је баш сада, овако, у кућу бануо. Али кад је већ ту, и 
пошто је толики пут превалио, боље је да одмах каже и ради 
чега је дошао. Неће да је држи у сумњи, а можда ће је и мало 
смирити, па бар нека се од њега не боји ничега. Види коли-
ко је збуњена и изненађена те је боље да ништа не оклијева, 
ни околиши, и зато јој каза како је он купац, не сакри и гдје 
је добро загријан. Би мало земље да нађе, што даље од гра-
да, гдје би, нарочито љети, бар кратко се од свијета склонио. 
И од сваке гужве и јурњаве побјегао. А и пензија ће за коју 
годину, нечим се мора занимати. Умаћи ће од жеге и прчка-
ти понешто. Још га и лов више од свега занима. Пожури да 
каже како је ето и капару понио и да би је увјерио колико је 
озби-љан купац, извади свежањ стотињарки, лијепо сложе-
них и упакованих, као да су тек испод фабричког чекића. Но, 
нагло и брзо је све опет натраг склонио и подигао се да иде 
молећи је да му опрости што је ето узнемирио, а навратиће, 
пошто се прво јавне, негдје мало касније.

Да је сунце у поноћ изгријало, а небо и земља се 
изокренули, ријека да је нестала и џомба се испод њих отво-
рила, снијег о Илинудне да је пануо, или јој мајка из

гроба устала, све би некако друкчије примила и мож-
да некако схватила, али да се неко на Змијаник полакоми и 
паре толике понуди, то јој није могло у главу, никако. Нити 
би тако нешто могла очекивати, икада. И док јој је зборио, 
гледала га је неповјерљиво и са чуђењем, но оно што је о Се-
лишту и о Змијанику казао, види, тачно је. Али и нека је све 
тако, шта ће му она пустара од које су и сви што су ту рође-
ни још давно главу обрнули. Иако су им ту дједови закопа-
ни, бацили су се на њу каменом. А да је чему ваљало, не би 
цијело село опушћело. Од толикије из Селишта, што су се по 
бијеломе свијету расули, бар би му се један врнуо. Има и 
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међу њима ловаца, па се нађе и понеки чудак што се у стра-
ну склања од свијета, а једни се баве разнијем беспослица-
ма, шврљају нешто по новинама, или скупљају крље и ко-
ријење, цртају некакве рогате шејтане, али не би ни једног 
који се у Селиште вратио. А одакле сад овај, што га једном 
туда белај нанио, па да му толико за срце прионе. И вели да 
тако нешто у своме животу није видио, као сат меда, а из-
међу стијена, изнад ријеке, склоњено. Одаљено од пута, рај 
један на земљи, да човјек душу у тишини одмори. Вјеровала 
је она да му се све тако учинило, али је рачунала да ће се и 
покајати јер може се по једном доље сићи и некако изићи, 
али ко двапут уз Падалиште и Прлине издуши, неће га више, 
без велике невоље, нога понијети. А ни са невољом, ако игдје 
друго под небом може запорити.

И сад кад је за њим врата затворила, Миладија је пре-
мишљала о томе што јој је набрзину рекао, али се није умје-
ла снаћи, нити ишта за прави крај да ухвати. Истина, оно 
како је зборио, све је баш тако и ниједна се не би могла до-
дати, не одузети. И у Драгошницу кад се спуштао, по Се-
лишту се ломатао, те и на Брдо како је издушио и код сеља-
ка се распитао због чега је цијело село напуштено, те коли-
ко има од тада када је посљедњи из њега отишао. Питао је, 
вели, би ли му ко нешта продао, а кад им је поменуо да су 
му очи за онај долашак изнад самих стијена запеле, рекли 
су му да је то Змијаник, ливадица чији је власник у главној 
вароши. И без по муке ће је у њега купити. Тако је он, по њи-
ној причи, у именику, Желимирово име и телефон нашао.

Све јој је то било по реду и баш тако могуће, али би он 
у њенијем очима био паметнији и прибранији да је све те 
паре, што преда њу на сто спустио, доље по Дубокоме лому 
просуо, или у мутну Драгошницу бацио. И пресабирајући се 
шта му је рекла и како је тај цио сусрет изгледао, покушава-
ла је да се сваке ријечи своје присјети:

– Не знам без Желимира ништа, ђедовина је његова и 
у то му се не могу тицати... Није код нас обичај да се жена у 
такве ствари упетљава.

Била је сигурна како је баш потрефила и гдје је тако 
најпаметније. Да је шта разглабала, могла се у нечем и ис-
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тртљати па, може бити, све и покарабоси. А добро је што је 
човјек брзо и отишао и по томе се види да је на своме мјесту. 
Па и сад, док се присјећа цијелог разговора, све више се увје-
равала како је он муштерија озбиљан и да им се може пара 
обрести отуд одакле се никад нијесу могли понадати, ни у 
сну. Истина било је доље шуме, и земље лијепе, и да је на не-
ком мјесту, сувога би злата ваљала, али кад је доље, одакле 
се ништа не може извући и избавити, нити ће кад за то доћи 
вријеме, онда је боље нека је и нема.

Око срца је још зебња држала и опет је поче и дрхта-
вица хватати што Желимира још нема, а на другој страни 
осјети некакву пријатну милину како се лагано крави и 
мили испод коже, јер ће им ето и лијепа пара у кућу, изне-
нада, канути. Није јој силазило с ума што нема Желимира, 
љутила се на њега, могла би га зубима изгристи и не би јој 
било доста, не би јој ни тако оволико чекање платио. Клела 
га је по први пут у животу, пријетила му, а још јој и овај не-
знанац нову пометњу у мозак унесе. Откуд да се све у један 
дан потрефи... Дошло јој је да љошти, као љешник, и није 
знала шта би од свога живота чинила. Помишљала је како 
би било боље да је бар и онај још мало остануо, о Змијанику 
кад би зборили, барем би мање о Желимиру брижила.

А кад су се врата отворила и Желимир, задихан, бануо, 
истога трена се у њој све преокренуло. Била је спремна да му 
опрости, само кад га је жива и здрава видјела. До мало прије 
је мислила како ће му све живо у чутуру сручити, а сад није 
хтјела ни да га припита зашто се задржао, мимо сваки дан и 
обичај. Чак и да је знала гдје је он у кафани лумповао, или 
ако је са пробисвијетима паре просуо, за неком сукњом за-
лудио, рекла би гдје је тако морало једном и бити, заборави 
се човјек, неки га ђаво ошине и ошамути. Нема тога ко је у 
свему светац или да му се бар једном, у цијелу животу, неш-
то ружно и необично не деси. Не ваља само ако се иксан на 
вријеме не освијести.

– Јеси ли само здрав и да те нешто не снађе... толико 
сам се била препала - припита кроз смијех, али не да му 
прибоде, већ како би он видио колико се истински била 
забринула.
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Журио је да је увјери како је стварно добро, али му је 
један посао изненада искочио па није стигао да јој се јавне. 
Но, она га је прекинула, нагло:

– Кад си ти само нама стигао, здраво и весео, за све 
друго није ме брига. Нека се само други пут тако не деси, 
осичијала бих чекајући. А, онако, кад знам гдје си, колико 
год да останеш, нити ти тражим, нити ми полажи рачуна - 
убрзавала је све гласније како јој се не би и даље у чему пра-
вдао.

Чим су се послије мало смирили и опустили, испри-
чала је да је онај непознати звонио те како је доцније и до-
шао. Зачудо јој је колико се човјек загријао за ону њину пус-
тару. Моћи ће му, видјела је, лијепе паре извући. А познала 
је како му их и не мањка. Запело му је око и спреман је кесу 
раздријешити.

Пошто Желимир ничим не мрдну, ни ишта проговори, 
Миладија га припита је ли све добро чуо и разумио. Он јој 
кратко каза да јесте и опет у своју шутњу, као у сан, утону. Тек 
га је сад боље погледала и учини јој се како се у нешто голе-
мо удубио и гдје су му мисли некуд далеко одавде, на дру-
гом крају и у другоме времену. А ето она је очекивала како 
ће са њом заједно поскочити па била је спремна да га сило-
вито зграби и изљуби, чинило јој се гдје би га могла издићи 
и, као дијете, по цијеломе стану носити. У тој радости је вје-
ровала да ће се у другом крају собе обрести те ће послије, 
онако сваљани и задонољни, све до у танчине испланирати.

А телефон је сваког тренутка могао опет зазвонити, И 
шта да каже човјеку... Због чега је Желимир није ни слушао, 
нити ичим показа да га њезина прича занима...
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До оног дана када им је купац за Змијаник бануо, њих 
двоје, никад, ни пола грке ријечи нијесу имали, а тада су се 
једно од другог одбили, као да је неко бомбу између њих, 
усред ноћи, бацио. Миладија се није могла да смири, ни да 
чуду начуди како се то Желимир не обрадова нимало. И 
најприје је помислила како ништа није ни разумио, или да га 
је то изненада збунило па не може да се снађе и проговори.

– Зар неко да се и на Змијаник полакоми, кад су и они 
од њега главу обрнули... - учини јој се да се и он баш томе 
ишчуђава и зато га припита је ли све добро чуо па му се уне-
се пред очи да се још једном, посигурно, увјери.

– Чуо или не чуо, па шта? - Желимир смрси, као из 
мртвије, и поново заћута, а њој се учини да се он још даље, 
као на неком таласу, отисну. И тек се видје како и није са 
њом, но да су му мисли у неком другом крају и времену. А 
вјеровала је гдје ће га обрадовати и да ће, кад чује, заједно 
са њом поскочити. До мало прије била је спремна да га си-
ловито шчепа и као згранута изљуби, имала је снаге којом 
га је могла издићи и вртјети укруг, и ако треба носити докле 
год зауми и док се не свале у какву склониту мекоту у којој 
ће да чине једно од другог све што им падне на памет. Вје-
ровала је да ће тако, сваљени и преморени, а задовољнији но 
што су икад били, у тој склонитој самштини, све натенане за 
цио живот испланирати. Да се више не злопате никада и не 
довијају како ће ону цркавицу од првог до првог растегнути. 
Но, све то чему се изненада порадовала, Желимир је најед-
ном, као на клади, пресјекао. Оваквога га није знала ни 
видјела, а по томе како је закаменио, и то баш у овом момен-
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ту, он јој се учини као некакав потпуно други човјек којега 
први пут среће и упознаје. А толике су године били заједно 
и вјеровала је да зна шта му свака длака на глави мисли и 
како најмањи дамар испод коже удара.

– И што неће драги бог дати па да ти се таман заолове 
- проклела га је у себи, мучећи се не били зауставила грчи-
ну која је из ње силовито навирала.

Колико је год покушавала да се сабере и да јој се не 
омакне нешто због чега би се доцније кајала, некакав ђаво 
је по њој шкопорао те се није могла смирити, но је опет неш-
то гундорила и набрајала. Је ли то чинила не би ли сазнала 
какви се јади с њим изненада десише, или што се обнађује 
да га, некако, за продају Змијаника придобије, да ли њега 
тако пропиткује и изазива, или се можда сама са собом иш-
чуђава - није то ни сама могла знати, нити умјела казати. 
Нити би ико други да се ту, међу њима, обрео. Из свега тога, 
ако је имао добро уво, и ако јо хтио да се напрегне, Желимир 
је, с муком, могао бар онолико ухватити:

– Па се и не поспрну... Ни уснила не бих да ће се тако 
десити... А човјек се може, опет, јавнути... или да бане у кућу... 
Шта сад... И не треба га првом опатрнути... К’о да ће се на 
Змијаник неко други полакомити... оће к’о на бабу од деве-
десет година... Нека почека... Таман к’о што су и досад... Ако 
не мисли о себи, а за мене није ни чудо... како га дроб не за-
боли због ове пилади... да се муче ’иљадније мука... к’о што 
ћемо и ми довијека... Или нем’о или не умио, исто ти га је... 
Коме је речено да се вавијек мучи и злопати, залуду ти га је 
ишта тицати... Под сам нос да му истресеш... к’о са поњаве... 
не умије се сагнути да покупи... Гољо ће да умре к’о гољо... 
суђено... и на рођењу му је записано... А гре’ота га је и тица-
ти... Нек смрди к’о што је и цио вијек...

Док је она тако сицала, као змија коју си из легла 
покренуо, Желимир се није ни с мјеста помјерао. Нека је, нек 
се истутњи, најпослије ће и себи дојадити. И најбоље је кад 
се сама испразни. Па и млин кад исцијуга, мора да застане, 
најпослије. Овакву је никада није могао ни замислити па је 
хтио да види докле ће и да чује шта ли све има заузлано иза 
толике језичине.
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– Женско је к’о женско и није се чо’еку на њему јуначи-
ти - помислио би у себи кад му надође до гуше зауста-
вљајући тако ријечи што су га надимале и пекле по ожичи-
ци, не дајући ни једној да преко зуба размине. А доста би 
било само да је погледа, једну ријеч да пусти, као на клади 
би јој све пресјекао, али он то нити је хтио, ни умио, овако 
збуњен и изненађен.

Кад је истресла што је имала, Желимир и не мрдну те 
она опет није могла видјети да ли ће овај било шта прогово-
рити. И никако не може више издржати, а најгоре јој је што 
не зна због чега човјек занијемље, одједном. Пришла би и 
пипнула га да види није ли можда дремнуо, или, не дај боже, 
остуденио, али га лијепо чује како дише, а и очи су му 
расклопљене. А чинило јој се, уколико ово још мало потраје, 
она ће пући. И не може у памети остати. Али се опет заина-
тила да прва више ни једну не каже, па макар се све, истога 
часа, у не знам какво чудо обрнуло. А на главу јој се некак-
ва тежа навалила, као огроман суд, препун кључале воде и 
врелог камења, у који више не може ни кап станути. И сад 
само стрепи кад ће му се дно, изнад ње, проломити. Ни може 
да збори, ни смије да чека, а сваки јој је трен као царева го-
дина. Као да је вријеме стало и све живо што је мрдало на 
овом свијету. Да мува крилом лепетне, могло би све да пук-
не и изнад главе погрми.

Али тежа јој је била ова тишина, него кад би се одозго 
све то на њу сручило зато и крену да се помакне и нађе било 
каквог заклонка. Бестрваће се некуд па кад ће злијем путем, 
као што је и све кренуло, изненада.

Док у том телефон, опет, зазвони. Но, ни једно се не 
маче с мјеста, нит ко у кога погледа. А телефон никако да 
престане, као да их тај отуд изазива и хоће још више да 
распамети.

Миладија видје да је Желимира залуд чекати, а није 
могла више издржати, те се покрену, невољно. И прије него 
је глас чула, знала је да је то онај што јој је куповицу и белаја 
поменуо. Зато му кратко одсијече како од трговине не може 
бити ништа и нека се Змијаника окани. Неће Желимир да 
чује да у бабовину тиче па им је залуд о томе више и ријеч 
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трошити. Али је овај преко жице, без узмака, наваљивао ра-
чунајући по свој прилици како то она жели да пазар боље 
попритврди. Понудио се први и сад гледају како би што више 
пара ишчупали. И не знајући колико је Миладија због свега 
жалосна и ужљућена, он је замоли да му опрости и нек се не 
љуте ако их опет буде, некад, зовнуо. А уколико се предомис-
ле, он ће их, колико им је воља, почекати.

За велико чудо, и поред све љутње, не би јој ни мрско 
што се разговор тако заврши. Остануо је неки крајичак у који 
се могу понадати обоје. Ништа не мари ако се јавне поново, 
види се да је поштено замерачио. Све може да се још деси па 
да и Желимир на другу преокрене. Неће зар такав задовијек 
остати. Може бити да му је у трен тако надошло, такло га у 
дамар, по мјесту у које му досад није нико завирио, а које је, 
склањајући га и од себе и од другога, и сам био заборавио.

Премишљала је тако проклињући и себе и Желимира, 
а највише Змијаник који им је изненада на врат голику бри-
гу свалио. А она се била тако узрадовала и понадала да их 
испорави и из рђе истресе. И надута да љошти крену пут Же-
лимира да му ни оно што ни пас с маслом не би, таман ту, 
под нос, изручи. Али прије но зину, нагло се окрену и одбо-
де напоље.

Врата се за њом добро не притворише па су на промаји 
стругала и приударала да се Желимиру чинило као да га по 
мозгу парају. Али он опет није устајао, чекао је да сама ста-
ну или да их вјетар притвори.



208

М Ј Е С Е Ч А Р

– И прођи ми се, већ једном, молим те. Нико мој, ни-
кад, није земљу продавао, па ни у највишој муци и невољи. 
А било је потрепштина и гладније година, кад се и авај на 
небо викало. Још нам је од Шула аманет остануо да нико сто-
пе не отури. Проклео ми је оца и стрица, и све наше што су 
из мајчине испали прије него је он зажмурио. И свакога ко 
се од њиног трбуха буде, икад, јавио. Ко не може мало да 
прикупи, нека је барем не разура, јер земља ће, па и она нај-
гора одрлија, некоме у вијеку ваљати. Са њом се ништа, сем 
здравља, није измијешало...

А уколико Желимир застаде, Миладија се изокрену па 
осу: - Због чега ли сте онда од ње главу обрнули? Што побје-
госте, сви? И најбоље вам је онијем што су се први и на њу 
каменом бацили и који су највише одаљили. Да вам се није 
неко у њу врнуо? Или ’оће сигурно... Ако нећеш ти један... 
Него ћеш бити и први и потоњи. Не вјерујем да ће ко други 
толико излуђети...

Прогонила би се она тако, ко зна све докад, да јој се од 
жестине грло не осуши те је морала застати да мало ресице 
покваси. Но, ни то је није смирило ни, опет, помогло да на 
нешто претури. Чинило јој се да би све друго могла разумје-
ти и са свачим се некако помирити, али да му једна рупети-
на, пркно од свијета, толико за душу прирасте - то јој није 
могло у главу. Па да је Змијаник горе на Брду, опет се не би 
толико чудила, могло би му се некако прићи и одозго, барем, 
свијет гледати. Али доље ће човјек, за цигла два сата, да по-
дивља, ако га прије звијери не растргау.

Желимиру се и даље чело мрштило, само што му из 
њега није киша линула. Преко зле воље једва по коју истури 
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понављајући како у такву куповицу не вјерује, нимало, и 
зато неће у беспослице да се упушта. А кад би било за спас 
кућнога чељадета, дао би све што има па кад би послије тор-
бу и тојагу. И то је једино што би га могло нагнати. Онако, док 
су још у снази, могу створити оно што им је најпотребније. 
Коме се изволијева, нек мало задере задњицом и од тога 
чини провођај. А најлакше је ђедовину сурвати.

Док је он тако пресријетао и дочекивао, замишљао је 
како некад може туда и пут обрнути. Никад се не зна шта ће 
све у вијеку бивати и каква ће долазити времена. Неку вај-
ду може неко и од Змијаника ишчекати.

Пробала је она толико пута и на свађу, и на лијепо, 
обртала са сваке стране, али га није могла смекшати. А ми-
слила је како бар Желимира познаје и вјеровала да нема те 
ствари коју он не би за њих учинио, а камоли да неће дати 
једну напуштену и задивљалу пустару. Но, сад се увјерила да 
док с човјеком страну соли не поједеш, не можеш знати шта 
се у њему крије и у шта се може преобратити. Увече је опет 
пробала не би ли ишта бар с мјеста помјерила, пошто је зна-
ла како је увијек најлакше на јастуку попуштао. Кад ни то не 
помаже, повјеровала је како би све друго било узалуд. 
Послије је гледала да се стално у неком послу налази и било 
куд склања и размињује.

И Желимир је пазио да је што мање код куће, у почет-
ку није могао трпјети да му о куповици стално квоца и при-
бада, а послије, кад је ућутала, било му је грђе стотину пута.

У њиној кући се тако више није о Змијанику зборило, 
а њих двоје и о осталоме би само кад су морали, ако није 
било другог избјега. И сретали су се све рјеђе, једино ако се 
нијесу имали куд друго разминути. Но, обоје су остали при 
своме, ни за длаку нико није попуштао, али ни покушавао 
да себе или оног другог уразуми. Желимир је мислио како 
је она прегла да му ногом у дједовину удари и разури оно 
што је претекло иза толикије невоља. То мало имања толи-
ке војске је преко собе претурило, разминуле су га гладне го-
дине и нико га не утопи ни кад је фамилији до крепаћа до-
лазило. А у оној удолици зрене прије но игдје на два дана 
хода уоколо. Не изда ни на најгорој години, а дадне руку баш 
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онда кад је најпотребитије. И шта се зна какав ко вакат може 
ишчекати... Друго је сад, отворили се радови на сваку стра-
ну па човјек, ако ће да запне, има одакле пару извадити. А 
да дође као што је некад бивало, брзо ли би се Змијаника 
присјетили... иако им је сад и далеко и стрмено... Но све на-
учило на неки ласногуз, понављао је Желимир у себи спре-
мајући се да јој све то истресе, ако о Змијанику икад више 
започну.

И док је тако самога себе правдао, у ушима му је 
трештало оно што му Миладија на крају одсијече:

– А шта сам ја, као друге, видјела? По цио дан руке из 
сплачина не извлачим. Прсти и чукљеви ми подадули... Мо-
жеш, бога ми, што не, да нагуђујеш како ти воља... кад имаш 
измећара... А да си се као и ја искривио, душе ми очине, те 
не би и ти другу зборио. Куд ће ти љепше, све ти на ноге и 
под нос принесем...

Сада и није знао да ли је због свега више жали или 
мрзи, али је у једно сигуран, очи му је, барем, расклопила. 
Због тога му је највише на самог себе криво и најрадије би 
на своје грло кидисао. А док ово између њих не пуче, нијесу 
ни знали за свађу и гледали су како ће једно другоме што 
боље угодити, у свему.

И ишчуђао се Желимир како су одједном обоје одре-
венили и сваку вољу једно за друго изгубили. Кад које кре-
не према постељи, најежи се чим крочи, као да ће у намет 
да залегне. Од те вечери он мирна сна није имао и поред 
Миладије је лијегао као да се уз студен камен прислања. Пи-
тајући се куд ли се изгуби толика њена сила и врелина, 
присјећао се како би се раније зажарила, уколико се спусти 
у постељу, као из ватре да је испретана.

Послије би он први у кревет грабио правећи се, кад 
она дође, као да је већ добро утврдио. И Миладија је исто чи-
нила, уколико се спусти, истога трена захрче, рекао би оног 
је часа мртвијем воду однијела. Тако су они, ноћима, једно 
поред другог, као у ледену локву, лијегали.

Желимир се доцније све дуже читајући задржавао и 
намјештао да се што доцније у кревету сретају. Рачунао је, 
ако се повише зачама, њу и сан може освојити па му се лак-
ше неопажено завући и некако издурати док сване.
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Гнијездили су се они и обртали по сву ноћ, па и кад 
које мало пренесе, то ни није био сан, него мучење послије 
кога би још ломнији устајали, као да су ноћили у млину или 
да су маљевима испретуцани. Понекад не би могли издржа-
ти а да не проговоре, али то више није био онај првашњи 
разговор, но су им ријечи испадале без реда, као сломљени 
и просути зуби, тек да се мало одуши и нешто каже, а о чему 
се нимало и не мисли, нити се на то какав одговор очекује. 
Ријечи су им тако, без реда, једна мимо другу, пролијетале и 
губиле се у мраку.

Него жив човјек је од крви и од меса па се и Желими-
ру омакне кад на то и не помишља. Друге собе нијесу има-
ли, нису још један кревет могли игдје унијети, а код дјеце је 
било тијесно, те се не имадоше икуд премјестити. Морали су 
лежати на истом мјесту, заједно, као и раније. Шкопорне 
њега онај ђаво па се уз Миладију мало боље прислони. Не 
зборећи ништа, он се и на њу попење, нечујно као мјесечар, 
и као да све чини у сну. Она ничим не показује нити да му 
се даје, ни да се опире те све опосле некако млако и мртво, 
без икакве сласти, а потом се свако на своју страну обрне. 
Олакне им мало обома, иако је Желимиру било као да га је 
у шупљу букву или у млаку балегу умакао.

Обадвоје су били толико обамрли и одрвењели да 
иијесу знали шта би чињели од свога живота. Бјежали би да 
су икуд имали, али како оставити онолику макањчад... Куд 
би она и смију ли учинити да се потуцају... Све им се то мо-
тљало и кумбуљило по глави, једнако док су будни као кад 
их и сан мало превари.

А Желимиру се Змијаник није испред очи мицао. Гдје 
год да се окрене, кад зажмури и чим му се отворе капци, 
зине пред њим цијела увала. Покушавао је он да мисли и о 
нечему другом и мамио тренутке у којима је бивао најсрећ-
нији, али је све друго, као кроз маглу, тешко провиривало, 
чилећи и губећи се прије него се и како ваља промоли.

И тек што је склопио очи, претвори му се да је цио 
Змијаник плануо. Од ријеке, па преко стијена, шевак свезао 
са небесима. И скочио је из кревета као да га је пламен по 
голом тијелу лизнуо.
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Пошто се мало растријезни, стаде се облачити журећи 
да истрчи напоље. У кревет се више неће вртати. Проврљаће 
мало, а и зора ће, нада се, ускоро.

И док је смиривао дисање, самом се себи заклео да 
другу ноћ неће више овако чекати. Учиниће нешто са собом 
или са Змијаником. А опробаће још једном да и Миладији 
рекне оно што није досад никоме. Нека зна све о Змијанику. 
Па послије ће на једну или на другу страну вагнути.
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Није то био први помор, а неће ни потоњи... Шестори-
ца браће, сви к’о виле нагоркиње, не знаш који је од кога 
крући и љепши. Изненада их опколе и све на једну гомилу. 
За трен се све одиграло. На спавању их затекли и кућу жи-
вијем огњем подаждили. Па их вилама дочекивали и врта-
ли у ватру. Плануло све, ни пасји колац не остаде. Једино се 
Јегда ту није придесила. Била отишла да родује те тако сиро-
машница претече.

А кад се вратила, имала је шта и видјети, све сама са-
горијел и црњевина. Нико из села није умио ишта да јој исп-
рича. Чули су само вриску, а онда је пламен свезао са небом.

И куд она црна да оде, на коју страну обрнути... У гору 
или у воду. Скупило се из села оно што је претекло и свак је, 
при њој, на своје муке заборавио. А село, од свог постања, 
црњега јутра није имало.

Онда је банула једна носалица, она што вретена по се-
лима продаје. Као куга је клекла уз паљевину и заискала да 
јој каблић варенике донесу. Пљуснула је по угљевљу, а оно је 
запиштало и утулило се, само је једна варница одскочила 
високо и као мала пушка праснула. Убечи се носалица у 
Јегду и завика као да је снађе лудило:

– Ти данас треба да се радујеш! Од овог часа који ти је 
сам вишњи спремио! Неће се утријети кућа старога Раосава! 
Обрни за оном праскалицом, на ону страну. Мушко чељаде 
је из ове куће претекло. Само бјежи одавде и бестрвај се куд 
знаш.

Сви су је сељани звали, кумили и богорадили, уста-
вљали колико су највише могли, али она није смјела да гле-
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да пепелиште у коме јој је све живо сплаундало. Знала је да 
ће што њима имадне бити и њезинијем устима, али ако и 
близу законачи, прву ноћ ће је памет оставити.

И зато је истога дана са старом носалицом отишла. Ус-
пут јој је помагала торбе теглити, а сваки залогај што су об-
реле, као рођене сестре, дијелиле су напола.

