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АРХЕОЛОГ

Угледном старом професору археологије, који једнога

дана ненајављен уђе у канцеларију управника Сељачке

радне задруге у Гајдобри и показа допис једне важне

установе (са великим округлим печатом и нечитким по-

тписом-хијероглифом изведеним извежбаним енергич-

ним покретом неког уваженог бирократе)  доделише,

ради испомоћи, сељака Гаврила, да га прати и помогне

му око тежих послова – копања, крчења шикаре и укла-

њања шута са археолошког локалитета на порушеном

и у подивљало растиње зараслом Шеровом салашу,

тамо на врху атара који се уклинио између Силбаша и

Парага. Поред тога, Гаврило је својим расклиманим за-

прежним колима, у које је била упрегнута пепељасто-

сива, здепаста и кратконога кобилица Мица – на којој би

око неког искусног коњушара још увек могло препознати

трагове њеног далеког претка, на којем је, пребецивши

му сирову кожу тек убијеног карпатског вука преко сапи,

његов господар овамо дојездио из Туранске низије –

превозио професора до локалитета и назад у село, где

је био смештен у старој кафани код железничке ста-

нице, заправо у њеном „пансиону“ – чије су две дво-

ришне собе, опремљене гвозденим креветима са

излизаним војничким ћебадима, понекад пружале уто-

чиште неком невољнику који би закаснио на последњи

воз према Паланци или Кули.

Локалитет је био удаљен пет-шест километара од села

и до њега се могло доћи само запрежним колима, због

летњих путева који су већ крајем зиме били набубрели

под расквашеним снегом, па затим натопљени силним

пролећним кишама и високим подземним водама, и
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вранца, обилазио њиве и слушао песму шева скривених

у зрелом житу. Само, сада је поред њега седео овај раз-

дрљени сељак, а кола је вукла сањива кобилица. А и

пејзаж је био нешто другачији: жита су била покошена и

у пољу је владао необичан мир. Стрњика већ проша-

рана бокорима дивљег грашка, репице, па већ искла-

сали кукурузи, па штир, лобода, зовина, сретва, па

искидана линија столетног дрвореда дудова са разгра-

натим крошњама, па јато уплашених јаребица и кобац

високо на небу – давали су равници изглед огромног

сликарског платна, које је неки занесени пленериста

распростро (па заборавио) испод модрог неба са којег

се сливају читави слапови светлости. 

Кобилица се лењо кретала уским путем, а пред њом се

узнемирена ласица сјури безглаво у своју рупу ископану

усред пута. Гаврило зевну, борећи се са дремежом и,

низашта, ошину кобилицу. Ускоро стигоше на место где

је некада био велики Шеров салаш. Око густог чуперка

самониклог дрвећа – багрема, јасена, зове, шљиве џа-

нарике и подивљалих вишњевих изданака, била се

сплела  и замрсила трава зубача, дивља раж и коприва.

Кола стадоше и стари професор опрезно сиђе, носећи

са собом велику кожну торбу са приручним алаткама.

– Данас треба да урадимо доста тога – рече он
строго, па дође до ископане рупе, из које се ширио
мирис влажна земља, и распреми свој алат. 

Гаврило испрегну кобилицу, веза је за лотре, и пре него
што узе секиру, дуго трљаше дланом о длан, па коначно
поче да одмереним удрацима сече жиле једног сувог
багрема на ивици ископане рупе.

– Само  полако и, молим те, опрезно  – опомену

га професор по ко зна који пут, разгледајући, врло
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стога излокани и готово сасвим разваљени гвозденим

крампонима оних неколико задружних трактора марке

Lanz Bulldog, које су Швабе купиле у далеком Баден-

Виртембергу, својој старој постојбини, да брже и лакше

обраде своје непрегледне оранице.  

У колима су седела само њих двојица – професор, са

сићушним телом заоденутим танким памучним оделом,

са наочарима иза којих су се назирале ситне кратковиде

очи и испијеним лицем које се једва разазнавало у

сенци великог белог платненог шешира, и Гаврило,

омањи старац са риђим пегама на рошавом лицу које је

било уоквирено подивљалом косом и прекривено рет-

ком стрњиком браде која се спушта низ издужени

мршави врат са увек набреклим венама, па се на-

ставља замршеном чекињом на његовим грудима боје

печеног зеца; са раздрљеном кошуљом која је једва до-

пирала до појаса утегнутог каишем од нештављене

свињске коже (чији је слободни крај висио до колена,

попут какве криве сабљице паше Тртка из оне шаљиве

народне песмице); са немарно закрпљеним пантало-

нама и прашњавим босим ногама, чији су чукљасти

прсти, мршави табани и испуцале пете, попут канџи

неке птичурине, били чврсто обавијени око горње пре-

чке шарага. 

Обојица су ћутали. Професор је волео да разгледа при-

роду – бескрајно пространство окупано јутарњим руме-

нилом и бистром росом, светлуцавом попут бисера

расутих по мекој трави, која још увек одише пролећном

свежином. Очима које су помало сузиле због измаглице

од првих јутарњих испарења загледао се у далеке ру-

бове равнице и сетио се своје младости. Ово путовање

ка салашу подсећало га је на  летња јутра када је са

оцем, седећи у колима која су вукла два разиграна
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гавог лица шкиље ситне лукаве очи, али послови иду

споро, време се узалудно троши, сељак превише прича

и слабо ради... „Требало би ову ленчугу заменити неким

вреднијим радником’’, закључи професор и реши да већ

сутра замоли да му доделе неког другог, снажнијег,

бржег и (ако таквог уопште има у овом народу) – сва-

како, ћутљивијег!

Равницом су одјекивали тупи ударци секире и најзад ви-

соко суво дрво паде, уз прасак, на испуцалу земљу. Гав-

рило одмах остави секиру, оде до кола  и отуда донесе

плетену торбицу, из ње извади три кувана јајета, гла-

вицу лука и парче сланине, беле као сапун.

– Бујрум, професоре! – замумла и поче да једе.

Жвакао је гласно и гутао крупне залогаје и професор га

подозриво погледа, па и он остави алат и седе на изва-

љено стабло, крај кога је зјапила рупа пуна жила и као

восак жутог багремовог иверја. Зачуди се како Гаврило

здравим зубима гризе лук, као да једе јабуку, и погледа

у небо у чијем је зениту лебдео јастреб вребајући јато

дивљих голубова расуто по стрњици. Негде у шипражју

зујале су муве и цвркутала сеница. По кори обореног

старог стабла ужурбала се колона мрава тражећи си-

гурније место. Из суве траве шмугну белоушка и

вијугајући отпуза према дубоком каналу зараслом у бар-

ско шибље. Професор се прену и журно помери са

места на којем је седео.

– Не бој се, професоре, – рече Гаврило – то је

бауљина, таман ко што је у нас био блавор; нема она

ни једног јединог зуба којим би ујела, ко што га имају

наши поскоци и црнокруци, али кад упане у јаму или у

бунар и тамо остане девет година, и бауљина се море

прометнут у  крилату аждају. Ено онђе, код оног бијелог
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усредсређено, уломак тек ископане кости.

– Тамо ђе сам ја рођен – отпоче Гаврило и

одмах се наслони на дршку секире – само закопа ли се

на грчком гробљу, не може  бити а да се не нађу неке

чудне кости; а једном су нашли бедрену кост дужу за

лакат од бедра највишег чо’ека...

– Оставите ту причу за други пут – готово одб-

руси иначе увек љубазни професор, али одмах утону у

своја размишљања и поче да пребира по остацима ке-

рамике разбацаним по дну рупе, па онда промрља,

онако за себе: „Тачно,  ово је неолитско насеље...“

– Код нас су људи налазили и људску лобању

са два рошчића, таман ко у јарета. Веле да је ту некада

живио н’акав рогати народ –настави Гаврило и опет се

наслони на секиру. 

– Аман-заман, какав рогати народ!? – обрецну

се професор. – Извади већ једном то дрво, па да про-

ширимо локацију! Време је данас скупо и треба да за-

вршимо посао како сам и планирао.

Професор настави са ископавањем ослушкујући тупе

ударце секире. Из шипражја излете уплашена сова,

махну крилима тромо и неспретно, као ошамућена бли-

ставим светлом летњег поднева, и нестаде у крошњама

оближњег багремара. 

– Сова је ђавоља тица – огласи се поново Гав-

рило – код нас људи причају да се она належе на мјесту

ђе је укопан мртвац. 

Професор одмахну руком и не рече ништа. Већ неко-

лико дана он ради са овим риђим сељаком са чијег пе-
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мање гомиле, по којима би професор повремено чеп-

ркао, узимао фрагменте сломљених глинених посуда,

дуго их загледао и стављао пажљиво у једну повећу ку-

тију.

– А шта си оно рекао о рогатим људима? – упита

професор, пошто кратко предахну, да би и он ставио

парче сендвича у  уста. Гаврило, неочекивано, не одго-

вори одмах, него најпре из поцепаних панталона извади

лулу и напуни је дуваном, полако и сигурно, попут свеш-

теника који пали кандило, а онда, када је избацио из

уста густ колут дима, поче да прича о рогатим људима

закопаним на старом гробљу у далекој Звијерини.

Затим крену прича о другим чудима у Врањској: вилин-

ском гувну у (гле чуда!) Прдежинама, стуаћу Дамјану и

Жени-Куги свезаној дебелим ланцима у Џинића јами...

Професор је слушао са готово дечијим изразом лица и

жмиркао ситним зеленкастим очима. Није ни осећао

вреле зраке сунца који су га пекли по врату и леђима.

Успавана љубичаста даљина затрепери и као да се рас-

плину дуж хоризонта. Сунце је полако одмицало, а хлад

моћних багремова ширио се стрњиком доносећи све-

жину ужареном пољу. Гаврило је причао, отресао лулу

о испуцалу пету и повремено шкиљио пут професора,

кога је обузимао лаки дремеж. 

– Тако је то било код нас, у Ерцеговини – заврши
Гаврило, поново напуни лулу и запали дуван жут као
восак и из уста му опет сукну густ колут дима. Професор
се прену и лице му доби строг израз. 

– Требало је радити више – рече он љутито, па
одмахну руком и поче паковати алатке и  ископане
фрагменте керамике и уломке костију. 

Ускоро, уским путићем зараслим у жилави коров и
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крста, ђе је у стара времена била парошка црква, наш

Гојко (ти га, море бит, знаш; и он је отишо на неке велике

школе) рво се љетни дан до подне са једном таком

алом, па да је није одмако од воде, удавила би га ко

пиле, а овако је скапала од жеђи... Причо ми је, потље,

да је била дугачка, с репа на увор, равније петнес ко-

рака.

Професор обриса мокро чело и врати се на своје старо

место, слушајући намрштено како Гаврило гризе лук,

али не престаје да говори.

– То су, Гаврило, чисте глупости – рече, најзад,

наизглед одлучно, а заправо доста неубедљиво, и оде

према уском рову да настави са ископавањем.

– Какве, болан, глупости? – дурну се Гаврило. –

Па ајде ти ишчупај длаку коњчету из гриве или из репа

и баци је у чатрњу или бунар, па ћеш виђет да се за

девет дана та длака прометнула у праву змију.

Професор безнадежно одмахну руком и усмери се на

један уломак керамике. Гаврило настави да прича о раз-

ним чудесима у вези са змијама, па професор не из-

држа, него га  га љутито прекину.

– Доста је више прича о змијама и другим глу-

постима, треба радити, а ти само клепећеш ко рода у

пролеће...

– Е, мој професоре, када се изговори ријеч

„змија“, ре’ће се још бар двадесет ријечи – додаде Гав-

рило – а каде се изговори твоје или, да простиш, моје

име, нико се неће ни почешати иза увета!

Копали су неко време, пажљиво слажући земљу на
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СЛОВО О СЕРГЕЈУ КАПКАЛОВИЧУ

У уредној кући при крају главне улице, чија је фасада
сваког пролећа и јесени кречена црвенкастим окером а
сокла  „дункл браон“ бојом, становао је некадашњи ко-
њички официр Сергеј Капкалович са мршавом, бледом,
ћутљивом Швабицом Аном Пајер. Сергеј је дошао у
село као руски емигрант, официр царске војске. Био је
син спахије Алексеја Сергејевича Капкаловича, чији је
огромни посед, јужно од града Туле, обухватао десетине
хиљада хектара плодне земље. Код села Мирова, лепо
уређеног и чистог места у којем су, као у бајкама, сања-
риле хуте, стари Капкаловичи су изградили летњиковац,
готово прави дворац, са великим тремом чији су високи
строп и антички забат изнад њега носила четири еле-
гантна стуба од чистог белог мермера. 

Последњи пут Сергеј је видео летњиковац почетком
зиме 1919, када се као штабни официр повлачио са јед-
ним коњичким дивизионом испред трупа Црвене армије.
У великом белом здању,  чинило се, није било никога, а
видело се да је већ било опљачкано. Само у једној уској
собици близу трпезарије затекао је сељака  Родиона
Иванова, зараслог у густу риђу косу и браду, који му је
рекао да су му жена Наталија и двогодишњи син Алексеј
побегли негде на север са једним пољским одредом и
да су са њима отишли многи из села Мирова и околине. 

Јашући, потом, равном и непрегледном степом, притис-
нутом маглом чијим је праменовима помамно витлао се-
верни ветар, плакао је кријући лице високо подигнутим
реверима шињела, осећајући да више никада неће ви-
дете ни жену ни сина, ни драге пределе, ни широку
равну степу, ни бели складно изведени летњиковац у
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смрдуљу, лењо се вукло коњче, као да једва тегли раш-

тимана кола. Црквени звон, умекшан пространством

равнице, позивао је на вечерњу службу. Кобилица

Мица, осећајући да се примичу селу, потегну јаче, и

ускоро су кола са професором и Гаврилом ушла у село.

И тако, већ данима: њих двојица копају по Шеровом са-

лашу и воде глуве разговоре, попут путника који седе у

два воза  чији се путеви никада не укрштају.

Док је писао извештај о локалитету, професор је повре-

мено поглêдао кроз прозор свог топлог стана. Напољу

је дувао хладан јесењи ветар наносећи кишне капи на

околне куће, чије би фасаде, под светлима аутомобила

који су пролазили улицом, сваки пут бљеснуле као да

су од стакла. Помисли на Гаврила, на његове ситне очи,

раздрљену кошуљу и Шеров салаш, који га је подсећао

на малу заборављену оазу у непрегледној стрњици и

предаде се лаком сањарењу.

А те ноћи усни Гаврила  – готово разговетно чу како

гризе лук и прича о баби Палуши, којој у глувој ноћи на

челу израста канџа са оштром остругом (као код певца

на нози!), која пара небо без звезда, из којег лије нека

густа љубичаста воштана течност и залива рупу коју су

њих двојица ископали на Шеровом салашу, од чега га

обузима таква тескоба, да се буди са криком који под-

сећа на кукурикање, обливен крупним грашкама леде-

ног зноја... 
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према северу: требало се како-тако дочепати  Немачке.
Његова ћерка Ана Пајер је сматрала да не сме препу-
стити судбини ни непокретну мајку, ни видно болесног
оца, неспособног да својој супрузи пружи какву-такву
помоћ. Зато су одлучили да приме на стан Сергеја Кап-
каловича, општинског службеника, човека од реда (и за-
кона), одмереног, ненаметљивог, господског држања,
посвећеног своме  послу, а опхрваног (као што су и сами
били) сетним мислима и бригом за породицу, жену и
сина који су  ишчезли  негде у вихору револуције. 

Ана Пајер је била ситна погурена жена, необично ћут-
љива, дубоко предана бризи за своје болесне роди-
теље. Често би тихо улазила у мрачну собу до улице,
где би, при слабој светлости која је допирала кроз за-
сторе на прозорима, ходала несигурним корацима и
причала сама са собом, а онда се поново враћала у
очеву собу да седне поред њега на једну фотељу са ви-
соким наслоном  и ту сатима гледа у једну тачку изнад
његовог кревета. 

Сергеја је мучила тишина те куће без светлости и весе-
лих боја – све је у њој било у тамномаслинасто-сивим
тоновима и прекривено загаситим чипкастим засторима.
У селу се ништа није дешавало. Сваког јутра пролазио
је улицом у којој су владали  нека необична тишина и
готово свечани мир, уз лак наклон пролазницима, затим
улазио у своју канцеларију, у којој би проговорио тек по-
неку реч са својим ћутљивим колегама. Понекад би, по-
лазећи кући, свратио у оближњу кафану, седао сам за
сто и дуго мислио о Русији, летњиковцу и жени са дугом
косом боје зрелог жита. Покушавао је да у мислима
ухвати обрисе лица свога синчића, али та слика је била
одавно ишчезла, због чега му се у грлу везивао неразм-
рсиви чвор бола. 
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коме је провео детињство и најлепше године своје мла-
дости... 

Фебруара 1920, стигао је на Крим и придружио се тру-
пама Дењикина и Врангела, али када су црвене једи-
нице освојиле Перекоп, једини копнени прилаз Криму,
Врангелове снаге су биле пред скоро потпуним униште-
њем. Сергеј је са мањом групом официра успео да се
докопа неког турског трговачког брода, који је као уклет
тумарао Црним морем, и да се после пет-шест дана
искрца у једној бугарској луци, па је одатле, користећи
свако превозно средство које би сустизао на путу, до-
спео у Београд, где је срео многе руске емигранте, ска-
мењене од туге за завичајем и притиснуте страхом од
потпуне неизвесности у погледу опстанка.

Али, власти Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца пру-
жиле су му, као и многим другим руским емигрантима,
нужну помоћ и обезбедиле посао државног службеника,
па је као матичар и бележник 1922. године дошао у
Гајдобру, међу ћутљиве и уплашене Немце, који су због
силних губитака њихових војних обвезника у Великом
рату облачили црна одела, а у страху од одмазде затва-
рали се пре мрака у своје велике куће са пространим
двориштима поплочаним опеком и са лепо однегованим
цветњацима. Сместио се у кућу доктора медицине
Франца Пајера, старог болешљивог лекара ослабелог
вида и слуха, који је ратовао негде на карпатском
фронту, одакле се вратио својој оболелој жени, својим
синовима и ћерки Ани Пајер. Он је био први Шваба ко-
лониста из јужне Бачке који је завршио студије меди-
цине у Бечу и због тога је међу сународницима уживао
велики углед. Синови су му, кад се већ назирао крај
рата, напустили фронт, вратили се у Гајдобру и, после
неколико грозничавих ноћи без сна, једне вечери
ускочили у неки теретни воз који је кретао са станице
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се тресли прозори и подрхтавао пламичак на малој пет-
ролејки. Иза колона немачке војске ишле су гомиле
људи, вукући са собом уплакану децу и нешто мало на
брзину прикупљеног пртљага и укрцавали се у теретне
вагоне постављене уз дугачку утоварну рампу желез-
ничке станице. Одлазили су тамо одакле су давно, пре
скоро две стотине година, њихови стари дошли да овде
у равници изграде нове домове, бољи и богатији свет
од онога који су оставили негде у Швапској, баварском
Пфалцу, Баден-Виртембергу или Лотрингији. Две ком-
позиције теретних возова одвезле су мањи број поро-
дица, док је већина остала у селу предата судбини и
вољи победничких армија чије су претходнице већ из-
биле на леву обалу Дунава.

Сергеј је седео у соби и слушао злосутно завијање јесе-
њег ветра, топовску паљбу и оштре, отегнуте рафале
митраљеза. Негде пред зору, када је умотан у ћебе
најпре осетио лаку дрхтавицу, а потом и грозничави
страх, изнад села грунуше топовски плотуни. Кућа се за-
тресе из темеља и стакла на прозорима се, уз прасак,
расуше по поду. Улетео је у Анину собу, али она је и
даље била мирна и непокретна. „Шта ако су Руси?“, по-
мисли он и погледа на улицу, вирећи иза велике пли-
шане завесе на прозору. Улицом се кретала колона
руских тенкова, борних кола и камиона пуних војника са
сивим шлемовима. Одлазили су некуда ка северу,
можда према Мађарској или Батинској скели на Дунаву,
где су Немци, ушанчени на високој барањској обали,
одолевали сваком покушају да се форсира велика река.
Прену га кратак оштар рафал испаљен из машинке који
изрешета фирму Kalk und Zement исписану крупном
црном готицом на белој бетонској греди изнад улаза у
мало стовариште грађевинског материјала, које се ви-
дело са њихових прозора. Али се брзо смири: као нека-
дашњи официр, знао је да је колона у покрету и да се
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Враћајући се једног дана са посла, заокупљен мислима,
пренуо се кад је пред кућом угледао црну кочију. Стари
Пајер је био умро тога јутра, одмах након Сергејевог од-
ласка на посао. Радници су управо износили велики ков-
чег са месинганим ручкама, положили га у кочију, иза
које је стала Ана Пајер, чије је ситно лице било застрто
црним чипкастим велом, а  уз њу још неколико жена у
дугим тамним хаљинама и кратким капутићима са округ-
лим реверима. Мала поворка  је полако кренула према
цркви, са које су се огласила звона. Сергеј је пошао за
кочијом, ходајући по расквашеном макадамском путу у
који су оштри челични обручи тешко натоварених за-
прежних кола били утиснули дубоке колнике. Шум сит-
ног камења под тешким корацима Сергеја Капкаловича
пригушивао је тихе јецаје  Ане Пајер. Први пролећни
налет кошаве стргну вео са Аниног лица, и он се отисну
низ улицу лелујајући као црни прамен туге...

После годину дана, 1933, сахрањена је и Анина мајка

Роза, па су у кући завладали још већи мрак и тишина.

Када се вратила са гробља, Ана Пајер је села поред

празне мајчине постеље и загледала се, нетремице, у

зид на коме су висиле слике оних којих више нема. У

углу собе на малом ормарићу са медицинским апара-

тима и кутијицама са лековима куцао је уједначено сат,

као једино живо створење у пустој и немој кући. Сергеј

готово нечујно уђе у собу.

– Сада смо сами на овоме свету, хер Сергеј – уз-

дахну Ана, гледајући упорно у једну тачку.

– Сасвим сами, госпођице Ана – одговори Сергеј.

Велики рат се примицао крају. Разбијене колоне не-
мачке војске пролазиле су у нереду пустом улицом. Од
Дунава је допирала снажно грување топова, од чега су
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– Ви сте онај Рус који је службовао у општини?
– упита официр.

– Да – одговори кратко Сергеј.

– Наш Месни комитет је оценио да нисте сара-
ђивали са непријатељем нашега народа и зато ћете
бити распоређени у комисију за попис преосталог
швапског становништва и њихове имовине. Јавите се
на посао сутра ујутру у седам сати у Месни одбор, где
ћете добити детаљнија наређења... А ово је ваша жена?
– нагло се окрену официр и показа на Ану Пајер.

–Да – одговори Сергеј без снебивања – то је
моја жена. 

– Одлично! Нека за сада остане ту, пошто је,
како видим, болесна, али ако буде потребно, наћи ћемо
лекара – осмехну се официр... – А читате ли још Турге-
њева?  – упита још увек са  осмехом на лицу.

– Не читам Тургењева... и, да будем искрен,
више ништа не читам – одговори Сергеј и сети се да је
некада са овим младићем ћаскао о руским писцима, о
великој, непрегледној руској степи, белим брезама, бур-
лацима са Волге... 

– Ове Швабе ћемо иселити у Немачку и овде ће
доћи наши из Херцеговине, Босне, Далмације... Много
су страдали у рату и треба им помоћи. Зато рачунамо
на вас – рече озбиљно официр и поздрави зачуђеног
Сергеја партизанским поздравом: – Смрт фашизму, сло-
бода народу!

– Смрт фашизму... – промрмља Сергеј.
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неће задржавати овде у селу. Иза колоне је прошла ко-
мора са кухињом и великим теретним камионима који
су били покривени церадама. Зачудо, није осећао страх
од „црвених“, иако је однекуд дочуо да се немилосрдно
обрачунавају са белогардејским емигрантима. Био је
спреман да умре, можда чак и од руке свога сина Алек-
сеја, и опет је сео на дрвену столицу чекајући крај коме
се могао надати у многим биткама првог Великог рата,
немирним временима након њега и, ево, при крају ове
друге Велике војне. 

Последњи војник те велике руске јединице у покрету
прошао је поред рампе на сомборској прузи, на крају
улице, некако са појавом првог руменила на источној
страни неба, тамо изнад Буљкеса. А око поднева у село
је, из правца Паланке, стигао већи одред партизана.
Претресали су куће и одводили некуда бивше геста-
повце и нацисте, посакриване на таванима и у подру-
мима швапских кућа. На њихова укочена потамнела
лица страх је био утиснуо свој препознатљиви печат.
Улице су мирисале на дим и паљевину, и све је било
мирно и препуштено некој злосутној и опакој тишини.

Предвече је у њихову кућу дошао млади официр са три
војника. Сергеј је устао осећајући бол у ногама и поку-
шавајући да се смири. Официр је био висок, а имао је
бистре зеленкасте очи и свеже избријано лице. Сергеју
се учини да однекуда познаје тог младог официра. Где
ли је... А, да, сети се: он је пред рат долазио у његову
канцеларију у општинској згради, и ту, као ђак неке
школе, учио како се у пракси  води деловодник и обрачу-
навају плате општинских службеника. Био је из суседног
српског села, из којег је долазио пешке у слабој и исце-
паној обући и са плитком ђачком капом испод које су ви-
рили чуперци тршаве косе. 
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нарогушеним горштацима и њиховим женама са белим
цицаним марамама.

Из једне гомиле досељеника издвоји се висок, танак
младић и поче да поскакује ширећи руке, као да је хтео
да њима обухвати целу гомилу која се брзо окупи укруг.
Његов глас је био снажан и надјачавао је писак локомо-
тиве и тандркање точкова дрвених сточних вагона. У
истом часу око њега се ухвати коло, а један женски глас
отпоче песму:

Ој, Попово, поље росно

Ми из тебе сви одосмо...

Друга жена настави још јаче, а онда се помешаше
мушки и женски гласови:

Збогом остај мили рају

Ја сад идем другом крају...

Из кола искочи млада девојка у војничкој блузи и арти-
љеријским чизмама, рашири руке и заигра са оним ду-
гајлијом, по чијим су боковима, у такту поскакивања,
ударале бомбе крагујевке. 

– Они представљају орла и орлицу,  симболе ви-
сине и слободе  – шапну неко из комисије Сергеју на
уво. 

Иза старог магацина, где су биле уредно положене  ре-
зевне шине, скретнице и друга опрема за пругу, зачу се
рафал аутомата, чији рески звук би ублажен влажним
снегом и остаде без икаквог одјека у расплинутом хори-
зонту. 
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Децембар 1945. године био је хладан и снеговит. Месец
дана раније, велике колоне швапског становништва су
возовима депортоване у Немачку. Остало је неколико
породица занатлија, два-три службеника, лекар и неко-
лико удовица погинулих немачких војника, да раде у
месној болници и народној кухињи. И онда су, тог хлад-
ног децембра, почеле  да пристижу прве групе колони-
ста, већином из Херцеговине. Долазили су теретним
возовима, теглећи са собом гомиле ствари које су биле
потрпане у велике џакове, или просто наслагане у мање
или веће хрпе и повезане шареним ужадима од ко-
стрети или вуне. Неки су са собом вукли мале мршаве
краве или по коју овцу са дугим праменовима вуне. 

Перон је тих дана био пун света – жена у белим мара-
мама и сукненим доламама и ћурдијама, и мушкараца
са малим плитким капама или црвеним шаловима око
главе, рашним шалварама и бичаљима, док се на мла-
ђима могао видети понеки део војничке униформе. Сва
та гомила света, са много мршаве и изгладнеле деце
умотане у шалове и разнобојне крпе, стајала је збуњена
пред широком снежном равницом, док су чланови Ко-
мисије за колонизацију и пријем досељеника трчали по
перону, прозивали из некаквих спискова поједине поро-
дице, разврставали их у нове групе и одводили до кућа
које су им додељене по решењу Главног одбора.

Сергеј је водио записник приспелих колониста, уписивао
њихова имена и све неопходне податке, осећајући да
му није ни туђ ни далек живот тих људи. Они, као и он,
не припадају овом свету, јер су истргнути из недара
своје матице и свог далеког краја. Чинило му се да су
његови тулски сељаци, крупни, космати и смркнути, и
њихове жене згурене од свакодневног терета и невесе-
лог живота – које је оставио у Русији, повлачећи се ис-
пред Црвене армије – подобни овим косматим,
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– Не познајеш ти овај народ, хер Андрија, као
што га можда не познајем добро ни ја – изусти Сергеј,
не желећи да много паметује, а Андрија само рукавом
обриса већ ознојено чело и наставио да дува у ковачки
мех, док су се кроз гомилу ћумура на огњишту пома-
љали први праменови разјарене ватре.

Док је ишао према згради у којој је радио сустугао га је
дечак у прекројеном војничком капутићу. 

– Добро јутро, чика Сергије!

– Добро јутро, дете. А откуда ти знаш моје име?

– Па ти си онај Рус што пише на писаћој ма-
шини.

– А како ти знаш да ја пишем на писаћој ма-
шини?

– Зна то свако – одговори дечак – а ако бог да и
ми ћемо то научити, као што су научили и сви Руси.

– Сви Руси, ипак, не знају да куцају на писаћој
машини.

– Мора да знају чим су победили Хитлера.

Сергеј хтеде да на то каже још нешто, али се пред-
омисли и упита дечака:

– Кога ти имаш?

– Стрину  и бабу – одговори дечак.

– А где су ти родитељи?
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– Биће овде живота! – рече опет онај човек из
комисије.

– И треба да га буде! – додаде Сергеј. 

Прошла је дуга и хладан зима са великим сметовима,
смрзнутим дрворедима и јаким северним ветровима, од
којих се све ледило. Сергеј никада, откако је дошао у
ову непрегледну равницу, није осетио страшнији дах
зиме. А онда је дошло пролеће. Небо је било пуно ве-
селог плаветнила, мириса тек процветалих јоргована
окупаних јутарњом росом и, понекад, плахом пролећ-
ном кишом. 

Сергеј је тих дана добио посао главног администратора
у Месном одбору, захваљујући знању дактилографије и
препоруци младог официра са којим је некада причао о
Тургењеву. Од његове куће па до канцеларије требало
је да се пешачи петнаестак минута. Истим путем и на
исто место ишао је и пре рата, поздрављајући случајне
пролазнике благим наклоном, а сада је пролазио поред
већ огуљених кућа из којих се чула вика тек расањене
чељади и задругара окупљених око неколико коњских
запрега. Застајао је осећајући као да га је нека чудна
сила вратила у далеку младост. Слушао је како мла-
дићи и девојке певају одлазећи у поље које је мирисало
на так узорану земљу. Све је било скоро исто као у Ми-
рову.

– Певаће само још један-два година – рече, као
за себе, ковач Лотшпајх, горостасни Немац са великим
подваљком, кога су нове власти задржале у селу да по-
ткива коње и оштри мотике. 
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као да држи нешто погано у рукама и гунђао:

– Ође фали запета!

Тада би Сергеј морао да се савладава без речи. Радо
би викнуо на овога човека, опсовао га или избацио на-
поље, али се уздржавао плашећи се да не увреди нову
власт, што не би могло проћи без озбиљних последица.
Поред тога, наилазила су тешка времена због Резолу-
ције Информбироа. Тих дана почела су хапшења, при-
вођења и саслушавања неких виђенијих људи. Један од
службеника из његове канцеларије рекао му је да свуда
око њих врве шпијуни и потказивачи и да је најпаметније
да ћути, нигде не излази, никоме ништа не говори и –
нипошто  не слуша радио. У Сергеја се опет уселио
страх, као и у многе људе у селу, јер нико није знао шта
га чека, шта доноси дан, а шта ноћ. Над селом су се на-
двили црни облаци, утихнули су песма и сваки слободан
и опуштен разговор. Причало се у потаји да су удбаши
одвели у затвор више од тридесет људи, да ће им се су-
дити за издају Партије и њеног руководства, те да ће
бити осуђени на дугогодишње робије. 

