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КУЛТ ЗЕМЉЕ И ЊИВЕ 

Када се писац стваралачки огласи у фази пуне 
књижевне зрелости, послије објављивања десетина књ-
ига о којима се књижевна критика веома похвално изја-
снила, тада не треба сумњати у квалитет новог дјела. То 
се потврђује и читањем нове збирке прича Радована 
Вујадиновића Међе и међаши, која својом тематиком и 
лексичким украсима завријеђује да буде предмет инте-
ресовања не само посленика књижевне ријечи и обич-
них читалаца већ и представника других дисциплина 
којима је предмет интересовања човјек, његова психо-
логија, правда, етнографске карактеристике и друге 
појаве које прате човјека у најразноврснијим животним 
ситуацијама. Сам назив збирке Међе и међаши је пер-
сонификација људских сучелица, конфликата и инци-
дената због разних интереса, њихових осјећања, диоба 
и ломова у преживљавању разних догађаја у којима по-
некад страдају људи ни криви ни дужни. 

То су приче из живота, о људима са наглашеном 
довитљивошћу, спретношћу, упорношћу, аскетском 
истрајношћу, некад и осветничком психолошком опти-
ком њихових ликова чији се свијет и поглед на живот 
формирају на релацији категорија: земља, ливада, сво-
јина, сумња, освета, ријеч... То је поглед на један живот 
у руралном подручју гдје се гаји култ земље и њиве, 
али и култ ријечи и досљедност традиционалним прин-
ципима живота човјека горштака, вриједног ратара, 
ратника и посвећеног ослонца породице и свега што је 
у његовом посједу. 

Аутор није остао у обрасцу прича Чехова, Ги де 
Мапасана и других примјерника добре приче, већ се 
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труди да теми коју обрађује да нови приступ, да својом 
причом даје снажан дах животу, да кроз монологе сво-
јих ликова, рационално и функционално користи све 
алате, језик, стил, стилске фигуре, да би упечатљивије 
дочарао, у синтетизованом облику, на уском простору, 
животну збиљу и људске судбине. Ефекат је постигнут 
ријечима са извора народног говора и живота. 

Иако на први поглед има детаља који нијесу 
толико битни, у специфичном приповиједачком прис-
тупу ти елементи се исказују као колатерална константа 
основног циља да свака дескрипција, са израженом 
свјежином ријечи и лексиком која је већ на издисају, 
допринесе оштрини тематске конструкције. Казана на 
такав начин, свака акција, радња, збивање у Вујадино-
вићевој причи потпуније осликава унутрашњи свијет и 
психолошку димензију личности. Као да је све настало 
из ауторовог емпиријског доживљаја теме. Стога се с 
правом може рећи да се Вујадиновић није одрекао тра-
диционалистичких приповједака. Напротив, он их тран-
сформише у модернистичку форму са више дескрипци-
је и детаља. Чак и кад мотив приче није значајан дога-
ђај, опис народним језиком интригира аутора да дође до 
нових или скоро заборављених слика из народног жи-
вота. 

Лексички украси којима сликовито представља 
менталитет народа који је у животу много пропатио, 
немаштину, болести, биједу, неродне године, ратне 
страхоте, диобе, људска страдања од људи и бога, 
међусобне несугласице и осјећај власништва, због чега 
су неки његови ликови спремни и главу да положе али 
не и свој образ, исказани су у формули синтагми међе и 
међаши. Слично је и у причи Влаке гдје жеља и борба 
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за добром земљишном парцелом потискује код човјека 
чак и осјећања сродства и љубав према ближњем своме. 

У неким причама, сам назив, осим отвореног 
значења, нуди и асоцијативна навођења читалаца... 
Илустративан примјер је прича Лоза у којој градација 
напорног рада на подизању лозе креће од Винове лозе, 
иде преко Зреле лозе све до Питоме лозе и Вранца, 
потом Слатке лозе, Родосне и Вреле лозе, што илустра-
тивно представља напорни животни пут тежака који се 
у девет кољена бори са литицама и недођијама како би 
опстао и одржао своје потомство и очувао генеологију 
свога братства... 

Све приче су тематски различите, имају у себи 
романсијерски приступ и могле би се увезати у једну 
генералну тематску цјелину.  

У богати етнографски материјал аутор је удах-
нуо оригинални живот, догађаје и карактеристике мен-
талитета човјека црногорског поднебља. Без употребе 
ријечи из народног говора и гномских фраза не би 
аутор постигао онај ефекат приповијетке по коме се она 
казује као својеврстан књижевни род. 

Диобе у ратовима, закрвљеност због пролаза и 
путева, неријешених насљедних права, међаша и зло-
памћења, страдања због међа, неспоразуми у диоби 
имања, неки су од фактора на којима је аутор утемељио 
нарави и склоности својих ликова. Приче у којима Зеко 
страда од Шука, неспоразум Божа и Јоза, страдање 
Сита и Вага, само су примјери људског ината и пона-
шања карактеристичног за рурално подручје. 

У неким причама аутор сликовито представља и 
неке обичајне норме, као у причи Бешика, у којој пос-
лије крвавих обрачуна долази до измирења закрвљених 
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породица. У причи Споменик, отац и син су своје сум-
ње главом платили као и њихов противник. Засметало 
му име на споменику ветерана из два рата, кад је борба 
за родну груду била једини патриотизам. Земља је узела 
данак и због парцеле Влаке. Полагање права власниш-
тва, продаја, маратонски судски процеси изазвали су 
људске несреће у којима страдају сви супротстављени 
ликови: Раде, Маре, Соко, Саво па чак и адвокат који је 
био укључен у вођење спора. 

 Кулминација породичних сукоба и несрећа 
представљена је у причи Моба, гдје је описано страда-
ње људи због нарушеног поноса и својинских права а 
затим и остале несреће које су се обрушиле на обје 
стране. Аутор категорички не тврди да неправда и спо-
рови око земље доносе несрећу, али асоцира на народно 
вјеровање „да је земља проклета и да има нека сила која 
не да неправди да буде старија, не да јој да побиједи.“ 

Пажњу привлачи и сумња у божију казну коју у 
причи Гром исказује муж због преране смрти своје суп-
руге Миље и преране смрти других сродника, сумњају-
ћи да је то божија казна због премјештања посмртних 
остатака својих предака, као и због властите похлепе и 
упућивања своје супруге да чува туђе овце. 

Такође, сумња је узрок страдања и у причи Спо-
меник, који због идеолошких одступања од “партизан-
ске етике“ није смио бити подигнут. 

 Аутор не даје дефинитивне одговоре зашто се 
човјек одлучује на лишавање живота другог и када није 
угрожен или када не трпи штету. Такав став аутора 
намеће потребу постављања нових питања. Идентифи-
кујући појаве и догађаје, аутор нас суочава са морал-
ним, материјалним и психолошким проблемима глав-
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них ликова, указујући на нове просторе за размишља-
ње. С правом ће сваки читалац констатовати да је орга-
низатор мобе у причи Моба питао власника земљишта 
да тим правцем вуче грађу, несумњиво не би дошло до 
трагедије, а потом, како сам аутор истиче и божије каз-
не. Ту видим ангажовану улогу аутора. Оставио је 
читаоцима да сами мисле о узроцима људских несрећа 
у потрази за одговором на питање: како да човјек буде 
бољи? То је, иначе, и суштинско питање савремене 
друштвене науке. 

Вујадиновић даје значајан прилог хрестоматији 
о животу села, даје вјеродостојне исјечке, чак и мање 
животне цјелине. Све те слике добијају форму блиску 
филозофском, а по слободи израза и пјесничком жанру, 
зајутреном на усменом народном казивању. 

Стога сматрам да је ово значајан прилог потен-
цијалу приповједачког дара као и прилог социо-
психолошком проматрању живота на селу, гдје “земља 
мајка, земља заклетва зна бити и проклета“. Њене међе 
немилосрдно узимају жртве чак и из реда блиских заје-
дница.  

Oбјављивање ове збирке се допуњује обиман и 
квалитетан фонд писане ријечи овог плодног писца. 

 
Милорад Јокнић 

публициста и књижевник 
Пљевља, 15.01.2017. 
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Хоћу нешто, чини ми се, велико да кажем, да запишем, 
али ми не иде, мисли не наилазе; некуд су одлутале, 
нама их, не долазе, не појављују се; ни на помолу нијесу, 
а ја хоћу, па хоћу; има нешто у мени, нешто што ме 
мучи, узнемирава, нешто што ме и ломи, али – не може 
да ме сломи. И тек кад осмислим прву ријеч, у мени се, 
ето, отвори, па мисли крену, а слике се нижу. И врцају 
искре, једна за другом, роје се, па ме то оснажи, ојача, 
и ја кренем; идем, не заустављам се, рука ми не може 
да стигне, да прати ток мисли, ни да савлада све то 
што наилази. Ток крене у неком другом правцу, оном 
који нијесам, тада, желио да пратим, али сад идем за 
њим; он ме повуче, па гура, а из мене куља, набуја, наб-
реца, па ми се разбистри; испред мене се отворе види-
ци, слике, ликови, један за другим; мени се језик разве-
же, а мисли брусе; ријечи чешљају, па се то слаже, 
нараста, бубри; мене носи, па живнем, очепим; млаз 
све јачи, бистрији, бије, удара. Све мисли које су, до 
тада, биле негдје скривене, у мраку, у забити, наједном, 
ево их, ту су, у мени, и испред мене, око мене, па даље, 
тамо, негдје; иду, укрштају се, вежу, повезују; плету 
прозирну мрежу, која, сад, добија крила, па лебди, 
лети, размахује се, плови… 
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ЛОЗА 

1 

Први чокот је посадио мој сукурдов. У том кршу 
и чолопеку није могао да нађе ни шаку земље. Узео је 
врећу и мотику, прешао преко брда, зашао у шикару, 
гребао и чачкао – док је, ту и тамо, прегршт по прегршт 
земље накупио и врећу напунио. Заметнуо је на леђа и 
кући донио, натурио је између камења; фино намекшао 
и лозу усправио. Воду је у буцату  донио и жиле јој 
залио. Стајала је право, као да му се захваљивала. 
Почепао је још мало око ње, нагазио – да јој се жилице 
споје са земљом. Она се начугерила, учинило му се – да 
је здрава, једра и весела. „Примиће се, оће акобогда има 
три окца. Гледај како жагре, као да у мене гледају“, 
рекао је.  

Мало је те ноћи спавао, мислио је о тој стабљи-
ци. Ујутру је рано обишао и опет залио. Земља око ње 
спласнула, утонула између шкрипина – нема је ни пола. 
Одмах је заметнуо арар, кренуо да на неком другом 
мјесту, мало даље, горе испод накла – наструже врећу 
земље.  

Није имао ни коња, ни вола, па ни магаре – да му 
бар мало олакша, да леђа исправи.  

Преко ноћи је пала киша. Земља одмекла. Било 
је туда и траве, неке влати се осушиле, неке повиле, па 
и полегле.  

„Ха! Ту има земље“ – обрадовао се Обрад. 
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2 

Тако се звао мој предак, девето кољено од мене. 
Не бих то знао, али сам на једном камену нашао уреза-
ну годину: 1711. Ништа више. Камен велики, плоснаст, 
лишај га прекрио, обрастао, ништа се није познавало. Ја 
сам назрео један број, па сам, гребао, стругао, пратио 
удубљења и наслутио – да се ту крију неки бројеви. И 
утврдио – да је то та година, када је мој предак посадио 
прву лозу. Нека је тада имао само двадесет година, зна-
чи да је рођен око 1690. У сто година у коло се хватају 
по четири паса, за двјеста – осам. Мој отац је рођен 
1911. Ето девет кољена.  

У каменој огради нашао сам ћускију. Излизала 
се, саџгала, па се скратила. Ставим је уза се: мени до 
појаса. Зарђала, рђа је изгризла. У почетку нијесам знао 
– шта је? Гађао сам врхом у земљу, забадао, вадио, уда-
рао. Врх оштар, брзо се углачао. Ех, колико је камена 
извадила и садница посадила! 

3 

Обрад је пунио врећу по врећу земље. Дигне је 
на камен, чучне, па је заметне. И сваки пут му се учини: 
лака. Ухвати га нема радава, да би у почетку – коња 
прескочио. Али врећа није била лака, спуштао је по 
неколико пута, одмарао се, димао и дахтао.  

Омилило му се, није патисао. Вадио је стабљику 
по стабљику, и у јесен, и у прољеће. Земљу скупљао, 
доносио у врећи од козлине. Била је тврда, није се дала 
издерати. Копао, носио, цецао. Камење засипао, подра-
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вницу правио. Литице разбијао, камење крају истурао, 
ограду около зидао, цијели крш окружио.  

4 

Закопитио Обрад, закућио. Козе држао, ђубрета 
доста имао, па је и од растоваче црницу правио. „Е, кад 
јој се козјака натури, није више ни жута, ни смона“, 
говорио је. Цијелу њиву оградио, велику ограду дигао, 
око ње камен сволтао, нанизао све онај који је из ње 
повадио. И на њој вино произвео, буренце направио; у 
јесен га пунио, госте за славу дочекивао, радовао се.  

Турчин га оферчио, и то онај који му је на славу 
долазио и крсно му име честитао. Свидјела се аги та 
удолина, а поред ње предола, округла као тепсија, то му 
је и рекао, а преко слуге му поручио: да се одатле укло-
ни, да му њиву остави – ако жели и даље на раменима 
главу носити! Обрад није хтио то ни да чује, бранио се 
и одупирао, од шешане се није одвајао. Али за сваки 
случај, на каменој плочи – кад је прво грожђе обрао и 
прву чашу вина са те парцеле попио – фино уклесао и у 
ограду затрпао. „То је моја Винова лоза“, рекао сину. 
„Тако сам је назвао, тако је и ти зови“.  

5 

У љутом окршају Обрад изгубио главу. Његов 
син Марко, мој курлебало, једва умакао. Бјежао, вара-
као се, тамо, овамо, па се у велику деру завукао, да га 
нико не може наћи. Знао је: на питомо, чисто, обравни-
то и сунчано – свак ће полећети, а на суво, врлетно – 
неће нико. А он је у врлећаку – био најсигурнији: и да 
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сачека, и да дочека. Ако нема чиме – ту је камен, цица и 
литица. Склањао се од Турака, завлачио у вртаче, у 
дере и густиш.  

Из трња и шишљага, са сто мука, повадио је 
кукрике, жиле и пањеве искрчио; вадио све једну по 
једну крљу, завирао из петних жила, теглио, секао, док 
му је дроб рикнуо. Гађао сјекиром и крампом, стојећи и 
с кољена, највише превијена рбата и голих крста; по 
киши и сунцу; лакомио се да што веће парче што прије 
заузме, од шуме отргне – да му, случајно, ту нека рђа не 
присмрди, да га и она о јаду забави, па да направи 
џулусу и да пукне кастиг. Гдје је год примијетио склад-
ну и у сунцу окренуту влâку, на њу се загнао. Искрчио 
влаку, а ждракнуо на предолу. Иза ње смотрио скрови-
ту дубодолину. Мислио: кад би све то искрчио, посадио 
би лозу бољу него му је имао отац. Ту је и шума, све 
храст до храста: да дуге осијече, да буре направи, вино 
из њега да точи. „Сунце пече, жеже; грожђе ће добро да 
узри, рано да зрене,“ рекао је мој предак. „Оће, ако Бог 
да! Наставићу лозу свога оца. И ја ћу свом сину аманет 
оставити: да и он продужи“.  

Марко је био збојак, чврст, широких рамена, а 
малог раста. Жилав, набијен, љута гласа, мрка погледа: 
кога смотри, пресијече га, да му дах стане.  

„Кад мало још шуму раскрчим, биће још више 
сунца“, говорио је. И крчио, метар по метар, међу по 
међу, таванак по таванак, задоплицу једну, па другу, 
тепу, па брешчић: исијеци трњине и глогиње, дрен и 
шипак; жиле ископај, почупај, камен повади. Ргењај, 
жди, кркај – док му између плећа забалуша.  

Земља црна, сама каменица. Козје ђубре је раз-
буари. Кад се узоре и растресе, а киша натопи – сва се 
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разболи, распадне, па се дроби – као права буавица. 
Узми Марко шаку, прегршт, примириши, па је пољуби. 
Она, клета, врућа, мелем. Њему у души благо, милина, 
у устима слатко. У њему се нешто топи: мљацка, сиса 
свој језик, као да му из уста извире мед и медовина. А 
кад су се чокоти разрасли, разгранали и зрели, назвао је 
Зрела лоза.  

6 

Марков син, мој курђел Петар, кренуо даље. 
Њиву ширио, раскомотио све око ње, направио велики 
цијепац. „Е, кад заорем одоздо – све ће раоник да рас-
крка! А ко то не би урадио? Ко би оставио такво злато? 
Сапрело би ме, чини ми се – кад то не бих урадио. Ево 
копам и секам, а све мислим: е, кад ли ће доћи вакат да 
то ралом избуцам? И да трнокоп мало потурим, да 
живот колико толико сачувам, муке да умањим… Биће 
то, акобогда, прави виноград! И ја већ видим пред сво-
јим очима: ударили чокоти, све један за другим, раши-
рили листове, а гроздови се отегли, висе, све један до 
другога, сударају се. Лишће шушти, а сунце пече. Вјет-
рић пирка, јара удара, ваздух трепери. То је моја Сунча-
на лоза. Него шта! – опет лоза! Пратим двије лозе: јед-
ну по мушкој линији, другу по грожђу, и вину, црном, 
црвеном…“ 

7 

Моји су се преци, мало по мало, примицали рас-
товачи. Она је била тешка, смона, али – издржи највећу 
сушу. Спекне се по површини, а у дубини – има увијек 
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влаге. И лоза то нађе. Не да ни козјак да јој сунце уту-
жи.  

И одатле је кренула и једна и друга лоза: прва – 
мушки потомци, друга: млади чокоти, њиве и њивице. 
Упоредо: качице, каце, качетине. Буренце, буре, велика 
бурад. Једна бајта, једна каца. У врлети, у кршу, на 
волт, цијела од камена. Кров од сламе, по њој лемезови, 
а онда опет камен, да вјетар не открије, не разнесе. У 
страни, у кршу – све од камена. Вино је потекло, у 
почетку споро, натакала се боца по боца, плоске и пле-
тенке, па тек бурад.  

8 

Петров син, мој аскурђел Остоја, једва је ту 
остао. Није му ага бранио да крчи. „Ако имаш снаге, 
крчи. Али ако си лијен и нећеш, даћу другоме“, говорио 
му је. „Оферчио сам још једну предолу, да је очистим, 
искрчим и у њиву претворим. И не дам је никоме! Моја 
је, близу ми, ту на топраку, могу од куће каменом доту-
рити, а скоро – уз моје свезала… Е, па куд ће љепше? 
Сат, сатић меда то може бити. А знам; треба добро зав-
ријети, поранити и омркнути, дупе ознојити – то је 
мени јасно, не треба да ми то каже ни ага, ни агиница“, 
говорио је Остоја и зарекао се – да ће ту остати, по сва-
ку цијену.  

Он је први набавио коња, и то вранца, вилу коњ-
ску. Мазуран, висок, дугачак, прућио се – као лађа. Кад 
му се на рамена бацио, гиздао је, а кад га је мало пру-
том дохватио – галопирао је, бацао се по три метра, по 
четири – кад ухвати равницу. Остоја по њему легне, 
ухвати му се за гриву, лети као птица. „Ух, пасјег 

18 



сина!“ – шкргутао је ага, погледом га пратио, све док 
иза брда замакне. Истезао је врат, очима колутао, усне 
прћио. „Биће мој, ја ћу да га јашем, бингирам… Неће 
више каур онако да се делија, да се прћуши“, заклео му 
се ага. 

„Пошто вранац, влаше?“ – питао га је други дан. 
„Није за продају“, одбрусио му је Остоја. „Коњ је мој, 
да ти је јасно, па га продао, не продао!... Дај коња, или 
се губи – да те моје очи не гледају!“ Остоја се слегао, 
није више смио ни једну да прокамени, сконтао је: боље 
да дâ коња, него цијело имање. 

„Ево ти га, ага, на пешкеш. Нека ти је срећан!“ 
Рекао је и то, а у себи – тако није мислио. „Ти ми, 
надам се, нећеш бранити, да искрчим још ону тамо вла-
ку, иза мог винограда?“ А ага му рекао: „Крчи, копај, 
моја земља, а твоја мотика. Све што ти се свиђа, узми: 
копај, ори, сади, па ћемо заједно пити“. 

Остоја је изгубио Вранца, али је вину дао име – 
вранац. 

Одсјекао је те године неколико храстова, бирао у 
шуми: овај хоћу, овај нећу, шегао са сином Миланом, 
тесао, сушио, па блањао, каце и бурад правио, виноград 
ширио, добро га опитомио, овчје и козје ђубре натурио, 
па га заорао. Прве године јечам посијао, а друге – поса-
дио лозу.  

„Ово нека буде – Питома лоза, рекао му је син. 
„Нека буде“, прихватио је отац.  

9 

Искрчили су заједно Остоја и Милан још једну 
парцелу, која је, веле, давно, врло давно, била, такође 
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њива, па се око ње браћа завадила. Мјесто скровито, 
завучено и склонито, људи се у њему и око њега – шћу-
кали, не умјели, дуго, врло дуго, никуд одмаћи, ни 
корак даље пружити.  

Сазнао то фино мој наврђед Милан, разабрао 
цијелу причу. Вели: суше опирале, године не рађале, од 
глади и немаштине и дјеца мрла. Мајке за њима кукале, 
очеви лелекали, сестре јадиковале, бабе то злом назива-
ле. А да би како дјеца опстала и одржала се, надијевали 
су им ружна имена, најчешће: Кукало, Јатко и Злоћло. 
Миле, Раде, Обрад и Љубо – била су ријетка, а име 
Радован – било је још ређе. Кажу: у сто година, ако би 
година добро родила, дјетету би дали име Радован.  

Прича даље каже: била два брата и орали ту 
њиву, један орао, други волове стукао. Уморе се и сјед-
ну да предахну. Онда ће један: „Е, фине њиве, Боже, 
Боже!“ А други уздахне: „Ја, ја!“ Тада ће старији: „Шта 
ти је, брате, што уздахну?“ А млађи: „Нако, ништа, 
вала.“ Тада ће старији: „Није то, видим, бесте безове. 
Има нешто?“ Млађи се отвори, рече: „Гледам ову нашу 
њиву, па мислим: коме ли ће доћи на исе – кад се поди-
јелимо?“ Старији се тргну, погледа у брата, каза: „Е, 
брате, немој то сад!“ Али га млађи прекине: „А што, за 
то је вријеме?“ Старији се слегни: „Па, како оћеш, ето, 
подијелићемо је попола.“ Млађи брат уздахну. „Но, 
како би ти?“ – упита га старији. „Не знам, не знам“, 
повуче се млађи. „Знаш, чоче, но нећеш да речеш, не 
мислиш, ваљда, да је добијеш на пешкеш?“ – одбрецне 
се старији. „Не цијелу, него половину“ – дочека га мла-
ђи. „Па то ти и припада“ – прихвати старији. „Али само 
половина, а ја бих…“ – опет ће млађи.  
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И ријеч по ријеч, дође до грке. Млађи каже да 
њива припада њему – као млађем, а старији – би да је 
подијеле, па млађи нека бира – половину коју жели. И 
посвађају се до јадне мајке! Замало да се за гуше похва-
тају, један другоме – очи да изваде.  

У том се њива затресла. Бразде се погуремају, 
почну да се кофистају – као змије. Браћа застану, загле-
дају се, прекрсте. А њива проговори: „Е, јадна браћо, 
мене је до сада орало, деведесет девет Радована, и нико 
се око мене није посвађао, до ви. Пи, срам вас било!“ 
Браћа се постиде и помире. И никад се, за свога живота, 
нијесу подијелили. Али њихови синови, кад стасају, 
одлуче да њиву подијеле. Окрени, обрни, никако да се 
сложе. Син старијег брата, хоће горњи, а син млађега – 
неће доњи дио. Онда окрени да је дијеле уздуж. Не 
могли ни тако. Турили шоркове. Не сложили се опет. 
Загужвају, закопише, загребу један на другога, јуриша-
ју. Један потегне кубуру, опали и убије рођака. Тек тада 
се њива, опет, затресла. Са врха њиве почело је да крк-
ља. Чули су исти глас – који су чули њихови очеви. 
Брата убицу спопане мука, залелека, окрене кубуру у 
себе, опали.  

Е, тада су се њихове породице раселиле, двије – 
на три стране. И никад се више нијесу саставиле. Изгу-
био им се сваки траг. Ту њиву више нико није обрађи-
вао. И она је, временом, зарасла, закоровила. Ударио 
аврик, шибље, израсле јасике, брезе, никле мукиње и 
глогиње. Све скркло. Нико више туда није смио проћи.  

Искрчили су је, ето, мој чукунђед Милутин и 
његов син Радован, али прије него су за ту причу сазна-
ли. И грдно се, због тога, покајали. Међутим, убрзо се 
окренуло – све како ваља.  
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10 

Мој прађед Радован није хтио никуд одатле. 
Стиснуо је петљу, па још једну долину искрчио. И све 
скупа назвао – Слатка лоза. А таква је и била. Грожђе 
једро, пуно сласти, мелем за душу. Сочно, крупно, гро-
здови као торбице. 

Једне дивне, ведре, мјесечином освијетљене 
ноћи, док је спавао поред отвореног прозора, уснио је 
да му је вила рекла: „Ти си Радован, радовао се, дабог-
да, цијелог живота – кад си ту њиву искрчио. Искрчи 
све што ти живот и снага допуште. Нека се радују сви 
твоји потомци, сва њихова дјеца и унуци. Од тебе само 
златни трагови кретали, и у свијету се укрштали, свије-
тлили куда год прошли. Засади ту њиву, оплемени – 
бићеш срећан и честит.“ 

Радован је вилу послушао, њену молбу услишио. 
Крчио је и радовао се, радио и дневи и ноћи, годинама, 
деценијама, а никад није посустао. Нову лозу је поса-
дио и назвао је – Радосна лоза. 

И био срећан. Дјеца му никад нијесу огладњела. 
Та њива му је била берићатна, нафакали. Рађала је сваке 
године – да јој џевопа нијесу могли дати. Та њива је 
била мајка, мајка сваке мајке. Мајка свих синова. Мајка 
свих очева. Мајка браће и сестара. Та њива је постала 
њихова кућа и прекућа, темељ сваке куће, њена ватра и 
огњиште. Та њива је била њихов хљеб испод сача.  

11 

Мој ђед Дико замало се није ватром засуо. 
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Окрилатио мој ђêдо, наредао каце, трпа грожђе, 
а ја газим, да што више стане. Обрали смо и његову 
Врелу лозу, напунили неколико великих каца, а грожђа 
још има. Скочила цијела породица, беремо, слажемо. 
Сунце грије, прижарило, пече. Грожђе превире, у каца-
ма, пјени. Мирис се шири, не само у кацама и качарама, 
него свуда, у околини. Мирис пријатан, благ. У кући 
три генерације, девет чланова. Ја најмлађи, а ђеду нај-
милији, милији и слађи – само од грожђа и вина. Трчка-
рам око ђеда, помажем му, слушам га, радим све што 
затражи. Берем грожђе, то могу. Он носи, баца у кацу. 
Каца велика, огромна, заузела цијелу магазу. Ђед уз њу 
прислонио стубе, пење се, изручује канту по канту. Већ 
је напунио, а чокоти још окитили, висе гроздови.  

„Ова каца се пуно слегла, може у њу још да ста-
не“, каже ђедо. „Пењи се, погази, више ће стати“, каже 
и помаже ми да кренем уза стубе. „Чувај се, благо ђеду! 
Уфати се за ивицу, док се спуштиш… Има још просто-
ра, да је добро напунимо, назбијамо…“. 

Попео сам се лако, прескочио ивицу каце, стао 
на грожђе. И почепао свуда около. Мекано, ноге ми 
тону, збија се, али ме нека пара – одоздо задавахну. 
Мирис фин, а мене нешто опија. Поскочио сам неколи-
ко пута, ухватио се за ивицу. Ноге ми висе, а и да сто-
јим на грожђу, не могу потонути, мали сам, лак, жго-
љав. Још не идем у школу. „Тако, тако, добро почепај, 
угази, да прије преври“, подстиче ме. „Не могу, ђедо!“ – 
усудих се да кажем. „Нешто ме…“ И не могах да изго-
ворим више. Ухватих се опет за ивицу каце, загребах 
као мачак. „Ајде, бога ти, што не можеш? Није то теш-
ко, само гази, скачи, као кад се играш.“ 
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Трпа он одоздо, изручује – све канту иза канте, а 
ја газим.  

Нешто као да ме гуши, не могу да дишем. Ђедо 
је отишао у башту, да донесе још грожђа, а ја не могу 
да изађем. „Ђедо, ђедо!“ – зовнуо сам га. „Шта је, 
болан?... Потрчи још мало…“ Ја не могу више ништа да 
му кажем. Кад се ухватим за кацу, па поскочим, лакше 
ми. кад ми глава вирне преко каце, још ми је боље. 

„Тако, тако, соколе! Ђипи се, поскочи, угњецај 
га, да добро преври, па да наточимо велико буре вина… 
Знаш ти, гледо си… кад цури из славине… Црвено, 
скоро црно… Знаш ти… Вранац ћемо и то звати…“ 

Чујем ја њега, поскачем, држим се за ивицу, не 
смијем од ње да се одвојим. „Ђе… ђе…“ – нијесам 
могао цијелу ријеч да изговорим. „Ајде, излази, кад 
не…“ Мене већ руке клонуше. „Дај ми руку, изађи…“ – 
чуо сам кад ми је рекао и ухватио ме за џемперић, изву-
као из каце. 

Тек ми се развидјели, као да тек свану. Испред 
очи ми трепери. 