Кад су биле у Селишту, рече, да се ту морају раздвоји-
ти. Не може више обијати по селима и ударати на свачије 
прагове. Видјела је да и није за таквог пута и остаће у Се-
лишту, изнад стијена. Ако не могне ништа друго, кад јој доја-
ди, отиснуће се низ греде. А ни ријека није далеко и најлак-
ше је скочити у воду. И та јој се смрт од прве помисли допа-
ла, ни ће да се усмрди, нити ће ко од ње да се препада, а неће 
се мучити ни док је зачепрљају.

У Селишту је она радила и дворње и кућне послове, 
али ни у чијој кући није хтјела да преконачи. А гдје је ноћи-
вала и како је издржавала, то нико од њих није могао знати. 
Она би се у селу рано појављивала, а чим сунце навије брду, 
остављала је сваки рад и упућивала се наниже према рије-
ци.

Оно што јој је носалица казала никако јој није из гла-
ве излазило и рачунала је да је, некијем чудом, као и она, 
још неко из куће претекао те се обнађивала да ће се, најприје, 
са њим негдје у шуми тучити. И само због тога иије журила 
да се кљукне у воду или отисне низа стијене.

У Селишту су је сви сажаљевали и помагали као своје 
чељаде, нудили је да пређе код кога сама изабере, а пошто 
је не могоше наговорити, договоре се те јој мало савардака 
набрзину склепају. И довршише га прије него су ноћи осту-
дењеле и одуљале. Изабрали су мјесто на крају села, изнад 
самих стијена, у једном долашку, поред извора. Ту је била 
скрајнута, никоме на сметњи. Зборили су како би јој, да није 
те долине, сваки од своје земље, са којег хоће краја, одбуцио. 
Али и да је боље на оном што је ничије и свачије.

А кад је прву ноћ у своме савардаку законачила, тек 
јој се јавну помисао како и није с горега што је бар она пре-
текла. И смије ли, јадна, заумити да може поново, некад, ос-
тати сретна. Може ли бити да је неко њен остануо... Па да га 
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добрина нанесе у Селиште... и набаса на овај савардак... Пти-
ца кад прхне, или кад вјетар грану помакне, причини јој се 
да неко од њених долази. У мраку јој се, у сну и кад је будна, 
само то утупљало. И надајући се томе веселоме трену, сваког 
часа је слутила када ће из тмуше неко банути.

Утом је, изненада, нешто жигну испод појаса. Препа-
де се шта то би одједном, а жиг се опет понови и као да се на 
томе мјесту нешто живо помаче. И пред очима јој се указа 
она безуба носалица, а иста онаква праскавица се у мраку 
распрсну и цио савардак као муња да освијетли. Поче је 
грозница трести те она помисли да ће се истога трена згра-
нути. Ако се прије не сломи, полуђеће и хватаће је голу и на-
казну по стијенама.

Ни сама није знала како је из ноћи изишла и колико 
је пута у несвијест падала. А ујутру је била сва мокра, као да 
је из ријеке извађена.

Кад је послије попјегавила и почела чешће да по-
враћа, све је мање мислила о води и о стијенама. И у селу су 
примијетили како отјече и да се некако промијенила, али су 
сви знали за њене јаде и нико није ни на шта грешно по-
мишњао. Послије су жене проконтале како га је под пасом у 
Селиште донијела, утрунило је, к’о у труд, још прве ноћи. И 
повјероваше сви да се неће утријети огњиште старог Раоса-
ва. Чули су они како је зло његову кућу задесило па су моли-
ли бога да Јегда жив пород донесе на свијет. Жене су је са-
жалијевале и одмјењивале од тежих послова, а људи јој, мо-
бом, мало кућице, као кутијицу, склопили.

А кад је мушко закмечало, запламтјеле су пушке као 
никад дотад у Селишту. Цијело село је славило принову и 
што је Јегду сунце, међу њима, огријало.

– Биће од њега чо’ек и широки ће траг иза себе остави-
ти - пожељели су и прорекли сељани и примили га као да 
им је дожуд најрођенији.
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У мраку су Јегдине ријечи, као у празној цркви, звони-
ле, а Желимир је себе проклињао питајући се је ли то њему 
пало у дио да, послије толико година, све из Змијаника 
ћушне низ стијене. Толико је њих из те долине измиљело и 
расуло се по свијету, а да се он нађе да у све ногом удари. И 
кости мртвијем да потреса. Нико други то досад не уради, но 
су сви старе почитовали, а њему и име Јегдиног дожуда по-
новили. Обрукао би свакога свога, и мртва, и жива. Па и оне 
што ће доћи послије стотину година. У најљућу рану цијеле 
породице би гарнуо, као да у њу со саспе, шакачки. Зарадио 
би да га народ прстом показује и да свак бјежи од њега као 
од губавца.

Пробајући да како заспи, пазио је да чиме Миладију 
не додирне, али му Змијаник са очију није силазио. И да се 
она није овако надула, испричао би јој све. Но, опет се бојао 
како она то и не може разумјети. А може бити да би га кута-
лисала тјескобе и оволику му тежу са мозга свалида, али се 
плашио и од помисли да имало по тој рани загребе. Толико 
је у тој причи муке и невоље па му се чинило гдје је најбоље 
да је одагна из памћења, нек негдје чили у прикрајку. Шта 
има коме да је казује, било је како јо било, давно се то одиг-
рало, а и хтјела је тако судбина. Није се утр’о траг старога Ра-
осава, од њега је толико пасова проиграло и пропјевало. Из 
Змијаника су прво на Брдо искрочили, а послије се расули 
по свијету. Неки су стигли и до Аљацке, а данас их има и на 
Зеланду.

И опет је зажалио што Миладији никад не исприча 
како су се најприје у Змијанику обрели. Но, и сад му је, као 
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и увијек раније, сама помисао на помор и погоријел сваку 
длаку на кожи дизала. А записаће негдје или казати дјеци 
кад прирасту, само нека и након њега остане. Шта има о 
томе зборити овој варошкој лицкалици, било би јој далеко 
као да је читала у дјетињијем књигама. Па и започињао је и 
по неколико пута, али га је она увијек прекидала. Таквих се 
прича, вели, од покојне тетке, за цио вијек, наслушала.

Миладија је таква, дјеца малена, а далеко сви остали 
који би га могли разумјети, те се Желимир није имао коме 
повјерити. И у овој големој вароши се свак само о своме јаду 
забавио. Варошани се као преко зле воље једни с другијем 
питају, а неће нико никога људски, до краја, да саслуша. Јед-
нога не можеш наћи да га занима шта му се збори, но им 
ријечи, као досадне муве, мимо уши пролијећу. Ко онда да 
чује причу о његовом запуштеном имању и о мртвијем ба-
бама. Ни за малу дјецу она не приања, но почну клањати и 
зијевати чим је о томе проговорио. А она дерњава из кутије 
никако им и не престаје. Сваки динар што скуче, за плоче и 
за касете потрошише. Но, како им се од тога не задријема... 
и не оглуве од толике дреке и урнебеса... Али нека, то му и 
треба, њега ће најприје излуђети.

Само је смрт, једна, сигурна и човјеков живот виси о 
длаци. И нико не зна кад може зијевнути. Памти ли још ико 
шта је све њихову кућу у вијеку пратило... Кад он умре, хоће 
ли и ријеч о томе и код кога остати... Нек се бар зна да Змија-
ник не прода, да се не полакоми на паре. Ако ништа друго 
нек након њега ријеч о томе остане. Заклео се у себи да мора 
тако урадити па кад би сва фамилија од њега главу обрнула. 
У Змијаник неће тицати, а ако не издржи са њима, врнуће 
се више стијена. Још је кадар својим рукама барем савардак 
склепати. Или ће отићи бестрва низа свијет. Неће га, вала, 
бити ни по њеној.

Ријешен чврсто да не попусти, он се лако са кревета 
подиже. Остао је при своме и то му је мало смире врнуло. 
Само да претури ово док сване, а послије ће дан лакше пре-
дурати.

Али се нове ноћи као црнога ђавола бојао. Мораће се 
Миладији поново примаћи, а не дотиче му се до ње колико 
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до гује. А још му и мртви, као из безданице, искуљавају. На-
товрзу ли му се као ноћас, боље му је и да не зажмури, ни-
како. Но, више он неће имати ни сна ни одмора. Почели су 
му се, у мраку сви мртви, од старе Јегде, јављати. И док 
прогрми све што је у четири рата са њином кућом бивало, не 
може бити а да га памет не остави. И куд још да се сви њего-
ви по свијету растурише... Него, на мрзану је увијек кућа ос-
тајала.

А његова плећа нијесу кадра да цио кућни терет поне-
су. Натоварили му се и живи и мртви, тегли их на јави и у 
сну. Гдје год да мрдне, па и кад мало дремне, они му се с вра-
та не скидају.

Желимир је видио да овако дуго не може. Ако ко не 
припомогне, негдје ће морати попустити. А послије више не 
може бити као што је бивало. Оно што тако напрсне, како 
ваља не може зарасти и замладити се, као ни рана што им је 
остала од погоријели. И коју је само Змијаник зацјељивао. 
Сад су, ето, и у њу такли, као да загребаше у зеницу.

И чудио се Желимир како је то све тако брзо пролетје-
ло. Па као да је тек примијетио како је и он почео старити. А 
ништа није опажао, све је протекло у некакој трци и јурња-
ви. И сјетио се старог Пурентија. Но сад му се није чудио што 
каза да чо’еку живот пролети као док протрчиш кроз тијес-
ну колибицу. Ни за оно да се кућа држи на игли, а на жену 
наслања. Ако се која измакне, и најтврђа ће кула поклекну-
ти. И нема силе што ће да је испорави.

Тако уклијештен признао је у себи како му досад 
ништа није било толико тешко, ни се чинило големо, док се 
на Миладију ослањао.

А сад она шикти, као шарка, док се Јегдина глава, па 
прозор, из мрака помаља. Желимир повуче кваку и поче да 
се заклиње:

– Е нећеш па кад би овога трена пукла. Ни се надај да 
ћеш то ишчекати. У Змијаник нико не смије таћи, прије него 
што ја зажмурим.

Ако је Миладија била будна, могла је све лијепо раз-
умјети. И познати му по гласу како се препао да не попусти, 
најпослије.
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* * *
Његослав је хватао причу о оцу, али му је она кад јој је 

био најближи, измицала и таман што му се учини да је 
пристиже, она као риба исклизне, остављајући га тако, 
сама, у пустом Селишту да се од самштине и необичаја зг-
ране и престрави. Али нека, није му ни жао, кад није нашао 
оно што је тражио, барем је једну причу о Селишту добио, 
које му је прирасло за срце и од кога се неће више моћи од-
војити. Па и кад не буде више могао тамо отићи, или док 
плови по самом крају свијета, ни тада му се оно неће мица-
ти са очију.

Ујутру му брод према Исланду полази, а он се још није 
са Желимиром сусрио. Нека га сила вуче да се испење на 
брод, а њему се не иде док се са Желимиром не састане. Не 
зна више шта би са својим животом чинио, све се боји ако 
оде, нешто ће му овамо измаћи и неће га више сустићи, ни-
кад. Но, ни брод му се лако не испушта, таква прилика се не 
указује много пута у вијеку. У ово неколико дана он смире 
није имао, нигдје. У Селишту и у Вароши ноге није пода се 
подвијао, ни знао кад спава а кад је тријезан, и дани и ноћи 
су му пролазили као у бунилу. Све што је чуо, мијешало му 
се и вртјело као да се на млинском камену обрће и сам ђаво 
ту више не би умио ништа распетљати. Зато да му је било 
само се негдје измаћи, као на какву велику промају, па да му 
се како испред очи размагли. Доста је тога чуо, али је пуно 
и остало, а све му се чини и оно најважније. Чудио се само-
ме себи како је некад на ова села као на дивље пустаре гле-
дао вјерујући како се тамо ничега важног ни лијепог не би 
могло десити, а сада види да се баш туда може боље но игдје 
према самоме дну живота заронити. Ни помислити није 
могао да ће и њега заробити, па колике пред човјеком пуцају 
нове тајне и одаје. Ако ће ко да загледа како се човјек рађа и 
умире и како нестају цијели свјетови, нека се према овој 
пустари упути. Али мало је људско око да ишта од тог на-
брзину ухвати. Толико се ту стопа упријечало. Оно што је 
он крочио, само је као кад руком по морском таласу разгр-
неш. Па и Добрија куд је прошао није више но да је траг иза 
себе веслом оцртао. Зато је и журио докле још није све пре-
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суто и поравњено. Неку велику тајну је старац са собом у 
гроб понио, једна је у Зулиној кафани останула, трећу је 
можда судбина Желимиру дошапнула, а многијем је понеш-
то Тодор наглумио, а о толико су њих Селиштаци шушка-
ли, те колико их је само што су занавијек затрпане под ка-
мењем.

Најжалије му је било што су га сви Селиштаци на пр-
вом завијутку остављали. Куд је год по свијету ходио са 
таквијем се људима није сусретао, сви би му крви испод грла 
наточили, али ни од једног да искучиш више но што они ми-
сле да ти је доста. Па како само умију у разговору вијугати, 
ни сами ђаво се с њима не би умио обагонити, па ако би ико, 
они би га на леду могли потковати. Мислио је да ће се с 
њима брзо поздравити кад им се као људима захвали за све 
добро што су му према оцу учинили, да му они понекад на 
очев гроб погледају, те да ће се сретати кад га он једном у го-
дини буде обилазио, а оно испаде да га Селиштаци, који су се 
расули по свијету, и напуштено Селиште, свезаше и заро-
бише да се од њих не одријепи, никад.

Једино му је на њих било криво што му људски, ако 
шта знају, не кажу, кад су и њему и његовом покојном оцу 
толики пријатељи. Него, опет их је унеколико и разумије-
вао, ако отац то, у толико времена, не учини, зашто би 
онда и неко од њих морао, нијесу му ближи од њега. Рачунао 
је још како то може бити и нешто толико тешко или нео-
бично па се сваки клонио да у белаја и осиште не тарка. Но, 
и питање је колико сад и ови старији који су још живи ишта 
посигурно и знају. Може бити да само понешто, као кроз да-
леки и давно заборављени сан, мотају и не разазнајући шта 
је уистину од тога било, и шта је само из несигурне приче, 
коју су слушали толико пута, понављано и мијењано.

Али је Његослав све то повезивао са оним што му је 
Добрија пред смрт наглумио. Пред вече му је рекао да те 
ноћи они двојица остану подуже, насамо, треба нешто да 
попричају, али да нико други ништа не чује. То ни његовој 
мајци није повјерио. Но, Добрији се у први мрак глас укинуо 
и оно што је мислио да му рече, као големо бреме о врату, 
на онај свијет је, кркљајући, однио.
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И како он из њега мртва да ишта више извади. Ако 
икако може, пробаће бар нешта да ишчупа из прича које је 
чуо у Селишту, само што мора још коју похватати, па ће 
их онда, полако, склапати, као кад се саставља срча која се 
у хиљаду комада распрсла.

Зато је и журио да поспреми све што је горе побиље-
жио па ће то послије, на броду, да у миру сређује. А онда је 
пришао телефону да још једном за Змијаник припита.

*

Није било важнијих новина у свијету које нијесу до-
нијеле вијест о тешком бродолому што се десио близу Ис-
ланда. У њему су страдали скоро сви путници, а спасено је 
само петоро и они ће, због тешких повреда, остати дуго у 
Рејкјавику на лијечењу.

Оно нешто мало спасених ствари исландске власти 
су касније послале на адресу власника брода у град К. на мору 
у Југославију. Међу стварима које су враћене била је и једна 
обична свеска са крутим и модро обојеним корицама.

*

Милоранка је сачувала оне новине у којима је била 
вијест о бродолому. Она у њима није ништа друго ни погле-
дала па јој је зато и могла промаћи вијест о Драгошници 
која је први пут тада јављена. Послије се на то враћала чес-
то читајући споро и по неколико пута и чудећи се да су оба 
текста у истом броју новина, и то страница до странице. 
У овом другом, који је она тек након толико дана примије-
тила, писало је како ће велика брана да се подиже, а да ће је-
зеро потопити само један мањи дио најнеприступачнијег 
кањона ове дивље и необичне ријеке. Тако ће се под водом 
наћи само два имања, и то не цијела, са десне стране Дра-
гошнице, код некадашњег моста на Копитњаку, и једно мало 
село које је потпуно напуштено па ће и штете од пота-
пања бити мање но игдје гдје су досад бране подизане.

Мало је било дана послије кад у новинама не би неш-
то о Драгошници писало. Једном би оне увјеравале како од 
бране ие може бити ништа, а одмах сјутрадан да се поди-
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же сигурно. И људи су се око тога подијелили, неки су били да 
се прави, без чекања, обавезно, јер се нигдје не би могла по-
дићи јефтинија централа, а други су се ужасавали и на саму 
помисао да се дирне у нетакнуту љепоту Драгошнице. Но-
вине су тако објављивале писма свакога дана, без престан-
ка, а било их је из свих крајева земље, па и из свијета. И тако 
је, заједно са Драгошницом, и Селиште, изненада, у центар 
свјетске пажње доспјело. А шта ће превагнути, тешко је ико 
могао да предвиди; кад чујеш једне, помислиш тако је, а кад 
слушаш друге, опет не може ни бити друкчије.

А у Желимировој кући тек сад није имало смиренија. 
Миладија му је признавала да је прије био у праву и да је до-
бро учинио што не продаде Змијаник, но није се могла начу-
дити зашто га сад толико жали кад ће га држава платити 
као да је усред Мисира. Желимир је само читао оно гдје пише 
како неће бити ништа од грађења, али је стрепио да се баш 
друкчије не деси, а Миладија му је под нос потурала оне дру-
ге новине и наглас из њих понављала све разлоге који су радо-
ве правдали и убрзавали. Али се и она прибојавала да се шта 
ту не пробрцне. И таман кад је Желимир мислио да ће се 
једном и о Змијанику препричати и у кућу му се првашња 
слога врнути, оно, као да гром зажди, изби ово у новинама.

Ни Милоранка не би могла заумити колико ће је све 
ово да узнемири и како ће се, кад нема Његослава, на њену 
главу свалити. Шта сад да чини, Његослав је негдје испод Ис-
ланда, Добрија на Брду изнад Селишта, а она без игдје икога 
свога, далеко и од једнога и од другога. И шта да ради, гдје да 
пође па да им буде најближа. Селиште их је коштало главе 
обојицу, а ето, неће протећи много воде низ Драгошницу, па 
ће и оно сво под језеро. За вјек и вјеков. Да је бар мало раније 
ово јављено, може бити све би се друкчије одиграло и са њима 
двојицом. А онако, би што би. Шта може кад нека судбина 
мимо човјекове воље његовим животом управља. Једино што 
још може и за једног и за другог да уради, то је да сачува ону 
његову свешчицу. Бог је сами, кад већ није Његослава, из оног 
ужаса спасио. У њој је Селиште онако како га је Његослав ви-
дио. То јој бар неће никаква сила отети, нити има воде која 
га може потопити. А најдраже јој је што ће га имати так-
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вог какво је само њеног Његослава и оца му Добрије. Зна да га 
цијело не може имати ни сачувати. Његослав је од њега за-
кучио колико је у оно времена највише могао, а њој је и то 
доста.

Ако тај дан ишчека, Милоранка је ријешила да мора 
поћи. И гледати кад се буде пунило језеро. Жели да види како 
Селиште тоне под воду. И замишља себе како стоји у Змија-
нику док се он као суд налијева. Па тако повјерује како се 
неће ни мрднути кад јој се следи око чланка, ни онда кад јој 
појас дохвати, па ни кад се попење до грла. Најрадије би пус-
тила нека и њу прелије. Вјерује да би тад била најближа 
обојици и можда наслутила бар нешто од тајне што их је 
тамо толико вукла и која је Његославу, чини јој се, за циглу 
длаку, побјегла.
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Кад неко умре, навојште Варошани сви к’о на солило, 
онај што је знао покојника и онај што га никад није ни чуо, 
онај што би га до јуче у чаши воде сркнуо, к’о онај што би му 
крви испод грла усуо. А у Вароши су и смрт нека врста 
бесплатне забаве и тефериџа, људи се скупе, наслушају но-
вих и већ заборављених прича, покажу шта ко има обући и 
назути, извјетре плућа и побјегну из задимљених и убуђалих 
кужина. А све их то и не кошта ама баш ништа, јер није то к’о 
горе, у брдима, да мораш, ако не више, бар килењачу поније-
ти, овдје нити ко шта доноси нити се нада каквој стими и до-
чеку, главно је доћи, и то на вријеме, да те покојникова поро-
дица сигурно запамти, а што више Варошана срете и при-
мијети. Слегне се тако и по пола Вароши на сваку сахрану, с 
реда, а ако је ко млађи или имућнији, рек’о би да се цијела 
Варош на гробље преселила и у црну ријеку преточила.

Но, сахрана доктора Јевстатија је сваку премашила, 
иако он није био рођени Варошанин, а поред тога је и деве-
десету, како су најстарији контали, давно прекрочио.

А чудно је било слушати шта су све људи, испред ка-
пеле, док су чекали да се крене, зборили:

– Одакле ’волика гунгула, ово још Варош није утувила, 
нити ће виђети до скончања.

– Ко је био тај доктор? Нијесам га никад ни чуо ни ви-
дио.

– Је ли то онај што је умио добро од раматиза исције-
лити? 

– Богами сам ја мислио да је он оладио табане још 
прије и двадес’ година.
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– Ја сам рачун’о да је он наш крај давно оставио и 
обестрв’о се некуд у свијет окле је и дош’о пред сам рат.

– У шта ’оћеш, да ме ко упит’о, бих се заклео да су му се 
и кости још давно распале.

– Мени се чини да се он под старост и оженио, а и дије-
те је колико тувим имао.

– Не једном но двапут и од обје је пород оставио. 
Колико је било ишчуђења и какве су све ријечи около 

шуштећи капале и отицале низ тјескобне и стрме улице, то 
никаква направа не би могла стићи и половити, а шта је од 
тога истина, шта није, тешко би ико могао дознати, само је 
једно било више него сигурно, доктор се опет, изненада међу 
Варошанима, али сада мртав, обрео.

Тако је било и са његовим доласком у Варош, ко га је 
зовнуо, одакле се обрео - то нико жив ни тада прије више од 
шездесет година није знао објаснити, само је наједном пу-
као глас низ чаршију: дошао доктор у Варош, млад, к’о вила 
лијеп, али само са једном великом фалинком, без штака 
није могао с мјеста макнути.

Одавно чаршија није имала љепше и милије новости, 
био је то први, откако се памти, прави доктор у Вароши. 
Прије њега радио је некакав странац који није знао ништа 
друго но људима зубе из вилица чупати и иксана на мртво 
име препадати. Чим му се ко појави, овај му разврне вили-
це па врисне запрепашћено: - Ето ти ка на, пила му ка рапо-
та, от супа свака полес толаси. Офтје морамо полфину фати-
ти, па тек та пуне топро.

И што јест-јест многоме је послије тога лакнуло и за-
дуго му се не би више врнуо. Истина знао је он и рану зације-
лити, врућицу скинути, па и мало цријево извадити, али су 
сви, кад их не чује, зборили да је он само болничар, па и за 
то није изучио, но је само уз докторе пристајао и у рату по 
врућијем лешевима парао и тако занат љекарима с очију 
скидао. Дипломе и писма нико му није никад видио па се 
нијесу могли увјерити шта је од свега тога права истина, али 
су се сви у томе слагали да се баш добро избирикао и 
увјештио.

Кад им је отишао, сви су Варошани искрено пожали-
ли, не само због тога што им је добро ваљао, но и што су зна-
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ли да другога лако не могу добавити, а болест не може да 
чека докторе. Са ломовима и ишчашима су се некако носи-
ли пошто су имали два старца лаке руке иза чега би и најте-
же ране преронуле, па и глава кад заболи, могли су се сна-
одити јер је више њих умјело крв на челу пустити, од нала-
да су се бранили чајевима и знојењем, на убоје су привија-
ли сировицу и бусење, али од болова на унутрици нијесу по-
магале ни траве ни гатари, па ни они што су у војном стану 
при санитету служили.

Зато је долазак правог доктора за све њих био као да 
их је сунце први пут грануло и нема те радости која би им 
свима од те, тада, била милија.

Ко је био, одакле је дошао, зашто је баш Варош изабрао, 
нијесу никако могли докучити па су мудрујући нагађали:

– Ни овај није прави доктор, дош’о је међу нас само да 
се паруљина намлати.

– Док ми видимо ко је и шта је, нашламиће се он па 
онда ногом у задњицу па ето вам га свијем!

– Ако је и прави, да је шта ваљао, не би он нас запао. 
Им’о се он ђе прије Вароши зауставити.

– Не треба ни душу губити, људи, побогу, море бити да 
га је повукла жеља да овом затуреном крају помогне. Коме 
би он данас био потребнији?

– Тамо ђе их је по тридес’, један мање или више, ни по-
знати се неће, а нама је пречи од Бога.

– Зна он шта ради, паметар ти је то неки, боље код нас 
први, и једини, но у пријестоници потоњи.

– А кажу да је без иког свога па му је свеједно ђе ће се 
установити.

Иако приче нијесу јењавале, доктор их изгледа није 
чуо, или се правио да не чује, по цио боговетни дан је визи-
тао, главе није дизао, без неколико оброка заредом често ос-
тајао, спавао мало, а устајао хитро и често и усред ноћи кад 
му кога што запомаже доведу.

Варошани су се питали како толико издржи, што се 
бар мало не одмори, господин је и може му га бити, није зар 
толико школе изучио па да свога починка и задовољства не-
мадне. Но, највише их је чудило што у књиге толико гњира, 



230

И с а к  К а л п а ч и н а

ако је већ једном, како ваља, те белајне науке изучио. А по 
томе су и сумњали да он није баш прави доктор и да праве 
науке није потпуно докусурио, јер ако је, зборили су, што ће 
му толике ргање књижурина, не би их са два најбоља ата мо-
гао с мјеста помакнути.

Али од првога дана су примијетили да дуже и друк-
чије прегледа и много се више но онај први распитује, 
распреда о томе шта једу, те гдје лијежу и како им је по кући 
распремљено. За свакога је имао понеку строгу, али и више 
благих ријечи, са осмијехом је потоњег к’о и првог дочекао 
и испратио, а очи су му, док те прегледа, умилну и радосну 
свјетлост по тијелу, као мелем, засипале, на једној нози знао 
би, к’о рода, изнад иксана и сатима џојати.

У почетку су се Варошани мало устезали, а касније му 
је цијела чаршија, као да може и из мртвије да враћа, гоми-
лом грунула, но опет су у повратку, смијурећи се и подгур-
кујући, неповјерљиво наглабали:

– Да ти је прави доктор, зашто би толико дангубио, 
мало би поглед’о и одма знао шта је, а не по пô сата да око 
тебе кола и штулеца, па питање је колико и тада натетура.

– Оће на ови начин да се удобри чаршији како му не 
би шта примијетили и у његове велике науке посумњали.

– Можда је то само на почетку, осилиће и он, к’о први, 
па неће ни на кога, колико на пашче, главе обртати.