А једног дана, док је снажни јесењи ветар разносио
опало лишће по празним улицама, одведоше и председ-
ника. Сергеј и она два службеника гледали су полуотво-
рених уста кроз одавно неопрана прозорска стакла како
га одводе у правцу милицијске станице, са лисицама на
рукама. Напред је ишао милицијски наредник Спа-
сојевић, висок, мршав човек у кожном мантилу, чије се
име у последње време из страха помињало шапатом, а
иза њега су корачала два милиционера држећи пред-
седника за мишице. Угурали су га у војнички џип и одмах
отишли у правцу града. Недуго затим, зачула се кук-
њава председникове жене, која је клекнула у расква-
шени травњак испред општинске зграде и, ударајући се
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– Погинули су у рату.

Сергеја проже туга, од које се све теже бранио, па
овлаш помилова дечака по глави и упита:

– Како ти је име?

– Алекса! – одговори дечак.

Сергеј застаде, јер га то име подсети на то да тамо да-
леко, хиљадама километара од овог села, можда још
живи његов син Алексеј. Каква ли је била његова суд-
бина, помисли и дрхтавом руком кришом обриса две
вреле сузе које су му наврле на очи, а затим отвори
ташну и из ње извади оловку и гумицу.

– Ево, Алекса, да имаш за школу.

Дечак се обрадова и потрча за друговима да се похвали
поклоном који је неочекивано добио.

У канцеларији у којој је радио, било је увек загушљиво.
Председник Општинског одбора, крупан просед човек
са меснатим уснама, пушио је лош дуван, од кога су на-
вирале сузе на очи. Повремено, у канцеларију би улазио
послужитељ Раде, доносећи са собом  неподношљиви
мирис алкохола који је избијао из сваке поре његовог
увек ознојеног лица, а два млађа службеника, чији су
столови били распоређени испод широких прозора, ма-
зали су косу ораховим уљем, чији  је отужни мирис код
Сергеја изазивао мучнину. Ипак, стрпљиво и предано је
радио послове добијене од председника и других виших
службеника, мада му је било тешко да слуша председ-
никове диктате пуне неповезаних реченица и неис-
правно изговорених речи. За председника је било
најважније да се у неком извештају нађе што више за-
пета, па када би прегледао текст, кривио би широке усне
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из аустроугарске војске негде са фронта у Добруџи, а

потом био борац у царској руској армији и добровољац

Српске дивизије формиране у Одеси – једина жива Сер-

гејева веза са Русијом – једне вечери, док су пили кафу,

изненада рече:

– Припремај бабу за укоп! Чим почне да дозива

мртве, неће дочекати прву слану. 

И Ана Пајер је умрла са првим пожутелим лишћем у то-

пољаку који се видео са уличних прозора. Сергеј је дуго

седео поред њеног хладног тела, мислио о свом усам-

љеничком животу, а одавно иступела оштрица бола није

могла да замагли његов поглед ни једном једином

сузом. Сахранили су је сутрадан на швапском гробљу,

поред оца и мајке, око којих је, док су боловали, са-

вијала своје нејаке руке. Тако је настала бескрајна праз-

нина у мрачној изгубљеној кући. Повремено су

долазиле комшије, а скоро редовно стари Токо са

својим причама о форсирању Дона, путу кроз Сибир,

кроћењу коња у монголској степи, сусрету са „Киње-

зима“ у Манџурији („не мореш и’ разликоват, све једно –

ко метак од пушке!“), енглеском вапору који га је довезао

до тршћанске луке... Гледајући по соби у којој је проте-

као живот Ане Пајер, којем су једини смисао давали

бескрајно одрицање и тиха туга, осетио је тежак бол у

грудима који га више није напуштао. Ноћу је, мучен тес-

кобом, шетао по пустим собама, а онда је једног јутра,

подбуо од несанице, написао сину писмо на стару ад-

ресу – једини пут у животу направио је очајнички корак!

Затим је из војничког кофера извадио официрску уни-

форму и сабљу, позвао старог Тока и рекао му да га сах-

ране у тој војничкој опреми, и то – по прописном

овдашњем православном обичају. Стари Токо је уздах-

нуо и сувим прстима, тврдим и грубим као багремова
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блатњавим рукама  у раздрљене груди, закукала.

– Коме ђецу оставиии... – јаукала је савијајући
се у пасу све до мокре земље, док је општински послу-
житељи нису одвукли до шипражја у црквеној порти и ту
оставили, псујући и њу и њеног мужа издајника, и то
претерано гласно – да чује они који треба да чују. 

Док се Сергеј враћао кући, ветар је фијукао преко сивих
кровова и кидисао на оголеле крошње уличног дрво-
реда. Чинило му се да је дошао судњи час и да ће му
последњи тренуци живота проћи брже од ветра који га
немилице шиба по лицу. У последње време је осећао
како га све јаче притеже старост, а са њом болест,
немоћ и самоћа, јер за њега поодавно све што постоји,
постоји само у тузи, у несрећи. Док је тако корачао пу-
стом улицом, пред очима му је промицало изобличено
блатњаво лице председникове жене и као да је још чуо
њене гласне јауке праћене очајничком гестикулацијом,
а онда, неочекивано, помисли на готово сасушено тело
Ане Пајер изгубљено у великој наслоњачи – оличење
патње без иједне речи и без и најмањег геста.  Успут га
сустиже самозвани мајор Баћиновић, кицош са невешто
офарбаним танким брковима, женскарош и велики хва-
лисавац. Брбљао је о лошем времену, лову и врућим
удовицама, од чега се Сергеју смучи, па одмахну љу-
тито руком и убрза корак... 

Од тих несрећних дана прошло је више од десет година.

Сергејева коса је потпуно побелела – личила је на про-

лећни бехар. Ана Пајер је и даље седела на својој фо-

тељи са високим наслоном играјући се малом

плишаном лутком, а понекад би, занесена игром, дози-

вала оца, мајку и браћу. Стари Токо, који је дезертирао
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ПРОЛЕЋНА ИДИЛА У МОЈОЈ АРКАДИЈИ

Када се у позно пролеће укажу прве црвене трешње на

вршикама прошлогодишњих изданака, однекуда нагрну

вране – стихија непрегледних јата која лете без икаквог

поретка уз заглушујуће грактање: крици још неутажене

глади након дуге и оштре зиме.

На то се одмах огласи прва линија одбране.   

Најпре загрлати удовица Милојка. Глас јој је отегнут,

продоран као јаук тешког рањеника. Њена животна

снага, заплетена у концима студене самоће и још не-

угаслог женског инстинкта, оглашава се криком побуне

против свега што лети и гмиже. Непредвидив и тескобан

живот удовице, испуњен преварама и несаницама, гони

од себе све што безочно отима и узима; све – од јасне

сурове стварности до уображених привида. 

Одмах иза њене баштенске ограде, зарасле у зову и

смрдљиву татулу, огласе се Бјелојеви пси опасним ла-

вежом. Жуја, испијених бокова и набреклих сиса, изгри-

жених  оштрим зубићима петоро увек гладне штенади,

затули отегнуто, па се тај праисконски урлик претвори у

злослутно завијање, које „слути на највећу несрећу у по-

родици или њезином најближем комшилуку“. Лавеж

крупног Мркова, одмереног такта, зарива се у ушну

дупљу као ударци секире у меку чамовину. Далеко у по-

задини, чује се контрабас прастарог  безубог Шарова,

само толико да подсети остале керове, који почињу да
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кора, обрисао крупну сузу – први пут после небројених

година није имао снаге да је успрегне!

На гајдобранском гробљу, у оном његовом крају где се
ретко залази, стоји споменик на којем пише: „Сергеј Кап-
калович. Рођен 1887. Умро 1962. Споменик подиже син
Алексеј са породицом.“
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мумифицираног лица прелије се неко благо руменило.

Он маше црвеним рупцем, као да тера муве, док га не

спопадне дуги сипљиви кашаљ, који прерасте у болесно

незадрживо кркљање.

Пружни предрадник Брањо износи стару, ислужену ват-

рогасну сирену и у истом часу одјекује застрашујуће

дуго завијање. (Сви су заборавили када је и како је

Брањо набавио ту сирену, у чијем јаукању ужива као

дете опијено најдражом играчком.) Под његовим

чврстим рукама, којима се покоравају ручке и педале

дресине на ручни погон претоварене радницима и теш-

ким приручним алатом, сирена поприма снагу јерихон-

ских труба, под чијим се звучним салвама у прах и пепео

сурвавају и зидине утврђеног града.  

Негде из Медуновог винограда огласи се чегртаљка.

Чује се како њезино еластично перо у сулудом ритму

одскаче по назубљеној осовини од  као кост тврде баг-

ремове облице и производи претеће митраљеске ра-

фале звука који олујном налету отегнутих јаука Брањове

сирене дају неки нови смер и склад: као кад у орканској

летњој олуји задобују прве крупне кишне капи које се

као оштре стрелице забадају у прашину. Одмах затим

зачује се дубоки лавеж њихове керуше. 

Суочене са том канонадом, већ неодлучне вране круже

изнад  села као неки огромни црни вир, али њихов лет

бива све спорији и спорији, па се тај вир распршава у

таласе који нестају негде у лакој сивој измаглици на хо-

ризонту. Испод малог сребрног облачића, који лелуја ви-

соко подигнут првим топлим ваздушним струјама,

спокојно лебде  два голуба високолетача – један једини

идилични акорд који запажам у тој заглушујућој какофо-
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се оглашавају у све већем броју и из свих праваца, да

је још у животу. 

Вране сада круже у нешто правилнијем поретку високо

изнад кровова покривених нагриженим црепом, још увек

свадљиво гракћу, клизећи по модром дремљивом небу,

спремне да попадају по врховима који су окићени јед-

рим трешњама. 

Стари Шиба, са танким ножицама као у паука и надуве-

ним стомаком, удара у плехану канту и псује. Псовке су

му опоре и пуне мржње. Од неког скоријег времена он

болује од неизлечиве болести, која га нагони да вришти,

куне и кука до неба. И док лупа у канту јаким и одмере-

ним ударцима, из њега избија притешњени глас сличан

писку локомотиве, у коме има нечег претећег и злобног.

Његова жена Стогуља, крупна и рашчупана попут забо-

рављеног пласта сена који су развршили први налети

северног ветра, лењо се вуче уском стазом трзајући се

на сваки звук или на сваку псовку и онда застаје код

старе шљиве, дишући тешко и брзо болесним и већ за-

кржљалим плућима. У осталим приликама, њих двоје,

старац и његова огромна жена, крију се од људи, као и

од свега што једе, троши и расипа. Једино их хајка на

вране измами и покрене из тешке учмалости и полу-

мрачне собе у којој, као два злогука, сатима куну цео

свет, који немилице једе, а живи животом паразита.

Испод разлисталог ораха стење стогодишњи Живко,

којег су изнели у башту на вуненој простирци да се на-

дише чистог ваздуха, па да и он, коначно, дочека једног

од јахача Апокалипсе. Његови верују да се испод сено-

вите орахове крошње умире лако и брзо, али када се

покрене хајка на вране, он живне: преко његовог готово
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НОСАЛИЦА

Некада давно, у нашу кућу је долазио неки човек не-

обичног изгледа и још необичнијег имена  – Носалица!

Судећи по његовом држању, он је можда и пропустио да

се, долазећи први пут у нашу кућу,  представи како то и

доликује путнику намернику, а ако је то  и учинио, нико

није запамтио ни његово име, ни  презиме, па се све што

се тога тицало свело на оно чиме се он бавио у непре-

станом обиласку села са својом малом трговином, која

је сва могла да стане у овећи огуљени картонски

кофер. Био је осредњег раста, румених и,  зачудо, увек

избријаних образа, са ситним очима и благим дечјим

осмехом на лицу, који се дао назрети испод неког  ду-

боког прљаво-сивог јегерског качкета, који није никада

скидао с главе. Долазио би неколико пута годишње,

обично почетком сваког годишњег доба, као да га наго-

вештава, мада је увек био обучен у дуги сиви мантил

опасан каишем, на чијим се обрубима, на рукавима и

оковратнику, био нахватао дебео слој прљаве масноће,

која се могла уклонити бритвом или изрибати парчетом

црепа, како су то радиле наше жене (као и библијски

Јов, који црепом струже кожу коју му је Сотона посуо

„злијем приштом од пете до тјемена“). Али Носалица,

очигледно, није познавао ту врсту технике чишћења

масне и прљаве одеће. Тако смо мислили ми – деца.

Испод дугих пешева тог чудног вицмундира вириле су

окрачале ногавице панталона  од габардена боје џиге-

рице са необично широким манжетнама (из којих би, као

и из дубоких обруба јегерског качкета, према потреби,

попут мађионичара, вадио разну ситну робу).
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ничној композицији. А онда се, као по некој немуштој

команди, све умири и утопи у тишину. Једино пролећни

ветрић безбрижно замеће свој преплет – започиње своју

дугу веселу  пијану игру.

Хајкачи затим одлазе у потрагу за лудим Вујом, који је

одлетео са вранама...
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одустао, јер није био задовољан њеним квалитетом. „Не

осећа се на штенећак, а од тога нема бољег знака да

није од доброг камена и да не може набрусити ни

обичну плешину, а некмоли ону моју змију од косе“,

гунђао је за себе враћајући белегију, а онда се обратио

Носалици гласно, да сви чују и разумеју зашто он враћа

алатку коју је, ето, узео у своје руке, а испушта је из њих.

– Донеси ти мени, побро мој, талијанску беле-

гију, па да са њом навучем косу по жици и откивку. Права

белегија пјева заједно са косом која  се њоме навлачи,

а ова ће само да шишти и расипа се као да је направ-

љена од лапора – мудровао је он даље. 

Носалици је, као да има тикове, затрептао капак на дес-

ном оку док је приносио  белегију своме носу (свакако,

чуо је ону очеву примедбу о штенећаку), па је, без речи,

вратио на место одакле ју је мој отац узео. 

Наше двориште би се убрзо испунило комшијама – до-

лазили су и они који у другим приликама нису на-

враћали код нас – и свако од њих је тражио понешто

верујући да тога мора бити у старом раскупусаном ко-

феру. Само онима који су били „тврди с репа дријети“

лакнуло би кад би Носалица рекао да нема оно што

траже.

– Е да имаш карте за „џандара“ или за „сед-

мицу“, бели би ти их купио – брундао је Бранко, шталар

на економији, са прикривеним олакшањем, јер би, да

Носалица има  робу коју тражи, ту робу требало и  пла-

тити, а сваки динар је – ко тоцило! 

Комшија Лука, школски подворник, куповао је ћате и

кроз један извучени папирић гледао у небо, вртећи сум-

њичаво главом.
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Када би дошао са својим картонским кофером опасаним

дебелим упреденим канапом (да се не отвори, јер су му

чудесни затварачи „на опругу“ увек искакали из ле-

жишта), он би сео за један расклимани метални сто, по-

стављен испод ораха у дворишту, и почео да развезује

своју чаробну продавницу свакојаке ситне робе, док смо

сви ми горели од знатижеље да видимо шта овога пута

нуди на продају. 

А у тајновитој утроби набреклог кофера било је неоче-

кивано много разноврсних стварчица, уредно сложених

и упакованих – упаљача, чешљева са два реда зубаца

направљених од дрвета или рожине, игала, џепних ог-

ледала, табакера, па онда: калемова конца свиле и сви-

лице свих боја, белегија, брошева, ђердана званих

мрнђеле, минђуша, ћата, муштикли, тинтаних оловака,

пера са држаљем, дугмади разних величина, бритвица,

ситнијих алатки, па... А биле су ту и – сунчане наочаре

са оквиром од каучука! 

Отац би прилазио први, не обзирући се ни на нас, ни на

комшинице – које су увек пристизале пре свих – тра-

жећи у том мноштву само једно: коју ваљану алатку,

какву није могао да купи у гвожђарској радњи у селу, а

ни у оној боље снабдевеној паланачкој. Његова заокуп-

љеност алатом била је необична, јача од страсти књи-

гољубаца, филателиста, јача од страсти – свих

колекционара заједно! 

Овога пута, узео је у руку омању турпију са лепо обли-

кованим дрвеним „насадом“, дуго је загледао, проце-

њујући колико је „наручита“, погодна за оштрење

кухињских ножева и маказа, па како му се учинило да

је потаман за оно што њему треба, није је више испуш-

тао из руке. Посегнуо је онда и за белегијом, али је брзо

34



којног оца скидо с врата свој сандук, кад би се спушћо у

дабарску валу с горње Трусине. Јес!...

А Сара Мркоњка само би вребала прилику да Токо мало

дуже застане после своје честе узречице „јес“, да би и

она нешто додала причи о ћеберима. 

– И у нас је био, ако се сјећаш, Стане, неки Ма-

ријан, био је однекуд из конавоског краја, па је долазио...

носио је ону галантерију у некаквој кутији, висила му је

о врату, а у њој, оно, свачега: бритава, ђердана, плете-

ћије и шићкије игала, огледала... свачега... – развезла

би Сарка, коју више није било лако зауставити.

Разговор би потрајао, па кад би се зашло у ноћ, полако

је „излазио на шиљак“, гасио се, и они најупорнији би се

невољно разилазили уз кратке поздраве. 

А након два-три месеца, Носалица је долазио опет, у

истом оном мантилу и са истим старим картонским ко-

фером. Враћао се „наш Носалица“,  и дочекиван је као

најрођенији. 

– Ђе си ти, стара керино! – загрмео је, као и

обично, мој отац, изговарајући без устезања то само на-

изглед грубо ословљавање, када се он изненада појави

на улазним вратима. – Добро нам дошао, у добри час!

– настављао је искрено се радујући што га поново види

у своме дворишту.

Он би се благо осмехнуо, поново распаковао кофер и

стрпљиво се носио са муштеријама које би нагрнуле из

суседних кућа. 

А једном су га наши хтели оженити са Јулишком, уседе-

лицом, која би се нашла у гомили око његовог кофера,
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– Кроз овај ћат видиш до деветог неба – говорио

је он. – То изгори одма, чим ужегнеш ватру, а танко је ко

тјена па се цијепа под овим мојим бангавим прстима...

а не смијем ни лизнут да га залијепим како треба. 

Носалица је понајвише ћутао, није много хвалио робу, а

није се ни супротстављао онима који су је кудили.

Стрпљиво је седео за расклиманим столом у дворишту

и чекао нове купце, срчући кувано млеко из повеће

чаше направљене од алуминијског плеха. Звали смо је

Носалицина чаша!

Предвече би спаковао кофер, увезао га канапом и од-

лазио негде у други крај села, увек код истог домаћина,

срећан што је, ипак, продао по који чешаљ, бритвицу

или огледалце. 

И таман што би се за њим затворила капија, огласио би

се неко од оних који су само понекад понешто куповали,

али су увек остајали у нашем дворишту и кад би Носа-

лица упртио свој кофер и кренуо даље са својим покрет-

ним дућаном. Први би се, као и обично, огласио стари

Токо.

– Било је и код нас  у  Дабру свакак’ије ћебера,

ама ниједан није био вјеш’ да те наговори да купиш и

оно што нијеси ни помислио да ћеш купит, ко што је био

неки Сулавер, однекуд са горње Неретве, моребит из

Коњица. Није био мртвеж ко ови што је, него је знао да

ти  намирише сваки шолад у џепу и да процијени ко је

дошо само да набилава са њим, а ко муајем да нешто

пазари. Јес!... А само намјери ли се, знао је да убиједи

свакога, макар колико био титиз, да нешто купи. Јес!...

А колико је свега нашега присоја, само је у кући мог по-
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– Имамо ми нашег Носалицу, не треба нам

ништа!

Веровао је да ће „наш Носалица“ сваког часа отворити

капију вукући са собом своју „галантерију“, али он ни-

када више није сео под велики орах у нашем дворишту.

И тако су прошле године, поломили су се чешљеви, про-

пале турпије и погубила се дугмад...

– Ваљало би купити што за славу, а онога нема

– гунђао је отац. 

– Нема! – додавала је замишљено комшиница

Мрдара, којој су се негде загубиле плетеће игле.

Одавно је прошло време носалица, ћебера, кишобран-

џија, коритара, корпара, вретенџија и котлокрпа, али,

као слика из далеког детињства, изрони он, Носалица,

са прљавим мантилом, јегерском капом и раскупусаним

картонским кофером повезаним канапом. Појави се на

трен, као и свако привиђење, са својим чаробним кофе-

ром, који полаже на стари метални сто испод нашег

ораха. Осећамо да нам, помирљив какав је био, пре-

пушта да га сами развежемо и подигнемо његов покло-

пац. Радознали, нестрпљиво га отварамо и видимо –

пун је свакојаких записа о једном времену и једном

свету  који је припадао људима иза којих су остала само

наша сећања као бледи и нејасни трагови њиховог по-

стојања! Па кад подигнемо поглед са тог необичног ес-

папа, у жељи да бар са лица његовог власника

прочитамо некакво објашњење, некакву поруку, видимо

да је стара столица на којој је малочас седео празна.

Остао нам је само његов кофер.  И порука коју смо сами
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увек у зеленом плишаном костиму. Она је навраћала у

нашу кућу и у другим приликама, па би у разговору са

мојим сестрама знала и  да опсује момке, увек  жељне

спрдње и безобразних разговора.

– Били би пар, ко два ока у глави – говорила је

Мрдара, крупна и докона жена, која је тога дана купила

сунчане наочаре, да јој се нађу када буде ишла на при-

редбе. А Јулишка и Носалица би ћутали  слушајући го-

милу проводаџија и на томе би се све завршило. Он би

брзо и спретно спаковао кофер, а она би љутито опсо-

вала и Носалицу и све оне који је узалудно салећу.

– Не знају они да сам ја једна поштена девојка!

Нека иду у очин заједно са свим носалицама!

Те године прошла је зима пуна студени и снега, пуна

прела, дугих доконих разговора и необичних прича.

Дошло је и пролеће и већ се народ увелико припремао

за прославу Првог маја. Сви смо однекуда очекивали

Носалицу, али од њега није било ни трага ни гласа. 

– Што ‘во нема онога...? – питао би отац срчући

дивку, и не помињући име, јер је оно било на памети

свакоме у нашој кући.  

– Доста ми је и мене, а некмоли њега – одгово-

рила би мајка, што се нама деци није свиђало, а онда

би наставила помирљивије:     – Да га ђаво донесе па

да купим мустре за колаче, а и ренда је дотрајала… –

пa би, кришом, пришла прозору, померила фирангу и по-

гледала низ улицу не би ли га угледала. 

Само је, средином лета, дошао некакав риђи човек, са

нешто већим и новијим кофером, али га је отац вратио

са капије:
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БОКТЕРНИЦА БРОЈ ШЕСТ

На месту где се од главне пруге у широком луку одваја
локална такозвана паланачка пруга, стоји и данас мала
боктерница, која је у номенклатури објеката на некада
веома прометној гајдобранској железничкој станици но-
сила ознаку „број шест“. То је сада оронула кућица из-
бледеле жуте боје из чијих темеља куљају чичак и
зовина, а разваљена врата, која висе о једном зарђалом
клину на рагастову, откривају њену унутрашњост – про-
ваљени тршчани плафон са којег су опали велики ко-
мади малтера, под прекривен шутом и изметом
случајних пролазника, а зидови пуни невештих еротских
цртежа и ласцивних порука неког примитивног онани-
сте. Два уска прозора са натрулим оквирима без крила,
као две очне шупљине на лобањи, слепо буље у непрег-
ледно поље на које, с пролећа, слећу јата гладних и
свадљивих врана, а с јесени, густи праменови магле из-
виру из мокре узоране земље, доносећи студен и гроз-
ничаву језу, због чега су раздражени железничари који
су некада у њој службовали пили и псовали све пруге и
све возове овога света.

Уз паланачку пругу, на пушкомет од боктернице,  лежи
низ малих кућа, поређаних једна поред друге, окренутих
прузи задњим забатима и стешњеним двориштима са
шупама, стоговима и ђубриштима што се сливају у ду-
боки канал који их раздваја од високог пружног насипа.
Из даљине, оне подсећају на играчке које су деца забо-
равила у некој безбрижној игри. До те улице на јужном
ободу села могло се доћи пречицом, уском утабаном
стазом која, баш од боктернице,  прибијена уз пружни
насип од сабијеног шљунка, вијуга кроз густу траву. Туда
би пролазили путници са торбама и кесама да би тако
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докучили: ако се избришу, ако нестану трагови света

нашег детињства и ако нам се помути сећање на тај

свет, највреднији део нашег живота, полако и сигурно,

предаћемо хладној бескрајној празнини, биће засут пес-

ком  времена као и свако узалудно трајање.
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и пожелео да се и он, када одрасте, ожени, направи
свадбу, стекне породицу са доста деце, која ће имати
оца, вредну и здраву мајку и весело детињство пуно
игре и необуздане дечије радости. Док је тако размиш-
љао, неки Пеко, женскарош, човек погана језика, пијане
главе и уских лисичијих очију, увек прислоњен уз власт,
поче да пева. Његове песме биле су смишљене на
брзину, ружне, пуне директних или слабо прикривених
„љубавних“ порука, какве може да смисли само човек
пун себе и своје наопаке уобразиље. Људи су се
зглêдали, али нико га није прекинуо, а није ни смео да
га умирује, плашећи се његове подмукле освете и сваког
зла које је био спреман да учини, као неко коме је ба-
тина власти била увек при руци. У једном тренутку, Пеко
се окрену према тетки, рашири руке и запева:

Нема љета док сунце не сине, 

Ни врућине без удовичине...

Тетка на то поскочи, искорачи пред столове и подиже
сукњу: указаше се две једре бутине, беле попут сира, а
у соби наста тајац.

– Ево, пуздро! – цикну она, држећи и даље по-
дигнуту сукњу. – Дођи да те видимо на удовичини... Иди
кући, смраду људски, па се лижи са својом женетином,
а не блеји ође, или – уради посо пред људ’ма!

Пеко се скамени, побледе у лицу, затим унезвереним
погледом пређе преко софре, па како се суочи са исто
тако зачуђеним погледима занемелих сватова,  оде под-
вијеног репа... Таква је била тетка.

Узалуд су они што су јој мислили добро, и они други из
лажног душебрижја, покушавали да је упуте у то да су
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скратили пут до својих кућа.

Пре више од тридесет година, када је било много возова
и путника, у ту боктерницу је распоређен Вуко Дунђер,
као скретничар и ноћни чувар оближњег станичног ма-
гацина. Новом боктеру дали су модру униформу и
шињел из кога се ширио јак мирис нафталина и катрана,
због чега је, још дуго, осећао непријатну тескобу и
свраб, а онда  се навикао – стајао би под пуном опре-
мом, држећи у руци малу црвену заставицу усправљену
тик уз тело у ставу мирно, укочен као колац, док су во-
зови пролазили уз шкрипу кочница и клопарање точ-
кова. 

Вуко је у вихору рата остао без оца, па је као „дете палог
борца“, заједно са  мајком, сестром, тетком удовицом и
њезином свекрвом, дошао овде у село са осталим ко-
лонистима. У тој необично сазданој сиромашној поро-
дици која је изгубила домаћина, тетка је преузела све
мушке послове. Огрубела, оштрих црта лица, снажних,
мушких мишица, лаћала се свакојаких послова, а ду-
боко уцвељена губитком свих њој драгих одраслих муш-
ких глава – оца, брата и мужа – изгонила је правду
неком неслућеном енергијом, свађајући се без зазора
са влашћу (оличеном у људима са кожним капутима и
чизмама са изгланцаним високим сарама)  и онима око
власти, као и са сваким ко би јој стао на пут или учинио
нешто нажао, попут оних што су јој доделили кућу неког
беземљаша, саграђену од набоја, мемљиву, и као слу-
чајно прислоњену уз последње куће на крају села које
се гуше у блату. 

Једном га је – тога би се Вуко често присетио – тетка по-
вела са собом на свадбу неког њиховог даљег рођака.
Седећи уз њу као гладно и уцвељено сироче, гледао је
сватове окићене дугим белим пешкирима и кошуљама
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године, и вратио се једног јутра са крастама на лицу,
ћутљив и замишљен. Дане је проводио у уској соби на
крају ходника и ту сањао о новом животу. Желео је да
оде у неки други, лепши крај, да побегне од тетке, прља-
вог дворишта у коме се осећао задах живинског ђубрета
и труле сламе, да побегне од доколице  и празнине и да
тамо негде живи у чистој и удобној кући са женом и го-
милом деце. Устајао је са расклиманог кревета и шетао
по соби као по затворској ћелији. Напољу је тетка раз-
гонила кокошке. Некада, пуна снаге, устремила би се на
њих као кобац и оне би се разбежале, а сада је и њима
личила на стару болесну врану која узалудно гракће и
маше крилима. Гледајући како посрће под теретом го-
дина пуних рвања са злехудом судбином – би му је жао.
Па кад му једном, пијући јутарњу кафу, рече да треба
нешто радити, женити се, кућити и живети као и сви
остали, он покорно слегну раменима, спреман да по-
слуша сваки њен савет. И већ сутрадан тетка је отишла
код комшије, отправника возова, жгољавог човечуљка
натмурена и пијана изгледа, са великим модрим носем,
чијој је жени, тромој и непокретној госпођи оптерећеној
мноштвом умишљених болештина, понекад помагала у
кућним пословима. Отправник возова је слушао тетку
непрестано стењући и мрштећи подбуло лице и на крају
је климнуо главом, промрмљао неколико речи из којих
је једва разабрала да ће примити Вука и – испио добар
гутљај ракије. 

Већ након месец дана Вуко је пред трочланом коми-
сијом полагао испит за скретничара, муцао и неразум-
љиво „одговарао“ на постављена питања, а онда се
дебели бркати председник комисије извикао на њега,
изјурио га напоље и мљацкајући пуначким уснама упи-
сао у записник да је Вуко – положио све потребне ис-
пите! Тако се запослио, овде на железници, на
боктерници број шест, смењујући се у даноноћном де-
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дошла нова времена, да се гради ново друштво и да се
народна власт мора слушати и поштовати. Она би на
све то само загрлатила мушким рапавим гласом, као да
виче са планине или са неке високе усамљене чуке.

– Свака власт је иста, и она народна и она нена-
родна! Крави теле, а јунцу балега! Вазда је тако било и биће! 

Неколико година после колонизације,  мајка се изне-
нада разболела – уморна, опијена варљивим пролећ-
ним сунцем, прилегла је у младу детелину (чије је
дубоко корење увек у тесном дослуху са морем које се
само  неколико педаља спустило под земљу), као да је
то она паперјаста трава на оцедитим рудинама у њеном
завичају! Кад се пренула из сна и, некако постиђена што
је заспала а толики послови чекају, покушала да се при-
дигне, нису је одмах послушале оловне ноге. Није је
уплашило упорно суво кашљуцање које се јавило десе-
так дана касније, а онда је једне јесење ноћи загушио
прави незадрживи кашаљ и – тог јутра је испљунула
крв.  Није дуго боловала;  дочекала је прву пролећну
југовину и тихо, без речи умрла, као да је заспала на
свом великом дрвеном кревету, изнад кога је била
окачена икона донесена из завичаја. Убрзо после њеног
укопа, Вукова сестра се удала за мршавог и бледог пе-
кара, човека увек забринутог, са готово уплаканим
лицем, и отишла са њим у Београд, да тамо меси хле-
бове и рађа децу. Писала је ретко а долазила још ређе,
па су везе између ње и Вука бивале све тање и слабије,
док се коначно нису прекинуле. 