Ђед ме узе у наручје. „Куку мени, шта ти би?“ 
Унесе ме у кућу, а из мене – кључ! Повратио сам себи 
по прсима. „Шта му је? Шта му је било?“ – збунио се 
мој отац, чепа око мене, гледа у свога оца. „Шта му је 
било, кажи?“ – Љутну се на ђеда. „Не знам… Газио 
мало џибру, ништа више…“ – правда се он. „А куку 
мени!... Мого се… Мого се угушити…“ – хвата се отац 
за главу. „Како, како?“ – чуди се ђедо. А отац: „Лако, па 
то је већ шира… она прва каца… она већ превире… 
Јавља се отровни гас…“ 

Ђед ме опет узео у наручје, изнио напоље. 
Исправио сам се, дубоко удахнуо… 
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12 

Сви моји преци су се рано женили, кућу кућили 
и синове подизали. Журили су да им синови што прије 
сташу, да ухвате за мотику, да им припомогну и одми-
јене их, а кад затреба – да се и пушке прихвате. Сваки 
који није од пушке погинуо – био је дуга вијека. Отац 
ми је живио осамдесет осам година, ђед деведесет пет, а 
прађед деведесет двије. За остале – не знам.  

Сви су радили, секали и земљу крчили. А вино 
пили, уз сваки оброк. „Вино треба пити“, говорио је мој 
ђед. „Вино је за дуг вијек и за здрав живот, за јаку крв“ 
– истицао је он.

Купили смо коња, опет вранца. И име смо му 
дали – Вранац. Био је хитар, жилав, чврст. Могао је 
скочити – и другог коња прескочити.  

13 

Поредана бурад у магази, велика и мала, леже на 
бок, на двије велике греде, издигнуте на трупине. Греде 
овално урезане; сваки урез различит – према облику и 
величини бурета. Свако пуно. До наредне јесени ће се 
испразнити, па опет напунити. И све тако, све у круг.   
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БЕШИКА 
Одрасли су, бог ми душа, као да су били браћа. 

А по крви – нијесу ништа. Двије породице, два прези-
мена. Нико се из те породице није оженио, ни се из 
наше породице нека ђевојка у ту породицу удала – не, 
да неко зна и памти. Али се Шуко и мој Зеко, од малих 
ногу, нијесу раздвајали. Кућа њихова само мало иза 
косе, гледа у једну, а наша у другу страну. Скијали су 
се највише по њиховој страни. Излијетале им скије 
тамо преко потока, према другој страни. Утркивали се: 
чије ће скије више излећети уза страну; то биљежили, 
па поново слијетали. А скијали су се, обојица, тако па 
тако; лећели као вјетар.    

Често су се препирали, те: моје су скије боље; те: 
нијесу него моје. Али се никад нијесу ни поквочкали, а 
не потукли. Мени се чини да је више попуштао мој 
Зеко, него Шуко. Гледања кроз прсте је било, са чије 
стране више – у то нијесам сигурна.  

Наша имања – једно уз друго, удути цијелом 
дужином. Ђеђе камен, ђеђе нема ништа. А линија није 
права; дало се то на лактове, на клисове; њихово улази 
у наше, наше у њихово. Није то наотрес, да затегнеш 
конац и понишаниш. Јок, јадан! 

Око тога је било пријечања, замјерки, па и пре-
пирке. А за чудо, никад се људи нијесу састали, па мед-
нике побили, него тако косили и орали. Камен ној, ној, 
ријетко, мало. Неки камен се назире, неки види, или се 
познаје само гучица – ђе стоји међаш. То је све. Зарас-
ло, обрасло; некад орано, па доорано, некад, неђе биле 
уврати, остале оплазе; онда то зарасло. И није се могло 
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тачно утврдити: докле је чије? И кад се коси, онај који 
први покоси, можда неђе пређе стопу, двије, а неђе и не 
приђе. Тако је то искривудано, ђаволи га носили! Ко да 
зна: куда је, докле је? Имало је тих зачкољица, да 
иксан, заиста, није могао одредити: докле да покоси? 
Да ли да махне још два пута, три, или не? 

И све је то тако пролазило. Некад се љутио мој 
Зеко, а некад њихов Шуко. Али више Шуко него Зеко. 
Момци, одрасли, ђевојке гледали, по сијелима ишли, на 
вашарима се налазили, у лов заједно одлазили; пентра-
ли се по стијенама, ломатали се по шумама, завлачили 
се по кљештинама; некад освитали у планини, некад их 
тамо и ноћ фатала.  

Онда се оженили, обојица. И по једно дијете сте-
кли, и један и други. Мој Зеко добио шћер, а Шуко 
сина. И све било фино, уљудно.  

Једном су се око тих међа, добро порокали. Зеко 
рекао: „Преорао си ми, ушао си у моје – читав корак!“ 
А Шуко скочио, вриснуо: „Не, преорао си ти мени! Ево, 
вође си прешао, више но корак!“ И ту се они прегања-
ли, викали, дошло до густе. И попичкарали се. Један 
докопао камен, други затегао отарком. Настала гужва, 
читава скенгела. Притрчали људи, те између њих стали, 
раздвојили их и укорили. Приснажио мој чоек, приско-
чио његов отац. Једва их раскрљепили, раставили без 
грдила.  

То је било првог прољећа, на друго прољеће – 
пуче гром, зарати се. Неко оде на једну, неко на другу 
страну; неко у четнике, неко у партизане. Двије велике 
породице – на двије стране. Велика наша, велика њихо-
ва. Гласовити наши, гласовити и њихови. На Скадру, 
вактиле, били наши јунаци, а били и њихови. Али тада 
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– сви заједно, скупа против истог непријатеља. На Ска-
дру се вијорио барјак у рукама наших бораца, на Бре-
галници – у њиховим. На Дрини, опет, код нас, а на 
Мојковцу – код њих. Све сложно, како Бог милује, како 
ваља и требује.  

Једном је само, у првом рату, дошло до грке, баш 
због барјака. Једна чета, један барјак. Двије породице 
преовлађују, више бораца у двије, него у свих осталих. 
И барјак прелазио – од једне до друге: из наше у њихо-
ву, из њихове у нашу. Али њихови, једном, закочили: 
не дају, оће да је и даље код њих. А не дају ни наши. И 
ту се, богами, почапали. Они оће, ови не дају. Повуци, 
потегни. Оће за вратове једни другима. Вриска, дрека, 
сијевали и ножеви, неки и пушке потегли, зашклапира-
ли затварачи, али командир викни: стани, доста! И 
докопај митраљез. И тако их заустави, насули их: да се 
редају са барјаком између великих битака.   

И тако су се средили. И смирили. И више се 
нијесу чапали.  

Али ово, четерес прве и четерес друге – све 
нагрди, засра, није срамота рећи. Пуче по сред сриједе, 
раздвоји се ципом, у два комада. Разљушти се, вала, 
таман као бор, кад у њега гађа гром, па га разврне у два 
дијела, а од њега полете ћепанице на све стране.  

И у наше двије породице гађа гром. И расције-
пише се од почетка до краја. И мој Зеко и њихов Шуко 
нађоше се један против другога. Мене је то леднуло, 
али ништа нијесам могла, ни учинити, ни повратити. 
Највише ме жижило што сам сазнала да је мој Зеко, 
тада, око тих међа, увриједио Шука. Ваљда му је мало 
привалио и на рачун његовог имена, као да му је рекао 
да је шукаст, па затегао, по свим приликама, и да га 
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ошамари, али га није досегао, а стио је да му га – прис-
лони уз образ. 

Мој Зеко је био јачи, овако у снагу; збојак, раз-
вијен, темељан, крут, а Шуко, богме, танак, излипсио; 
код њега основано, а непоткано. Али љуто, камен би 
прегризло. Иза зуба му ватра сијева, а очи пламте, обра-
зи горе – као да ће из њих крв прокапати.  

Видиш, то му је запамтио. И то је моме Зеку 
живот узело. То и ништа друго! Било му ар, много га 
забољело у души, а мој Зеко га није ударио, јок, вала! 
Али, ето, из мале – и велика изађе. Прежао је он мога 
Зека, веле – одмах, али све чешће, кад се заратило. 
Мислио је да се у борби сретну, кад су им, иначе, пуш-
ке биле окренуте – једна према другој. То му се, ето, 
није намјестило, њихове чете се никад нијесу сукобиле, 
ни су се они очима гледали.  

Тако, понекад би Зеко, накратко, свратио, да 
обиђе фамилију, да види све у кући, а, безбели, прије 
свих, своје дијете и жену. На срећу, из тих, тако, свра-
ћања се и зачедио мали Бане. Да није тога било, остао 
би на самој Лели, на једној џорици, снаго моја! Кућо 
моја! Срећо моја! Крви моја! Као да је знао да неће срс-
товати, па да иза себе остави сина, мушку главу, жалос-
ти моја! Црна ја, кукавица! С друге стране, можда, да 
није долазио, сачувао би главу? Рат би прошао, вратио 
би се, па ширио своју породицу. 

Не знам не знам! Све је то нека виша сила, нека 
судбина.  

Е, шта ме снађе, сињу несретницу! Видиш, 
испрежао га, склонио се у шумарак и с леђа га гађао. И 
мој Зеко пао, ни ок, мајко! А да је у борби погинуо, као 
многи што су, лакше би ми било. Да га је, таман, и 
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Шуко убио, на фронту, у борбеном окршају – и тада би 
ми лакше било; на мом срцу, та рана – не би била толи-
ко дубока.  

Најприје нијесмо знали: ни ко га сачека, ни ко 
пуца. Али брзо смо сазнали. Није то могло остати да се 
не открије. И то прије него се рат завршио. Све смо 
растакали: и куда је Шуко прошао, и куда је заобишао, 
ђе се притајио и колико је пута Зека чекао.  

Е, да је то мој Зеко знао, не би му он жив у руке 
пао. Не, сигурно, никад! Али, пусто, изненада, из при-
јеваре, иза клеке, из неке честе и мрака; био се мрак 
скроз навукао, повечерје већ било. Све се у селу смири-
ло, нико ни око куће, а не у имању.  

Е, сад живи! Живиш, а не можеш да живиш. 
Приче по селу се плету, препредају се. Неко: треба га 
осветити. Други: осветиће га његова браћа. Трећи: 
осветиће га његов отац. Двије породице закрвљене. 
Нико ниским не бијели зуба. Моји синови, његова бра-
ћа – мртву главу носе. Отац му, мој чоек, кад иде – гла-
ва му на прсима; кад сједи, глава у шакама. Сестре му 
не скидају црнину. Жена исто тако. Ја се не помаљам на 
бијел дан. Чамим у четири зида, у оном зиндану, у 
кули. Ни на прозор се не помаљам. Лијем сузе, проље-
вам, и дневи, и ноћи. Да сам могла, од суза бих га сали-
ла, и у кућу вратила. 

Суда нема, пута нема. Рат био, нико ништа није 
видио. Аша се, завлачи, у мишју рупу се крије. Тресло, 
пукло – рат му донио, главу узео. Много је бираних 
синова нестало. 

Е, сад се ти смири? Како га прежалити? Уби нас 
с главе, у врх перчина; проби, простријели, свима нам – 
мозак проли. Тако мучки, тако паски, а зашта – за ниш-
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та. Е, међе, међе, проклете ли сте! Због међе, у међу. 
Али међа, остаје међа, а главе нестају. 

Моји, у породици, сто пута су вијећали: шта да 
раде? Све кријући од нас, од жена и ђеце. Шта су сми-
шљали, не знам, посигурно, а, уствари, знам, јасно ми 
је, да ми нико ништа не каже. 

Ја се, опет, са тим нијесам слагала. Некад јесам, 
а више нијесам, много више. Тумбала сам ја у својој 
глави, превртала: ђа вако, ђа нако. Дај освети – не ваља. 
Дај не освети – не ваља. Дај шути, шућети не можеш. 
Трпи, трпљети не можеш. Гледај, гледати не можеш. 
Сели се, да не гледаш никога, не можеш ни тако. Не 
знаш – куд ћеш. Гледај крвника – како да га гледаш? 
Земљу да продаш, не можеш, неће је нико. Кућу још 
теже. Е, шта ћеш. Е, куд ћеш? Куд, никуд. Зар убицу да 
гледаш упрема се? И да пратиш како се шири, и рађа 
једно по једно дијете? 

А онда, наједном, прича у селу; орма се његова 
породица – да се покори, да се са нама измири! Е, зар то 
може? Како, како? Ко да се помири са оним – ко ти је 
убио сина? Нема од тога ништа! О томе ни гуди, ни 
гудало вади. 

Чули то моји синови, па се још више разјарили. 
То их у срце такло. Избезумили се. Оће да поцркају, 
напречац. Косе чупају, за гуше, сами себе, фатају. Боже 
убрани и крвника! Боже, смири и њега. Отац им – мрт-
ву главу носи. 

Њега сам се највише плашила. Увече, кад изађе 
пред кућу, слуктим – кад ће се вратити. Све ми се чини: 
прећи ће преко косе, па џулусу направити. Крије неку 
бомбу, осјетила сам. Велим: не чува је за добра. 
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Морала сам и њега савијати. А мајчино срце – 
нико не носио. Мајчине ране нико, никад, није залије-
чио. Свака је мајка, такве ране, у гроб однијела. Не вје-
рујем да јој их је и земља испила. Ни ће моје смирити; 
неће ме ни земља утјешити. 

Опет све тјешим и разговарам. И окрећем причу 
на другу страну.  

Е, да није било оне стране – по којој су се зајед-
но скијали, лакше би ми било. Е, да није онога потока, 
преко кога су, кад заледи, па га премете снијег – брзи-
ном прелијетали – ни пола муке, ни пола бола, чини ми 
се, не бих имала. Али то, божја несретница, гледам – и 
кад не гледам. То видим и кад главу на другу страну 
окренем. То видим и кад зажмурим, и кад се поњавом 
покријем по глави. То видим и кад спавам, и кад сније-
вам. 

Зато, кад бих се питала, све бих продала, у све 
ногом ћунула, макар низа свијет ишла и просила кору 
хљеба. Е, тако ми дође! Дође ми тако, да бих себе за 
грло стегла, себи гршнице ишчупала, себе задавила. А 
да сам ја ишта крива – лакше бих се на то одлучила. Да 
сам могла ишта спријечити – не бих ни сата живјела. 
Могу ли сад шта измијенити? Не могу. Могу ли ишта 
ублажити? Не могу. Могу ли ишта смирити? Не могу 
ни то. Могу ли икако очима прогледати? Тешко, врло 
тешко. 

Година прошла, једна, па друга. Мали Баћо хода. 
Почео и да прича. Смије се, чаврља. И ми сви око њега, 
цијела фамилија. И сви у њему видимо Зека. Упиждри-
мо, очи не скидамо. Али нико не смије да каже: да је 
чити отац, као да му је главу скинуо. А јесте тако, но 
нико то не може да изусти. Чини нам се: лакше нам је 
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кад то не кажемо, као да ће, ето, једнога дана – наш 
Зеко доћи, да ћемо му се обрадовати – као кад је с 
фронта долазио, пушку у другу собу свраћао и иза вра-
та је скривао, јер никад није стио да је унесе међу 
фамилију. 

Све ја то видим, све ми на очи излази: и кад оћу, 
и кад нећу. Више кад то оћу да склоним, да то смакнем, 
више – него кад оћу, навалице то да имам пред собом, и 
у својим очима. Што више то, грдна, склањам – то ми 
се више у глави врти. И све ме више у прси пробада, 
јаче врти, а на ошчици ми нешто оживи, па сврдла – као 
да ће ми избити на другу страну, у сред кичме. 

Тако сам, јадна, везала дан за дан, а сваки наред-
ни ми је био тежи – од оног који је прошао. А ноћи – 
дабетер! Још су ми теже. И дуље. Оне зимске, за све 
јаде. Зоре нема, па нема. А ја грцам, тресем се. Е, да 
могу, црна дрŷга, главачке закукати, макар се отворено, 
добро исплакати – мешчин би ми бар мало пао тај 
камен са срца. Али ни то не могу, не смијем, оћу све да 
узбуним у кући, оћу синове, поново, за срце да уједем, 
оћу и његову ђецу, оно двоје пилади да уцвијелим. И 
његову жену, богме, за душу да стегнем. И тако грцам 
све у себи, збијам, сабијам, а у мени, као тијесто, нарас-
та неки јад и чемер, оће да прекипи, као да ће рана да 
ми се отвори – под самим грлом; ево вође, таман испод 
браде.  

Тако прошло још једно прољеће, дошло друго. 
Освануо Ђурђевдан. Лијеп дан, ведро, сунце грије. За 
некога лијеп, за мене није био ни тај дан лијеп. Али, 
ето, наша је крсна слава, морамо се стегнути, и што 
можемо, и што не можемо. Окупило се доста мусафира, 
пуна кућа. Даде ми се нешто погледати, с прозора, кад – 
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имаш шта виђети! Група људи, гунгула: иде уз нашу 
страну. Двојица напријед, истичу се из гомиле, између 
себе носе, нешто носе? Шта носе? Ударих се шаком по 
челу. Примијетише то моји синови, накостријешише се, 
па и они приђоше прозору, загледаше се. 

„Двојица између себе носе бешику!“ – рече мој 
Рако. 

Начетише се сви на прозоре, да виде. 
„Јесу, они су!“ – вриснух и ухватих се за главу. 
Клекнуше она двојица, спустише бешику испред 

себе. 
„О, домаћине, прими Бога и Светог Ђорђија“ – 

чуо се глас, продоран, јак. 
Препознала сам одмах, на челу колоне, иза 

бешике: кмет нашега села, кућевић и оџаковић из треће 
породице, широке и разгранате. Знам, угледан чоек, 
добар домаћин, гласит и речит, а већ у позним година-
ма. 

„О, браћо, примите Бога и Светог Василија 
Острошког! Нека између ваше двије породице завлада 
мир и спокојство!“ – загрмље кмет. 

„Ја сам чуо да се спремају да дођу, али кад и 
како, крили су“ – признаде наш кум. 

Ја гледам: ђе су ми синови, ђе ми је домаћин? 
Шта ће они рећи?  

Рако сподби пушку, наслони је на прозор. 
„Не, сине!... Немој, срећо моја! … Чекај, да 

видимо… да се договоримо…“. 
„Нема чекања, нема договора!“ – врисну мој 

други син, па и он издрије пушку испод сламице, оће и 
он да отвори прозор, да пушку наслони, да пуца. 
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„Не, куме, кумим те Богом!“ – завапи наш стари 
кум. 

На брзину сам смотрила очи мога домаћина: 
биле су му крваве, колутао је, по соби ходао, а није се 
гануо – да наше синове одврне, да склоне пушке, да се 
бар мало смире, тренутак-два. 

Погледам доље: виђех, пођоше још неколико 
корака према кући, па спустише бешику, пољубише 
земљу отац и син, убица нашег сина. Клече и вичу, 
подигоше главе, обојица, па у један глас, сложише: 

„О, Ђуро, о домаћине куће ове, опрости, разуми, 
измјери, па одлучи сада, и занавијек!“ 

Прекрстише се и један и други и опет пољубише 
земљу. А Шуко, крвник, кроз плач, закука: 

„О, куку мени данас, па занавијек! Пуцао сам у 
најбољег друга и комшију!... Кајем се, покоравам се!... 
О, родитељи, о мајко уцвијељена, примите Бога и Све-
тог Петра!... Дајте срцу одушка, браћо ожалошћена, 
прихватите мене покајника!“ 

„Молимо вас, тражимо вашу милост!“ – присна-
жи му отац. 

Шукова мајка раширила своје груди, избацила 
дојке, па и она викну, колико је грло носи: 

„Огубало мога Шука ово млијеко које је посао, 
дабогда му Бог судио – кад је тако учинио!“ 

Моји се синови опет дрзнуше, заклапараше зат-
варачима, један с једног, а други с другог прозора, оће 
да пуцају. Ја, јадна, скочих међу њих, једном руком 
држим једнога, а другом другога. 

„Немојте сад кад су нам на кућни праг дошли и 
под прозор клекнули!... Немојте, кумим вас Богом и 
данашњим Светим Ђорђијем!“ 
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Прозори један до другога, близу, зидови дебели, 
све камен, а ја фатих за обје пушке, одмах испод цијеви, 
савих их према себи, брзином, колико сам имала снаге, 
па их закумих: 

„Станите, кумим вас Богом и данашњом нашом 
крсном славом! Кумим вас Светим Ђорђијем мучени-
ком!“ 

Извадила сам и ја обје сисе, па их још једном 
закумила: 

„Немојте, синови моји, не проста вам моје мли-
јеко било, којим сам вас отхранила и на ноге подигла! 
Немојте, бар данас, метак опалити!“ 

Они су застали, устукнули, а ја сам још једном 
ждракнула кроз прозор. Поворка стала на пет корака 
испод куће. Бешику су опет спуштили испред себе, 
клекнули сви колико их је било у групи, прекрстили се 
и пољубили земљу. Онда је кмет устао, поново се пре-
крстио, па викнуо колико је могао: 

„О, домаћине и оче! О, домаћице и мајко! О, оче 
уцвијељени! О, мајко ожалошћена! О, браћо изгубље-
ног брата! Примите покајање! Примите кајање! Прими-
те руку најближег комшије! Примите поглед најмлађег 
комшије!“ 

Подигао је бешику испред себе, дигао је себи на 
прси, па у чело пољубио мушко чедо од три мјесеца. 
Онда је спуштио испред себе, па земљу пољубио. 

Отворила сам врата на кући и прва изашла. За 
мном су кренули и моји синови, а за њима и њихов 
отац, мој чоек. За нама су изашли сви наши гости. Ста-
ли смо испред врата. Кмет је први раширио руке, па се 
са нама изљубио. Ја сам се савила и пољубила дијете у 
бешици. И више никога. 
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Настао је мук, нико ни ријечи није изустио, али 
су се чули уздаси, јецаји. Никоме више нијесам могла у 
очи да погледам, сем малом ђетету, сада у рукама своје 
мајке. Кртожили су се моји синови, ја сам их збунила, 
као да су чекали: шта ћу ја даље радити, па да и они 
тако учине. Први се одлучио Рако, пришао је бешици, 
загледао се макањи у лице, прекрстио се и пољубио 
дјечака у чело. Учинио је то исто и мој други син, мој 
Жарко. Док се савијао према бешици, виђела сам: низ 
лице су му текле сузе, као два млаза. Уздахнуо је и мој 
Ђуро, обрисао шаком сузама умурано лице, па и он 
пољубио чедо у колијевци. 

„Можемо ли у кућу, домаћине?“ – упитао је кмет 
Неђо. 

„Можете… Улазите…“ – превалио је преко јези-
ка мој домаћин.  

Неђо је клекнуо и пољубио праг куће. Клекнуо је 
и Шуков отац, па и он пољубио праг. Савио се и 
Шуко… И сви су редом исто учинили. 

Узела сам дијете из мајчина наручја, загрлила 
трубаљицу и рекла: „Нека он расте и живи мјесто мога 
Зека!“ 

У соби су настали јецаји и уздаси. 
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ЦРНО  ПЛАТНО 
Отац је отишао да обиђе чобане, да види како 

напасају овце, окрећу ли их куда највише има траве. 
Њему је била душа – да се попне на брдо, па да са њега 
посматра своја стада, нарочито кад их чобани поређају: 
два буљука с једне стране брда, два са друге стране, а 
трећи окрену брдима, самим бреговима; овце заплише 
по планини, заузму све што се може са једног мјеста 
виђети. Кад се овце замирују и пасу, њему је, каже, 
пуно и срце и душа. Обузме га нека радава, и то изнут-
ра, па га грије, подузима са сваке стране. Он гледа, 
посматра, а чобанима се не показује. Сакрије се између 
шкрипина, па све прати и ужива. По два-три сата он 
стоји, или сједи на истом мјесту, очи не скида ни са 
оваца, ни са чобана. Увече, код куће, кад овце сјаве, 
некога похвали, а некога покуди. Али више је чобане 
фалио, него кудио; само им је давао до знања – да их је 
пратио и назорисао. 

Забринули смо се кад увече није дошао, а чобани 
га ниђе нијесу опазили. Очекивали смо га цијелу ноћ. 
Није се ни сјутрадан вратио. И ми ударили да га тра-
жимо. У помоћ су нам прискочили и чобани. Пребиска-
ли смо цијелу планину. Наредног дана пребацили смо 
се и на сусједну шуму, претражили смо све долине и 
увале, шуме и пропланке, кљештине и ривоточине, косе 
и влаке. Ја, сестра и брат се нијесмо смиривали. Трчали 
смо, звали; завлачили се у запећке и пећине, пели се на 
највише чуке, надносили над најокомитије стијене, на 
врлети и сломоврате, провлачили се кроз креше и 
ломове.  
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Ниђе ни гласа, ни јава! 
„Нестаде га, вала, као да у земљу пропаде“, каже 

мајка. 
„Као да је упао у бездану, и то у највећу“, каже 

сестра.  
„Можда је набасао у ону у Между, у ону честу; 

омрачио, па не видио, нође је, у сред бијела дана, згу-
шито, тмурно, кад иксан уђе, као да му крпу неко преко 
очи завеже“, кажем ја. 

„Могао се сурвати у Чавченицу; био ожеднио, па 
стио мало снијега да нађе, да извади; ту га има преко 
цијеле године“, каже брат.  

„Ту је најприје могао упасти“, каже мајка. 
„Ако се ту оклизао, никада од њега – ни вран 

кости неће изнијети“.  
Савијемо се ми, тако, увече, па нагађамо: шта је 

могло бити са оцем? Да ли је, заиста упао у неку безда-
ну, или га је неко убио, отео му паре, а онда га бацио у 
неку провалију, којих је, у планини, било десетак, за 
које смо ми знали. У њих улијећу чавке, отуда излијећу, 
а из гротла тих пећина, куља магла. Чули смо да су те 
безданице повезане са ријеком, у кањону, па отуда 
долази магла.  

Е, колико смо пута, поново, ишли у планину, 
претраживали сваку долину, обилазили сваку пећину, 
спуштали се у стијене, до изнад саме ријеке, трагали не 
би ли од њега нашли макар једну дроњицу.  

Некад смо ишле ја и сестра, некад ја и мајка, а 
некад сестра и брат. Највише сам, ипак, ишла ја – са 
још једним од њих.  

Ниђе ништа! Никаква трага. Као да је, заиста, у 
земљу пропао.  
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Отац је крдио овце. Најприје смо имали педесет. 
И ја сам их чувала; ја овце, а сестра јагњад. Брат је био 
мали, за нама је скакутао, али нам није ништа могао 
помоћи, морале смо и њега пазили. Није хтио од нас 
никуд, нарочито послије заранака, кад смо пуштали 
јагњад у овце. 

Тада смо фино живјели, скромно, мирно; ни нам 
је ко сметао, ни смо ми коме досађивали. Никоме мук-
тач нијесмо били. Имали смо сваку повразицу, никад 
нијесмо били гладни, ни боси, ни голи. Облачили смо 
се као сва друга ђеца у селу. 

У вријеме кад су бегови и аге – беговали и аго-
вали, ми смо везали лику за опуту, а све порезе аги 
измиривали. Мој отац, као чипчија, прихватао је и 
агнам, и меариф, па и зам. Миран и радан, никоме није 
пркосио, ни се у какве буне укључивао. А људи су се 
бунили, највише кад су Турци увели порез на волове и 
коње. Бацали су раонике испред турских судова и гово-
рили: „Ево вам их, њима смо хранили и нас и вас. Ори-
те сами, ми нећемо више остати на царској земљи“.  

Остављали су раонике и одлазили, неки својим 
кућама, а неки у шуму, са пушкама у рукама. Мој отац 
се није у то коло хватао, прижељкивао је да турско про-
ђе, да дође вријеме да радимо само за себе и за своју 
породицу. 

Кад су га позвали да иде у турску војску, да слу-
жи аскер – није хтио ни за живу главу. Отац је потпла-
тио агу, да га оставе. Е, ту није жалио паре. И нека није. 
Свака му част! То као да је мене питао. Тада смо имали 
једва педесет оваца; отац је паре скупио и све у златни-
цима дао. Али је то доста утицало – да крене да гаји 

41 



овце. „Оне су ми живот спасиле“, говорио је. „А да сам 
отишао у аскер, никад живу главу не бих донио.“ 

Е, кад је комшија Келе заокружио свој буљњук 
на стотину оваца, тата је рекао: „Имаћу, вала, и ја толи-
ко!“ Зазимио је свако женско шиљеже, у прољеће је 
купио тридесетак оваца и намирио стотину, како је и 
рекао.  

И даље сам ја чувала овце, јавила их по планини, 
а сестра и мајка савијале су јагњад иза ограда, по 
оближњим долинама, помало их припуштиле по окрај-
цима ливада. 

Онда је тата купио једно парче земље, које је 
било уз наше. Нијесмо могли да накосимо, у нашој 
ливади, доста сијена, да изимимо толики буљук оваца. 
И тада смо почели у свему да оскудијевамо, у одјећи и 
обући, највише. Отац је чувао паре, штедио, а нама није 
говорио: ни шта намјерава да купује, ни шта жели још 
да има.  

Мајка му је, понекад, испостида, рекла: да у кући 
нема масти и шећера, да смо се ми, ђеца, поскидала 
гола, да немамо ушта да се пресвучемо, а он би на њу 
дркнуо, да јој зубе поломи. „Има, окрпи!... Има, приш-
теди!“ 

Паре је он скривао, негдје у кући, или их је са 
собом носио, у своју одјећу их ушивао – ми то нијесмо 
знали, нити смо му могли у траг ући.  

Ујесен, кад би продао јагњад, купио би нам по 
опанке, од шлауфа, гумене; некад по једну ђудицу, 
мени и сестри, мајци котулу, а брату кошуљу, али ниш-
та готово, сашивено, него у платну, па је све мајка 
морала да шије, на руке; машину није имала. Себи 
ништа није куповао годинама, носио је све старо, искр-
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пљено; мајка је шантала закрпу преко закрпе, морала је 
да га слуша и да то ради. Запуштио се, занеобријанио. 
Ни се чешљао, ни се шишао, а врло ријетко се прао и 
купао. Ако би га кад мајка опоменула, да се пресвуче, 
ошиша и обрије – вриснуо би на њу, да је строши. 