И ко зна докле би Варошани о његовој науци дробили 
и намишљали, да се не нађе један те не прекрати:

– Мучите доље, пасја вас рђа сустигла, а сапрло вас и 
добро које вам толикијем чини. Зар се тако са чо’еком посту-
па? Нијесте ви ни марвеног заслужили, а не онаког генија и 
научењака.

– Присмрди сад ти, усукана воштанице, дочекаше га 
к’о из запетије цијеви, да је научењак и такав к’о што ти збо-
риш, зар би ти сваки моменат у голе трбушине и у жуту ар-
тију буљио? Обичан протисак не баста му погодити, но вра-
ча к’о тамона, чудо још и грашке није почео бацати.

– Не м’лим се с вама толикијем надгорњавати, али 
знам само да је штета што је међу нас доспио, то га је стигло 
неко проклетство, дужан био злој судбини и таксирату, а зна-
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те ли, мајка вам кукала, да би га и сам Беч златом платио. И 
отићи ће вам, чујте, ни годину цијелу неће сврстовати.

– Треба то њему да се мало испрактикује, брзо ће он 
нама леђа обрнути - прихватише, бојажљиви, они што су у 
свему били мало опрезнији.

– Попунићемо ми Пољану и отјешњаће ограда док се 
он испрактикује. Биће киљана, ницаће више Варкије глава 
к’о да их сам ђаво залијева.

– Нећу ништа да вам зборим и дуљијам, видим да не-
мам ни коме, али кунем се у све што имам да сам му дипло-
му међу ргањом књига видио. Очи ми, дабогда, испале ако 
није ћићерим златом опоточена. Али што јес’ јес’, ђавоље 
ријечи нијесам умио уфатити, некако су много замршене и 
необичне. Но и брзина је била, а и не могу, што ми се ког вра-
га чудите, ништа да утувим у ову тиквину. Па и како би кад 
има ријечи које вам не бих мог’о повоторити ни око њих ову 
језичину уломити па сад за спас главе кад би ми требало. И 
све је то потврђено са два велика мавена печата и са два пот-
писа доктора над докторима. А што је то срочено и на каку 
’артију сложено, то ми још очи нијесу виђеле, а ето нешто сам 
књига и сам преврнуо и у многе манастире главу завлачио.

– Ма пита ли га бар ишта, па ево да ти вјерујемо? А 
мог’о си кад си се с њим толико слизао.

– Ама људи сте, побогу, како сам могао, видио би да 
сам му по тавулину ровио и књиге претур’о, а у њих он не да 
таћи никоме, колико у очну зеницу. Д о к т о р је то, јесте ли 
с ума скренули! И то није обичан, најбољи је био у својој кла-
си, на цијелој докторској школи, то сам из једне друге артије 
прочит’о и добро разбр’о.

Заголицани овијем причама Варошани су се сад још 
више занимали да сазнају праву истину о доктору и њего-
вијем школама, а није им ништа мање стало да виде је ли и 
овај њихов омануо, јер ни њему никад правога краја нијесу 
могли ухватити, таман колико сад и овом што је из бијела 
свијета изненада мећу њих трупнуо. Тако су и једном и дру-
гом на сваком погодном завијутку замке и клопке затезали 
и подапињали надајући се да ће, кад најмање очекују, мора-
ти бар по једном ногом набасати и закрочити.
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Као она гомила, што се прича, да је погрмљела на крај 
вароши кад је чула да се тамо бесплатно цукар дијели, тако 
је и сад све живо, као без главе, према гробљу нагнуло, па 
сам се и ја, а да сам не знам како, међу њима изненада об-
рео. Успут сам једино чуо да је умро некакав доктор, а ко је 
био, шта је радио, је ли боловао, откуд је дошао, како је изда-
хнуо, ништа од тога нијесам могао посигурно разабрати јер 
су ми сви различито зборили. То што сам чуо толико прича 
о покојнику, које се скоро ни у чему нијесу поклапале, нај-
више ме и угурало у ову гомилу и пожуривало да што прије 
болницама искрочим и од кога старијег познаника, истину, 
макар какву, искучим. Жеља да то буде што ближе и потпу-
није у мени је толико нарасла па сам кроз народ тумарао 
као да сам ког ближњег и нејаког у тој гунгули изгубио па га 
морам што прије сустићи јер постоји опасност, ако га сад не 
пронађем, да ће ми из очи измаћи, занавијек.

И тек што једнога обиљежим и између осталих изабе-
рем, а оно ми се учини да то неће бити онај прави што све 
тачно и потанко познаје, па прије него прозборим, устукнем 
као опржен и почнем, како не бих залуд губио вријеме, за 
новијем и сигурнијем трагати. Неколико пута сам тако на-
гло и неспретно у последњем тренутку измакао док се није-
сам уз комшију Алкана, као љепљива сјенка, присмолио.

Комшија је био толико шутљив и затворен да сам га 
увијек због тога са неком нелагодношћу гледао, а та његова 
шутња је као силовит удар свакога одбијала и удаљавала. Са 
њим сам се толико година, свакога дана, по неколико пута, 
на степеништу и у улазу сретао, али иикад више од пет рије-
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чи са мном, као ни са осталијем, иије прословио. Сви су га 
држали за мало настрана и уврнута човјека, повученог и 
окорелог нежењу, који не воли ни са ким много да чорба, но 
и за нас, као и за цијелу Варош, за великог мирњака и по-
штењачину је важио.

То што се у тој необичној гужви и гомили био толико 
разглавињао више ме привукло, но што сам мислио да ћу од 
њега ишта што ме занима ишчупати.

Глас овог човјека, којег сам навикао да само оштро и 
кратко одсијеца, сада је благо и меко шуштао издвајајући се 
својом мекоћом из мноштва неразумљивог и сувог мр-
мљања. У почетку ме Алкан није ни примјећивао, шупотрио 
је жустро са двојицом безубих стараца, но послије, да ли што 
су старци штопрцајући све више изостајали, или што га као 
и ја нијесу са толиком пажњом слушали, он их потпуно за-
немари па је само у ме и у раскриљена врата куда се ковчег 
износи непрестано мотрио. За њега су сада у цијелом толи-
ком простору постојале само двије тачке које су га занима-
ле, црна раскорачена врата кроз која мрце на последњи по-
чинак износе и ја који без даха прихватам и упијам све ње-
гове ријечи. Разумио сам добро да је тачно схватио колико 
ме ово причање занима па ме то и охрабрило да му се још 
ближе унесем.

Више ми ни један звук није могао измаћи, а све што 
изговори приоњало је за мене као да му то са усана големим 
упијачем сакупљам:

– А да ти лијепом ријечи муку и тегобу скине, то нико 
као он није могао.

На три године пред рат у Варош је изнебуха бануо, у 
почетку се о њему свашта наглабало, али се све најпослије 
увјери како је то прави и велики доктор... Бог је за нас, дије-
те, знао као да нам га је он личити спремио. О томе колико 
је народу помагао и како се по цијелој околици прочуо не 
треба да ти зборим и помињем. И старо и младо га из уста, 
као кућног свеца, није испуштало, за свог рођеног би га сва-
ки узео и посинио.

Устајали су Варошани испод његове руке, као препо-
рођени и подмлађени, па се у људе увуче некаква силина и 
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сигурност, надође им снага, као да их ништа на овом свије-
ту, па ни сама смрт, не може препанути, само ако је доктор 
међу њима. Нека нам га само бог поживи и задржи међу 
овијем големим и тумолијем брдима, понављали су као мо-
литву.

Они имућнији, што знају дути и ковати, почеше сно-
вати планове не би ли се са њим како ородили, удешавали 
су своје удаваче, пред очи му их, као пред фотографа, 
упадљиво, истурали, али он се као да је слијеп није на то оба-
зирао. Почело се зато говоркати како је он вјерен, а једни су 
тврдили да је и ожењен, тамо у свијету, а овдје је дошао да се 
само паруљина намлати, па и злата дохвати, и да ће се брзо 
тамо вратити па је залуд удавачама око њега облијетати, та-
ман колико и лепирицама око свијеће.

Други су мудровали да за њега међу овијем нашијем 
свијетом и нема прилике, већ само тамо негдје далеко у как-
вој големој вароши, а било је и онијех што су сматрали да 
доктор није обични човјек, но је више светац, исцјелитељ, 
који је послат да бонике и несрећнике спасава и подиже, а 
не да се са Варошкијем лицкалицама вуче и спетљава. А 
сматрали су га чистијем духовником што има толику моћ 
баш зато што се овоземаљским гријовима не пушта и не 
каља.

У ово су се увјеравали пошто он, како су многи препри-
чавали, женско чељаде и кад је голо к’о кад је од мајке рође-
но, мирно и стрпљиво визита и препипава, к’о терзија кад 
крпу испод прстију пропушта, не трепне, нити му се как’а 
промјена на образима осјећа. И кад уво наслони и дах уста-
ви, он тражи само бољку и зарадује се једино ако јој на траг 
нагази, а нарочито уколико је за врат шчепа и ухвати. За 
њега као да ништа друго сем болести на овом бијелом свије-
ту не постоји, а други пут, без којим је треба гонити и трије-
бити, он не познаје, нити жели познати.

Тако су се и они најупорнији докторове женидбе, као 
ђорава посла, манули и цијела Варош се на њега као смјер-
ног и радиног навикла да га друкчијег није могла замислти 
ни пожељети. Није било Варошанина који се не би усудио да 
га у пола црне ноћи пробуди, за боника позове или му га и 
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у кућу доведе. Ништа то доктору није било тешко ни досад-
но, већ је све радио с вољом и насмијано, па га је цијела чар-
шија као свог најрођенијег пригрлила да није било те силе 
која би јој га могла отргнути. Главно им је било да се и он 
тако био свикнуо, а друга варош ако би им га покушала оте-
ти или премамити, спремни су били и на оружје устати. То-
лико пута су се клели, пијани и тријезни, да га никоме жи-
вом без крви не би пустили.

Али ђаво не би био анатењак кад би се толико могао 
смирити и овој чаршији леђа окренути па Варош, која није 
никад два добра могла саставити, нити у каквом бољитку 
удуљити, ни тога пута немаде кад отхукнути. Пуче глас, к’о 
да се божја небеса сручише, да ће цијела земља у рат, к’о да 
га већ доста није било, те та најцрња невоља неће ни овог 
пута чаршију машити.

Колико су се били смели и изгубили мислећи како ће 
нејач и своје главе склонити, толико су сви ко један брижи-
ли шта ће им се са доктором десити. Стрепјели су да ће им 
га рат, попут вјетра што бродове ко љуске разлама и прету-
ра, из наручја отети и истргнути, а да чаршија, онесвијешће-
на и задављена, неће знати ни кад је то било ни како се све 
десило. Чудно и неопажено је дошао, па их је то увјеравало, 
да ће још чудније и између њих отићи.

Старац се био толико причањем занио да и не при-
мијетисмо кад су ковчег изнијели и пред домску управу, иа 
застрте столове, положили. Наједном се све утиша, само је 
старчев глас суво и потмуло звонио, те чим осјети како сам 
гласно збори, он нагло прекиде, глас му се рекао би у усти-
ма заледи, тај тишак нас обојицу препаде и изненади и тек 
нам одлакну кад се говорник мало издвојио и прво ка-
шљањем и замуцкивањем огласи. Но, послије је говорио 
тако јасно и разговијетно, као да диктира лекцију, да си сва-
ку ријеч могао комотно забиљежити.

„О мртвијем све најбоље, каже се у нашем народу, али 
о нашем уваженом покојнику, па или што је сад ту опремљен 
за вјечни починак, или да је још стотину година да живи 
продужио, не би се могло ништа друго ни рећи ни помисли-
ти. Све што је најбоље, за њега стоструко важи, за сваку ње-
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гову врлину и поступак. Цио вијек, док је год собом могао 
мрдати, радио је тихо и упорно, као претоварени мрав, а од 
њега нико није могао чути да је хукнуо, а камоли да се умо-
рио. Од оног дана кад је са дипломом и оцјеном да је нај-
бољи дипломац у својој генерацији, с обала свог родног Ду-
нава, у ову нашу кардашку забит и тјескобну касабу крочио, 
па преко цијелог радног и људског вијека што га је провео у 
овом нашем посном крају, само је за два закона и обавезе 
знао, да ради и да другоме помаже. Тако је почео, такав је 
био и остао док је год могао мицати и собом владати. За њега 
није било касних сати, умора ни тешка времена, а да се на 
позив не би одазвао. Ишао је тамо гдје је најпотребније и 
онакав, са пола живота, стизао и уврх најдаљих села под Љу-
бовијом.

Његов живот је протицао, тихо, између брда књига и 
гомиле болесника и колико је другијем чинио и помагао, то-
лико је сам копнио и нестајао, као да је своју младост и сна-
гу у варошке болеснике претакао. Дуго времена он је био је-
дини доктор у Вароши и право је чудо колико је могао да из-
држи и куда све да стигне, колико да освоји. Можда, а и си-
гурно, зато, је осјећајући то као велику обавезу, овдје, међу 
брдима, цио вијек остао и око нас своју младост и љепоту са-
вио. Није полетио за свјетлостима великих градова, одолио 
је зову завичајних плавети, шуму родног Дунава који је, 
стално чим склопи очи да се мало одмори, слушао, а остао 
је да у најсуровијим условима врши своју племениту лије-
чничку мисију. Ни ратови, ни сушне године, ни било какве 
пометње од Вароши га нијесу могле одвојити, а кад су поче-
ли да пристижу млади љекари и град се добро обезбиједио, 
он, иако добро остарио и онемоћао, иде у најзабаченије село 
под Љубовију, да помогне онима којима је најпотребније. А 
кад је толико оболио и био закован за постељу, није престао 
да мисли на своје сељане. Његов труд и жртва треба да су 
примјер свим нашим младим школованим људима.

Нека је вјечна слава и хвала нашем добром доктору!“
Говорник је завршио, а маса остаде неколико тренута-

ка нијема, као очекујући да се говор настави. Потом наста-
де жагор и помјерање оних најближих око ковчега, док се 
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мицање не прошири и до нас подаљих те се и ја привих уза 
старца стискајући га за руку као да се бојим да ми га неко не 
отме. Знао сам да ће ми имати још доста да каже, јер сам си-
гурао да је пуно нечега што је мене занимало и у званичном 
говору и у старчевом причању изостало.

А и он, као да ми је под кожу завирио, не чекајући да 
га ишта упитам, отпоче:

– Не, није могао сад више, овдје, ни рећи, било би то 
предуго за оволику масу и оваку прилику. Књига о томе 
може да се напише, па опет више од половине да се и не по-
мене. Ми старији који све тувимо, и како је дошао, и шта је 
све претурио, па нијесмо у стању ни девете се присјетити.

Но, но помози ми рећи, гдје оно стадосмо...
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Коњи су се опирали о калдрму и мучили да успоре, 
тешко подносећи кривљење вратова и затезање узди, а сви-
јет се тискао, и старо и младо, да се што више ковчегу при-
ближи.

Нама је годило да поизостанемо међу последње, гдје 
је највише разређено, како бисмо у причи били што мање 
сметани, јер старцу је навирало да збори па да му је ко уста 
зачепио, чини ми се да би испод пазуха проговорио, а мени 
се слушало и за сваку ријеч коју бих пропустио изгледало ми 
је као да поред мене пролети нешто тако важно што нећу 
моћи никад више ухватити.

– А ја, тако је, рат је ненадно и у нашу касабу грунуо 
па се све смело, главу к’о да је погубило, нико не зна шта је 
најбоље урадити, и највиши дунђери и паметари у чуду се 
нашли јер све што се смисли и сматраш да је мудро, може 
баш у најпоганије да се изокрене. Они што су по два рата 
преко главе претурили, некако су се највише и помели, к’о 
бурлице кад им нож у земљу забодеш. Пребирали су гдје би 
нејач најсигурније склонили, расмрсивали заборављене 
својштине и трагајући за њиховијем концима стизали до 
најудаљенијих планина и пустара. Смишљали су како да се 
до тамо пребаце и шта најнужније да понесу, а свима, к’о јед-
ном, душу је било зачепило шта ли ће им се десити са док-
тором јер су знали, ако им га куд отјерају или сам бестрва 
побјегне, да ће им рат без њега сто пута бити тежи и пога-
нији.

Смишљали су да га, ако примијете да ће бјежати, си-
лом на коња натоваре и под Љубовију у најудаљеније село 
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намјесте, гдје би га било најлакше сачувати, а могли би му 
кад год устреба сигурно долазити. И спремали су се да с њим 
што прије капулају док им га војска или как’а зла судбина 
не преграби. Понављали су често, један са другијем гдје се 
год састану, да није све у метку, од њега се мо’ш негдје и 
склонити, а ако по мјесту не потрефи и исцијелити, но ако 
грознице и опаке невидљиве болештине у авлије се и међу 
дуваре увуку, одатле их нико не може истјерати, нити ће 
изићи докле све живо не поморе и на гомилу не потрпају. 
Рат сваку болес’ и белај доноси, и са доктором ће им бити 
црн и жалосан, а без њега тешко да ће ко живу главу изније-
ти.

Колона се тискала и људи сударали, а капија је била 
тијесна па је право чудо како не би поломљеније вратова и 
још новије носила. А наш народ ти је так’и, већина је оних у 
свакој гунгули, па и кад је сахрана, што оће некак’о првјен-
ство па и да се што ближе ковчегу примакну. Срећа је те је 
капија јака и жељезне шипке не попустише па се кроза њу, 
као кроз добро узану стругу, народ почео редати и прописну 
поворку формирати. Колона се сужила и истегла, рек’о би 
крај јој се неће моћи сагледати јер је кроз капију, као кроз 
тијесан лијевак, све нова и нова маса наваљивала да чо’ека 
просто страоба ухвати.

Нас двојица нијесмо журили, остали смо међу посље-
дњијем те смо могли натенане гледати како црна и заљуља-
на маса гамиже и иза завијутка пут гробља полако замиче. 
Кад бих се у ту необичну и чудно скупљену поворку загледо, 
старац је то користио да се добро искашље и очи разатре, 
скупљајући снагу како би са што мање прекида могао да на-
стави. По који тренутак сам се и намјерно правио да сам од-
сутан и заузет посматрањем па бих ли му помогао да мало 
предахне и боље се припреми, али сам искоса сваки његов 
покрет добро мотрио, ослушкујући му дисање и плашећи се 
да се не замори или да због каквог другог ненадног разлога 
своје причање не прекине.

– Дуга ти је то прича о рату и нашем добром доктору, 
годину дана да не прекидам, не бих ти могао нити умио 
како ваља рећи и представити. Посула војска, к’о пљева, из-
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ненада, нијеси се имао куд ни обрнути, а камоли с главом 
укапулати. Све се као слеђено стишало и стрекнуло, а нејач 
притисла, склањаш се да си од муве мањи и без велике пре-
ше нико преко капије носа не промаља. Но, ни у кући, к’о да 
си што сигурнији, сваки час стрепиш ко ће ти незван про 
прага банути и ’оће ли кундаком врата проломити. Посука-
ла се војска, узџемргала, ништа не разумијеш, чујеш ту било 
ово, тамо оно још горе, а само стрепиш шта ће им ново на ум 
панути и ’оће ли нож који свако осјећа под грлом потегнути 
и кад ће клокот крви низ чаршију пљуштити.

Са туђом војском у Варош је и болештина банула и ми 
смо се ко зна по који пут увјерили да једно зло никад само 
не долази. И да нам није било доктора, не би нам треб’о ни 
Швабо ни црни ђаво, цијела би Варош на једну гомилу, ни 
копати не би могло да се доспије.

Најгоре је било кад коме поноћи позли и зоре видиш 
да не може ишчекати. Укућани се смету, како на сокак гла-
ву помолити, а видиш боник гори и трабуни у врућици, ко-
лача очима и моли да му помогнеш, или да му кепом муке 
прекратиш. Колико смо пута тако главу у торбу стављали и, 
не мислећи што је полицијски час, до доктора трчали и за 
спас боникове душе се молили, али њега није требало ни-
кад двапут зовнути, а некмоли кумити, онако багљив и бу-
нован из најтврђег сна подигнут, у пола ноћи је к’о војник 
устајао и помрчином се кроз тијесне и криве сокаке пров-
лачио, не мислећи да га сваког момента може патрола, ко 
миша под бату, поклопити. Уоколо се не би ни осврнуо нити 
је на опасност помишљао, за њега су само постојали болес-
ници до којих треба док је још вријеме пристићи, и осмијех 
им, ако ништа друго не помогне, бар као знак охрабрења 
пружити.

Често су га патроле пресријетале и одводиле до ви-
шије официра и главне команде, неколико пута је тамо и 
преноћио, изјутра сломљен, са надувеним подочњацима до-
лазио, али о томе како му је било никад никоме није просло-
вио, а мо’ш само замислити шта ли је све тамо подносио.

Иако су му пријетили, сачекивали га и изненађивали 
кад се најмање надао, у његовом послу га нијесу могли 
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спријечити, нити га на било који начин придобити или за-
страшити.

Толике дуге ноћи и године он је издурао, што никакав 
живи створ на земљи, чини ми се, не би могао, а да се нико-
ме није потужио, нити кад кога у своме вијеку одбио.

Сам се не могу начудити како је из рата искапулао, сто 
глава да је имао, мислили смо, да му ни једна не може оста-
ти. И шта да ти више причам и дуљијам, ако Бог да се опет 
сретнемо, поново ћу ја теби све потанко, а сада ’ајде пружи 
корак, видиш да заостасмо, ево смо ову свјетину претргли и 
предвојили, нема никака смисла ’волико остајати, а и ове 
иза нас ево сметамо.

Тада, као да сам се тек пробудио, примијетих да је 
цијела маса преполовљена, а ја и старац се на чело ове дру-
ге половине ставили. Пожурисмо нагло и, као да смо све иза 
себе повукли, опет смо за час поворку у једну колону споји-
ли па чим сам примијетио да је све у реду, старца сам испод 
пазуха прихватио и за тијело га толико стиснуо да се он тр-
гнуо и у ме убечио те сам се у зло доба сјетио да му је мало 
попустим.

И колико да сам дугме на апарату притиснуо, старац 
је, не гледајући у ме, опет клатећи се осуо:

– А у Печују кад је студирао, на шетњи се младеж за 
њим окретала и женске напросто лудовале. Ови наши, ми-
слиш да је ко вјеров’о, рачунали су да то из њега збори ракија 
па му се мозак посуручио те не зна ни шта трабуња, ни о’кле 
сад под старост узима. 

– ’Ајде збори наклапали су докони незахвалници, како 
су оно печујске госпође у театру због тебе црвењеле, а поне-
кој је велиш и шамар пљуснуо, пошто јој муж није мог’о 
дизгине сустећи.

– И у цркви су, како оно би, на те бестидно мотриле, 
умјесто молитве шаптале су зајапурене да их бар на оном 
свијету свевишњи са тобом састави.

– Сапрело те сигурно, додавали су из буџака кре-
вељећи се поред испражњеније чокања из којих је брља 
бажђела, што си своје упаљене Сремице олако презрио и ос-
тавио, а допустио да ти црвен испијају печујске пијавице. 
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Њина те клетва сустигла јер си једној по једној главу окрет’о 
и међу санџачка брда палошину забио, као да више није 
било ниђе шупље, у васколиком бијелом свијету.

– Или су те скорупчале слађе од румене сремске смо-
нице, а и зборило се овдје од вавијек да ко с бунара варош-
ког и гутљај воде прождере, не умије се одатле одлијепити и 
макнути, зачара га и баци у бесвијес, к’о кад вук двизици са 
бута фашу одвали па се од њега не умије одбити, пушком је 
не мо’ш смести ни обрнути. И как’е је чини она скорелуша у 
њу завила, то никоме у цијелој вароши није било јасно, ни-
кад, а то неће моћи распрести ни они што тек сад из мајчи-
не испадају.

Он јадник, онако пијан и размолушен, на све ове њине 
приче није се ни обазирао, заклео бих се да их уопште није 
ни чуо, јер док су они досадно и гласно надодавали, очи су 
му се као на лоју цаклиле и лутале далеко, кроз задимљене 
кафанске зидове, преко магловитих брда, допирући до каља-
вих и помодрелих вода далеког Балатона.

А пио је јадник, к’о да је расушен није се могао напи-
ти, и ни сад не знам, нити ми је ко икад умио објаснити како 
му је та ракиштина наједном толико омиљела. Ови што су 
још времешнији и који се сјећају кад је тек у Варош дошао, 
кажу да је тада и послије још задуго, није хтио ни примири-
сати, а од женидбе к’о да му се памет просто наопако обрну-
ла. Тако је, не треба без душе остати, није то што је мртав па 
да се сад о њему све лијепо, али и криво сједи, а право реци, 
у знању и лијечењу није ни за длаку побркао, нити се игдје 
огријешио. Кад је почео да пије, нек је и три био повук’о, слу-
шаљке и лијека се није хтио дотакнути, ако му неко тада из-
бије, он ти прекине пити, к’о на кладу да пресијече, и благо 
потепа:

– Ајде, ти, благо мени направи мало чаја и собу про-
вјетри, а ја ћу одма’ има нешто мало да опослим, а и уморан 
сам па ако зеру зачамам, немај бриге, стићи ћу. И било је 
увијек к’о на сто погодби и пред судом да је потврђено, он би 
из истих стопа право у кућу, тамо се добро измије и истрља, 
па по кила варенике и душак прекрене и обавезно мало 
прилегне. А кад се пробуди, устаје к’о очишћен и врљке трчи 



243

Г Л О Г О В Ц И

код боника, не тражи никак’е помоћи, но се на коња сам не-
како насека. И никад код боника није одоцнио и никога није 
изневјерио, а да му на речену не дође. Ако је и најдаље село 
да се оде, само му коња што се не плаши и не призире пред 
авлију треба привести, а по граду он сам омиче да га ни онај 
од двадес’ и са обадвије здраве не може сустизати, а душу да 
не попржи.

– А ја, куд сам ја затурио, било је то много доцније, све 
ми се по глави некако збурљало и никако по реду да испа-
не... Али сад ћу ја, само ти причекај док мало пару прику-
пим...
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И рат, као и свако друго чудо, Варошани временом по-
чеше полако заборављати. Све је за послом кренуло и уда-
рило, нема кад нико ни са ким да се задржава, и најближи 
се у мимограду упитају и поразговарају па свак наставља 
својим путем и за својим послом, не гледајући куд ли ће овај 
други обрнути.

Доктору то није било ништа ново ни необично, он је 
свој пос’о само наставио, једино му је сад било друкчије што 
није моро’о испред патрола да се укрива. Тако он скоро да 
није примијетио кад су толике године поред њега прогрмје-
ле и шта се све за то вријеме десило.

Тек кад је нови, млади доктор дошао, Јевстатије се, као 
иза сна, тргнуо и буновно главом протрес’о и пред огледалом 
у своје лице заглед’о и истог тренутка, рек’о би, мало од себе 
самог стрекнуо. Није он ништа мање журио и помагао, али 
су му очи биле нешто тамније, а постао је и више ћутљив па 
чим се мало осами, стално би некуд у даљину, не трепћући, 
мотрио. Сам се чудио како је толико година поред њега нео-
пажено и лупешки промакло.

Младог колегу је као рођеног сина дочек’о и прихва-
тио и у све га послове стрпљиво упућивао. Сада се осјећ’о не-
како јачим и сигурнијим, као да је још једну руку добио, а 
свему што би овај млади добро урадио као мало дијете се ра-
довао и на сва га уста, гдје би год стигао, хвалио и у звијезде 
окивао. Тако је и још једног дочекао, па затим још десетак, 
све младих и к’о јабуке лијепих, док је и праву правцату бол-
ницу у Вароши опремио.