Вуко је некако завршио основну а затим је пошао у неку
индустријску школу, понављао, потукао се наставником
због тога, па је био избачен, и ту се завршило његово
школовање. Тетка га је, чим је за то стасао, послала у
војску  да се тамо опамети. Служио је на граници, две
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родбини најновијим словеначким апаратом, који „у
длаку мери горњи и доњи притисак и очитава аритмију“.
У селу се причало да има репић величине прста и када
са њим замигољи – спремна је на  свако зло и велику
несрећу.

Из мале полумрачне собе Вуко је често гледао како у
прљаво двориште долази светина, људи без свога
посла и без личних брига. Долазиле су две старије
жене, једна другој слична као јаје јајету, затим сеоска
скитачица Шајка, крупна и рашчупана жена пуна раз-
личитих вести прикупљених по селу, па Рајка клистирка,
па буцмаста приучена кројачица која је стрини помагала
око справљања лековитих тинктура и мелема, а доно-
сила је и оглодана овчија плећа да заједно предсказују
будућност. Долазили су, затим, пензионисани цестар Ро-
дољуб, сличан твору, и буцмасти рођак са образима као
код  трубача. Тај рођак је волео дуге расправе о поли-
тици, залажући се за неке нове савезе, док су га две ста-
рије жене прекидале, упадале му у реч, а он би још
више галамио, махао рукама, свађао се и износио нове
аргументе у прилог својих схватања.

Тако би се у дворишту водила политика, а долазили би
и разни људи да мере притисак и узму тинктуре и ме-
леме за лечење својих бољки. Вуко би предвече обла-
чио униформу и пролазио покрај те распричане гомиле,
која би истог часа занемела и пратила га знатижељним
погледима. Тек кад би замакао иза уличних врата, зачуо
би опет грају и убрзао корак гадећи се и на себе и на
светину која се окупљала у његовој кући.

Тамо у боктерници је било мирно. Кроз два уска прозора
гледао је делић неба и размишљао о стрицу и његовој
дружини која вршља по дворишту, купа олињале псе и
маже их прегорелим моторним уљем, да би се излечили
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журству са неким младићем који је имао зечју усну. Брзо
је навикао на ноћну песму цврчака, на дивље налете
ветра и несаницу. Кад би дежурао у ноћној смени, тамо
у осами, гледао би у небо и безбројне звезде расуте по
њему без икаквог докучивог реда. Дешавало се, а то је
било обично лети, када су пролазили путнички возови
пуни  путника који хрле у неке далеке крајеве, да и он у
својим мислима отпутује са њима, и тек би са првим
јутарњим зрацима престао да лута по далеком и непо-
знатом свету, па би брзо прегледао скретнице и предао
смену колеги са зечјом усном. 

Пролазиле су године, а све је било исто – посао на
скретницама, дуга ноћна сањарења под звезданим лет-
њим небом, оштре јесење слане, дубоки крстовдански
снегови... Тетка је копнела.  Одавно је престала да виче
и да се свеђа са комшијама. Њезине горопадне изливе
беса, пуне маштовитих поруга и необузданих псовки, за-
менило је ситно кашљуцање и непрестано мрмљање,
без повода, онако себи у браду. Умрла је оне године кад
је започео рат у Словенији и кад су први непожељни
„Јужњаци“ почели да пристижу са нешто мало ручног
пртљага. Међу првима је дошао Вуков стриц (који ни-
када до тада није смогао снаге ни да се јави једним те-
лефонским позивом), царински службеник кога су
протерали са женом на чијем су лицу били    исписани
глупо самозадовољство и нескривена уображеност.
Била је то онижа жена, плитка чела и оштрих натрулих
зуба, неписмена а брбљива, са пуно погрдних речи у го-
вору, док је стриц похлепним очима меркао ствари по
кући, машући неким пожутелим папиром, доказујући да
и он у овој кући има право власништва и да намерава
да у њој проведе остатак живота. Запатио је јато коко-
шака, набавио псе, сејао башту и брбљао о политици.
Стрина је справљала мелеме за лечење убоја, гледала
у тарот карте и мерила срчани притисак комшијама и
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Тог лета су владале тропске врућине. Прегрејани ноћни
ваздух гушио је Вука и он је изашао из боктернице, стао
између шина да га расхлади ноћни ветар, али све је
било мирно, непокретно. Из кафане са летњом баштом
допирала је музика, а песму су пратили и гласни по-
вици, па и понека  псовка и лом стакла. Вуко се полако,
кратким корацима, стајући на сваки од густо поставље-
них шлипера, упути према електричној светиљци по-
стављеној изнад металних врата железничког магацина.
На разваљеној рампи, поред које је лежала гомила ста-
рих шрафова и друге зарђале пружне опреме, седео је
човек зарастао у густу и неуредну браду. Био је то про-
фесор Мајсторовић, за којег се у селу причало да је по-
лудео читајући многобројне књиге и студирајући разне
науке по нашим и страним универзитетима. 

И заиста, професор Мајсторовић је био марљив сту-
дент. Завршио је студије у Сарајеву и тако постао један
од првих образованих људи међу колонистима из села.
Потом је наставио да се школује у Француској, па и још
неким страним земљама, где је допуњавао и ширио
знања и стекао широко образовање. Говорио је добро
француски и немачки, а бавио се теоријом физичке кул-
туре и психологијом, али се истовремено повлачио у
себе, избегавао људе и препуштао се аскетском животу
и леденој пустоши самоће. Једину везу са светом из
којег је потекао одржавао је ретким писмима оцу и
мајци, која би их сваки пут изненадила, као да долазе
од неког њима непознатог човека. Кратке и нејасне
реченице у тим писмима – из којих се није могло до-
кучити ни где је, ни шта ради, ни да ли ће се икада на-
канити да дође, да их види – само су подстицале
родитељску зебњу да га, бар за овога света и века,
више неће видети. Па кад су и они неутешни помрли,
сви су га убрзо заборавили – најпре село, а мало-по-
мало и најближа родбина. 
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од неке кожне болести.  И такав свет, размишљао  је
Вуко, бави се политиком, расправља и тумачи оно што
је одавно растумачено, док дебели стриц срче супу и
смишља како да му узме још једну собу и отера га из
његове куће. И то га је, све чешће и све јаче, наводило
на помисао да негде побегне, оде и нестане, али није
имао јасну представу којим путем, заправо, да крене,
где да стане, скраси се и започне нови живот, онако,
како су некада говорили његови другови у караули,
кујући у дугим ноћима планове да негде оду, да побегну
од празнине и неизвесности. 

Притешњен таквим мислима, сетио би се Зурке, немир-
ног младића дантеовски повијеног носа и истурене
браде, који је некада са станице довлачио средовечне
жене и ту им у малој боктерници, како је говорио,
„објашњавао неке ствари“, док би се он повлачио у мрак
испод разлистале тополе, али би и ту могао да чује рит-
мично дахтање и шкрипу кратке клупе, која је имала
смишљено одређену дужину: била је преширока за се-
дење, а прекратка за лежање – патент управе желез-
нице уперен против својих увек дремљивих службеника,
па сада, непредвиђено, и против сатиријазом обузетог
јуноше Зурке, који, међутим, није марио за тај ситни не-
достатак комфора... Зурка је одавно отишао тамо куда
се, бар не одавде, обично није ишло – на обалу неког
северног мора, чије воде пуне песка лењо запљускују
ниска жала испресецана динама које залазе дубоко на
пучину а у себи крију грумење ћилибара, те окамењене
сузе северног бора, неправилног облика и боје презре-
лог багремовог меда. Пошао је за једном циркуском иг-
рачицом и док је воз одмицао, једра месарка је трчала
за њим прескачући по неколико дрвених шлипера,
затим је дуго махала мокром белом марамицом, а онда
се сручила у високу траву поред пружног насипа и горко
заплакала.
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ништа, а професор настави да прича о космосу, великом
праску, паралелним световима, закривљеном про-
стору...

– И све то пише у књигама? – упита Вуко.

– Све то... и још колико тога! – потврди професор.

Вуко је негде чуо, а то му се сада и овде учини, да су
сви научници  и људи од књиге и науке помало луди и
да их ни сами ђаво не би могао разумети и схватити,
али они су, ипак, измислили електричну енергију, теле-
фоне, локомотиве и сваки божији уређај и угођај, без
чега не би било ни боктернице број шест, ни скретница,
ни сигналних уређаја на прузи. 

Тамни покров ноћи и бледо болешљиво светло сијалице
правили су на сувој земљи и зидовима магацина не-
обичне сенке, па је мршаво лице професора Мајсторо-
вића попримило некакву воштану боју и подсећало Вука
на лик свеца изображеног на икони која је некада ви-
сила на зиду изнад кревета његове мајке.

У оближњој кафани престала је музика. На перону су
галамили и певали стални пијанци и раздрљени сеоски
момци, први пут добро загрејани алкохолом, чекајући
да испрате ноћне возове и сањиве путнике у њима. 

Професор је устао, још једном погледао расањене
звезде, подигао руку у знак поздрава и са малим црним
псом нестао у сенкама високих јабланова. Уском  стазом
прибијеном уз пружни насип отишао је у правцу оне
уличице уз паланачку пругу на чијем крају је била и ње-
гова кућа. 

Најзад се из мрачног поља покренуо ветар, па је и Вуко
кренуо пут боктернице. Сео је на кратку зелену клупу,
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А онда је једнога дана, док је беснео рат у Босни, дошао
изненада, обучен у изношено војничко одело, необријан
и запуштан као скитница. Није се дало докучити да ли
болује од неке  тешке органске болести, или можда није
„сав свој“. Браћа су га сместила у празну родитељску
кућу, пошто су поправили оно мало намештаја што је
остало у њој, тек толико да му се помогне док се не опо-
рави, окрене послу и поврати углед учевног човека. 

Време је одмицало, али код професора Мајсторовића
се нису примећивали знаци опоравка. Живео је и даље
усамљен, примао скромну пензију и трошио је на књиге
и часописе, а око поднева, а још чешће увече, одлазио
је у шетњу са малим црним псом, пролазећи често
поред боктернице број шест. Вуко је гледао како бере
пољско цвеће, веже га у мале китице и оставља поред
пруге. Понекад би налазио некакве бубе тврдих крила,
дуго их загледао на длану и враћао нежно у меку траву. 

Док је, сада, прилазио професору Мајсторовићу, загле-
даном у бистро звездано небо, Вука обузе страх од тог
мирног и посве одсутног човека. Ипак је сео неколико
корака даље од њега на један трули праг бачен уз сте-
пенице магацина.  Професор се тек тада прену из својих
мисли, погледа Вука и упита:

– Ти си онај што ради на скретницама?

– Да – одговори Вуко и мокрим дланом обриса
исто тако мокро чело – радим у оној боктерници већ три-
десет година. А ти, шта ти радиш? – упита бојажљиво.

– Гледам звезде, незамисливо далеку прошлост,
светове који, можда, више не постоје, којих више нема... 

Вуко погледа у небо и осим ројева звезда није видео
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хладно јесење јутро и смену која је уследила.  Није му
се ишло кући. Тамо су га чекала немила и ружна лица,
псовке и клетве, болесни пси и хрпе разбацаних живин-
ских црева, задах ужеглине и трулежи, и све муке и не-
мири натоварени на његова леђа још од детињства.
Колега му је рекао, једва померајући горњу усну, да се
укида паланачка пруга и да ће он са још неколицином
железничара бити пензионисан, уз добру отпремнину.
Вуко је погледао малу боктерницу као да је први пут
види, мада се са њом био саживео више него са кућом.
Пошао је уским путељком, погледао у низ кућа са оне
стране пруге, од  куда је допирала вика некаквих жена,
окупљених око велике тракторске приколице и нестао
иза једног шумарка. 

Тих дана сазнао је да су професора Мајсторовића од-
вели у стационар за душевне болеснике, јер је хтео да
од расходоване гвожђурије старог швапског „парног
млина на ваљке“ – која је још увек лежала у једном углу
Мандрапушиног дворишта – направи ветрењачу за про-
изводњу електричне енергије, непрестано досађујући са
својим плановима дремљивим општинским бирокра-
тама, које би од раног јутра сачекивао и салетао на при-
лазима општинској згради или, кад би некако преварио
портира, пред њиховим канцеларијама.  

Вуко је, потом, испод старог раштиманог кревета изву-
као дрвени кофер, откључао га и извадио сву своју уш-
теђевину и гомилу личних докумената. На дну кофера
лежала је стара мајчина икона, а покрај ње вунена ча-
рапа. Први пут је обратио пажњу на њу, а затим је од-
мерио у руци: крила је у себи нешто тешко! Одрешио је
врх чарапе и зинуо од чуда. У њој је била дугачка ниска
дуката – последњи поклон његове покојне мајке, која му
ни на умору није ништа рекла о томе. 
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размишљао о професору, и тако дочекао први теретни
воз у праскозорје и колегу са зечјом усном, који је дошао
да га смени у дежурству. 

Тог лета често се виђао са професором, слушао његове
течно и одмерено изговорене речи и невероватне
приче, осећајући у себи велику празнину, због чега се
стидео и жмиркао очима пред непознатим, тајанственим
светом, о коме никада до тада није чуо ништа. У школи
је учио о бројевима, разломцима, словима, црвима и не-
пријатељским офанзивама, али је све ово о чему је при-
чао професор било недокучиво и непознато. Читав
живот му је прошао између боктернице и мемљиве куће
са разваљеном капијом и прљавим двориштем, по коме
су одувек гацале кокошке, којима се сада придружио и
халапљиви стриц, који згрануто срче супу и једе пилеће
изнутрице а стрина куне све под небом, уз хистерични
смех, цику и вику њихових сталних гостију. 

Једног јутра је лежао у соби уморан од несанице и теш-
ких мисли. Напољу су Родољуб и онај буцмасти младић
хватали кокошке и одсецали им главе на сувом орахо-
вом пању. Одмах испред његових собних врата стрина
је поставила велики сто на коме су оне две старије жене
чистиле и сецкале вруће живинско месо и убацивале га
у велики лонац.

– Веле да се од кокошијих црева могу направити
шкембићи – огласила се Шајка пискавим пијаним гла-
сом. Стриц је нешто замумлао кроз залогај и сви су се
огласили необузданим, али некако извештаченим сме-
хом. Вуко је на то забио лице у прљави јастук и горко
заплакао.

То вече професор није прошао поред боктернице. Вуко
је шетао дуж главне пруге и тако у осами дочекао
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МАЈОР ЖИВКО И ЊЕГОВ ПАС

Пензионисани полицијски мајор Живко Чутурило решио
је, под старе дане, да са својом женом Мартом, дебелом
и тромом нероткињом, проведе остатак живота у селу,
на породичном имању. Његови рођаци размилели су се
по белом свету, тамо рађали децу и стицали капитал,
па су посве заборавили на стару нахерену кућу и на
мајора Чутурила и његову Марту. Пошто је решио да се
врати у село, мајор је издао студентима свој стан у
оближњој вароши. А овде, у селу, затекао је руинирану
кућу, у коров зараслу башту и неколико закржљалих и
подивљалих воћака. Почео је да сеје нану, обрезује
кржљаве и јалове воћке и сади кромпир. Марта је од не-
каквих трава правила лекове за разна стомачна обо-
љења, а гајила је и нешто кокошака, које је, под јесен,
мајор Чутурило клао  и паковао у најлонске кесе за за-
мрзивач, да би безбедно презимео зиму. Временом је
набавио стручне часописе и књиге и учио како се гаји
парадајз, домаћи кукуруз звани зубан, ротква, рибизла
и многе друге врсте. 

Када би код њега дошао поштар Мануило, увек припит
и са необријаном губицом, мајор би дуго причао о раном
купусу, џанарикама, тиквицама за поховање и другом
биљкама чије су хранљиве и лековите моћи одавно про-
верене у народу. Поштар је сркао кафу и испијао ракију,
све док му овећи повијени нос не би попримио боју
зреле јагоде и онда би са огромном поштарском торбом,
заплићући језиком и ногама, одлазио даље да разнесе
пошту и рачуне за струју. Мануило је био једини у селу
који је чешће навраћао код мајора Чутурила, стрпљиво
слушајући његова наклапања о празилуку и гастритису. 
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Те вечери је пошао у онај град где су сместили профе-
сора Мајсторовића. Решио је да купи малу гарсоњеру и
да са професором, кад год му то управа азила дозволи,
разговара о звездама и мистеријама света.

Боктерница број шест се још увек опире ветровима вре-
мена и људском немару и забораву. Њене огуљене и
испране зидове запљуснуо је талас велике депоније
смећа и свакаквог отпада, над којом тугује дрвеће са
ретким пожутелим лишћем усред лета.
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– Све ћу вас побити, бандо! – и напрезао се да
нешто разабере у мрклом мраку.

И када би се месец помолио иза облака, разбацујући
оно мало оскудне светлости по орошеној башти, Мајор
би се враћао у своју собу, али и даље обузет немирима,
који су, временом, бивали све већи и већи.

– Онај пас ни да лане, иако нам се лопови шу-
њају око куће – говорио је он Марти и поново одлазио у
башту. Враћао би се, опет у зору, мокар од росе загушен
болесним сипљивим кашљем. 

Тако  је из ноћи у ноћ, опседнут страхом од крађе, од-
лазио у башту, грдио пса, ударао га полицијским пенд-
реком по хрбату и претио: 

– Треба те обесити о ову крушку! Уместо да
лајеш, ти цвилиш као пребијена курва. 

Пас се грчио од страха. Понекада би окретао главу од
мајора, понекада би зарежао, а онда би легао по-
трбушке на једну мању гомилицу сена избегавајући да
погледа у мајорове закрвављене очи.  

Те ноћи над селом су се надвили тешки црни облаци.
Муње су парале небо наговештавајући жестоку олују.
Мајоров пас је завијао и још се више прибијао уз стабло
крушке, дрхтећи од страха и немоћи пред стихијом коју
најављују блиставе муње што парају небо изнад мрач-
ног хоризонта. 

– Треба лајати! – викао је на пса мајор, огрнут у
похабану полицијску кабаницу. – Лопови највише раде
кад је невреме. Лајати, ав, ав! Лајати...

Пас је сагињао главу као да очекује ударац од разбес-
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Једне ноћи се, изненада, у мајора уселио страх, тежак
и неподношљив као мора.  Чинили му се да би све што
он и Марта стекну, радећи марљиво у башти, могло бити
покрадено и уништено. Ускоро је почео да касно ноћу
одлази у башту да би одагнао крадљивце и заштитио
своје усеве. Враћао се пред зору подбулог лица и за-
крвављених очију, пио чај од нане и дуго уздисао, док га
не би савладао неки кошмарни сан, из кога се нагло
трзао мокар од зноја и облога, које је Марта стављала
на његово широко чело.

– А ти набави пса – предложи му следећег дана

поштар Mануилo, гледајући како мајора тресе грозница

и како му се нека болесна модра боја разлива по лицу

и скупља у набреклим подочњацима. 

И већ након два-три дана, поштар му је довео једног ве-

ликог пса прљаво-беле боје и дугих коврџавих длака.

Мајор га је свезао за једну стару крушку кратким кожним

ременом. Пас је цвилео и прибијао се уз рапаво стабло,

а затим затезао повезац, покушавајући да се некако ос-

лободи веза на које није био навикао.

– Треба лајати, лајааатиии… ав, ав! Иначе, нема

ништа за ждерање – викао је мајор приликом редовних

ноћних обилазака и провера будности новог чувара ње-

гове баште. А пас је повремено завијао, па цвилео, а

онда би се смирио, склупчао се испод крушке, подсе-

ћајући на гомилицу неопране вуне. 

– Зашто не лајеш? Треба лајати, проклета џу-

кело! – драо се мајор над склупчаним псом, претећи

прстом и одједном би му  се учинило да га однекуда по-

сматрају неке лоповске очи. Вадио је свој пиштољ и га-

ламио претећи: 
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МАЈСТОР ЈАНИКА И МАРГИТА

У малој кући са кровом на једну воду, на крају фуд-

балског стадиона, живели су мајстор Јаника и његова

жена Маргита. Кућа је имала собу, вешерницу и уску

полумрачну оставу, где су њих двоје прали, крпили и

поправљали спортску опрему – нешто испраних дре-

сова, копачке којима је после сваке утакмице требало

поново укуцавати отпале крампоне и две готово сат-

руле мреже од кудељног влакна.

Нико није тачно знао када су њих двоје дошли у село.

Причало се да су их ту довеле нове власти по казни,

због сарадње са окупатором, што се убрзо показало

као нечија пакосна измишљотина. Заправо, мајстор

Јаника  и његова Маргита  (коју је Јаника у свакој

прилици помињао само као „мој Маргит“) припадали

су  једном слоју људи који ни сами не знају много о

свом пореклу и који, за разлику од оних међу којима

су се, ето, неким случајем обрели по завршетку дру-

гог Великог рата, нису били повезани никаквим оби-

чајним и другим односима са мноштвом рођака,

кумова и братственика,  све до „деветог кољена“. То

је био слој бироша, слугу имућних газда, надничара

или салашара одвојених од родитеља још у раној

младости; слој приучених мајстора различитих за-

ната који никада нису доспели ни до звања калфе, а

камоли до мајсторског писма; слој људи са различи-

тим склоностима које се нису могле развити у неку

цењену вештину... Судбину тих људи нису  дотицали

ломови ниједног царства или краљевства, као што их

није дотицала ниједна побуна или револуција. Зајед-
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нелог мајора, тресући се и тихо цвилећи од страха.
Мајор је затим узео пендрек и почео да га туче. 

– Лајати, лајати, лајати...! 

Пас је јаукнуо, снажно тргнуо телом и прекинуо повезац,
а онда се то чупаво и уплашено створење одразило зад-
њим ногама, очајнички зарежало, искезило и скочило на
мајора...

Грунуо је снажан ветар. Кишне капи, тешке као олово,
ударале су по жедној земљи и крошњама дрвећа, ки-
дајући лишће и младице са тек заметнутим плодовима. 

Марта је узалудно дозивала. Снажни налети ветра и же-
стоки пљусак кише оборили су је са слабих и отеклих
ногу, и она се једва, скоро пузећи, увукла у уску и полу-
мрачну собицу. Олуја је престала пред зору, када су
мајора нашли покрај старе крушке. Био је у полулеже-
ћем положају, наслоњен десним раменом на стабло.
Пас га је био угризао за нос из кога се сливао танак млаз
крви. Унели су га у кућу и убрзо однели у сеоску амбу-
ланту. 

Дуго се опорављао од претрпљеног шока. После је, уњ-
кајући, причао да би све поштаре требало протерати, а
псе помлатити.

А у време када су сазревале ране трешње, мајор и
Марта би опет излазили напоље и дуго лајали. Он ду-
боким промуклим гласом, а она танким циктавим кевта-
њем, све док их обоје не би загушио незајажљиви
сипљиви кашаљ.

Ујутру би чворци обрали трешњу!
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имао трахомом нагрижене очи и сломљен, пљоснати

нос, због чега се хвалио да је био боксер.

У то време, ужар Јан Ханула, самоуки виолиниста,

добио је од месних власти задатак да оформи му-

зички оркестар, и у том оркестру се нашао и

мајстор Јаника са својом цитром. Док би свирао,

Јаника је правио плачни израз на свом увек туж-

ном лицу, или би се, при некој ведријој, веселијој

мелодији, трзао, поскакивао са столице и брзим

покретима прстију пребирао по жицама цитре. Го-

дину дана свирао је тај оркестар по сеоским кафа-

нама и на многобројним масовним народним

прославама државних и партијских празника, али

им је једне вечери срећа окренула леђа. 

Управник једне економије, млад и амбициозан при-

вредник, почео је изненада да пије и да истерује

свој набрекли дерт у кафани „Зеленгора“, прире-

ђујући пијане теревенке, на којима су се окупљали

демобилисани официри, службеници из неколико

малих сеоских предузећа и  локалне управе, као и

некакве жене сумњивог владања из оближње варо-

шице. 

Кад би се из сенке густо засађених и високо израс-

лих јапанских багремова  у дворишту кафане код

железничке станице искрао  мрак и прекрио шљун-

ком посути прилаз кафанској згради, придолазили

би позвани гости из села, па и они приспели вечер-

њим возом, и пролазили кроз засвођену капију на

високој огради од кованог гвожђа. Пошто би за по-

следњим придошлицама капија била замандаљена

– зачула би се, најпре, тиха музика Ханулиног ор-

кестра, а онда би је, постепено, надјачавали га-
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ница у којој су живели те људе никада није прихва-

тала без резерве, до краја; њих је судбина водила  од

села до села, са кофером од врбовог прућа у руци, у

којем је било свечано рухо за одлазак у цркву и укоп

као једина имовина; они су радили све што им неко

милосрдно додели, а једва су састављали крај с

крајем, слажући годину за годином без роптања и без

наде; њихова деца су одлазила у свет истим путем

којим су ишли и они, заборављајући брзо родитеље,

као што су и они остављали своје на неком старом

салашу изгубљеном у непрегледном пространству

равнице. 

У селу су, након Великог рата, нови становници за-

текли тридесетак таквих породица, међу којима је

било доста полугладне и слабо одевене сиротиње,

навикле на све, осим на добро. Понеко од њих би се

снашао захваљујући оскудном познавању неког за-

ната или вештине, а неки су одлазили даље, тражећи

нове газде, салаше, а заправо не излазећи из свог

малог, скученог света, јер за другим, бољим, нису ни

трагали. Сви ти људи, без јасне прошлости, али и бу-

дућности, лако и брзо су улазили у доконе сеоске

приче, и то у оне које никада не почивају на тачним и

поузданим изворима, већ се испредају на крилима

бујне маште вештих сеоских приповедача. У сплету

тих прича нашло се и њих двоје, Јаника и Маргита, и

иза њих је остала само прича коју време полако раз-

вејава.

Јаника је једно време радио у обућарској задрузи као

приучени радник, а Маргита је по селу моловала собе

заједно са неким увек припитим молером, који је
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навлачиле сукње преко колена, једрих и заобљених

попут колских главчина, и закопчавале блузе да би

сакриле полуголе груди и довеле себе у какав-такав

ред.

– Тако ви трошите народне паре!?  – проговори
леденим гласом иследник Андрић, наглашавајући сваку
реч као да вежба дикцију у некој аматерској драмској
секцији, и све их обухвати погледом својих буљавих
очију (које су, као код жабе, могле да контролишу видо-
круг неслућених размера), безуспешно настојећи да
њима изрази огромни  презир који је осећао преме том
недоличном, развратном скупу.

– Да се објаснимо... – упаде, несмотрено, голо-
глави управник, држећи се још увек некако на ногама
које су почеле да отказују послушност, и несвесно по-
прављајући своју црвену кравату која је висила на ис-
тегнутом ластишу.

– Нема ту шта да се објашњава! – прекиде га ин-
спектор Андрић, још увек контролишући свој драмски
бас-баритон, који се, међутим, пред провалом дуго суз-
бијаног беса, и за њега самога неочекивано, наједном
уздиже до готово хистеричног вриска: – Хапсиии, ОВО!
Све што се овде затекло! ...мајку барабску... курварску...
побитиии... 

Жене су почеле да вриште и да се отимају, док су

остали погнуте главе излазили напоље праћени ми-

лицијским позорницима, где их је чекао свеж ноћни

ваздух и велики камион марке  „Прага“ са размакну-

тим крилима стражње цераде подупртим кровним

летвама, која су личила на раскриљене завесе неке

мрачне позорнице спремне да прогута своје невољне

глумце. 
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лама, граја и женска цика, праћена ломљавом

чаша и другог кафанског инвентара.

Јаника би седео на импровизованом подијуму, поред

дебелог бубњара Золтана, и својим водњикавим зе-

ленкастим очима  посматрао пијанчења какво никада

до тада није видео. Звуци виолине, хармонике, ње-

гове цитре, тупи ударци бубњева, надвикивање и

псовке, затим нечији дубоки баритон, па жене у лудој

игри пуној незграпних покрета, мокре од зноја и про-

сутог пића, и безбројни безоблични звуци – испуња-

вали су велику гостинску салу, чији је под био

„олеисан“ прегорелим моторним уљем, црним као

антрацит. Јаника је пребирао по жицама, трудећи се

да правилно одсвира мелодију, иако му је то тешко

полазило за руком у том метежу, где сви говоре грле-

ним гласовима, вичу, певају и саплићу се по клизавом

поду, уз громогласни, неконтролисани, пијани смех...

Осећао је како дахће дебели бубњар Золтан, како

виолиниста Ханула мљацка влажним уснама, како

дубоко дише хармоникаш Петрушић и покушава да

својом песмом надјача вику и галаму, и чинило му се

да свако свира и пева по своме, да је у том хаосу из-

губљен сваки склад, те да су и тонови са жица на ње-

говој цитри само део опште граје и дисхармоничних

звукова, и да све траје док траје, онако искидано и

без реда.

Једне вечери, док је теревенка била у пуном јеку, ба-

нула је милиција предвођена чувеним иследником

Андрићем. Све је утихнуло и остало у положају у

којем се затекло. Конобари су се, попут јата препла-

шених јаребица, сабили у један угао, док су полу-

пијане девојке неспретно намештале подвезе на

својим дебелим бутинама, па журно, али с напором,
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улетела Маргита. Била је изобличена од страха и

стално је викала једно те исто, ударајући се шакама

у груди. 

– Моја Председниче, наша Тито покварено!

Људи у канцеларији се збунише и поустајаше. Пред-

седнику се од неког чуда сломише наочаре и сви се

укочише као да је по њих дошла куга. Маргита је и

даље викала, чупала се за косу, гребала по лицу и

нико, у том часу, није знао шта треба предузети, све

док није дошао Медар у свом војничком мундиру, но-

сећу у наручју Титову бисту са окрњеним носом.

Да се ова ствар не би даље ширила и дошла тамо где

не треба, најурили су Маргиту напоље. Наредили су

јој да ћути, а врх носа је, касније, направио од гипса

и поставио на одговарајуће место фирмописац Мајо.

Све се на томе завршило, али је Маргита дуго са

собом носила осећај тешке одговорности и страха и

од тада је више нико није видео са молерском четком

и ваљком са мустрама у рукама.

Та два догађаја су у многоме променила даљи ток

живота Маргите и Јанике. Почели су да живе у свом

малом свету у коме се преплитала збиља са маштом,

па је, временом,  у њему бивало свега више осим

стварности. Ретким гостима причали су о далеким ро-

ђацима из Беча, који не могу да им дођу у посету „јер

се излио Морава“, затим о белој Титовој лађи на

Тиси, где је Маргита правила штрудлу с маком и

фиш-паприкаш, а Јаника на својој цитри изводио

соло нумеру „Ал бих воло ружом постати“ –  једне го-

дине када је Маршал ишао у неку далеку земљу. „И

увек када би наша Тито ишао у Индију, звали би ме

господа официри да направим паприкаш и штрудлу з
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Јанику су, заједно са неколицином затечених у мах-

нитом баханалу,  те ноћи затворили у подрум испод

зграде са полукружном фасадом у којој је био смеш-

тен Народни фронт, а пустили су га пред зору. Кажу,

те ноћи му је опала свака влас са главе – освануо је

ћелав као билијарска кугла! На подрумским вратима

сачекао га је Медар, општински послужитељ и при-

шипетља, обучен и тада, као и у свакој другој при-

лици, у небо-плави мундир какав су носили питомци

војне академије  (а који је необјашњиво испао из еви-

денције економата неког пијаног заставника), ћушнуо

му цитру право под његова зечја ребра и запретио,

полугласно (како то – видео је толико пута! – чине

они који имају власт), уносећи се у његово страхом

изобличено лице са укоченим стакластим очима: 

– Узми ово и носи кући, јер ако ти је икада

више видим у рукама, разбићу ти је о главу!