Опет је купио једно добро парче земље, али је ту 
било и неких међа, врлети, кршева, зараслих у клеке и 
кукрике. Уз то, повећао је стадо на двјеста оваца. 

Брат је прирастао, помагао је мајци чувати јаг-
њад, а ја и сестра смо чувале овце, али, по његовом зах-
тјеву, морале смо их јавити одвојено, у два буљука. 
„Боље ће пасти, боље ће млијечити, не смијете их 
мијешати!“ – припријетио нам је. 

Ја и Лела смо тако чувале, нијесмо дале – да се 
буљук састане с буљуком. Биле смо ми, често, заједно; 
један буљук зајавимо с једне стране брда, а други с дру-
ге стране, а ми идемо с брда на брдо и назорице прати-
мо стоку.  

Хтио је наш отац да му се то чује у селу, да има 
два буљука оваца, са по стотину великијех брава. 

Сваке сљедеће године повећавао је буљуке, за по 
– стотину оваца! Узимао је, тада, најамнике, одрасле
чобанице, које су умјеле и да музу, и да чувају. Кад је 
коју годио, условљавао је: да мора мусти, сирити и мрс 
купити, али и чувати.  

И догурао је, тако, до хиљаду оваца! Али их је 
подијелио у пет буљука. Имали смо, тада, пет најамни-
ка, три ђевојке и два младића. Ја, мајка и сестра купиле 
смо сир, скоруп и урду, а брат је са оцем радио у њива-
ма и ливадама, уз помоћ најамника-чобана.  

Правили смо колибу по колибу, продавали сир, 
скоруп, вуну и јагњад. Отац је и даље куповао земљу, 
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сада највише у планини, заузимао влаке, брегове и 
долине, а ми смо све теже и теже живјели, трчали и 
радили, ниђе се нијесмо смиривали. Отац је све мање 
имао разумијевања за нас, за своју ђецу, а и за нашу 
мајку. Био је набусит, пргав, рогобатан. Облачио се у 
рите и дроњке, а слуктио: шта се о њему прича, не само 
у селу, него и у граду. Препричавало се о нашим овца-
ма, а још више о очевим ритама и дроњцима. Џоку са 
себе није скидао ни зими, ни љети. По томе га је упоз-
нао цијели град. Народ се за њим окретао, трчао. Чим 
се у чаршији појавио, сазнало се – као да је то телал 
оглашавао. Он се због тога није стидио, него му је то 
пријало, као да му је то био циљ: да се о њему прича, па 
било ружно, било фино. „Сви знају да ја имам, а кад ме 
оваког виде – још више ће да знају“, говорио нам је.  

У једној причи је посебно уживао. 
Сретио га један други газда, из друге планине, са 

супротне стране града, из удаљеног села, који га није 
познавао. Засрео га на сред чаршије, па га упитао: „Би 
ли ти дошао код мене, да ми чуваш овце?“ А мој отац 
му одговорио: „Бих, како не? А колико имаш оваца?“ А 
овај: „Пет стотина, али их раздвајам у два буљука. Ти 
би ми чувао један, ако се погодимо“. 

И они се почну годити. Тај домаћин му истури 
цијену, дио у новцу, дио у одјећи и обући, и на крају му 
обећа, да ће му дати, товар жита. Мој отац му каже: 
„Све ћу ја то дати теби, али дупло – да ти дођеш код 
мене, да чуваш моје овце, ја их имам хиљаду, у пет 
буљука. Ти би ми чувао један.“ Човјек устукне, зачуди 
се. „А ти си тај газда који има хиљаду оваца? Опрости, 
нијесам те познавао, први пут те сретам, а чуо сам за 
тебе. Опрости, молим те!“  Још га је једном погледао, 
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смјерио од главе до пете, а у себи помислио: толико 
има оваца, а таква одјећа на њему! 

То што је мој отац чуо, те му је рекао: да је чуо 
за њега, било му је драже, него да му је неко даровао 
златно одјело.  

„Видиш, да сам био добро обучен, тај ме газда, 
не би ни примијетио, ни би ме тражио да му будем 
најамник. А та се прича не би ни чула, ни би постојала. 
И за мене би се много мање знало“, говорио је мој отац 
и ту причу понављао, препричавао. И у њој уживао – 
као да се са тим поносио. А прича је, заиста, кружила, 
како у селу, још више у граду. И не само у нашем граду, 
већ и у околним селима. 

Е, то је њега носило! Тим се поносио, као да му 
је то крила давало. Куд је год ишао, трчкарао је, лак – 
као препелица. 

А ми? Ми смо се само мучили. Радили смо, ниђе 
нијесмо патисали. Само терет, трчање, секање. Пржили 
смо се и без ватре, и без сунца. И кад је мраз, и кад је 
врућина. И кад пада киша, и кад пада снијег, и кад 
жеже сунце. Ми смо се – само пекли. И ја, и сестра, и 
брат, и мајка.  

Јесмо ли шта на себе куповали? Не, ђаво диго! 
Јесмо ли се појављивали у народу? Не, ни са ким се 
нијесмо састајали! Од журбе, срклета и умора – нијесмо 
знали куд ударамо. Никад нијесмо мирно сјели, да – 
мирно једемо; јели смо гредом, у тору, у музару, на 
њиви, у ливади; гризли кору љеба и кришку сира, нај-
чешће.  

Шта је отац радио са парама, ми нијесмо знали. 
Је ли сав новац трошио – не знамо. Је ли га претварао у 
златнике – ни то не знамо. Је ли са собом новац носио? 
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Јесте, сигурно. Џоку је, увече, под главу турао, савијену 
на више мјеста, као јастук. Другог јастука није имао. А 
ми ни таквог. Грчили смо и ми своје дроње испод главе 
– умјесто јастука.

Ни смо се ми удале, ни се брат оженио. Нити је 
кад мајка отишла у цркву, да се причести, нити смо ми 
отишли на вашар: ни ја, ни сестра, ни брат. 

Боље је било нашим овцама, него нама. Отац би 
за овце све дао. А дао је. Савијао је брда и долине, 
вадио клеке и кукрике, ширио пашњаке, куповао одрли-
је и ајловине. И у томе уживао. У ритама – још више. У 
причама – највише. 

А сад о њему – ни трага, ни гласа. 
Ето, овце чобани сјавили, у тор затворили, све 

намирили, а газде им нема. Знали смо одмах: неко га је, 
због пара, убио! И у неку га бездану бацио. 

Власт очи не подиже. Нико ни репом да махне. 
Изио вук магарца. 

„Брав остао у планини“ – неко протури причу. 
„Брав био, брав нестао!“ – долази са друге стра-

не. 
„Брав живио с бравима, па мрљануо неђе, као и 

много брава што му је мрљануло, и у клекама смрђело, 
да се од његових стрвина, од смрада – није могло про-
ћи“ – причало се по селу. 

Приче плету ли се, плету, распредају и запредају. 
Гранају ли се, гранају. Шире се на све стране, како у 
селу, тако и у граду. А град мали, све се у њему брзо 
пренесе. Чим прича стигне у чаршију, брзо пређе и на 
једну, и на другу обалу ријеке, која, ето, једва односи 
говна тога града. Сад, богме, доноси приче, горе од 
гована. 
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И све прича иза приче. 
Прва прича: „Убила га шћер Јуца. Тражила му 

паре, да купи долактицу, да оде који пут на вашар, не 
би ли је ко запросио; ако не због њене љепоте, оно бар 
због долактице, златом обашивене. Отац то није хтио 
ни да чује. И њој се смркло, па га у главу тонула, 
мацом, каменом или врџом, у планини, по сред мозга. И 
гурнула га у бездану – чим му паре покупила“. 

Прича повезана, изаткана – као да је неко све 
гледао својим очима, гледао и записивао. 

Иза те приче, убрзо, прочула се друга: „Не, 
јадан, није га убила Јуца, него Лела. Она му није тра-
жила златно одијело, као Јуца, него да се само фино 
обуче, да на њој буде све ново, да може изаћи међу 
народ, отићи на вашар, на сијело, на прело, сићи у град. 
Па уз то да прикупи нешто руха, ако се уда – да бар 
нешто има у коферу. Али то отац није хтио ни да сас-
луша. Онда она за њим у планину, сачекала га у густој 
шуми, па маторгом по глави!“ 

Није се та прича ни слегла, ни по цијелом селу 
раскротила, по јавила се трећа: „Жена му је дошла гла-
ве. Она му је пунула у чорбу. Била је са њим незадово-
љна са више крајева. Прво, стиђела се њега и његових 
дроња. Друго, није могла више да ради и да толики 
терет сноси, и у кући, и у прекући. Није могла хљеба да 
накува за толике најамнике, за надничаре, па и за разне 
набигузице. Она није имала кад да сједе за синију, да 
као жена и домаћица руча и вечера. Само је другог, и то 
јабану, услуживала, а ниђе се није смиривала. И све јој 
то вргло главе. Морала се, или вјештати, или у воду 
скакати? Или, пак, чоеку за грло кидисати? И она му је 
главе дошла, сигурно, под каул!“ 
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А ђе и како, то нико није нагађао. 
Та прича је кружила више од годину дана. Поне-

кад се неко враћао на једну, па на другу, а највише је 
народ измивао зубе на трећој причи. Понешто је у тим 
причама додавано, нешто одузимано, а највише је – све 
то препредано; некад умотавано, а некад размотавано. 
Било је ту и увредљивих ријечи, и вулгарних псовки, 
некад и огавних бљувотина, да пас с маслом не би 
полокао. Тим причама нико није могао стати на крај, 
нити смо ми могли, посигурно, знати: одакле долазе, ђе 
се, најприје, запођеду, куда све круже и докле досежу? 

Сво вријеме смо се обраћали властима, да нешто 
предузму, да открију убицу мога оца, али нико ништа 
није чинио. Један жандар нас је, једног дана, овако 
гађао: „Шта хоћете, ваљда да хапсимо вашег брата и 
сина, је ли? Сад се све приче своде: да га је син убио. 
Није могао, кажу, више да га слуша, и да ради – како он 
каже. И син га тонуо!“ 

Сад су биле четири приче. Све гора од горе, све 
тежа од теже. А свака гађа – по сред срца. Удара, ждије, 
теже него стријела. Пробада као нож, пробија као пуш-
ка. 

Више нас је бољело од тих и таквих прича, него 
његове ране, које је, знали смо, сигурно задобио. Теже 
су нам биле те приче, него што су толике паре, са њим 
заједно, нестале, а које смо, нас четворо, са знојем 
залили и своје животе уложили. 

Прича све више и више, а нама муке – све теже и 
теже. 

Погађале су нас тамо гдје смо најосјетљивији, ђе 
највише боли. Све се то сливало у нашим душама. Мај-
ка образа није сушила, брат се чупао за косе, јаукао, 
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шетао, а радити ништа није могао. Ја и сестра смо се 
превијале од неке унутрашње муке, гуштерале се као 
гује присојкиње, поготуву што је народ у нас, прво, 
упро прстом. А ми ни свјесне, ни чесне. Ни лук јеле, ни 
лук мирисале.  

Више мира нијесмо имале. Смишљале смо: шта 
да радимо? Коме да се жалимо? Нико нам, ето, не може 
помоћи. Трпи и шути. Трпи, а трпљети не можеш. 
Шути, шућети не можеш. Коме ти уста да зачепиш? 
Никоме, никако! 

„Боже, помози нам! Спаси нас, Свети Василије!“ 
Молиле смо се у један глас с мајком. 
„Црна земљо, узми нас! Ослободи нас ове мôре! 

Избави нас из ове патње! Ово је пакао, ми то, Боже, 
нијесмо заслужиле!“ 

Брат чим чује овакве наше ријечи, бјежи из куће, 
залупи вратима за собом и неђе се изгуби; по цио дан се 
не појави. Више пута, чак, морале смо и њега тражити. 
А чувале смо га – да од себе нешто не учини. 

Тада би у селу, опет, настала – друга прича. И од 
ње је, исто тако, душа бољела. И она нас је у срце пога-
ђала. Народ је зидао, светио се и оцу, и нама. Људи, 
нељуди, као да су једва дочекали – да га нестане. Мно-
гима је био трн у оку, завиђели су му – што држи толи-
ко оваца, што је цијелу планину заузео својим буљуци-
ма, па њихова стока, говорили су, нема шта да опасе, да 
ни зуботке не остане – иза наших оваца. 

Ми смо, отприлике, знали ко је оца убио. И заш-
то га је убио. То нам је, одмах, било јасно. Толико се 
најамника и надничара код нас измијенило: и финих, и 
таких и таких, а било је, највише, оних – ни с колца, ни 
сконопца. Неки су били млади, ђеца, неки одрасли, 
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младићи, а неки средовијечни људи. А било је и старих, 
и кекеша. Неки су чували за кору хљеба и кришку сира, 
па су били задовољни, да су једва ишчекали што их је 
узео: дај што даш, туј ли си душо! А неки: све да им је 
дао, било би им мало. Стално су се дурили и мрштили, 
као да их је неко пасјом тојагом ћерао. И ми смо, онда, 
вагали, све претресали, па упоређивали, сучевљавали.  

Мени су најтеже биле ноћи. Никако нијесам 
могла заспати. Мислила сам: како да сперемо љагу са 
себе? Оца нема те нема. Да је жив, вратио би се, дошао 
би својој кући. Морамо га прежалити, ми морамо жив-
јети. 

На стотину начина сам покушавала да нешто 
смислим, да народу докажем: да то што се прича и про-
тура – није истина, да је то све измишљотина. Народ 
нагађа, испира уста, бобрља, трућа – ни у кола, ни у 
саони. 

Све ми те приче на очи излазе, врзмају ми се у 
глави – и ајде ти заспи? Вртим се у постељи, мучим, а 
сна нема. Нема, па нема! 

Знојим се, узрујим, не знам шта да чиним. Уста-
нем, не знам куд ћу? Зимска ноћ, никад да прође, никад 
зора да се заруди, да ждракне на прозору. И она се 
појави, а ја ока нијесам склопила.  

Е, колико сам таквих ноћи провела – ни броја се 
не зна. Мени се чини: мајка спава. Спава и Јула. Али 
кад им се јавим, и то тихо, полако – оне ми се одазову, 
не спавају. 

„Жалићу се краљу“ – сине ми мисао у глави. 
Чула сам да ће туда проћи краљ. О томе је и прича кру-
жила. И ја сам наћулила уши, слуктила сам шта се при-
ча. А ћутала, нијесам хтјела никоме ни ријеч да кажем, 
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да ме то занима. И сазнала сам да ће, заиста, проћи 
краљ преко нашег села, на путу за тај и тај гард. И мора 
цестом, јасно ми је било, па преко великог моста на 
ријеци. Нема куда на други крај. Покушаћу да му при-
ђем, да му се пожалим да ми је неко убио оца, а да 
власт ништа не предузима – да открије убицу“. 

Причам ја то, ујутру, мајци, а она ме диже на 
поћак. „Ђе да ти приђеш краљу, знаш да је он окружен 
пратњом? Да то покушаш, тебе би ухапсили. И стрпали 
те у затвор. Шути, сиња кукавице! Стрпи се, камени се! 
И те приче ће, једном, проћи. Све што почне, има свој 
крај“. 

И ја се слегнем. Али ме то и даље копка. Чини 
ми се ја бих смјела пред краља изаћи. Раширила бих 
руке, не бих ни цвијеће убрала, да не помисли – да оћу 
нешто да учиним. А викнула бих, да народ чује, да чује 
његова пратња: „Неко ми је убио и опљачкао оца! Тра-
жим да власт открије злочинца!“ 

Причам ја то сестри, а она ме подржава: „Могло 
би то. Али како ћемо знати: кад краљ долази?“ 

„Сазнаћу ја то, не бој се ти! То сам ја већ сазна-
ла!“ 

Претумбавала сам ја то, по својој глави, безброј 
пута. Смишљала: како да краљу приђем? И једне ноћи 
ми упали: купићу трубу црног платна, ја и Јула ћемо то 
размотати преко пута, куда ће наићи краљ. Ми у црни-
ни, затегнућемо једна са једне, друга са друге стране, да 
се платно види, да кола не могу прећи – што платно 
неће прегазити. А пратња ће се зачудити: шта је ово? 
Шта ово треба да значи? И можда ће стати, да то укло-
не, а ја ћу притрчати право до кола, до краља. И у двије 
реченице му рећи: шта се десило. 
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Тако сам ја то смислила. И рекла сестри. Мајци и 
брату нијесам смјела. Брат би ме ушокао, смрвио. А, не, 
не смијем му рећи! 

Ја и Јула смо се припремиле: све како сам ја 
смислила. Изаћи ћемо на тесту прије сванућа, рано. И 
сакрићемо се у шумарак. Чекаћемо да се нека кола 
појаве. А бојале смо се: наићи ће нека друга, па нам све 
открити. 

Али тада је било мало кола. По цио дан не би 
ниједна прошла. 

И ми размотамо платно, цијелу трубу, преприје-
чимо преко пута. А ми нађемо склониште у ситним 
клекама; ја с десне, Јула с лијеве стране. Отпуштимо 
платно да легне по земљи. А по договору, кад кола наи-
ђу, да истовремено затегнемо. 

Дан пролази, кола нема. Нема краља и његове 
свите. 

У мени срце бије, туче, као да оће да искочи. 
Ако краљ стане, ја треба да кажем: честити краљу… 
Шта ћу ја да кажем? Ја нећу ништа моћи да изговорим. 
Мени ће се грло стегнути. Ђе ја да нешто кажем краљу? 
Шта сам ја? Сељанка, чобаница. И да ја изађем пред 
краља! Ух, не смијем! Како ћу ја то? Мени би се у глави 
заврћело, ја бих пала, треснула – као дроња. А, нема од 
тога ништа! Не могу ја то, немам те куражи. И сад ми 
се ноге тресу, кад о томе мислим. А не кад бих, заиста, 
пришла краљу. Е, није то лако! Чуј, ја да станем поред 
краља! И да му речем: оца ми је неко убио… Не бих ни 
ријеч изустила, мени би се уста укочила. Ево, и сад ми 
се дах зауставља… Чекај, можда би Јула боље, кураж-
нија је од мене, отреситија. Ја сам спетљана, замузена. 
Не бих ја могла ни ријеч изговорити, не, не бих сигур-
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но!... Види, шта сам ја замислила? Па ја сам глупа! И 
ограничена, не видим ништа више од носа. Куд сам ја 
крочила, да бих нешто научила? И сазнала? Никуд даље 
од села и планине. Никад на вашар нијесам отишла. Ни 
са неким, виђенијим, разговарала. Око краља је све гос-
пода. Њега чувају, пазе људи, који су њему блиски. И 
одани. Наоружани до зуба, сигурно. И ја да изађем пре-
да њих? То нема везе! То је само моја машта. И лудори-
ја! Добро, то је и моја жеља. Ја мислим: како да се те 
мôре ослободимо? Како љагу са себе да скинемо? И ја, 
и сестра, и брат, па и мајка – сви смо, ето, убице! Слу-
шај тих јада! Ја убила оца! Куку, јада, шта овај свијет 
неће измислити? И шта му неће на ум пасти? Чуј те 
бруке: моја сестра да убије свога оца? Мој брат да убије 
свога оца? Одакле том народу толика пакост? Како тако 
нешто може помислити? И како му може на ум пасти 
тако нешто? Има ли тај свијет душу? Или: моја мајка 
убила свога мужа? Е, ко је то измислио, за врат му се 
уста окренула! Ко је то први рекао, остао нијем до краја 
свога живота! Ко је то помислио, дабогда се окаменио! 
И све му се у камен претворило! И мртву му земља не 
дала у себе! Ни душу му Бог не узео, не примио, ни у 
рај, ни у пакао! Како се ти људи имбрете, Боже, сачу-
вај! Одакле те приче тако измисле? Е, како то жене 
препричавају, па нама упућују! А, каном, шапћу: шути 
јадо, прича се, богоми; свашта се прича. Ја ти нијесам 
душманин, боже сачувај, али чујем, допире ми до уши-
ју. И за тебе, и за сестру, за мајку, па и за брата. Некад: 
да сте скупа, заједно, то урадили, а некад – да сте једно 
од вас то учинили. Понеко каже: то су њих двије роспи-
је, вас двије шћери, а неко протура: не, него мајка са 
шћерима. Било им дозлогрдило, нијесу више могле са 
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њим да се боре, ни да толики рад савлађују, а све уза-
луд, да ни динара не да, да се нешто купи, да потроши.“ 

Све је то тачно, тако је било, али јасно је као дан 
само: да га је неко због пара убио. 

Е, морамо то доказати, или жива бити нећу! 
И ја се, опет, окуражим и кажем: изаћи ћу пред 

краља! Оћу, рећи ћу му то, па кад бих мртва пала, ту 
испред краљевих кола. Морам рећи макар једну ријеч, 
једну реченицу. И ја вјежбам: „Свијетли краљу, неко 
нам је убио оца. Имао је хиљаду оваца“… И рећи ћу 
име и презиме. И додаћу: „Власт ништа није предузела 
– да открије убицу… А народ прича, љагу баца – на
нас, на најближу породицу…“ 

Ух, ово је много дугачко! Неће ме краљ саслу-
шати, ни ћу ја моћи, удушак, толико рећи… Али рећи 
ћу, рећи – колико могнем.  

Чекале смо цио дан. Краља нема, па нема. 
Али кад је сунце навило брду, чу се дрка кола. 

Принесем уво уза земљу: јесте, чују се кола. Мало не 
би, а кола иза кривине, једна, па друга. 

„Јуло, затегни!“ 
Платно је било као жице на тамбури. У једном 

тренутку подигло се више од пола метра изнад колово-
за. 

Кола стадоше! А ја потрчи, потрчи… 
„Свијетли краљу!...“ 
Али више нијесам имала гласа. Ноге ми задрх-

таше. Краљ је гледао у мене, препознала сам га по злат-
ним еполетама. 

„Мој отац је убијен…“ 
Опет сам застала, глас ми се прекинуо. Савила 

сам мало главу и наставила: „Имао је хиљаду оваца…“ 
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Тада је краљ нешто рекао свом пратиоцу, али ја 
ништа нијесам разумјела. Срце ми је толико тукло – да 
ни свој глас нијесам чула. Виђела сам да је човјек узео 
нотес и оловку и почео да пише. Затражио ми је да 
кажем име и презиме свога оца, мјесто ђе је живио и 
кад је убијен. Све сам му рекла. А он је све то фино 
записао, виђела сам. Мало сам се смирила, па сам 
рекла: шта нас највише боли, да се протурају приче… 

И кола кренуше, али тек пошто смо, с једне 
стране, скрајнулу платно, кад смо га превукле на једну 
страну. Нијесу хтјели да платно прегазе. 

Сазнали смо да је краљ наредио – да се поведе 
истрага. 

И утврдило се тачно. 
Али без наше помоћи није могло. Све што смо 

знали, ми смо рекли. На кога смо сумњали, тај га је и 
убио. Опљачкао и бацио у бездану. Са њега је скинуо 
џоку, добро је пребискао, па је за њим, касније бацио. А 
џока се закачила за неки борић који је растао у гротлу 
пећине. Њу су извадили, а од оца ништа није нађено. 
Никад, ништа. 

А ко су убице? Двојица наших старих најамника. 
Ето ко! 
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СПОМЕНИК 
У мраку, из шумарка, чуо сам повик, оштар, 

режећи: „Чекај, Даљо, нећеш даље! Ноћас си наш!“ И 
заиста, никуд, отада, нијесам крочио, ни корак. И нећу 
крочити. На својим ногама – не! 

Ово су моје ноге. Већ тридесет година испод 
мене се котрљају. Служе ме добро, боље него сам мис-
лио. Промијенио сам, до сада, троје-четворо колица, 
иду, грабе напријед, ја им само помало рукама пома-
жем. И гледам около, звијерим, више блесим, него што 
нешто паметно мислим.  

Некад ми је пуна глава свакојаких, мучних и 
узнемиравајућих трица, а некад ми је потпуно празна, 
па ми се чини – ни своје име не знам; да ме неко, изне-
буха, упита – не бих се одмах сјетио, ни га правилно 
изговорио. 

Пуна ми је глава те шумице, па оне долине, 
потока испод наше куће, коју смо, ето, напуштили; 
затим оног крша иза куће и оног путељка на коме су ме 
засрели Сито и Ваго. 

Сито није ситно корачао према мени, него је 
бацао кораке по метар и више. А Ваго није много вагао, 
већ је одмах пуцао. 

Е, колико сам пута покушавао све то да забора-
вим, да то из себе избацим, ишчупам као какву дроњу и 
да бацим на буњиште! Али, ето, нијесам могао. И 
видим да не могу. То је уза ме прирасло. И не само 
прирасло, него у мене урасло, таман као и оно зрно 
којим ме је, из пиштоља, погодио Сито, те ми и сад сто-
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ји у кичми. И не да ми да ноге помјерим, ни да се са 
њима служим. Од тог пуцња оне више нијесу моје. Ја се 
са њима не питам – таман као да су ми од дрвета за 
тијело пришивене. Чини ми се: боље бих се осјећао – да 
ногу немам, да су ми их одрубили, чим су ми љекари 
рекли – да на њих никад не могу устати. Нијесу ми баш 
тако, отворено рекли, али су наглумили мом брату, а ја 
сам то из њега извукао. Није ми ни он то одмах призна-
о, али што је фајде, ја сам схватио све, нијесам мутав. 
Зрно ми је остало у кичми, нијесу смјели да га дирају, 
јер бих изгубио – много више и од ногу. Нешто ми је, 
ето, као остало од покрета. 

И ово је боље, него да сам у гробу, као што су 
они двојица, Ваго и Сито, отац и син, нажалост. И да се 
ја нијесам тргнуо, у посљедњем моменту, кад су обоји-
ца затегли по колац, да ме млате по глави и да ме про-
боду – ја бих био под земљом, а они би ходали по зем-
љи.  

Чекај, да се сјетим: ја сам био прошао, нико ме 
није опазио. Али сам кола оставио, даље са њима није-
сам могао. А у колима сам имао пуно ствари, највише 
намирница за зиму, хтио сам да мајка има, у току зиме 
се тамо не може. Једном сам мислио: да то носим у 
рукама; нијесам могао. Мало сам нешто био узео, да 
понесем, па сам вратио. Све да сам могао понијети, 
брашно нијесам могао никако. Био је ту џак брашна. И 
ја сам се мало ту обнадао: како ћу, шта ћу? А свијетло 
ми је горјело у колима. Био сам мотор угасио, а свијет-
ло сам само упалио. И тада су ме они, сигурно, прими-
јетили. А ја њих нијесам. Свијетло ме одало. И дрка 
мотора. И све би било добро, да нијесам отишао кући те 
узео коња. Е, док сам ја отишао, па се вратио, а онда све 
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ствари потрпао у џакове, па натоварио, они су се спре-
мили, и кад сам наступио на њихов пут, банули су пре-
да ме. 

Видиш, све се то намјестило. Е, брашно, браш-
но! Највише је ту криво брашно! Не бих ја ишао за 
коња, да није било брашна. Све бих ја то друго, некако 
покрчумао, макар се још једном вратио. И не би ме они 
примијетили. И да сам ишао пјешке, да коња нијесам 
довео, можда не би ни изашли преда ме, пуштили би ме 
да прођем. А коњ, ето, оставља стопе по путу; пут 
блатњав, падала киша, па се разђозао. И то се њима заг-
нојило. Рекли су, сигурно: види како се шири, па и 
коња води! И истрчали су, као два орла.  

И тако, главу изгубише, обојица. А шћели су да 
ме дотуку, да ме кољем прободу. Одакле им толика 
мржња, све се јаду чудим? Чудна се нека мржња у 
њима била уселила! Она их је изгризла. Она им је памет 
одузела. Мрзјели су мога оца, очима га нијесу могли 
виђети. А онда су ту мржњу пренијели на мене, то сам 
давно осјетио. Било ми је то јасно, али, велим, прошле 
су толике године, изашло је то из њих. Заборавили су, 
манули се ђеда и споменика.  

Одакле Ситу таква мржња, никако ми није јасно? 
Жао ми је Сита што сам пуцао и у њега; млад је 

био, тек школу завршио, факултет, чак, па дошао кући, 
у село, да ми стане на пут, да не пређем с коњем, тамо 
преко неке одрлије, и не прећерам најпотребније 
намирнице мајци, која је сама, већ у годинама, живјела 
у кући. 

Видиш, можда да се није преселила из старе, 
камене куће, у нову, дрвену, ништа се ово не би десило. 
Преко њиховог имања не бих ни прелазио. 

59 



Али ко је то знао? 
Да нијесмо нову кућу ни правили – боље би нам 

птице пјевале. И мени, и њима. Мој отац је то желио, 
жалио се: да у том зиндану, поред потока, има мема и 
влаге, да му је то у кости ушло, да га врти и пробада, да 
га тишти и трни у ногама, а у кољенима му штреца. 
Зато је направио нову кућу, у другом, сунчаном крају 
свога имања, удаљену од старе пола пушкомета. Фина 
је кућа, на два боја, пространа. Цијела завијена у луч. С 
крова се слива смола, истаче, циједи се из шавнице; 
висе капљице, отежу се по цијелој стрехи.  

Туда, испод нове куће, пролазио је Сито кад је 
ишао у школу. Четири године у село, горе, сваки дан. 
Ишао сам и ја, истим путем, често заједно са њим. Он је 
био млађи од мене три године. И кад сам ја био четвр-
ти, он је био први разред. Онда сам ја прешао у другу 
школу, у више разреде. И тада сам ишао испред њихове 
куће, шерле-перле, без икаква страха, без најмање сум-
ње. Онда низ поток, поред јова, клека и зукава, па преко 
поља, клај-клај, са торбицама на леђима, журили да не 
закаснимо. Газили смо и снијег, тукла нас лапавица, 
ћерао нас вјетар, пљуштала по нама киша.  