У болници се све на њега, као на темељни стуб, ос-
лањало, а Варош је једнако о њему, као о једином спаситељу 
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зборила и на сва уста се заклињала да га неће заборавити, 
никад, до скончања.

Но, као што се изненада прије толико година у Варо-
ши обрео, тако је једне ноћи између њих и нестао. Није га 
било тог јутра да зарани, а кад се није међу боницима на-
шао, сви су обамрли и занијемили, нико није умио уста да 
отвори, а знали су да се нешто крупно морало десити.

Тај глас се брзо по цијелој Вароши прочуо и ко зна на 
шта све у том моменту нијесу помислили. Побојали су се да 
га није, онако премореног, кап на спавању стрефила или га 
је каква невидљива сила у неки бездан одвукла.

Али убрзо су сазнали како је њихов доктор здрав здра-
вцит и да је преко ноћи наврх Затарја у Откоп, међу рударе, 
отиш’о.

Иако су тако брзо дознали гдје им је доктор отиш’о, 
нијесу никад успјели да докуче због чега је то урадио и како 
се све стварно десило па су бојажљиво и са ишчуђањем на-
гађали:

– Ко се сад томе могао надати?
– Таман нам је ово још требало!
– Аман људи, ми ово не можемо прегорети!
– Да га није ко с нечим опатрнуо?
– Међер нечега ту мора имати, није он без неке, тек 

тако отиш’о.
– И то ђе, под саму Орловину, сад под старос’ да се сека 

са сњеговима, онако још с оном бадрљицом.
– Текар ћемо сад знати кога смо имали.
– И нека нас сапре његово добро!
– Ко ли му би седеф да оде, боже, од њега губавци опа-

дали!
– Врнућемо ми њега па да ћемо на оружје скочити! 

Нек се само неко, ако има петљу, преда нас испријечи!
– А што ако је он драговољно отишао и не шћедне на-

траг ни по коју цијену?
Овдје су Варошани изненада прекинули и то их је не-

очекивано лецнуло, и по мјесту посјекло, да нијесу знали 
шта би им даље било паметно зборити и чинити.

Ипак су се домислили да најприје сазнају због чега је 
између њих отиш’о па ако то искуче, састаће се сви који тре-
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ба, и ријешити шта им је најпаметније и најбоље да ураде. И 
старо и младо, и мало и велико, дало се у потрагу е да би 
прије било какву истину докучили, а свакоме је било стало 
да баш он буде тај који је најбоље прозрио и први што је на 
траг о нестанку нагазио.

Да се вратио у Сријем, одакле је прије толико година 
и дошао, нико се не би ни зачудио, свак би то схватио као об-
ично, када човјек чим осјети да му се вијек прикрати, тежи 
да је што ближе вјечном почивалу које жели да у завичају, 
својом руком, намјести и послије тога још који пут погледа. 
Или би помислили да га је неки талас лијене ријеке, неки 
цвијет, какав мирис, расцвјетали багрем, неки звук, само 
њему познат, из давног дјетињства, зовнуо, ил неки траг у 
смоници, ђаво би га већ знао шта, али свијем је било јасно 
да се на тај глас морао одазвати, па да ли то била цика са ви-
олине, са свадбе, или гробља, из полумрачног сокака, из пре-
пуног винограда, из магле, или са мјесечине, или шкрипа 
конопца са накривљене дјечје љуљашке. Сви су знали да би 
се тако нешто могло и њему, као и сваком другом десити, по-
што је и сваки од њих најмање по један такав знак носио као 
давну и незацјељену рану за коју нико други не зна и са 
којом се у гроб лијеже. За њу нико није могао наћи лијека, 
па сигурно ни сам доктор Јевстатије, те вида од ње нијесу ни-
кад ни тражили, нити се коме кад на њу пожалили.

– Али откуд баш да се у Откопу под Љубовијом обрете? 
Шта га је могло горе, тако нагло и силовито, извући?

Ишли су под Љубовију, налазили се у послу, склањали 
се да се с њим не сусретну и измишљали шта би, како би се 
изговорили ако се деси да се онако, изненада, очи у очи, туче 
и не могну никуд у страну врднути. Они што су ишли горе с 
нестрпљењем су у чаршији дочекивани, али никаква нова и 
сигурна гласа нијесу доносили. И враћали би се поново, по 
Љубовији мотали и смуцали, унаоколо и по сриједи испити-
вали, но никаква краја нијесу могли изнаћи и докучити. 
Ишли су и други, али је, као и са првијем, бивало све узалуд-
но.

Неки су се размиљели по Вароши и околици, претра-
жујући посебно болницу и висока надлештва, али су свуда, 
умјесто одговора, само нијемо улијегање рамена добијали.
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Иако су у чаршији имали четири млада и своја докто-
ра опет су Варошани листом за Јевстатија под Љубовију на-
грнули. Тешко је било разабрати да ли му више иду што су 
им потребни лијекови и прегледи, или да како, изокола, од 
самог доктора нешто дознају. Сигурали су они да ће од њега 
то најтеже бити ишчупати, али су били упорни и од своје на-
мјере нијесу никако хтјели одустати. Надали су се да ће не-
како све ипак на чистац истјерати и ако бог да и доктора у 
Варош из Љубовије врнути. А онда га више никаква сила не 
може отети ни отјерати, ако буде потребно, и стражу ће му 
пред кућу осигурати. Да су они знали шта ће их снаћи, тако 
би и прије поступили, не би се десило да их овако нагрде и 
изненаде. Покушавали су не би ли му шта како са очију ски-
нули, запиткивали га са сваке стране и вјешто свакојаке 
замке подапињали, е да би му се каква ријеч омакла и ок-
лизнула која би и на какав правац њино трагање упутила.

А кад су видјели да им никакве вјештине и околи-
шења не помажу, ријешили су да га просто и јасно право 
упитају, па нека бива шта већ једном мора бити, а било га је 
доста, и сви су се у томе к’о један сложили. Истина, одмах би 
се они на то одлучили да се нијесу бојали како ће им то нез-
грапно и смијешно испасти, да ће га толико увриједити па о 
повратку, послије тога, да се неће моћи ни говорити. Тијем 
ће бити запечаћен, заувијек, од тога су стријепели и зато су 
толико оклијевали надајући се неће ли како боље испасти 
да га не увриједе чиме би све оно што им је добро чинио 
било окаљано, као да се цијела Варош на њега изракнула.

Тако је послије дугог вијећања шорак на Ћ-а пануо да 
се он како зна усуди, јер ако се тај не искобеља, други сигур-
но не би ни један, па све мозгове из Вароши кад би му у јед-
ну чутуру усуо.

Шта му је рекао, са које стране га је питао, како је то 
све испало, он није никоме ништа рекао, само је намргођен 
све масно опсовао. И више се нико није усудио да Ћ-а при-
пита, не само што су знали да им је залуду јер му их ни гли-
јетом не би могли разврнути, а видјели су како се жалосно 
наоблачио да би се и сами ђаво од њега отровао. Тај изглед 
је више говорио, но да је из њега досет језика палацало, а 
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збунио је и застрашио његове Варошане па су га гледали да 
се с њим не сретну и најзадовољнији су били кад неопаже-
ни поред њега размину.

Но Варошани не би били оно што су и по чему су на 
далеко познати кад би им ђаво дао да мирују па су сад о 
обојици почели мудровати и намишљати:

– Да ми је јаднику било само да то послушам.
– Како ли су се само срели, Боже, фалимо те?
– Окресали су се мислим да су и рогови пуцали! 
– Ни пас с маслом вјерујем не би изио!
– Таман и нека му је, он му је и кад дошао по таулину 

премет’о и диплому тражио.
– И лукава лија најпошље награбуси! И то са обадвије 

ноге!
– Нешта је доктора в’ома опекло, не би он без неке 

отиш’о и послије Ћатана тако дочек’о.
– Да нијесу шта ови његови голобрадићи што их је ту 

тако намјестио и у пос’о увео?
– Можда им је почео сметати?
– Најжешће је кад те гуја из њедара уједе!
– Има ту нешто друго по сриједи, али нека, виђећемо 

је ли?
– ’Оће он да буде сам, да има комоцију, не воли да му 

се ико у послове петља и мијеша.
– Топла му њедра па му необично ако би утањило - 

проциједи из тутумрака стидљиво и тише од осталих и тај би 
први што и тајно и јавно овакав приговор учини. Но, доче-
каше га са свије страна, к’о да је у осиште не жези тарнуо:

– Тако сте ви пљескали и кад је тек дошао. ’Оће па-
руљина да се намлати звоцали сте ко распануте кокошке, а 
ми старији знамо колико га је пара интересовала.

– Коме је нешто, и у поноћи ако је дошао, узео? Нек се 
нађе један па кољите ђе сам најтањи.

– Им’о је, не да није, али све на поштен труд, са десет 
ноката што је створио.

– А плата што му је добра, да му и њу није требало узе-
ти? Бисте ви неки таман и на живот чо’еку кидисали.

– Таки смо ти га ми, ево још сад смо га почели губати, 
и на његово добро као на нечис’ се испљувати.
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Колона је пљезала уза страну, све се брже тањила и ис-
тезала, а старац је све чешће застајкивао и више покашљи-
вао. Видио сам да даље не може како ваља ни зборити ни 
кракати па сам га узео под руку да подупирем и придржа-
вам. Наставићемо кад се вратимо, док се мало поодморимо, 
лако смо оба то прихватили пошто је било сигурно да ништа 
друго нијесмо кадри урадити.

Док смо обојица тако ћутали и по глави претурали оно 
што је мало прије поменуо, ја сам приближујући се гробљу, 
иако толико преморен и опсједнут оним што сам од старца 
слушао, успијевао да дочујем, иако не сасвим разговијетно, 
оно што су око мене зборили:

– Боже драги, лијепа дана и времена! На овој милини 
чо’еку је жалије и умријети.

– Не даје се ни овака дивота свакоме. То треба итека-
ко заслужити!

– Зарадио је он што није један по један мајковић!
– И нека му се бар дан судњи како ваља насмије.
– Ко би онај сувоњави што за ковчегом нарамује?
– Ја не видим да их је четворо.
– И је ли могуће да су му овако млади?
– То његова ђеца? Прије би рек’о да су му унучад!
– Ни ђавоље једно другоме не сликује.
– А је ли истина да је свако од друге... Па колико се то 

он пута женио?
– Ма не велиш да је им’о толико година? И тек се тад 

први пут оледио.
– Жена је и ђавола у боцу спремила.
– Био га је у томе неки небат поћер’о.
– Тако ти је то кад је чо’ек толико поштен. Треба сваш-

та радити и на боље ће да изађе.
– Цио свијет да је попалио не би га тако сустигло.
– Само је так и мог’о бити, а бољи не, па земља да и из-

гори.
– И шта? Ето шта ти је дочек’о.
– И сад кад се овај народ о’вле распрши, к’о да иикад 

није ни постој’о.
– Ово ти је чо’еков вијек толики таман колико док кроз 

тијесну колибицу протрчиш.
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– Па да бар и то проживи у задовољству. Да се јадни 
иксан не злопати.

– Е јадник и јесте...
– Ама... је ли истина...
– Чо’ек ти је и слабији од срче и јачи од челика.
– И нема несретнијег створа од иксана...
– Што му Бог дадне живот и љепоту, па га онда почне 

грдити...
– Нико и не умије унаказити своје дјело ко Господ, фа-

лимо га!
– ’Оће ли још ко говорити, знаш ли?
– Вала га је овај како ваља окитио!
– Које му је вајде од тога па и Соломон кад би устао?
– Неће га... зар на ноге подићи...
– А и да га подигне шта би му...
– Најсретнији би био да је још давно зажмурио...
– Па... шта... и...
Гласови се потом почеше мрсити и мијешати да и по-

ред толиког напрезања нијесам могао више ништа разумје-
ти па сам се уза старца још више присмолио помажући му 
да како до на брдо издуши и стрепећи хоће ли своје причање 
више икако моћи продужити.
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А каки му се јади десише да се под старос леди и жени 
то ти никако не знам објаснити. Рударима и мјештанима је 
био к’о мајка, њиме су се клели и благосиљали онај дан који 
га међу њих донесе. Сви су Откопљани да тада жуђели да се 
како у Варош преселе и калдрме дочепају, али откако је Јев-
статије горе дошао, они су Варошане некако искоса и са ви-
сине гледали и једнога није било који би се на најбољу ва-
рошку кућу полакомио.

Доктор је, исто као у Вароши, без узмака радио и визи-
тао, истина јесте доста спорије, дуже је преслишавао и бли-
же се загледао, али боници су и даље иза његове руке на ноге 
се брзо испорављали, веселећи се као да је крила једном по 
једном давао.

Пио је сада још и више него у Вароши, а како и не би 
кад се у Откопу без маните воде ништа не може замислити. 
Рудари, још и онако баљасти, чим божју ждраку осјете, из-
влаче је из некаквих приџепака и остава за које им нико 
живи не зна гдје су, и које никад не могу прекапити.

Доктор је још и код нас у Вароши био добро огрезо, а 
горе је потпуно докусурио. Почитовали су га, истина, к’о ста-
ријег и учевнијег, но кад је при пићу, почеше све да му по-
чешће притичу и масније поприслањају, мало по мало док 
сваку мјеру нијесу превршили.

А оно што Варошанима никад није пошло за руком, 
Откопљани су за циглу ноћ постигли. Тачно је, не може се 
рећи да је баш тек тако на пречац испало, спремали су то 
они поприлично, онако у потаји, смишљено, али оно се глав-
но за једну ноћ одиграло.
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Шумари и јесу били главна власт у мјесту с којом се 
никаква сила тада није могла мјерити. Имали су Откопља-
ни рудник и управника, поштијера и продавача, ту је не-
дјељно долазио и крављи трговац, поп их је такође почесто 
обилазио, у школи са шест разреда радило је сваке године 
по неколико учитеља, али сви су они били кратко на ције-
ни, а са шумарем се нико није могао мјерити, његова је го-
рела по цијелу годину. Свакоме је од њих требало да нешто 
притврди или измијени, убере који живац, пазили су да им 
огрев не окасни или да им га не означи у кавим дерама и 
стијенама одакле га ни ђаво не би могао истеглити. Неко је 
тражио, овршак, неко огорелину, а сваки је гледао да му из 
огрева и које техничко испане. Било је доста Откопљана који 
су са грађом преко рјеке замицали и из ње добру парицу ва-
дили, а шумар као што је умио добро да види, знао је лије-
по и да зажмури док човјек оно што је замислио не опосли. 
Тако је он и постао главни стожер око кога се цијело мјесто 
и неколико села вртјело те није било једнога који би се усу-
дио да му се чиме замјери. Није онда ни било чудо што су 
му и план око докторове женидбе, сви, којима га је повје-
рио, благословили и колико су могли са своје стране подупр-
ли.

Почели су за рана да се у Шумареву кулу окупљају. И 
све су редом били бирани: Американац са златном вилицом, 
онај што је, како прича, имао пара као и блата и у најчуве-
нијим коцкарницама голијем женама пикавце на пупку ту-
лио, па предузимач што га све крчме од мора до Дунава по-
знају.

А пило се што је мало кад у вијеку, онај одунуд наздра-
ви, овај амо притакни, а све се некако на њега натоврзло:

– Те на двије се дош’о, докторе!
– Искапи, не жалиш је побогу!
– Наздравиде, докторе!
– Аферим ти га!
– Закукљајде се са мном, докторе!
– И са мном ћеш, нијесам ни ја гори, ни од горега! Не 

мислиш зар да сам репа без коријена!
– Омези па да потаванимо!
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– Оћемо ли и по врућу? Па слава једном у години до-
лази!

– А нијеси се са домаћицом куцнуо!
– Заледи ти се, шта је не помакнеш?
– Море бити да јој манишеш?
– Е ми ти немамо боље, а не бисмо је жалили, сигурај!
И салетјеше одасвуд: „Докторе, те докторе“, а Јевстатије 

се запапричио, рек’о би крв ће му из образа пљуштати. Не 
дају једни другијем издушити, док не знам неко из буџака 
протури: - А што се не би оженио, докторе? Шта чекаш и зар 
да останеш тако ледичан?

Ово их нагло утиша, рек’о би једне узнемири, а друге 
обрадова, али сви сложно салетјеше:

– Паметан си у свему, но боже ми опрости ту си залу-
дио.

– Штета је од так’ог чо’ека па ни мачета да не остане.
– Да је срећа и сина би давно оженио. Но није доцкан 

никад! Отприје су се људи тек у твојием годинама женили.
Домаћиново женскиње, чим разговор овако скрену, 

одједном се изгуби па су Откопљани комотније наставили:
– Нијесмо ти за сјета, али у овоме ћеш да нас послу-

шаш! Знаш фино не бисмо те на нешто што не ваља навук-
ли!

– А не м’лим да би се и једна пожалила!
– Даћеш ти њој медеџину па у несвијес’ да пада! 
Американац их оштро престриже очима па видјеше 

гдје ће у безобразлук много зајати те одмах на мало финије 
обрнуше:

– Па реци вала ако ти је која за око запела!
– Нама мо’ш свакоме да се исповиједиш, све потанко 

к’о да ћемо овога часа мријети!
– Било шта не било, нико од нас неће чути ни по рије-

чи! Са нама ће све што чујемо да самре и сатруне!
– Немој ти да се устручаваш ако је коме нама и... ка-

кав род...
– Или ако је по твоме конту премлада.
– Жена ти од чо’ека много брже фаљава. То барем ти 

знаш, доктор си!
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Он ни ђавоље није каменио, језик му се завезао и 
одебљао па је осјећао да је најбоље да ћути, док су они надо-
давали ракију, па донијеше и преврелу и дводеце свијем ув-
ршише.

– Ово је за тебе, докторе, и акобогда за срећна посла 
ноћашњег!

– Немој ти ништа да се снебиваш и устежеш! Најбоље 
је бери зеље око себе.

– Знам ја ђе је њему око запело и баш ћу сад да рек-
нем!

– А ти, шумару, да се жив нијеси јавио, ако се они ’оће, 
твоје је само да благословиш!

– И сам си рек’о да чо’ек за женидбу не може одоцни-
ти!

– Тако је, него шта, од тебе нећемо ни ријечи да чује-
мо!

Јевстатије је преблиједио, као креч у лицу дошао, и мо-
трио је само у зелене очи шумареве, као да грдну пресуду од 
свевишњег очекује. Не може се рећи да он није ону најмлађу 
шумареву, чим је у Откоп дошао, од главе до пете добро 
осмотрио. Само би ли је угледао, сваки је посао морао пре-
кинути и очију с ње није умио скинути, а то у Откопу није 
могло незапажено остати. Но ни пред ким, па ни пред са-
мим собом, није ништа зуцнуо, а ни помислио, само је волио 
да је гледа, дуго. Истина једном је у крчми, сад не зна пред 
ким, омакло му се да призна како му личи на његову прија-
тељицу, печујску студентесу, коју је прије тридесет и пет го-
дина посљедњи пут, на испиту, видио. А друго ништа, нико-
ме, у то је сигуран. Сада кад су му женидбу са њом помену-
ли и, само као што то пијанци могу, навалили, он више није 
знао шта да ради и како да се понаша. Шта да збори и како 
да ћути... све му се то мотало по глави и у себи је, ко зна по 
који пут, проклињао белаја који га овдје ноћас доведе. Поже-
лио је да се може како џомба отворити па да пропане и он, 
и цијели Откоп, и онај ђаво који га с њим повеза. Ипак рије-
ши да неко вријеме шути и сва је срећа да су с ракијом на-
ваљивали те се тако грлећи чашу и срчући врућу некако и 
забављао. Но, кад се најмлађа са кавом помолила, он рије-
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ши да још мало причека, па послије нек бива шта ће већ јед-
ном и бити.

Ако је и помишљао на почетку да све наједном преки-
не, па и цијело друштво и ову кућу напусти, сад га је она 
њена смијавица слатко прекосила и он се, за час, обрео у 
чамцу и сјекао таласе далеког Балатона. Па или што су га 
љуљали таласи, или га је ракија заносила, само је у једно био 
сигуран да су ове очи и смијавице исте, потпуно.

Па какав га је ђаво сколио, шта га је то снашло, како се 
одиграло, сам више није знао, нити је имао снаге да се бра-
ни и опире, а ни да наваљује и што тражи. Једва се подигао 
и снашао да паре извади, новчаник су му помогли наћи те 
дјевојку и пуницу дарова.

Пукоше пушке са прозора, нек се зна шта се ноћас у 
Откопу десило. Не жени се то ко му драго, но њихов доктор 
Јевстатије, а кућа најугледнијег Откопљанина прво весеље у 
дом дочекује.

Дјевојка је шутјела, паре је згучила, онако како их је и 
узела, а нити јој се јело ни пило, била је сва ледна, као у гроб 
да је спремају. Најмлађе шумарево дијете је размолушено и 
размажено, јер ју је мајка на свијет донијела скоро десет го-
дина послије ове средње, онда кад је свак у Откопу вјеровао 
да је потпуно закапила. - Лијепа је к’о упис - зборили су От-
копљани и није било момка који не пожеље да се с њом 
састави, само ни један се није усудио пошто је сигурао да ће 
бити одбијен. Боље је тако чекати и обнађивати се, него да 
те заувијек гурне и одбаци, зборили су сваки за себе, рачу-
најући да је још премлада и да ће бити вакта, у томе ће се 
некако снаћи и неку згоду припремити.

Дубоко се било у ноћ набасало, неко ’оће да пјанчи, 
неко да се кавом и расолом разгаљује, а Јевстатију глава на 
прси клонула.

– Коме се пије, нек пије, ко ’оће, има гдје лећи, а за 
младенце је вријеме да се повлаче. И нек се све ноћас 
опосли. Што ће му свадба и беспослице, ово је ако ћемо пра-
ва и била, и најбоље је да их преко сокака испратимо.

– Не треба њима никаква пратња, могу они и сами 
овај препишљај ода, до докторове собе!
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Но све и да им се пратило и ишло у докторову собу да 
и тамо пјанче и шенлуче ђавољи не би могао добауљати. И 
доктора су са младом једва неколицина највреднијих кроз 
карамлучину превукли и пресекали.

Још неколико пута су пушке запламћеле од чега су се 
пијевци покренули и пси узнемирили, а старци и боници по 
Откопу запитали како ли је чудо у ово доба ноћи да се пран-
гија и шенлучи.

Сјутрадан се доктор пробуди и растријезни, а оно има 
шта видјети:

– За име бога гдје сам ја ово?
– Шта се ово ноћас са мном десило?
– Није могућеее!
– Камо ти сестраа?
– Откуд ти сад?
Невјеста га је само преплашено гледала, као птица кад 

је са гнијезда отјерају, а он је све јаче, колико да је с ума 
скренуо, бјешњео:

– Није то тако било синоћ? Казуј море камо ти сестра 
и откуд ти овдје?

Она није ништа зборила, а не би ни могла па све и да 
је хтјела, или кад би је сву на комаде сасјек’о. Њено широко 
зборано лице се грчило као да се порађа, а сва се тресла да 
су се прозори дрмали и суди у орману звекетали.

Пошто је видио да с њом нема шта да се распреда, у 
ствари да је то сад немогуће, пожурио је код шумара, онако 
неумивен и сав надувен и запапричен.

А Откопљани су га низ сокак, чудније но икад, пропра-
тили:

– Силно ли је зет у тазбину по’ит’о!
– Потрч’о да види је ли му пуница јаје фуљнула.
– ’Оће га латити испод ње још док је вруће.
– Тако је то кад се у тијем годинама, ’оће код лиле да 

мало одоји.
– Не знам да је икоји прије полетио!
– Но куд ли су му дарови и работе?
Јевстатије је прошиштао као да му је двадесет година 

и да су му најздравије обадвије. Рекао би да је с неба трупио, 
тако је нагло и силовито у кућу упао. Домаћин је био већ и 
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каву попио, синовци и синови су размјештали по кући и у 
исто трен су сви застали. Док је Јевстатије ждерао грчину и 
надимао грло, мучећи се да од силне љутине већ једном про-
збори, најмлађи синовац дочека:

– Добро си нам дошао, зетино, силно си поранио! Та-
ман си добро урадио што си избио да по коју рано сркнемо.

– Оставите то, распремиће се - снађе се и шумар пра-
већи мјесто да сви посједају.

– Сјести ’оћу - изгрцну већ једном весели Јевстатије, - 
а како ћемо и шта пити, то ћемо тек да видимо!

Они се згледаше, шумар сав претрну и побијеље, као 
лист хартије, а доктор само грца, проваљује из њега да се то 
више ничим не може зауставити:

– Зар се тако с чо’еком, кад вам у кућу дође, поступа? 
Тако нешто ни сам чуо ни видио, нити бих у сан могао усни-
ти! Ено вам је и сад је водите, чините с њом шта знате! Зар 
зато лампе чкиљеше и у мраку за чаше фатасмо? И ко би по-
мислио да се тако нешто може спремити? Нећу вам сад ни 
једну! Како их могосте замијенити и кад сте то урадили? От-
куд се сад она старија обрела? Нијесам луд и знам с којом 
сам зборио! Њој сам и паре дао и под руку је кад смо пошли 
узео, а оно јутрос у кревету, кад оћеш, ње нигдје, обрела се 
старија, грдарет божји? Кад их замијенисте... и ко то уради... 
Ено вам је тамо, тресе се и ријечи не проговара! Водите је куд 
знате, а дајте ми ону праву, њу на сриједу ’оћу, или... или... 
Само ми водите оно... из куће, минута нећу да остаје!

Склепеташе се они сви око Јевстатија, намргођени и 
поднадули од ракије и неспавања, па не чекајући један дру-
гога, ко из запетије пушака, одушише:

– Би ли сад и ту бруку на кућу да нам натовариш?
– Да се прича и приповиједа докле је Откопа и свије-

та!
– Боље нам је сви на једну гомилу да изгинемо, но да 

нас тако нешто задеси!
– Ко ти је мијењао? Окле сад млађу помињеш? Њу си-

ноћ ни очима нијеси видио!
– Што нијеси пио у шта и људи пију па да ти се тако 

нешто не утупља?
– Да те ко није на шта синоћ силио?
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– Паре си јој пред оноликијем народом пружио и око 
поноћи за руку узео и у своју кућу одвео! Све пред толикијем 
људима, а сад оћеш сутрагу!

– И чуј ти њега, пада му на ум грешно дијете, млијеко 
јој се још иза зуба циједи.

– А знаш да нам је повратиш, она би у гору или у воду! 
Не би пред народ могла изаћи! Зар с тобом једну ноћ па но-
гом у јаду и ’ајде окле си и дошла...

– Е не може то тако, ’вамо нема куд, волио бих је на во-
лике комаде сасјећи - одлучно заврши шумар показујући ру-
ком као кад се сјецка и ситни дуван који Откопљани из Ер-
цеговине кријући, у џаковима, добављају.

Иза ових ријечи Јевстатије одбоде нагло и жестоко као 
што је и дошао. У Откопу се послије причало како се од њих 
препао, а можда и побојао да она несретница шта од себе не 
уради па се на њу, онако ружну и запостављену, наједном од 
срца сажалио.