Избезумљен од страха, носећи злосрећну цитру под

мишком, Јаника се, користећи сенке високих фасада

које су пред свитање најгушће, некако дочепао своје

мемљиве собице, у којој је мирним сном спавала ње-

гова Маргит са дебелом марамом на глави.

Неколико дана после овог догађаја, одлуком месних

власти, расформиран је Ханулин оркестар – да не

трује народ, а Јанику су преместили из обућарске за-

друге у ону малу кућицу на крају фудбалског ста-

диона, да крпи опрему и мреже  и  одржава терен.

Некако и исто време судбина се поиграла и са Мар-

гитом. Док је са оним пијаним молером кречила салу

за састанке у згради Месног одбора, десио се један

инцидент. Док су председник и његови сарадници

дискутовали о Петогодишњем плану, у канцеларију је
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У дугим јесењим ноћима, када би се по небу рас-

прострли набрекли кишни облаци, у посету старом

„економу клуба“ и његовој Маргити долазили би иг-

рачи првог тима: Чопа, мршави дугајлија, увек у

истим панталонама (које су од дугог ношења и прања

одавно окрачале и стешњале) и танкој балон-јакни, и

Марош, момак успорених, тромих покрета – да одиг-

рају (бескрајну) „партију таблића“ и причају о фудбал-

ским утакмицама. 

– Ах, како је мој Јаника некада давно играла

фудбал – уздахнула би Маргита усред игре, а Јаника

би млатарао рукама и у љутњи скидао плитко фазо-

нирани качкет са потпуно ћелаве главе, што у другим

приликама не би урадио ни да му је живот у питању. 

– Ти Маргит... боље да гледаш где си бацио

десетка... а да знаш, кад сам ја играла футбал ти се

скоро ниси ни била родио – гунђао је Јаника и брзо

враћао капу на главу.                                     

На то би Чопино издужено фернанделовско лице до-

било неслућене размере – указала би се два реда

дугих плочастих зуба, наговештавајући громогласан

смех, али би негде из дубине душника потекло само

неко полугласно шиштање,  а Марош би се необуз-

дано закикотао попут старе чегртаљке. Док је ноћ од-

мицала, тихо и нечујно, покривајући тамним велом

уснуло село, и игра таблића је полако замирала, па

би се са првим просјајем зоре Чопа и Марош тргнули

из дремежа коме су се једва одупирали и ужурбано

напустили малу собу, остављајући без речи своје

уснуле домаћине: мајстор-Јанику ослоњеног на на-

слон старог црвоточног швапског кревета, а његову

Маргит укипљену на оној клупици коју би, за време
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маком“, говорила би она, замишљено гледајући у

бескрајна поља галиматијаса своје маште, која се

нису дала ни наслутити иза увек мирног, готово са-

свим безизражајног лица и све тромијих покрета

њеног крупног тела ослоњеног на тешке стубасте

ноге. 

Али, фудбалске утакмице су ипак уносиле нешто

светлости у њихов скучени живот. Док је публика

бучно навијала користећи, без икакве самоконтроле,

многе погрдне речи и псовке упућене судији и свему

што се креће по терену  (на којем се такође много ви-

кало и псовало), они би, седећи на уској клупици, на-

вијали за свој тим – Јаника више живим покретима и

трзајима, него гласовима и виком, а Маргита само по-

временом гестикулацијом која се, изгледа, није ти-

цала збивања на терену. После утакмице скидали су

мреже са статива и прали мокре и прљаве дресове.

Јаника би машући својим мршавим рукама, као да

свира на цитри, говорио о утакмици и игри појединих

фудбалера, а Маргита би уздисала и незадовољно

климала главом.

– Ах, тај Ћук, могла је дати гол из корнер...!

– Из пенал, а не из корнер. Ти говориш као

једна луди баба – исправио би је љутито мајстор

Јаника. 

Тако је на овом малом стадиону, ограђеном багремо-

вим даскама, текао живот двоје стараца, са измиш-

љеним причама о прошлости и повременим ситним

међусобним чаркама, далеко од радознале светине

и свега што би макар и најмање променило нешто на

њиховом самотничком путу. 

66



није знао. Поред њих су сада пролазили неки други

људи пуни хладне и глупе важности. Марош се

одавно одселио у неки други крај, а Чопу је одвела

дебела удовица и држала га под кључем и заптом. 

Седећи сатима на уској клупици, осећали су се као

сирочад остављена у туђем свету да тихо и полако

вену и пропадају, као одбачене ствари на оближњој

депонији. Јаника се, ипак, понекад отимао осећању

сете, враћао се послу и животу, налазећи  и за себе

и за Маргиту мало утехе и радости. Узимао је цитру

и пребирао по жицама, а Маргита је слагала опране

мајице. У лењом и беспосленом човеку, синуло би по-

некад Јаники, јавља се туга и распламсавају тешке и

туробне мисли. Зато је, иако са пуно напора, из цитре

извлачио ведре и живе тонове, враћајући се у своју

далеку прошлост, али све је било нејасно и не-

стварно попут Маргитине приче о „бели Титов брод“

и о далеким рођацима са жутом лимузином и фабри-

ком зимских капута. У ноћној осами испуњеној мири-

сом покошене траве, весело су се низали звуци старе

цитре, од чега су звезде постајале веселије. Али

једне ноћи, у тренуцима највећег заноса, однекуда се

појави прилика у небо-плавом војничком мундиру, за-

прети прстом и Јаника престаде да свира: његове

руке застадоше згрчене изнад жица као канџе устре-

љене птице, а онда се мало прибра: 

– Очим га знао... мож бит... ђаво га одн’о –

промљмља збуњено, па гурну  цитру испод великог

дрвеног кревета, на коме је већ била уснула Маргит

са лаким осмехом какав никада до тада није видео

на њеном потамнелом и подбулом лицу. Остаде дуго

загледан у тај осмех, без мисли, само испуњен нејас-

ном слутњом да он наговештава неко време без
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утакмице, износила поред аут-линије. 

А када би дошла зима са великим снеговима, у њи-

ховој леденој собици било би одмах пријатније кад

би банули Чопа и Марош. Они су доносили понеку це-

паницу, нарамак сирових багремових грана или „чо-

кове“ у испражњеној натронској врећи „нитро   монкала“,

и мала тучана пећ би убрзо весело забубњала ши-

рећи око себе топлину и мирис сирових багремових

грана које шиштећи сагоревају. Зајапурена од надо-

шле топлоте, Маргита би скидала са рамена огромну

вунену мараму и поново започињала причу о „бели

Титово брод“ и далеким рођацима из Беча који се

возе великом жутом лимузином и имају фабрику

најтоплијих зимских капута и финих меких кућних па-

пуча и – свега за чим је безнадежно чезнула. И док је

Марош раскопчавао јакну и испод мишке вадио крва-

вицу у дебелом свињском цреву, која је подсећала на

џиновску ларву неког праисторијског кукца, Чопа је

већ простирао старе новине и на њих истресао пун

фишек чварака и на сто стављао плоснату боцу мут-

ног белог вина. Охрабрен њиховим присуством и гут-

љајем киселкастог вина, мајстор Јаника би опрезно

извукао испод кревета већ раштимовану цитру  и

ускоро би одјекнула сетна мелодија која прати песму

„Млад се војник у бој спремала“, коју је – осећао је то

мајстор Јаника – Чопа увек слушао са необичним за-

носом

Пролазиле су године. На стадиону је посејана нова

трава и направљена ограда од бетонских плоча. А

Јаника и Маргита су седели испред куће на истој оној

клупици, попут два грумена земље. Куда су лутале

њихове мисли и куда их је водио празан и неиспуњен

живот у коме није могло бити никакве наде, то нико
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ИМА НЕКА СИЛА

Свећа је горела тихо. Покојник је лежао у дрвеном сан-

дуку, покривен белим чаршавом на коме је лежао венац

са дугим црним тракама. 

У суседној соби седело је неколико старијих људи, по-

спана и замишљена изгледа, док је напољу месец ра-

сипао сребрно светло, залазећи полако и нечујно изнад

натрулих кровова ниских сеоских кућа. Негде се зачу ху-

кање некакве ноћне птичурине, а у дворишту се огласи

пас својим промуклим и насумичним лавежом.

– Иђи отоле, налет те било! – засикта љутито

мршави старац Саво кроз танке, олињале бркове, и сви

у соби се пренуше и погледаше у њега као у некакву

чудну приказу. – Не ваља кад у пуном мјесецу за-

кријешти ова тичурина, јер би стари људи рекли да у

касне ноћне сате, кад је пун мјесец, ова тица навијести

смрт некога из оне куће понад које закријешти.

– То су само приче – додаде Светко скоро ша-

патом – па ја би досад стотину пута умро да је гледати

по тој тици. Ено их више моје куће на ораху ђе хучу

сваку ноћ па, богу фала, ево ме жива и здрава, а и оста-

лима у кући је потаман.

– Е, и кукавица кука сваки дан, али кад закука

више куће, око Видова дне, не може у тој кући проћи

брез кукњаве. Чо’јеку се по ријечима зна кад говори

мудро, кад лудо, а тако је и са тицама и са другом жи-

вином – рече значајно Саво, а Светко само слеже ра-

менима и зашкиљи очима. 
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трајања и неки простор без простирања, а затим

угаси светло и леже на сами руб старог кревета. 

На малом прозору више њиховог кревета промоли се

равнодушно лице пуног месеца.
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– Опрости нам Царице Небеска – прекрсти се

Мара, старица облих румених образа са великом мод-

ром марамом-повезачом на глави.

– Човјеку се ноћом свашта привиђа – јави се по-

ново Светко и упери шкиљаве очи некуда преко сандука

у суседној соби. – Него да и ја испричам једну, а то је

било овога љета. Таман смо завршили послове у баш-

чама и сјели да вечеравамо, кад чух мог комшију Веле-

мира ђе дозива жену и грлати по кући, таман ко да ватра

све прождире. „Иди, јадан не био, види шта је оно са

Вељом“, рече ми жена. Те, богами, ја онако са вечере

потеци код њега. Кад тамо, а он ни жив ни мртав, само

дахће ко жедна керина и ублиједио попут мумине, а

жена га пљуска водом. „Шта је, јадна не била?“, упитах,

кад га виђех онаког: ем старо, ем се задихало и збла-

нуло, помишљах да ће се у тај час преставити. „Вели ми

да је у башчи виђео утвару“, рече ми она, а он јадан

дахће сав у голој води и показује руком на башчу. Те куд

ћу, шта ћу, узех један колац и ајде, велим, да видим. Ноћ

навелико ударила. Једва се виде воћке и путељак низ

башчу. Хајд, хајд, полако, избих до оног канала и видим

– нема ништа. Помислих, оно се Велемиру нешто при-

здрло због година и таман како крену’ да се вратим, кад

од Чабриловића башча иде некаква крупна прилика у

мантији. Богами, и мени се ноге одузеше, али нема се

куд. Стадох иза једне шљиве и притегох колац, па шта

би-би! Видим, она се прилика примиче и све сиче ко

гусан. Погледах боље, а оно, тамо у њега, лице ко коњ-

ско. Не би ми свеједно! И таман помислих да потегнем

оном кочином и млатнем га по глави, а може бити и да

сам викнуо, кад се оно чудевеније заустави и запомага:

„Аман, људи, ђе сам ово?“ Познадох глас: нема ко други

бит но комшија Брањо! Бели је прско пумпом по врту лук

и кромпир, а био ставио огртач и војничку гас-маску да
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– Вала, људи – укључи се у разговор Ђоко – има

нека сила! Да ми вас свијет каже да нема, ја велим да

има, а шта то има, ја то не знам растумачити. Али, има...

Радио сам педесет седме или осме, ту ћу вас слагат, на

шталама и сваке ноћи сам пролазио оним уским путељ-

ком кроз старо гробље. Онда се нијесам плашио ничега

и ишо сам крај оних великих споменика све пјевајући и

поцупкујући, ко кад ме држала луда младост! Једне

ноћи, било је ведро и мјесечина, баш као и сада, враћам

се кући и таман како ћу на окуч према гробаровој

кућери, кад испред мене бану дијете. Нешто ме лецну

испод ожичице и стадох ко укопан! Низа ме кренуше

жмарци ко да сам стао у мравињак и глас ми се одузе.

Видим, оно дијете ме гледа катилским очима, а онда по-

диже руку. Нема на руци но три прста, и то сва три са

канџама! Дође ми у главу да су стари говорили када се

види или сретне утвара, да треба рећи: „Ђе сте вуци и

‘ајдуци!“, али, шипак, мени се глас одузео па само му-

мусам. У тај час кукуријекну гробарев пјевац и оно

дијете нестаде ко да је у црну земљу пропало. Чини ми

се да сам у два-три корака допро до друма, те – бјеште

ноге! Таман неђе код првих кућа, окренух се, по злу путу,

кад на једно десетак корака иза мене опет оно дијете и

видим да је коптисало на ме. Те опет бјеж...! Не осјећам

земљу под ногама, док некако не отворих капију на кући.

Улећех унутра, ја преко прага, а клипаница на праг... И

више ти нијесам ишо ноћу кроз гробље, већ обилазно,

другим путем и од тада ја вјерујем да има некаква сила,

прости нам боже и свети Василије Осторшки, а каква је

то сила, само бог зна!

Напољу изненада груну ветар. Сува багремова грана

загреба по крову и нешто попут дрвених врата тресну у

дворишту. 

72



товић у брдо, одсијече глогову гранчицу и од ње на-

прави шиљак, таман ко трн од драче, и са њим прободе

себи десно око. Од тада више није био урокљив, а стари

људи би говорили да се дијете које погине од урока ноћу

диже из гроба и тражи да коме избије урокљиво око, па

ако то учини, онда му се душа смири. 

Саво је причао и бледео у лицу, крстио се и  мумлао

неку молитву, а онда је застао климајући главом. Као да

потврђује све оно што је малочас испричао.

– Опрости нам боже и Царице Небеска – по-

моли се опет Мара па сви заћуташе. 

У суседној соби је лежао мртвац. Напољу је завијао

ветар, а бледа месечева светлост се била угасила.

Негде је завијао пас, слично људском јауку.

Светко поново отвори очи, загледа се у свећу која је до-

горевала, па се прену, а онда скочи као опарен врелом

водом.

– Ко је покојнику скинуо покров са лица? – упита

он зачуђено.

Сви се згледаше, а Мара се опет прекрсти. Брзо. Три-

пут.

– Можда је тако и остављен – рече Саво и

бркови му се накострешише.

– Опрости боже нама грешнима! – простења

Светко и у соби опет завлада нема тишина.

– Три је сата и сада ће запјевати први пијевци –

рече напокон Ђоко гледајући у мали џепни сат.
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се не отрује, и ту га она врућина смела и сметнула са

памети, па није знао оварисат на кућу, већ је онако за-

белуан луто по башчама и тако уплашио несрећног Ве-

лемира. А да мене није било, ко зна шта би се потље

причало – заврши Светко причу и поново зашкиљи

очима.

– Свеједно, ноћ је вражије вријеме  – додаде

Саво. – Никада, откако знам за себе, нијесам волио да

путујем ноћу, јер ко ноћу највише иде? Лопов, ђидија,

назлобрзац и курвештина свакаква... Паметан чојек се

ноћу не одмеће од куће сам, а ако га нешто наћера да

иде на пут, најбоље је да иде са добрим другом. Никада

се не зна шта мрак скрива, окле ће шта искочити, на шта

ћеш ограисати, јер има свакакве силе, и земаљске и не-

беске а, богами, највише зле и нечастиве. Па било је и

људи, а неке сам у младости и знао, који су били урок-

љиви. Код нас је био неки Матовић урокљивије очију.

Кад би погледо у живинче, овцу или говедо, одма би се

изврнуло. И вазда је говорио: „Људи, ја имам урокљиве

очи, не изводите стоку преда ме, а малу ђецу немојте

нипошто!“ Био је поштен и даровите руке, богу се молио,

али џаба, у њему се заковржила урокљивост којој није

било лијека. Људи по комшилуку су одвраћали ђецу, да

не иду у његово двориште, ни пред њега, а он је то и

тражио, али ђаво наћера Џомбетино дијете, те се јед-

нога дана ушуња у његово двориште. Кад ђетету нешто

забраниш, оно баш уради оно што си му забранио.

Радио је нешто Матовић око ралице и занио се у посо,

кад у један мах зачу иза себе ђе нешто шклопну. Он се

нагло окрете и нађе се очи у очи са оним ђететом. У тај

час дијете паде ко покошено, удари му густа пјена на

уста и преврну очима. Скочише људи из комшилука, а с

њима и несрећни му отац, али лијека није било. Трећи

дан дијете умрије, али прије но су га укопали, оде Ма-
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БОРАЧКА ПЕНЗИЈА

Општинског референта за пензијско и инвалидско оси-

гурање Радована Медовића мучила је тога јутра же-

стока главобоља. Попио је аспирин и чај од нане, па је

наредио службеницима да никога („било какав изговор

да измисли!“ – изрекао је то наглашавајући реч-по-реч)

не пуштају у његову канцеларију, све док то он изричито

не одобри, ако то уопште и учини тога дана! Поред гла-

вобоље, која је почела још прошлог дана, референт је

минуле ноћи имао жестоку свађу са својом женом Со-

фијом – хтела је, по сваку цену, да летњи одмор проведу

негде на мору и да сину, матуранту гимназије, колико

сутра, купе мотоцикл, јер дете је то заслужило, а они

нису последњи бедници на свету! 

– Све је то лепо, и нама треба одмор, и детету

мотор, али одакле паре? Знаш ти врло добро колико од-

лажемо поправку олука на кући, знаш и да нам је (кажу

ми, јер одавно нисмо били тамо!) на викендици оштећен

кров, а и она моја ловачка пушчетина: сваки пут гледам

како ће ми, кад опалим, избити очи! – покушао је Радо-

ван да размишљања своје лакомислене жене макар

мало приближи трезвенијем гледању на ствари.  

– Не бој се за своје очи, – одговорила је Софија

већ раздражљивим гласом – ти ионако више не видиш

добро на њих! Да имаш са чим, видео би како се и они

на нижим положајима од твог брзо куће, па већ и раз-

мећу, ко да су им очеви били фабриканти, а не гологу-

зије... А ти... – и ту се загрцнула, што је (знао је то

добро!) наговештавало провалу неконтролисаног беса,
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– Оће, ако бог да! – додаде Светко и уздахну.

Ветар је витлао гранама, кидисао на врата и прозоре,

јаукао и цвилео од беса, а страх се неопажено извлачио

из полумрачне собе у којој је лежао мртвац, гребао по

прозорима и завијао заједно са изненадним ударима

ветра, играо се бледим сенкама по плафону полу-

мрачне собе, док је свећа догоревала ширећи спасо-

носни мирис воска.
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Док је стављао мокру марамицу на чело, зачуо је у су-

седној канцеларији галаму – некакав грлени женски глас

надјачавао је гласове двојице службеника-писара који

су подсећали на промукли псећи лавеж. Радован раз-

абра само толико да тим гласом (који му се, однекуд,

учини познат), нека жена, не посустајући, нешто тражи,

објашњава и прети, док јој се службеници, упадајући

један другоме у реч, свом снагом супротстављају, и то

га подсети на призор из лова у Босни – кад медведа за-

окупе ловачки керови обигравајући око њега, а он се

осврће на њихов лавеж повременим урлицима и срља

даље. Медовић одједном осети снажан притисак у сле-

поочницама и гласно опсова.

Није дуго потрајала његова нада да ће њему увек одани

и предусретљиви писари наћи начина да се отарасе те

ратоборне жене. Већ након минут-два, неко загреба по

вратима, притисну кваку и отвори их. Најпре се промоли

глава жене кошчатог лица без бора: кожа лица која је

покривала крупне јагодице била је затегнута као на

бубњу и истурала је повећи нос који је готово додиривао

нагоре повијену браду. Та веома пластична грађа лица

неодређене старости била је наглашена  марамом боје

рђе, тканом учетврт и везаном испод грла двоструким

чвором. Затим се указа здепасто тело у дугој шареној

хаљини, чији су рубови неједнаке дужине допирали до

гумених чизмама са одсеченим сарама. Избледели мрки

мушки капут са два реда дугмади и широким реверима

био је једва „спучен“ преко њених груди. Пред њим је

стајала – Чампаруша! 

„На злу ли се мјесту састадосмо“, помисли Радован, као

оно у народној песми, и присети се како су му његови у

селу, одакле су обоје, причали да се нико са ратоборном

Чампарушом (а тако су је звали по девојачком прези-
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који ће се излити као бујица псовки, маштовито сроче-

них увреда и омаловажавајућих поређења.

– Смири се, Софија! Побогу, смири се! Шта ме

се тичу тамо неке гологузије и њихови синови? Ја радим

поштено и живим од...

– Хоћеш да кажеш „од поштеног рада“, али ево

да ти, смирено, кажем: поштен и луд су браћа, Радова-

неее... А они твоји сељаци што сваки дан насрћу на тебе

ради борачких пензија затрпавају нас месином ко да

смо задужени за ратне резерве... Пуни су нам и фрижи-

дер и оба замрзивача и остава, носим и по комшилуку

и дајем рођацима које једва и познајем, па опет не мо-

жемо да  све то освојимо. Шта ће нам толики прасићи,

кљукане гуске и товљени ћурани!?  Дођи себи, човече

божији! Могу ли они те своје понуде да донесу у неком

тањем паковању...  

– А, на то ли ти мислиш! Коверат, значи! Е, то

нећеш од мене дочекати... да неко у мој џеп...

– Коверат, него шта!? Шта мислиш ти, слепче...

– и тако потпуно изгуби контролу над собом. У нападу

хистерије која је обузе, поче да виче, вришти и псује,

тресну великом кристалном пепељаром о зид, па затим

њено угојено тело спопадоше јаки грчеви, док су јој се

набрекли образи тресли као у грозници.                                       

Радовану је требало доста времена да је како-тако

смири, а све се завршило тако што су, готово пред зору,

обоје легли, узалудно се мучили да, онако раздражени,

уграбе који сат одмора, пре него што дође време за од-

лазак на посао, и онда, свако на своју страну, отишли

на посао. 
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уста, да простиш, ко дуванћеса, једва говорим, а и срце

ми није добро. Доктори кажу да имам, н’акав висок при-

тисак,  и да то није добро ни за млад иксан, а некмоли

за моје године. 

Референт позва млађу службеницу и замоли је да до-

несе чашу воде. Пошто испи један гутљај, старица на-

прави кисело лице и испљуну оно што не беше

прогутала у повелики везени рубац, који брзо извади из

џепа. 

– Пи, ова вода је, да прости бог и твој образ,

таман ко коњска... не могу зборит шта. Код нас, у бунару,

вода је ладна и не ћукне – рече, па се подиже и лењо,

као да носи какву „нечис“, приђе столу и на њ остави

чашу. – Пи, осјећају ми се уста на сафун – додаде и

потом седе на сам крај фотеље, па опет отпљуну у згуж-

вани рубац. 

– Па добро, шта ви хоћете? – упита референт и

осети како му се по телу размилеше лаки жмарци.

– Оћу да ме примите и рјешите моју борачку

пемзију. Код нас у селу нема ниједне бабетине да је није

добила, иако нијесу мицале од огњишта, а некмоли

биле у бригади, ко што сам ја од почетка до краја рата

прешла све офанзиве и аперације. А и људи су им били

борци... јесу таман колико... ама, нећу да лајем... но, на

моју вјеру, добро је рекла наша Медануша: Дабогда ме

сваки они метак што је из њиове пушке опалио у гузицу

погодио! Па, да... па не би се, болан Радоване – оте јој

се, па се брзо овиза и угризе за језик,  присетивши се

како су јој укућани рекли да му се обраћа као да га не

познаје, као да је он за њу, прикричали су, само неко

„службено лице“ – ови... господине начелниче,  „мјеш-

тани“ с нама изругивали, како, веле, у нас борачку пем-
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мену – Чампара) није могао носити на честим зборо-

вима бирача, на којима се претресало све што се ти-

цало сеоске заједнице. „Правићу се да је не познајем.

Да, то ће је мало збунити“, сину му спасоносна мисао. 

– Је ли ође буде реверент за борачке пемзије?

– као да примењује исту тактику, упита Чампаруша,

пошто се полако, као да бира где да спусти ногу, увуче

у канцеларију и крајичком ока погледа у празну фотељу. 

– Јесте – одговори референт и скиде мокру ма-

рамицу са чела – ја сам референт за инвалидско и пен-

зијско осигурање. 

Жена уздахну, поправи мараму и седе на ону празну фо-

тељу наспрам референтовог радног стола.

– Ови ваши ође не знају ни за  какав ред. Не дају

да уђем код тебе, као да си, боже ме прости, маршал –

рече жена, па се јако усекну и настави:

– Дошла сам ранијем возом и ево, моребит, из-

дангубићу читав дан, а да нећу опослит оно порад чега

сам дошла. А код куће ми остаде оно, знаш, што сваки

боговетни дан треба: скуват ручак (оће свако нешто ка-

шиком!), намирит стоку, опрат, закрпит... Не знају они да

жена на селу никад не патише, колико ни коњски реп, а

опет се не види и не цијени оно што уради; не кажу

џабе: кућни посо – невидовни посо! А, богме, не знају

ни да се брез великије јада ође не долази... 

– Па добро, добро... разумем. А у чему је про-

блем? – прекиде је  референт и опет осети јак бол у сле-

поочницама. 

– Могу ли прво добит чашу воде, сува су ми
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– Ма какав Илија Дробац! Како је то он „наре-

дио“!? – љутито одбруси референт Медовић. – Кажем

вам да постоји други пут, други начин, процедура... Није

то баш тако како ви мислите.

Старица се поново лењо диже, приђе столу и испи не-

колико гутљаја воде (не приговарајући више ни њеном

укусу, ни њеном мирису), врати се у фотељу, мљацну

језиком и по трећи пут извади  рубац и обриса уста.

– Кажеш: какав Илија Дробац? – упита, искрено

зачуђена, и само јој заигра вилица. – Илија Дробац је,

знаш ти то добро, првоборац, споменичар, и први чо’јек

у селу. Зна он добро да сам ја била у бригади док је

млоги од оније што данас прописују и одлучују био у

ћаћиној ћеси! Да није било овакије ко ја, и ко Илија, не

би толики данас по концуларијама напрдивали и подри-

гивали од ситости и пјанства... Већ оћу да ми се до-

дијели пемзија, немам ја времена да око тога

набилавам и препредам ситну штиму. Кад се гинуло,

није вас ниђе било, а сад ми спомињете пр’цедуре и

прописе. Нико ме није пито, кад се дав’о живот, ни за

прописе ни за законе, већ пушку у руку, па удри по душ-

манину. А данас? Видиш ли како ми је: вас би свијет са

мном опросио! Згулила сам Лазару с грбине ову капу-

тину што је на мени (не могу, да простиш, гола пред

државне чиновнике), а ове гумењаше на ногама цијелу

ноћ сам кисјелила да са њи спану скорели крмећак и

кравља балега... 

Дуго се референт натезао са женом, квасио марамицу

и стављао је на чело, тресао се од беса, али ништа није

помогло. Старица је и даље помињала Илију Дробца,

причала о својим заслугама у рату, офанзивама, фор-

сирању Неретве, пљуцкала у рубац и није се дала одоб-

83

зију има и  свака крава у штали.

– У реду, у реду, богати... – узјогуни се референт

Медовић, па изнервиран оним што је чуо о заједљивим

„мјештанима“, настави – ...да сте носили пушку, у то не

сумњам, али треба знати да постоји законска про-

цедура, редовни поступак како се остварује борачка

пензија... а какви „мјештани“ и какве краве... бога ти!? 

– Хм! Не знам ти ја шта вам је та пр... цедура (а,

на моју душу, срамота ме да то и изговорим!), ма ако је

то неки ред и поредак, ја сам, бели, увијек била од реда:

прије но што сам ође дошла, свратила сам код твоје гос-

пође Софије... (опет се угризе за језик, зато што је тре-

бало рећи: „код ваше госпође“!) ...однијела сам јој

најбољу кокош што сам имала... јутрос сам је зором

„убила“ и на живу прешу спремила... море од ње бит

вањтака зупа... за ђецу, болан... а, бива, знам да нијесу

гладна... но, нека, кад ми тога имамо...  А знам ја да ви

морате почитовати  народну власт која вас је ође поста-

вила и њезине законе које је прописала. Ама, ја морам

ћерат по своме: реко је вами Илија Дробац, да ви мени

дате  пемзију, а ви гледајте у закон колико оћете. Зато

су вас учили и ође поставили.

Референт осети да му срце јако лупа и како му се по

лицу разлива руменило. 

– Али другарице... аман... жено! Морате покре-

нути поступак, без тога не иде...

– Полако, полако, ја сам покренула поступак, а

да га нијесам покренула, не би сада овђе са тобом ис-

тезала греду. Илија Дробац  ми је наредио: Иди ти у

службу за борачке пемзије и кажи да сам ја наредио да

ти одма дају оно што ти ко првоборцу припада. 
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цама. У једном тренутку дође му на ум да старицу

зграби за рамена и избаци је напоље, али се прену, суз-

држа неописиви бес и нареди једном службениу да на

ону цедуљицу удари печат. 

– А када ћемо доћи јопет? – упита старица за-

мотавајући цедуљицу у оне исте крпице из којих  ју је

малопре извукла. 

– Бићете обавештени, а за то време припремите

изјаве два сведока, прикупите радни стаж и решићемо

ваш проблем... што пре можемо. 

Чампаруша зашкиљи очима, усади се на ноге, поправи

мараму и упита: 

– А када ће стићи пемзија?

Референт снажно уздахну и без речи изађе из канцела-

рије, па из портирнице позва жену: 

– Софија, спремај се! Ако можеш тако брзо да

све спремиш, ја бих да већ сутра отпутујемо у Грчку. Био

сам код Панте у кредитном: одобрио ми је по хитном по-

ступку, већ ме чека коверат са парама. Мени је јако по-

требан одмор!

После месец дана проведених на одмору, Радован се

вратио на посао, расположен и освежен, па је чак ушти-

нуо младу секретарицу за подваљак,  и раздраган ушао

у канцеларију, кад: у фотељи седи Чампаруша у истој

одећи и мљацка устима! Он се тргну, јекну, пред очима

му заискрише хиљаде светлаца. Покуша да нешто каже,

али му одједном отказаше гласне жице, па истрча у ду-

гачки ходник, протрча поред десетина зачуђених гра-

ђана који су мирно седели на клупама, а кад се дочепа
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ровољити да се подигне из фотеље у коју се била ушан-

чила, вребајући сваки покрет и сваку промену  израза

на његовом ионако измученом лицу.

– Добро – рече он на крају, када је глава почела

неиздрживо да га боли – добро, ја ћу ових дана испи-

тати целу ствар, средићемо то некако, али вас молим

да сада изађете из канцеларије, јер ја имам важан и не-

одложан састанак. 

– А ти ми дај потврду, да ја имам црно–на–

бијело! Ја сам се, бели, освједочила да  данас никоме

не треба вјеровати – настави Чампаруша не померивши

се из фотеље. 

Референт исцепа из блока лист хартије и написа по-

тврду да ће у назначено време испитати случај и ре-

шити га у складу са законом, потписа га и пружи

старици. Дуго је она гледала у тај папирић и на крају га

пресави неколико пута, стави у џеп од капута и стењући

изађе из канцеларије.

Референт уздахну са олакшањем, али осети да му је

овај дан отишао у неповрат. 