Преко љета смо чували овце по Брдовитој гори, 
заједно их пландовали, стадо једно поред другога, 
испод двије оморе. А ми смо скупа сиђели, врло често 
истовремено и ужинали, мијешали заиру, ја узимао из 
његовог дебета, а он из мога. Он је волио да је уза ме, 
поготову док је био мали. Можда се плашио вукова; 
нарочито кад је киша, или велика магла. Видио је он у 
мени своју заштиту и ослонац, а ја сам га, као старији, 
пазио и уза се призивао.  
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Сви смо га звали Сито, а није му било тако име. 
Право име је носио ђедово, који је, заједно са мојим 
ђедом ратовао и бунио се против турске власти. Обоји-
ца, и мој и његов ђед, били су запажени и одабрани 
борци, па су одликовани за храброст, јер су се истакли 
у више борби у првом рату. Јуришали су на бункере и 
утврђења заједно, истовремено, јер су били, не само у 
истој чети, него и у истом воду, па и одјељењу. Једно 
вријеме су били на истом митраљезу. Заједно гађали и 
сваком се поготку – скупа радовали. 

Е, гром је међу њих гађао – кад је избио други 
рат. Мој ђед је отишао у партизане, а његов у четнике. 
Ниђе се, више, нијесу сусрели, ни се, Богу фала, у бор-
би сукобили.  

Његов ђед је рано оболио, док је још рат трајао. 
И пао на постељу. Лежао у кући, чекао смрт. Чак му је 
син и сандук припремио, а он није за то знао. Дође јед-
на група партизана и, по задатку своје команде, убије 
Ситовог ђеда у кревету. Никакве медаље, одликовање и 
заслуге из првих ратова, нијесу му помогле – да мирно 
проживи бар још десетак дана, међу породицом.  

Његови најближи су били очајни. Да су га убили 
у борби, или да су га нашли здрава – лакше би им било. 
Његов син Ваго, а Ситов отац, понио је велику жаови-
цу. То га је за срце ујело. Као одрастао дјечак, све је 
запамтио, све је видио, и све разумио.  

Мој ђед је и из тога рата изнио живу главу, али 
му је старији син Сако, мој стриц погинуо, у борби у 
којој се борио и мој отац Јојо, као дјечак. И он је све 
запамтио, и кад му је брат пао, и кад су га кући доније-
ли, кад је мртав лежао у средини собе. Туговао за њим, 
носио велику рану у себи. О томе је често причао и 
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истицао најситније детаље, који су га много погађали, а 
он их је, насупрот, често понављао. И оживљавао успо-
мене на брата. Никад му то није изблијеђело, никад то 
није заборавио, нити је могао избрисати из своје главе. 
Пекло је то њега и као младића, још више, а као зрелог 
човјека – највише.  

Можда се и због тога много дружио са Вагом. 
Он изгубио брата, Ваго изгубио оца. Причали су они, 
врло често о томе. Ваго се, истина, жалио на партизане, 
а мој отац је, тада, ћутао, а у себи мислио: па и мој брат 
је погинуо, ако није од партизана, оно јесте у партиза-
нима, од четника. Вагу то није било мило, ако би кад 
мој отац изговорио, али је, често, и он ћутао.  

„Е, мој Ваго, ни сам за то крив ја, ни си крив ти. 
Ни сам ја, на то, могао нешто утицати, ни ти.“ 

Ваго би на то, причао ми је отац, само окренуо 
главу на другу страну. Ништа није стио да каже. И ја 
нијесам осјећао да он има неку мржњу према мени, па 
ни према нашој породици. Не, то није испољавао. 

Онда је Ваго одлучио да оцу подигне споменик. 
Нашао је најбољег мајстора. Обилазио гробља у више 
села, смишљао: какав споменик да му дигне? Некад му 
се чинило: најљепши је споменик у облику крста. И за 
тим је жудио, а мајстор није био вољан да прави такве 
споменике, јер му је то, од камена, било тешко исклеса-
ти. Рекао му је да радије клеше пирамиде. И показао му 
је неколико таквих споменика. Рекао му је гдје има так-
вог камена – само је далеко, у врх планине. И тамо га је 
одвео – да виде. 

„Партизани, сада, подижу пирамиде, па није 
лоше, да и ти тако урадиш“, рекао му је. „Мање ће се 
неко разумити“, додао је. 
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И Ваго је, мало тешка срца, на то пристао, мис-
лећи у себи: „Ова власт забрањује да се дижу спомени-
ци четницима… А кад ја поставим пирамиду, нико то 
неће сазнати, ни примијетити, а на пирамиди ћу крст 
уклесати. Оћу да споменик мом оцу – буде најбољи у 
гробљу. Он је то заслужио: и као отац, и као супруг, а 
као борац још више.“ 

Мајстор је у планини, на Литицама, вадио и кле-
сао камен, бирао један по један; неке је одбацивао јер 
су пуцали, друге зато што нијесу имали потребне 
димензије. Најтеже му је било наћи и исклесати посто-
ље. Али био је вичан и искусан у том послу, а упоран 
још више. И за неколико дана – сва три камена била су 
готова. Пресијавали су се на планинском сунцу, бљеш-
тала је црвена боја камена, која је с предње стране, с 
лица, прелазила у румену, пурпурну боју, боју јутарње 
зоре на истоку. И та боја га је охрабрила; партизани 
воле црвену боју, нико се неће разумити – да испод тог 
споменика – лежи четник.  

Е, сада је требало три пирамиде, различитих 
димензија, прећерати из врлетне и камените планине, 
прећи преко шума и спуштити се низ коловозе, а каме-
ње не огребати. 

Ваго је имао добре волове. А имао је и мој отац. 
Ваго је зовнуо једног рођака, да им помогне. И кренули 
су са три пара волова уз планину. Осјекли су доста 
дебелих, рачвастих грана и извукли на Литице. Напра-
вили су три велика слога грана, натрпали све грану на 
грану, па на њих насекали пирамиде; гурали, превртали 
– док су их намјестили, увезали ужадима и конопцима,
па се спуштили низ планину, кроз камењар, преко увала 
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и шкрипина. Низа село су камење прећерали на саони-
цама, на вози.  

И син је подигао оцу споменик. Натпис на њему 
је био кратак: име, презиме, година рођења и смрти. 
Ништа више. Вагу је срце на мјесто стало. У души му је 
настало олакшање. Велики камен са груди му је пао. 

Али за кратко. Није прошла ни година, а њему је 
стигао позив: да се јави у суд! Штрецнуо је: ко га тра-
жи, зашто га тражи? Ни је коме шта узео, ни украо; ни 
је кога, не дај Боже, напао. Ни је коме на пут стао, ни 
воду забранио. 

Никоме у кући ништа није рекао, али се сјетио: 
траже га због споменика! Знао је да је забрањено поди-
зати обиљежја четницима. 

Његова стрепња се обистинила. Народна власт 
му наредила да одмах уклони споменик из гробља. И 
судско рјешење му је стигло. Строго му је наређено – 
да обиљежје мора склонити. 

Мучио се, мислио: шта да ради, али рјешење 
није извршио. 

Онда му је стигло друго рјешење: да избрише 
име и презиме.  

То га је још више погодило. Зар оцу не смије име 
поменути?  

Највише га је бољело: ко га то отказује, ко га 
шпија?  

Било му је то, каже – према мртвој глави, као и 
оно вече кад су партизани оцу испалили два метка у 
чело, док је лежао у кревету. Чак му је, жалио се, било и 
теже. Тада је био дјечак, истрчао је напоље, да не гледа 
оцу рану и крв која му је потекла низ лице, па му се 
сливала у очи и уста. 
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Мој отац је био неопрезан, па му је, у шали, 
рекао: „Па зар, Ваго, нијеси знао, да је забрањено?“ А 
он се дрмнуо: „Шта, шта је то забрањено?“ Мој отац је 
хтио да устукне, да не изговори ништа више, а Ваго је 
усоврљио: „Реци, Јојо, кажи: шта је то забрањено?“ А 
мој отац се насмијао, није имао куткамо, додао је: 
„Четницима…“ И ту је, опет, застао. А Ваго: „Шта, 
реци?“ И отац се изрекао: „Па то, подизати им споме-
нике.“ Е, Ваго се тада трзнуо, па је мом оцу озбиљно 
одбрусио: „А, ти си свом брату подигао споменик, а ја 
мом оцу не смијем, је ли? Мој отац се, бар у првом 
рату, борио за слободу, а борио се и у овом другом… 
Па му, значи, не смијем посадити камен више главе?... 
Е, смијем, вала, па сви поцркајте!“ 

Мој отац је видио – куд је то отишло, стегао се, 
није више смио – ништа прокаменити. Што је прешло 
преко зуба, више се није могло вратити. 

Ваго је мом оцу окренуо леђа и удаљио се. 
Једног дана га је засрео испод своје куће и дови-

кнуо: „А, ти си ме одао, никад се не радовао!“ Мој отац 
му је одговорио: „Нијесам, Ваго, жива ми моја глава!“ 
А он: „Ти, и нико други! Одакле би знали?“ А мој отац 
опет: „Нијесам никоме ријеч изустио, оба ми моја ока!“ 
Клео се мој отац, а Ваго се још више запалио: „Нећеш 
ти више пролазити испод моје куће, преко мога имања, 
је ли ти јасно?“ 

Мој отац је покушао да се оправда, да га смири, 
али ништа није помогло. Ваго се разгоропадио и на 
мога оца се трзао, па му и пријетио. Све што му је 
ваљао, учинио и помогао – брзо је заборавио. Власти су 
га притискале, да уклони споменик, а он је све више на 
мога оца јуришао, толико му се окаримио, да нам с 
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миром није дао испод куће проћи: ни на воду, ни на 
ливаду; сицао је, викао, пријетио; некад псовао, жевга-
рао. 

Мом оцу више није било живота, није могао ни 
он да се смири. Права здрава, то га је много погодило. 
Кајао се што је то, и у шали изговорио. Грцао је, отху-
кивао неколико година. У њему се, говорио је, уврћела 
нека рана, која му никако није могла да зарасте. И то га 
је ломило – и сломило. И у гроб оћерало.  

Ваго је и даље киму ћерао, сада на мене, најви-
ше. Ја сам најчешће обилазио мајку, долазио из далека, 
али до куће, колима, нијесам могао прићи. 

Сав ијед који је био усмјерен према мом оцу, 
сручио се, сада, на мене.  

Прекинула се свака веза између мене и његовог 
сина. 

Заобилазио сам њихово имање, поштовао њихо-
ве међе. Али ме је то много отурало, морао сам да се 
пентрам преко кршева, да се провлачим кроз клеке и 
ситно жбуње. Ријетко сам кад окренуо пречицом, путем 
којим су они – само нама забрањивали. 

Године су пролазиле, мене и његовом сину су се 
путеви разишли. Сазнао сам да је Сито завршио факул-
тет, што ми је било драго, мислио сам – да га више неће 
интересовати међе и путељци, одрлије и пашњаци, 
камењар и окрајци. 

Али, преварио сам се. Змија може да шикне и из 
грмена из кога је не очекујеш. И не само да шикне и 
зашишти, него и да печи, и међу очи, а не само за ногу 
или руку. 

И мене је, једне вечери, печила најљућа отров-
ница. Љућа није могла бити. И то ме у сред чела пого-
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дила. А боље би било – да ме запунула, да ми није ни 
дах оставила, него што сам се, из њених чељусти, са 
убризганим отровом, истргнуо, а да се на своје ноге, ни 
наком више од тридесет година, нијесам подигао, на 
њих ослонио.  

Из мрака, из првог сумрака, бљеснуо је пиштољ, 
синула је ватра, разлегао се пуцањ, а глас јак, продоран: 
„Нећеш више, ни корак!“ 

Тек сам се сјетио да сам нагазио на међу свога 
сусједа. Али касно је било, нијесам могао ништа да 
учиним. Први метак ме погодио у раме, други у стомак, 
а трећи нијесам ни осјетио. Пао сам, а пиштољ је и 
даље сијевао; пуцњи су се разлијегали по шуми и 
шумарцима. 

„Ово је наше, ти не можеш вуда, нека ти је јас-
но!“ 

Ријечи љуте, продорне, сијеку. 
Учинило ми се – да ми је све одузето. Ни њихове 

ријечи ми више нијесу биле разумљиве, ни гласове 
нијесам распознавао. У мени се све смутило, испред 
очи ми је заиграло. Осјећао сам само топлину своје 
сопствене крви. У једном трзају, покушао сам да се 
подигнем, да погледам напријед, испред себе, а Ваго је 
викнуо: „Још је жив!“ Сито је брзо, снажно, ишчупао 
колац из ограде, па кренуо на мене. Други је извадио 
Ваго, па су се, као два орла, усмјерили према мени, 
сунули – да ме прободу. Први је замахнуо Сито, хтио је 
да ме бодимице прободе. Е, сад сам ја био бржи. Тргнуо 
сам се, извадио пиштољ и пуцао у њега, насумице, не 
циљајући – ђе ћу га погодити, ни да ли ћу га погодити. 
У том је пристигао и Ваго, замахнуо колцем, млатамач-
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ке да ме удари по глави, али мој пиштољ је био бржи, 
испред мене је синула ватра, одјекнуо је пуцањ. 

Обојица су пала: и отац и син! 
Око мене се све угасило. Нестало је и шуме и 

кршева, клека и путељака. Све је утонуло у ноћ, у таму. 
Шта се даље дешавало, ја не знам.  

Суд ме ослободио робије. 
Зрно из кичме ми љекари нијесу извадили. 
Душевне море, разарајуће – нико ме не може да 

излијечи. Она се дубоко у мене увријежила, чаура ли ме 
– чаура. Дуби ли ме – дуби. Сврдла ли ме – сврдла. Та
рана неће у мени да зарасте. А земља, кршеви и путељ-
ци – зарастају. И моји куда сам ја ишао и мајку обила-
зио, и Ситови, и Вагови, куда су ми они бранили да 
пролазим. Трава свуда буја, коров курља, кукрике рас-
ту, павити се преплићу, укрштају се купињаци и мали-
њаци; пузавице се заплићу. У њима се легу гуштери и 
змије, пацови и ронци праве своје ходнике, кртине рове, 
грицкају и мељу траву. Ливаде нико не коси, њиве не 
оре, овце не крди, ни ко у наше куће долази.  

Ни споменике више нико не обилази: ни Вану, 
ни Вагу, ни Ситу, па ни мом оцу Јоју, ни његовом брату 
Саку. 

Сумња их је све покосила. Нема више ко ни да 
сумња, ни да истину каже. Отац и син су своју сумњу 
главом платили, а онда и ја, и мој отац, на правди Бога. 
Чисти, не окаљани, и један и други.  

Ја то знам највише, јер сам остао да се мучим и 
патим, да мјерим и вагам, да судим и опраштам, да се 
кајем и гризем: што сам оставио кола тако близу њихо-
вих међа, а отишао кући, до мајке, да узмем коња, да јој 
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прећерам намирнице за зиму? Тако сам омогућио Ситу 
и Вагу да ме примијете и прате и да преда ме изађу. 

Је ли њих, због тога, Бог осудио? И казнио их – 
да тако заврше?  

Је ли мога оца Бог, прије њих, осудио? И под 
земљу спремио?  

Је ли мене имао разлога – да тако осуди? 
Коме је толико засметало име, на споменику, 

борца из два рата? Зашто је морало бити избрисано, да 
се не види у сеоском гробљу?  

Јесу ли чисти ти људи који су такав закон изгла-
сали? 

У свему томе – нешто није чисто. 
Некад ми се учини: е, да су ме притукли, да су у 

мене испалили метак-два – боље би било него што се 
овако мучим и патим. 
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ГРОМ 
Све сам вас скупио, ево вас на новом имању, на 

мојој земљи, испод куће, да вас све, са прозора могу 
виђети. И испред куће, и од штале, и од колибе. И кад 
кренем на воду, и кад се од воде вратим. Кад косим, 
пластим, орем и вршем – увијек ћу бити око вас. 

Е, сад оћу и ја да предахнем, да се бар мало сми-
рим. А смирићу се, надам се, свакако, по све, заједно са 
вама – као што сте се ви смирили. Као што си се ти 
смирила, моја Миљо. А ти оде рано, прерано, кад си 
била најбјешња, кад си била најљепша, кад си се најви-
ше надала, кад си се најслађе радовала, кад смо подигли 
онако четворо ђеце; двије шћери и два сина – као чети-
ри златне јабуке; кћери старије, синови млађи. Најста-
рија Саја – седам година, најмлађи Рако – двије године, 
непуне, додуше, али се на своје ноге и он дигао. Поди-
гла си га ти, јеси, ходао је, трчкарао око нас, звао: мама, 
тата – радовао се. А, ето, није те запамтио. И он, сад, 
највише пати: не, највише је патио, па се мучио, а 
данас, оћу да ти кажем – први је постао ђед, најмлађе 
моје и твоје дијете… Е, да ти се дићи, па да му видиш 
унука; сад је баш као што је наш Рако – иза тебе остао. 
Знаш, био је мали, жгољав, као тица. А ни Тале није 
био много већи. И он ће ускоро постати ђед. Саја је 
бака, а и Боса ће убрзо бити, у Бога се надам… 

Нећу о томе да мислим, то више није моја брига. 
Ја сам сада – све бриге смирио. А смиривао сам их – 
цијелог живота; ћерао се са бригама, рвао се са мукама, 
патио се у немаштини, одупирао се жалостима. И све 
што ме више невоља саплитало, као да сам постојао 
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јачи, отпорнији. Што ме више јада по глави било, у њој 
ми је било чистије, јасније и жилавије. А ти си ми нај-
већу рану нанијела. Није шала, ни двадесет пет нијеси 
била навршила, кад, нико други, но Бог – гађа у тебе! 
Нећу да кажем: фалимо га, кад је тако, бесте безове, 
учинио. Шта си ти, туго моја, некоме скривила? Нико-
ме, никад! Нијеси ни могла, нијеси имала кад. Овце си 
чувала, по планини их напасала, плела, везла и пјесме 
пјевала. А кад је год загрмљело, Богу си се помолила, 
фино се прекрстила, па се, некад, до црне земље савила, 
у земљу, у камен пољубила. То си ми толико пута при-
чала, сјећам се ја, сјећао сам се, ево, пуних педесет 
година. Таман је толико прошло, од кад је, тада, загрм-
љело. Била си, жалости моја, млађа од мене десет годи-
на, а ја се, ево, послије тебе, патим и отимам – педесет 
четири, љетос се навршиле. 

Гледам ја сад само твоју слику, уклесао сам је на 
споменику, у мермеру ти је најбољи мајстор уцртао. Ти 
ме са те плоче гледаш, као да ми се смијешиш, или као 
да оћеш нешто да ми кажеш, или да ми се захвалиш – 
што сам ти овај споменик подигао. Подигао бих ти га 
много раније, али нијесам могао од туге – да те испод 
куће, на свом имању, стално гледам: кад косим, плас-
тим, плашће вучем, кад вршем и жито развијавам. Дуго 
сам оклијевао, да то урадим; чинило ми се: као да ћеш 
ми ти, једнога дана, доћи, као да се није десило то тако, 
као да сам сâм себи говорио: кад ти споменик подиг-
нем, и сâм себи доказујем, и показујем, сâм себи приз-
најем – да те више нема. А сад, кад сам се, посигурно, 
приближио, и теби и свима мојима – учинио сам то, 
ево, ту су ми сад: и отац и мајка, ђед и баба, али и жена, 
морам ти признати, која је тебе замијенила. И сад сте ви 
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двије, једна поред друге. Немој због тога да се љутиш и 
да ме прекориш, морао сам тако учинити, јер нијесам 
сâм могао нашу ситну ђецу подизати, морао сам помоћ 
тражити, некако се копрцати, отимати, па испред себе 
гледати.  

Што ме тако гледаш, моја вило? Мени се чини: 
као да си ми ти то аминовала, као да си ми, једне ноћи, 
у сну рекла: жени се, Лазо, ја ти одобравам. А онда сам 
се мислио, вагао неколико година, уз помоћ сестре, 
мучио се и ђецу подизао. Рака је узела Мага, одвела га 
код себе, чак у Војводину, те га она подизала, а ово тро-
је – подизала Кића, моја друга сестра, која се, ето, 
никад није удала, ни своју срећу стекла; можда зато – 
што није могла нашу ђецу да остави. Никад ми то није 
рекла, али сам ја то осјетио. 

Опет то није било све на свом мјесту, ни приб-
лижно, као кад си ти била. Видио сам, није то могло, 
није то ишло, ђеца су због тога највише патила; грана 
им је на пут била препријечена. То сам ја осјетио, па 
сам се тргнуо и одлучио – те се оженио. 

А ти ме, гујо, видим, некако, мучки гледаш? 
Погледај ме, бôна, право у очи, оћу све да ти испричам, 
све да ти истину кажем; саслушај ме, па онда ми реци: 
љутиш ли се, или се не љутиш? 

Е, што ме Бог не узме, што ме више држи, Бог ме 
убио! Што и мене не гађа, као тебе – што је гађао. А 
уклео ме таман Бог, онда – кад ми је тебе узео. А ја сам 
се тада осјетио – као да ми је из груди срце ишчупао. 

Није ме више срце забољело – кад ми је брат, у 
борби, у Шуманима, погинуо, кад су га на носилима, 
мртвог, у кућу унијели, са ранама на глави, са обадвије 
стране; на чело зрно ушло, на затиљак изашло. Знам то 
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добро, нијесам био мали, имао сам седамнаест година. 
У сукобу са Талијанима, искочио је Јово на чуку, гађао 
из стојећег става, али дочекали су га, згодили. И ја сам 
тада, причао сам ти, узео његову пушку, замијенио га у 
истом строју. Отишао у партизане, знаш ти то. 

Али сам тада, то преживио лакше, него кад ми ти 
нијеси дошла из Катића. Рекао сам: и мој Јово је пуцао, 
и он је, значи, гађао у људе, па га је, ето, задобио метак 
у главу, од човјека – са друге стране. Није од Бога, као 
ти, моја Миљо. И то у миру, у највећој нашој срећи и 
ратлуку, од вишњег Бога. Сину муња, загрмље, тебе 
погоди, леле мени! 

Некако ми се у животу није дало. Иза оца сам 
остао од десет година. Задобио ране и он, у првом рату, 
у коме су се борили и он и ђед, вратили се заједно, обо-
јица, са двојицом стричева, али мој отац није рану пре-
болио, умро је прије свога оца, мога ђеда. И прађед ми 
је, тако, у борбама, допао рана, али је бар он склопио 
очи прије свога сина. 

Признао сам ти, да сам се, послије тебе, оженио. 
Лела је ушла у моју кућу. Нашла све наготово, све што 
си ти створила и урадила. И она је била задовољна, али 
ја нијесам. Не што је она била лоша домаћица, супруга 
и мајка, него што је, ето, морала доћи на твоје мјесто. 
Она за то није била крива, али сам, можда, био крив ја. 
Можда јесам, а можда и нијесам? Морао сам се женити, 
не због себе, него због наше четири гује. Тако сам их 
видио онога дана, кад сам, одавде, са гробља дошао 
пред кућу. Тебе смо у раку спуштили; народ, цијело 
село се окупило, а ја никога нијесам видио, сем наше 
четири сиротице; чучнуло једно до другога, пред вра-
тима наше куће; прибило се једно уз друго, окаменило 
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се, ниједно никуд не попира. Мали Рако између сестара, 
а Којо до старије сестре, с њене друге стране. А она 
џорица, тек пошла у школу, у први разред. И сад она 
окупила око себе млађу сестру и још млађу браћу.  

Тада је моје срце пукло, пукло па препукло, па 
ми ни данас, за више од педесет година – није срасло. И 
неће ми никад срасти. Можда ће тек тада – кад и ја лег-
нем поред тебе, гдје сам, истовремено, направио зајед-
ничку гробницу, за мене, за тебе, али и за Лелу. Морам 
ти рећи, и то признати. Није она никад, за тридесет 
година, колико је живјела са мном, на тебе дала, да 
неко, на твој гроб – криво погледа. Није дала руком 
манути ни на моју и твоју ђецу, таман као што је шти-
тила – своју ђецу.  

Није она била срећна што је морала да подиже 
моју и твоју ђецу, али је била срећна, што је зажмурила 
прије свога сина, мога и њеног сина Боле – бар десетак 
минута! А како је то било, како су нас ти јади задесили, 
оћу теби, моја Миљо, бар сад, овако, да кажем, док на 
мермерној плочи гледам тебе, Лелу и нашег Бола.  

Ноћ је била црна, мутна, да мутнија није могла 
бити. Зора се ухватила за прси: ок, ок, спласти се на 
кревет. Ја и Раде око ње, дижи је, зови, трљај, закањавај 
– ништа. Она само колута очима, кочи се. Два пута
зијевну. И ја виђех шта би. Ухватих се за главу, а Раде 
закука, поче да се гађа песницама у прси.  

Момак одрастао, стасао за женидбу, а кука – као 
мало дијете, чини ми се, више и грозније него наша 
Буда, кад смо тебе, на поњави, донијели из Катића. Шта 
ћу које јаде, морао сам га тјешити и молити, смиривати 
– да не кука, бар док не сване; убјеђивао сам га, грлио и
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љубио, говорио му да не ваља по ноћи кукати, али уза-
луд.  

Кућа на самку, Бог је клео, кад сам у њу и доша-
о, Бог ме убио – кад сам се ту и населио! Прва кућа, 
нама најближа – десет минута хода. „Ајде, Боле, кажи 
Јосу, да дође, да бар неко у селу зна. Не можемо, поред 
меита, овако сами, чекати зору“.  

Боле се загрцнуо, јеца, кука, зове мајку, не прес-
таје. Видим: он не може, морам ја. И ја одох, Бог ме 
убио! Бог ме згромио, као што ме је! Зовнух Јоса, избу-
дих фамилију, а кад се вратих с Јосом, једва отворих 
врата. Ударише врата у нешто, не могу да их широм 
отворим. Приђе и Јосо, гурну мало јаче, кад – камен 
мени – мој Раде виси! Конопац око грла, замка стегла 
око врата, младић се истегао! Лела у кревету лежи, а 
Боле о греди виси!  

„Није могао да прежали мајку“, рече Јосо и пре-
сијече конопац.  

Све је било касно, моја Миљо! Сад ме ти схвати 
– како ми је било! А ја ти кажем, још ми је теже било,
кад сам од чобана добио глас: „Миља је погинула! 
Гађао у њу гром!“  

Проклета је ова земља, и ова кућа. Ако кућа није, 
земља јесте. Кућу смо ми правили, прећерали са старог 
имања, па је вође склопили, а ову стару, камену пећину, 
коју смо купили са имањем – смо напуштили. И сад 
прди празна. Нека је, нека се по њој мишеви легу. И 
нека мачке скачу.  

Кад смо нову кућу склопили, мислио сам: све је 
у реду. Све ће бити како треба, како ваља и прија – у 
срцу и души.  
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Јесам ли ја био лаком? Је ли ми на ово имање 
била зинула гузица? Ово имање, чуо сам, да је давно 
проклето. Нећу сад о томе да ти, Миљо, причам, а стре-
пио сам од њега – као овца од ножа. Нијесам сам све 
потанко хтио да разабирам, бојао сам се: сазнаћу нешто 
још горе, него што сам и начуо. А то што сам дочуо, 
лоше је било, грко и чемерно, да грђе није могло бити. 
За кућу је било мучније, љигавије; прљаво – да прљави-
је није се могло  замислити.  

Али шути, језик за зубе. Што је било – вратити 
се не може.  

Шта је нама фалило да смо остали и на старом 
имању? Ј, ја, на имању мога оца, ђеда и прађеда. Имали 
смо и тамо доста земље, истина – у више комада, раш-
тркано. Катун под планином, у сред села – фино парче, 
али врлетно, зарасло у иве, лијеске и чечаре, а треће 
парче, највеће, у пољу, зло и неплодно, барљиво; трава 
тврда, љута, све сами јарац; није се дало осјећи ни нај-
оштријом косом; крвопиша, брате, није грехота рећи! 
Она парцела на катуну, Нушковина, није била лоша, 
али пртљање и крџумање – о врату ми је висило. У 
прољеће секај све горе, а у јесен доље. А ни пута, ни 
фина путељка. Одоздо навише – објешењак. Одозго 
наниже – као низ точило. За све јаде – кроз туђе, уз 
туђе. Уз сокаке, и низ сокаке, између трња и шипражја. 
А људи се љуте. Једна глава, сто авазова. И никад сер-
без да прођеш. Породица мала, без велике снаге и зад-
руге, без браће и братучеда, без младића и стабилних 
домаћина. Ни да те подрже, ни да те заштите. Да би ту 
опстао, потребно ти је било добро залеђе, а ја га, знаш, 
Миљо, нијесам имао.  
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И кад је испало на продају добро имање у дру-
гом крају села, велико, дуго и широко, у једном комаду, 
са испустом, на отрес – ријешили смо заједно, ја и ти, 
скупа; подржала нас је и моја мајка, док је моја најста-
рија сестра, неудата – била против, али њу нијесмо пос-
лушали. Све смо, знаш ти добро, продали: и овце, и 
јагњад, волове и краве, остали смо само са једном кра-
вицом; продали сву земљу, катун и колибе, па и стару 
кућу; оставили само кућу коју смо ми направили – да је 
развалимо и на ново имање прећерамо, што смо, тек 
кроз неколико година, успјели да урадимо. А вамо смо 
је фино доградили, испод цијеле куће ископали магазу, 
опремили и ластавице, завили је сву у луч. И мислили 
смо – да ћемо бити рâт, да ћемо имати све што нам тре-
ба. 

Истина, неколико година смо се намучили, јер 
смо и ми, и ситна наша ђеца, живјели о кори љеба и 
кашици млијека.  

Земља, ова земља, Бог је убио, била је посна, 
измуљана, није била у рукама радника сељака, него у 
рукама терије, који није стоку држао, ни њиве гнојио, 
већ се иглом бавио и од тога живио и ђецу подизао. Али 
имање страдито, сунцу окренуто, дебелица, ниђе баре, 
ни јарца. Знао сам: кад се погноји, и разоре, биће жито 
као дењиз, биће послије трава – да је не можеш раско-
сити.  