Не умијем ти рећи да ли је он убијеђен како је можда 
стварно и испросио и увече повео, а да му се онако пјану и 
раскрављену учинило да је она младица коју је чим је дошао 
у Откоп пожелио, или је сматрао да су му ову замјену вјеш-
то по мраку спетљали.

Но, било како било, али он се од оног тренутка кад се 
као опарен из тазбине вратио, према тој невјести благо и 
пажљиво односио, као да јој је какав старији брат што јој је 
изненада из свијета бануо да је извуче из запостављености 
и у прави живот уведе. Њено широко повело лице као да 
није ни примјећивао, испод њега је гледао само чисту, 
прекривену доброту, а повијена рамена су га стално под-
сјећала на терет и одбаченост што је и у кући и у Откопу под-
носила, годинама.

Не, не ђаво га сами зна како се стварно десило јер су 
се једни Откопљани клели да млађе те ноћи није ни било у 
Откопу и да је ту причу, цијелу, пијан измислио, а други су 
сигурали да му је подваљено и све се онако како збори оди-
грало.

Јес, ја... било је како је било, а ја сам ти само зборио чу-
вену!
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Ево погледај ко ти се све данас није ту обрео, згрецала 
се свјетина к’о на театар, а има ту још једна, свак ти се, знај, 
помало и себи прибојава. И нигдје ти људи нијесу питомији 
него на погребу, док су у овој колони, ни један ти на неко зло 
не помишља, само кад би их то све подржало...

Па и они што су најокорелији док је још рака отворе-
на, блажи су ти од сваког мелема, и мрава, ако примијете, 
неће начепити. Но, само ли мртац замакне и неколико ло-
пата за њим отисну, многи ће ти из оних стопа стару хајду 
да настави. Ону пакост што је мало прије са себе стрес’о, опет 
је као магнетом привук’о и огрнуо па не може што и мртве 
неће олајавати. Али да знаш за доктора ни најпотоња фука-
ра грке ријечи неће имати.

Он ти је, јадник, и кад је најтеже бивало, више о дру-
гом него о себи мислио, за себе је увијек био потоњи, а и ма-
лом дјетету, и сваком људском сјену, мјесто би своје уступио. 
Ма чо’ек ти од себе не може утећи, никако. Такав је био и 
није се могао до смрти промијенити.

Сунце се полако примицало брду и по лишћу и трави 
се разлијевала румен од које је све изгледало мекше и нека-
ко тужније. А таква блага предвечерја су ме рас-крављива-
ла, као да ми се леденим капљицама срце ороси. И у грлу ми 
застаде чемерна гука, тврда и голема, коју сам једва задржа-
вао да не искочи и развеже се, јер мало је требало па да се 
не проспе, а онда би из ње грдна псовка пљуснула, или крик, 
што не би доликовало мени и мојим годинама, а још мање 
мјесту на коме сам се задесио.

– А лијечи ли га ко и шта рекоше ти силни доктори? Је 
ли му било спаса и каква га је то болештина била спопала?
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– Нек те само ђаво носи што ме претрже, био сам ево 
таман пару уфатио и некако крај са концем спојио. Узбурља-
ло ми се по овој тиквини и сад некуд одлеће. Не разумијете 
ви млађи, али нека, знаћете. Боље ми се разбистри оно што 
је било прије педесет година, све, као да овако на длану гле-
дам, редом ми пред очи излази, но пометеш ли ме, или нек 
ум за оволицно само некуд обрне, све се узмути па не знам 
ни шта је било, ни о чему сам то мало прије зборио.

– Јесте и пјесмарице је некаке пјевао, али ти ја баш не 
знам, само сам чуо. Причали су ми да је по сву ноћ уз лам-
пу ћорет’о и чкиљио, а жена му је, она потоња, веле, и то 
забрањивала. Због гаса, кажу, да је и на томе шпарала.

– А види, ето поново затурих... за болест си ме оно пи-
тао. Ноге су му се, обадвије, удрвениле и није се могао коли-
ко на трске подићи и ослонити. Но, док је могао гледати, 
књиге и ’артију није из руку испушт’о. Јесте да су му ноћи 
биле дуге, к’о цареве године, никад да сване и зору ишчека, 
нарочито откад му је на гасу почела штеђети.

Притисли болови, жигну на ову па на ону страну, 
протр’о се на леђа и на дебело месо, а ђавола му је било де-
бело, но вели се тако. Мало ако сегне, к’о да га ђаволи деру и 
цијелу кожу на мјешину скидају. Помага, куми о богоради, 
али она ни репом... Да му је ко па мазу да састави, прашком 
да потруни, но јес’ кад је она главу обрнула и на све се њего-
во офабила, што неће и остали. Коме је кад ова свјетина 
умјела бити захвална?

Ноћи су му тако постале паклене, оно истина свака бо-
лес’ увече отежа и поткваси, а и не знаш шта ти све њега није 
било притисло. Док је читао, све би некако као и уминуло, 
као да је мелемом премазивао, а прву блијеску зоре је сваке 
ноћи као ново рађање дочекивао. По сву ноћ би се над изво-
ре надоносио, али је сваки пресушивао чим му се учини да 
уснама до његове леденице дотакне. Онда је тумарао кроз 
гору и под бијеле се букове подвлачио, вода је прштала, мла-
зеви шикљали, а њему се чинило да му се сва изнутрица за-
палила и из уста да врео пламен палаца. Отуцао је чланке и 
кољена, падао на лактове, сурвавао се у најскровитије јару-
ге, ломатао по вржијем странама куда се ни коза не би мо-
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гла одржати, но ни из једног извора, иако их је добро још из 
лова познавао, није успијевао ни ђавоље капи сркнути.

Будио се сломљен и ознојен и тек би тада видио како 
је тврдо за постељу прикован, са које неће више устати, ни-
кад.

А кад би се она смиловала да се у неко доба појави и 
пружи му какву цркавицу, налазила га је, чинило јој се, мало 
смирена и весела. А уопште није ни знала како он већ одав-
но узима дроге а да је сад и дозу био обилато повећао. То што 
је понекад изгледао расположен, као да су му болови уми-
нули, рачунала је да се болест смирује, па може бити и да му 
не утужује толико, но се ето под старост мало развукао и 
хоће да му се угађа, као малом дјетету. А што је зарана свјет-
ло гасила, објашњавала је, и себи и другима, да чини за ње-
гово добро, јер ће га књига и читање у гроб отјерати, као 
пијавице му само снагу испијају. Зар му их није доста, и 
вријеме је да мало отпочине, но баш ако и не може без њих, 
ено му их по цио дан.

Неколико ноћи је покушавао да јој лијепо објасни, а 
потом да је како умоли, али је морао од свега одустати, ви-
дио је да нема начина преко кога би она могла било шта од 
свега примити и разумјети. Ипак је није толико ни осуђивао 
пошто је знао да никад у свом вијеку ни једне цигле страни-
це није прочитала, само је себе клео и прекоријевао што му 
је требало да се са једном оваквом веже и спетљава. Па да 
му је прва не би се ни чудио, као да га оне раније нијесу 
могле сјетовати. Боље него икад тек је сад видио да у живо-
ту има пуно нечега што се тешко може научити, а иако се на-
учи, увијек је то доцкан, и чега нема ни у каквијем књига-
ма. Много је тога још у овом пространом свијету, запретаног 
у људима, разасутог по божјим забитима и тјескобама, а 
тако је ситно оно што је човјек докучио, сваког трена се роди 
и испријечи нешта ново и таман кад мислиш да си га ухва-
тио, у сасвим друго се преобрати. Библиотеке у Печују, па и 
из свих свијетских пријестоница, све оне големе и грдне 
књижурине, колико тога нијесу такнуле... Ево ова санџачка 
забит грдне ли би собе напунила, само да се њене тајне ис-
пишу и у слова преобрате.
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Свршио је он у овим брдовитим пустарама подобре 
школе, тврдим и опорим животом је голему науку испекао, 
а толико касно је сазнао да је за понеке њине, чак и обичне 
стварчице, зелен и неразуман, као да је тек у живот крочио. 
Због свега тога ни ову жену није осуђивао, нити је очекивао 
да га разумије, само га је копкало да ли је толико препреде-
на па хоће овим ускраћивањем да му муке повећа и живот 
прикрати.

На страну то што су га жене, једна по једна, газиле, и 
она посљедња потпуно разурила и докосурила, него је све 
живо од њега, као од губавца, у Откопу одскочило. Ма иије 
се он ни на то љутио, ни тужио, а и све да је хтио, коме би. За 
свакога је опет имао неко оправдање и разумијевање, но нај-
жалије му је било на своје колеге, докторе, нарочито на оне 
које је прве у Варош намјестио и у послове увео. Каква су то 
толико пријека посла имали, куда су морали трчати, а да код 
њега под Љубовију не могу ни за час испанути... Да ли су 
знали шта је с њим и до чега је доспио... Па можда... ухвати-
ла је и њих ова некаква трка и жалосна брзина... може бити 
да стварно и не знају... Но, нека је и тако, па и све да је и најз-
дравији, зар ни једноме не пада напамет да види гдје је, 
како у старости пролази... или да му исприча шта се ново у 
болницама дешава... Не морају тражити савјет, нити би га он 
коме давао, ово његово је застарјело, видио је још откако му 
рецепте у апотеци нијесу примали. Зборили су како се тако 
више нигдје не пише, а то што тражи не би се могло ни у ста-
ринарницама пронаћи, давно је и на отпаду иструло.

Ране му можда не би ублажили ни муке скратили, ви-
дио је да њих само још иловача може извидати, али би од 
ријечи бар мало уминуло, тако је и он, понекад, кад друго 
није помагало, људе подиз’о и лица им разведравао.

То што га је народ заборавио није га много ни чудило, 
јер такав је човјек, сто се пута на прегледима увјерио, боле-
сти и смрти се опомене тек кад му добро пригусти и болови 
дојаде. Кад се тако не сјећа својега здравља и живота, што 
би му се могло замјерити ако тамо неког доктора, туђег и 
остарелог, заборави. Тако је и он и Варошанима и Откопља-
нима и пред самим собом и пред богом опростио, али за 
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докторе, ни у једном тренутку, није могао наћи ни трунке 
оправдања.

Жена је зборила да јави доље па нека га у болницу 
пребаце, тамо ће му, ако се игдје може, помоћи, него он није 
дао ни поменути, кад је заустила и покушала, имао је стро-
шити и да је био при снази, грдно би се због тога провела. 
Нијеси могао знати је ли се заинатио да не иде зато што није 
хтио, онако скрљен, да им доље на ноге долази, или што је 
помишљао како она на овај начин хоће да га се лијепо отре-
се, а може ли бити какве фајде, то је уопште не занима, ва-
жно је да га преко прага истури...

Када су ови ријешили да га у пријестоницу пребаце и 
како су га обрлатили, да ли је заиста добровољно пристао 
зато што су обећали да га у Варош неће свраћати, или је у 
њему нешто препукло и наломило се... ни то ти уистину не 
умијем казати. Сакупило се неколико Откопљана и с њима 
један доктор из Вароши и ушепртљали се како да га најлак-
ше до пријестонице превезу. И сами су видјели да га немају 
куд мицати, како га је грехота и с мјеста попирати, а опет 
ријешише да то учине одмах, најпречим путем.

Обријали су га и умили, а да прстом није мрднуо, нити 
једне ријечи са ким проговорио. Устумараше се тако да 
снађу оно што би било за ову прилику и, мислећи како се 
жена изгубила, а ко се не би и смео... пожурише да јој шта 
припомогну.

А кад је она са сто мука, устежући се, један згужван 
смотуљак изнијела, тек се убиједише колико је сати и зашто 
толико отеже. Навлачили су му тешко, као да мрца спремају, 
а она је непрестано облијетала и само гунђала: - Ето, то сам 
му... некако... пеглом сагорела... а друго... клапаво му, откако 
је тако скопнио... нема броја који му се може подесити...

И сад да видиш чуда, у болници је сиромах некако се 
одмах копрцнуо, па бих рекао да се назамјерке почео по-
прављати, снага му се однекуд враћала и она прва веселост 
на лицу помолила. Са болесницима је пуно зборио, и то 
радо, распитивао се ко су, одакле, од чега и колико болују, 
чиме су их лијечили и колико ће још који остати. А док је с 
њима говорио, или кад је поднимљен шутио, једнако је кроз 
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стакла у раскрекњале дудове мотрио, заматрајући им скрк-
нуте гране и прижељкујући да се како у птицу претвори и 
одлијепи од тврде и досадне постеље. Али ноге, укочене и 
слеђене, притезале су га као два дрвена штапа која су уз на-
мет замрзла те није могао собом сегнути нити се куд обрну-
ти.

Него сад му је опет лакнуло пошто је, по сву драгу ноћ, 
могао натенане и у миру до миле воље читати. Нанијели су 
му ргање књига, све полице до краја упунили, па и по пато-
су их испод узглавнице нанизали. Овдје је имао и електри-
ку, сијалица му је право изнад главе, као мало спасоносно 
сунце, освјетљавала узглавље те је видио боље него икад 
усред најпровиднијег дана. Због тога му се није кући ни 
враћало и мислио је сад, кад би се и на ноге одупро, да одав-
де никуд не би мрднуо, само ако би му могло бити, икако. 
Болница је била оно за што се родио и чему је цио свој вијек 
посветио те је волио да у њој и ово мало остатка прикрајчи. 
Уз то годило му је што је доста далеко од Откопа и од Варо-
ши па ће се рјеђе на оно што га је бољело сјећати. А још, по-
врх свега, ова љепота и електрика, на којој може по сваку 
драгу ноћ без стрепње и напрезања читати, као посљедњи и 
највећи спас у животу му је падала.

Ране су му биле раскажене, болови ништа мање теш-
ки, али се нијесу увећавали и док је читао, скоро сасвим би 
на њих заборавио, уминуло би. Остали старци су се чудили 
како издржи да толико не спава, јер кад је год који од њих, у 
било које доба ноћи, устао да мокри, подигао да се прикрије, 
или чашу воде и лијек да попије, налазио га је гдје по-
дуслоњен буљи у књигу, напрегнут напријед, као да је очи-
ма прождире. Ишчуђавали су се и у почетку га запиткивали 
шта то од себе чини, а касније наговарали да се окани тога, 
или нека бар смањи и мало се понекад одмори, кад се ушу-
ти и смири, можда ће и заспати, но то на њега није дјелова-
ло и убрзо су се одбили, сви.

То што је сан био потпуно изгубио, он и није сматрао 
за некакву муку и голему казну, чак је више вјеровао да му 
је господ посљедњу милост послао да ово мало остатка, са 
словима, у сласт проведе.
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И рекли су му да може остати у болници колико му је 
воља, испуниће му све што зажели и што се овдје може ство-
рити. Неће им бити мука за њега било шта да ураде, само 
нека каже и нема шта више о томе да мисли, даље је њихо-
ва брига.

Али јесте ђавола, кад је он могао у ономе што је волио 
мало дуже уживати, тек што се у болници мало смирио и по-
надао да ће му послије толико времена нешто лакнути, а оно 
му смрче отуд одакле га је највише гријало. Прво му се поја-
ви некаква црна тачкица и поче испред носа као погана зун-
зара летјети. Потом стаде јурити, ма куд да је погледао. Она 
се обретала па је окупљала и нове те су све чешће сударале 
и сврдлајући падале наниже. Очи су му се још неко вријеме 
бориле, доктори су лијекове надодали, али ништа не помо-
же те ни цијелу недјељу није саставио кад је потпуно сваку 
блијеску изгубио. Није могао разабрати ни на коју страну 
собе је прозор окренут.

Тада је наредио да му кревет лијепо распреме, а књи-
ге сложе и на своје мјесто поврате, оне његове нека понесу у 
Откоп и нанижу по бројевима, тачно онако како је то он не-
кад чинио. Са другијем стварима нек чине шта им је воља, 
њему више ништа није потребно. А њега оваквог нека оста-
ве у болници... или нек га возе натраг у Откоп... у Варош... 
гдје им је воља. Свеједно му је шта ће урадити и како ће му 
главу обрнути. Ни лијекове не треба више да му доносе.

И кад је вид потпуно изгубио, чини ми се да се доктор 
још једном мало промијенио, као да је покушао да болест 
надвлада те је отоврзао да прича о оном о чему раније није 
хтио ни прословити.

Оно јесте, тачно је да је и прије био говорљив, разгла-
бао је са болесницима, комшијама и пијанцима, сатима их 
могао слушати, али исто тако и забављати. Давао је савјете, 
причао о оном што је гледао или читао, а о свом животу ни-
кад, ни ријечи. Једино што му се онда у Откопу, кад је сав у 
ракију био огрез’о, омакло те је о Печују и некаквој студенте-
си излетио... Радовао се ако је имао са ким да разговара и 
бојао се једино да не досади, али посљедњих дана је све 
више журио.
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Те ја сам се по срећи у тој соби десио, таман су ме, у 
тек испражњен кревет, до њега смјестили. Но, доцкан се сре-
тосмо... и ето толико уграбих...

Али чекај, још ово... само немој никоме да сам ти ја 
ишта... Један што је са њим од почетка лежао... ’вако мени на 
уво... како му се некакав дневник затурио... кад су га прево-
зили... или док су му књиге дотурали...

Само, вели, није сигуран је ли доктор више волио да 
му се дневник пронађе, или да се занавијек сагуби...
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Једни сакупљају значке, други привјеске за кључеве, 
хемијске оловке или луле, неко маркице, разгледнице, ћупо-
ве, гребени, ријетки новац и друге старудије, поједини гоми-
лају крље и камење необичног изгледа и састава, дјеца са-
бирају кликере, салвете и сличице, па што би онда било чуд-
но ако и један службеник, којему је суђено да вијек прожи-
ви међу папирима, почне да прикупља календаре и роков-
нике. Ни Љ. ни нико други около, није видио у томе ништа 
необично и настрано, само што се овима посљедњим чини-
ло да му је баш толика гомила непотребна, претјерао је.

Још од првих дана службовања почео је редовно да са-
купља календаре, неке је добијао од другова и пријатеља, 
друге су му, уз рекламу и продају своје робе, поклањали тр-
говачки путници и књижари, а оне што би му за око запели, 
па ма колико да су били скупи, сам је на службеним путо-
вањима и при шетњама кроз град куповао. А имао их је да 
ни сам не зна колико, и то необичних и разноврсних, да би 
било потребно много страница да се сви поброје и како тре-
ба опишу. Било је међу њима јефтиних и скупих, великих и 
малих, оних са повезом од праве крокодилске коже, као и 
оних од обичног картона што их дијеле ђацима, уз распоред 
часова, на почетку године.

На поједине је уписивао важније датуме и адресе, на 
друге најпрече задатке и послове који га чекају током мјесе-
ца, док је у понеке уносио рачуне за стан, књиге и струју, во-
дарину, чистарину и друге обавезе што је морао да измири, 
као и адресе издавача код којих се могу купити потребне и 
ријетке књиге. У оне са најфинијом хартијом исписивао је 
фрагменте из прочитаних књига и то на једној страни лис-
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та, а на другу је биљежио ријечи за које му се у неким тре-
нуцима чинило да су, можда, стихови. И то да су велики, из 
срца.

Имао је и таквих роковника које дуго времена није ис-
пуњавао пошто је чекао да у њих записује само најважније 
ствари, оно што треба да се посебно чува и дуго да траје. Тако 
се тешко усуђивао у њих и слова замрчити, чекајући да дође 
оно најважније, право. Многи су због тога остали нетакнути 
или само начети, једно што важне ствари нијесу никако до-
лазиле, а друго што су се и роковници гомилали па за сваки 
и није могло да дотекне толико важног и необичног.

Било их је тако и исписаних и чистих, тек начетих или 
само обиљежених, јефтиних и скупих, али свакако највише 
непотребних.

И сам је видио да не зна шта ће са њима толикијем чи-
нити, али ни једног кукалог није хтио било коме дати, нити 
за нешто друго замијенити. Гомилали су се тако све новији 
и новији, а он их је, једне у канцеларији друге у стану, 
брижљиво у полице слагао и равнао, јер ни у кући ни на 
послу без њих није могао, а највише је волио да их сам, на-
тенане, повремено листа и прегледа. Прашину је са њих ре-
довно пребрисавао, трљао и испирао флеке ако их гдје мас-
тило дохвати или уколико би ко неопрезно кавену шољу на 
корице преврнуо.

Све их је редом по годиштима слагао, а за сваку годи-
ну их је повише имао и нарочито је за неколике посљедње 
био доста скупио. Кад се деси те му устреба да каже колико 
је година у канцеларији провео и стажа набрао, лако се не 
би могао сјетити, али роковници су ту да припомогну, по њи-
ховим слоговима за тили час би израчунао.

У пола дана, или усред црне ноћи, да си га зовнуо и 
пробудио, знао би рећи гдје му се који налази, а вадио их је, 
сређивао и баратао по њима као најспретнија библиотекар-
ка кад по полицама, као чигра, весело пребира.

Нарочито их је детаљно, чистио и сређивао у дане кад 
се припремао да иде на годишње одморе, тада је и канцела-
рију и своју самачку собу до детаља претурао и намјештао, 
гледајући да му ни један трун не промакне, сваку ствар на 
свом мјесту и у набољем реду да остави.
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Припремајући се и овог пута за одмор са задо-
вољством је, као и увијек, започињао велику преметачину и 
брижљиво спремање. То су за њега били свечани тренуци, не 
толико због одмора и пута који предстоји, колико због ужи-
вања што ће своје роковнике у најљепши ред довести и под-
сјетити се притом свега онога што је радио и што се овдје 
пред њим десило. А окончао је пуно тога, са успјехом, вјеро-
вао је. За цијелу годину не би ни папирић одбацио, па макар 
то и био сам позив за сједницу која је давно одржана или од-
ложена, те обична коферта или наруџбеница, потврда о пре-
датој поштанској пошиљци, признаница или неки акт што је 
ужутио и сваку важност потпуно изгубио. Тада би, у то неко-
лико набијених тренутака, испред очи му цио једногодишњи 
живот прогрмио и он га је доживљавао као лагано кретање 
назад и удобно љуљушкање на благим таласима поподне-
вног сна. И то се тако понављало сваке године, скоро у исто 
вријеме, на самом почетку љета.

Ове моменте, кад су се стапали прошлост и садашњост, 
Љ. је са жудњом чекао, за њих живио и, када приђу, на њима 
се њихао, као да лебди, изнад сопственог живота. Задо-
вољство због оног што је урадио и што му се током године 
лијепо десило, као и осјећај да се то згусло, сад, на једном 
мјесту, у истом трену, па још и да ће се на сличан начин по-
новити и следеће године, те да ће тако сабирати и све сли-
чне раније тренутке, обузимало га је, снажно, цијела, и ту 
сласт је у сређеним роковницима чувао, тамо затварао и од 
свега спољњег осигуравао и штитио.

Прегледао је све, по неколико пута, прије него што 
прекроји и у корпу убаци. Има он у томе пуно искуства, а 
једном му се десило да цијели акт наситно искроји и у оква-
шену канту убаци, па кад му је устребало и сјетио се, морао 
је да преврће и са дна ишчепркава те наново, комадић по ко-
мадић, да лијепи и саставља. Поучен тиме, а и због своје 
природне опрезности, више му се тако нешто није, никад, 
могло десити, а овако пред одмор имао је времена да све, на-
тенане, по неколико пута окрене и прегледа.

Фиоке су биле претрпане па их је извлачио тешко, те 
је морао да се сагиње и под сто подвлачи. Оне доње су и акта 
загужвале, заглавиле се као да су уцементиране.
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Кад најнижу фиоку са муком истегли, наједном заста-
де, збуњен и изненађен. На самом крају, у углу, скоро сасвим 
прекривен актима, вирио је један предмет много необичног 
изгледа. Чудило га је шта то може бити и откуд баш овдје кад 
ту оставља само оне примјерке које су посебно важни и што 
их не треба често дирати и преметати. Ту је само оно најваж-
није што се чува, дуго, али зато, кад устреба, брзо се и сигур-
но налази. Да је оловка некако би и разумио, могла је како 
запасти или се уз акт закачити. Подиже акт и помисли да је 
можда миш, или каква друга цркнута живина, но опет зна 
фиока је тијесна а заклоп сигуран, једва да се може игла про-
вући. Посумњао је да му ко од службеника није што подмет-
нуо, али опет како ће кад је он никад откључану не оставља.

Уклони и завјесу па је сад могао боље видјети, али 
опет не може ништа да разабере. Веће је од крупнијег ораха, 
али чудноватог облика и великих набора какве орах не може 
имати, сво намрскано, мртво-жуте, скоро загасите боје, као 
трула и изанђала говеђа балега.

Тек кад га подиже и добро осмотри, више се присјети 
него што по изгледу погоди и, као да је ухватио за врелу 
жишку, нагло одскочи: - Јесте, јабука. Ко би помислио?

Сада је већ знао и ко му је донио и кад је то било. Учи-
нило му се тада да никад љепше јабуке није у своме вијеку 
видио и ставио је ту да је повремено загледа и мирише. 
Смјестио је тамо гдје чува само најдрагоценије ствари.

Зграби је, нагло, као да је отима, и принесе пред очи 
своме најбољем пријатељу у сусједној канцеларији:

– Платићу вечеру ако погодиш шта је, да пијеш и ијеш 
цијелу ноћ, до под задње ноге.

Овај је окретао, обртао, пипао и завиривао, али је ипак 
поред све упорности само слегнуо раменима и предао се. 
Послије је обилазио остале службенике, редом, под нос им 
је потурао, позивао на опкладу, нудио пиће и мезетлуке, но 
узалуд су се упињали и паметовали, нико не доби вечере, ни 
опкладе.