– Ја морам код лекара – рече он службеницима-

писарима и брзо прође кроз дугачки ходник,  где се гу-

рала гомила света. 

Сутрадан је Чампаруша опет продрла у његову канце-

ларију, села у ону фотељу, затражила чашу воде и за-

мљацкала крезубим устима.

– Нисте ми ударили штамбиљ – рече она и из

крпица извади онај папирић и додаде га Радовану, а

њему опет, наједном, заиграше дамари на слепоочни-
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ЈОВАШ ЋУПИНА

Читавог дана су син и снаја убеђивали старог Јоваша

Ћупину да опреми своје газдинство савременим спра-

вама за обраду земље и да узме кредит како би оправио

стару кућу овде у селу. Јоваш се дуго опирао наводећи

стотине разлога против њиховог наума, али син му је

био необично упоран (исто онолико колико је према

својој супрузи био попустљив и „мек ко памук“).

Разјарен неразумним отпором свога оца, почео је да му

се уноси у лице, да лупа длановима по столу, па се,

најзад, све завршило тако што је стари на крају пристао,

дубоко уздахнувши, и узео од сина гомилу папира, об-

разаца и формулара, сложио их у фасциклу и предвече

испратио госте.

– Ми бисмо ти помогли око тог кредита – рекла

је снаја на растанку – али Мишелу морамо да ставимо

корективну протезу, а Ели треба купити флауту. Ни

једно, ни друго више не можемо да одлажемо. А што се

тиче свега око чега смо се убеђивали, добро је да смо

се договорили, јер ако сутра, не дај боже, умре једно од

вас, пропали бисмо од стида кад би се окупио народ и

видео неуредно двориште и огуљену фасаду.

Онда су сели у велику црну лимузину и одвезли се у

град, у своју „гајбицу“, о којој је снаја често причала

трепћући очима и цокћући пуним уснама са дебелим

слојем јарког кармина. Пошто су отишли, Јоваш је легао

на расклимани отоман, а баба Вилогорка је спремала

чисту и испеглану пресвлаку и слагала је на наслон

дрвене столице.

– Нека је на теби све чисто, ако те, не дај боже,
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улице, као да доби крила, запуца оним уским сокаком

на чијем су се удаљеном крају назирале високе тополе,

иза којих је мирно текао Дунав...

86



пољу, без потребе и без нужде!’ Али, шипак, он оће по

своме и онда му Тодор одбруси, али џаба: ‘Код нас је

био неки Трифко који је, ко и ти, све радио мимо народ.

Ево сам јачи и тежи од тебе, бар два пута, носио би и

тебе и то твоје цакло на плећима, али остаћу овђе, ако

треба и цијелу ефту, а нећу секат ко магаре!’ Не по-

слуша Гагро, већ некако натовари она стакла на леђа и

оде штреком, једва крачући с прага на праг, ко кад је на

њем велики терет! Однесе га ђаво поред теретније ва-

гона и нестаде иза једне окучи. Прође вријеме, дође воз

и ми се некако са оним пакетинама узпузасмо и уље-

госмо у вагоне, па дођосмо здрави и читави у село. Прво

нам је било да видимо је ли дошо Гагро, ама кад

бијасмо пред његовом кућом, жена му се раскриви: ‘A

ђе је они мој несретник, зар није с вами? Што ми га оста-

висте!?’, па настави да кука, тамо њој. ‘Није ти га’, ве-

лимо ми, ’нико оставио, но је сам ујолио пјешке под

ониjeм теретом, већ тражи запрегу да се иде уз пругу

према Паланци и да се нађе. А жив је, кењац, ма мора

да је сустао!’ Још бијасмо код тије ријечи, кад пред Гаг-

рову кућу бану мршаво коњче са колима и кочијашем у

тентрејицима, ко да су га керови буцали. Гагро је лежо

на оном сандуку у коме је било стакло, ублиједио ко

меит, ни жив ни мртав. Кочијаш нам је испричо да је

Гагро једно вријеме ишо штреком и да је, док је корачо,

запињао о прагове, па је скренуо неким путељком по-

гнуте главе, јер се од терета није мого исправит, а онда

га је пут одбацио према Обровцу и на том путу га је

нашо код неког салаша, па се ш њим погодио и ево га

довео кући... Дуго је Гагро лежо у постељи. Пошље је

кашљуцо и шишто из плућа ко болесна кљусина.“

– Е и ја ћу ти, баба, скењчати ко несрећни Гагро,

идући од шалтера до шалтера, од врата до врата, од не-

мила до недрага – заврши Јоваш своју причу.
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погази ауто!

– Добро је, добро бити неће! – рече старац став-

љајући руке под главу. – Нијесам ти ја више за пута, из-

дале ноге, а издала и памет. Ко ће изаћи на крај са оним

лезигузима и њиховим параграфима. Увијек ми је било

мрско да са њима напрдујем и изгоним правду, ко кад је

све то што се држи лаписа а не мотике насађено на ђа-

вољу држалицу.

Баба сложи ствари, остави фасциклу на сто и поред ње

новчаник од крмеће коже, са нешто новца за трошак.

– Све ми се чини да ћу проћи ко оно Гагро – на-

стави Јоваш и поче да прича о необичном путу за Па-

ланку давних и скоро заборављених година.

„Те године била је силна олуја са градом великијем

попут кокошињег јајета. Цијело село и атар су постра-

дали до темеља и није више било ниједног прозора „до

улице“ које град није скрозиро. Стакло се није могло на-

бавит у селу, па смо нас десетак комшија раним јутар-

њим возом пошли у Паланку и тамо су нам брзо

упаковали стакла, па је свакоме од нас тај пакет био

тежак мребит четрдесетак кила. Некако смо добауљали

до станице и тамо завикаше да воз иде натраг тек по-

подне, за једно пет до шест сати. Ми оне товаре, око-

ване у летве, остависмо на перону и једна група оста да

чува, а друга оде у биртију и тако све на смјену, да нам

прије прође вријеме. Али Гагро, (вазда је био мимо

народ) закрмио да натовари на леђа стакло и да оде

пругом пјешке, јер, вели, њему је вријеме скупо и не

жели да се излежава као пијандура и последњи несој на

станици. Покојни Тодор, а богами и ми сви остали, за-

вика да не иде, да је дуг пут, преко десет километара, а

терет је тежак: ‘Липсаћеш и оставићеш стрвину неђе у
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Дуго је буљио у решење, које му је донео поштар и онда

стегнутих вилица процедио:

– Вала би им се требало истоварит на кућни
праг, кад им се већ ништа друго не море учинит. 

– А ти направи жалбу – посаветова га поштар
срчући у журби врелу кафу.  – Има и над овијем нека
друга власт која може да им нареди да исправе ову по-
грешку.

– И ти си ко она баба, како су причали стари
људи. Кад је, оно, Аустрија окупирала Ерцеговину, дошо
код ње неки Сукнов Јањић, шаљивчина и угурсуз, па се
нашалио кад су га укућани упитали шта ће нова ау-
стријска власт да уради. Рече им да ће се по њиовим
прописима бабе удавати за младиће, а младе снаше за
ђедове. ‘Хм!’, брецну се млада снаша, а она баба из
оџака лупну штапом по котлу и рече: ‘Није то хм, снашо,
већ како се нареди!’ Е, овде код нас данас није ни како
се нареди.

Кад поштар оде, Јоваш згужва оно решење и баци га у
шпорет из кога је, кроз напуклу горњу плочу,  излазио
дим и нагонио сузе на очи.

– Не бацај ту погану артијетину у шпорет, опога-
нићеш нам ручак – нашали се заједљиво баба Вило-
горка.

– Немој, баба, и ти досољават! Није ми ни до

мене самога. Види: нема од онога посла ништа, него

лези ђе си и покриј се колико ти је губер дугачак, а коме

се хоће да кућу поправља, нек је поправља кад нас од-

несу ногама напријед – проговори онако тек да нешто

каже, па се упути да „изгрне“ шталу.
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Баба љутито одмахну руком и рече:

– Не прдоклачи, ђаволе стари, већ уради ко што

су ти ђеца рекла.

Сутрадан се Јоваш раним јутарњим аутобусом одвезао

у Паланку, па је тамо скупљао разне потврде, уверења

и обрасце, гурао се пред шалтерима, док га девет пута

није пробило по девет вода, а кад је дошао пред по-

следњи шалтер, једна намргођена службеница (са не-

каквом „ондулацијом“ на глави, да се Јовашу учини као

рашчупана јејина) тисну му све те папире и папириће

под нос и, пре но што љутито затвори шалтер, рече:

– Немате решење о порезу. Донесите то ре-

шење и дођите сутра!

Старац стаде не знајући куд ће са собом, па обриса

капом мокро чело и крену ка вратима несигурним кора-

ком.

– Нема ви, људи, од овије послова ништа!

Прђеле зреле, опадале зелене! Док они намире себе и

оне око себе, оста сељаку шака бува – рече пошто се

мало прибра и љутито погледа у једног бледог старца

ретке масне косе, који се, и сам у некаквој муци, с олак-

шањем насмеја. Јоваш му пријатељски климну главом

и изађе напоље, где га дочека свеж и пријатан ваздух.

Оде према аутобуској станици, а у глави му је све

брујало од вике и псовки нервозних људи који су се тис-

кали пред сваким шалтером. Осети мучнину од

устајалог ваздуха у великој шалтер сали, али се брзо

прибра и утрча у аутобус који је већ кретао.  

Кредит, наравно, није добио!
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ПАНОПТИКУМ ГАЈДОБРЕ У УЛИЦИ КАЛВАРИЈА  2

Тек што је почело да се смркава, и да се на чистом јун-
ском небу опажају слабашни трептаји првих звезда,
избио је пожар у старој кафани „Вележ“. Густ дим се
дизао високо у небо, а врели пламени језици су из-
бијали кроз прозоре и врата и лизали аркаде изнад њих,
па су се, преко усијаних олука пренели на таванску и
кровну конструкцију. Убрзо, кров се срушио уз снажан
тресак, а под његовом тежином су попустиле нагореле
таванске греде, од чега су на све стране сукнуле вар-
нице и читави облаци гарежи, разгонећи уплашену го-
милу окупљеног света. А када су стигли ватрогасци из
Паланке, од зграде, која је била саграђена негде поткрај
деветнаестог века, у улици Калварија 2, остали су узгор
само чађави зидови. Тако је нестало кафане на месту
где је побијен први белег, којим је назначена тачка од
које је кренула планска изградња Гајдобре, много го-
дина пре тога.   

Пошто је, по налогу барона Котмана, саветника Дворске
коморе у Бечу, завршио премер атара и трасирао улице
новог колонистичког насеља Оџаци, на месту где је до
тада била мала српска насеобина још из турског вре-
мена, коморски земљомер Ковач са неколико својих по-
моћника приспео је простом локалном кочијом у
Гајдобру, у рано пролеће 1764. године. Из колиба покри-
вених сламом, неправилно распоређених поред старог
пута који води од Бача до Варадина, као да су га очеки-
вали, одмах су изашли остарели Милета Радоичин и си-
нови Радоње Ђуричића и Николе Стојчева, који су били
дошли по семе, јер је сетва кукуруза била у току. И док
су младићи са нескривеном знатижељом гледали у го-
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Сутрадан је Јоваш Ћупина отишао на своју њиву. Док је

разгледао како је изникао кукуруз, испред њега прну јато

јаребица и одлете иза неког грмља близу дубоког ка-

нала. Пролећно сунце је пржило пусто и празно поље.

Само је негде далеко бректао трактор, и певала шева

сакривена у младом житу. Он стави руке на леђа и, прав

као свећа, пође према селу, где га је чекала баба Вило-

горка са топлом кафом.

„Да је сада онај мајор Чворина, па да мало подврисне,

загрлати и притегне – друге би данас тице пјевале, а не

грактали црни гавранови“, помисли, али га та помисао,

као и свака друга узалудна, брзо напусти. Само му се,

на трен, учини да се увек строго, челично лице мајора

Чворине  (кога нико никада није видео) развуче у благи

осмех, и он весело зађе у млади багремов шумарак, из-

никао на месту где је некада био велики салаш, па про-

стре капут на бујну зелену траву, седе на њ и загледа се

у копца који је  кружио високо на небу.
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двадесетак, и слушали захтев хер Ковача, који се мора
извршити у интересу државе. Све се сводило на то да
од тога дана, па до завршетка посла, прекину своје пољ-
ске радове на педесетак јутара ораница, да стоку пре-
пусте женама и деци, и да један део годишње обавезе
према држави која их је благонаклоно пригрлила испуне
тако што ће помоћи земљомеру у трасирању улица и
премеравању атара новог колонистичког насеља. Осим
тога, њихова најпреча обавеза биће и допремање
дрвене грађе за  обележавање терена, па зато нека
одмах поскидају багремове облице, којима су, као леме-
зима у старом завичају, своје сламнате кровове зашти-
тили од јаких ветрова. Јер, то је ионако већ било у
поседу државе: развучено је са старог магацина у коме
је још интендантура војсковође Савојског држала ре-
зерве војног провијанта сакупљене од обвезника из
околних рацких насеља, а свака озбиљна држава и те
како води рачуна о својој имовини.

И док су се сељаци прибирали од енергичних и неопо-
зивих захтева које је, без краја, ређао нарогушени зем-
љомер, а надвоје-натроје преводио његов смушени
помоћник, зачули су опет оно: „Глајх аусфирен!“, на шта
су се, као да су на егзерцирунгу, сви одједном укрутили
у ставу „мирно“.

Истог дана, око поднева, пола немачке миље низ пут за
Варадин, један од рацких паора забио је у земљу заши-
љену багремову облицу, на месту које је обележио зем-
љомер Ковач. 

Само неколико месеци касније, Милета је са осталим
сељанима помагао  вештим маорима из Колута, мајсто-
рима за градњу кућа од набоја, да подигну прву грађе-
вину у новом насељу, на којој је једног јутра осванула
широка чамова даска са урезаним натписом: Herrschaft-
Wirtshaus. Одмах је отворено и прво буре пива из Апа-
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милу пртљага и мерних справа које су помоћници ски-
дали са крова кочије, стари Милета се загледа у строгог
и надменог земљомера, са чијих усана су пљуштале од-
сечне команде, и зебња коју је готово годину дана по-
тискивао сада одједном поприми реално обличје.
Некако баш прошлог пролећа, његов синовац Радојко,
наредник у паланачкој милицији, рекао му је како Швабе
у Новој Паланци говоркају да је барон Котман назначио
Гајдобру као ново место за немачку колонизацију. А ово
што се сада одвија пред његовим очима може бити само
потврда онога што му је пренео његов синовац. У то се
увери истог трена када помоћници истоварише пртљаг
и један од њих, који је натуцао српски, доби наредбу да
преведе следећу заповест коморског службеника који
ревносно извршава планове барона Котмана и замисли
његове пресветле императорке Марије Терезије:

– Фи морати (пер мус, ферштеен!), да нама при-
бавити квартир, дфа квартир, у дфа фаша, фи казати
колиба, једно за хер Ковач, тако се звала наш господин,
а друго за нас, његова помоћници. Ферштеен?                                                                                           

Милета заусти да каже како се и они једва ноћу сместе
у своје колибе, како су оне без икакве погодности за бо-
равак таквог отменог госта какав је хер Ковач, али ње-
гову намеру осујети оштра заповест самог хер Ковача,
који је наслутио да ће, као и увек до сада, доћи до нате-
зања са овим лукавим рацким сељацима, без разлике
спремним да кукумавче пред државним службеницима: 

– Глајх аусфирен! Глајх! – подвикну, земљомер
Ковач, па се упути најближој колиби, а за њим кренуше
његови помоћници натоварени пртљагом и инструмен-
тима.

Сутрадан, рано изјутра, пред Милетином колибом
стајали су сви одрасли мушки становници Гајдобре, њих
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љајући се бучно, све до самог степеништа на улазу у ка-
фану, око тога на чији рачун ће се попити оних неколико
кригли пива или фраклића ракије. Ту би се нашли и џам-
баси, који би у мрачном углу кафане поравнавали
рачуне и притврђивали договоре, брбљајући само њима
знаним немуштим језиком.

По завршетку Првог светског рата, вођење кафане је
преузео Мартин Флок син, двадесетогодишњи младић,
који је био тешко рањен негде на источном фронту.
Остао је без десне ноге, и без веселог осмеха, који му
некада, док је био здрав, није силазио са лица, чинећи
га ведрим и пријатним за разговор, због чега је био радо
виђен међу пријатељима и вршњацима.

Сада је то био човек  уроњен у тешке мисли и загледан
негде у даљину, у нејасне и магловите обрисе хори-
зонта. Отац му је дао да води кафану и да ту, са љу-
дима, поврати бар део своје некадашње ведрине, да
поново оживи и врати се изгубљеним и заборављеним
радостима. Он се прихватио посла као утопљеник
сламке, радио је потпуно предано, али никада није по-
вратио весели осмех изгубљен негде иза Карпата. 

Мартин Флок отац је убрзо умро и његов син је, као
једини наследник, преузео очево имање. Постао је газда
пред којим су људи скидали шешире, а он се све више
и више предавао послу, заборављајући некадашње
пријатеље и другове, веселе момачке пијанке, девојке
са стидљивим погледима и све наде са којима је некада
живео. Једино је у послу налазио смисао, бежећи тако
од сурове стварности која му је уништила младост, и
село је брзо заборавило насмејаног и радосног мла-
дића, као да никада није ни постојао ни живео међу
њима. Био је то сада неки други човек, ћутљив, замиш-
љен и са леденим укоченим лицем. Није познато да је
на некога викао, да је превише тражио, али су његово
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тина, које су мајстори донели са собом, па се у омањој
просторији нове биртије са импровизованим шанком
зачуо жагор поднапитих мајстора и рацких сељака не-
навикнутих на то ново пиће. 

Времена су се мењала, а са њима и изглед кафане и
њени власници. Последњи приватни власник био је
Мартин Флок, предузимљив човек, трговац и земљопо-
седник који је имао неколико стотина јутара ораница,
десетак јутара добро уређеног винограда, мањи погон
за прераду конопље на Шеровом салашу и деонице у
великој фабрици кудеље у селу. Његова мала пивара и
содара могла је да задовољи све потребе села. Одмах
до кафане, чије се једно крило пружало дуж Главне
улице, Мартин Флок је дозидао нову салу са малом
бином, где се суботом увече окупљао млађи свет ради
забаве, а нешто касније у њој су приказивани и први
филмови и извођене драмске представе са глумцима
аматерима, већином занатлијама, трговцима и настав-
ницима  основне школе. 

У великој згради, на адреси Калварија 2, поред кафане
и сале са бином, биле су још и продавница „колонијалне
робе“, берберница, сарачка радионица, содара и књи-
жара, а у пространом дворишту ископано је велико
складиште за лед, дозидан мањи стан за домара и
адаптиране две гостинске собе, као и још неколике про-
сторије наслоњене на бочни зид суседне зграде. 

Недељом, после јутарње мисе, кафана је била пуна
људи обучених у свечана црна одела. Попили би криглу
пенушавог пива и одлазили својим кућама или у посете
рођацима. Тек онда би задовољни купци и продавци
стоке, заједно са вештим свезнајућим посредником,
цензаром, свраћали на обавезни алдумаш, расправ-
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– Господине, па ово је превише. Ја сам тражио
само за чашу млека.

– Добро – рече Флок – узми и иди. И да знаш, ја
сам Мартин Флок, и ја никоме не остајем дужан.

Хвала, газда Мартине! Никада нисам видео оволико
новца,

али ћу вам се једног дана одужити.

– Јеси ли ти Србин?

– Да! – одговори дечак и стави шубару на главу.

– Добро, а сада иди – рече Флок. 

Дечак се поклони и оде трапајући по блату мокрим и ис-

киданим опанцима. Мартин Флок се готово осмехну, али

се само указа лаган грч на његовом лицу, па климну гла-

вом и настави да ради свој посао. „Ти мали бедни

створе да мени вратиш“, помисли.

Дошао је и Други светски рат. Селом су пролазиле разне

војске и, временом, у народ се увукао страх, јер су не-

мачке трупе, после првих војних успеха, трпеле тешке

губитке на далеким фронтовима. Мартин је осећао да

ће се десити велика несрећа и почео је да излази међу

угледне и озбиљне људе, који су, као и он, били забри-

нути, па и уплашени.

– Неће бити добро, газда Флок! – говорили би му.

– Неће! – одговарао би Флок готово шапатом, не

знајући ни сам шта даље да ради, и шта да каже. 
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ћутање и оштар поглед били речитији од сваке изгово-
рене речи и заповести.

Тако је за неколико година, од када је преузео посао од
оца, Мартин Флок већ поседовао знатан део акција у ве-
ликом парном млину, а отворио је и неколико мањих за-
натских радионица и полако и сигурно ширио капитал,
да би постао један од најбогатијих људи у селу. 

Док је једном приликом сређивао пословне папире у
малој и полумрачниј канцеларији, угледао је пред вра-
тима дечака у исцепаној старој опаклији и са излизаном
шубаром на глави. Дечак је у руци држао чобански
штап, гледао у Флока бистрим плавим очима, и могло
се закључити да први пут види тог бледог, намрштеног
и ћутљивог човека. 

– Шта хоћеш, ти мали? – упитао је Флок.

– Хтео бих мало млека, две дана нисам ништа
јео – рече стидљиво дечак.

– Па зашто не купиш млеко овде у продавници?
– упита Флок.

– Немам пара, газда Мартин ми још није платио
дневницу. 

– А ти радиш код газда Мартина?

– Чувам његове краве доле у риту.

Флок још једном погледа у бистре дечакове очи, извади
из стола новчаницу и пружи му је.

– Ево, и купи шта ти треба.

Дечак скиде шубару, опрезно приђе и узе новчаницу.
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јер га је болела здрава нога, а на протезу се једва осла-
њао. Мучила га је несносна жеђ и све би дао за једну
флашу хладне воде. Када је колона прошла поред ка-
фане, чији су прозори слепо буљили на трг, Флок је
мало застао, још једном погледао зграду у којој је више
од двадесет година радио и са којом се сродио као са
нечим што му је било све у животу. Осетио је да му се
низ лице сливају сузе и несигурним корацима кренуо
даље за колоном. На железничкој станици наређено им
је да поседају по перону, док је један подофицир читао
спискове породица и размештао их по вагонима. У том
тренутку Флоку је пришао младић са олињалом шуба-
ром и бистрим плавим очима. 

– Ово је за вас господине Флок – рече младић и
пружи му чутурицу пуну воде и мањи завежљај. 

– Вода! – ускликну Флок. Никада није тако ха-
лапљиво пио воду, а затим је погледао у младића и
сетио се да је баш њему дао ону новчаницу. Младић је
развукао уста у широк осмех, скинуо олињалу шубару у
знак поздрава и хтео да крене. 

– Стани! – рече му Флок – Ти си вратио свој дуг.
И више од тога! Како се зовеш?

– Раша – одговори младић и модре очи му за-
сијаше од радости.

– Нека ти бог помогне, Рашо!

Воз је кренуо. Обавијено раном јесењом измаглицом,
село је остало празно.

Половином децембра 1945. године дошли су колонисти
махом из Херцеговине. Одмах су нове власти наредиле
да се кафана, којој су дали име „Вележ“, поново отвори,
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И десило се оно што су многи слутили. Једног јесењег
поподнева у село је су ушли један коњички дивизион и,
одмах за њим, вод милиције. Издато је наређење да се
све Немачке породице окупе на пашњаку, на крају села,
где је на брзину направљен логор под отвореним небом.
Флок се нашао у тој маси избезумљених људи, око којих
су стајали стражари са руским аутоматима. Два дана
нису добијали ни храну ни воду. Жене и деца су били
издвојени и смештени у мале куће на крају села, одмах
поред логора. Флок је лежао на крзненом капуту и за-
мишљено зурио у сиво јесење небо. Није имао поро-
дицу, али је осећао тугу гледајући у групе снуждених
људи који су, као и он, ћутали скамењени пред неизвес-
ном судбином. 

Након два дана дошао је млади официр, постројио их у
две врсте и прочитао наредбу Врховне команде:

‘’По одлуци великих сила победница, од 20. августа
1945. године,  сви Немци из Југославије, Русије, Руму-
није, Пољске, Чехословачке и других земаља, где су ко-
лонизирани у осамнаестом веку и касније, треба да буду
депортовани у Немачку или Аустрију. Са собом могу по-
нети само личне ствари, оне које ће им служити на
дужем путу до одредишта.“

Томе саопштењу млади официр је додао: 

„Ова одлука је уследила због ваше сарадње са наци-
стичким снагама Хитлерове Немачке. Крећете у колони,
и то одмах, пут железничке станице, где ће вас чекати
воз и даља упутства“, а затим је узвикнуо:

„Смрт фашизму – слобода народу!’’

Флок је ишао на зачељу колоне огрнут у свој крзнени
капут. Један војник му је дао омањи штап ради ослонца,

100



њима поред ува и стављао у једну корпицу правећи ки-
село лице и вртећи главом:

– Ово јаје је покварен, али чика Суљејман ће
дати један бомбон!

Тих година је у кафани радила млада Швабица чији је
муж погинуо негде на фронту.  Њу су са још неколико
Немаца оставили у селу да помогну народу и властима
око одређених послова и она је спремала храну у на-
родној кухињи, а у кафани је повремено служила као
кафе-куварица. Била је то лепа жена, једрих груди, вит-
ког покретног тела, здравих белих зуба и дуге косе ра-
суте по раменима. Многи су је чежњиво гледали  и због
ње долазили у кафану, наручивали  кафе и пили без
мере, али она им је увек измицала уз лаки осмех и не-
стајала негде у мрачним просторијама кафане, остав-
љајући их да се опијају и после тумарају пустим
улицама, све док их пијано лудило не обори са ногу и
коначно умири. 

Једне топле јунске вечери, када су однекуд залутала
два музиканта, хармоникаша, поручник Чубриловић,
млад и стасит официр са еполетама на притегнутој
белој блузи, седео је у кафани са неколико пријатеља.
Био је на годишњем одсуству, опуштен, па му је топла
летња ноћ годила. Пио је хладно вино, које га је полако
обузимало чинећи га полетним и срећним, као да је за-
лутао у неки лепши, до тада непознати му свет. Знао је
да Швабица ради овде у кафани. Ту је виђао пијане
момке како за њом ржу као ждрепци, док је она прола-
зила поред њих, лако као срна, показујући кроз осмех
своје беле здраве зубе. И у поручнику Чубриловићу про-
буди се жеља да ове пијане лење ноћи буде са њом.
Кад би се опио, у њему се јављао осећај моћи и снаге,
али је увек успевао да се обузда и смири, нарочито пред
непознатим женама, увек спремним да пруже мало, а
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да се  у њој на видном месту окаче Стаљинова и Титова
слика, а све остале зетечене слике, било да су пејзажи,
било мртве природе, било неки историјски или биб-
лијски прикази, једноставно покупе, негде однесу и за-
пале. 

– Скидај то, носи и запали! Ко зна какви се све
ђаволи са тих слика и зидова бекеље. Све у ватру! –
било је кратко наређење Председника Народног
фронта, и тако се и поступило. Преко петнаест слика из
кафане и педесетак из општинских канцеларија и оста-
лих уреда спаљено је у црквеној порти, док су око ватре
водили коло омладинци активисти, играјући све брже и
брже уз раздрагане узвике и хуктање: 

Ој, ој, ој!  Ху, ху, ху!

Текле су године брзо попут лаких и доконих мисли. Ве-
лику зграду са кафаном „Вележ“ преуређивали су неко-
лико пута. Одмах до ње изграђена је мала сеоска
библиотека са две полице раскупусаних књига, у којој је
радио, два дана недељно, инвалид, самоуки фирмпо-
писац Мајо. Прорадила је и берберница, а потом и са-
рачка радионица Јохана Хена, дебелог и мрзовољног
мајстора. Он није волео кафану и пијанице и молио је
да његову радњу сместе на неко друго, трезније место,
да тамо на миру, са неколико бледих и уморних шегрта,
прави амове и уларе за коње, али га је управник задруге
истерао из канцеларије. Ипак, дао му је мали стан
одмах до школског послужитеља Радивоја, и тако је ка-
фанско двориште добило још једног станара. А у једним
вратима са необично широким рагастовом чамио је, као
узидан, Сулејман Сулејмани, посластичар, продавајући
сладолед и сладуњаве „шарене бомбоне“ умотане у
груби сиви папир. Бомбоне су се могле купити и за јаја,
па су  деца, жељна слаткиша, доносила и пологе и по-
кварена јаја, која би Сулејман дуго загледао, тресао

102



Истрага је закључила да су фабрику запалиле контра-
револуционарне снаге и неколико недужних људи одве-
дено је у затвор. 

Негде у то време, у дворишту поред содаре радници су
копали темеље  за мању зграду и ископали људски ко-
стур. По налогу истражних органа, радови су обустав-
љени, кости покупљене и однесене на анализу, пошто
је на лицу места утврђено да је то женски костур. Про-
нађено је и неколико праменова дуге косе бакарне боје,
затим метална наруквица и мали сребрни привезак.
Селом је кренула прича о младој учитељици, која је
одмах после колонизације дошла у село и радила у
школи, али је после два-три месеца изненада нестала.
Становала је у гостинској соби кафане „Вележ“, где јој
је повремено долазио некакав зрикави човек опаког из-
гледа, и прича је тако нашла чврсту подлогу да се раз-
махне и крене по селу. Зрикави човек је, по тој причи,
из неких непознатих разлога, убио учитељицу и закопао
је поред зида содаре. Нека Ана Пух, некада служавка
код угледне немачке породице Рајс, досетила се да би
онај зрикави човек могао бити Мартин Флок. Он је, по
њеној причи, дошао по сакривено злато, убио учите-
љицу да би га неометано ископао, па је у исту раку за-
трпао тело несрећне жене. Селом је тада завладала
златна грозница. Људи су копали на сваком сумњивом
месту – испод  јасала, у подрумима, шупама, а  било је
и оних који су разваљивали даске собног пода и рушили
димњаке, али од злата није нађено ништа. 

Узалуд су власти преко дневних новина дале штуро са-
општење, по коме је онај костур припадао жени из сред-
њег века, прича о несрећној учитељици надживела је
све званичне извештаје истраге.

Тек педесетак година касније, један од првих гастар-
бајтера из села Племо Рашић, обучен по немачкој моди,
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узму много. Овога пута, гледајући Швабицу како се увије
између кафанских столова, он је заборавио на опрез-
ност која га је много пута извукла из неприлике. Решио
је да је сачека код старих разлисталих платана, да је ту
заустави и остане са њом целу ноћ у густим и непрозир-
ним сенкама дрвореда. Изашао је из кафане опро-
стивши се од пријатеља и стао поред једног дрвета.
Није дуго чекао да се у кафани угасе светла. Швабица
је журним кораком, као да бежи од некога, прешла на
другу страну улице, где је горела улична светиљка, и
убрзо нестала у тами. Газећи опрезно, пође и он. Буљио
је у мрак попут слепца, учини му се да се појавила
осветљена слабом месечином и да је стала код једне
куће са великом шареном капијом. Потрчао је према
њој, али она је опет нестала. Кренуо је даље спотичући
се о расклимане цигле на тротоару и тако је дошао до
фабрике кудеље. Видео је Швабицу како улази у једну
мању зграду где су становали фабрички радници. Да би
избегао главну капију и стражара, прошао је поред те
мале зграде и нашао се међу камарама кудеље. Светло
је горело само у стражарници, где је дремао ноћни стра-
жар. Швабица је нестала као утвара! Сео је на један
пањ, запалио цигарету и дуго зурио у ноћ, а онда је
бацио опушак и скоро отрежњен, и постиђен од сулуде
јурњаве за непознатом женом, пошао кући. Ишао је по-
лако и опрезно, држећи се ноћних сенки, не примећујући
да је иза његових леђа букнула ватра. Тек када је дошао
кући зачуо је пуцањ, а убрзо потом огласила се и ватро-
гасна сирена. Небо према фабрици кудеље били је
усијано као да је, изненада, над њом изронило црвено
сунце. 