А тако би и било. Али одакле ђубре? 
Оваца немамо, да торимо, и торове да престав-

љамо, пребацујемо са једном мјеста на друго. Волова 
немамо, да у прољеће ђубре, и од оне краве што је 
падало, развлачимо, да њиве уамуримо.  
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Појави се Лека, Бог га клео! Велики буљук оваца 
прегони из села у село. Нема своје земље, торове прави 
на туђој, музе и сири, мрс купи, сир и скоруп продаје. А 
домаћину, који га прими, пада ђубре по њивама. И то је 
накнада коју нуди.  

„Да га узмемо бар једно љето, преторићемо, пог-
нојићемо божју силу. Има буљук од стотину великих 
оваца, и толико јагњади, од Ђурђева до Митрова дана – 
има пола имања да поторимо“. Тако ја рекох, а ти се са 
тим сложи, моја Миљо.  

Дође Лека, доћера буљук, постависмо торове, 
дадосмо му и кућу, и колибу на располагање. Он чува 
овце, ђеца јагњад, а жена музе, сири, ражљева. Божја 
љепота. Дрмају чактари, звона јече, шуме у Катићима 
простране, траве свуда, зарасли кршеви, бусика као јас-
туци. У Бога љепота! Све задовољно, све весело. И 
наша ђечица се радују, играју се јагњадима, трчкарају 
иза куће, по клекама. Бог је дао, тако па тако. Имање, 
цијелом ширином – везало за испашу. Чим из тора – на 
пашу! Ни глиба, ни сокака. Музар – до саме испаше, 
чим овце помузи, оне су на пашњаку.  

И све би било добро, да мени, опет, не зину 
гузица: да ми Лека помаже косити, а да га ти замије-
ниш, да чуваш његове овце. И ти се са тим сложи. И 
Лека пристаде.  

Косили смо заједно десетак дана, можда и више. 
Устајали смо рано обојица. Косио је као думанац, по 
цио дан. Није патисао. Својски, брате, умије и може, 
ждије, не жали се. Не да сјести, нити починути. Умјесто 
да ја ћерам њега, ћера он мене.  

Паде поткутњица за неђељу дана. Ти задовољна 
увече – кад видиш колико смо траве оборили; ја задо-
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вољан и са твоје, и са Лекине стране. Ужигао се, пома-
же, ама да ми је брат, не би боље. А ја уграњцијао, мило 
ми, уратио се са њим. Причамо, косимо, оштримо косе, 
откивамо. Лека растури причу и далаверу, шалу и мас-
кару – дивота! И вријеме нас је служило, љепота, грије 
сунце, упекла жеравица, откоси се суше. Косимо до 
подне, а од подне пластимо и трпамо, прискочи нам и 
Лекина жена, узме грабуље, приграбљује; паћ жена, 
ниђе сламку не остави. Ми увече, опет, за косе, ждијемо 
до црне ноћи, док се ишта види.  

Тор смо престављали на друго мјесто сваке 
неђеље. Овце балегају, клете, сите долазе из планине, 
ти их добро крећеш и напасаш, истровељају се у тору – 
као јунад. Земља упија и мокраћу, сва осока улази у 
ледину, ђубре овце разгазују ногама, убадају својим 
оштрим папцима – њиве се за прољеће припремају. 
Погледам ја торине, загледам: све како ваља иде. „Нема 
њиве, док се бјека не посере“, каже Лека. „Ђе овца јед-
ном заноћи, жито не издаје“, додајем ја. Уграњцијао, 
вала.  

Око Петровудне се наоблачи. И поче да грми, 
сијева, муње укрстиле, тутњи са сваке стране. Пљусну 
киша, небо се спушти на земљу, поче и град да мијеша, 
одскачу валутице, као најбољи љешници. Замрачише се 
Катићи, склопише се облаци и преко Краљеве, и преко 
Равне Горе; по Бунетини, једино није било црних обла-
ка.  

Није било облака, Миљо, ни по нашим старим 
катунима. Дало ми се погледати: тамо је прогријавало 
сунце, баш испод саме планине, па ни преко села – није 
било таме, али само у оном дијелу ђе је остало наше 
старо имање.  
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Е, да је тада загрмјело у моју главу, а не у твоју, 
волио бих. И правије би било. Бог да је боље размисли-
о, у мене би гађао. А ти да си остала са нашом ситном 
ђецом, боље би им помогла и лакше бих их на пут изве-
ла. Увијек је било, и биће, већа сиротиња, кад међу 
ђецом остане отац, умјесто мајке. Народ није узалуд 
рекао: отац је као колац. А мајка кад остане, ђеца, чим 
припрну, оца брзо забораве, а мајку никад. Бог није 
добро измјерио, није право одредио, мене оставио, а 
тебе узео. Ако је због имања, ја сам кривљи него ти. 
Ако је због торова и торина, ја сам више на то навијао, 
него ти. Ако је због косидбе, опет сам ја кривљи.  

О, Боже, Боже, како тако може! Како гађа баш у 
ту омору, ђе се ти склони, Миљо! Баш ту ђе се ти сакри 
од кише и града, да не покиснеш – Бог нареди, па згро-
јита, љуљну, стабло сво исцијепа. Видио сам: лећеле су 
ћепанице као врљике – на све стране. И да те није муња 
погодила, убиле би те оклапине.  

О, Боже, како тако може! А ја ти кажем, и твр-
дим: увијек се моја Миља теби молила. Кад је год загр-
мљело она се прекрстила и рекла: „Е, Боже помози! 
Сачувај јаки нејакога!“ Тако је, вјерујем, говорила, и 
кад је под ту смрчу пришла и под њене се гране заву-
кла.  

Е, моја Миљо, ако се ко молио Богу, на прави 
начин, у свако доба, и на сваком мјесту – то си ти. И, 
ето, шта би!  

Али, можда је то Бог учинио због мене, да тако 
мене осуди, да ме нагрди, да мени очи извади, па да – 
не знам ни куд ћу се окренути. Ни шта ћу урадити, ни 
како ћу се из тог кошмара извући.  

81 



А извадио ми је и очи и душу, чим ми је тебе 
узео. 

Можда ме је Бог казнио због моје лакомости, 
због мога настојања и залагања – да све створим, и да 
све имам, и што могу и што не могу имати. Као да ми је 
рекао: полако, чоче, лакше, буди скроман – истина је 
ту.  

Јесам ли био само свој? Је ли ме зато осудио: и 
да ми се ђеца разиђу по свијету; прво ова наша, Миљо, 
па онда, и ова моја и Зорина. Осморо сам, ето, ја имао, 
па сам више од десет година – сам самцит, као вук на 
кијамету, у овим бобијама, у снијегу и мећави, ђе по 
шест и више мјесеци бије, удара снијег, затрпава, замје-
ће и умјеће, равна и збија намјете, да некад не могу вра-
та да отворим, а не пред ову фићеру да изађем. Сад не 
могу више да праг прескочим ни кад је копно и топло, 
па ни кад сунце грије (мене више никад не грије), а не 
кад урла олуја, дува сјевер, а мраз и циковина стежу.  

Три пута сам кућу правио; прву коју смо имали, 
од кад ја памтим, коју су ми ђед и отац правили, Тали-
јани су запалили. Имао сам тада, осам година. Мој брат 
Јово, чим је припрнуо, осјекао је шуњеве, за кров, да 
прави другу, нову кућу, али то није стигао, куршум га 
је, из талијанске пушке згодио. И ја сам морао да завр-
шим – што је он започео. Направио сам малу потлеу-
шицу, на магазу, са огњиштем и једном собом, већу и 
бољу нијесам могао. Другу сам подигао на старом 
имању, доњи бој опремио. Али кад сам купио ово има-
ње, морао сам је развалити, па поново градити и про-
ширити – било је таман као да сам је изнова правио. А 
онда, за све јаде, међе равнао, камење вадио, шибље и 
кукрике чупао, њиве и ливаде крчио, лаксио се – да што 
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више имам, да лакше ђецу школујем, да никоме муктач 
нијесам, да моја ђеца ничим не оскудијевају, да се не 
пате као ја и моји преци.  

Колико сам земље прекопао и камена извадио, 
што за куће, што за њиве, па онда и за гробнице – још 
бих пет кућа направио. И не само кућа, него и колиба, и 
штала.  

Све о злу ручку, о горој вечери. Теглио и вуко, 
док леђа искривио, док руке из рамена ишчупао.  

А сад, у оволикој кући сам! 
Дођу ђеца, обиђу ме, али дан-два, морају да оду, 

да гледају своју ђецу, да куће – своју кућу. Далеко сва-
ко, пуста даљина, цијели дан вожње; није шала прећи 
цијелу Војводину, па Шумадију и Златибор, стићи до 
Лима. Туда, знам, ти никад нијеси прешла у твом крат-
ком животу, није ти се указала прилика, а сад би, гујо 
моја, радо спучила до наших кћери, до Саје и Босе, а 
Која би, узгред, у Шумадији обишла. Већ су и наше 
кћери у годинама, и њих тишти, пробада, жале се; час 
једна, час друга, некад обје заједно: боли ово, жига ово; 
сиједе плету. А ја, ево, још чамуњам, таљигам и Богу се 
молим – да ме што прије узме, ако ништа – да ослобо-
дим ђецу, да се око мене не муче, да се не пате – зато 
што знају – да сам још жив, а оне ми, сироте, не могу 
ништа да помогну. Не могу више ни себи, а не мени.  

Да сам био срећан, давно бих очи склопио и теби 
пришао, моја Миљо. Али ме срећног није мајка родила, 
ни подигла. Нијесам био самиран – чим сам се разлетио 
да купујем земљу; да торим и гнојим запуштену опрди-
ну, а да тебе претворим у туђу најамницу. Најамнику да 
дам тебе – у најам! А дао сам. Стио сам да искористим 
најамника. Зато ме, вјерујем, Бог казнио; зато и да тебе 
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изгубим, и да ме оволико држи на земљи, а не да ми у 
земљу. Већ се приближавам деведесетој, а још ме Бог 
не зове, још ме земља не прима. Можда ме, ова моја 
куповица, кори и преклиње – што сам ђеда, оца и брата 
помјерио, што сам им гробове отворио, па им само кос-
ти покупио и вође их, наново сахранио. Нијесам поку-
пио земљу, која је упила њихову крв, у којој је истру-
нуло њихово тијело. Нијесам то ни могао – све је то 
остало у старом сеоском гробљу, горе под планином, у 
врх села. Одвојио сам их тако од најстаријих предака. 
Ђеда сам одвојио од његовог оца. Нијесам прађеда пре-
нио, јер он није само мој; моја породица се разгранала у 
три правца, од прађеда иду три лозе, од три брата. И ја 
сам ту, значи, направио грешку. Осим тога, у том гроб-
љу је остала душа тих мојих предака. И Бог ме и због 
тога казнио. И ја се више те казне не могу ослободити. 
Ни своју душу искупити. А што сам ја купио земљу, па 
њихове кости у њу сахранио и споменике подигао – то 
ништа није вриједно као оно мјесто, на коме су били 
починули, душе и тијело своје оставили, срца своја, 
прије свега.  

Е, сад да могу, и да имам кувета, све бих своје 
претке – тамо вратио. И да се и ја, једном, смирим. И да 
кажем: грешан сам, грешку сам направио, али сам гре-
шку исправио. Прими ме, Боже, душу ми узми, врати 
ме тамо, нека и моја душа упије исто то парче земље, 
као мој ђед, као мој отац, као мој брат. Ништа то није 
што сам их овако фино поредао: све гроб до гроба, све 
споменик до споменика. Ту ми је мајка, сестра, двије 
жене и син, нажалост, који су нестали на овом имању. 
Иза себе сам, ево, мјесто оставио – ако ми Бог дадне, да 
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ту, између моје двије домаћице легнем. И да, јадан, и ја 
починем. И своју душу одморим.  

Што ме тако гледаш, моја Миљо? Зар ми ни ти 
нијеси опростила? Погледај ме право у очи, овако како 
ја тебе гледам. Гледаш ме, гледаш, ја видим да ме гле-
даш, али не знам, нијесам сигуран – да ли ми све опра-
шташ? Ево, куд год ја крочим, ти у мене гледаш, пра-
тиш ме, мени се тако чини. И зовеш ме, је ли тако, да 
што прије теби дођем. Е, то оћу да знам! И ако ме ти 
зовеш, зове ме и црна земља. Ако ме ти не примаш, 
неће ме ни ова моја куповица.  

Купио сам земљу, купио теби смрт! И ја се, ето, 
не могу искупити. Ја видим да не могу. Али из ове коже 
– у другу не могу.

А што ме тако гледаш, моја вило? Па, фино те 
мајстор исклесао. Прâво твоје лице, твоје плаве очи, 
јагодице, уста – све је твоје. Гледаш ме, вала, таман као 
да си жива. И куд год се ја покренем, твоје очи у мене 
гледају, прате ме. Али не знам: или ми се радујеш, што 
ћу и ја ускоро теби доћи, или ме кориш – што сам због 
тебе, вође гробље основао? Знаш ти то, Миљо, да вође 
није било гробља, али кад је тебе гром убио, ја сам тебе 
прву вође сахранио. А онда сам, опет због тебе, моје 
претке код тебе пренио – да ми ти не би била сама. Е, 
послије, кад ми је мајка умрла, поред тебе сам је укопа-
о, затим сестру, па на крају и сина Бола. Све сам их око 
тебе окупио. А је ли вам вође топлије, него да сам вас 
носио горе у врх села, под сњеговиту Бунетину, ђе бије, 
удара и мете – много више него вође, каки – ни упоре-
дити се не може. Вође је сунчано, први зраци, ујутру, 
све вас огрију. А онда грије сунце преко цијелог дана, 
па и кад залази – вама пружи посљедње зраке. Јес, вала, 
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ја сам то пратио ко зна колико пута: и ујутру, и преко 
дана, па и увече. А ја поново кажем: не знам је ли вам 
топло! Али ћу знати, надам се, кад и ја легнем између 
вас двије, између тебе и Леле, моја Миљо! А доћи ћу, 
доћи, брзо. 
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МОБА 
Кажу да сам ршум. И у дому, и у роду била. Не 

знам да ли је тако? Не знам ни шта им то значи, и шта 
са тим оће да кажу? Ако то мирише на ружно – онда 
није тако. Ако мисле на добро – може и тако и онако. 
Ако мисле да сам некога губала, гурала, ћушкала, или 
притискала – то није истина.  

Одмах оћу да кажем: ја сам из велике породице 
дошла, а у већу ушла. Јесте, јесте, у још већу. Нијесам 
из куће владајуће, признајем, али носим то исто прези-
ме, па ме тај нâм и глас бије, подиже и снажи, не да ми 
да гледам низ нос, да по земљи пузим, ни да се некоме 
поклоним. А што, зашто да се понижавам и да брукам 
свој род? Нећу то ни због свога рода, ни због свога 
дома. Из овог дома су барјактари излазили, барјаке раз-
вијали и пред четом и пред батаљоном, из борбе у бор-
бу ишли, из рата у рат, по три паса у истом строју. То 
сам ја сазнала и као ђевојка, и као снаха; као снаха још 
боље разабрала, све конце повезала. И ђед и отац мога 
чоека – били су барјактари: и на Скадру, и на Брегал-
ници, на Дрини, Гласинцу, па и на Мојковцу. А туда су 
прошли и моји из рода, као борци, додуше: и мој отац, 
и мој ђед, па и стриц. Барјак их, ето, никад није запао, а 
заслужили су га више пута, још како, свакако! Око бар-
јака је било прегоњења, и кошкања, али моји су памет-
није поступали, па су попуштали – да не дође до грке, 
до пизме и размирица. Паметнији попушта – имали су 
то увијек на уму. И зато нијесу шћели да се око барјака 
џапају. 
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Мој чоек је, по нечем, сличан мојим из рода. 
Можда је то од мене примио, а можда му је то по ујче-
вини дошло. Он је желио да се одвоји од своје браће, 
али није био одлучан, ни чврст, да изађе из куле. А кула 
је, заиста, била – кула. На три боја, велика, отуташна, а 
унутра пространа, дуго и широко за четири породице, 
за сва четири брата. Али ја сам се, у том мравињаку, 
скучено осјећала; било ми је, некако, тијесно души, 
можда зато што смо имали само собу у приземљу, а 
двије на спрату. А није само ни зато, оћу то да кажем и 
да поштено признам. Било је ту нешто још, што је теш-
ко исказати. 

Нијесам била насртна, чекала сам да још кога уза 
се привучем и да га на своју страну придобијем, да 
каже оно што и ја мислим. А гледала сам, највише, у 
најстаријег ђевера, очекивала да он једном каже: може, 
правите кућу за себе, по свом ћеифу, према себи и сво-
јој мјери, али, богами, и према својој моћи.  

Мој чоек најмлађи: видим, много се не пита, већ 
мора да слуша – што му старији кажу. А сам се ломи: 
желио би, волио би. Видим ја. Не каже ништа, шути, 
али ја то осјећам, контам, мислим: рећи ћу ја, бар њему 
смијем, ако не могу, и не смијем – старјешини куће, 
који мрко гледа и све прати, све види, и све чује. А нај-
више зна. Њему ништа не може да промакне, ни да 
мимо њега умакне.  

Ухватио је он и моју мисао, а ја му, до тада, 
ништа нијесам рекла. „Ти и Ручко би шћели да се одво-
јите, је ли?“ – упита ме једном насамо. Ја слегох раме-
нима, не смједох отворено да признам. Схвати он, па ме 
приупита: „А бисте ли нову кућу градили?“ А ја: „Е, да 
би из ове изашли, морамо себи кућу направити“, рекох 
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сада мало слободније. „Па правите, нико вам то не бра-
ни!“ – подиже главу, па погледа у мене, и ја се окура-
жих, отворих обадва ока. „Фала ти, ђевере!“ – рекох. 
„Нека вам буде срећно, и нека вам Бог буде на помо-
ћи!“ А ја – као да крила добих! 

Увече, у кревету, причам мом чоеку – све како 
ми је ђевер рекао. Он и даље шути, не камени, док, 
наједном, очепи: „Па ја о томе одавно мислим. Прича-
ћу, сјутра, са Газдом“. 

Сва тројица браће, као млађи, најстаријег брата 
су звали Газда. Док им је отац био жив, сва четворица 
су тако звали оца. Отац је, на умору, предао старјешин-
ство најстаријем сину, и отада су, сад њега, назвали 
Газдом.  

Тако се у њиховој породици владало. 
Породица велика, разгранала се у два села; у 

доњем и горњем, више од шездесет димова. По фами-
лијама се окупљају, а онда сви око једног стожера. Кад 
треба – сви су на окупу, и у срцу, и у души. Доста су 
разрођени, али потичу из истог коријена и то поштују и 
цијене. И снахе то прихватају. Додуше, неке боље, неке 
горе. Ја сам ту средња. Не идем слијепо, не слушам 
глуво, гледам са оба ока, слушам са обадва ува. 

И ми смо једва ишчекали, и ја и мој чоек, да 
имамо одобрење од Газде: да можемо да градимо кућу. 

Имамо велику шуму: преко брда, па иза брда, 
опасала иза брда, преко долине прешла на друго брдо. 
Густа, скркла се, све оне фојке, у облаке такле, праве 
као стријела. Газда нам рекао: „Бирајте, сијеците, не 
жалите, али немојте редом, већ проређујте“. 

И ми смо тако и радили. Имали смо ђе изабрати, 
не за једну, него за пет, за десет кућа. Помогла су нам 
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његова браћа, сва тројица су се измијенила. Осјекли, 
окресали, огулили; по мјери, на балване исјекли, све 
средили – како ваља и како треба.  

Е, сад долази оно што највише боли, што нас је 
по глави ударило, као маљем, и по глави, и по срцу, и 
то све; некога мање, некога више, али – двије породице. 

Ђаво се неки оплете, мука нас саплете, главе 
падоше, крв леже. А зашта, за ништа. Ни због цигаре 
дувана, ни за толико! Али у иксану има нешто што 
тиња, чучи, копа и чаура, па кад проврти – узме ђаво 
све у своје руке. И ту се мука не заустави, ни се невоља 
склони.  

И нас је, ето, сколовијерила, оплело се нешто, 
чега се нијесмо могли ослободити, а ја сам то наслути-
ла, чим сам чула да нам Довићи не дају грађу прећера-
ти. Мој чоек се узмучио, а богами и ја, видим да то неће 
на добро изаћи.  

„Шта ћемо, брате?“ – пита мој домаћин Газду. 
„Куда грађу да доћерамо?“ 

„Куда смо и до сада догонили“, каже он. 
„Али, чујем, Довићи се ормају да нам не дају, да 

ће нам на пут стати.“ 
„И ти то слушаш!? Мрáва има куд се год окре-

неш, на сваком путу, и поред пута“, рече му брат. 
„Прича се: да преко њиховог имања, ни путем, 

не дају – ни наступити“. 
„Покупи мобу, четерес, педесет јармова, ако 

имаш толико возова, па, ето, ни Божић није далеко; 
велики је празник, па ћемо тада. Неће нам, на тај дан, на 
пут стати, ја знам. Мобу, сваку, и Бог поштује. Људи 
могу, на моби, да се окупљају, да раде – на сваки праз-
ник, па и на највећи. Нема грехоте, ни срамоте – да 
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моба ради и на Божић. А снијег ће бити, знам, фино, 
повозото, има да клизи, да лети. Грађа огуљена, биће 
милина вући, а на имањима, ни на путевима – неће бити 
штете. Ко ишта зна, па и најгора изгометиња, моби се 
придружује. А кад се кућа прави – и Бог помаже. Он све 
нагледа, мјери и прати, намиче, даје, намјешта. Никад 
не узима, не скида, никоме не ставља грану на пут. 
Увијек осоколи, оснажи. И ђе запне, помогне, подупре 
и испорави, подајачи – да на међу искочи. Моба је оду-
вијек постојала. Ђе год није могла једна рука, могле су 
двије; ђе нијесу могле двије, могле су четири; ако није-
су могле четири – могле су четерес и четири. А и без 
мобе, то грађе можемо прећерати. Али боље је да мобу 
покупимо, кад се окупимо – биће да се ори, од вике и 
пјесме, нека брда одјекују. И ко да нам на пут стане?... 
Шта је, Ручко, што си се смрзо? Скупи, позови људе, 
узми све наше, из нашег племена, да нико не смије зуц-
нути, да не смије прнути, а не испред нас се раскорачи-
ти.“ 

Ту Газда мало застаде, па погледа у мене. 
„А ти си чула од њихове сестре, да не дају на 

њихово наступити, је ли?“ 
„И од сестре, и од других, около, прича се на све 

стране. Рекли: неће проћи, нако преко нас мртвих. 
Закопиштила браћа, не дају, па не дају. Узалуд је наше 
црно пријатељство. Ети, наш Вијко, ожењен њиховом 
сестром, али џаба. Ништа не помаже. И сестра ишла, 
молила, кумила и богорадила, крпу са главе скидала, 
око ногу им је замотавала, испред њих им стопе љуби-
ла; на прагу сиђела, па и праг љубила. Ништа, све уза-
луд, браћа не попуштају.“ 

„А што је узрок томе, за име Бога?“ 
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„Каже им сестра, рекли: не дамо им само зато, 
што се праве да су сила, да им, ни на своме, нико на пут 
не смије стати, ни своје заштити. Не дамо им јер знамо 
да немају куда толику грађу прегнати, сем преко нашег 
имања. Џаба је што је туда пут (али само за пјешака), 
џаба је што ће бити снијег, свеједно, испод снијега је 
наша земља; снијег на нашој земљи стоји, а кад толики 
огуљевци заљуљају, снијега ће нестати, и волови ће све 
на ногама дићи, а не шуљеви… Нека је њих педесет 
кућа, а нас само три… Нека их је стотину, нека их је 
триста – ми им не дамо! Не дамо, јер их има толико. И 
што се стално истичу, што се курче, што се прсе и бар-
јаке стално помињу, што се прче на сваком кораку, оће 
свуђе да су први; они па они. Ми смо мали, танколозо-
вићи, као нам они кажу, али, ето, дошло је и наших пет 
минута: да им можемо на пут стати. Они су, ето, вуко-
ви, а ми смо мишеви. Некад нам кажу да смо мишеви, а 
некад – да смо мачке. Е, не може! И мачка сврх себе 
гребе, па може и очи да изгребе. И не да на себе. И нека 
смо ми мачке, али проћи неће! Нека је моба, то нас не 
колеба. На моби ће, знамо, бити све њихови, из поро-
дице. Неће они, сигурно, никога зовнути, који, по крви, 
није из њихова племена.“ 

Сестра се, опет, није отканила. Молила, кумила, 
врата сузама заљевала. Узалуд! Браћа ћерају своје. И 
што их је више молила, они су се више куражили. Одм-
јерали свима од шаке до лакта. А најстарији брат јој на 
нос набио: „Чуди ме, сестро, кад су тако велики, а ми 
тако мали – како тебе узеше, да им ђецу рађаш, да се са 
њима ородиш? Како их ти западе, кумим те Богом! 
Како им се ти под кожу подвуче? Како њиховог лозо-
вића за срце привуче? Ти си га, ето, нечим обенђијала, 
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нешто си му у крпу завила, можда си му замотала сли-
јепог миша, или нешто јаче од тога? Како то успје, ако 
Бога знаш? Још кад сам то први пут чуо – у то нијесам 
вјеровао. Мислио сам да је њима испод части – да ти 
дођеш у њихову кућу и да се назовеш њиховом сна-
хом… А ти си им и ђецу изродила.“  

Ето шта су јој рекли, браћа! 
А онда су је из куће ишћерали, преко врата је 

изгурали, као дроњу, као потирачу. 
Она је, сирота, чула за све договоре. И о браћи 

све наглумила, није им све отворено рекла, онако како 
је чула, али им је казала – мало завијено, усукано, упре-
дено. Чула је то из уста свога чоека, па се свега бојала, 
од најгорег стрепила – као овца од ножа.  

Најмлађи брат јој је, кад се окренула од куће, 
низа страну, с прозора довикнуо: „Реци ти њима, сес-
тро, да се не играју ватре и не врше на нас насиље. Кад 
те толико воле, нека те послушају!“ 

Ја сам се сад суимала, а мој Ручко најождио: 
како осјечену јапију да остави у шуми, да труне и про-
пада? Заинтачио: оће да је доћера, па оће. Закуљужда-
вио се: оће кућу од дрвета, од темеља до шљемена. Има 
све, ошегао: и брвна, и греде, вјенчанице, пајанте и бес-
кије, намијенио – све зашта му шта треба. Оће кућу 
велику, на два боја, са пет соба. Каже: ако му је отац 
направио кулу сву од камена, он ће брвнару – од самог 
дрвета; дрво је здравије, прозрачније, за планину при-
кладније, љепше. 

Чује се то по селу, поруке стижу, час једна, час 
друга. 

„Ми јесмо Довићи, ми смо се увијек довијали и 
сналазили: и у раду, и у неродици, и у пуној, и у празној 
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кући. Довијали смо се и у вољи, и у невољи, довићемо 
се, вала, и сада. Ви сте Ковићи, ковали сте за себе све 
што вам треба, и што вам је кад затребало. И зато за 
себе кажете – да сте челични, од челика; не ни од гвож-
ђа, већ од чистог челика, окаљени. Па нека, нека су вам 
и прси челичне, ми ћемо вам, овога пута, стати на 
пртину, па крените ако смијете!“ 

А мој ђевер, старјешина, на то: „Ајде, ајде, пола-
ко! Стишајте се, момци! Зар мој брат не може прећера-
ти јапију за кућу? Преварили сте се, истрчали, стали на 
руду… Кад би ми одустали, то би била брука и срамо-
та! Куд би нам образ? Ђе би био наш понос? Ми имамо 
своју част, и свој нам. Од мрава не зазиремо, ни им се 
клањамо, ни склањамо. То нијесмо никад радили, неће-
мо ни сада!“ 

По селу се плету мреже, испредају приче. Неко у 
клин, неко у плочу; неко навија на једну, неко на другу 
страну. Неко конце мрси, ватру потпаљује, а неко сти-
шава и покушава да распетља и размрси клупко, које се 
већ смотало, оплело се и заплело. 

Али моба крену. Педесет јармова. Није на 
Божић, већ на Митровдан. Пао снијег до сред ноге. И 
моји Ковићи пожурили, да прекрате приче, које су се 
све више и више препредале. Мој ђевер, Газда, више 
није могао то да слуша, прекунио је то као длаку. То га 
је некад погађало, а некад га подстицало, да се тргне и 
зажмури. И колико је год контао и размишљао, није 
могао наћи други излаз, ни други пут – сем преко има-
ња Довића.  

Заљуљала моба, вика, ајкање на волове, галама. 
Формирала се колона, отегла, да јој не можеш, са једног 
мјеста, сагледати почетак и крај. Балвани клизе по сни-
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јегу, нико не застаје, не запиње, неђе се залијећу, ријет-
ко успоре. Изашли су из шуме, прешли горњи дио села, 
гуслају низ увалу, између два брда, 

- А, нећете даље! – глас с једне стране пута. 
- Само напријед, нема стајања! – викнуо је Газда. 
- Станите, не дамо вам проћи! – глас са друге 

стране пута. 
 - Ћа, Рамоња, ћа Зимоња! – подстиче волове 

челни рабаџија. 
- Ни метар даље! – искочио је иза бусије најмла-

ђи брат, стао пред волове, одупро рукама у јарам. 
- Уклони се, не кочопери се! 
- Ћа, Зимоња, ћа Рамоња! – рабаџија ошину 

волове. 
- Је ли то сила, људи? 
- Нема штете, нема застоја! 
- Стаћете, ја вам јемац дајем! … Нећете даље ни 

корак! 
У грму, иза пута, заклапара затварач пушке. С 

друге стране, иза клеке, појави се цијев. 
- Чекајте, станите!... Доста је силе! 
- Полако, браћо Довићи, нијесмо ни ми голору-

ки! 
Плану пушка, једна па друга. Вијко узе једног на 

нишан. И пушка задими. Разлеже се пуцањ преко шуме, 
одјекну у селу. Човјек копрчи, паде. Други брат опали у 
гомилу мобеника. Рашо приграби метак, окрену цијев у 
њега. Пушка плану, рикну, а човјек забоде главу у сни-
јег. 