Тог дана је Љ. отишао на одмор и по први пут оставио 
канцеларију нераспремљену и фиоке незакључане. Најно-
вији роковник је био расклопљен, а на чистој страници само 
датум: 15. јуна, поред кога је он само додао - јабука.
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аваз – глас
азгин - бијесан 
ајтар - воља
алавертити се - оријентиса-

ти се
ајван - стока
анатењак - ђаво
ачити се - силити се
бат - срећа
белај - јад, мука; враг
берићат - срећа
бобије - врлети
болећ - добар, дарежљив
борија - труба
ваиња - стока
вереџик - веза, ортаклук
вртутма - гужва
газап - невријеме
гуље - овце
девета прозуко - далека 

својта 
дерала -странчине, стрмине 
дере - стијене 
дивина - вук 
дивоклетије - стрмине 
докундисати - нашкодити, 

доћи главе
дреждати - чекати 

дувар - зид 
дуњалук - свијет
дућкати - јести (сисати) ха-

лапљиво
ђама - чопор вукова 
ђузина -дуван
задолмити - задовољити, 

заситити
зајужити - заимати, обога-

тити се
законачити - заноћити
заптити - зачепити, затво-

рити
зачамати -закаснити, задо-

цнити
зашкопорати - заголицати
здуваћ - вјетрогоња
здуве - сврдлице, судари 

вјетрова
зијанћер - штеточина
иксан -чељаде
ила -злоба
имбрет -чудо
инокоштина - самштина, 

кућа са
мало радне снаге
јаићак -јахаћи коњ
калац - прва прољећна трава
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камлијекати - молити
карамлук - мрак
каретити -теретити
кариока - столица
кеп - батина
кљетара - стара, оронула 

кућа 
литва - мокрина, сусњежи-

ца 
љопа - крава
љоштити - пући од муке и 

јада 
мачуга - тојага 
мива - воће
миздрак - оштар нож, мач
молокава - мокрина, снијег 

помијешан са кишом
мрснути - замаћи
набас - нарочито
намчица - омча
најртнији - најсилнији
насулити се - нагодити се
обршити - страдати
оварисати - погодити, 

потрефити
огуглати - навикнути 
огуљевац - велики балван 
одрисити се - уканити се, 

усудити се
одрлија - посна, слаба њива 

или ливада
озоја - превише
окаведати - удуљити
омацарити - убити
опатрнути - увриједити не-

ког,
одбити од нечег
осичијати - бити у бризи

паљетак - слабо жито са 
кратким класом и сит-
ним зрном

пешкеш -дар
пића - храна за стоку
плоска - врста пљоснате фла-

ше за ракију
пљезати - ићи с напором 
подгојатити се - зазелењети 

се (новом травом) 
под каул - сигурно 
покарабосити - покварити 
пресамантати - придобити, 

преварити
престимати - пречастити 
претљајати - предријемати 
преша - хитан и важан посао 
придунути - сјетити се 
пунина - мнозина 
ргања - гомила
решетан - ослабљен, изне-

могао 
рпити се - дохватити се у 

кости 
саглан - сигуран, поуздан 
сент - правац
сербезније - сигурније, сло-

бодније, мирно, без бриге 
скљечито - тјескобно 
скубе - овце
скунаторити - изнаћи, при-

купити; направити
скурепсати - ослабити, оста-

рити 
сплаундати - сагорети 
спластити се - снизати се, 

пасти у несвијест
срг - дугачка мотка 
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срклет - журба 
стима -дочек
стиштити - опалити из 

пушке, опалити шамар
суимати се - стидјети се, 

клонити се
тоноте - направа (замка) за 

ловљење птица
тоња - временска непогода, 

кад грије сунце и киша 
пада истовремено, која 
се неповољно одражава 
на род жита 

топрак - праг, кућиште 
торњак - пас који чува тор 
тучити се - сусрести се 
ћарити - проћи добро у тр-

говини 
ћумез - мала неуредна кућа, 

уџерица

угрецати - угазити, обично 
нагло и ненадно упасти 
или загазити у нешто

уздилдичити се - усправити 
се 

упајванити се - укрутити се 
ућерезан -уредан, сређен 
уштиван - скроман, стидећ 
филџан - шољица за кафу 
цијепац - дио имања у јед-

ном комаду
цулати - носити
чапра - кожа
ченити се - устезати се
џојати - стајати, чекати
шевак - свјетлица, одсјај ва-

тре
шкомрачити - узимати по-

мало (ради штедње)
штулецати -тешко ићи, 

храмати
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Исак В. Калпачина рођен је 1940. г. у Међужваљу под 
Дурмитором, општина Жабљак. Основну школу учио је у 
Жабљаку и Пљевљима, Учитељску школу у Никшићу, а Вишу 
педагошку школу на Цетињу. Дипломирао је на Филолошком 
факултету у Скопљу, на групи за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик. Магистарско звање стекао је на Фи-
лолошком факултету у Београду. Радио је као учитељ у ос-
новним школама у Врелима (1960-1961) и Брајковачи (1961-
1962) и као наставник у Основној школи «Вук Кнежевић» у 
Његовуђи (1962-1965) и Основној школи «Бошко Буха» у 
Пљевљима (1965-1975).

Од 1975. г. ради као савјетник за српскохрватски језик 
и књижевност у Заводу за унапређивање васпитања и обра-
зовања у Пљевљима. Од 1986. до 1989. године ради у ЦКСК 
Црне Горе, као извршни секретар Предсједништва.

Од 1989. до 1995. г. обавља дужност школског надзор-
ника у Заводу за школство у Пљевљима, а од 1995. до 1998. г. 
био је директор Гимназије «Танасије Пејатовић» у Пљевљи-
ма. Почетком 1998. г. постављен је на дужност просвјетног 
инспектора за средње школе у Министарству просвјете и на-
уке Црне Горе, а од 1999. г. до 2002. г. је директор Међурепу-
бличке заједнице за културно-просвјетну дјелатност у 
Пљевљима. Више пута биран је у редакције и издавачке са-
вјете познатих књижевних , педагошких и стручних листо-
ва и часописа. Био је главни и одговорни уредник часописа 
«Мостови» и члан Савјета за «Црногорску библиографију: 
1494-1994». Биран је за предсједника Удружења књижевни-
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ка Црне Горе и за члана Предсједништва Савеза књижевни-
ка Југославије, 1981. и 1982. године.

Добитник је бројних признања и награда: Награде за 
књижевност «Блажо Шћепановић» у 1969. и 1971. години (за 
приповијетке), «Просветног прегледа» у 1972,

1974, 1981, 1982. и 1983. г. (за приповијетке), награде 
часописа «Одзиви» у 1985. г. (за драму) и у 1994. г. (за хаибун 
причу), награде «Исак Самоковлија» у 1982. г. за збирку при-
повиједака. Године 1981. добио је награду «20. новембар», 
која се додјељује поводом ослобођења Пљеваља. За резулта-
те остварене у области образовања и васпитања добио је др-
жавну награду Црне Горе «Октоих» за 1993. г. Добитник је 
награде „Просвјетног рада“ у 1998.години. За свој рад на под-
ручју књижевности, образовања и културе одликован је Ор-
деном заслуга за народ.

Књижевне и педагошке радове публикује као самос-
тална издања, али и као прилоге у бројним листовима, ча-
сописима, зборницима и антологијама. Учествовао је као 
предавач на бројним стручним семинарима и имао више 
излагања на научним скуповима и симпозијумима. Дјела 
су му превођена на стране језике. Приредио је и неколико 
дјела других аутора, од којих су два преведена на бугарски 
језик. 

Живи у Пљевљима, са супругом Ружицом (рођеном 
Цвијовић) има сина Предрага и кћерку Јелену.

ИЗВОД ИЗ БИБЛИОГРАФИЈЕ ИСАКА КАЛПАЧИНЕ

I ПОСЕБНА ИЗДАЊА

1974.

1. БОЖЈЕ ОГЊИШТЕ. [ приповијетке ]. Уредник Ћамил Сија-
рић. – Пљевља, Међурепубличка заједница, 1974 ; стр. 80; 20 
цм ( лат. )

1975.

2. БОРЈЕ. [приповијетке]. – Цетиње, Обод, 1975, стр. 88,20 цм
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1982.

3. ГОВОРНЕ ВЈЕЖБЕ У НАСТАВИ СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА. 
[методички приручник за наставнике]. – Титоград, Репу-
блички завод за унапређивање школства, 1982; стр. 116 ; 24 
цм

1983.

4. ГЛОГОВО. [приповијетке].– Пљевља, Далма, 1983; стр. 93 ; 
20 цм

1985.

5. ПОБРАТИМИ. [приповијетке]. - Титоград, Побједа, 1985 ; 
стр. 112 ; 20 цм

1991.

6. СЛОМОВРАТ [ приповијетке ].–Пљевља, Међурепубличка 
заједница за културно-просвјетну дјелатност, 1991 ; стр. 148; 
20 цм - Библиотека Мостови.

1994.

7. ВАРИЈАЦИЈЕ ЗНАКА И ЗВУКА. [методички прилози за 
наставу српског језика и књижевности ]. - Подгорица, Завод 
за школство ; Пљевља, Међурепублучка заједница, 1994 , стр. 
111. Библиотека Мостови.

1996.

8. ПОД МЛИНСКИМ КАМЕНОМ : избор [приповијетке]. –Под-
горица, Љетопис ; Пљевља, Далма ; Међурепубличка заједни-
ца,1996; стр. 306; 20 цм

1999.

9. ОГНИШТЕТО НА БОГА. [ приповијетке ]. Превод на бугар-
ски Галина Миланова ; уредници Славко Чанев и Иван Хра-
нов. – Перник, Општина Перник, 1999 ; стр. 306 ; 20 цм

2002.

10. КРШИВРАТ. Уредио и на македонски превео Христо Кр-
стевски. –Штип, »Ктитор», 2002 ; стр. 143 ; 20 цм
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2007.

11. ОДЈЕЦИ ЛИРСКИХ ВАРИЈАЦИЈА. (есеји). Пљевља, Међу-
републичка заједница, 2007, стр. 127, 21 цм

II ПРИРЕЂЕНА ИЗДАЊА

1988.

12. Мато Ловрак : ВЛАК У СНИЈЕГУ. Предговор написао Исак 
Калпачина. - Титоград, Републички завод за унапређивање 
васпитања и образовања, 1988 , стр. 94 ; 20 цм
Домаћа лектира за 4. разред основне школе.

1994.

13. Мило Бошковић : ИКАР СА ИТАКЕ. Предговор и био-биб-
лиографију написао Исак Калпачина. – Цетиње, Обод, 1994 ; 
Стр. 182 ; 20 цм. Едиција Роман у Црној Гори

1996.

14. НЕ СЕ НОСЈАТ КШЧИ В ДЖОБОВЕ : избор из поезије са-
радника часописа «Мостови«.На бугарски превео Петар Ни-
колов. – Перник, Општина Перник, Дворац културе, 1996 ; 76 
стр. Библиотека Мостови

15. ВАЗА ОТ ПЈАСАК : избор прозе сарадника часописа « Мо-
стови «. Превели на бугарски Петар Борџошки и Прволета 
Маџарска. – Перник, Општина Перник-Дворац културе, 1997;

2001.

16. ЗВЈЕЗДАРНИЦА : избор из књижевног насљеђа бивших 
ученика и наставника Пљеваљске Гимназије. Приредио 
Исак Калпачина. – Пљевља, Гимназија « Танасије Пејатовић 
«, 2001 ; стр. 150 ; 20 цм

2004.

17. ПИРЛИТОРУ ПРЕМА ДУРМИТОРУ : Пирлитор у ријечи и 
слици : избор. Приредио Исак Калпачина. – Жабљак, Наци-
онални парк „Дурмитор“, 2004 , стр. 75 ; 20 цм
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2006.

18. ЧИТАНКА за VIII разред основне школе – 8. прерађено из-
дање, Подгорица, Завод за уџбенике и наставна средства, 
2006, стр. 202, 24 цм

III ПРИЛОЗИ У ЛИСТОВИМА, ЧАСОПИСИМА, 
ЗБОРНИЦИМА И АНТОЛОГИЈАМА

Напомена:
У БИБЛИОГРАФИЈИ, коју је урадила Слађана Јечмени-

ца (за период 1964 – 2005), наведене су 223 библиографске 
јединице Исака Калпачине (’’Брезнички записи’’, 2005, 16.) 
Након тога објавио је више прилога у књижевним листови-
ма, часописима и зборницима научних радова.
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ПРИЧА И ПРИЧАЊЕ ИСАКА КАЛПАЧИНЕ

Цјелокупан процес досадашњег изграђивања и афир-
мaције Исака Калпачине одвијао се стишано и по страни од 
бучних умјетничких токова и главних културних центара. 
По природи скроман и повучен, овај стваралац је некако 
спонтано и нехотично исте особине пренио и на своје књи-
ге, пресудно утичући на степен њихове оглашености код 
шире читалачке публике, на њихов одјек и рецепцију. 

Дуго, и још увијек, живећи у тзв. малом мјесту, у 
Пљевљима, родом из недалеког поддурмиторског краја, Кал-
пачина је у мотивском и инспиpативном смислу све већма 
и све пресудније урањао у социјалну и менталну феномено-
логију свога ужег и ширег завичаја, што је такође - на свој 
врло особен начин - утицало на привидно ограничавајући 
„имиџ“ и „рејтинг“ његових књига. Културолошки амбијент 
у којем су се појавиле свих пет његових збирки приповједа-
ка такође је учинио своје. Три од ових књига, наиме, појави-
ле су се у Пљевљима, код часних али скромних издавача 
(Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелат-
ност и Књижевни клуб „Далма“), а по једна код цетињског 
„Обода“ и титоградске (подгоричке) „Побједе“. Умјесто да 
буду тзв. одскочна даска у афирмисању аутора, ове књиге су, 
нажалост, као и оне претходне, остале недовољно запажене, 
јер су се појавиле управо у годинама када су наведени изда-
вачи већ улазили у највећу кризу од свога постанка. 

Мада се са својим књигама појавио ненападно, Исак 
Калпачина се као пиcaц развијао хармонично. Док су други, 
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најчешhе већ од младалачких умјетничких огле дања, гро-
могласно најављивали свој разбарушени тале нат, он је тихо 
и дисцилиновано фиксирао предметни свијет и умјетнички 
израз својих интересовања. Док су други више или мање лу-
тали, мучно и фрагментарно откривајуhи и потврђујуhи се-
бе, Калпачина је већ од својих првих радова почео са умјет-
ничком еманацијом сложене семантике завичаја, свеједно 
да ли се притом мисли на предмет или на причу као облик 
у ком се тај предмет изражава. 

Какав је однос овога писца према властитом раду 
може се видiети на више начина, али је можда најсигур нији 
онај којим се указује на обрис и динамику појављи вања ње-
говог опуса. За тридесетак година, наиме, колико је прошло 
од појаве првих књижевних текстова Исака Калпачине, овај 
стваралац није написао много. Поред пет збирки приповије-
дака (боље је у овом случају рећи: при ча), његово досад обз-
нањено дјело чине још двије стручне књиге из уже специјал-
ности (Говорне вјежбе, 1982. и Варијације знака и звука, 1994), 
затим по прегршт перио дички разасутих критичких и пуб-
лицистичких текстова, и драма Побратими, урађена по мо-
тивима истоимене при повијетке. 

Динамика појављивања Калпачининих главних дје ла 
такође говори сама по себи. Као што није имао преки да, 
стваралац о коме је ријеч у овом смјеру интересовања и овој 
врсти рада није имао ни ужурбаности, стваралачког грча 
или нестрпљења. Пошто је већ од средине шездесе тих годи-
на открио причу као свој примарни стваралачки полигон, 
он се са радовима из овог домена јављао повре мено али 
ипак континуирано, да би се са првом књигом обзнанио тек 
након десетак година - Божје огњиште (1974). Паралелно са 
раним прозама, заснованим на чистом, књижевно норми-
раном језику, овај приповједач је почео да открива могуh-
ности и чари једног другачијег, прије свега језички зачудног 
приступа одабраној градњи и мотивима. Тако је годинама 
настајала серија његових прича у дијалекатском идиому, 
које је убрзо објединио у пажљиво компонованојaнoj, другој 
збирци - Борје (1975). 

Од средине седамдесетих у стваралаштву Исака Кал-
пачине дијалекатски идиом је коначно однио превагу. Нека-
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да са блажом, а некада опет са наглашенијом концентра-
цијом архаичности, Калпачина је обликовао наре дне збир-
ке - Глогово (1983), Побратими (1985) и Сломо врат (1991). 
Специфичност о којој је ријеч огледа се у лексици и синтак-
си, првенствено, али и у сижеу као „мрежи“ најмањих мо-
тивских јединица, или у изабраној тачки гледишта јунака-
наратора. Након овог рока појави ло се тек неколико проза у 
часописима. 

На већ скицирани правац развоја, са језичког и струк-
турног становишта, може илyстративно вјерно да yпyти од-
нос између треће и пете од ових књ:ига. Док у Глогову, на 
примјер, још увијек провијава савремена језичка фиксација, 
у Сломовраmу је приказан знатно старији свијет предмет-
ности, често сведен на архeтипске обрасце, па су и језички 
облици у овом дјелу старији и неупоредиво су ужег, заправо 
изразито дијалекталног простирања. У категорији овог ис-
куства Калпачина се јавља као значајан протагониста оне 
умјетничке тенден ције враћања коријенским универзалија-
ма, која је - упо редо са његовом појавом - у савременој цр-
ногорској књижевности најсугестивније афирмисана у про-
зама Новака Килибарде и Мира Вуксановиhа.

У почетној фази рада на наративним прозама, Исак 
Калпачина се превасходно бавио оним психо-антро поло-
шким проблемима које је у жижу научног, белетри стичког, 
па и разних других интересовања снажно намет нуло ново 
доба. Ради се о проблемима везаним за сферу човјека у 
ужем смислу, за домен индивидуе и њених унутрашњих, ин-
тимних доживљаја или подсвјесних импулса. Тако су, при-
мјера ради, његову пажњу плијени ли проблеми отуђености, 
усамљености и меланхолије. Посматрана са предметног ста-
новишта, остварења ове групације могла би се именовати 
као психолошке приче. Занимање младог ствараоца за ову 
врсту феномена и обликованих поступака, са чистим јези-
ком, честим унутра шњим монологом и загледаношћу јуна-
ка-субјекта у свијет властите имагинативности и ирацио-
налности, коинцидирало је са широком тенденцијом ради-
калне модернизације наративне умејтности у савременој 
српској литератури из шездесетих година, из доба пишчеве 
младости. 
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Психолошка изнијансираност и понирање у слојевитe 
дубине биhа карактерише већину проза из Божјег огњишmа. 
У истоименој причи главни јунак почиње да одмотава тра-
ку свога животописа и комплекса наоко хладном констата-
цијом: „Више од пола године је прошло, а ја никоме нијесам 
јавио да сам промијенио адресу.“ Овим исказом се отвара 
простор опустјелости, јер се даљим монологизирањем при-
казује како се субјект о коме је ријеч из села искоријенио, а 
у урбаној средини није нашао себе. Када се одлучи да обно-
ви контакт са ујаком који га је спасао, одгајио и школовао, у 
новинама налази вијест о ујаковом самоубиству. Био је и ос-
тао усамљеник, а да - како сâм каже - није одужио своје. 

И у другим причама из овог круга окосницу чини од-
нос између села и града, с тим што је основна проблемати-
ка са колективног помјерена на строго индивидуални план. 
У Калемовима субјект-усамљеник враћа се из града селу на 
темељу медицинских упутстава. Сапутници су прича о убо-
гим људима који се у граду нијесу снашли ни толико, да би 
без задуживања обезбиједили повратак до такође убогог 
села, у ком се ипак како-тако може преживјети. У Куриру се 
говори о несналажењу епски широке личности села у пси-
холошки узаном простору малограђанштине и бирократије. 
Најтананија од свих психолошких прича је Јабука. Предста-
ва о усамљеничкој опустошености живота младог човјека 
има кафкијанске, дијаболичне размјере, при чему се слика 
у чиновничкој ладици заборављене, смежуране јабуке из 
физичког трансформише у симболички значењски факат. 

Ако је, макар са формално-структурног становишта, 
средишни план психолошких прича Исака Калпачине пре-
тежно испуњен једним видом социо-антрополошке пробле-
матике великoг града, то не значи да се за овог ствараоца 
може рећи како је примарно заокупљен феноменологијом 
урбаног живота. Пратећи своје јунаке у савременим услови-
ма, писац освјетљава њихова ломна бића на стази неспора-
зума са собом и са новом среди ном. Њихове егзистенцијал-
не драме, често наговијештене тек на нивоу узбудљивих ти-
траја, откривају статусну и менталну амплитуду дошљакâ и 
странацâ, искоријењених људи који подсвјесно сањају или 
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траже далеке пропланке сјетног дјетињства и изгубљеног за-
вичаја. 

Ако се боље осмотри и поузданије расуђује, Калпа чина 
је читавом својом стваралачком енергијом заокуп љен фено-
меном завичаја. Чак и у причама предметно лоцираним у 
мравињаку урбаног простора, главни покре тач у животима 
јунакâ, оно за чиме теже, њихов сан и туга, јесте завичај. Од-
мах притом ваља нагласити да оваква опсједнутост феноме-
ном поријекла и коријена, неизбрисиво запaмћене драме 
живота, само у површин ском слоју и формалном појавно-
шћу карактерише регио нално или пак фолклорно обиљежје. 
Посматра ли се са становишта дубинске значењске пројек-
ције, завичај се у овим прозама открива као универзални то-
пос-метафора, као човјекова неискорјењива свијест, уз-
будљива слика живота на граници, драма трајања у оскуди-
ци. То је подједнако борба са природом и собом, покушај да 
се рве са усудом и неумитност потпадања под тешко звоно 
суд бине, као у античким драмама под опште звоно богова. 

Право лице и значење завичаја и иначе, а у проза ма 
Исака Калпачине поготово, најрјечитије се еманира на два 
начина или у двије сфере. На једној страни, то су путеви и 
судбине његових људи, оних који завичај носе у своме духу 
и слуху, као индивидуално и колективно искуство у исти 
мах. У прозама овога писца, нарочито у остварењима из 
познијих, зрелијих фаза, човјек је про блематизован са неко-
лико константи, од којих посебно надређено значење имају 
идентификација са природом, усуд непробојног обруча жи-
вота и смрти и трагизам као доживљај и исходиште егзис-
тенцијалне драме. 

Не мање убједљиво - на другој страни - права при рода 
завичаја одражава се у етимолошким чвориштима његовог 
рељефа, у више него рјечитом систему топономастичког пој-
мовника: Брда, Прлине и Враговиште, Змијаник, Орловина 
и Подaлиште, Невиђен, Вранеш и Стајалиште, Оштри Врх, 
Ђавоља Стијена и Дубоки Лом, Копитњак, Драгошница и Се-
лиште, Љубовија, Врела и Кошариште, Пода, Дужи и Равни, 
Ждријело, Таслиџа и Тавани, Горње Село, Зелена Гора и 
Вражја Локва, Глогово, Скакавац и Кљештина, Љутица, Борје 
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и Крчевина, Откоп, Подосоје и Шкрипине, Штуоц, Корман и 
Утрине, Подгора, Бријег и Округлица, Пирлитoр, Междô и Ре-
пушница ... Права природа свијета предметности најбоље је 
дата и највјерније сачувана у језику. Између редака овог то-
пономастичког рјечника, као и из етимолошког језгра њего-
вог појмовника, разгоријева се ватра фантастике једнога 
краја и живота у њему, живота који стреми небу, а коријени-
ма је фаталистички привезан за земљу. Из суровог, квргавог, 
исушеног вокабулара, којим се - као у систему документар-
но вјерног пресликавања - именују реалитети једне регије и 
посног пулсирања живота на граници, извија се неочекива-
на мелодија звука и смисла, рафинованог звука надстварне 
егзотике у простору и дубљег смисла понирања у тајне и за-
претане слојеве пометених колективних егзистенција у вре-
мену. Читаве двије збирке насловљене су називима топоса 
из овог ареала, једно је Борје стварносног, а друго Глогово 
фикцијског поријекла, оба подједнако по звуку и смислу уз-
будљива и драматична. 

Исак Кaлпачина непрестано тежи семантичкој уни-
верзализацији простора у који смјешта радњу својих прича 
и драму својих јунака. Код њега је простор схваћен као ди-
намичка категорија, која се перманентно налази у одређе-
ним процесима и модификацијама, да би се људи јављали 
као катализатор тих процеса, на једној, или као механизам 
пасивизације тих преображаја, на другој страни. 

Два изабрана одломка до илустративности вјерно 
могу да представе пишчеву тенденцију о којој је ријеч. У 
причи Ђавоља стијена, овај простор је представљен као ру-
кавац или тачка на коју је усмјерено или ка којој стреми у 
својој зависности неупоредиво шире окружење, као своје-
врсна жижа и провјера свеколиког околног свијета: 

„Нијесу само туда они с Брда и из околније села про-
лазили, кад су ишли у Таслиџу да се намирују, него и сви 
што су од Дубровника и Оногошта кириџијали према Паза-
ру и Стамболу. И зборило се да на цијелом путу од Дубров-
ника до Стамбола није било опакијега сломоврата, нити је 
имало успртије стране и ужега пролаза.“ 

У прози Посuјеч исти простор је представљен са су-
протним смјером „дјеловања“, тј. као претпостављено дија-
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боличко средиште свијета из ког се, ма колико мале но и убо-
го, непрестано - до самоуништења - еманира енергија чија 
се освјежавајуhа зрачења слуте чак до дале ких континена-
та: „Прошло је, вјеруј ми, - казује наратор - више од пет годи-
на како је потоњи одоздо искорачио. Неки су се ту у Вароши 
умјестили, једни у Таслиџу преко Ждријела замакли, има их 
што су и у Биограду, па и њега су размињивали. У Швaпској 
их је, веле, највише, а бога ми су неки до Алацке па и до Зе-
ланда доспијевали.“ 

Мада „садржаји“ историје и историчности не испу-
њавају примарни план прозних структура Исака Калпа чине, 
драме збивања и доживљавања овај стваралац обли кује 
тако, да се препознају и индивидуалишу према дис кретно 
постављеним ознакама времености. Ако се приче са психо-
лошким чвором у средишту могу означити као остварења у 
којима се третира проблематика новијег доба (већ aпостро-
фиране Божје огњuште, Калемовu, Сапут ници, Курир и Ја-
бука, затим Залеђенu праг, Каnци и, фрагментарно, још неке), 
у приповјеткама дијалекталног изражајног идиома нај-
чешће је остварен тематски захват у неки од минулих вре-
менских слојева. Зависно од тога како је аутор извршио њи-
хову пројекцију, тј. на које или колико растојање их је поста-
вио од властите стојне тачке и посматрачке перспективе, ре-
ализована је њихова умјетничка и функционална артикула-
ција. Калпачина је добар познавалац старине и традиције, 
он суптилно осје ћа дах прошлих времена, особито архетипс-
ке моделе са фолклорном надградњом. Зато се често његова 
прича остварује тако, да се поједини предметни слојеви 
ослања ју на трагове неупоредиво старијих казивања, чак 
оних која израњају из митизиране свијести колектива. Мо-
тиви и сиже читаве приче Пода, на примјер, основни пре-
дметни план о скакавцима и борби против ове природне 
стихије, пласирани су у неко прошло, aли ипак не многo 
удаљено вријеме. Сам нуклеус приче о најезди скакаваца, 
међутим, ослања се на неколико знатно старијих мотива. 
Као у градацији, ређају се - у структури приче уткани на ни-
воу функционалних скица - мотив о Вражјој Локви са фан-
тастичним представама о њој, затим старији мотив о грома-
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дама-стијенама уоколо (које је „свети Илија туда у љутњи 
разбацао и то онда када је преко Пода анатемњака гонио“), 
најзад - по хронологији најстарији од мотива - онај из вре-
мена геолошког форми рања тла, по ком се простране равни-
це на плaнинским висинама објашњавају постојањем нека-
дашњег језера, несталог када се „наједном некаква џомба 
под њим отворила и вода, кроз распуклину, за ноћ, источи-
ла.“ 

Кaлпачина познаје и воли легенду, разумије њену по-
руку и осјећа њене поетске валере. Па ипак, смисао оваквих 
наноса у структури већег броја проза из збирки Побратuмu 
и Сломоврат није у томе што би писац желио да исприча по 
циклус „прича из старине“. Напротив, опредијеливши се за 
особени модел казивања са архетип ским обиљежјима, за 
приповједање кроз чију се имаги нарну призму преламају 
митска сјенчења, стваралац угра ђује још старије легендар-
не мотиве који би у структури његове нарације преузели 
неку посебну, специфичну семантичку функцију. Овакве и 
сличне инкорпорациjе у оквиру дате приче најчешће имају 
смисао мотивацијског принципа или стилског предлошка. 
Другим ријечима, ослањајући се на легенду, Калпачинино 
казивање као да преузима замућени митски сјај самога ос-
лона, мада сâмо не тежи да прерасте у причу која би била 
ближа небу него земљи. Фрагментарних наноса митских 
слика има разасу тих већ по прозама збирке Борје, (Борје, 
Луч, Устока u Стана), а од каснијих у причама Побратимu, 
Шта, Кљештина, Посuјеч, Сломовраm, Носалuца и друге. 
Опсеж на прича Побраmuмu, са мотивом о прерушавању гла-
вног jунака у мртваца због немогуhности да, затечен, пријате-
љу исплати дуг, са смијешно-тужним перипетијама до раз-
рјешења, мотивски се ослања на дио шаљиве народне при-
че Два новца. Проза Бурлuце прошарана је читавом пре-
гршти благо или радикалније модификованих народ них по-
словица ... 