Тада је изгорела фабрика кудеље, у чијем је капиталу

Мартин Флок млађи имао великог удела. Поручник Чуб-

риловић је истога дана прекинуо одсуство и јавио се у

своју јединицу. 
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пуно попуцалих капилара, црвено као млевена паприка,
попримило плавичасту боју ћуранове кресте. Па и тада,
пошто би у свој велики огуљени картонски кофер спа-
ковао своју робу – срца са огледалцима, огрлице од
жутих и ружичастих колачића, коњиће... –  напустио би,
тешка срца, бетонску пијачну тезгу испред црквене
порте. У кафану је свраћао, накратко, седао за сто
поред самих улазних врата, да би држао на оку свој би-
цикл са кофером покривен мушемом и прислољен уз
стабло разгранатог багрема, плашећи се необузданих
сеоских дерана који нису презали да га похарају и тако
засладе своју гушу. Наручивао је синалку, лети, и чај са
румом, зими.

Био је ту и апотекар Рашанин, син угледног музичара,
који је скривао своје порекло и своју прошлост, заправо
бекство из познате београдске породице, али се ипак
докучило да он има ванбрачно дете, да не подноси сре-
дину са строгим нормама понашања, лептир машне и
куртоазне пријеме и посете. Овде у селу живео је сам,
одлазио у ноћне шетње до железничке станице, гледао
маневре возова и враћао се у кафану да би наручио
tinctura herba apcisi compossita, како је он звао пелинко-
вац. 

Рашанин је био живахан човечуљак, лако покретљив и
увек спреман на услугу када би му неко, чак и у кафани,
где је проводио време између две смене, донео рецепт
за издавање лекова. Око њега су се врзмали различити
кафански људи, беспосличари и пијанице, студенти, оз-
биљни домаћини, службеници и сви остали који су уз
чашу тражили разговор, убијали досаду, склапали по-
слове или су, једноставно, били гоњени снажном и не-
задрживом потребом да пију, не знајући зашто и колико
то кошта. У таквом друштву, у коме се лако замеће смех
и испредају недовршене приче, испричане без реда и
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са офарбаном косом, фотоапаратом и транзистором
преко рамена, дошао је на одмор и у кафани пред не-
колицином људи испричао необичну причу.

„Она учитељица“, причао је он, „била је ванбрачна
ћерка бившег власника кафане Мартина Флока. Живела
је у Суботици, где је после рата променила име и пре-
зиме и, по савету свога оца, дошла овде и запослила се
као учитељица. На лични захтев, настанила се у кафан-
ској соби за ноћење и полако са сакривеног места из-
влачила дукате, које је у Суботицу преносио онај
зрикави човек. Када је извукла и последњи дукат, оти-
шла је оцу, где је касније, уз његову помоћ, отворила
луксузни хотел у коме сам седео, као што сада седим
овде, и својим очима гледао Мартина Флока. Причали
су ми неки пословни људи, блиски Мартину, да је про-
клео ватром сву имовину која му је овде конфискована.“

Племо је затим испио чашу пића, значајно погледао
окупљене пријатеље, платио рачун и, њишући куковима
као каква заводница, изашао из кафане.

– Лаже кењчина, пас му мајку ... – рече љутито
Милија, солунски добровољац, који није волео Плема
због његове офарбане косе, шареног швапског одела и
приче о лукавој Швабици и њеном оцу Мартину Флоку.

Кафана је радила без престанка, а за њеним столовима
са карираним чаршавима ређали су се многи заним-
љиви ликови и одвијали још занимљивији догађаји. 

Повремено,  у кафану би навраћао лицитар Јанко из
Силбаша, али само када би био потеран плахим лет-
њим пљуском или слеђен од касних зимских мразева
појачаних првим ударима кошаве – кад би његово лице
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И, једног кишовитог јутра, одвезли су га у болницу, из
које се више никада није вратио у село. Где му се за-
метнуо траг, то нико није могао да каже. 

Ђоро би, понекад, растужен и мамуран, наручио пиће
од дебелог и отромбољеног конобара.

– Молим једну тинктуру за душу апотекара Ра-
шанина!  

А поштар Гашо је одмах испричао анегдоту о апотекару,
коју је причао кад год би се поменуло његово име. 

„Опсовао једном апотекара онај луди управник Ђоко.
Опсова човека на правди бога и јадни апотекар се рас-
плакао као мало дете. Било ми га је жао и да ми Ђоко
бијаше мало ближе, скочио би му за врат. Неколико
дана апотекар је туговао, ко да је све покопао, а онда
једне вечери дође весео ко стари сват. ‘Господо, осветио
сам се оном мом душманину, и зато: конобар питај шта
пије кафана...’, рече и ми помислисмо да му је уместо
лека дао отров, али није...  Те нам ту исприча, сав ра-
достан, како је Ђоко дошао код њега у апотеку, пружио
му рецепт, он му је издао лекове, али, рече нам сав по-
носан: ‘Кад сам му дао лекове, нисам му рекао из-
волте!‘ И ето, то је била његова освета!“, заврши
поштар Гашо причу, па театрално рече:

– А сада: конобар, дај још једну тинктуру и нека
је господину Рашанину на здравље!

Негде из мрачног угла кафане, огласи се Шишка са пле-
теним сламним шеширом и позлаћеним зубима, због
којих је шушкао када говори, као да гризе коцку шећера.

– Браћо моја, некако је пражно бреж господина
Рашанина... па зато, и мени једну тинктуру, молим!
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циља, зачула би се понекада песма „Хладан ветар
пољем пири...“, коју је Рашанин певао рапавим гласом,
и то је, по свему судећи, била једина песма коју је он
како-тако знао да отпева, бркајући, ипак, речи и мело-
дију.

– Ћаћа ти је свирац, а ти знаш само ту једну
песму! – добацио му је једном Ђоро, ноћни стражар,
коме је кафана била други дом и свет без кога његов
живот не би имао ни смисла, ни сврхе, а чија је животна
девиза била: Кафана све види и све зна. 

Код те погане заједљиве упадице, апотекар је застао
као погођен громом. Она га је подсетила на слике које
је, бар овде, у кафани, некако успевао да потисне – оца,
угледног професора музичке академије; мајке, оперске
певачице; брата, психолога и научника; жене и њиховог
детета, од којих је побегао и тумарао од места до места.
Та хладна породица, лишена топлих и срдачних односа,
предана свом послу и сопственом угледу, гледала га је
и ове ноћи презривим погледима и чак са мржњом. Он
је увек у њиховим очима био туњави човечуљак, без
имена и презимена, нико и ништа.  Тај бол га је пратио
још из раног детињства, и само се временом појачавао. 

Одмах је пошао према излазу и са врата љутито доба-
цио:

– Мој отац није свирац!

Одлазио је у влажну собу, одвојену од апотеке само па-

раваном. Узимао је са полице флашу пелинковца и ис-

пијао је снажним гутљајима. Чинило му се да сви људи

у селу знају за његову судбину и да му се из потаје по-

другљиво смеју као последњем човеку, и то га је наго-

нило да пије још више и још жешће. 
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ЗОВ ФИЛМА

Кладим се у литар најбоље текиле, каква се точила у

салунима Санта Феа, да ниједно место хиљаду миља у

круг није имало такве момке као Гајдобра тих далеких

шездесетих година. Филм, посебно вестерн, који је тада,

како би рекао песник, био више од судбине, створио је

тако сликовите и упечатљиве ликове какве није могао

изнедрити ни најбољи писац вестерн романа.

Онај део старог гајдобранског трга између швапске

цркве и плехане посластичарнице Шаћира Шљоке,

крупног Шиптара званог Гушан, због огромне гуше на

врату, па ниже према биоскопу „Нова Војводина“, у

длаку је личио на оне добро нам познате варошице са

Дивљег Запада. Одмах пошто би ступио на трг, намер-

нику би пала у очи табла на порталу цркве са натписом:

„Путниче, пролази у миру, овде влада закон Дивљег За-

пада!“ И заиста, пред салуном (Гушановом посластичар-

ницом), на једној расклиманој столици, увек је дремао

маса-Мићо са својим вучјаком Лесијем. Само понекад,

готово неприметно, он би се пренуо из подневног дре-

межа, па би палцем подигао са чела свој беспрекорно

фазонирани стетсон боје песка из мохавске пустиње,

осмотрио околину и гласом леденим као смрт запове-

дио: 

–  Љазиме, прљава жгадијо, донети мени ват-

рена вода!

Кривоноги и рахитични Љазим, сметени млади посла-

стичар са нездравим руменилом на лицу, доносио би

тада страшном маса-Мићу чашу лимунаде и враћао се

у своју плехану јазбину, зачуђен, а опет некако неодре-
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И тако: све што кафана види и зна је, најчешће, онај са-
кривени део живота, о коме нико не жели баш све да
зна, али он ипак однекуда процури као влага из зида
која оставља неугледну прљаву мрљу. 

Па и та мрља  је  изгорела у једном једином трену!
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срамно побегли. 

Дуго је маса Мићо носио тај просечени капутић, и није

било те силе која би га натерала да оде код сеоског

кројача. Та рупа од бови ножа значила му је много. Био

је то необориви доказ стварног обрачуна негде у неком

дивљем граду пуном разуларених протува и немилосрд-

них бандитоса начетих алкохолом и мецима из старог

доброг колта. Мићо је коначно постао први каубој чије

су се приче слушале до дубоко у ноћ, негде уз ватру и

кафу кувану у плеханом лончићу. Уживао је у заслуженој

слави, а једино га је мучила и опсесивно прогонила

мисао да би негде између нашег села и околних села

требало прокопати тунеле како бисмо и ми имали право

подземље. 

Маса-Мићо би се после сваког похода враћао пред Гу-

шанову посластичарницу и ту, у заслуженој доколици,

сатима цедио „ватрену воду“. За то време би Гезо, звани

још и Огњена Стрела, забадао нож у стара црквена

врата, са удаљености од тридесетак стопа, и то са так-

вом прецизношћу да би и Пидара звани Ледено Срце,

који је на пијачном столу лежао непомично као камен,

коначно померио своје тело, тешко неких сто педесет

фунти, да ода признање Огњеној Стрели и његовој за-

дивљујућој вештини. 

Стари свештеник швапске цркве, велечасни „думо“

Фрањо Јајец, на све то је љутито вртео главом, и сваки

пут би се жалио месним властима на недопустиво по-

нашање сеоских каубоја, који му ремете службу и ду-

ховни мир, а на то су и власти и управник Дома културе

обећавали да ће стати на пут „каубојцима и ин-

дијанима“, као и ономе ко их наводи на тај пут. Али све

је и даље текло по старом. Велечасни се, немајући куд-
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ђено усхићен што је и он део невидљиве драме коју не

разуме али слути њен набој, као што је слути и праш-

њава улица, која ће је памтити до последњег гајдобран-

ског каубоја.

Маса-Мићо, познати каубој са стомачићем надувеним

попут јареће мешине, проводио је дуге летње дане ис-

пред плехане посластичарнице начете рђом и трулежи-

ном. Увече, када би на репертоару био један од

најновијих вестерн филмова (којима су дистрибутери

тих година уредно снабдевали провинцијске кинемато-

графе), облачио је капутић са два реда дугмади, на чијој

је полеђини, испод десног рамена, зјапила рупа од

убода ножем. А та рупа је имала своју славну историју.

Наиме, док је једне вечери, носећи неизоставни стетсон

на глави и уске фармерице, ишао спорим кораком умор-

ног јахача тек приспелог из прерије, нападнут је изне-

нада, мучки, у једној малој и прљавој вароши. Био је то

обрачун који ће се памтити до краја света. Његови

момци  су се разбежали као прљави творови, а један од

нападача, риђи момак зрикавих очију, боцнуо је маса-

Мића ножем испод плећке. Мићо је страховитим левим

крошеом послао риђег момка у царство снова, а онда

је, иако рањен, успео да избегне стампедо прогонитеља

и да ускочи у теретни воз који је управо кретао са ста-

нице. Тако је, са ножем у леђима, успео да негде око по-

ноћи дође у село. Тек сутрадан је пошао код лекара,

заносећи десном ногом, као да му сметају мамузе, и ту

му је закрпљена рана. На питање лекара како је дошло

до повреде, одговорио је, цедећи сваку реч кроз ретке

зубе:

– Био је то обрачун код ОК корала! – затим је по-

дигао шешир, узео нож и одгегао пут центра праћен го-

милом његових снебивљивих момака, који су синоћ тако

112



Њега јашем с каубојима...

Затим би се иза Гушанове посластичарнице зачула от-

егнута песма слична дивљем зову којота:

Куку- руку- ку, палооома!

Ај-ај- аја-јааа, не плачиии...!

Са црквеног торња фркнуло би јато уплашених голу-

бова, а Стампијев Смоки би кренуо у кас заносећи

задњи део трупа. Велечасни би се прекрстио, нешто

промрсио себи у браду и, попут утваре, нестао иза теш-

ких врата црквене зграде у порти, где је становао.

Некако у време када је вестерн грозница била у самом

зениту, основну школу је посетио просветни инспектор,

страх и трепет за сваког наставника и сваког директора

у нашој пространој прерији, који је био познат по на-

димку Злопоглеђа. Његове посете школама завршавале

су се, готово редовно, оставкама директора или пре-

мештањем наставника на службу у неком забаченом

месту, тако да су се овдашњем старом директору, кад

је чуо за Злопоглеђин долазак, појавиле црвене фле-

кице по лицу. И као за инат, инспектор Злопоглеђа, са

најеженом косом и брковима, одевен у црно одело,

бануо је код наставника географије Шиљића и изабрао

једног од сеоских каубоја, Дивљег Коња, да га пре-

слиша, оцени његово знање и, потом, најури наставника

у неку другу школу у најудаљенијем кутку прерије.

– Кажи ми нешто о Стеновитим планинама – по-

ставио је питање инквизитор, срећан што ће ухватити

још једног ученика у незнању и предузети одговарајуће

мере према школи.
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камо, коначно помирио са судбином, а једном им је, чак,

поклонио старе мамузе које су некада давно припадале

његовом рођаку оберлајтнанту Шулцу, командиру неке

коњичке јединице у аустроугарској војсци.

Понекада би браћа Мађија и Звечарка кренули у обра-

чун са леворуким Блеком и Дивљим Коњем. Летели су

у празно широки крошеи и аперкати, све до вешто из-

веденог пада, који би увек изазвао врисак неке упла-

шене девојке у пролазу.

– Не вичи, манита скво, каубоји умиру усправно!

– процедио би леденим гласом бледолики Сам, који је с

усхићењем посматрао тај обрачун у који није смео да се

умеша, да не би повредио строга правила борбе. Онда

би Џо Невада са својом гитаром отпевао „Песму бан-

дита“, која је чак и стаменом маса-Мићу ледила крв у

жилама.

Мађија и Звечарка, као и бледолики Сам, припадали су

породици чији ранч није обиловао ни крупном марвом

ни плодном земљом. Имали су само коња Смокија, за-

право мршавог доратастог коњића дуга врата и ретке

замршене гриве. Са тим коњићем је њихов отац Стампи

обављао ситне послове, док им је мајка, тетка Дрол, об-

учена у набрану хаљину, са дугим чизмама на танким

ногама и плитким шеширом широког обода на бухавој

глави, кувала ретку кафу и испијала разређену текилу

из мале пљоснате флаше сакривене у гомили крпа

испод своје хаљине.

Док би Стампи пролазио преко трга са натовареним ко-

лима, неко би запевао:

Имам коња звана Смокија,
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у међувремену, набавио чизме од неког пензионисаног

официра и скратио им саре, па је са својим шеширом,

исеченим капутом, звонарицама и мамузама обе-

рлајтнанта Шулца, као и опасачем са мноштвом нитни

и металних украса, коначно постао прави каубој, окру-

жен гомилом снажних момака који су били спремни да

са њим одјашу даље и од самога пакла.

Увече, покрај ватре запаљене на крају малог стадиона,

Мућаћо је свирао на усној хармоници. Учио је за коно-

бара у оближњој варошици, откуда је доносио неверо-

ватне приче о Дивљем Западу и препричавао филмове

о снажном шерифу Вајату Ерпу и његовој браћи, о трци

за Оклахому, потери за златом... Из ноћи би тада изро-

нио Зурка у шими ципелама, црној јакни и уским панта-

лонама опасаним каишем широким неколико инча. Он

је помало реметио атмосферу причама о Дубровачком

Гусару, Ники Бартули и попу Тодору, који на свом бесном

вранцу вија неког несрећног Турчина, али је својим бес-

прекорним изгледом заслуживао дужно поштовање,

што му је увек обезбеђивало почасно место поред ло-

горске ватре.

Али, као и у свакој причи, ова дружина се растурила

баш у време када је филм потиснут и када су, коначно,

затворена врата кинематографа у Гајдобри. 

Последњи каубој, маса-Мићо, одјахао је, без поздрава,

негде на север. Само је једног дана његовом верном

другу Огњеној Стрели поштанском кочијом стигло писмо

од неколико речи: 

Амигос, Одјахао сам негде на север,

Видимо се у паклу!
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Дивљи Коњ је устао, лењо откопчао сребрну дугмад и

полако померио десни скут капута, као да ће истог тре-

нутка, брзином звечарке, извадити колт и са свих осам

метака изрешетати чекињасту главу инспектора Злопог-

леђе, а онда је уздахнуо и погледао у прљави и не-

окречени плафон, а из уста је потекла бујица речи:

– Западно од реке Саскачивен, Мисури, Рио

Гранде и Колорадо леже Стеновите планине, од којих

се јужно пружају Невада, Аризона, Ајдахо... – и Дивљи

Коњ је наставио да бесконачно набраја ланце Стенови-

тих планина и њихове обронке, који су водили до чуве-

них превоје преко којих су прелазили пионири Запада

са дугим караванима тешко натоварених кола са арње-

вима и усамљени трапери и трагачи за златом. Затим

су уследиле пустиње на њиховом источном ободу, па

затим...

– Доста! – дрекнуо је изненађени Злопоглеђа, и

одмах се усмерио на нову жртву.

Али ни Луди Бизон није заостајао за Дивљим Коњем.

Течно је декламовао градове из равнице западно од Ми-

сисипија, и то не само оне највеће  – Сан Антонио,

Вичита Фолз, Шејен, Доџ Сити и друге, него и оне најсит-

није, за које је била везана и најбезначајнија епизода

историје Дивљег Запада,  па је инспектор по други пут

дрекнуо:

– Доста! – а онда се, нарогушен, без поздрава,

стуштио према вратима учионице, да би, минут касније,

уплашеном директору рекао како су ученици добро

спремили географију, те да наставника Шиљића треба

похвалити.

Од тада, сеоске каубоје нико није дирао. Маса-Мићо је,
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ЧОВЕК ОД РЕЧИ

Дуго је Панто радио у Немачкој, тамо стекао породицу,

жену и два бледа пегава сина, па, најпосле,  и – пензију.

У село је долазио ретко – првих година, као и сви гастар-

бајтери, зато што није имао са чиме да задиви све оне

који су остали у селу, осим белим летњим оделом и кож-

ним шеширићем чији је обод једва допирао до ушију, а

потом због лаког презира који је осећао према заосталој

средини која није могла да издржи било какво поређење

са великим светом у који је отишао. Па и после, долазио

је једном у две-три године, да обиђе мајку, старицу суву

и почађавелу као јарећа нога заборављена на черјену,

а кад је она умрла, спалио је њене ствари, слике и све

што је за дуга века скупљала као хрчак, преуредио кућу

и решио да од пролећа до зиме овде проводи дане,

шета по пољу и у хладу великог кестена у своме дво-

ришту чита новине. Није волео посете ни дуге и празне

разговоре са комшијама, сматрајући да једном при-

стојном и богатом господину као што је он нимало не

приличи да распреда приче са доконим рођацима и за-

мљацима, да се свађа око међа и политике, да у кафани

пије лоше пиће и да га конобари варају и пљачкају као

последњег ниткова. 

Док је боравио у селу, понекад би код њега навраћале

две средовечне жене, рашчупане и прилично запуштане

– да му донесу намирнице, поспреме по кући, не за-

државајући се никада више него што треба. Само би по-

некад на брзину посркале кафу коју би саме скувале, па

и то је Панту било превише, јер му је сметао  задах њи-

хове кухиње који их је пратио на сваком кораку.
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Сада је сеоски трг пуст, као да је њиме пројурило крдо

бизона у лудом стампеду односећи на својим папцима

последње трагове који су подсећали на маса-Мића и

његове жестоке момке.  На крову старе швапске цркве,

као на неком напуштеном амбару за жито на Средњем

Западу, ветар се бездушно поиграва са великим кома-

дом лименог покривача. Понеко прође у журби, и не

слутећи да је на том месту некада владао закон Дивљег

Запада. 

Само ја и сада, када се сетим Џоа Неваде и начина на

који је певао ону песму о бандитосима, осетим неодо-

љиву жељу да бацим ласо око врата своје скво, поса-

дим је испред себе на дивљег мустанга и одјашем негде

далеко, далеко...  у  долину Великих Снова.
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Ој Радо, ој Радмила,

Шта си с меном учинила...

– Ето, опет су почели и бога питај када ће се за-
вршити све ове свињарије...

– Такав је овде обичај – добаци друга жена, али
је Панто љутито прекину.

– Обичај? Kакав обичај! Ово је вандализам. Ти
ћеш, фрау Босиљка, у Немачкој добити свечану позив-
ницу за такве прилике, уплатићеш на одређени рачун
колико је назначено у позивници, отићи ћеш у хотел,
сести на већ одређено место, попити једно или два
пића, појести лепо сервирано парче сира и дивне ти-
ролске кобасице, слушати лепу музику, плесати..., а
овде, као да си забасао у камено доба! Заиста не разу-
мем овај свет!

Жене слегоше раменима, посркаше кафу и баш кад су
се спремале да пођу, у двориште уђе младожењин отац,
мршави високи човек избуљених очију. 

– Ја сам, комшија, дошао да Вас позовем на
наше весеље. Дођите после венчања, да се мало про-
веселимо – рече без икаквог увода, па се мало поклони
и, као да се постидео, оде и не сачекавши одговор. 

– Ово је просто да човек полуди! Он се мени

руга. Он се са мном спрда, као да сам ја жељан његове

месине, кафанске музике и певачица које певају као да

имају озбиљну упалу крајника. Не зна он мене! Поред

тога, позив за свадбу се уручује на време, а не сада

када се млади враћају са венчања. У цивилизованој Ев-

ропи он би од свакога био исмејан и избачен напоље! –
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Јесен је те године била сува и топла. Панто је јавио у

Немачку да ће остати у селу све до првих киша и  до-

садних маглуштина, које би само ометале његове

шетње по пољу и дневне изласке до малог киоска од

дасака на тргу, где је куповао цигарете и новине. Оне

две жене су му већ спаковале већи део ствари за по-

вратак у Немачку, а он је на свом великом аутомобилу

поправио ситне кварове и припремио га за дуги пут. 

Баш тих дана, преко пута његове куће, комшија је раз-

апињао пространи шатор и припремао све за велику

свадбу. Женио је сина и већ дуже је отуда допирала му-

зика, чула се вика и галама, због чега Панто није могао

да спава, па чак ни да чита новине. Ујутру, када су

дошле оне две жене, он је викао пискавим гласом тре-

сући се као да је у грозници. 

– То је просто невероватно! Већ три дана и три

ноћи они се деру и пију, а то нећете видети нигде у ци-

вилизованој Европи.

– Ријешио и мртав да прне! Али, код нас ти је

овако: Игра коло, пркно голо, кад је сито, нек је голо! –

рече, повлађујући му, једна од жена, као да је једва

дочекала прилику да се подсмехне комшији, који је

свадбу „закувао на велико“.

Уто је на супротној страни улице, испред шатора, засви-

рала хармоника. 

– Ију, ију, ију, ју!  – врискао је женски глас и Панту

задрхта вилица.

– Музика, опичи! – драо се неко испод шатора и

промукли глас начет алкохолом и дуваном запева:
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– Још и ово! – урликну и ногом удари у нову пли-

шану фотељу. 

Сат времена после тога стигли су и трубачи. Њихов до-

лазак огласи неко са два пуцња из пиштоља, као да се

они сами нису већ  најавили громогласном свирком.

Није више имао речи којима би што црње описао ово

дивље весеље. Али се прасећа глава и даље кезила

према његовим прозорима.  

– Како је већ једном не пождеру? – упита гласно

Панто и сети се да никада у Немачкој није јео прасећу

главу. 

Сватови су халапљиво сркали чорбу и чекали нове при-

логе. 

– То је чиста лудорија! – грмео је и даље Панто

и наставио да нервозно шета по соби.

Коначно је пао мрак. Испод шатора упалише светло и

музика, праћена циком, вриском и пуцњевима, засвира

још јаче. А она прасећа глава била је још увек на свом

месту.

Са мраком се однекуда дошуњаше скоро заборављене

слике из детињства. Поред Панта је промицало све оно

што је било некуда одлутало, па се, најзад, вратило из-

ненада, неочекивано. Сетио се како је у детињству гле-

дао свадбе, улазио криомице у собе претворене у

оставе, трпао колаче у џепове и грицкао их сакривен иза

стога сламе. 

Сада је шетао нешто смиреније, од једног до другог угла

простране собе, и повремено погледивао кроз прозор.

Нешто га је вукло да оде тамо, да се врати заборавље-
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викао је љутито Панто.

Збуњене толиким бесом, оне две жене коначно одоше,

а Панта  у празној и пустој кући обузе још већи бес. Оти-

шао је у собу до улице и погледао на огромни шатор по-

стављен са друге стране широке улице. Угледао је

невероватно дугачки сто постављен испод шатора и

прекривен белим столњаком. На њему су били велики

послужавници претрпани свакојаком месином. Шатору

се управо приближавала дугачка колона сватова који су

певали уз пратњу хармонике. Неко баци пуну флашу и

она се уз прасак разби о бетонски тротоар, а срча се

расу све до друма на средини улице. Настаде велика

вика и галама полупијаних људи који су покушавали да

уграбе што боље место под шатором. Панто се склони

са прозора псујући сватове и сулуде обичаје какви се

могу видети само овде, у овом пустом и забаченом селу,

далеко од културног света и његовог чистог и пријатног

градића негде у Немачкој, где све протиче у миру, без

овакве непојмљиве халабуке. Пожеле да истог часа

крене у тај мирни градић, али се сети да овде има још

неколико ситнијих послова које није обавио, па бесно

дограби  телефонску слушалицу да се јави својој жени.

– Овде је, мила, прави ужас... ја ћу коначно по-

лудети... овде је некаква пијана свадба… – рече узбу-

ђен, не распитујући се чак ни за њено здравље (о коме

је толико бринуо).

Жена се уплаши и нареди му да одмах крене за На-

мачку и да, можда, о свему обавести полицију. 

Панто спусти слушалицу, љутито прошета по соби, по-

ново погледа кроз прозор, а са онога стола преко кога

су били прострти бели столњаци, кезила се, њему право

у лице, печена прасећа глава!
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ПОТЕРА

Крик, оштар као нож, распара мирну мајску ноћ, која се
истог часа испуни лавежом паса и буновним гласовима
људи пробуђених из првог сна. 

Пред кућом пекара Проле, у густом мраку испод олисталих
багремова, искупи се, зачас, расањена гомила света, у којој
је већ грлатио и галамио Светo Плештало, промуклим и
рапавим гласом,  као да виче из бачве: 

– Похара! Похарааа...

Жена пекара Проле, ситна старица са олињалом и упла-
шеном пудлицом у наручју, махала је немоћно танком гран-
чицом тек расцветалог јоргована, као да разгони мрак и све
око себе што псује и виче до изнемоглости.

Пекар Проле, обучен у кратке и тесне пртенице и широку
ноћну кошуљу сашивену од лана, поче да лелече као да је
над гробом. Његов лелек био је тежак, мучан и набијен ле-
деном језом, која у овој мајској ноћи прожима страхом и
злом слутњом. 

А гомила испред куће расте!

Из мрака израња добровољац из последњег рата Бати-
ница, обучен у нову маскирну униформу, са сиво-маслина-
стом беретком на глави. На њему је све притегнуто и
„чусто“, као да се припрема за параду. Ту су и три брата
Баковића, увек спремни за кавгу и свађу, за хајке и потере,
а за њима се догега пијани ноћни стражар Ђоро, кога
овакве потере трезне и враћају из пијане обамрлости. У го-
мили је био и скретничар Рођо, прљав попут колског паоца,
затим једна дебела жена у кућном огртачу и још неколико
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ном детињству и младости, данима када се са друшт-

вом опијао и певао до промуклости. Срце му је јако за-

играло, али он се свом снагом опирао све јачем

искушењу да се придружи тој пијаној светини. „Ја бих

био простак када бих отишао тамо. Не, то не долази у

обзир, то је испод мог нивоа, испод моје културе, испод

моје части. Мој карактер је чврст!“, уверавао је себе, али

је још једном погледао кроз прозор и видео гомилу људи

са подигнутим рукама у лудој и пијаној игри, и био је по-

носан због свог чврстог карактера...

Али, негде око поноћи – заиграо је бесно танец са де-

белом куварицом, пошто је оглодао ону прасећу главу. 

А ишао је тамо и сутрадан! 
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МУЋАЋО 

Када је, уз све муке које прате ученике који су се истрг-

нули из слабашних и несигурних родитељских руку, за-

вршио угоститељску школу, Мућаћо је, заузимањем

угледног рођака, добио посао помоћника конобара у

новом хотелу  „Дунав“ у Паланци. Нико није ни помис-

лио да би он могао да ради конобарске послове, да би

се могао снаћи тамо где се држало до дисциплине и

реда, где се тражила послушност, али Мућаћо је, насу-

прот свим сумњама и неверицама, радио и боље и

више него што се од њега тражило и очекивало. 

Са необичном лакоћом кретао се између столова, по-

служивао госте, испраћао их и дочекивао, као да је у

томе послу годинама стицао искуство. Осредње висине,

танак, са живим кестењастим очима, правилним носем

и бледим лицем, преко кога би лако зaтитрао умиљат

осмех, издвајао се од остале послуге и својим елеган-

тиним начином одевања. Зато је убрзо био распоређен

у главну салу, где су долазили отменији гости. 

У селу, где је живео са родитељима – болешљивим и

ћутљивим оцем и мајком суботарком, није имао по-

уздане пријатеље, али је према свакоме био љубазан и

предусретљив, какав је био и на послу. Увек је био у чи-

стој одећи и са великим мексиканским сомбрером на

глави, због чега су га назвали Мућаћо. Тај надимак га је

пратио као сенка и он га је са поносом прихватио, исто

тако као што понеки људи прихватају титуле, кријући

иза њих право име и презиме. 

У селу је било доста људи са надимцима који су постали
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младића обузетих ноћним немирима и мучених младалач-
ком несаницом.

Потера за непознатим похарачем под командом добро-
вољца Батинице најзад крену!

На уским прозорима сеоских кућа појављивале су се раз-
личите расањене главе, које су на бледом светлу сијалица
личиле на канте, дулеке, лампионе, абажуре... Негде се
огласише два пуцња и пси залајаше још јаче и упорније,
кидишући на безобличне варљиве ноћне сенке и звезде
разигране на небу младог месеца. 

– Ко лаје, зашто виче...? – бунца командир поли-
цијске патроле, док потера одмиче негде према атару. 