Трећи брат рашири руке, закука: 
- Леле, браћо моја, данас и занавијек, леле! 
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Ухвати се за главу, чупа себе за косе, гађа се у 
прси, виче: 

- Убите и мене, насилници! Ево ме, пуцајте! 
Сви мобеници стали, зауставили волове. 
- Удрите, Ковићи, шта чекате? Ни мене живота 

нема! 
Људи гледају у њега, стоје, као окамењени. 
- Не остављајте ни мене, кумим вас Богом! Уби-

те и мене, па ето вам наше земље, па се ширите! 
- Људи, одврзите волове – рече Газда. 
Зазвечали су влачези, куцали су чекићи, људи су 

вадили клинове из балвана. 

*** 

Прича се вође не завршава. Она тек почиње. И то 
не једна, него више прича, ланац. Иду све једна за дру-
гом, везују се једна за другу, све гора од горе, све тежа 
од теже. Кошмар настаје, прво у глави преживјелог 
брата. Тужан, није могао да се смири, изгубио два бра-
та, у једном трену, испод куће, на своме имању. А још 
кад је видио да му је зет пуцао у брата, па се сјетио сво-
је сестре, глава му је била као трњка. „Вијко је пуцао у 
Жарка, видио сам то својим очима! Муж наше сестре! 
Шта ће сад она, сиња кукавица – кад још то сазна? Куд 
ће сад, несретница! Куд ћу ја, црни баксузник? Ситна 
ђеца моја, ситна једног, ситна другог брата, а сестрина 
– још ситнија. Куд ће сад толика цимородија? Нити им
ја могу помоћи, ни сестра. Она нема куд – ни у дом, ни 
у род. Два брата у гробу, муж, убица – у затвору. Како, 
сјутре, кад дође из затвора, да живи са њим? Не може, 
нема ту живота!“ 
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И мене је дроб заболио, а не њега. Нека се смис-
ли свак по себи, нек тури руку на срце, нека види – шта 
их је снашло. Млади људи, у тројице – седморо ђеце, у 
сестре троје, десеторо. У селу, под планином, у снијегу 
и мећави, у љутику и злотравици, на суши и пригреви-
ци, кад спече божја звијезда – ни зубом за камен да 
закачиш. Шуме, кршеви и ајловине не хране нејаке и 
недорасле. Ту да би иксан опстао, треба добро заврије-
ти, замрћи и осванути, и у њиви, и у ливади, а на паш-
њаку – прије свега. 

То је било јасно Сламку, који је, баш као сламка, 
остао да лебди испод крша, да се љуља, па ни да побр-
чи, ни да се чврсто држи, а нема зашта да се уфати, ни 
за дрво, а не за одраслог сина, или синовца, па ни за 
сестрића. Сахранио браћу, отурио сестру. Поручио јој: 
да му се на очи не помаља, ни да му кућни праг преско-
чи. А она, грдна, није знала куд ће. Да скочи у ријеку, 
да зажмури – како ђецу да остави? Ко да их подиже, из 
немаштине и сиромаштине да их ишчупа, испорави? 
Мислила, јадила, себе пекла и тргала, муку мучила, па 
се алавијестила и своју ђецу њијевила. Шћукала се око 
њих, прибила се уза њих, окупљала их око себе, као 
квочка пилиће. А своје срце није гријала, ни се кад 
одморила. Грцала и шућела, стезала се и грчила, а чое-
ка, у затвору – није обилазила, нити је за њега питала. 
Мислила: док он изађе из затвора, ђеца ће ми припрну-
ти, порасти, а ја ћу онда, завезати очи, па се у ријеку, у 
највећи вир кљукнути. А до тада – нека ме међу ђецом.  

И брат јој Сламко је тако мислио, некад тако, а 
некад друкчије.  

Размишљао је, чак, да дође у кућу, код сестре, да 
баци бомбу, да је баци на њу, да убије и себе и сестру. 
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То му се, некад, учинило најбоље рјешење, али је знао – 
да су ђеца увијек уз мајку, ситна као црви, не одвајају 
се од мајке, а не може их ни он од ње одвојити.  

„Мени живота нема, те нема. Ја ћу себи пресуди-
ти. Али зар да сестру оставим, да живи међу крвници-
ма, сјутра, кад убица дође, да са њим за истом синијом 
сједи, и из исте ћасе да сркају? Кад су се угасила наша 
два брата, нека се угаси и она. А она је нас, додуше, 
молила и убјеђивала, да насилнике пуштимо, да грађу 
прећерају; да смо је послушали, остале би главе, крв се 
не би просула. Ето, нас није могла да умоли, у реду. А 
могла је, ваљда, одврнути своју рђу, свога чоека, да јој 
не пуца у брата… А, ето, није ни то могла.“ 

Онда се окренуо на другу страну. „Рако има 
сина, дијете у бешици, има два млађа брата, њима ћу се 
осветити… Ту, у истој кући је и Газда… Све ћу их 
побити!“ 

Шкргутао је Сламко зубима, тресао се као лист 
на грани, а у шаци стезао бомбу. „Убацићу је кроз про-
зор, у кућу, кад се окупе на вечери, кад окруже око 
синије… Оћу, главе ми! Оћу, образа ми!... А онда ћу 
другу пода се турити, нека и мене разнесе… Оћу, ријеч 
дајем сам себи. Себи и никоме другоме… Учинићу то, 
нека се и то чује, нека се и то преприча… И нека ту 
стане, да не иде даље, да се не шири… Мени, свакако, 
живота није, ја га више немам. Ово што ми је остало – 
је само мука, патња и таљигање, умирање на тенане, на 
чупање, то је стезање и истезање.“ 

Заклињао се, сиромах, сам пред собом, а загле-
дао крагујевку. 

И једне вечери кренуо, прикрао се нашој кули 
кад се први сумрак навлачио. А кад се потпуно помра-
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чило, пришао је под прозор Рашове кухиње. Бомбу је 
држао у руци, стезао. Истегао се на прсте, вирнуо унут-
ра и спазио бешику. На сред собе. Стегао се, клекнуо. 
„А, не, шта је та макања крива?“ – упитао је сам себе. 
Још једном је провирио на прозор и угледао мајку 
поред колијевке свога ђетета. „Ни она није ништа кри-
ва. Она је дошла из друге породице“, рекао је сам себи, 
суврчио се, ставио бомбу у џеп у отишао кући.  

Сазнала сам тачно, посигурно: још два пута се, 
тако, прикрадао, са бомбом у руци. Али кад је год 
одлучио да је развида и куцне о зид куће, а стакло на 
прозору сломи, помислио је: „Имам и ја ситну ђецу… 
Кренуће на освету, на моју цимиродију, на ђецу моје 
браће… Нећу, не смијем… Не могу…“ 

И вратио се кући. Ушао у шталу, нашао конопац, 
везао га за пајанте, намакао себи нанчицу на грло, зас-
тао, па опет сам себи рекао: „Ја сам највише крив… Ја 
сам први изашао пред мобу… И први викнуо, рекао им 
да стану… Није право да ја живим, а моја браћа да леже 
у гробу“. 

Скочио је са трупине и остао да виси. 
Е, кад смо то чули, било нам је као да је пала 

мртва глава у нашој породици, као када је зло пукло са 
његовом браћом.  

„Шта ћемо, Ручко, ето паде и трећа глава, а ми 
ни балван кући не прићерасмо?“ – рекох своме чоеку. 

„Нека их, нека труну, нећемо их ни пригонити, 
нити преко њиховог имања прећи“. 

„Сад кад нема нико да нам брани, да јапију оста-
вимо, је ли?“ – упитах га, па се истог момента покајах: 
зашто сам то тако изустила? Пале три главе, а ми да 
правимо кућу, и да то користимо, а, не, нипошто“. Тада 
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сам ја сама себи рекла. Баш нека труне, ту ђе је шта 
стало. Нека остане – ђе је остало. 

Али, нажалост, није на томе застало. 
Сад је несрећа кренула на другу страну, на нашу 

кућу. 
Ђеверов син, најстарији, глéдан, висок, а снопит, 

послије неколико година, оде у исту шуму, ђе смо јапи-
ју осјекли, али се из ње не врати, не сврстова. Дуго је 
базао, ђевојке бирао, а не оженио се. Виђен, кршан, као 
планина. Отишао у ту проклету шуму, сâм, да осијече 
воз дрва – оборио смрчу, она се, некако, наслонила на 
другу, а он да је гурне, обори, скреше, шта ли – посрне, 
а она по њему тресне. Нико потанко не зна – како је 
било, али како смо га јадника, нашли – једино је тако 
могло бити. Није га било да кући долази цијели дан и 
дугу зимску ноћ. Потрчала браћа да га траже; полети 
тамо, полети вамо; зови, витезај – од њега ни гласа, ни 
јава. Шума велика, густа и пуста, скркла се, ни кроза 
њу проћи, ни Мика наћи. Цијели дан бискали по шуми, 
нијесу му могли траг потрефити. Куда се он верао, да 
ли се испод смрча варакао, свој траг заметао, преко 
копнине се пребацивао – ни то нико не зна. Тек испред 
ноћи су га потрефили. Дрво пало, па га пригњечило. Ни 
жив, ни мртав! Колутао само очима. Ударила крв на 
уши и на уста. Једва га извукли испод оморе. Ни даха у 
њему. Мртва уста не говоре.  

„Ау, јада, ово је од Бога!“ – рекла сам у себи, 
оног момента кад су Мика у кућу унијели. „Оде с главе. 
Три њихове, четврта наша. Бог, ето, казнио Газду наше 
куће, главу цијеле породице. Узе му сина, најврснијег 
момка, који се утрије – без свога трага.“ 
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Онда се окрену све наглавачке. И мене гуја ује-
де, таман за срце. Ако, тада, није за само срце, јесте, 
вала, испод срца. Мој брат Коле, млађи од мене, прецр-
че због мене! Наслушао се прича, да сам ја за сву нес-
рећу крива, да сам ја чоека наговорила, да прави кућу и 
да јапију сијече. Млад, здрав, у најљепшим годинама, 
ни на педесет није искорачио, посрну на ливади, на 
сред чисте ледине, у близини своје куће – и више се 
није подигао. Нешто га фраштило по сред срца. Је ли од 
неког ара и муке, унутрашње, шта ли – ја не знам. Али 
га је нека ушта уштила. Никад се није пожалио, ни да га 
шта боли, ни да га пробада, нити је кад љекару отишао. 
Школован, мудар, паметан, виђен и одабран, у бригади 
би га изабрао. Био је тачан и прецизан – у свему. Кад је 
долазио на посао, или се са посла враћао, могао си, 
кажу, по њему сат навијати.  

Неко каже: сатрије га рат у окружењу, бојао се: 
дићи ће му сина, да се бори. То није с ума скидао, све је 
пратио, у све се разумијевао, ништа му није било непо-
знато: и са једне, и са друге стране, и унутар земље, и 
споља, у другим земљама. Све је знао: и ко шта оће, куд 
надире, и од чега не зазире. А није све ишло, како је 
мислио, за кога је навијао, и зашта се залагао – и он, и 
они око њега, у власти, са којима је радио и муку дије-
лио. И онда га је то стискало, па и притискало, у њега 
се увлачило, гризло га, чаурало. А није био дебелоко-
жац, не, сигурно! У њему је било све танко, као извезе-
но, као вез најљепше ђевојке. Мени се чини: и његово 
срце је било – као најчистији вез, са најосјетљивијим 
бојама.  

Све сам рашчивијала, растакала. Није само од 
тога, није! Ја жалим да је и због мене, због моје муке. 
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Бољело га је то што сам ја у ту несрећу уплетена, што 
је, ето, од мене почело, па ми се и Бог свети. Зна свак да 
сам ја Кола вољела, да сам га особила, па ме зато и Бог 
ујео за душу. У то вјерујем, и то ме сад највише боли. 
Из те стиске не могу да се ишчупам, ни да се извучем. 
Како то од себе да отурим? То се у мене увукло, чини и 
се – у само ми се срце завукло, па ме проболо, и једанак 
ме туче, гризе, као да ми и то оће да каже: ти си крива, 
ти си и брата у гроб оћерала! 

И сад реци, шта ћеш рећи. Смири се! Отури од 
себе! Не могу, нема те силе. То ме надјачало, то ме 
поклопило, стеже као челични оклоп. Притиска као 
стијена, у земљу ме угони, у најтјешње шкрипине не 
сабија, па ме збија, да ме сатре, умота, као превитину. 

Е, да се и ту Бог зауставио! Ками среће! Сад се 
опет пребацио на ђевера, на Газду. Њега јади снађоше 
поново. Погину му унук, момак, тек војску био ослу-
жио. Живио у Сарајеву. Избио рат, дигли га у војску, 
борио се годину и више. Онда му отац чуо: да му се син 
може ослободити рата, јер је из друге републике. Изва-
дио му увјерење, дао. И он, сав срећан, кренуо да се 
врати кући, да изађе из тог пакла, али га саставили 
његови, с леђа: е, кад нијеси обавезан, да се бориш – 
ето ти га! 

Трећа глава, за трећу главу! – рекла сам сама у 
себи. То ти је то! Бог управља, Бог враћа, кажњава. 
Нема друге. Не заборавља. На миру не оставља. Иде с 
главе. Гађа ђе је иксан најосјетљивији, ђе ће га највише 
забољети.  

Е, какав је то био младић! Вила момак, стасит, 
висок, онај раменко, плећат, па не знаш или је тањи у 
струку, или шири у раменима. А борио би се он и даље, 
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али му мајка притужила: не може више да издржи, сва-
ки дан, и на телевизији, и у штампи, на радију прича – 
само се гине, гине; са сваке стране, само туга, жалост, 
невоља. И не знам шта бих јој рекла. Разумјела сам је. 
Једне очи, једна мушка глава. Бојала се. Како се не би 
бојала? И сад, ето. Она се порадовала: доћи ће јој… 

И ја сам мислила: ту ће и Бог стати… И рећи: 
доста је било. А он ни ту не стаде, камен мени у срце! 
Сад главом плати мој син, средњи. Био се тек оженио и 
породицу формирао. Запослио се, купио пљац на крају 
града, на фином мјесту, да гради кућу, да је и у граду, и 
у селу. Баш фино, рекла сам, али ме нешто у срце лед-
нуло, чим је поменуо – да ће кућу да прави. Штрецне 
ме, вако, кад било ко то каже. 

Мој Диле озидао кућу, дошао до крова. И, вако, 
сједимо за вечером, причамо, а он каже: „Како би било, 
да ја не купујем грађу за рогове и вјенчанице, него да 
осјечем у нашој шуми?“ Мене то сјекну, ушућех, не 
могу ништа да му кажем, а простријели ме, вала, с бан-
де на банду. Стегох се, згрчих, а лице ми се запали, као 
да ме неко изнад ватре наднесе, па ме пламен лиже. 

„А сад, богме, нема ко да ми брани“, рече Диле. 
„Та ђеца Довића су се распрштала по свијету, њих 
путеви не занимају…“ 

Мене још више засијече, сјекну ме преко прси, 
па изби међу плећке. Устадох иза синије, као, ето, неш-
то да узмем, да још турим на трпезу. Уздахнух, отпух-
нух, а сакрих – да се томе нико не разуми, и шта не 
примијети. У себи, онако, претурам: како да му забра-
ним, нека сијече. Прошле су толике године. Диле је био 
дијете кад се то десило. Она несретна грађа је сатрула, 
од ње нема ништа, сваки балван је училио у земљу, па 
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из те трулежи избила трава, прорасла коров, модри се, 
познаје се, све се зна – ђе је који шуљ био.  

Још се једном промуах по кухињи, стегох зубе, 
па у себи рекох: нека сијече… Шта ће толика шума, да 
само урља и хучи?... И јесте, кад сам год тамо отишла, 
само сам чула неку хуку; оморе се љуљају, гране се 
увијају, а стабла – ђикају ли, ђикају. Ничу нове, младе 
стабљике. Ђе је год које стабло осјечено, никло је дру-
го, чак и по троје-четворо. Има их великих, и по неко-
лико метара високих.  

Мој Ручко шути, неће сину ништа да каже: ни 
сијеци, ни – не сијеци. Видим, чека шта ћу ја рећи. И ја 
одуших, превалих преко зуба: „Сијеци, сине, срећно ти 
било!“ 

И Диле осјекао, извукао, ишегао, кровну сасјека-
о, кућу покрио, осувотио. Е, ту је застао, није имао 
пара, да унутра кућу опрема; смислио да поново мало 
шуме осијече, да грађу прода, да купи прозоре и врата, 
или да их од те грађе направи. И одлучио се на то. Нап-
равио му мајстор, вође у селу, све што му је за кућу 
требало. И поћерао, несретник, да то угради. И на пола 
пута се сударио са неким камионом… И на мјесту оста-
о… Главом и то платио… Куку мени, кукавици! 

Је ли то освета, или само сутука? Као да Бог 
сами наређује? И узима оне који тек на свијет настају, 
који су тек шћели да живе. Вуче их у земљу, а мене и 
ђевера – још држи на земљи! 

Види чуда, гле јада: Бог није казнио оне који су 
пуцали, него оне који су наређивали! Па и да је нас 
лично, ками среће, него наше најближе – како ћемо се 
више мучити, како ће нас дуже бољети. Да је Бог стио 
право, прво би узео душу моме ђеверу, а оставио би му 
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сина и унука, да је стио право, узео би моју паљкачу, а 
не мога брата и сина. 

Ето, прешла сам осамдесет, а још ми Бог душу 
неће. Оће да ме добро спече, и препече, у земљу ми не 
да, да ме затрпају у међу, у камење, да гомилу на мене 
направе, да најтеже цице навале, нацецају. То сам ја 
заслужила. А можда сам и ово, да ме Бог вако држи – да 
се и даље патим.  

Ја сам као на ватри. У мени се све пече, у мени 
се све растаче, раствара. Све ме боде и пробада. Све ме 
гризе и чаура. Све ме врти и чупа, растеже и кида, а 
никако – да не прекине. И моје ме кости боду, ребра ме 
сврдлају, чеоне кости ми пуцају.  

Доље иза града, празна кућа, без прозора и врата 
– зврји. Кућа бескућа – мога Дила!

Али, другу смо му саградили – у земљи леденој. 
Вјетар дува, диже цријеп са крова, шупљине на 

њој зјапе – као празне лобање, као суве главе на Ћеле 
кули. Чула сам, учила сам: тако младе главе, и данас, 
послије толико година, буље, и на сунцу, и на киши, на 
вјетру, и у тишку, на лахору и на повјетарцу. А ја 
чамим, и даље, у ледној кули, на три боја, сама, без 
икога уза се. Бог ме, ето, тако осудио. И Газда се сми-
рио, а ја чамим и тугујем. 
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ВЛАКЕ 
Одмах да кажем: прешао сам педесет година; 

нијесам још стар, ни сам оматуфио, а нијесам ни млад и 
зелен – да не бих зрело мислио. Све ћу да кажем, да се 
зна: како јесте, и како је било. Ко је зашта крив, нека му 
Бог суди. Судио је мом оцу, па нека суди и мени. Ако 
сам ја крив, па и мој отац, нека суди и мојој ђеци, па и 
мојим унуцима.  

Све ћу да прострем испред себе, и око себе, да 
изведем на чистац, нека се зна и нека се види; растакаће 
људи, разлучити: и ђе је шта брљаво, и ђе је шта мрља-
во. Има још људи, чистих и поштених, тачних и прави-
чних, мудрих и рјечитих. На душу своју ћу турити гла-
ву, и ријеч дати – да нећу ништа брљати, ни замазивати, 
ни на кога љагу навлачити, ни лаж пришивати. Боже 
сачувај! За мене је ријеч светиња, мјерило мога нама и 
гласа. 

Све је од данас до сјутра, а земља је вјечна. Она 
неће нестати, ни ће пропасти. Промијенила је много 
цара и ћесара, још више ага и бегова, и мијењаће их и 
даље. И кућа ће струнути, кров ће пасти, а земља ће 
остати; и она на којој стоји, и на којој камен, као темељ, 
лежи.  

Ја се у земљу кунем, и то ми је највећа заклетва. 
У њу се клео и мој отац, и мој ђед, прађед и шукунђед. 
Морам и ја. Све је земља, све иде у земљу. Земља је 
мајка. Али земља је као жена: ако је засијеш, родиће. 
Ако је запуштиш, зарашће, закоровиће. И све што више 
о њој радиш, све је љепша. Привлачнија и питомија – 
таман као и жена.  
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Истина је, додуше, Влаке нас – нијесу усрећиле, 
ни обогатиле. 

Земља је, заиста, питома, обравнита; ни равна, 
ни много нагета, таман фино – да не лежи вода. Свезала 
за пашњак, за планину. Можеш, вала, одатле куд оћеш, 
куд ти је воља, на три стране: лијево у Косе, десно у 
Зелену гору, право у Вирац; шуме, висови – све повеза-
ло. Испаша така, па така. Долине и влаке, увале и брда, 
ломови и креше – увијек све пуно најљепше траве, меке 
и сочне, бујне и зелене.  

Одмах иза Влака, бели, удариле клеке, папрат и 
ситно растиње, а онда, кроза њих никле смрче, па 
ижђикале, у облаке такле. Извиле се, њишу се; имаш 
шта виђети; спуштиле се до саме ливаде. Станеш и гле-
даш их: не знаш која је од које љепша. Стабла права, 
чиста, подмашита, као оловке, за грађу – душу дала: за 
рогове, греде, за прозоре, врата – за све.  

Али боље би било да нијесмо ништа узели. Да 
нијесмо, богдо, ни жито сијали, ни вјештачку траву 
гајили, ни купус садили, ни кромпире, ништа! Боље би 
било да на ту земљу ни наша нога није стала. Прво, да 
наш отац на њу није крочио, ни наша мајка, па ни ми, 
њихови синови и унуци.  

Заварала нас је дебелица клêта, али је, вала, и 
проклета. Ако је нико није проклео, проклео сам је ја. А 
моја браћа још више. Коле је отишао у приморје, оста-
вио и кућу, и имање, напуштио. Никад ми није рекао 
зашто је пристао да се потуца, најприје по туђом кућа-
ма, а послије да се мучи и гради себи кућу, без пара и 
неке подлоге. А ја сам га схватио: није више могао да се 
гура и прегони – око те земље, која је, ето, била спорна 
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скоро педесет година! Већ је прошло четерес како нам 
је отац погинуо. И то баш због те парцеле! 

Прије неколико година кости смо му пренијели 
из села његовог оца и сахранили у заједничку гробницу 
са нашом мајком, бабом и ђедом, али и са ситним кош-
чицама четири наше сестре, које су умирале – редом 
како су се рађале. Ниједна није ни годину дана наврши-
ла – отишла је под земљу.  

Зашто се то зло оплело, нико не зна. Је ли то 
била нека сутука, подвала или натура, или од Бога суд-
бина – велика је тајна. То је оцу теже падало, него мај-
ци. Грцао је, патио, Богу се молио, туђе непознате гро-
бове одржавао, чистио и ограђивао; тражио милост и 
сажаљење; од Бога, прије свега, па је и чак тамо, под 
Острог ишао, и тамо се Богу молио, а и то му је мало 
помогло.  

Можда му је помогло, одржала се, прво, моја 
сестра Ружа, па онда ја, а иза мене Коле и Саво. Остали 
ми да се патимо, да се са комшијама гонимо и прегони-
мо.  

Кад нам је отац погинуо, на правди Бога, на свом 
имању у планини, имао сам свега десет година. Тада 
ништа нијесам знао, ни ми је било јасно, ни како је 
погинуо, ни ко га је убио. Али сад све знам, све сам 
сазнао и разабрао, све добро измјерио, извагао на најос-
јетљивије теразије. 

Његова је жеља била, аманет је нашој мајци 
оставио, ако му се нешто деси због Влака, да га не 
сахрани у селу, у сеоском гробљу, да не буде близу 
оних који су га у гроб оћерали, који су му главе дошли. 
Рекао је: „Ћерајте ме у село мога ђеда и оца. Одатле су 
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они ишли и борили се против ага и бегова, у бунама и 
ратовима, а онда са Швабама и другим зулумћарима.“ 

Знао је мој отац, наслутио је, да ће га то парче 
земље главе коштати, али није хтио од тога да одустане, 
да попушти, да узме своје паре и да се смири, да каже: 
мани ђавола! 

Наша мајка је испунила аманет. И сахранила га – 
ђе је он рекао. Оставио је он тамо своју крв, своје тије-
ло и своју душу, а кости смо му вратили у наше село. 

На челу смо му виђели удубљење; улупљена му 
је била лобања, оцртавала се јасно сјекира, њене ушице, 
које је задобио од првог комшије. Препорекли су се 
због међе и на међашима потукли, окрвавили један дру-
гога. Наш отац је, ето, задобио ударац у чело. Гађао га 
Гајило сјекиром, ушимице.  

И за то су биле криве Влаке. Загледао је ту пар-
целу, прво мој отац, а комшија му се натурао, хтио он 
да је купи. Свиђела се мом оцу, назорице је обилазио, 
тајно преко ње прелазио, корачао и кораке бројао, и 
уздуж, и попријеко.  

Е, отада, са ње очи није скидао! Стао би на крш, 
изнад куће, у ливаду гледао, у пашњак се заглéдао. 
Дошло му упрема се, види: смрче никле, расту, надви-
силе клеке, а трава израсла упас. Шумар ништа не 
обрађује, ријетко и долази. Његови рођаци некад лива-
ду покосе, а некад запуште, те краве пасу.  

Њему би, ето, све то било на руци, на неколико 
стотина метара од куће, из праћке би каменом дотурио, 
мало се крш испријечио, то је тачно, преграђује и теста, 
а све друго – било је по његовој жељи. А кад се појавио 
Гајило, у њему се још више подгријало: да буде његова! 
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Можда би се он мало сладио, саулисао, па се 
смирио, да се Гајило није полаксио. И њему је та ливада 
била близу, само преко косе. И сад кад погледаш, нема 
шта да му замјериш. Треба и криво сјести, а право рећи. 
Ко није за себе, није ни другога. И Боже мој: на Влаке 
бацио око мој отац, бацио и комшија, таман као да су 
били момци, па се загледали у исту ђевојку. То му, 
некако, тако дође. Ливада лијепа, згодна као ђевојка. 
Заљубили се обојица, у исто вријеме. И ријеч по ријеч, 
дошло и до грке, прећерали. Латили се коља и отарака, 
камења и бусења, пустекали се, гађали, а онда комшија 
потегао сјекиру, а мој отац нож. И једва се, без грдила, 
некако завршило.  

Али грдило је настало касније, још веће. Све 
једно иза другог. Читави ланац, и на једној, и на другој 
страни. Чак и на трећој.  

Мој отац је био срастао са земљом, са њом је 
живио, у њиви и ливади уживао, са земљом се клео. „Ја 
сам из земље, земља ме   отхранила, земља ме на ноге 
подигла, из земље сам израстао, по њој ходам; ђе год 
станем – на њој сам; све што радим – о њој радим. Све 
што видим – земљу видим. И сунце, да не заборавим: 
видим и сунце, а сунце ми омогућава – да видим земљу, 
али док стојим на њој. Е, то сви знају, све виде, али не 
кажу. А ја оћу, не само да кажем, него да се и покло-
ним, кад то изговорим, па да земљу и пољубим. И да 
додам: све је из земље, све иде у земљу. Она је свима 
нама: мајка. Мајка прије свих наших мајки. И ја волим 
земљу, ливаде и њиве, вртове и пашњаке, баште и гаје-
ве, њена брда и долине, увлаке и влаке, њене кршеве и 
планине, њено камење и облутке, њене шуме и пећине. 
Све су то моја њедра, моје прси, очи и јагодице. Е, да 
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ми је купити Влаке – све би у мени било питомије, 
љепше.“  

Тако је говорио мој отац и љубио земљу на којој 
је стајао, а радо би пољубио и земљу у коју је гледао и 
заглêдао. Могао је он отићи, па је и пољубити, нико га 
не би видио, а и кад би га видио, не би се томе зачудио. 
Али то није хтио – све дотле, док не постане његова.  

Знао је мој отац: шта се раније дешавало, па га је 
то, још више, за Влаке вукло, да му за душу прирасту, 
да му таласање те траве – изазива неко пријатно, меко 
струјање у грудима, а да му се у грлу нешто топи – још 
више.  

Ти исти сусједи, њихови стари преци, у турско 
вријеме, имали су пик на имање нашега ђеда, које је 
купио од аге. И да мој ђед није јурнуо уз банак, на шта-
лу, са двије вреће жита, са једном у лијевој, а другом у 
десној руци, па обје заједно бацио у шталу – то имање 
би му отели! Али кад су га виђели тако намргођеног, 
љутог, а снажног, поталаушили су се и слегли, а међу-
собно прошапутали: „Станите, људи, са Ратком нема 
шале. Ратко је у првом рату, сам обарао волове и клао. 
Некад се и по десетак војника скупљало, док оборе 
вола, а Ратку нико није требао ни да приђе, а не да му 
помогне“. 

Свега тога су се сјетили, устукнули и преко крша 
се вратили.  

И тада је то, што је било преко косе, припало 
Новићима, а ово с друге стране крша – препуштили су 
моме ђеду. А то је, некада, био – један читлук. Ага га је 
сматрао уједно. И мом оцу се, ето, једном причинило, 
као да му је неко, у сну шапнуо; „Ако то имање не спо-
јиш, неће ваљати“. А онда му је, неки други човјек, 
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опет у сну, рекао: „Ако Влаке не купиш, бар ту парце-
лу, неће ти се ниједно дијете одржати“. А он је, ето, 
једно по једно сахрањивао.  