Све када се и не ослања на легенду или старије слоје-
ве предања, у дубљој мотивско-проблемској чаури својих 
дијалекталних казивања Калпачина транспонује одређено 
колективно искуство. Мада временски нај чешће није пре-
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цизније лоцирано, на основу не тако ријетких индикатора 
слути се да захваћена збивања, и јунаци као њихови носио-
ци, припадају извјесно минулом, али ипак не неком немјер-
љиво далеком добу. Понекад се ради о мотивима „старим“ 
неколико генерациjских слоје ва, у другим случајевима још 
млађим. Па ипак, како се у већини случајева не бави неким 
давно минулим времени ма, аутор своја казивања најчешће 
организује и интонира тако, да кроз њих провијава митски 
дух једног зазиданог свијета. У причи Пјешак., примјерице, 
интензивна драма, у чијем средишту су домаћин Продан, 
његов син и тек доведена невјеста, потенцијално би могла 
да се рачва у неколико смјерова, али се и овдје све њене мо-
гућности своде у једну раван. Након недавне женидбе мла-
дић је упуhен код стада у планину. Уздајуhи се у своју снагу 
и познавање терена, излаже се големој опасности потајним 
долажењем својој младој жени. Када свекар уочи сније жне 
трагове ноћних посјета, тешко осумњичи снаху, на што му 
она открива њихов идентитет. Сада се свекар и снаха упућују 
у потрагу за младим пјешаком, стигну до стада, али од мла-
дића нема ни трага - нестао је у снијежном бескрају плани-
не. 

Рекло би се да искуство, транспоновано у причи Пје-
шак, није општег већ појединачног карактера. Па ипак, ка-
зивање је неупоредиво више подвргнуто колек тивној него 
индивидуалној матрици. У причама из овог круга писац је 
ријетко којег од јунака даровао властитим именом. Прин-
цип индивидуализације је видно затомљен, да би примар-
ни план био испуњен животном сигуацијом општијег карак-
тера. У већ споменутој причи Пода колек тивно искуство су 
слојеви предањâ, који допиру из далеке прошлости, али не 
мање и борба против скакаваца као природне стихије, чије 
дешавање се недавно окончало. Ауторски програмирана по-
тиснутост принципа индивидуaлизације овдје се огледа у 
присуству масе-колектива као главног јунака, у којој нема 
нити једног властитог имена. 

Фиксирајући простор својих проза, Исак Калпачина 
често - на имплицитан или експлицитан начин - формули-
ше и проблемски, егзистенцијaлни нуклеус који заокупља 
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његову стваралачку пажњу. У причи Борје, питање на које се 
овдје мисли изразио је на следећи начин: „Чудан је овај крај, 
ницaли смо из њега као послије кише да би се рано растаја-
ли и расули по свијету, а да се више никад на окупу, тако 
заједно не нађемо.“ 

Узимајући за предмет својих проза тај „чудан крај“, 
писац га најчешће приказује у условима тешке људске оп-
устошености и психо-менталне зачаурености. Јунаци овог 
простора су старци и усамљеници, они који су остали да чу-
вају прагове и гробове, који се једини нијесу „расули по 
свијету.“ Оно што је речено за једног, тј. за услове у којима 
пребива свој суморни живот, важи за многе од њих - „до 
најближе куће док оде и врати се, има дебео сат“. У причи 
Кеџовина већ првим уводним исказом фиксирани су обри-
си и карактер тога свијета: „У Борју су остали само старци, 
богаљи и усеђелице, а од млађег мушкиња једино Милосав 
Кеџо коме је вјечито висио клипак из носа. „Живот је све-
ден на елементарну борбу за опстанак, на муку преживља-
вања, понекад на наду да ће придоћи млади из града или - 
још чешће - на сан о повратку својим коријенима, ако је по-
неки од стараца већ „пресађен“ код сина у нову, урбану сре-
дину. 

Калпачини су као писцу најближи амбијенти исто-
ријске и егзистенцијалне тјескобе. Није случајно, већ је ствар 
дубљег, стваралачког афинитета, да је знатан број његових 
проза везан за ризичне или оскудне године првог свјетског 
рата. Овдје се не ради о приказу изабране грађе у епским 
распонима. Уопште, Исак Калпачинa није писац широких, 
већ стегнутих форми. У неколико проза пројекција наведе-
ног доба се тек слути посредством асоцијативних низова. У 
причи Кљешmuна директно је приказан проблем немашти-
не из „друге године како је Швабо Драгошницу прешао“ (око 
1917), aли је - повезан са другим мотивима - семантички 
проширен у казивање о општој немјерљивости зла. Читав 
циклус од осам прича, под заједничким насловом Намчuца 
из књиге Сломовраm, својим основним предметним слојем 
лоциран је у исти временски круг, с тим што је битно из-
мијењен угао и врста перцепције. Проблемска окосница је, 
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наиме, историјска - младић из комитског покрета убија оку-
паторског команданта-пуковника, док је интонација психо-
лошка - сам догађај је презентиран монолошки, изнутра, каo 
низ слика и доживљаја који се интензивно преламају кроз 
свијест и биће младог јунака. Управо зато што није писац еп-
ских размјера, Калпачина је у овом случају дезинтегрисао 
грађу за потенцијални роман, структурирајући је на начелу 
психолошки интониране цикличне прозе. 

Читава књига Сломовраm може се посматрати и дру-
гачије - као неоспорно јединствена цјелина, разбијена испод 
заједничког наслова на неколико међусобно лабаво повеза-
них, али ипак узајамно условљених тематских и компози-
цијских кругова. На уводном мјесту (са функцијом својеврс-
ног пролога, од којег се радња усложава и дијели на више 
временских планова), налази се већ апострофирана Посuјеч. 
Прича о томе како се cтapaц Добрија уз помоћ сина и снахе 
враћа магнету завичаја, да би га у покушају освајања по-
следњег животног циља и максимума са смислом откри-
вања тајне задесила смрт, представља симболички наго-
вјештај нових трагања за оним што припада човјеку, егзис-
тенцијално га одређује, али и превазилази. 

Тамни зов завичаја и непојамна страст трагања са оца 
се преноси на сина. Сваки од три наредна циклуса (Коnиm-
њак, Намчuца и Дамар) зачиње се посебним уводом у ком је 
садржана или изражена раван презентности дјела као цје-
лине, линија времености према којој се одређују други тем-
порални планови. Yводнe партије наведених циклуса су и 
формално издвојене, како чињеницом да оне једине немају 
наслова, тако и курзивном визуром слога.

Настављајући тамо гдје му је отац застао, Његослав у 
варошици прикупља „грађу“ како би се преко ње и кроз њу 
што поузданије приближио тајновитом свијету своје преег-
зистенције. Овдје он открива прве обрисе завичаја као мета-
форе уклетости (Ђавоља стијена), као и један од многих 
„пресјека“ овог свијета, са причом о градњи пута и моста и 
нагласком о Јелисију као последњој одбрани живота у Се-
лишту (Сломоврат). Циклус се завршава 3улuном кафом, 
необичним поетолошким сказом о вјештини кувања кафе са 
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атрибутима изнимности и стваралачког феномена, уз које 
иде и додатак о тајновитости онога који зна „знање“ мимо 
остали свијет. 

Прикупљање „грађе“ Његослава преноси у темат из 
старијих слојева, чији стожер је већ споменути Јелисије, aли 
сада из времена његове бујне младости. Овдје слиједи онај 
већ спомињани циклус од осам прича, мозаички послага-
них око основног мотива - убиства окупацијског пуковни-
ка. Епски распони са комитским покретом остају у затамње-
ној позадини, да би примарни план био испуњен лирском 
интонацијом и психолошком садржином. Овдје се казује 
како се младиh Јелисије, након што се неколико дана и ноћи 
склонио у Вароши код презреле комитске јатакиње, након 
убиства швапског команданта нашао у прокопу (Поmјера). 
Док вода нараста, а види да му „нема ни смрти ни живота“, 
сјећа се свог прилажења комитима и своје ране љубави (Ше-
вар), да би се агонија наставила халуцинантном визијом 
ујака Јефтимија (Згuбеније) и причом у причи о његовој 
смрти (Погана mравка). Слиједи драма младог јунака у води 
прокопа, са сјећањем на недавни, први и мутни доживљај 
жене (Вучја крста и Намчuца). У циклус су уметнути као 
приче два фрагмента, један о муци умирања и други о за-
умним силама, о здувачима и здувама (Кантар и Коло-
враm). 

У завршном дијелу „трилогије“ јавља се нови јунак, 
Желимир, као нови облик старе приче о потрази за иденти-
тетом. Желимир је последњи бивши Селиштак до кога Ње-
гослав није допро, а када се и овај контакт успостави, у њему 
ће бити садржана и порука/понуда „истраживача“ да од свог 
последњег сабесједника купи парче забачене земље из пра-
завичаја. Желимир из Селишта живи системом грађанске 
уходаности (Змuјаник). Понуда за куповину уноси дубински 
немир у дотад мирну породицу, особито између супружни-
ка (Дамар). у претпоследњем фрагменту испричана је „по-
вијест“ о страдању и утрнућу некада моћне породице, од које 
пуким случајем преостаје залутало дјевојче Јегда (Носа-
лuца). У последњем (Змија у мравињаку) открива се да је 
главни јунак Желимир далеки Јегдин изданак, чиме је обја-
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шњена његова патолошка, заправо феноменолошка веза са 
завичајем од којег се већ толико привидно удаљио. Док 
свијет (породица, жена) око њега замире, мртви завичај се 
својом менталном магмом разбуктава и обнавља. 

За главног „истраживача“, Његослава, на крају се каже 
да се спрема на једно велико поморско путовање/одмор, да 
је затим на путу доживио бродолом и настрадао, али је међу 
ријетким стварима пронађена и сачувана његова „обична 
свеска“ са записима о завичају. Људске судбине се као про-
падљива грађа урушавају, генерације се неумитношhу вре-
менског протицања смјењују, а завичај се, односно људски 
коријен и прапочетак, јавља као непоновљива константа, 
као једино несумњиво божанство на земљи. 

Семантичка поента Сломовраmа као цикличне цјели-
не је радикално дезилузионистичка и модерна - она као да 
казује како ни бог није оно што се дуго мислило и вјеровало 
да јесте, како и над демијургом постоји демијург. Завичај 
као синоним постојаности, ако се посматра из перспективе 
ограниченог трајања јединке или њеног генерацијског слоја, 
чини се неуништивим. Па ипак, посматран у дужим рела-
цијама, види се да је и он подложан неумољивим промјена-
ма. Паралелно са својим житељима, и он постаје све старији. 
Без људи - пустиња је и дивљина, да би му ново доба, са 
техничким изумима, „дошло главе“. Његова празнина и ди-
вља љепота, скупа са ирационалном љубављу коју према 
њему гаје потомци његових јунака, биhе жртвовани благо-
детима цивилизације - наћи ће се потопљени вјештачким 
језером. Завичај ће нестати, aли ће на листовима једне „об-
ичне свеске“ остати сачувана прича о њему. Тачно је да се 
прича никада не поклапа са стварношћу, нити јој може бити 
замјена. Али ипак, као нова реалност, она вјерније и трај-
није од било ког другог средства и начина чува мозаичну 
представу о ономе што је постојало па га више нема. 

Битно својство знатног броја проза Исака Калпачине, 
по ком се суверено препознаје његов стваралачки рукопис, 
јесте хумор. Презентирајући слику свијета свога ужег и ши-
рег завичаја поступком архетипске преобликованости, ау-
тор тежи да оствари „блиски сусрет“ са својим изабраним 
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предметом. Овај циљ он досеже фиксацијом хумора као ду-
ховног, карактеролошког обиљежја личности или као плас-
тичне слике изглобљених егзистенцијалниx ситуација. 

Хумор је присутан од раних Калпачининих проза. Већ 
у првој збирци неколико прича је засновано на контрапунк-
тирању из којег происходе смијешне згоде. У прози Кумови 
главни јунак, када види да му долазе гости, због немогућ-
ности да их ваљано дочека сакрије се на таван. У Сапутни-
цима сиромашни младић у граду нема новца да би платио 
повратак у сеоски завичај, а када се обрати изабраном про-
лазнику - види да је набасао на сиромаха као што је и сам. 
Прича Луч је заснована на анегдотски редуцираној основи о 
томе како неодговорни грађанин превари сеоског сирома-
ха, који по договору насијече огромну количину луча и до-
тјера у град, што потом не може ником да прода, али зато 
мора да плати порез. У једној од занимљивијих проза - Дико 
Инглез, главног jунaкa његови најближи непрестано и пара-
лелно салијећу „и о смрти и о женидби“. Стриковина почи-
ва на мотиву сирово преузетом из живота, о томе како стриц 
пренесе на синовца имање, да би га потом овај продао у 
бесцјење, частећи кафанске госте па и самог власника пре-
варом продате земље. У Узглавницама се прича о томе како 
сељаци наручују надгробне споменике са фотографијама, 
исплатив мајстору пола дуга унапријед, али умијесто сања-
не вјечности стиже им вијест да је мајстор као преварант до-
пао затвора, а они остали и без споменика и без новца. Куnо-
вица је прича о неочекиваним друштвеним мијенама у 
којима надничар Симат прегалаштвом успијева да дође до 
посједа, да би га на крају од муке својевољно предао у кор-
пус општег, задружног добра, у чему има више трагичног 
него смијешног. 

Хумор је присутан и у причама Исака Калпачине из 
његових каснијих, зрелијих стваралачких фаза. Као што је 
већ речено, Побратими су засновани на шаљивом „синоп-
сису“ у ком се главни јунак направи мртав због немогућ-
ности да свом пријатељу врати дуг. Притом се у мотивацији 
оваквог чина преплићу посве различите вриједности, као 
што су патријархална етичка исправност, у смислу достојан-
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ственог испуњења своје обавезе и притајено преварантско 
настојање да се дуг не врати. Ланац смијешних догодовшти-
на се наставља упорношћу госта да свог „преминулог“ прија-
теља испрати до вјечног почивала. Када наводног мртваца 
пренесу да ноћ проведе у цркви, побратим га и овдје сусто-
пице прати. А када у цркву хрупи ускочка пљачкашка тројка 
да одмори и плијен подијели, и када се не нагоде око тога 
коме да припадне изузетна сабља, већ предложе да вријед-
ност сабље опробају на изложеном лијесу, мртвац устане и 
зазове побратима у помоћ. Пљачкаши се у страху растуре, а 
побратими се тек сада сусретну очи у очи. Дијелећи оставље-
ни ускочки плијен, сада они показују право, дуго времена 
прикривано лице - плијен лако подијеле, али око старог, не-
великог дуга не могу да се нагоде. Ланац преокрета заврша-
ва се последњим беочугом - прибрани ускоци их изненађују, 
узимају своје, а побратиме остављају завезане и спутане на 
поду светилишта. 

Опсежна прича о ништавној и неуспјешној превари, о 
недостојанственој обмани учињеној ради наводног достојан-
ства, са крађом и прекрађом туђег блага у наставку, сва је 
саткана од специфичног, тужног хумора. Нешто другачијег 
је кова смијешно у причи Шта. Када старац--тврдица Ак-
сентије одлучи да хрпу златника обезбиједи тако што ће их 
заковати у плехану кутију, Цигани му подвале ставив у кон-
зерву олово, отпатке дроњака и говеђе балеге. Након старче-
ве смрти, коју његови најближи дуго прижељкују, умјесто 
очекиване награде свако добија по мјери своје халапљиво-
сти. Први дио прозе Бурлице заснован је на мотиву смијеш-
но-тужне преваре - старац Јаган натовари дрвеном грађом 
камион непознатом возачу-странцу, погрешно вјерујући да 
товар упућује брату у град.

Посебну мотивско-тематску цјелину представља ци-
клус прича о Доктору из збирке Глогово. Циклизација се и 
овдје може схватити као међустепен у развоју сижеа између 
приповијетке и романа. Мада свака од шест прича (Завију-
так, Помози ми рећи, Ненадња, Откоп, Женидба и Дневник) 
посједује висок степен аутономности, оне се у свом пуном 
значењском опсегу доживљавају тек као цјелина. Приче су 
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поређане по хронологији мотива, без чвршћих каузално-ге-
нетичких веза, на једном, док је њихова презентација извр-
шена из јединствене посматрачке перспективе, на другом 
плану.

Прожимањем ова два слоја комплетира се представа 
са хуморним пропламсајима о главном јунаку, и о његовом 
трагизму на крају. Доктор је, наиме, пренаглашено хумана 
личност панонског и грађанског завичајно-образовног про-
фила, којег је усуд комплекса због физичке ускраћености до-
вео у санџачке гудуре. Он се читавог вијека својом снагом и 
љубављу подређује средини у коју се не интегрише и која не 
може да га разумије. Својим идеалитетом далеко надраста 
менталитет убоге паланке која више слути него што је спо-
собна да сазна и призна његову вриједност. Врхунац гротес-
ке и трагизма дешава се у призору када га рурални свијет са 
јаким набојем примитивизма и себичности жени на приси-
лу и подвалу. Прича о Доктору може се схватити као санџач-
ка варијанта визије о албатросу. Док на плану замисли и 
жеља, сјећања и снова припада свијету лазура, љепоте за 
коју се чини да је на дохвату руке, али које не може бити, 
Доктор је на плану реалитета несхваћени геније и тужна 
гротеска. Као што се невидљивом страшћу сав предаје сво-
ме сну, тако непогрешиво промашује сав свој живот.

Смијешно-тужна згода са Докторовом женидбом има 
двоструку функцију - она служи као убједљива карактериза-
ција обје стране које учествују у овом суровом позоришту. 
Подвала са хуморним призвуком ефектно се преображава у 
семантичку супротност, постајући увод у трагедију. Као што 
је већ показано, знатан број проза Исака Калпачине засно-
ван је на глобално сличним мотивима - на превари, подва-
ли, доскочици. Такво структурно обиљежје, међутим, не зна-
чи да се ради о неком ауторовом дубљем интересовању и 
стваралачком опредјељењу за хумор. Напротив, опсесивне 
теме овога писца су судбинске условљености људске егзис-
тенције и фаталистички набоји, изражени на архетипском 
нивоу. Према овој пројекцији, човјековом егзистенцијом 
равнају неке више силе - поријекло или завичај, искоријење-
ност или жена. Често су ови или неки други елементи пре-
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зентирани у неочекиваним спреговима, па је њихово зра-
чење и дјеловање утолико непредвидивије. У овом контекс-
ту хумор се јавља не само као функција карактеризације 
одређеног лика или дате ситуације, већ се његова улога 
„распростире“ тако да се преобликује у својеврсну животну 
филозофију. У већини оваквих случајева, наиме, он се јавља 
као психо-ментални механизам чијим посредством судбин-
ске ситуације, ненаклоњене крхкој људској јединки, постају 
људски подношљиве. На тај начин извјесни, наоко безазле-
ни спрегови, који резултирају притајеним ефектима смијеш-
ног, лако попримају црно-хуморни семантички набој који 
настаје као израз одбрамбеног механизма виталистичког 
животног принципа.

Хумор у прозама Исака Калпачине често преузима 
још једну важну функцију. Афинитету овога писца, као што 
је дјелимично већ показано, и иначе одговара довођење у 
непосредну везу међусобно удаљених елемената и темата. 
Отуд се и хумор у знатном броју његових прича јавља као 
својеврстан увод у властиту супротност, као феномен који 
својим наличјем наговјештава оно најтеже - егзистенцијал-
ну драму чије финале је смрт.

Трагизам је једна од опсесивних тема у Калпачини-
ним прозама. У случајевима када је најављена хуморно--
гротескном ситуацијом, смрт је дата као контрапункт, као 
тамна супротност оном уводном, тужно-смијешном, али 
ипак људски подношљивом плану. Контрапунктирањем као 
структурном поставком овај мотив само добија у својој там-
ној пластичности и тежини, прерастајући у завршни акорд 
живота на низбрдици.

Као што се говори о разним појавама лицâ, тако се у 
овом случају могу елаборирати разна лица смрти. Код Кал-
пачине се понекад ни сâм живот много не разликује од не-
живота. То је један од лајт-мотива проза из збирке Борје 
(Борјански старци, Луција, Кеџовина), а такође и Достане из 
Побратима или триптиха Клупе, Пометеници и Ђавоља 
поплава из Глогова. У другим случајевима смрт се јавља као 
супротност смијешно-тужним појавама, као на примјер у 
Кумовима, гдје главни јунак гине од залуталог метка пићем 
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распојасаних гостију, умјесто да му то буде кутак спаса од 
етички неподношљиве сиротиње. У Пјешаку - потајно дола-
жење својој младој жени Јеремије плаћа својом исто тако 
младом главом. Божје огњиште је засновано као прича о 
испразности живота главног јунака, о потирању многих пле-
менитих напора његовом алијенираношћи, да би се моно-
лошко казивање завршило вијешћу о самоубиству једине по-
зитивне прилике - ујака Аксентија. Лазни камен се заврша-
ва посредно исказаном смрћу јунакиње Милуше, тј. њеним 
нестајањем након нанијете јој неправде сумњичењем у 
њену моралну исправност. У Стријели презрела дјевојка жр-
твује своју будућност ради немоћног оца, али када затрудни 
жртвује и свој живот зарад патријархално схваћеног мора-
ла. У већ споменутој причи Јабука фиксација главног јуна-
ка као да се преноси са ревносног службеника на заборавље-
ну, смежурану, ником потребну јабуку, на јабуку која то више 
није и која сада функционише као симболизација испразно-
сти живота главног субјекта.

Како у овом последњем, тако и у свим претходно апо-
строфираним случајевима примарни структурни план Кал-
пачина испуњава једним особеним, у основи трагичним 
осјећањем свијета. Притом није пресудно да ли се егзистен-
цијална драма и формално окончава чином смрти или гор-
ким сазнањем да живот, ускраћен за аутентичну испуње-
ност, и није никакав живот, никаква постојана вриједност 
вишега реда, већ нешто што се промеће у сурогат као нега-
цију правих човјекових вриједности и дубљег смисла њего-
вог постојања.

Мада често ситуиран на самој ивици егзистенције, 
заправо опасно наднијет над егзистенцијални понор, свијет 
је у прозама Исака Калпачине обликован тако да упоредо са 
трагизмом еманира осјећање духовности и етичности. Жи-
већи у физичкој недођији, јунаци овога писца срастају са 
својим коријенима. Посједујући свијест о властитом по-
ријеклу, они дуго носе у себи - као дио своје интиме - обри-
се завичајног пејсажа, чак и онда када се нађу далеко од за-
вичаја. Већ у Кумовима сиротињска се породица судбински 
забрине како ће или чиме дочекати ненајављене госте. Из 
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истог круга, Стријела је заснована на мотиву двоструке до-
бровољне кћеркине жртве. У Коси мајка Милица надвлада 
многе препреке да би омогућила тек стасалој кћерки да за-
корачи у живот првим кораком без опасног кашњења у од-
носу на ритам властитог времена. Често, веома често, испод 
тврде коре окошталости друштвених односа, или у животу 
са оне друге стране од пута и цивилизације, у условима за-
претаности и пометености, избија на видјело болни титрај 
аутентичне људске осјећајности.

Такорећи без изузетка, јунаци проза Исака Калпачине 
рођењем су чисти и живот који остварују припада овостра-
ности. Сви они - речено библијским изразом - на земљи 
живе живот кратак и пун немира. Више од свега, на њихово 
формирање и обликовање утиче зазидани свијет што га 
рођењем затичу. По дужини трајања, интензитету доживља-
вања и судбинској, фаталистичкој одређености писац их 
пројектује као последње заточенике овог топоса, али и као 
трагичне заточенике, односно његове жртве.

Трагизам овог свијета и његових вјерних протагониста 
у Калпачининим прозама манифестује се двојако. Живећи 
у једној врсти природне тамнице, далеко од других људи, са 
наглашеним осјећањем да су довољни сами себи, ови јуна-
ци се јављају као последњи чувари неких закопаних вријед-
ности, а да заправо не знају шта чувају. Њихова представа о 
потреби одржавања старих вриједности је у ствари само об-
мана (и самообмана), јер им се таква позиција јавља као 
прихватљива замјена за оно право, егзистенцијално одре-
ђење, као прихватљив израз за невриједност или за неспрем-
ност да се са новим вриједностима суоче. Да мијењајући 
свијет - мијењају и себе.

Живећи као свијет без промјена, они егзистирају као 
свијет без идеала, без светости, без бога. Заснован на руди-
ментима патријархалне културе, овај антрополошки прос-
тор се у свом развојном заостајању често јавља као сурогат 
изворне и разуђене патријархалности, оног старинског сис-
тема вриједности, чија условљеност и функција су били 
подједнако „читљиви“. Живот сведен на вегетирање истовје-
тан је људском простору без излаза, без наде. У неком Борју 
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или у неком Глогову (баш као и у Селишту, док га и последњи 
житељ није напустио), све манифестације битисања сведе-
не су на исту раван. Дика Инглеза његови Борјани истовре-
мено салијећу да се жени и да умре. За ове људе је на дру-
гом мјесту дата прецизна карактеризација - како је „надале-
ко познато да нема Борјанина који неће и мртву оцу да се 
поспрдне“.

У оквиру осврта на наративну умјетност Исака Калпа-
чине посебно мјесто припада питању поетолошких референ-
ци овог приповједача. Иманентна поетика са-држана је у 
стваралачком поступку, о ком је дјелимично већ било гово-
ра. За Калпачину посебну важност посједују проблеми иско-
ријењености и отуђености, питање односа села и града, поја-
ве тамног зова завичаја и енигматске спирале смрти. Њего-
ви опсесивни темати, обликовани на нивоу архетипских мо-
дела су усудна ограниченост човјека у свијету и фаталистич-
ка зазиданост свијета над човјеком. Свака од наведених 
појава/проблема, међутим, као и друге овдје неспоменуте, 
само је форма испољавања неког дубљег магнета који при-
влачи немирни дух јунака-истраживача. То је она тајна која 
подједнако тиња у дну бића, од анонимног наратора из 
Божјег огњишта до Добрије из Посијечи или његовог сина 
Његослава из цикличких наставака Сломоврата.

У контексту именентне поетике код Калпачине се из-
дваја читав низ примијењених стваралачких поступака, од 
којих структурно надређено мјесто заузимају два. Његова 
нарација и битни елементи који је конституишу особена је 
и по њима препознатљива. То је казивање, најчешће засно-
вано из угла невидљивог наратора, оног који све зна и све 
може. Као што је познато, ради се о ваљда најчешће при-
мјењиваном поступку у умјетности ријечи. Калпачина ино-
више једно опште искуство тако, што се његов наратор иден-
тификује са свијетом предметности о ком говори, односно 
он говори са тачке гледишта тога свијета. Тако се заснива 
онај значајни ефекат да се један корпус у ишчезавању, са 
многим својим специфичностима - од фолклорних до мен-
талних - оживотворује неоспорном снагом субјективности и 
сугестивности, увјерљивости и узбудљивости. Тонус таквој 
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матрици подиже живописни и сликовити језик, пластични 
и вибрантни израз, богато прошаран разним врстама „нано-
са“ - од провинцијализма и архаизма до туђица и сложени-
ца. Само о језику Исака Калпачине дала би се написати по-
себна студија.