Проле и његова жена, умотани у крпице и шалове, дадоше
изјаву командиру и убрзо се све умири и утиша, осим да-
леких дозива потере.

Ноћни ветар, лак као сенка, прелете преко натрулих кро-
вова, носећи са собом крик некакве ноћне птичурине и
меки, сањиви звон сеоске цркве. Угасише се и светла!

Из мрачног дворишта пекара Проле, у коме је најзад све
утихнуло као у јами и предало се сањивом ноћном миру,
изађе погурена прилика и држећи се мрачних сенки пређе,
попут утваре, на другу страну улице. Жена чије се лице
само назирало иза одшкринутог прозора на кући добро-
вољца Батинице одахну са олакшањем и са рамена скиде
меки ноћни огртач. Указаше јој се голе груди наквасале као
тесто... Човек-утвара опрезно приђе прозору, ослушну још
једном гласове потере која је одмицала чипским путем,
спусти до колена пртенице, помокри се уз огуљени зид
попут пса који удара међнике неком свом невидљивом за-
брану и ускочи у собу, из које га запахнуше мемла и јефтин
женски парфем.
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зили на перон, наслањали се на металну ограду и гле-

дали у вагоне пуне поспаних путника, а када би воз кре-

нуо даље, враћали би се у чекаоницу, сваки на своје

место, и ту стрпљиво чекали следећи воз.

Мућаћо је ове момке гледао као залутале скитнице, које

су, после дугог лутања бескрајном преријом, доспеле у

ову малу постају са излизаним дашчаним подом, са не-

колико клупа офарбаних у зелену боју и једном тучаном

пећи из које је зими сукљао дим. 

Обично, одмах крај пећи седео би Брко, блед и равно-

душан на све што се око њега дешава. Имао је више од

четрдесет година и био је најстарији међу овим мом-

цима. Преко дана је радио у једној мањој трговачкој

фирми, као физички радник, а увече би долазио у че-

каоницу, седао на своје место и тако је, обузет непомич-

ношћу, седео сатима. Није волео галаму и вику. Једино

што би га померало са места била је непотребна галама

и он би строгим гласом, увијајући раменима, изговорио

само једно: „Доста!“

И опет би завладали мир и тишина, само би негде даље

на перону галамили железничари и клопарали точкови

теретних вагона, које је, уз повремене пискове, вукла

мала маневарска парњача. На супротној страни, поред

неопраних прозора, седели би Чопа и Љубан, који је био

ожењен дебелом куварицом из ресторана преко пута

станице. Чопа је био мршав, висок и сув као бакалар,

али необично причљив и хвалисав, па су га путници који

су преседали на овој станици увек  слушали с неподе-

љеном пажњом, чудећи се његовим необичним при-

чама. Остали момци су нестрпљиво чекали сваки воз,

а када би се из далека чуо писак локомотиве, један од
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део њиховог личног имена, али и карактера, проду-

бљујући оне особине, нарав и склоности које су се до

тада једва назирале. Са тим надимцима су живели и ра-

дили, па су им чак и ближи пријатељи и сарадници вре-

меном заборавили право име. Тако је и Мућаћо носио

надимак по великом мексиканском сомбреру, срећан

што у својим мислима припада другом свету у коме се

играју самба и степ, и плеше једна врста напуљске та-

рантеле у све бржем и бржем ритму, док се не падне у

пијани транс, појачан текилом и врелим сунцем!

Овде у селу, где је владала тешка доколица, Мућаћо се

осећао усамљеним, истргнутим из света луде игре и

пијаног плеса. Хватала га је туга при помисли да ће ту,

поред болесног оца и мајке, предате молитвама и

страху од скоре пропасти света, живети и трунути попут

последњег изгнаника, и онда би пискавим гласом запе-

вао:

Ај Халиско, земљо снова...

И било би му лакше. Пред њим су се тада ширили

нејасни предели Гванахуата, Кампече, Сијера Мадре и

других крајева о којима би понешто прочитао или начуо

гледајући филмове. 

Понекад би дошетао до железничке станице, да гледа

возове и путнике, и остајао у великој прљавој чекаоници

до касних ноћних сати. Тамо је увек било неколио сео-

ских момака, којима је ова чекаоница била место за

ноћни излазак, а где су, заправо, чамили до првих јутар-

њих возова, не знајући ни сами зашто су ту и кога чекају.

Били су то мирни момци које је из обамрлости будио

писак локомотиве и тада би сви, као по команди, изла-
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цајући торбе и ранчеве на једну клупу, док се риђи ду-

гајлија, вођа групе, натезао са отправником возова, који

му је коначно објаснио да воз за Паланку полази тек за

два сата. 

И Мућаћо је ушао у чекаоницу. Чешки студенти су и

даље галамили, као да се због нечега свађају, па када

су се разместили по клупама, један младић великих

подбулих очију и ретке јареће брадице почео је да свира

на гитари. Пегава девојка у шорцу, кратко подшишане

косе, пришла је Мућаћу и затражила сомбреро. Он је из-

ненађен близином непознате девојке устукнуо један

корак и, као омађијан, послушно скинуо сомбреро. Де-

војка га је ставила на главу, необуздано се насмејала,

као да је само хтела да покаже своје беспрекорно беле

зубе. Буљооки младић је свирао неки композицију брзог

ритма и неколико младића и девојака је почело да игра.

Девојка са сомбрером на глави повукла је и Мућаћа у

широки круг играча, око кога се већ окупљала радо-

знала светина – радници из оближњег млина, бели од

брашна, железничари, неколико пијанаца из кафане

преко пута, мања група путника и гомила оних момака

око Брка, чије је лице живнуло и добило благ, готово  де-

тињи израз. 

– Распали мексикано! – узвикнуо је неко из го-

миле окупљеног света и младић са гитаром је почео да

свира јужноамеричке ритмове, праћен складним пљес-

цима дланова. Тако је почела игранка која је у свој круг

увлачила све више оних који су се ту нашли само из

пуке радозналости. 

Мућаћо се нашао у кругу играча,  где се кретао не-

одлучно, као да гази по танком леду. Пред њим је си-
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њих би улазио у чекаоницу и узбуђеним гласом викао:

– Ево стиже дванаестица!

Мућаћо би тада стављао сомбреро на главу и длано-

вима поправио фазон на беспрекорно испегланим пан-

талонама, закопчавао капут и тек онда излазио на

перон, по коме су се ужурбано кретали путници и желез-

ничари.

И тако је то трајало сваке ноћи. Возови су долазили и

одлазили. Све је ишло својим путем и трајало по неком

утврђеном реду, али се у дубини душе Мућаћо надао да

ће возови донети промену у његовом животу, да ће се

десити нешто крупно и значајно, баш као на филму, и

да ће онда бити све другачије и лепше. 

Једне јулске вечери, враћајући се с посла, опет се упу-

тио на станицу. Ноћ је била ведра и пуна звезда. У че-

каоници су били исти они момци са ноћним немирима

и јаловим надама да ће овде, на овом безначајном

месту и пролазишту, где се нико не задржава без по-

требе и невоље, наћи нешто мало смисла и разбити

дугу, упорну чамотињу. 

Негде пред поноћ стигао је брзи воз са путницима пре-

планулим од врелог морског сунца. Из једног вагона

изашла је група од десетак младића и девојака, са го-

милом ранчева и другог пртљага. Били су то чешки сту-

денти, брбљиви преко сваке мере, тако да је и

непомични Брко лењо ишетао на перон и забленуо се у

ту необичну групу страних туриста, које је неки чудесни

талас избацио на ово острво безнађа. 

Они су ушли у чекаоницу вукући пртљаг и нехајно ба-
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брзо поседали по клупама и разбацаним стварима.

Мућаћо је остао сам насред велике чекаонице. Желео

је да игра до зоре са оном девојком, да још једном чује

звук гитаре и веселу вриску младих људи, али се тргнуо

на писак локомотиве и неподношљиву шкрипа точкова

и кочница воза који је управо улазио у станицу. Давојка

му је махнула руком, рекла нешто што није разумео и

необична група туриста се брзо укрцала у свој воз.

Светина које је била окупљена око необичних гостију

брзо се разишла и нестала у густом мраку, откуда је и

изронила намамљена музиком. Остала је само она

група момака који су били везани за станичну чекаоницу

као за своју судбину.

Мућаћо је опијен срећом пошао кући. Веровао је да ће

опет једне ноћи срести пегаву девојку и њено весело

друштво и да ће се са њима отиснути у далеке и непо-

знате крајеве, можда чак и у Халиско, земљу снова, и

да ће тамо играти брзу и живахну тарантелу и пити те-

килу у некој полумрачној и задимљеној јазбини, пуној

тамнопутих и полунагих жена. 

И следеће ноћи, враћајући с посла, свратио је на ста-

ницу. У чекаоници је било све као и пре. Код пећи је

седео Брко и нешто петљао око војничких цокула, а

остали су пиљили у огуљене зидове. Неиспавани же-

лезничари лењо су се вукли широким пероном носећи

фењере са бледим светлом. Возови су долазили и про-

лазили. Понеки путник би изашао из вагона и неодлучно

се упутио у чекаоницу, не знајући куда ће са собом и

својим стварима. Оних веселих студената и пегаве де-

војке, наравно, није било. Мућаћа дочека подругљиви

повик дебелог Љуба: 
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нула слика плесача, виђена у неком филму, а онда су

се ређале фигуре витких ватрених играчица, чије су се

сукње уздизале од луде и заносне игре. Нешто га је

снажно покренуло и он је први пут у животу почео да

игра игру сличну степу. Круг плесача се раширио да би

се створио довољан простор за Мућаћа. Он који никада

у животу није заплесао, играо је сада не осећајући те-

жину свог тела, играо је све брже и брже опијен женском

вриском и звуцима гитаре.

Из гомиле окупљеног света неко  је викнуо:

– Играј Мућаћо, играј...!

Она пегава девојка са његовим сомбрером на глави

припијала му се уз тело, увијајући се око њега попут

jегуље. Други су се у лудој и помамној игри тресли,

вртели око своје осе, врискали и падали од умора на

клупе и пртљаг, који је већ био разбацан свуда по чекао-

ници. Мућаћо је и даље играо, па чак и онда када су се

на вратима појавила огромна фигура шефа станице.

– Доста је више халабуке! – викнуо је шеф и бу-

љооки младић је престао да свира. Мућаћо се пренуо,

нагло пробуђен из пијаног транса. Осетио је меку и

влажну руку пегаве девојке и стегнуо је длановима. Она

се осмехнула опет показујући здраве беле зубе. При по-

мисли да би му се могла истргнути из руку, он је привуче

к себи. Није се опирала. Стајали су тако један тренутак,

он збуњен и ошамућен, а она са осмехом на пуначком

лицу обавијена мирисом парфема и једрог женског

тела. Вратила му је сомбреро, погледала га очима боје

летњег неба, а онда се нагло окренула и лаким кораком

отишла према девојкама и риђим младићима, који су
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БРАНЧИНА СИРЕНА

Једног Првог маја, неколико година после колонизације,

на великом сеоском пашњаку, који се простирао између

два дубока канала што су се сливала у бару испод Хер-

цеговачке улице, на крају села, било је необично живо.

Ту је, у част празника, извођена смотра добровољне

ватрогасне чете, а многобројни свет који је прекрио про-

страни пашњак могао је да види како се ова јединица

брзо и спретно бори са ватреном стихијом која је захва-

тила камару сламе, допремљене за ту прилику, и како

дуги млаз воде коју потискује велика ватрогасна пумпа

шикља и разбија пламене језике, подижући густе облаке

дима високо изнад крошњи околног дрвећа.

А када је, уз повике одушевљења присутног света,

ватра угашена, чета се, по строгој команди командира

Јоже Дуфека, постројила у двојне редове. Плех музика

је одсвирала марш, а онда је командир извршио смотру

људства и опреме, опет издао команду, и јединица је,

праћена музиком и аплаузима, парадним кораком кре-

нула према селу. На крају ватрогасне колоне два крупна

гидрана вукла су велико дрвено буре за воду и пумпу са

намотаним цевима, дугим чакљама, вилама и секирама.

На крају колоне ишао је Рако Бојић, мршав и кракат

човек, носећи на рамену ватрогасну сирену. За колоном

је нагрнула гомила деце, у којој  је био и  Бранча у крат-

ким закрпљеним панталонама и опанцима од нештав-

љене свињске коже.

Тих година у селу су често избијали пожари. Свет је при-

чао о некаквим опасним диверзантима, „паликућама“,

које су поражене снаге реакције однекуд убациле да на

сваки начин подрију нови поредак. Гореле су камаре

135

– Играј, Мућаћо! Играаај! 

Момци се гласно насмејаше и он снуждено изађе на

перон, где га запахну мирис сагореле шљаке избачене

из парњаче. 

Код старог кестена, према великој рампи за истовар те-

рета, застаде и немо заплака. Ветар однекуд донесе

звуке веселе музике и он скину са главе свој сомбреро,

баци га у јаму где су радници одлагали шљаку и онда

мирно, као да шета, крену уском стазом...  
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се што пре групишу у мања одељења од пет-шест људи,

и да свако од њих предводи бар један члан ловачког

друштва. Људи су се масовно одазивали том позиву, па

би, распоређени у формацији потковице, претраживали

сваки педаљ земље у атару, сваки салаш, канал или

ров, ископан за време рата. 

– Полако, не треба пожуривати, не свира Ракова

„свирена““ – гунђао је Бранчин отац, најугледнији ловац

у селу. – Јер, то нису обичне звијерке, но лупешчине на-

учене сваком злу. То се базира неђе, ђе ни лисица не

коти лисичад, и можеш му прећ преко главе, а да га не

видиш и не чујеш. Па само смишља и вреба како ће на-

роду зло нанијет!

Кад би се ујуто враћали из потере, мокри и поспани,

Бранчин отац би увек налазио неку грешку направљену

у  акцији, јер су одметници измицали потерама и сакри-

вали се на неком другом сигурнијем и поузданијем

месту:

– Кад се иде у так’е поћере, онда се мора слу-

шат старији и паметнији. Ноћас се толико сеирило, као

да се иде у сватове, а трећа група је однекуда избила

испред нас; мог’о сам запуцат и некоме кожу изрешетат.

А  ни милиција не смије да се дозива пиштаљкама и да

иде штреком ко да  је  на некаквој паради, а не у акцији.

Може и’ виђет и чут и глува и ћорава бабетина... 

Бранча је, седећи на троношцу и не трепћући очима,

слушао приче о пожарима и потерма за „паликућама“,

али му из главе није излазила слика ватрогасне сирене,

моћне справе чије се отегнуто завијање чује и на другом

крају атара, па чак и у суседним селима. Зато је Рако

Бојић, галамџија и свађалица, био вредан пажње и по-

штовања, чим му је дато да рукује сиреном и тако са-

137

жита и сламе, штале и амбари, али када је избио пожар

у фабрици кудеље, пронео се глас да ће експлодирати

огромни фабрички парни котао и да ће цело село бити

сравњено са земљом. Људи су бежали у баште, понеки

и у тек озеленела поља, вукући са собом нешто од по-

кућства и друге имовине, новац и разне папире, доку-

мената и потврде. Стока је била одрешена и пуштена у

дворишта – да не би страдала под рушевинама. Сви су

са страхом гледали огромни пламени стуб како се диже

према небу. Неки су се вараћали кућама и искључивали

осигураче за струју, мислећи да пламена стихија може

доспети до њихових кућа и преко електричних водова,

јер је кудељара у то време снабдевала село електрич-

ном струјом помоћу свог великог генератора на парни

погон.

Бранча је лежао у дубоком каналу на крају баште, у

коме је још било воде заостале од снегова, и слушао

злокобно завијање ватрогасне сирене. Опседнут њези-

ним звуком, замишљао је  Рака Бојића како, са неком

чудном гримасом на лицу и гризући језик, снажно

окреће ручку на добошу да би звук био што јачи и от-

егнутији. Сила је Рако, помисли Бранча, кад му је дато

да управља оном моћном справом, чији продорни јаук

увлачи страх у кости, али и диже народ на узбуну и по-

креће све што може да гмиже и да буде од користи, када

се негде у селу појави ватрена стихија. А та моћ опсе-

дала је Бранчу.

У селу се и након великог пожара често оглашавала Ра-

кова сирена, завијајући попут гладне немани. Опасни

одметници, скривени негде на усамљеним салашима, и

даље су вребали сваку прилику да подметну пожар.

Власти су организовале претраге терена и потраге за

таквим људима, позивајући све одрасле мушкарце да
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стару ватрогасну пумпу последњи пут видео у њеном

дворишту. Отишао је до већ порушене зграде и дуго

пребирао по старим стварима које су скинуте са тавана,

све док није угледао метални троножац Ракове сирене.

Кад је ту њему драгу справу извукао испод греда и об-

рисао прашину са ње, утврдио је да је остала без ручке

и још неких ситних делова. Спреман да за њу да и по-

следњу пару, упитао је човека који је товарио стару

грађу колико тражи за њу, на шта је овај, чудећи се што

некога занима та безвредна ствар, само одмахнуо

руком и рекао кратко: „Носи!“

У својој радионици, која је била претрпана разним алат-

кама и машинама, Бранча је са великим одушевљењем

удешавао и поправљао сирену. Уградио је нову ручицу,

притегао пропелере и наместио мембране. Дуго је гле-

дао у њу, као вајар у своје дело, и нешто га је нагнало

да из ње измами незаборавни стари јаук, да је оживи и

врати јој стару снагу. И – сирена је зајаукала, најпре не-

сигурно, а онда се, са све јачим замахом Бранчине руке,

зачуло снажно завијање. Уплашена њеним урликом,

Бранчина жена је истрчала из куће и запретила му

крештавим гласом:

– Гром те спалио, шта завијаш у ово доба!?

Носи то чудо из куће!

И неки људи су истрчали на улицу уплашени и збуњени,

али када се сазнало да Бранча испробава стару сирену,

враћали су се назад псујући и њега, и његову „свирену“,

и онога ко му је дао ту давно заборављену справу, која

тако злокобно одјекује мирном улицом.

– Требало би му узети ту „свирену“ и са њом га

треснути по глави  – викала је љутито комшиница

Мрдара, која је била истрчала на улицу са плишаним
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зива народ при свакој опасности која запрети селу.

Опако завијање ватрогасне сирене опседало је Бранчу,

као што лепа и добра музика одзвања у главама младих

и заљубљених људи, и он би, сакривен негде у густом

шипражју, почео да завија, опонашајући звук сирене,

најпре тихо и опрезно, а онда све јаче и јаче, док га ком-

шија Миланко не би прекинуо уњкавим гласом:

– А шта ту ревеш ко благајско магаре! Не дози-

вај ђаволе, знају они и без твог ревања ђе има будала.

Брања би се враћао кући постиђено, као да је ухваћен

у крађи,  и прихватао посла, али никако није могао да

избије из главе сирену и њезин отегнути јаук, и тада се

зарекао да ће, када одрасте, заменити Рака, да ће он,

као једини у селу, руковати том  чудном справом. 

После двадесетак година, нико се више није сећао ват-

рогасне јединице. Била је одавно  расформирана, а

опрема којом је располагала некуд однесена или униш-

тена. Пожара је било све мање и мање. Осим тога, у Па-

ланци су набавили велики црвени камион са цистерном,

много бољом опремом и имали су велику чету увежба-

них ватрогасаца, који су брзо стизали и снажним воде-

ним топовима гасили ватру. 

Једино је у Бранчином сећању остала нетакнута слика

мале ватрогасне јединице, којом је командовао Јожа

Дуфек, и  њезине ватрогасне смотре на великом па-

шњаку, и једино се он, сав предат живим сликама из де-

тињства, и даље сећао звука њихове сирене.

И када су месне власти одлучиле да се зграда старе се-

оске већнице и некадашње општине поруши и на том

месту изграде раднички станови, Бранча се сетио да је
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ЈЕСЕЊЕ  ПРИЧЕ

Када у позну јесен почну да падају кише и први ветрови из
сивих бескрајних поља донесу студен, куће у селу се скупе
као покисле кокошке. Блатњаве улице опусте и огрезну у
блато, а у локвама почне да трули лишће отпало под снаж-
них ударима северца. Предвече, када на ветру заиграју
први праменови магле, упале се слабе уличне светиљке и
слика села постаје још суморнија.

Ипак, у кућама је топло. У пећима су запаљене ватре, а
дим гризе очи и шири непријатни мирис лошег угља и мок-
рих дрва. 

Гајун Грубач искључи телевизор када му закуцаше на врата
Бајо звани  Табак, Саво звани Челар и  Младен, којег би
само његови најближи  ословили тим именом, а сви остали
су га звали само надимком Доктор. Били су то старији, али
још увек снажни људи оштрих црта лица, препланули од
летњег сунца и врелих пољских ветрова. 

– Ова телевизија лаже да томе краја нема – за-
брунда Гајун пошто сви поседаше око великог дрвеног
стола, на коме су били бокал са водом и две пепељаре
пуне опушака и дуванског пепела. 

Тамо у углу собе, крај пећи, Гајунова жена Вођенка и две
комшинице  устадоше да поздраве госте, па поново се-
доше на ниске столице и наставише да гласно срчу кафу и
да, по стоти пут, испредају своје приче. Напољу је непре-
стано јаукао ветар насрћући на прозоре и врата, а негде на
тавану шкрипала је греда. 

– Јавише на телевизији да ће се вријеме прољеп-
шат – настави Гајун – а ево, види: напољу лије ко да су се
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огртачем на  себи. 

И  Бранча је, невољно,  своју сирену закључао у стари

швапски орман а кључ сакрио далеко од жениних очију.

Само  би понекад зажелео да чује њен звук, али га је од

тога одвраћала лавина псовки и клетви која би се на

први њен јаук сручила на његову главу. 

Једино се на то није освртао када је женио сина: за-

вијање сирене је надјачало музику и свеколику сва-

товску халабуку. Њен урлик паралисао је сваки звук и

сваки покрет под великим шатором, а кад је утихнуо, на-

стало је бурно одобравање сватова.  А ни у селу се нико

није љутио због тога! 
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– Напољу је велики кијамет, ко да се ђаволи жене
– рече Гајун, па искористи прилику, кад је већ узео реч, да
исприча своју прву причу ове ноћи:

„Ви моребит памтите да сам служио морнарицу у Копру, а
Титова морнарица се, мој бр’те, служила пуне три године.
Једне јесење ноћи, ко што ова ноћас, построји нас капетан
наше корвете (тако се та врста брода зове) и одржа нам
кратак говор. Вријеме је да видите како је на мору кад дува
бура, вели нам, доста смо вас мазили и чували ваше сто-
маке! И, бог ти јадан, чим смо испловили, наш брод зафати
велика бура: таласи су се преливали преко палубе, и није
било ниједног од нас регрута који није потрчо до ограде и
почео да рига и жигарице. (То је, казивали су нам, некаква
морска болес’, која те не море омашит све док се не при-
викнеш на  брод.) Капетан и неколико старијих морнара
сеире, ћерају комедију са нама, па кад се једном овизаше,
би касно: видимо, почеше се о нечему сашаптавати, па се
брзо проћука да смо изгубили правац. Капетан престаде
да ћера комендију са нама, уозбиљи се, види се да се на-
ђосмо у небраном грожђу. И, бога-ми-бога, би се подавили
ко мачићи да однекуда не исплива морска ђевојка, полу
риба, полу жена, и рече: Не бојте се, ја ћу вам показати пут.
Како то рече, море се примири, ко зејтин, па кад окренусмо
брод обали, оне рибе-ђевојке нестаде у трен.“

При помену некакве рибе-ђевојке, жене у углу собе преки-
доше разговор, прекрстише се, а Вођенка упита:

– Бога ти, Гајуне, како то мени никад до сада не ис-
прича? Ма манућу се сада тога, но рече да вам је та  жена
нешто казала, а не рече како је разумјесте. Је ли говорила
нашки, или некако друкчије?

– Ђаво је знао, разумјели смо је, а говорила је...
међуморски – одговори Гајун.
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отворила небеса и ко да су сви ђаволи пуштани с ланца.

– Слушо сам јуче, кад она што казива о времену
вели: „Од данас, па читаву  неђељу дана неће бити кише“,
а види ти овога белаја – рече на то Доктор.

И те вечне сељачке муке – кише, ветрови, снегови, олује и
дуге летње суше, које дођу када не треба и кад их нико,
осим нечастивог, не призива, уђоше ове јесење ноћи у
причу и на крилима маште, достојне највећег мајстора
приче, народног приповедача, кренуше чудесним путевима
који воде до непознатих сила чији се хирови очитују у свим
могућим несрећама које у стопу прате читав људски живот. 

– Музла нека жена краву – отпоче Челар причу – и
таман кад је узвршила музлицу, отргне се теле са ужета и
просу оно млијеко. Онда жена распали оном музлицом
теле по глави и на мјесту га уби. Уто дође чојек оне жене,
па кад виђе какву је штету начинила, довати некакву жиоку
па је њоме тресну по затиоку. Изврну се жена наузнак, а
чојек се у час препаде и упита: „Шта то уради, црни ђа-
воле?“ А из зида му  одговори ђаво: „Нијесам ја ту ништа
урадио, само сам прекинуо уже!“

– Ђаво нит оре, нит копа, па опет дође по своје,
таман ко да је и орао и копао – закључи причу Доктор, да
ова,  као и свака друга која ће се ноћас испричати, не
остане без његовог масла.

У овим разговорима, где речи теку одмерено, као да су
одавно смишљене и сплетене у бескрајне шарене плете-
нице, помињу се различите силе, које покрећу све што је
наопако, уплићу се у сваку пређу, снују и у свакакве нити
уводе свачију судбину, па се уткивају и у ову суморну
јесењу ноћ пуну влаге и лепљиве магле коју помамни ветар
кида у танке паучинасте нити. 
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евра, на част и дослук!

– Слушао сам, да кажем од кога, ту бих вас слагао,
јер сам заборавио – дочека Челар –, да је Тита, пред смрт,
упито неки наш пулитичар: „Друже Маршале, је ли ти жао
умријети?“, а он му је одговорио: „Ђаво га знао, па да
видиш, и није, но ми је жао што нећу дочекат штудију из-
водљивости.“ Фала тој штудији и ђе чула и ђе не чула, али
ми се нешто чини да је и то само једна напрђелица. Ишо
сам неки дан код доктора Гаталице, да му однесем канту
меда, јер неће, лопов, други мед осим мога. Да је ‘иљаду
канта поређано једна до друге, он ће одмах упријети
прстом у моју и рећи: „Ово је Савин мед!’’ Кад тамо, а у ње-
гову кабинету се окупило десетак доктора, сви од гласа и
од чести, па кад ми виђеше, заграјаше у један глас: „Ђе си
Саво, таман нам ти требаш, ево оћемо да се покољемо и
главе погубимо око једне ствари, него кажи ти нама, да
чујемо шта мисли обичан свет о нашем уласку у Европу.“
Промислих ја мало, па се сјетих оне Симове приче о баби
и младићу и одмах им је испричах. Као, била некаква баба,
па јој обећали дати младића ако преспава ноћ на снијегу.
Пристаде баба и исте ноћи леже на снијег и покри се
бијелом имбуљом. У нека доба поче се трести од студени,
али кад се сјети да су јој обећали младића, она тресући гу-
бицом прозбори: „Ноћас под бијелићем, сјутра под млади-
ћем!“ Кад ујутро, а баба се истегла мртва! Тако ви је, браћо
моја, и нама. Много обећавају, а још више траже, па ви
онда рачуњајте! И бога ми и овога ми нимета (ту Челар по-
каза на шољицу кафе), они доктори се умирише и прифа-
тише се кашичица да пробају мој мед. Бива, нема меда
брес туђег меда!

– Обећали су ови наши из општине да ће тамо ђе
је била стара кудељара, направити нову фабрику ћиколаде
и макарона, и то чим на прољеће окопни – присоли Гајун. 

– Е, мој Гајуне, немој им вјероват док бе видиш
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– Биће ко ови наши са телевизије – додаде друга
жена и сви се насмејаше.

Напољу груну ветар и мокре гране загребаше по прозо-
рима. Вођенка убаци неколико сирових цепаница у пећ и
разговор се настави.

– Е да нам је сада Гајунова риба-ђевојка, па да и
нас ове ноћи изведе из ђавољије мртвоузлица на какво
мирно и сигурно мјесто – уздахну Доктор. 

– Лако ћемо из ове ноћи, а шта ћемо кад се раз-
дани? Како је заглибило код нас не може нас спасити ни
онај горе – проговори забринуто Челар. – Ево, сваки дан
нам обећавају, час ово, час оно, а мени се чини да су
дошла потоња времена и да је онај већ прекинуо уже...

И тако, неосетно, као и увек, приче скренуше у друге воде
– политичке, у којима се народ сналази ко риба на сувом.

– Није тако – успротиви се Табак, а лице му доби
званичан и строг израз. – Веле да ћемо у Европу, па видите
ли да су се ови наши пулитичари размиљели и распрђели
по свијету као ћебераши. Ја вјерујем да ће н’акву цркавицу
и искамчити!

– Ваљају нам и ове реформе града Цариграда.
Даће бог, родиће зоб... – упаде Гајун.

– Оће! – настави Табак. – Кад сам оно неке године
био код сестре у Њемачкој, баш онда кад су усвајали не-
какву ђавољу штудију изводљивости (каква изводљивост,
ђаволи их изводили!), изађох мало у град да протегнем
ноге и свратих у једну биртију ђе је радио неки наш Швабо,
поријеклом из нашег села. Познаде ме и одмах са врата
дочека: „Ви допити исфодљива штудија, ви допити ауфбау,
ви частити у мој виртхаус...!“, и ту ми ђаво однесе стотину
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ИЗБОРИ КАО СУДБИНА

Прошли су најновији демократски избори, мирно и тихо,

као што пролази топли априлски дан. Први извештаји о

резултатима, који су стигли преко локалног радија, по-

казали су да је одзив грађана био слаб, чак испод оче-

кивања. Бољи познаваоци прилика у селу, заједно са

лидерима политичких партија, покушавали су да себи и

другима објасне шта је довело до тога, али  се то пре-

тварало у свађе по кафанама и на разним скуповима.

Било је пуно узајамних оптужби за преваре, за подме-

тања и лоше обављене предизборне активности, а онда

су и те чарке престале, као да је реч о нечему што није

толико важно и потребно, па је убрзо све заборављено. 

А пре педесетак година, када је у селу било много на-

рода, изборе је пратило велико општенародно славље

и весеље. Већ у раним јутарњим часовима људи су у

већим групама, држећи се руку под руку, одлазили на

своја бирачка места. И то певајући:

Јутрос рано прије зоре

Иде народ на изборе...

Пред изборе, свака кућа у селу је била окречена, про-

зори опрани, свуда су биле  окачене мале државне и

партијске заставе, па се село на дан избора будило у

шаренилу многобројних парола и порука, док је из ве-

ликих лимених звучника, окачених високо на електрич-

ним стубовима, трештала музика, коју је у тачно

одређено време прекидао управник Дома културе јаким

металним гласом: „Пажња, пажња! Моле се грађани да

данас изађу на биралишта, да покажемо цијелој држави
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својим очима – прекори га Доктор.

– То ће бити, таман, к’о у оној причи – дочепа се
Гајун још једне прилике – кад је неко момче учило за като-
личког попа, па дошло кући на распуст. Пред кућом је био
велики дуд да га не би три чојека обујимила рукама. Са тог
дуда је његов ћаћа тресо мурве и пеко добру ракију, и тако
се испомагао у сиромаштву. Дошао онај момчић, па вели
ћаћетини: „Ајде, бабо, да посијечемо они дуд, а ја ћу начи-
нити Светог Антуна, па ће нам он помоћи да се кутари-
шемо сиротиње.“ Те тако и урадише. Клесао он дан-два
стабло, па у неко доба рече оцу: „Вала, бабо, не може из
овога дуба испанути Свети Антун, него ћу ја начинити
малог Антунића.“ Сложи се бабо и са тијем, те оно момче
опет креши, креши, док на крају не испаде држаље за
шило, ама и оно некако упаде, нехотом, у ватру и изгори...