Кад је шумар одселио у град, а имање огласио да 
продаје, мој отац није много размишљао. „Морам то 
купити, па макар у најам ишао!“ – рекао је мојој мајци. 
„А зашта ћемо га купити, мој домаћине?“ – усудила се 
да га упита. „Све ћу продати: и овце, и краве, и волове, 
па и коња. И посљедњи папак ћу дати за то….“ Истина 
је: све што је имао живо у тору и у штали – није могло 
ни половину парцеле отплатити, а готовине – ни динара 
није имао. Али се у себи зарекао: „Купићу то, макар 
просио!“ Мало ушутио, отхукнуо, уздахнуо неколико 
пута, хтио је још нешто да изговори, да каже нашој мај-
ци, али је застао. А мајка прича да је хтио да каже: 
„Купићу то, па кад ће ме главе коштати.“ И мајка дода-
је: „Али то није изрекао, остало му је то у грлу, није 
изустио, а хтио је то рећи, виђела сам и кад је уста сте-
гао, и кад му је јабучица под грло дошла.“ 

Шумар је нудио своје најближе рођаке, да му 
купе земљу, а они о томе нијесу хајали, у себи су се 
питали: „Зашто да му је купујемо и паре дајемо, кад је 
та парцела, и сада, наша, и без паре, и без динара. И 
биће наша, свакако, чим се наш стриц пресели у рај. То 
нама припада и по обичају, и по закону; и по Божјој, и 
по народној вољи. Шта он то прича, као да му је мало, 
што дере државу, и ужива пензију? Како га није стид да 
то помене, да то зауми, као да је заборавио, да га је наш 
отац, као брата, школовао – док је шумар постао?“ 

И кад год се стари шумар обратио својим синов-
цима, нудећи им земљу на продају, они су му се иза 
леђа смијали, па некад и у лице поћикивали.  
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Али кад се појавио наш отац да Влаке купи, они 
су се, сад њему, чак у брк смијали: „Зашто да такву 
земљу купи Раде? Го се не свлачи“. 

А наш отац је земљу погодио, уговор сачинио 
пред људима, волове продао и капару дао. У уговору је 
све истакнуто; написао га је млади учитељ, све јасно и 
разговијетно: прва рата, исплата о Божићу, друга о 
Ђурђевудне, трећа о Митровудне. И четврта рата, пос-
љедња: опет о Божићу. Ако до тада не измири сваки 
динар, земља остаје шумару. Ако се, пак, шумар покаје, 
има да врати капару на капару, а ако се покаје касније, 
послије неке уплате: да врати све динар на динар.  

Шумареви синовци, чим чули да је уговор сачи-
њен и капара узета, притиснули стрица: „Шта учиње, 
стрико? Зар имање нашега ђеда да иде у туђе руке?“ А 
стриц им рекао: „Па ја сам вас нудио, а ви сте ме одби-
ли, не треба вам, кажете“. Онда они вриснули: „Ми 
Влаке не дамо! Наше је право прече куповине. Враћај 
капару!“ 

И стриц немао куд, покајао се, ударио се шаком 
по глави, рекао сам себи: „Којо, ђе ти памет би? Што не 
сачека, да се синовци договоре и да се пресаберу?“ И 
жена му приснажила: „Ја сам ти рекла да ће они бити 
против продаје јабани, не бих ни ја дала, да се неко 
мијеша, да улази у наше двориште.“ 

Шумар Којо поручио нашем оцу: да од продаје 
нема ништа, да може доћи за своје паре, да му врати 
капару. А наш отац то није стио ни да чује. Послао му 
своју поруку: „Нећемо, Којо, пљувати, па лизати. Што 
смо рекли, остаје тако. На речену, паре ћеш добити, 
сваки динар по уговору.“ И отац продао шиљеж, свако 
потпрут, ниједно није оставио. Уз то надничио, секао и 

114 



радио и прву рату скупио, спремио сваки динар. И на 
сами Божић зовнуо свога сестрића, гимназијалца; сиш-
ли заједно у град, па право Коју у кућу: „Домаћине, 
донио сам паре, по уговору“. И извадио дењак, турио на 
сто. „Не примам ништа, покајао сам се“, рекао Којо. 
„Ево теби твоје паре, које си ми дао као капару.“ А мој 
отац њему: „А, не, дај капару на капару, како стоји у 
уговору“. А Којо: „Нема од тога ни говора! То је тек 
тако написано, свежи ти то мачку на реп. Буди задово-
љан што ја те паре нијесам потрошио, узми паре. И 
прст у уво и запјевај. Иди кући и својој ђеци, кући и 
ради. Ако си волове продао, купи друге, за исте паре. Ја 
ти друго ништа не могу. Од продаје нема ништа, сино-
вци не дају.“ 

„Којо, неће тако моћи, знам и ја нешто. Уговор 
смо потписали пред људима и овјерили га код суда. И 
ја ћу се њега држати, а ти види – шта ћеш, и како ћеш“, 
рекао му мој отац, мало се узбудио и узрујао, али није 
глас повисио. Да је то било на неком другом мјесту, а 
не у његовој кући – вриснуо би му, вјерујем.  

„А можемо ли ми, вође, у твојој кући, ужинати, 
уморни смо и огладњели?“ – упитао га је смирено мој 
отац. 

„Можете, како не, слободно, као у својој кући“, 
рекао је домаћин.  

Мој отац је извадио из торбе хљеб, велико парче 
сланине и двије главице лука, ставио на сто, зовнуо и 
домаћина, да и он приђе. „Ајде, Којо, да заједно ужи-
намо, ваља се, ако бегенишеш ово моје парче хљеба, 
које сам донио из куће.“ 

„А, не, то не долази у обзир. Да се није овако 
окренуло, било би у реду, да ја донесем ужину, па онда 
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– да заједно сједемо, па и чашу ракије да попијемо, да
један другом наздравимо, али…“ 

Ту је Којо застао, ломио се, вртио по кући; очи-
то, било му је мука, што се није сјетио, да их понуди са 
ужином, прије него је мој отац раздријешио обравницу. 

Из истих стопа, мој отац и његов сестрић, отиш-
ли су у пошту и на кућну адресу уплатили новац Коју, 
суму која је по уговору сљедовала.  

„Нека он сад мисли: шта ће; примио не примио 
паре, ја сам своје издужио“, рекао је мој отац. „Ја сад 
могу: прст у уво, па запјевати. Ти си ево, мој сине, 
фино, читко попунио, ја имам потврду, да сам паре 
послао; ово је под печатом. И ја могу мирно да спавам“.  

А он, тек отада, није мирно спавао, ни се кад 
смирио.  

Којо није примио новац. Није хтио с поштаром 
да разговара. Одбио га је испред куће, наредио му да се 
удаљи. Онда је поштар покушао да паре врати мом оцу, 
као пошиљаоцу, а он се није дао ни дођести, одбио је од 
њега – као опарен. 

И новац је остао у пошти, тако, да виси. 
Без обзира на све то, мој отац је скупљао паре за 

другу рату. У прољеће, прије Ђурђевудне, продао је 
сваку овцу, с јагњадима. И једва прикупио паре. 

Више их није нудио Коју, већ му их је, уз помоћ 
сестрића, опет уплатио на пошту. И признаницу заву-
као у новчаник.  

Којо поново није примио паре. Није их хтио ни 
мој отац. 

Прикупио је и трећу рату. Продао краве, коња и 
троје јунади. Пред кућом му није остао ни папак. 

Паре су стигле у пошту. И ту остале. 
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За посљедњу, четврту рату, отац више није имао 
шта да прода. Радио је као горосјеча, косио туђу лива-
ду, скупљао сијено, продавао, настојао да фамилији 
обезбиједи само хљеб, а друго ништа није могао имати. 
Ни кришку сира, ни кашику млијека. Имао је, једино, 
доста кромпира, купуса и лука. Љети је, цијела фамили-
ја, живјела само о луку и хљебу. Брали смо у прољеће 
пèра. А кад су стигле главице, чупали смо их и вадили 
из земље, па директно турали на синију.  

Отац је косио о луку и хљебу. Поваздан тукао 
своје и туђе ливаде, цијело љето није патисао, ни се 
један дан, као човјек, одморио. Ранио је из бијеле зоре, 
а кући се по мраку враћао.  

Али све што је зарадио и сијена продао, није 
могло ни половину четврте рате да измири. И онда је 
кренуо у позајмицу. Загнао се у селу на више мјеста, 
тражио паре у неколико бољих домаћина; сви су га, 
некако, с неповјерењем посматрали: питали су се кад ће 
им те паре вратити? И кад ће моћи да их врати? Поред 
тога, у селу је пукло: да шумар одбија да прима новац, 
па га мој отац уплаћује без икакве користи – таман као 
да га баца у бездану. 

„Прођи се, Раде, ћорава посла, не мучи и себе и 
фамилију, узми своје паре, кући и ради као што си до 
сада радио, видиш да ти Којо не да земљу“, говорили су 
му људи.  

Али у то га нико није могао убиједити, нити се 
он хтио отканити, ни се Влака одрећи. Обилазио је као 
своју ливаду, па је тог љета и косио – као своју. Рачу-
нао је: све што је на пошту уплатио, да је за земљу дао, 
и да је за толико вриједности – отплатио. И може, већ, и 
да је обрађује. Шумареви синовци су га мучки гледали, 
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а ниједан није смио изаћи пред њега, нити га упитати: 
зашто коси туђу ливаду? 

Мучио се тог љета као нико његов, мислио и 
премишљао: како да прикупи паре и по уговору их 
уплати? Није га много погађало – што их шумар не 
прима? Није тада, већа му је мисао била: ђе паре позај-
мити? Ноћима није спавао, ни очију склапао. Некад му 
се учинило: никако  паре не може скупити, шумару ће 
то добро доћи, па ће рећи: ето, нијеси по уговору све 
паре ни уплатио. 

„Шта да радим, црни кукавац?“ – говорио је 
нашој мајци. 

Она се само увијала, слијегала раменима, није 
знала – шта да му каже. А да му је једном рекла да од 
тога одустане, зубе би јој поломио, све би јој их у грло 
сасуо. Би сигурно, то му никад није смјела рећи, ни 
пола ријечи изговорити. 

„Видиш какви су људи: ко има, не да, боји се – 
никад му паре нећу вратити. А ко нема, дао би, али – 
нема“, причао је више сам са собом, и за себе, него што 
се жалио нашој мајци.  

„Знам ко има, али…“ – рекао је једног јутра. 
„Има, али не да“, усудила се да каже мајка. 
„А ко, а ко? На кога ти мислиш?“ – наљутио се 

отац. 
Мајка се слегла, увила, није више смјела да про-

камени.  
„Ја мислим на младог учитеља. Он има, сигур-

но… И у њега ћу ићи да тражим, па кад ће ми главу 
разбити… Оћу, идем, идем из ових стопа. Божић је ту, 
на прагу… Нема више чекања.“ 
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И кренуо је. Кућа на брду, велика, на ластавице. 
Распуст, учитељ не ради у школи. Отац је ишао полако, 
прошарицом. Гледао у кућу, у њене прозоре. На стоти-
ну метара од куће, клекнуо је на кољена, ослонио се 
рукама на земљу, пољубио земљу испред себе, прекрс-
тио се, па тако, четвороношке, пузећи, прилазио кући. 
„О, учитељу, помози ми данас, кумим те Богом! Треба 
ми твоја помоћ. Прими Бога и Светог Исуса!“ 

Младић га је гледао с прозора, чудио се: ко то 
иде, зашто пуже? И шта тражи? Отворио је прозор 
широм, наслонио се и слушао – шта мој отац говори? 

„О, људи, молим вас и кумим вас Богом и свим 
божјим свецима, помозите ми, спасите ме!“ 

Није устајао све док није пред врата стигао. 
И кад је младом учитељу све објаснио, младић га 

је схватио.  
„Даћу ти паре, па ми их, вала, никад не вратио!“ 

– рекао је.
Мој отац се опет прекрстио, пољубио земљу 

испред себе и рекао: „Вратићу, вала, наком умрем! А 
ако умрем, заклећу своју жену и ситну ђецу – да ти сва-
ки динар врате.“ 

Измирио је мој отац и посљедњу рату, уплатио 
на пошту, а већ сљедеће године – вратио дуг младом 
учитељу. Све је зарадио својим рукама и поднио најве-
ћи терет на својим леђима. Али није посустао, ни 
поклекнуо.  

Новац је и даље стајао у пошти, нити га је хтио 
примити Којо, нити га је хтио подићи мој отац. Он је 
рачунао: дуг је измирио, земљу исплатио, сад је његова. 
Може је орати, косити; обрађивати као своју. И сматрао 
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је – да је његова. Томе су се супротставили синовци 
старог шумара.  

„Земља је наша, ораница нашег ђеда, одступи од 
ње!“ – говорили су; излазили су скупа браћа Маро и 
Соко; стали на међаше, испрсили се; младићи, обојица. 

„Влаке су моје, ја сам их купио и исплатио, сва-
ки динар, да знате“, говорио је мој отац. „Даље од моје 
земље, нећу да вас видим, да наступите, ни ви, ни ваше 
овце! Је ли вам јасно?“ Препирке су се понављале из 
дана у дан. Отац је долазио да обрађује земљу, а млади-
ћи су му бранили. Било је и свађе и вријеђања.  

Маро је испод капута скривао пушку, стајао на 
међи. Примијетио је цијев мој отац, па је и он понио 
пушку. Али он је није сакрио, већ је о раме објесио, а 
кад је косио, преко рамена је пребацио. И бомбу за 
каиш закачио, па и пиштољ држао у унутрашњем џепу, 
испод пазуха.  

Опет су браћа изашла на удут, да му забране, да 
уђе на ливаду.  

„Одступи са наше земље!“ – викнуо је Маро. 
Тргнуо је пушку испод капута, окренуо цијев према 
мом оцу. Али отац се није уплашио. Скинуо је пушку с 
леђа, приграбио метак и одмах опалио, али не у млади-
ће, већ испред њих, у земљу. Зрно се забукало Соку 
испред самих ногу. Младић је скочио, вриснуо, запома-
гао: „Не, Раде, ако Бога знаш!“ 

Отац је приграбио и други метак, па опалио, 
сада, Мару испред ногу. „Пуцај, ако смијеш, ако те мај-
ка родила!“ – викнуо је мој отац и нанишанио, сада, 
Мару – право у главу. Али Маро није смио да пуца, 
бојао се: предухитриће га мој отац, а знао је да је у вој-
сци био добар стријелац, да се о томе причало, и преп-
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ричавало. Отац је то схватио, спуштио је цијев ниже, 
опалио метак – опет Соку испред ногу. Младић је ско-
чио, вриснуо, и побјегао према кући. Суврчио се и 
Маро, ухватио пушку за цијев, па и он окренуо за бра-
том. Видио је да код мога оца нема шале. И да са њим 
не могу изаћи на крај, нити га уплашити. А он није хтио 
одступити са земље ни по коју цијену.  

Умијешала се власт. Дошло је до суда. Милиција 
је узнемиривала мога оца. Имала је рјешење – да га 
приведу. Али отац се није дао. Побјегао је из куће, 
одметнуо се у шуму. Верао се по планини, скривао се, 
кући је ријетко долазио. Одлазио је, једино, код нај-
ближе родбине, највише код сестре, удате чак у пето 
село. За њим је организована потјера. Али неколико 
година нико му није могао ући у траг. А онда се сазна-
ло: да се највише скрива на свом имању, у планини, ђе 
је имао своју шталу, коју му је отац направио,  

Косио је цијело љето. Храну су му доносили 
чобани, и то са три стране, из четири села. Али неко га 
је издао. Милиција га је опколила, изненадила га. И 
отворила ватру на њега. И отац је, тако, погинуо, на 
свом имању, на правди Бога јединога.  

Знам, као дијете, пришао сам му и видио му дви-
је ране; једна му је била на прсима, а друга на леђима. 
На прсима мала, а на леђима велика, добро сам то 
запамтио; та његова рана и данас ми стоји у глави, леб-
ди испред мене, као да све то – сада гледам. И никад то 
нећу заборавити, та слика ми се неће избрисати. 

Сазнали смо: тада је предсједник општине рекао: 
„Земљу треба дати ђеци.“ И суд је пресудио: да се нама 
уручи земља. И Влаке су постале наше. Изгубили смо 
оца, а добили парцелу земље.  
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Убрзо је у село стигла вијест: „Погинуо Соко!“ 
„Који Соко? – питали су сусједи. 
„Студент Соко Новић.“ 
„А шта му је било, како је погинуо?“ 
„Замисли, тога јада: скочио са шестог спрата! 

Становао код неког рођака, учио, спремао се да постане 
професор; у њега су сви полагало наду, а он, ето, ско-
чио са терасе.“ 

„Па он је годину дана радио у школи, отишао да 
оконча студије, а он, ето, окончао свој живот!“ 

„А шта му је могло бити, ако Бога? Млад момак, 
у најљепше доба, здрав, виђен, у чети би га изабрао, а 
он тако?“ 

„Ко зна, њему су око ушију звиждала зрна, заба-
дала се у земљу, испред њега, прштало му поред главе, 
па…“ 

„Јесте, знам, кад су се, он и Маро, свађали са 
Радом, око оне проклете земље. Пуцао их је обојицу, и 
њега и Мара, о длаку им је живот остао…“ 

„То је то, он је њих пуцао, а они њега нијесу 
смјели, а окретали су, кажу, пушку у њега… И да није-
су тако окренули цијев, Раде их не би гађао… Уплашио 
се и он, бојао се да не припуцају, први, па да би их пре-
срио, и предухитрио – пуцао он…“ 

„А Раде је, знам добро, био одличан стријелац, 
као и отац му. Ратко, прича се, кад је био на Дрини, и 
тамо даље, у Босни, према Романији, никад није морао 
два пута да гађа. Ђе је погледао, ту је од првог метка 
погодио, није могао машити. И то, кажу; гађао је – пра-
во у главу. Само је ли клекнуо и некога узео на нишан, 
скинуо га је првим зрном…“ 
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„И Раде је био таки, у овом другом рату. Није му 
могао мајчин син умаћи – само је ли окренуо пушку у 
њега… И да је стио, смако би и Сока и Мара, али – није 
имао такву намјеру, он је био чиста срца, имао је, сиро-
мах, фину душу, благу нарав, али су га, вала, Новићи 
опатрнули. И он је, видиш, само пуцао, да их уплаши, 
да их одстрани са земље за коју је дао све што је имао. 
Остао је, сви знамо, го као прст, са четворо ситне ђеце. 
И невоља му је била, и да се брани, и да парцелу ради, 
па, ето, био је приморан – и да пуца…“ 

„А они су, веле, први окренули цијев на Рада.“ 
„Истина је то, сто посто!“ 
„А оћеш ли ти на сахрану?“ 
„Оћу, морам… Млад момак, није шала!“ 
„Е, кукала му мајка, као што му је!“ 
А на сахрани, заједно са телеграмима о сау-

чешћу, стигло брату и писмо. 
Узео га Маро, окреће га, преврће, а сузе рони, 

јеца. 
„Од кога му је писмо?“ – питали се људи. 
„Па од Сока, стигло из Београда?“ 
Маро кука, гађа се рукама у прси, нариче: „Ето, 

пише да је добро и здраво. Даје редовно испите. Каже: 
ускоро ће доћи кући. И, ево, дошао је, није ме обману-
о.“ Јеца брат, не може да прочита, вилице му се тресу, 
сузе се котрљају низ образе, суза сузу сустиже.  

Јецала руља око гроба, мајка је кукала из гласа, 
колико је могла викнути. Сестре исто тако. А најстарији 
брат, љекар, легао по сандуку, дух из себе не пушта.  

Згроцало се цијело село. Сви га, брате, жале. 
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Али собет се, убрзо, обновио. У истој кући, у 
истом гробљу, сахрана. Умро Маро! Напречац, увече 
лего, у кревету га сестра нашла: охладио се. 

„Шта је то, који су јади?“ – народ се у чуду 
питао. 

„Није он, ваљда, прецркао због земље?“ 
„Можда је – таман прецркао! Кажу да није могао 

Влаке да прежали. И брата је био заборавио, а Влаке 
није могао! Ћућорио и крмељао, није га могао нико 
виђети – на бијел дан да изађе. Шчаворио се, поцрнио, 
земља му била ушла у лице“.  

„Ето, туговао због обојка земље, а није се умио 
оженити, ни породицу засновати… А прије тога, док 
Радова ђеца нијесу добила Влаке, ишао је по вашарима, 
бингирао коња, бирао ђевојке.“ 

„А био је виђен, виђели га црни јади! Како се бар 
не ожени, да иза њега остане макар једно дијете.“ 

„Могао се, вала, оженити, ко један по један, нема 
приче. А у селу је било ђевојака, које би једва ишчека-
ле, да му у кућу дођу.“ 

„Обилазио је он сва околна села, загонио се на 
дупло млађе од себе, па, опет, ништа довео није“. 

„И сад, ето, два метра му је доста. Ни толико му 
земље не треба, имаће метар и по у оном кршу, ђе им је 
гробље.“ 

„Стигле га Радове сузе, Бог ми душа!“ 
„И Радове, и Радове ђеце.“ 
„То су сузе Радове и ђеце, и жене.“ 
„Тукли су суву кору љеба – толико година, није-

су се могли опоравити ни из немаштине извући.“ 
„А Раде је знојем залио сваку своју, и многу туђу 

међу.“ 
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„Богами, ето, и знојем, и крвљу. Својом крвљу, 
на крају“. 

По селу су колале приче, пребацивале се из јед-
ног у други крај села, прелазиле и у сусједна села, гра-
нале се и укрштале, ткале и препредале; некад се смо-
тале, па се опет размотавале. И кретале, нажалост, и у 
другом правцу, и на нашу страну.  

Али не само приче, него и жалости. 
Моја сестра Ружа није сврстовала. Малољетна се 

удала, засновала своју породицу, подигла троје ђеце, 
као три златне јабуке, али је нека мука спопала, па, јед-
ног дана, себи пресудила, о греду се, у колиби окачила, 
себи живот узела.  

„Најстарије дијете у својих родитеља; осјетљива, 
брижна, преживљавала све што и отац, што и мајка, па 
ту муку и у свој дом однијела“, прича је кружила у 
селу, у ком је живјела. „И са том муком се, ето, борила, 
борила, и више не могла, него, сирота, себи кидисала“. 

Та прича се пренијела у наше село. 
„Ђевојчица је била златна, на грдну би је рану 

привио, мелем. Послушна, ваљаста, куд је год ишла – 
трчала је, журила, или бар трчкарала. И кад је чувала 
овце, док су их имали, и кад је пластила у ливади, или 
воду носила са извора – лећела је, као лептирица. И, 
видиш, она је у роду све у себе упила. А највише свађе 
и препирке око Влака.“ 

„Има нека сила, јака, подмукла; неправда кад се 
ту умијеша, та сила је још јача. Ако се у иксана усели, 
човјек се више са самим собом не пита. То га носи као 
ријека, као матица, кад се са њим поигра, па га преврће, 
обрће, кљука, у себе увлачи, час избацује на површину, 
час у себе гута. И то је, видиш, и Ружу Радову – та сила 
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узела, па је у себе увукла, прогутала“, прича се тако 
настављала.  

Године су текле, а приче се плеле, некад за јед-
ну, а некад за другу породицу. И кад се све стишало, 
смирило, па и заборавило, наједном, на моје име – сти-
гла је тужба!  

Шта је сад? Ко ме тужи? Не смијем да читам, 
узнемири ме сами почетак. Види, мене и моју браћу 
тужи доктор Ване! Знам, сјетио сам се: то је најстарији 
синовац шумара Која. Опет – због Влака! Шта је сад 
послије четерес година? Шумар одавно није међу 
живима. Више га он не подаракава. Одакле му је то 
пало на ум? Ето, по тужби, ја и моја браћа бесправно 
узели њихову земљу? И то парцелу: Влаке! Е, вукли га 
мртва, шта му је сад? Чуј јада: наш отац, бива, није 
купио ту парцелу, него сасвим другу, у другом крају 
села. Купио Врела, а не Влаке! Читам, а не вјерујем, 
својим очима. Та парцела, у Врелима, је њихова, али 
далеко од куће, такође испод шуме, преко неколико 
брда и долина, нема везе, ни додира са овом парцелом 
са Влакама.  

Чудо на чудо! Гром из ведра неба. Још горе: као 
гром у моју главу. И у главу моје браће, па и наших 
синова! Види сад, опет нама нема мира. Тужбу пише и 
испод ње се потписује – доктор! Знамо га, искусан 
љекар, живи у Београду, тамо има кућу и породицу, а 
сестра му живи у селу, сама, неудата, загазила у осму 
деценију, шта ће му сад земља у селу, под планином? 
Ако му, баш треба, има земље, запуштене и некошене, 
ни оране ни засијаване – толико година. Ако му се про-
хтјело да ради о њој, нека засуче рукаве! И синови су 
му приспјели, зрели људи, па нека му помогну.  
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„Видиш, опет му пик на Влаке“, каже мој брат 
Боле. 

„Ми земљу урадили и опитомили, па му се сви-
ђела“, додаје брат Саво.  

„А близу му куће, гледа у њу с прозора. И 
испред врата“, кажем ја. 

„А нас ћера у Врела; то је смислио“. 
„Ето ти сад! Са њим не можемо изаћи на крај“. 
„Доктор, мој брате! Он је то, нешто добро свјеш-

тио“. 
„И он ће нам главе доћи“, каже мој брат Саво, 

који се није био ни родио кад је ту земљу наш отац 
погодио. 

То нас је у срце такло. Било нам је – према мрт-
вој глави.  

Три наше породице се нашле у муци: ја са сво-
јом породицом у једном граду, Боле и његова породица 
у другом, а у селу мајка и брат Саво. 

Расправа на суду, на првом рочишту, иде у при-
лог доктору.  

Оће земљу да нам узме, навалио, оће па оће. Ми 
се копрцамо, бранимо, али мала нада. Како се одбрани-
ти од доктора, а још платио и адвоката? 

И ми смо платили адвоката, да нас брани, да 
сачувамо земљу, за коју је наш отац погинуо. Прво зно-
јем, а онда и крвљу залио.  

Доктор се упињао из петних жила, доказивао; да 
Влаке нијесу наше, већ Врела. Из катастера донио 
доказ! И објашњава: „Ево, господине судија, обје ове 
ријечи почињу са словом в, и имају по пет слова. Неки 
писар, вјероватно полуписмен, погрешно је прочитао 
ове двије ријечи: р као л, е као а, а л као к. Осим тога 
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могло је доћи до замјене и на други начин. Послије 
рата, кад је шума изгорјела, посјечена је велика грађа. 
Балвани су, са воловима, свлачени иѕ тих огорјелих 
шума и лагерисани изнад наше ливаде Врела. Рабаџије 
су, у влакама, довлачиле те огуљевце. Они су, и раскр-
чене путеве и балване звали влаке. И пут кроз шуму, и 
балван који волови вуку – народ тако зове. И они су 
наша Врела – прозвали Влаке. Земља је родна и у јед-
ном, и у другом мјесту, питома, да боља не може бити. 
И њихов отац је био задовољан са Врелима, као што би 
био задовољан и са Влакама. Али му Влаке нико није 
продао. Он је те двије парцеле замијенио, јер су му 
Влаке ближе кући. А нама су још ближе. Ко би био так-
ва будала да прода парче које му је најближе кући?“ – 
питао је доктор на суду. 

И суд то, види се, уважава, прихвата. И наши 
докази све су више падали, а ми смо још више губили 
наду.  

Саво се највише љутио, најбурније се залагао: да 
се парцела сачува. И по сваку цијену.  

Тражили смо комисију, платили. Изашла је у 
село, на лице мјеста.  

Ни то није помогло. Доктор оће земљу и готово! 
„Узе нам је!“ – каже Саво. 
„Нека узме!“ – кажем ја у љутњи. 
„Ја је не дам, па кад ће ме главе коштати!“ – 

љути се Саво. 
„Бранићемо, плаћаћемо“, кажемо нас двојица 

старије браће.  
„Ја ћу га убити!“ – каже Саво.  
„Шути, не причај! Да убијеш њега, па да убијеш 

себе.“ 

128 



„Оћу, кунем се! Он мене пријети, да ме стрпа у 
затвор, јер ја то сад обрађујем, чули сте, каже да ће 
тражити оштету, што смо земљу користили четерес 
година.“ 

„Полако, брате, смири се. Тиха вода бријег 
ломи“. 

„Ђе гој нешто шушка, ту нешто живо има… Да 
он нешто опипљиво није нашао, не би ни тужбу подни-
о… Доктор, потплатио суд, катастер, све! Узеће нам 
Влаке“. 

„А што ће му, не требало му!“ – каже мајка. 
„Што ми ђецу о јаду забави, Бог га смео! Бог га смео и 
узео! Узела га узма, да и узми буде доста. Он је, изгле-
да, заборавио шта се све дешавало за ових четерес 
година? Што се не сјети. Срам га било!“ 

А на суду не иде брзо, отегло се, расправа једна, 
расправа друга. Докази са једне, докази са друге стране. 
Година дана прошла, и више. И пресуда – у његову 
корист! О, чуда, о јада! Суд уважио све његове лажи. 
Наш отац купио Врела, а не Влаке! И он то суду дока-
зао! Наколикао трошкове, и суда, и комисије, па, за све 
јаде, оштета за коришћење земљишта – велика сума! 

И ми, онда, жалбу вишем суду. Ћерај, ћерај, пла-
ћај. Куд је кренуло нека иде. Адвокат – дере, узима 
колико му је доста. А колико год му даш – њему је 
мало. 

Саво очајан, али плаћа. Не да нама двојици ниш-
та да додамо.  

„Ја земљу користим, на њој живим, од ње 
живим, ја ћу и да плаћам“, каже, а све зубима шкрипи. 
И пријети, богами.  
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Ми га смирујемо, молимо, а и нама, обојици, до 
гуше дошло. Дави, брате, дави! 

Саво продаје овце, па јунце, продао и вола, даје 
адвокату, заступнику.  

Опет пресуда: ми изгубили парницу! 
Саво скаче, вришти, чупа се за косе. 
Мајка пала на постељу, не може да устане, ни 

главу са јастука да подигне. Крсти се, шапће, крпу неш-
то веже, завезује један по један чвор, а крије од нас, 
завлачи руке испод поњаве, а видиш: усне се само 
помичу, а ништа не изговара. Све зна, све смо јој рекли, 
ништа од ње не кријемо. Она је једини свједок, бар 
нама. Она све памти, до танчина. Понавља то, прича. 
Она би клела, у камен затуцала, али ми јој не дамо. 
Можда она, у себи, то ради, али гласно да каже, не сми-
је од нас.  