Од наративних техника у ширем смислу у прозама 
овога писца посебно се издваја једна - тзв. колективни мо-
нолог (полилог). Калпачина често фиксира ситуацију у којој 
групи људи (јунака, протагониста) о поводу који их је оку-
пио спонтано изражава своје виђење или мишљење, оцјену 
или коментар. Ова казивања писац презентира заредом, у 
интерно неиздиференцираном низу. Изговорена из разних 
уста, она се сливају у јединствен монолог, истовремено и па-
ралелно сливен функционалном хармоничношћу и разди-
ран карактеролошком какофоничношћу. Ни једним детаљем 
се, уз тзв. управни говор, не открива ко шта казује, већ инди-
видуални казивач може само да се слути из смисла и усмје-
рености казаног. Тако поређана и усмјерена, ова формално 
дијалошка реплицирања и надопуњавања умјетнички 
убједљиво сажимају дисперзивну стварност, јер се у оваквим 
сегментима, изнутра, на мало простора, из врло различитих 
перспектива свестрано освјетљава предмет, појава или про-
блем о којем је ријеч.

Поједине елементе експлицитне поетике Калпачина 
је плански презентирао кроз искуство главног јунака-пос-
матрача књиге Сломоврат. Његослав је конципиран као осо-
бена појава у структури ових проза. Он је субјект приче и ње-
зин резонер, као свијест која истовремено егзистира и уну-
тар и изван овог простора. Као јунак-субјект - он представља 
наставак тајновитих немира и метафизичког зова оца До-
брије. Као објект-резонер - он има функцију истраживача, 
оног који припрема настанак или рођење приче, да би обја-
шњавањем односа између реалности и умјетности преузео 
значење ауторовог двојника.

Да би отпочео са одмотавањем „клупка“, Његослав по 
Вароши лута „као без главе“ (ријечи су из курзивних уводни-
ка и везивних ткива Сломоврата), вјерујући да ће тако 
„најприје на прави траг набасати“. У наставку је истакнуто: 
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„Сигуран је да све стопе нијесу зарасле и заметене, само што 
их је мука умотрити.“ Без нарочите тешкоће, овај малени 
сегмент би се могао изразити прецизнијим, теоријским је-
зиком. Према овој пројекцији, Калпачина као писац држи 
да се мотивски, али и други основи приче налазе у животу, 
у стварности овога свијета, само наоко невидљиви због ње-
гове десперзивне ситуираности. Умјетников задатак је да их 
уочи и издвоји из хаотичног или аморфног мноштва реал-
ности. Ствараоца на ову врсту активности усмјерава или 
подстиче неки дубљи, строго унутрашњи разлог. Објективно, 
овакве активности имају смисао трагања за идентифико-
вањем суштинских, универзалних појава живота и одгоне-
тањем њихових по правилу скривених значења.

Занимљивији од овог општег поетичког начела је дру-
ги Калпачинин став, онај који се односи на откривање зна-
чења и кристализацију приче. Његослав, наиме, испитујући 
стварност и сабирајући грађу наилази на непланиране теш-
коће. Он „запиткује... старе Варошане“, али „и они су сви 
били некако чудни, никако нијесу на оно што тражи право 
одговарали“. У наставку слиједи појашњење: „Рекао би лије-
по почну и казаће ти оно што питаш, док изненада они обр-
ну на десету. Замотавају човјека по цио дан да најпослије не 
зна ни што је од њих тражио, нити о чему су му то зборили.“ 
Једино у што је пишчев замјеник-двојник сигуран када се 
ради о његовим несуђеним „помоћницима“ јесте „да су од 
оног што је најважније побјегли“. Његослав не може да раз-
абере разлог њиховом оваквом односу - да ли нешто од њега 
сакривају или га намјерно остављају самог - али поуздано 
зна на шта ће њихова помоћ испасти: „Чуо си што си чуо, и 
колико је доста.“

Ријеч је, разумије се, о тешкоћама истраживача-ства-
раоца-писца, онима које прате прву фазу његовог рада. Ако 
испитивање „терена“ и сакупљање „грађе“ представља прву, 
кристализација приче свакако чини фазу стваралачког про-
цеса. Сирови материјал се трансформише у битно нову 
структуру, тако да - каже искуство овог пишчевог двојника - 
„ниједног од Варошана и Селиштака не би могао ухватити 
за ријеч и казати му: ти си ми то и то, тада, рекао“.
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Трагајући за завичајем, Његослав трага за дубљим тај-
нама, за својим коријенима, бићем и идентитетом, али и за 
истоврсним проблемима својих земљака. Са проширивањем 
оваквих концепцијских кругова, он трага и за тајнама човје-
ка уопште.

Испитивање стварности и умјетничко стварање - пре-
ма овој поетолошкој пројекцији - суштински и судбински за-
окупљају читавог човјека, укупну његову личност. Умјетни-
ка притом не занима само материјални слој чињеница, јер 
Његослав (који је „све друго био добро забацио“), зна да чо-
вјек на свом путу „не тегли само оно што се може у торбу 
замрснути“. Занесен својом мишљу и опсесијом, он се - по-
пут Андрићевог неимара из Моста на Жепи - овостраном 
свијету чини чудним и неразумљивим. Сакупљање чињени-
ца и проучавање животних феномена у основи је бескрајан 
процес, тако да је умјетник унапријед осуђен на једну врсту 
неуспјеха - да не досегне свој претпостављени, иделни циљ 
и да остане фрагментаран. „Доста је тога чуо, - каже се за 
Његослава - умјетника - али је пуно и остало, а све му се 
чини и оно најважније...Оно што је он крочио само је као кад 
руком по морском таласу разгрнеш.“

У стваралачком процесу умјетник повезује сазнања из 
разних извора и слојева, своја надодаје и прожима их са 
онима која наслеђује. Прича се на тај начин саставља од 
„парчади“, поступком строге селекције, никада се не сво-
дећи на огледало реалног, без обзира што се умјетник не 
бави ничим другим до животом или реалношћу. Умјетност 
је откривање невидљивог чуда живота, откривање које 
настаје дугим посматрањем-испитивањем и освјетљавање 
које као својство и моћ није дато свакоме.

За своју пројекцију умјетника и стварања Калпачина 
зато каже: „Чудио се самоме себи како је некад на ова села 
ко на дивље пустаре гледао, вјерујући како се тамо ничега 
важног ни лијепог не би могло десити, а сада види да се баш 
туда може боље но игдје према самоме дну живота зарони-
ти. Ни помислити није могао да ће и њега заробити, па ко-
лике пред човјеком пуцају нове тајне и одаје. Ако ће ко да 
загледа како се човјек рађа и умире и како настају цијели 
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свјетови, нека се према овој пустари упути. Али мало је људ-
ско око да ишта од тога набрзину ухвати.“

Умјетников посао је потрага за непознатим. Он тражи 
једно, а често - или чак по правилу - деси му се да нађе неш-
то сасвим друго, баш као и Његославу. „Кад није нашао оно 
што је тражио - каже се за пишчевог двојника - барем је јед-
ну причу о Селишту добио.“ Док трага за тајном, док је 
уроњен у саму магну реалности, умјетник доживљава свијет 
као тјескобу. Процес умјетничке кристализације почиње 
умјетниковим дистанцирањем од оног што је „без реда и на-
брзину похватао; са даљине би могао да погледа као са дру-
гог свијета“.

У завршници Сломоврата, кроз фрагменте, исприча-
на је прича о судбини завичаја и судбини умјетника. Зави-
чај са слојевима своје времености се мијења, настав-љајући 
вазда исти и вазда нови живот. Умјетник је на путу нестао - 
попут оног већ спомињаног неимара - али су остали његови 
несређени записи, она „обична свеска са крутим и модро 
обојеним корицама“.

Оваквим разрјешењем Калпачина поентира свој пое-
толошки исказ. Дјело је увијек у настајању, никада доврше-
но, вазда несавршено у односу на претпостављени теоријски 
идеал. Па ипак, мада несавршено, оно досеже неке своје 
циљеве, артикулише иманентни смисао. У њему је, наиме, 
ипак садржано једно лично али дубинско виђење предмета, 
виђење које је по свом карактеру, трајно, а примарна функ-
ција му је у томе што је другим људима значајно, чак и онда 
када је умјетнику толико слућена тајна „за циглу длаку 
побјегла“.

Однос према Његославу (умјетнику) и његовој свесци 
(дјелу) изражава жена Милоранка (пратилац умјетника). 
Мада стамен и постојан, завичајни свијет се ипак мијења и 
удаљује, али зато вјечито остаје фиксирано једно његово 
лице, оно које је умјетник видио и ухватио својим „малим 
оком“. За Милоранку (умјетниковог пратиоца) ни то није 
мало: „У њој (свесци, дјелу) је Селиште остало онако како га 
је Његослав видио... Његослав је од њега закучио колико је у 
оно мало времена највише могао, а њој је и то доста.“
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Тачку гледишта овог, првог читаоца, потом преузима 
сваки нови читалац. Преузима је и допуњава властитим до-
живљајем.

(Проф. др Слободан Калезић: Структуре и 
значења, Црногорска академија наука и 
умјетности, Подгорица, 1998, 307 – 327)

ИЗ ТЕКСТОВА ДРУГИХ АУТОРА
(одломци)

,,... Испод привидно мирног слоја казивања долази 
дубљи, пунији из којег избија жар притајеног и неизрецивог. 
Због тога ћемо из наизглед ситних детаља имати фину сим-
болику која долази природно и неусиљено. Понекад је до-
вољан само један предмет или два, па да се пред нама ство-
ри простор симболичног. Тако у првој причи „Јабука“, која 
подсјећа на Гогољеве приче смежурана јабука међу фасци-
клама (некада је била толико лијепа да ју је јунак приче мо-
рао сачувати) казује све. Живот је текао, датуми су чувани, 
биљежени, а свелу јабуку нико више не препознаје... Језик је 
највеће богатство ових проза. У основи је народни говор, али 
је писац у свему нашао мјеру, што многи који користе локал-
ни говор за своје приповиједање нијесу успјели. Рекли бис-
мо да је писац интервенисао, усмјеравао и богатство локал-
не лексике подредио снажно бићу приче. Та пишчева ин-
тервнција одредила је уско умјетнички простор приче 
дајући му особине вишезначности“.

(Божидар Зејак: Веза анегдотског и симбо-
личног, Свијет знани и моћ ријечи, Међуре-
публичка заједница, Пљевља, 1984, 40)

„...Кроз тринаест краћих приповедака ове књиге Кал-
пачина је још једном показао да добро познаје технике и 
стилове модерног приповедања и да их у композиционом и 
стилистичком погледу беспрекорно примењује. То је велика 
предност овог писца у односу на неке друге црногорске пи-
сце млађе генерације, који још робују обрасцима упрошће-
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не реалистичке па и фолклорне нарације. Тако се Калпачи-
на својим приповедачким умећем уврстио међу боље писце 
млађе југословенске прозе.’’

(Мирко Иконић: „Трагање и вредновање”, 
1986, стр. 63)

„...Говорним вежбама, у нашој методичкој литератури, 
све више се посвећује пажње. Тако смо, поред приручника 
Радована Пољанеца или Стјепка Тежака, добили још једну 
вредну књигу о говорним вежбама која, у односу на поме-
нуте ауторе, даље разрађује ову проблематику, рекла бих, на 
врло креативан начин. То су Говорне вјежбе у настави срп-
скохрватског језика, које је издао Републички завод за 
унапређивање школства у Титограду, а аутор је мр Исак Кал-
пачина. Овај приручник, у односу на поменуте, ближи је и 
приступачнији наставницима српскохрватског језичког под-
ручја, рађен на принципима модерне методике наставе срп-
скохрватског језика. Мој је утисак да се овом књигом на кре-
ативан начин разрађују поставке савремених методичара 
Милије Николића и Драгутина Росандића.

Књига Исака Калпачине је права ризница идеја, ос-
мишљених примера који ће добро доћи сваком наставнику 
практичару чиме ће се потпуније и успешније остварити за-
даци и циљеви наставе нашег предмета. Ово је књига коју 
ће сваки практичар, пошто је само прелиста, пожелети да 
има у својој стручној библиотеци.’’

(Милица Новковић: „Књижевност и језик’” 
1984, 1)

„...Ове, 1982, године добили смо један од првих, ако не 
и први, приручник методичког карактера за наставу срп-
скохрватског језика или матерњег језика у нашој Републи-
ци. Кажемо матерњег јер може корисно да послужи и наста-
вницима албанског наставног језика. Издавач је Републич-
ки завод за унапређивање школства у Титограду. Приручник 
има 109 страна.

Одмах пада у очи да је магистар Калпачина темељно 
проучио подручје говорних вјежби и систематично, обрадио 
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све, или скоро све, елементе овог веома значајног подручја 
наставе српскохрватског језика. Слободно можемо рећи да 
су наставници основне и школе усмјереног образовања до-
били поуздан, практичан и свеобухватан методички приру-
чник.’’

(Часлав Раичевић: „Просвјетни рад”, 1982, 
14)

„... Добар повод да се покаже још увек непревазиђена 
вештина приповедања – а она, познато је, захвата све 
поступке изградње приповедног света, од описа јунака у 
времену и простору до развијања сижеа, мотивација и њи-
хових система, начина како се у делу приповеда и друго – 
пружају приповетке Исака Калпачине, сабране у две књиге 
које су се појавиле у невеликом размаку – Глогово и Побра-
тими.“

„…Његово пребирање по грађи из живота више је него 
зналачки обављено. У приповеткама које чине књигу Глого-
во, на пример, нема ни једне случајне епизоде, ни једне 
дигресије која неће послужити као градилачки елеменат у 
склопу будуће приповедне целине.“

„… Не одричући се реалистичко-психолошког просе-
деа Калпачина је у приповеткама још уверљивијим језиком 
уметничке нарације која се темељи на усменом искуству, 
портретисао своје јунаке – горштаке, појединачно и колек-
тивно; посебно су упечатљиви колективни портрети, прису-
тни у неколиким приповеткама (Пода, Достана, Шта, на 
пример) и приповедачко умеће пишчево да јунаке „окупи“ 
и „примора“ их да се самоисказивањем огласе и окаракте-
ришу – врлина је која се све ређе среће у прозним делима 
наших савременика. Са становишта језичке анализе могли 
би се открити прави мајдани експресивног у говору ових ју-
нака и у приповедачевом језику уопште. Локални говор 
Калпачини није само пука илустрација какву је подразуме-
вала реалистичка поетика; то је говор којим јунаци постоје, 
понекад успешно архаизиран и врло удаљен од језичког 
стандарда, али жив, смислен, конкретан, какав већ само 
може бити вербални код комуникације међу људима који-
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ма је свака апстракција, као нешто неприродно, апсолутно 
страна.“

(Проф. др Живан Живковић: „Стремљења“, 
1986,4)

„... Овај рукопис потврђује најмање два квалитета, која 
су и раније карактерисала прозно стваралаштво Исака Кал-
пачине, а то је да он гради причу веома лако и увјерљиво, од 
свакодневних наоко ситних мотива који имају чар присног 
живота и доживљаја, и друго, овај аутор има изграђен и бо-
гат језик, осебујан и колоритан, нов и комуникативан до мје-
ре занимљивог и сликовитог прозног казивања. Ова два ква-
литета бесумње чине највећи умјетнички домет ових прича 
и свједоче да у рукама имамо рукопис искусног и зрелог 
ствараоца.

Поред већ поменутих квалитета треба истаћи нена-
мјештену и неисфорсирану мотивисаност радње и поступа-
ка јунака ове прозе, психолошку изнијансираност, иако се 
аутор служио углавном монолошком методом или припо-
виједањем са дистанце.

Калпачина успјешно превладава разноликост време-
на у својим причама (прошлост и садашњост), као и разно-
ликости мјеста (село, варош), прилагођавајући језик и ат-
мосферу, што придоноси увјерљивости приче, као квалите-
та којим се мјери умијеће прозног исказа“.

(Хусеин Башић: Из Рецензије рукописа „Сло-
моврат“)

„…Књига Варијације знака и звука је мотодски приру-
чник за наставу српског језика и књижевности веома квали-
тета, садржајан и разноврстан. Потребан је сваком настав-
нику који изводи наставу српског језика од V до VIII разре-
да. Примјери реализације књижевник текстова у приручни-
ку свијетли су путокази приступа и понирања у свијет књи-
жевног дјела. Радом према овом приручнику сигурна је мак-
симална ангажованост ученика у наставном раду и раз-
вијање код њих смисла за самосталан рад, самоиницијати-
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ву што је суштина квалитетне наставе. Наставни процес за 
ученике постаје занимљивији и ефикаснији.“

(Кијаметовић Реџеп: „Просветни преглед“, 
13. 12. 1994.) 

„…Мало је ипак, посебно код нас у Црној Гори, ваља-
них приручника методичког карактера – оних, дакле, који 
ће помоћи наставницима да буду креативнији у својој нас-
тавној пракси. „Варијације знака и звука“ мр Исака Калпа-
чине такав је један приручник. Отуда се залажемо да и „Ва-
ријације знака и звука“ одиста буду приручник свих настав-
ника српског језика и књижевности. Нека књигу, у што 
већем броју примјерака, имају макар све школске библио-
теке!“

(Благоје Нишавић: „Просвјетни рад“, 19. 12. 
1995.)

„... Свет овог писца у његовим приповеткама размакао 
се од детињства до дубоке старости, од рађања до смрти. У 
тим великим размацима између крајњих човекових тачака 
догађа се читав живот, а између њих Калпачина као скалпе-
лом прецизно отвара човека у свим његовим психичким 
слојевима. У тој психичкој сфери је сва човекова стварност, 
у њој се све рађа, крупња, разграњава, стрепи и страда. Ре-
као бих да Исак Калпачина на сасвим посебан начин хвата 
и врло истанчано анализира људску свест, заправо, он у сва-
кој животној ситуацији истражује и елементе космичке ре-
алности која је, наравно, неодвојива од конкретне и исто-
ријске реалности“.

(Зоран Богнар: Аналитичар психичких ни-
јан си, Борба / 30. 01. 1997 /)

„... Освједочени аутор кратке приче, која је увијек има-
ла своје поклонике, Исак Калпачина није ишао за тим да 
угоди моди времена, већ да своје схватање егзистирања пре-
точи у изнијансиране цјелине човјековог прометејства и си-
зифовског посла међу олујама и непогодама. Трагикомичне 
ситуације у којима се налазе јунаци ове књиге изазивају по-
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себно интересовање читалачког аудиторија, јер су саткане 
од превара, сукоба, изненадних обрта, сумњи и различитих 
догодовштина, али хумор је у свему томе најубојитије сред-
ство у приповиједачкој радионици Исака Калпачине. Њего-
ва способност да уочи трагикомичне односе и посљедице 
подсјећа на чеховљеву спретност приповиједања... Калпачи-
на није писац епске нарације у литератури, али јесте де-
таљиста који зна да апострофира релевантне чињенице и да 
их степенује према вриједностима њихове специфичне те-
жине. Посебну карактеристику књиге „Под млинским каме-
ном“ представља језичка свјежина односно способност пи-
сца да проникне у душу својих јунака и одреди им релације 
примјерене њиховој психологији...“.

(Љубислав Милићевић: Завичајни мотиви, 
Борба / 24. 07. 1997 /)

„…Приповиједање Исака Калпачине има више темат-
ских слојева, језичких нијанси, углова посматрања, симбо-
ла временских и психолошких условљености. Тзв. усмени об-
разац приповиједања, само наизглед је примамљив, (иако 
му је веома близак) због тога што га он транспонује језиком 
који до савршенства открива његов духовни склоп и корије-
не памћења.“

„…Врло су модерне и стилски високог домета, налик 
на медаљоне, приче овог писца.“

(Жарко Мандић: „Просвјетни рад“, 14. 09. 
2001.)

„…Национални парк „Дурмитор“ у сваком случају није 
издавач у класичном смислу, али је објављујући избор из 
прозног и пјесничког стваралаштва тематски посвећеног 
планини Пирлитор, који је припремио књижевник и култур-
ни радник Исак Калпачина, учинио веома интересантан и 
оригиналан потез. Прво, у књижевним одломцима је разот-
кривена дубока укоријењеност народне митологије и исто-
ријских наноса са природним амбијентом пирлиторског 
пространства; друго, показало се да је та планина била мно-
гим ствараоцима далеко јача и шира инспиративна подло-
га него што се претпостављало.
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Са мноштвом кондензованих детаља о љепоти пирли-
торској, ова књига као да нам по први пут открива фантаз-
магорични планетарни простор из неког другог сазвежђа.“

(Слободан Вукановић: „Просвјетни рад“, 05. 
07. 2005.)

„…Натапајући своју прозу комиком Калпачина успије-
ва да је подигне на вишу умјетничку раван. Тако он у опис 
уткива хуморне детаље, синтагме, кованице и поређења, а 
то није више пуки опис него живо приповиједање, својстве-
но само великим приповједачима.

„…Поменута употреба ријечи није само ради појачања 
комичног утиска и доживљаја, него итекако употпуњује сли-
ку живота и менталитета свијета који траје своје дане „под 
млинским каменом“. Таква естетска употреба језика допри-
носи, дакле, што снажнијој експресији, а није ли то у крајњем 
случају и највиши циљ сваке истински велике литературе.“

(Слободан Бошковић: Мостови, XXX, 1999, 
159-160-161)

˝
...Исак Калпачина, након публиковања више књига 

приповиједне прозе и књижевнотеоријских студија, припре-
мио је за штампу и један рукопис с подручја књижевне кри-
тике. Овим рукописом он употпуњује свој књижевни опус, 
потврђујући тиме да се у континуитету бави оригиналним 
умјетничким стваралаштвом и научном дјелатношћу у овој 
области.

˝Одјеци лирских варијација˝ представљају реаговање 
тога ствараоца и критичара на појаву више књижевних дје-
ла домаћих аутора која су настајала у посљедње двије-три 
деценије. Очито је да се Калпачина опредијелио да овдје за-
ступи текстове о оним дјелима која су га се снажно дојмила 
а која посједују несумњиве особености и неспорне литерар-
не квалитете. Рукопис добија на значају, тим прије, што су 
овдје обухваћене изузетно вриједне књиге које су недовољ-
но проучене, од којих су неке својевремено пропраћене само 
узгредним освртима и анотацијама. Та остварења су у овом 
рукопису свестрано анализирана при чему је аргументова-
но указано на њихова естетска својства и достигнућа. Аутор 
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је ту примјењивао савремене истраживачке методе и при-
ступе, прилагођавајући њихову употребу карактеристикама 
проучаване књижевне грађе и користећи предности њихо-
вог комбиновања и садејства на путу откривања литерарних 
вриједности и дубље слојевитости. Дјела о којима се говори 
у рукопису ˝Одјеци лирских варијација˝ расвјетљавана су из 
више истраживачких углова, углавном оних који у досада-
шњем проучавању, уколико га је гдје имало, нијесу били ко-
ришћени. Највише се то односи на путописну прозу и на по-
езију Душана Костића, посебно на збирку ˝Призив прашуме˝, 
те на романе за дјецу Чеда Вуковића и форме приповије-
дања у прози Ћамила Сијарића. Поједина дјела, као нпр. ро-
мани Мила Бошковића (˝Икар са Итаке˝) и Хусеина Башића 
(˝Туђе гнијездо˝), преко овдје датих студија, детаљно су про-
учена и ту су представљене многе вриједности које она 
посједују. Овај аутор је читаоцима приближио особености 
појединог стваралаштва и неких других писаца са ових 
простора о чијим дјелима пише надахнуто и увјерљиво. По-
ред књига поезије и умјетничке прозе, овдје су предмет ба-
вљења и дјела из области књижевне критике (Нова Вуковића 
и Божура Хајдуковића). Из рукописа се види да су Калпачи-
ну нарочито занимале вриједне књиге које су неоправдано 
занемарене, међу којима су и оне чији аутори су прерано 
напустили књижевну и животну сцену (Мило Бошковић, Бо-
жур Хајдуковић...). У рукопису ˝Одјеци лирских варијација˝ 
о појединим писцима има више прилога (Д. Костић, Чедо 
Вуковић, Хусеин Башић) тако да су ту дати њихови и специ-
фични и нови портрети. Но, бесумње показано је да овим ру-
кописом се употпуњују портрети и свих осталих обухваће-
них писаца, доприноси потпунијем расвјетљавању њиховог 
дјела, те да ће то представљати и незаобилазан ослонац за 
сва даља изучавања тог значајног стваралаштва.

У нашој не тако богатој и прилично ријеткој продук-
цији дјела се подручја књижевне критике, рукопис Исака 
Калпачине представља њено својеврсно освјежење, те је по-
себно задовољство препоручити га за публиковање, нарочи-
то због толико видљиве акрибичности, због утемељености 
изрречених судова и особености ауторовог стила.’’

(Др Радисав Џуверовић, Из рецензије)
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„...Рукопис Одјеци лирских варијација представља 
трећу књигу аналитичких радова Исака Калпачине, књи-
жевника и књижевног критичара, који се писаном ријечју 
бави више од три деценије. Двије претходне књиге сродне 
провенијенције (Говорне вјежбе, 1982. Варијације знака и зву-
ка, 1994.) настале су по априорно одабраној концепцији и 
одређеној сврсисходности, у области која му је представља-
ла примарно занимање.

... Тематско-мотивска структура текстова у овој књизи 
веома је разнолика те спонтано појачава њену фабуларну 
страну која се у крајњем исходишту доима и као fakt, и као 
artefakt. 

Критичарски дискурс И. Калпачине не почиње, мета-
форично речено, ab ovo, већ залази in medias res, те у том 
смислу вишеструко кореспондира са његовим литерарним 
дискурсом (И. Калпачина је објавио неколико збирки краћих 
и дужих прозних форми).

Пошто је упоредо писао аналитичке радове и сопстве-
но дјело, он је упоредо откривао тајне сопственог свијета и 
тајне туђих свјетова у које је интуитивно залазио. Оба писма 
је сводио на мјеру ˝потребног˝, и зато су му, и ријеч и запа-
жања, рационална еманација једне литерарно-критичарске 
хармоније. Овај аналитичар је тежио да у сваком дјелу 
наслути или пронађе неки латентни смисао и притајену ље-
поту који најчешће егзистирају у дубинским структурама те-
кста. Читалац ће пажљивим ишчитавањем ових анализа 
лакше разоткрити конотативни слој цјелокупног дјела 
одређеног аутора, односно његов иконичан знак, јер је Кал-
пачина својом интерпретацијом дјела вршио особени акт 
поетског декодирања, и успут читаоцу остављао слободу до-
ношења личног аналитичког суда. Коначне судове о умјет-
ничком дјелу ријетко је децидно изводио јер је и сам заго-
ворник опште утврђеног мишљења да коначног суда о јед-
ном дјелу и не може бити. Свако дјело остаје заувијек отво-
рено за будућа времена и будуће ˝судове˝...’’

(Мр Зора Јестровић, Из рецензије)
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