Ноћ је одмицала. Једна прича је сустизала другу, док су се
жене сашаптавале. Ватра у пећи се примирила и претво-
рила у гомилу жара. Само је из олука падао велики млаз
воде и разбијао се о поплочану стазу, квасећи огуљене зи-
дове. Али је, уз причу, и ова суморна јесења ноћ у којој
вијори манита Анђелија и лије ледена киша некако –
пријатнија и лакша. 
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А у близини Гарове куће становала је крупна и пуначка

девојка Митра, звана Митрача. Васа је сазнао да је

одмах после рата била у гарди, у некој женској пратећој

јединици, из које је демобилисана у чину заставника. У

селу се истицала радом у Омладинској организацији,

где је припремала игранке и приредбе, играјући у теш-

ким артиљеријским чизмама полку тако жестоко, да су

под њом пуцале даске на поду. На једној прослави Васа

је са њом заиграо неку брзу и веселу игру и исто вече у

сенкама високих јабланова, код парка, дао јој веренички

прстен. Те ноћи слабо је спавао, док су звезде весело

светлуцале и чекале јутарњи расвит. Ујутру га је пробу-

дио наставник музике, који је уживао гледајући како се

коњи паре, и са њим је отишао до штала. Наставник је

одушевљено ударао рукама по бутинама, па кад је све

било готово, обрисао је дланом пљувачку са уста, по-

хвалио ждребца, а онда су се заједно вратили у кафану,

где је владала свечана предизборна атмосфера. Ка-

фана је била окречена, карирани столњаци опрани, а

под прописно олеисан. Пијаницама и галамџијама било

је тих дана забрањено да се опијају, па им због тога, упр-

кос њиховим упорним молбама и преклињањима, нису

послуживали пиће. Неке су чак држали у кућном при-

твору и под будним оком партијских активиста и мили-

ције, јер реда је морало да буде, избори се не одржавају

сваке године, па када је већ тако, није се смело дозво-

лити да пијанице, пробисвети и букачи, као и сви  при-

тајени непријатељи новог поретка, упропасте или баце

и најмању мрљу на тај важни историјски чин. Тако је

мислила народна власт. Неко је чак написао паролу на

свеже окреченим зидовима Омладинског дома:

„Или на изборе, или у затвор!“

Нико никада није могао да објасни шта се тога дана де-
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како наше село најбоље гласа!’’

Тих година у село је однекуд дошао млади ветеринарски

помоћник Васа Свирчев. Било је заиста крајње време

да неко одмени оронулог приученог ветеринарског тех-

ничара Сима, кога су сви звали Симо Шкопац. Васа је

био младић лепог изгледа, са танким поткресаним

брчићима и „шестицом“,  једним вешто намештеним

праменом косе на челу. Јаловио је нерасте, пелцовао

кокошке, па су га људи поштовали и радо примали у

друштво. Причао је анегдоте и певао старе градске

песме тако лепо, да се бука и галама у кафани смири-

вала истог часа кад он запева. 

Становао је код мирног и ћутљивог Гара млинара, у ве-

ликој соби чији су прозори гледали у пространи топољак

са високим јаблановима по  његовим рубовима. На

врховима топола вране су савијале гнезда и ујутру су га

будиле свадљивом грајом, а онда би дуго кружиле око

старог млина и одлазиле у поља са тек засејаним њи-

вама. 

– Позобаће нам сав кукуруз – говорио је забри-

нути Гаро, са паћеничким изразом на лицу – јер врана

има дугачак кљун, па ако сецер не забада кашику ду-

боко, однијеће ђаво сјеме заједно са  овијем црнијем

алама. 

– Не бој се газда, даће бог и вранама, и алама,

и људима – тешио га је, уз лаки осмех Васа, намештао

своју „шестицу“ и одлазио на посао. Тамо у задружним

шталама дали су му младог ждребца да га пази и негује.

Свако јутро Васа је обилазио штале, миловао коња по

врату испод густе гриве, а понекда би га и јахао. При-

премао га је за парење. 
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– Велиш не море, погани ниједна! – завика ђед

поново, док су му се дугачки густи бркови кострешили

као у мачка деветака. – Е па онда, ко је мој, за мном!

Марширен, ајнс-цвај! – неочекивано провали из његове

подсвести команда цуксфирера Пицуле са егзерцирунг-

плаца касарне у Ђеру, коју је по злу упамтио.  – Кад не

могу њи’двоје, не моремо ни ми! Форверц, форверц!...

олес-ајнс (побрка нешто од претераног  узбуђења)... Цу-

риииик!

Збуњени овом командом,  његови синови и снаје, а за

њима баба Божица и синовац Миленко, погнутих глава

изађоше из сале. Само баба Божица упита:

– Ђе ме ово, богави, водите? 

– У пркно! – обрецну се ђед. 

Нико више ништа не прозбори, но се сви заједно упу-

тише тамо откуд су и дошли.

Председнику изборне комисије, који стиже касно да би

спречио инцидент, смрачи се пред очима. Нешто тешко

као камен притиште му дијафрагму, а онда се свали на-

ниже, па осети јаке грчеве у стомаку. Приђе прозору,

отвори га – да удахне пуним плућима – али га призор

који угледа сасвим дотуче: ту, пред школом, била се за-

метнула пролета. У колу, које се полако њихало попут

лађе на води, ширећи руке, високо су поскакивали: Сла-

доје, радник у бикари, крупан педесетогодишњак са

жуто-наранџастом ћубом на глави (због које су га звали

Пипун), и Сајка, једна стамена жена широких плећа и

још ширих кукова, са дугим плетеницама  које су при

сваком скоку летеле изнад њене главе. 

Трени куром ко мосуром
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сило Васи Свирчеву, шта се у њему преломило, када је,

пијући хладно пиво, изјавио да неће ићи на изборе. Сви

су помислили да се шали, па се чак и председник из-

борне комисије, који је чекао унапређење у служби, на

ту Васину изјаву грохотом насмејао, усекнуо нос и нару-

чио нову туру пића за оне који су седели за његовим сто-

лом. 

И освануло је пријатно недељно јутро. Народ је у коло-

нама, већ од првих јутарњих часова, милeо према из-

борним местима, смештеним у школи и Дому омладине.

Сеоски трг је врвео од света обученог у нове хаљине.

По свему је изгледало да ће ови избори проћи у најбо-

љем реду, па је председник изборне комисије задо-

вољно трљао руке, контролисао рад комисија и брисао

мокро чело војничком краватом посуђеном од ујака, де-

мобилисаног официра ЈНА. Надао се скором унапре-

ђењу, али судбина је хтела другачије. 

Негде око десет сати, на изборно место број два, у збор-

ници Основне школе, стигао је ђед Ђуро Бјелош са три

сина и три снаје. Иза њих је ишла стара готово слепа

баба Божица, коју је водио ђедов синовац Миленко, гим-

назијалац, младић ћосавих образа и уске, дугачке ви-

лице, сличне водијеру. И док је председник тумарао по

ходнику, зачула се галама у зборници.

– Како не може? – викао је ђед Бјелош. – Боље

гласа већ сви ви заједно! А и ови мој школарац је пис-

менији но сви колико вас је за тијем столом!

– Не може! – одговарао му је увек за свађу орни

Кеча, члан комисије. – Баба Божица мора сама попунит

листић, а твој синовац није пунолетан, а и да јесте, опет

не може, јер му овде није место боравка.
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проживео тог дана, јер Васа Свирчев је одржао реч, није

изашао на изборе, а са њим и неколико радника куде-

љаре, као и онај ђед Бјелош са целом породицом. Иша-

марао је зачуђену жену, одгурнуо мајку и легао на

отоман, зарекавши се да ће се осветити Васи Свирчеву

– почупати му онај чуперак  и најурити га из села.

Већ сутрадан, Васи су кренула кола низбрдо. Мирни и

ћутљиви Гаро отерао га је из стана, шиштећи кроз нос

од притајеног беса: 

– Иди одавле таксирату, кад си табијасус и по

мене и по себе. Иди одавле иљаду конака!

Васа је снуждено изашао напоље и пошао код Митраче,

али и тамо су га дочекале псовке и галама. Митрача му

је бацила у лице веренички прстен, ударила чизмом о

трули дрвени под и вриснула:

– Напоље, да те више моје очи не виде! Издао

си моју партију, шако пуздравих длака...

И доста је јада видео Васа Свирчев, све док се једног

прохладног пролећног јутра није спаковао и првим јутар-

њим возом отишао у неко друго место да тамо јалови

нерасте и пркоси народној власти. Где је отишао, нико

није знао да каже. 

Митрача се трудила да сакрије своје огорчење. Ћутала

је прожета леденом дрхтавицом и онда одлучила да се

уда из ината, за неког малог, сувоњавог Бараћа са на-

димком Тутавица. Био је то ћутљив и миран човек, пре-

дан раду и својим ситним бригама. После мале и

скромне свадбе легли су на широки дрвени кревет и Ту-

тавица је одмах заспао, па и захркао, повремено нагло

испуштајући јак млаз ваздуха, као јеж у ноћном лову.
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Ногом скочи и умочи! 

– викала је жена циктавим гласом и оптрчавала око Пи-

пуна, док је он цупкајући раширених руку промицао

поред ње, окретао се према колу и онда је загрмео

снажним мушким гласом:

Млатни гузом ко топузом

Шири гару ко шубару!

Потом неко у колу запева отегнуто, слично лелеку, и

председнику се поново смучи.

– Зар не нађоше неку прикладнију и бољу песму

– зачу он глас Васе Свирчева. – Због овога се може и

одговарати. Гониш народ на изборе, а на овако свечани

дан певају се такве гадости. Није добро да се тако

нешто чује у оваквим приликама.

Председник се нагло окрену и угледа подсмешљив

израз на Васином лицу и обавезну „шестицу“ на челу.

Учини му се да је то лице пуно злобе, стисну шаке и про-

цеди кроз зубе:

– Иди на гласање, бандо!

Васа развуче усне у осмех и изгуби се у гомили света. 

Увече, када су сабрани резултати, другови из среза нису

били нарочито задовољни организацијом избора, а још

мање  културно-забавним програмом који је организо-

ван поводом њих. На крају су нешто записали у своје

дебеле свеске и отишли без срдачног руковања,  једва

промрсивши нешто што је могло личити на поздрав.

Председник је дошао кући скрхан од узбуђења која је
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КАКО  НАПИСАТИ  НЕКРОЛОГ

Господин Арсен Колак, високи државни службеник у пен-
зији, крупан човек тромих покрета са великом ћелом, која
је била уоквирена венцем густе, коврџаве, проседе косе,
на потиљку,  и бујним солуфима и обрвама,  спреда, дола-
зио је у село са својом сићушном, болешљивом госпођом,
и  одседао  у породичној кући, коју је мало преуредио после
смрти родитеља. Желео је само да се надише свежег ваз-
духа и избегне летњи градски метеж и досадне људе. На-
глашена самосвест и самопоштовање, коју увек осећају
они који су, донедавно, решавали крупне државне про-
блеме и долазили у свакодневни додир са важним љу-
дима, учинили су да се међу онима са којима је провео
детињство и рану младост осећао као мисионар међу до-
мороцима опхрваним свакодневним ситним животним не-
даћама или радостима. Мада је, мора се признати, то
прикривао колико је могао – није одбијао понеку ситну
услугу или краћи разговор са неким од радозналих суседа
или школских другова које би сусретао у селу, па је, време-
ном, под теретом испразне доколице, чак почео и да их
прима у своме дворишту, чак и кад би банули без икакве
најаве, а најчешће и без икаквог видљивог разлога.      

Зато му се није учинило необично то што је једног дана
добио одговоран и частан задатак. Требало је да напише
некролог за комшију, старог општинског службеника, који
је преминуо после дуже тешке болести. 

– Ако ћемо право, спасио се, а не умро – говорио
је стари Племић, обучен у изношену официрску блузу, из
које се осећао задах зноја и ужеглине – па, опет, требало
би нешто написати и прочитати сутра на гробљу, а ми мис-
лимо да ћеш ти то најбоље опослит.
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Тако је било неколико ноћи. Митрача се трзала из сна,

осећајући поред себе његово мршаво и хладно тело, а

онда га је мунула лактом у ребра и рекла:

– Мислиш ли ти радити оно што бог заповиједа

чојеку и жени?

Тутавица је задрхтао и дубоко уздахнуо. После десетак

месеци родио им се син. Недуго затим, слабашни и ме-

тиљави Тутавица је умро. Селом се пренела прича да

га је Митрача истрошила и да се несрећник тако спасао

од њене силине и незајажљивости.

У бесаним ноћима удовица би понекад помислила на

Васу Свирчева, са ким би можда живела у граду, као и

многе срећне жене, али овако, због своје грешке и

ината, остала је у селу да полако и сигурно стари и

копни, да се сећа избора и веселог, живог плеса, науче-

ног некада давно у великом салону Титове резиденције.

А кад би јој неко поменуо изборе, опсовала би и поли-

тику и све друге бесмислице које са њом иду руку под

руку. 

– Доста ми је изобра, и оних пријед и оних по-

слијед, јазук им било! Нека бира коме се бира, ја сам

своје изабрала! – говорила је са неком горчином коју

није успевала да прикрије.

Или више није ни марила за такве ситнице.
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напише некролог, засметало му је што је Шуњо дошао и
што у његовој соби испушта облаке дуванског дима. 

– Ноћас су покрали Ивићеве шљиве – проговори
Шуњо и настави да саопштава и најситније детаље о тој
крађи, непрестано испуштајући колутове дима. Колак по-
гледа у плафон и закључи да, за сада, од писања нема
ништа. Замоли супругу да скува две кафе и донесе  пиће,
па кад Шуњо заврши са својом причом, он започе разговор
о покојнику, надајући се да ће тако нагнати госта да коначно
оде. Али, тек читав сат времена после, Шуњо се подиже и
млатарајући рукама изађе на улицу, остављајући за себом
облак дима. Писац некролога, коме су се већ од нервозе
тресли дебели образи, коначно се врати својој писаћој ма-
шини. 

– Где смо оно стали? – прогунђа и поново поче да
куца на машини: 

...данас смо сазнали тужну вест...

– Има ли кога у кући? – зачу господин Колак глас
дебеле комшинице Рајке, којој је његова госпођа читала
медицинске налазе. 

– Има, има! – застења он и окрену намрштено
лице према супротном зиду. 

Рајка је села на ону исту фотељу на којој је претходно
седео Шуњо и одмах почела да размотава неколико реце-
пата и налаза. Госпођа Колак је тражила наочаре и када их
је коначно пронашла почела  је да чита налазе и објаш-
њава дебелој Рајки шта јој ваља чинити и које лекове треба
пити, а то се, рачунајући и попијену кафу, одужило сат, а
можда и нешто више времена. Напослетку, Рајка се с на-
пором  подигла са фотеље, па се споро извукла из собе. 
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Господин Колак се почешка по великој ћели и од старог
Племића узе парче хартије на коме су били исписани ос-
новни подаци о покојнику, и климну главом: 

– То неће бити тешко, а и ред је да се каже неко-
лико речи...  потрудићемо се онолико колике су наше мо-
гућности и надам се да ће све бити како треба.

– А ти, Арсене, немој много, тек онолико колико...
знаш и сам...  (шта да те ја учим!?). Наши ође не воле кад
се млого растеже. Напиши оно основно и биће ко помози
боже!

Племић мљацну уснама пошто испи ракију и одмиле према
капији.

– Тек онолико... колико треба! – замумла он и
изађе на улицу.

–  Нека иде дођавола! – рече господин Колак својој
госпођи,  пошто је старац изашао на улицу. – Па ваљда
знам шта треба и колико треба. Не мислим ни ја да пишем
бескрајно дугу говоранцију, већ, наравно, онолико колико
треба. 

Није прошло много времена, а господин Колак је поставио
на сто писаћу машину, увукао папир, погледао у плафон, а
затим почео да куца са два прста: 

Драги наш, никада не заборављени...

У том тренутку у собу је ушао комшија Шуњо, мршав али
жилав младић оштрих и нервознох покрета, и сео на фо-
тељу. У другим приликама, господин Колак би љубазно
дочекивао комшију и слушао његове вешто исплетене
приче и вести о догађајима у селу: ко се с ким побио, ко се
напио..., али када је требало да се препусти мислима и да
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Кад спусти слушалицу, господин Колак  без устезања сочно
опсова, али то га нимало не ослободи напетости. Напро-
тив, осети да му се на ћели скупљају крупне грашке зноја.

– Ово је просто невероватно! Ови ветропири ће се-
дети до поноћи, а ја ипак морам написати тај проклети нек-
ролог – свађалачким тоном обрати се госпођи Колак, која
беспомоћно слеже раменима, питајући се у себи шта је она
ту скривила.

Тако је и било. Око поноћи су испратили госте, попили таб-
лете за умирење и господин Колак је решио да коначно, у
ноћној тишини, настави са писањем некролога.

Али, судбина је ствари окретала у другом смеру! Дуго је
зурио у плафон, смишљао фразе, сређивао мисли, ударао
дебелим прстима по тастатури, стењао и псовао,  све док
се из спаваће  собе није огласила његова супруга.

– Остави више ту машину и иди спавај... већ је два
сата по поноћи.

– Заспи већ једном, нећу ваљда морати да се и са
тобом натежем, као што сам се читавог дана натезао са
разним ситним душама и ладолежима! Овде је просто не-
могуће написати једну једину реченицу! 

И док је узимао даха да излије сву жуч која се у њему на-
купила тога дана, угаси се сијалица над његовом главом!
Погледа кроз прозор и виде да се угасила и улична све-
тиљка. 

– Мора да је неки већи квар. Где је свећа?  – упита
нервозно, видећи да се баш све уротило против њега.

– Ту је испод стола, негде у ладици – одговори ње-
гова сањива супруга. 
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И када се господин Колак мало умирио и поново сео за пи-
саћи сто, опет је бануо Шуњо, коме је ту негде испао упа-
љач. Помагао му је у потрази за упаљачем, померали су
фотеље, подизали тепихе, нервозни Шуњо је псовао, а
онда је изгубљени упаљач пронашао у – постави од капута!
Одмах затим запалио је  цигарету, нехотице гурнуо чашу
из које се просула вода по столу и наквасила хрпу пелир
папира, па је, нервозан због своје неспретности, готово
истрчао из собе.

Нису се још била ни затворила врата за њим, а на њима
се опет појавио комшија Племић. Мљацкајући сувим
устима, само је напоменуо:

– Не заборави, Арсене, да напишеш да је покојник
био резервни капетан.

Господин Колак је био отворио уста да заурла од беса, али
се предомислио, покупио мокру хартију и бацио је у корпу
за отпатке. Госпођа Колак је обрисала сто, донела кафу и
пиће, док је Племић за то време причао о случају бабе Ву-
калуше, којој су украли мердевине. Кад је попио другу ра-
кију, мљацнуо је уснама, и устао. А са врата је  добацио:

– Не треба то много... тек да се нешто напише и
прочита... али није наодмет рећи да је био резервни капе-
тан... 

Тек што је отишао стари Племић и госпођа Колак склонила
флашу и мало поспремила сто, зазвони телефон. Господин
Колак ухвати слушалицу, устежући се, за трен, као да хвата
змију за врат, па кад је принесе уху, зачу цвркутави глас
њихове познанице медицинарке Глоговчић.

– Арсо, примате ли госте? – запита, па и не саче-
кавши одговор, саопшти већ изможденом господину Ко-
лаку: – Долазимо ја и мој мужуљак! 
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ПАОР РАША ПЕЈИН

Те године намножише се творови као мрави. Многа дво-
ришта у селу остала су без пернате живине, што су старији
људи тумачили као предзнак неке још веће и теже несреће.
Као за инат, нигде се нису могла набавити гвожђа, јер је ко-
вачки занат већ замирао, па су многи правили клопке на
чвор или на омчу, постављали их на местима куда су се
творови провлачили, али ти мали крволочни лопови били
су и необично лукави. Знали су да избегну сваку замку и
да пронађу друге богазе, рупе у огради или зиду, и тако
дођу  до свога плена.

Суочени са том великом невољом, људи су заборављали
на све друге разговоре: о времену, о сетви која је била у
току, о свакодневним недаћама и радостима, и сваки су-
срет користили су да један другом испричају ко је прошле
ноћи пострадао и колика је штета начињена у његовом  жи-
винарнику.

Није могло бити другачије ни под широком крошњом ораха
на рубу плитког канала који раздваја наше баште од оних
које припадају кућама у другој улици. Да мало предахну и
склоне се од прве пролећне припеке, под орахом су седели
стари ловац Вукота и некадашњи бојтар Раша Пејин. Тек
што су поседали, Вукота је заподенуо причу коју, изгледа,
тих дана није ни прекидао. 

– Лукаво је то да краја нема – уносио се Вукота у
причу са нескривеном страшћу ловца, подстакнутом овом
најездом  звери коју сви презиру и анатемишу, а само он
осећа потребу да истакне и оне њене особине о којима ис-
тински ловац мора да говори с  поштовањем, као што је с
поштовањем говорио и о вуковима које је, некада давно,
ловио по Херцеговини. – Они ти се базирају у логу неко-
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Он повуче ладицу, напипа лојану свећу, али се сети да
нема шибице. Напољу је било мрачно као у јами, било је
време младог месеца, а шибица је била негде у летњој ку-
хињи, на другој страни дворишта. Тумарајући по мрачниј
соби, Колак налете на писаћи сто тако жестоко, да машина
уз страшан тресак паде на под. Његова супруга врисну, а
он се скамени од ужаса. Некако се довуче до спаваће собе
и баци се на кревет не скидајући одело са себе. 

Пробудило га је топло септембарско сунце. Скочио је из
кревета, продрмао супругу и отишао до писаћег стола.
Поред стола је лежала поломљена писаћа машина. У тај
час, појави се Шуњо да исприча како је ноћас обијена тра-
фика. Колак тихо јекну и седе на столицу. Онда дође и
стари Племић мљацкајући устима, да пита за „накролог“. 

– Идите до ђавола и ви и некролог! Зашто не за-
молите попа или секретара Месне заједнице. Ово је просто
невероватно! У цивилизованом свету људи ангажују свеш-
теника или за то нарочито одређеног службеника, а ви...?

Госпођа Колак, као робот по утврђеној команди, донесе
кафу и ракију. Племић испи и једно и друго и оде да тражи
попа. Шуњо попи само кафу па и он пође, али успут обори
саксију са цвећем...

Господин Колак нареди супрузи да спакује ствари, јер се
сместа враћају у град. Дуго није долазио у село, а кад би
му неко поменуо некролог, почео би – да псује!  
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преварио и намамио, јер су га она кљуса и кочина призвали
памети и још већем лукавству. Правило је, упамти то
добро, чим га клепнеш и одапнеш гвожђа, одмах га дери,
па таман да ћеш поригати жигарицу од великог смрада!

Раша је и даље стрпљиво слушао, само повремено пре-
кидајући причање старог ловца понеким наивним пита-
њем. Јер, у свом паорском животу он је претурио тако
велике невоље преко својих плећа, да није могао разумети
зашто се о овој са творовима троши толико речи. Зато се,
пошто је саслушао Вукоту, вратио свом паорском послу,
јединој страсти којој је истински и до краја робовао! 

У младости је Раша Пејин био слуга код богатих немачких
газда. Дуго је био бојтар у Бођанском риту и тако хранио
себе, мајку и млађу сестру. Лети би спавао под тршчаном
купом, а зими поред оваца у стаји. Отац му је умро још док
је био дечак од десетак година и њихово мало имање у су-
седном селу, од кога се једва живело, преузео је стриц,
строг и похлепан човек. И тако је Раша кренуо у најам
рвући се са сиромаштвом, дугим хладним зимама и ратом
из кога је једва извукао живу главу. Израстао је у снажног
младића, вештог јахача који је могао да се прометне испод
коња у највећем галопу и поново врати у седло. Дошао је,
овде, у наше село, у кућу коју му је оставио његов ујак и
оженио се младом и вредном девојком, чији су се роди-
тељи, због нечега, вратили назад у Херцеговину. Мала и
запуштена кућица, на крају села, према гробљанској бари,
оживела је под његовим вредним рукама и испунила се
сваким берићетом, као и остале угледније куће у селу. Он
је био верник који није марио за претње ревносне партијске
полиције – знао је да му нико не може отети мотику из руку.
Ишао је редовно у цркву у суседном селу, обучен у чисту
белу кошуљу, и то увек пешке, преко атара или широким
блатњавим друмом. Кад су видели да не преза од претњи,
људи од власти и око власти, забринути да би се и други
могли окренути вери, почели су да га убеђују да се окане
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лико кућа даље од мјеста ђе планирају аперацију. Онда кад
процијене да је згода, крећу у лов сврстани по војнички, у
колону, један за другим, а напријед иде најстарији и најлу-
кавији, који је моребит више пута скапуло из замке, док ко-
тица на крају маше репом, равна, и тако замеће трагове.
На шугари кроз коју се провуку, може вјешто и бистро око
наћи неколико длачица, и ту онда треба разапет  г’ожђа
или кљуса, и то обавезно са рукавицама на рукама, јер ако
и’ разапнеш голијем рукама, та звијерка осјети људски фоњ
и не би се низашта на свијету туда опет провукла, већ
окрене другим и сигурнијим путем. И да знаш: нађе ли шу-
гару ђе море протурит главу, бога-ми-бога, провућ’е и
остало, таман ко змија!

Паор Раша Пејин је слушао старог ловца са помало по-
вршним занимањем, повремено климао главом, иако се
чудио што се он у причи толико предаје сваком, па и најсит-
нијем детаљу. Не би се могло рећи да он није разумео Ву-
котину потребу за тим, јер и он је имао посебан однос
према животињама, али није поседовао страст ловца. За-
право, на све животиње, оне у његовом дворишту, као и
оне пољима и ритовима, гледао је и овако и онако, али ни-
када није осетио потребу да их лови. 

А колико год да је тренутно био обузет страшћу ловца, код
Вукоте се се, као и увек кад му се укаже прилика, јавила
још једна страствена потреба – да све што говори уобличи
у причу. Наставио да нашироко прича о творовима,  да
даје савете о томе како се треба припремити за лов на
њих, и како треба поступити  кад се током ноћи или у рано
јутро зачује  њихово кврчање у гвожђима.

– То зна да се умелуни кад га удариш кочином и да
лежи ко мртво и по два сата, па кад уграби прилику, шмугне
ко муња и – ту га чуј, ту га види! Таки твор је најопаснији.
Зна потље да се освети и да сам самцијат подави и покоље
сву живину, а да му поставиш иљаду мамаца не би га више
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земљом и кокошијим перјем и тако добро укрио сваки траг
који би творови могли да намиришу. 

Негде око поноћи, жена је пробудила Рашу, упалила светло
и радосно повикала:

– Рашо, Рашо, твор се ухватио у гвожђа! Устај
одмах, узми виле, убиј га!

Из дворишта је допирало кокодакање уплашених кокошака
и лавеж великог Рундова. Раша протрља очи, устаде, огрну
се реклом без рукава и изађе из собе. Врати се већ после
неколико минута, прекрсти се и  и без речи леже у кревет.

– Јеси ли га убио? – упита жена.

– Та нисам!

– А зашто, гром те спалио?!

– Пустио сам га нека иде с милим богом. Та знаш,
ваљда, да ја нисам од тог посла.

– Па како ћеш пустити твора, творови те жива
појели?!

– Пустио сам га, јер има младе.

Жена је још дуго викала, клела, али се Раша више није оба-
зирао на сву ту ларму, него је заспао сном праведника.
Уснио је салаш на коме је провео детињство, чувајући
стада оваца у широком пољу окупаном блиставим сунча-
ним зрацима. Тамо у риту, иза врбове шумице, чобани су
ловили штуку и манића и пљескали рукама по замућеној
води. Све је пред његовим очима бујало од живота. Мало
јато дивљих патака, летећи ниско и бучно клепећући крат-
ким крилима, нестаде у пустари иза салаша, док је рода на
врху ђерма истезала свој дуги врат, окретала главу час на
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цркве, нудили му посао у кудељари, али Раша се  ни на то
није обазирао. Његова упорност и смиреност, у којој је било
нечег светачког, затим поштење и честитост, натерали су и
оне најупорније да га, на крају, оставе на миру.

Следећег јутра после оног разговора са Вукотом, док се
молио пред иконом, Раша је зачуо како дозива његова
жена.

– Док ти пргомељаш те твоје молитве, творови нам
поклаше пилиће – викала је она, носећи у руци заклано
пиле не веће од голуба.  – Иди и нешто уради, јер ћемо
остати без иједне једине кокошке!

Није га то омело у молитви. Пошто се прекрсти, Раша
изађе из собе и упита:

– А шта да урадим? 

– Иди у село и тражи гвожђа – нареди љутито
жена.

Раша не рече ништа, него се упути до шупе да види шта
се ноћас десило са пилићима. Помисли како је било лепо
док је био слуга. Нико га тада није гонио да лови творове и
друге зверке, већ је негде на усамљеном салашу, после
тешког посла, могао да се опружи у хладу високих багре-
мова, да гледа у бистро летње небо и слуша кликтање
степског сокола у модром зениту. Та помисао наведе га да
сврати у шталу. После неколико тренутака, Раша изведе
кобилу Јулку, упрегну је у кола, и убрзо је запрега кренула
у његов мали забран на силбашкој „ленији“. Вратио се по
мрклом мраку.

Сутрадан ујутру, жена је дуго викала по дворишту и, најзад,
сама отишла у село, нашла старог Вукоту, и он је предвече
поставио гвожђа код бочне дворишне капије, прекрио их
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једну, час на другу страну, знатижељно испитујући празно
небо. На врху храста чучале су две вране, а негде у његовој
крошњи кљуцао је детлић тражећи црве испод дебеле
коре. На Јарчевом бергу је лисица дуго и упорно вребала
плен, а на великој ледини, где је пландовало стадо оваца
и дремало магаре, играо се твор са младима. У модро-
сивој измаглици, према селу, назирао је силуету мајке.
Знао је да му доноси храну коју је одвојила од својих уста
и да иде сатима газећи врелу и сунцем спржену оштру
степску траву. Осети радост каква се само у сну може осе-
тити и потрча у сусрет мајци, али њезин лик закрили велики
жути детлић, који поче да добује оштрим кљуном, у пра-
вилним размацима,  попут старе сингерице...

Када се пренуо из сна, на прозору се преламао читав спек-
тар боја који се крио у зрацима јутарњег сунца. Раша про-
трља очи и сети се сна. „Ништа на овом свету није вечно
као мајка“, помисли он. „Све пролази, пропада и нестаје,
док мајка вечито живи, бар у сновима.“

Прошла су времена творова. Многа дворишта у селу
остала су пуста и зарасла у коров и зобину. Нестали су и
чворци, зебе и сенице... Само је на једном сувом багрему
чамила сврака уморна од досаде и дугог чаврљања. На
новој сеоској цркви звона огласише вечерњу службу. Дан
се полако смиривао. Раша је обукао нови капут и кораком
младића, иако је много година притискало његова  плећа,
кренуо у цркву. За њим је пошла његова жена са шареном
марамом на глави. Улица је била празна, као да је кроз њу
прошла куга. Жена ситним брзим корацима сустиже Рашу
и они се, као некада давно, у младости, ухватише руку под
руку...
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