Преко зиме умрије. Избројала и године, нажив-
јела се. И намучила. Чисто нам је лакнуло, да се бар она 
– више не мучи. И не гледа нас – како се ми патимо.

Саво се узвртио, претура пиштољ: из једне, у 
другу руку, чисти га, убацује шаржер, вади, броји мет-
ке. Видим ја: не ваља. Бојим се: начиниће нешто да не 
ваља, зло ће неко пући. Боле га понекад и подржава. 
Почео и он да пријети. И мени се смркло, али ја не дам, 
сад сам најстарији у породици, морам бити трезвен, 
добро мјерити, ништа не пренаглити. Жалили смо се 
највишем суду. Адвокату дали колико је зинуо. Покри-
вамо трошкове сва тројица. А суд као пуж. Година 
прошла, још једна, а ништа не рјешава.  

Саво ме уплашио, све ми пресегао, више него 
Влаке. Очајан, остао сам у кући, мора све да ради, да 
све у кући смири, и у кући, и у прекући. А неће да се 
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жени; ми га убјеђујемо, молимо, а он неће, завро као 
сивоња. Ћера своје. Видим: има неку своју бразду, и по 
њој иде. Ја му нашао и неку ђевојку; окрени, обрни: да 
се ожени, неће. Молим га да сиђе код мене, да живи са 
мном, у мојој кући, неће. Дође дан, два, па оде. Не може 
да се смири. А Влаке из уста не истура. 

Оде кући, не дође, некад, ни по мјесец дана. 
Ћупи горе – сам.  

А онда мени глас из села, пуче као гром из ведра 
неба: „Нема Сава! Два дана нико га није видио.“ 

Те ја горе, полети. Кућа закључана, гледај на 
прозор, зови. Ништа! Удри ногом у врата, одвали. Кућа 
празна! Прегледај сваку собу, ниђе! Попни се на таван, 
кад горе – Саво виси! Куку мени! Себи пресудио! За 
пајанте везао конопац, турио неку столицу испод ногу, 
па је претурио. Омча око врата. 

Е, више ми, заиста, није било стало ни до чега, а 
не до Влака! Дабогда се на њих џомба провалила! И 
нико ту не могао ни прићи, ни доћи, ни ногом стати, а 
не их косити, орати и сијати. Кажем Болу: „Ја више 
вође не долазим! Више нећу ни на суд да изађем, ни на 
позив да се одазовем! Нећу! Нећу ни на село да одем! 
На све ми се смркло, све ми се огадило. Све бих запа-
лио!“ 

Боле ћути, ни ромори, ни говори. Он је још даље 
од мене, а поготову од куће и земље. Њему је коћимало 
лакше. Треба му пет сати колима да путује, па да до 
мене дође, па још сат да стигне у село. А мени је на 
прагу, у односу на њега. Али је спутно, завучено село 
испод планина, окружено са сваке стране сурим висо-
вима. Зими закеба снијег, па никуд, ни с пртине. А пут 
слаб, не чисти се. Шта ћу да идем, да ми је више јада? 

131 



Нећу, немам ђе. Зар да обилазим гробове? И да себи 
још већу муку у срце набијем, што је било – вратити се 
не може.  

И ја, заиста, ријешио – више ништа да не преду-
зимам. Адвокату нашем је то у рукама, па нека бива 
што год оће. 

Након годину дана: пресуда! Влаке наше! Досу-
ђено: све у нашу корист. И сви судски трошкови – да 
нам се измире! 

Чудо, опет чудо! 
И суд прифорцо Вана доктора – уплатио нам све 

трошкове! Измирио сваки динар. Све легло на мој 
рачун.  

Е, људи, све истину причам! Образа ми, ништа 
не додајем, ни шта, не дај, Боже, измишљам, ни шта 
увеличавам, ни коме нешто пришивам – не, вала, ни 
једну ријеч. Причам све како је било, просто, као што 
видите. Али се десило још једно чудио: ни два мјесеца 
нијесу прошла, стигла је вијест – умро доктор Ване! 
Догоне га у село, да га сахране. 

У селу коментар: „Ето, зло рађење – готово 
суђење!“ 

О сахрани се бринула његова сестра, која живи у 
кући, на имању. Сама, није се удавала, ни породицу 
заснивала, остала, без игдје икога. А већ стара, препо-
ловила осму деценију. Плете сиједе косе. Ускоро ће их, 
вјерујем, и она сплести. Ето, она је стожер око кога су 
се браћа окупљала.  

А сад их више нема, ни да дођу, ни да се скупе. 
Има нека сила, невидљива, јака, која свим упра-

вља. Не да неправди да буде старија, не да јој да поби-
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једи. Неправда узима свој данак, опомиње, кљуца, туче, 
негдје дотуче, а негдје начне.  

Ко је грешан, нека и даље гријеши, али нека 
испашта – што је заслужио, нека има, и на овом, и на 
оном свијету. И то вишњи нека одреди, то је његово, 
није моје. Ја сам трунчица на земљи, мрав који мили, 
ради, а никоме не смета; ни зло мисли, ни зло чини. 
Што год Бог уради, и како год уради – ја то поштујем, и 
шутим. Амин, кажем. Преко његове црте не идем, 
морам да се повинем, да се покорим.  

Ја сам прав, и тако ћу да останем. 
Прави нека усправно иде, нека се чврсто држи. 

Не мора да се поноси, али нека научи – да све носи.  
Криви нека се и даље савија, нека га то бреме у 

земљу прибија, нека се у њу увлачи, макар се тамо, у 
њој – потпуно исправио.  

Доктор Ване је окренуо према Врелима, мислио 
је да му је та мисао добро никла, а она га је у земљу 
увукла, земља га је себи узела. Она ће да му покаже, да 
га подсјети: како је радио и како се понашао, а како је 
морао да поступа.  

„Ето, да је све узео, да је и Влаке отео, мало би 
му било“, рече мој први комшија. „А сад му је доста два 
метра земље, и то у оном кршу, у најљућем чолопеку.“ 

А ја сам уздахнуо. Отело ми се са дна душе. 
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МЕЂАШ 
Није образ доратово пркно. Треба рећи право, и 

тачно, да се иксан не огријеши. И не навуче љагу на 
себе, на свој мртав живот. Што ми то оће? Да се обру-
кам под сиједе дане, је ли? Ја да знам, посигурно, куда 
је удут, казала бих, не бих се бојала ни Бога, ни Божје 
казне, па ни људског прекора, ни злог погледа. 

Некад сам знала, моји ђевери су у праву. Туда 
сам и жњела, и пластила, а раније, као ђевојчица, овце 
чувала. Знала сам, вала, сваку међу, сваку бразду, сув-
рати и уврати. А сад тамо – све клека преузела. И не 
само клека, него и јасике, брезе и шипураци. Има и гло-
гиња и трњина, а кроза њих малина и купина. Има лије-
ски, рашириле се, раскротиле, купињак уплео, да не 
можеш проћи. Ђе ја, грдна, да сад туда корачам и да 
разудутујем? 

Видиш, нијесу се они на ту земљу окретали, ни 
им је падала на памет толике године, а сад се почапали 
око ње. Ја сам мислила: никад они ту неће ни доћи, а не 
да ће, један с другим, због те опрдине – ријечи имати. 
Е, браћа – браћа! Ђе сте, браћо, мућните мало главом! 
Из исте сте испали. И исте сисе посали. Шта вам је сад? 
Што сте мене усоврљили? Е, да ја кажем: куда је Божо-
во, а докле је Јозово. Они сад, ето, не знају, све забора-
вили. Четерес и више година – ни су то гледали, ни то 
полазили. И кад је који дошао, па имање обишао, имао 
је муке – да туда, преко те парцеле прође, а не да међа-
ше нађе. Међаши су, истина, били, ја знам, али су у 
земљу зарасли, клека их највише склонила и ниједан 
камен се више не види, нити се назире. Ја сам се туда 
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провлачила, обазирала се и лијево и десно, и назад и 
напријед, повраћала се по неколико пута, али ништа. 
Узалуд је све било.  

Не знам ни ја, црна кукавица! Е, колико има, 
како ни ја ту нијесам дошла! Знам, кад смо, вактиле, то 
орали; некад уздуж, некад попријеко. Тада сам знала 
све. Али то је било давно, кад смо сви у заједници жив-
јели, кад су сва тројица браћа, с оцем четвртим, то ора-
ли, сијали и влачили, а ми, њихове жене, жњеле; некад 
шеницу, некад јечам. Знам кад смо и зоб сијали, па то 
као њиву напуштили. Била ораница, па се заливадила. 
Трава је рађала до сред ноге; туда сам пластила, гурала 
завалу, збијала сијено, навиљчала, да не покисне, онда 
трпали плашће. 

Све је то било док се браћа нијесу подијелила. 
Тада су имање испарчали, иситнили, нијесу могли да се 
насуле, да на отрес раздијеле. А то, некако, није ни 
могло; неђе врлетно, неђе равно; па потоци, урвине и 
пиштолине, а онда зграде шћукане; било је тешко, при-
знајем и ја. 

Вољела сам их обојицу, једнако. Ни Божа више, 
ни Јоза мање. Ђевери обојица, млађи од мога чоека. Кад 
сам ја дошла у ту кућу, нашла сам их мале, били су 
ђечаци, носили су ђудице, обојица. Чак ми је Јозо био 
накоњче; у наручје га је држала, а житом кућу засипала.  

Мој Мато био је од њих старији више од петнес 
година, од млађег, од Јоза. Између њих су биле три 
ђевојке. Мој чоек је био, уз оца, мало и старјешина, 
натурао се и петљао више него је и требало. Отац га је, 
у почетку, некад и преконосирао, али касније, кад је 
видио да зна и умије кућом предомишљати, препуштао 
му је, старјешинство, некад мање, некад више.  
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Кад су биле гладне године, ја сам цијелу фами-
лију у животу одржала. Прве године, кад је било најго-
ре, кад су Швабе све притисле, цијелу сам јесен брала 
разне траве, највише рамовину шјерушу и паламиду, 
сушила и у навиљке трпала, онда на појату дизала, па 
смо, преко зиме, уз кашику млијека – то јели. И појели, 
све, и посљедњу травку. Да тога није било – сви би од 
глади помрли. Шваба нас је био тако поклопио, да се 
није могло ни зубом за камен зачакнути. Ни ђе шта 
зарадити, ни ђе шта купити. Што је било младића и 
вриједних људи, или су у борби изгинули, или су заро-
бљени, неки повјешани, или на највише муке турени, а 
што нијесу погњавили – на робију су оћерали. Ако је 
шта јаче и зрелије остало, у шуму је побјегло – од зла и 
великог зулума. А и због неправде, ара и унутрашње 
муке. Остале су само жене и ситна ђеца, пиљеж, која се 
готовог љеба нијесу била кадра најести.  

Све су то знали моји ђевери. И зато су ме воље-
ли, цијенили и поштовали; никад ме мрко нијесу погле-
дали. Јозо је толико пута испричао, на славама, пред 
мусафирима, како сам га држала, као млâда, у наручју, 
па га претурила под пазухо, а преко куће решето преба-
цила, онда са њим кућни праг прескочила.  

Годило ми је то, признајем. Зато сам га, између 
цијеле фамилије одабирала. А била је пуна кућа чеља-
ди. Три брата, кад су се иженили, и ђецу стекли – није 
се могло више заједно живјети, није се имало ђе лећи, 
ни патос нам није био довољан. Свега смо сламом прес-
тирали и тијелима поплочавали.  

Онда се мој чоек одијелио, себи кућу направио, 
мало јендал; скунаторио неку уџерицу, да смо бар 
толико далеко – да нам се не чују кашике. А били смо и 
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мало даље, те нам се ни кокоши нијесу састајале и са 
њиховим мијешале.  

Ја сам мојим ђеверима, чини ми се, тада била 
још милија; мени су као заслугу прислањали – то што 
смо се мало удаљили, те смо се, као породица, више 
цијенили и поштовали.  

У том је избио рат, овај други, гори и тежи, него 
и онај први. Прсну све, ко ждребећа говна! Неко тамо, 
неко вамо. Неко у четнике, неко у партизане. Издијели 
се, изјади – све једно против другога. Раздвојише се 
браћа. Цикну између очева и синова. Ни се зна или је 
боље ићи у партизане и бјежати у шуму, или у четнике, 
па пљакати по селу.  

Онај први рат, по томе, је био бољи. Није било 
диобе. Све је било на једној страни. Ђе очеви – ту и 
синови. Ђе синови, ту и очеви, са њима и ђедови. По 
три паса – заједно, у истој борби, у истој чети. И некако 
нам је тада срце било мирније, у души топлије. Момци 
се боре, знају против кога се боре. И зашто се боре. А у 
овом другом, богами, нијесу знали – ни куд ће, ни како 
ће, па и у кога ће – пушку окренути.  

Мој старији ђевер учио школу; млађи био остао 
да земљу ради и обрађује, али кад запуцало, обојица 
узели пушке. И борили се, богме, на правој страни – 
обојица. Нијесу били заједно. Ђак је одмах био водник, 
а овај млађи, мало по мало, догурао до капетана. И кад 
се рат завршио, остао у војсци. А старији продужио 
школу, завршио велику школу, био судија у великом 
граду, судио и правду дијелио, пресуђивао, изгонио на 
чистац – сваку неправду; учио људе да се мире, да се не 
свађају, да се не туку и чупетају, да се за косе не вуку и 
не гребу по лицу. А капетан гурао даље, све чин по чин 
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добијао, војску учио – и како се бори, и како да се људи 
– у миру воле; како треба, и како ваља; како људима
доликује. 

Све учили, а себе нијесу научили: како братски, 
међусобно, да живе! И како људски да се поштују. 
Започели су, једном, фино. Ријешили да направе нову 
кућу у селу, мало даље од старе, која је, ето, на исе 
припала њима.  

„А, Боже помози!“ – рекла сам. И прекрстила се. 
„Ево се саулисали, оће заједно, под један кров. Тако, 
браћо!!“ 

И озидали први бој, све од тесаног камена. Доб-
ре мајсторе нашли, велику кућу започели.  

„Хоћемо, под старе дане – да се имамо гдје оку-
пити, и ми и наша ђеца“, рекоше тако. Али, наједном 
прекидоше градњу. одоше у велики град, одакле су и 
дошли. Прође једно љето, нико ни камен не помиче. 
Прође и друго, нико не дође. Прође и треће: нико ни 
цигле, ни грађе не прибави. Нити ко зидину обилази, 
нити се шта о томе прича.  

Између зидова прорасте трава, ниче трње, шипу-
рак преузе, испреплеташе се павити, укрстише на све 
стране пузавице. Никоше јасике, надвисише зидове, 
између њих ниче драча – зарасте све! Нико ни да свра-
ти, ни од браће, ни од њихове ђеце; нема да долазе ни 
синови, ни шћери. Стигли, чујем, и унуци, стасали, а ту 
нико не долази. Сазнајем, вако, од села, и од својих, да 
су сви здраво, а што нико у село не навраћа – нико није 
знао. Понеко нагађа: „Пукло нешто између браће, па 
ето ти!“  

Прошло је много љета и зима; тако та зидина и 
данас стоји, зарасла у шуму, обрасла у маховину, али 
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чврста, ни се руши, ни пуца, обгрлиле је младе гране – 
са сваке стране, и споља, и изнутра. 

Нијесам писмена и школована као они  да бих 
све разабрала, али знам, да им то не ваља, па да су их 
двије мајке родиле, а не што су – на једну рупу, из исте 
утробе изашли. Жалости црна! Бруко људска! Шта то 
би, какав гром међу њих пуче? 

Прича се: замало се, једном, нијесу за синијом 
побили, кидисали један на другога, да се за гуше пофа-
тају. Једва их фамилија раставила и смирила. Седеф за 
то била нека баруштина поред потока. Они још као ђеца 
нешто зајазивали, вир правили. Ту се брчкали, тобоже 
купали. И то тако остало. Поток нанио муљ, па то зара-
сло, једва се, ту и тамо, помало познавало, вирио поне-
ки камен. Онда то Божо кад је био момак, развалио, 
помакао то камење, уклонио – да љепше изгледа. И то 
тако остало. А онда, кад су већ обојица навила ка ста-
рости, нешто се око тога заузели. Причали о дјетињ-
ству, о игри и забави, па и о том виру. И мало по мало, 
ријеч по ријеч, заговнали; Јозо окривио Божа што је то 
развалио, рекао да би радо отишао у село, да би то 
видио и свега се сјетио; то му је, ето, драга успомена из 
завичаја, да му дража не може бити. То му се, чоче, из 
срца ишчупало. Окривио брата да је уклонио много 
ствари, које су остале у кући, у штали, или у колиби, а 
које би му сада, биле много драге, јер би га посјећале на 
дјечачке дане.  

„Ти као да си дијете; пођетињио си“ – рекао му 
брат. 

И то је било доста да између њих и варнице сије-
вну. 
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И одатле – дошло до грке. Пукло између браће. 
Пуковник и судија замало се нијесу за грла пофатали.  

Стално се надгорњавају, један с другим не могу 
– ни наопако: један у клин, други у плочу. Божо на јед-
ну, Јозо на другу страну. А ја мислим: мајка му стара, 
кад су се подијелили партизани и четници, па се међу-
собно закрвили, они су се, обојица, фино понијели. 
Кренули су заједно, на исту страну, у шуму, с партиза-
нима. И сложно, до краја били – како ваља, и како тре-
ба, па и како Бог милује. Шта им је сад, Бог их убио? 
Куд су заинтачили, застранили, па и синове, чак и уну-
ке – подијелили: једни тамо, други вамо; неки на једну, 
други у другу, а трећи у трећу страну.  

Сад некад дођу; некад Божо, некад Јозо; ријетко 
се потрефи да обојица дођу у исто вријеме. Од фамили-
је нико: ни жене, ни синови, ни шћери, а о унуцима и да 
не причам. Завуку се у ону кљетару, која се накривила, 
само што се није срушила. Имају у њој по једну собу, 
један десно, други лијево. Ту се завлаче, спавају и 
крмељају. А кад улазе, истим подницама не иду кроз 
портик, него се један прибије уз десни, а други уз лије-
ви дувар и тако уђу, па се затворе, чак и заклопе; нити 
зборе, ни говоре један с другим. Некад се једва разми-
ну; видим ја, понекад одвуд, с прозора – кад се на врата 
помоле двије сиједе главе, обично један иде на једну, 
други на другу страну. Боже сачувај – да ко са њима 
дође! А обојица имају по кола; једног бијела, другог 
црвена, иду са њима у град, ваљда купују те нешто једу. 
По ваздан их можеш виђети како се по имању муају, 
нешто као да траже, као да не могу да потрефе, па се 
враћају, па опет траже. Али никад скупа, све одвојено 
један од другога. Један обиђе, па се врати. Онда оде 
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други, врља около парцела, нешто загледа, унутра не 
може да прође, ни да зађе, па се и он савије у кућу. Ако 
пада киша, носа из куће не помаљају.  

И ја сама, чамим у својој фићери, каменим се, 
гледам кроз прозор: оће ли ми доћи која шћер, или сна-
ха, син или унук – да виде јесам ли жива осванула, 
имам ли шта појести и попити, па и обући; имам ли шта 
наложити и могу ли ватру заогњити. Гледам, буљим, 
док ми оба ока замреже и сузама се напуне. А кад ми се 
Биља помоли – као да ме сунце огрије, као да се под-
младим; од неке радаве – сва се затресем, уздрхтим. 
„Благош мени!“ – кажем и раширим руке.  

Како моји ђевери тако могу – да један с другим 
не сједу, да попричају, па и да се сјете свог дјетињства, 
али без чапања и вријеђања. Мене чим који види, иде 
преда ме. Питају се фино и један и други. Људски, бра-
те, блиско и паметно – знају и да проговоре, и да разго-
воре. За све питају, све оће да знају. А мене нешто лед-
не на ошчици: како то, са мном фино и присно, а они, 
један с другим, ни наопако? Чисто ми, због тога, буде 
криво. И непријатно – што и са мном тако? Шта сам 
има ја који мантрак, у односу – што су они један према 
другоме? Ја сам туђа кост, дошла у њихову породицу, а 
они су се, жалости, у једном трбуху зачели, у истом 
наручју и крилу одрасли, истим кашикама, из исте ћасе 
сркали. И сад мене: Боже, Боже, те милости, те љепоте! 
Видим ја – куд који навија, и шта их жуља. Они не могу 
да се насуле: куда су им међаши, покушавали су ко зна 
колико пута – да утврде докле је чије? И никако нијесу 
могли да се сложе: један каже вуда, а други: није него 
нуда. Да знају – не знају. Да је то лако утврдити – није. 
Јесу ли лакоми и један и други – јесу. Јесу ли непопус-
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тљиви – јесу. Оће ли сваки по своме – оће. Би ли један 
другоме стопу попуштио – не би. 

И мене, видиш, споврљаше, у своје нити ме увр-
зоше, у своје тоноте ме запетљаше, и на моју стару гла-
ву – тешко бреме навалише. Не могу у ајтар једном, не 
могу другом. А за све јаде – не знам ни ја: ни куда је, ни 
шта је чије. Ту се, сад, у том шишљагу, у том аврику – 
нико не би снашао, а не камен нашао и међаш потрефи-
о. Није шала: четерес година нико ту није унио ни косе, 
ни српа, ни сјекире, ни шеге. А пуста дебелица – све је 
само расло, ђикало.  

Како да им ја сад разудутим? Ја бих, али не знам, 
све се измијенило, а ја сам све заборавила, црна кука-
вица! Е, колико има како у ту ливаду нијесам дошла! 
Види јада, сад су се сјетили: оће земљу? А на гроб се 
наднијели, и они – као и ја. Е, шта ће им сад земља? 
Оће ли је радити – неће? Оће ли је крчити – неће? Оће 
ли је орати – неће? Оће ли је косити – неће? И да оће 
све то – не могу, немају кувета. Е, па што ће им који 
мантрак? Оће, веле, да оставе синовима и унуцима! (А 
нико им, на њу, до сад није дошао). Али, веле, оће да 
знају: докле је чије? Па то знају, отприлике, по средини, 
па метар тамо, метар вамо – трт, машала! Све је исто. 
Само није исто – што се они, тако, мрко и попријеко 
гледају, што се око тога препиру и свађају. Није исто 
што они, кад наиђу један поред другога, гледају низ 
нос, па нити Божо погледа у Јоза, ни Јозо у Божа. Е, то 
није исто.  

Оће, кажу, да у ту земљу гледају, оће да је оби-
лазе. 

Е, па то могу и овако, и онако. И кад би знали 
међаше, и кад не би. Као да је то толико важно? Тамо у 
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књигама, у општини је, безбели, записано тачно: коли-
ко је чије. Послије очеве смрти су то разудутили. И шта 
ће им више? Земља може да стоји и без тих каменова. У 
ствари, камење постоји. Нико га вадио није, а је ли ура-
сло у земљу – јесте? И нека је. Урашће и они брзијех 
дана. И ја прије њих. А ни они неће чамати. И они су 
године набројали, а не ја. Е, што ће им то сад? Да се 
боље свађају, да се више мрзе! Ето, мржњу су претури-
ли и на своју ђецу и унуке, па нека им и они наставе 
тако, као они! 

Ето, и мене су живу на ватру наложили. У огањ 
ме бацили, 

„Ајде, ти да кажеш, ти знаш. Ти ђе станеш, пос-
лушаћемо те. Ту ђе ногом покажеш, ту ћемо нови 
међаш турити“.  

Тако они мени, усоврљили, ђа један, ђа други, 
мира ми не дају. А они, као да не виде, да сам ја једном 
ногом у гробу, а другом још на земљи. Уз то – омату-
фила, у мојој тиквачи све се узбуркало, смућкало, само, 
ето, што ми језик палаца.  

Мислила ја, мислима, ноћима и данима, смиш-
љала и премишљала: како из тих тонота да изађем, да 
се извучем чиста образа? И шта да им кажем, а да душу 
не огријешим? Да их ја сјетујем – не могу? Да их ја 
молим – па да ми смију, да се са мном чпркају, да ме 
напоћак дигну? Паметно не могу ништа да учиним, а 
бих им помогла, и у раде руке узела, па и на себе муку 
пренијела. Ништа ми, чини ми се, не би било драже, 
него да се они смире, да се између себе среде, да се као 
људи, и као браћа (а браћа јеси) уразуме.  

Смишљала ја, тако, гатала, па се наљутила, и 
изгатала. И баш се добро наједила! Рекла сам: оћу да им 
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се на то попишам. И попишам, и посерем! И то бих 
урадила, и то бих им рекла. Рекла бих им, образа ми, 
али како ћу пред њима сиједим главама – чучнути? 
Како ћу се испред двије научене, паметне главе зага-
љаштити, а образ сачувати? И баш се посрати? Оћу да 
им се на све посерем, не само на то парче одрлије, него 
на све то – што они раде, и како раде. Нека виде – куд 
им то иде, срам их било! Стид их било, као што је! 

Али оће да пукне и моја брука. Уз њихову, и 
моја. И да оде и мој образ, као што је њихов. А ја, ето, 
каном, свој чувам. И не могу да га сачувам. Ако кажем: 
довде – то није тачно. Ако кажем: донде – ни то није 
тачно. Ако им се на то посерем, опет оде образ, тако, на 
другу страну, можда и поганију? Мени паде говно на 
сред лица! Е, шта ћу сад? Мрдни, не мрдни; реци, не 
реци? Зини, не зини? Затвори, не отвори? Пљуни, па 
полижи? 

Онда им кажем: зовните три чоека из села, јед-
ног старијег, другог средњих година, а трећег младог – 
које ви одаберете, скупите се, да сви чујете – шта ћу 
рећи, да сви видите – ђе ћу стати. Друкчије нећу ријеч 
извезати.  

И они се сложе, окупе се, ја у себи велим: то ће 
да се прича и препреда, па кад се прича те прича – нека 
се истина прича, да ту причу знају и стари и млади, да 
се не скида и не надаје, да се не искреће, и не обрће. 
Шта је – нека је. 

Уђем некако, провучем се као мачка, станем, 
отприлике, у сред парцеле. Сви у мене гледају, упиж-
дрили. Божо и Јозо изделечили трбухе, набокили се, на 
прсте се издижу. Ја мало станем, издигнем шију, истег-
нем, па чучнем, засучем сукњу. И попишам се! Заиста 
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се попишам, да сви виде. Натегнем се мало, котулу 
попридигнем, откријем гузицу – посерем се! Стварно се 
посерем!  

Сви оборе главе, у земљу погледају, а Божо и 
Јозо – један у другога. 

„Ево вам међаша!“ – рекла сам. 
Још једном се браћа згледаше, па се загрлише и 

пољубише. 
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ВЈЕЧНИ  МИР 

1 

И Бог нека одлучи. То је његово. И у његовој 
моћи. И атару. Његова парохија, и његова рука нека 
суди. Он све види, и све зна. Све чује, и осјећа, све је 
пред њим, отворено, раскриљено, пространо, па нека 
чини, по својој души, нека мјери и твоју душу. И твоју, 
и моју. А гдје ће турити твоју, а гдје моју – његово је. 
Његова воља, и његова мјера. На свој кантар нека изва-
га, па коме шта припане.  

А гдје ти је душа – ти то види. Постарај се на 
вријеме, па је сачувај, склони, смири, или узбуркај; 
стишај или замути. Не знам ја, нећу ти ништа рећи, сам 
се пресабери, прибери, па крени, на једну, или на другу 
страну. И то још данас, сјутра, већ, може бити доцкан. 
Све има своју мјеру, ограду, и заграду, своју тежину, 
своју вагу.  

И још нешто: није, више, у питању само твоја 
душа. Ту је душа и твога оца, и ђеда, а онда, свакако, и 
душа твоје мајке, па и бабе. Сви су они, заједно, скупа, 
дијелили – и што су имали, и што нијесу. И задњу кап 
млијека, и посљедњу кору хљеба, па и ону најмању.  

Хљеб наш, насушни, са девет кора, из међе и 
чолопека, из крчевине и утрине, из малињака и боров-
њака. Сваки сноп је знојем заливен, сваки клас руком 
одњегован, свако зрно сунце је упило, очи озарило, сузу 
зауставило, усне опило, грло медом ублажило.  
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Чувај своје руке. Пази своје очи, мисли на своја 
уста. Прати свој дах. Нећу да те закунем, Боже сачувај! 
Нећу да те прекорим, нећу ни криво да те погледам. 
Било би то много, и превише. Шта би у том случају 
остало од тебе? Прах? Ни то. Туга? Ни то. Проклетс-
тво? Можда? Анатема? Не знам, не знам. Нећу да при-
чам, ни да те насијецам. Нећу из мојих уста да се то 
чује. 

Није човјек само оно што мисли, већ и оно што 
чини. Можда само Бог зна оно што мислиш, а сигурно 
види – оно што чиниш. Оно што чиниш виде и људи, а 
не само Бог. Бог гледа и вага. Људи гледају и врте гла-
вом. Мисле друкчије него ја; сигурно по тебе теже. Ја 
сам благ, имам више самилости, сажаљења, па и оправ-
дања. Они немају. И љуте се, чак, више него ја. Ја 
кажем: не зна, није све извагао, а можда ни разабрао. 
Родио се касније, кад моји преци нијесу били ту, у 
његовој кући, код његовог оца и ђеда. Можда му нико 
то није предочио, ни га са свим тим упознао. Гробови 
су зарасли у коров, без јасног обиљежја. Видио је, каже, 
да су ту гробови, али чији – није знао.  

2 

Сваки гроб је светиња. И оца ако премјестиш, 
скрнавиш га. Ту је, у тој земљи његова крв, његово 
тијело. То је све земља упила, тај бусен  је натопљен – 
свим оним што је у њему било, што је иза њега остало. 
Ту је, можда, и његова душа, његов дах, који се у њему 
задржао до тренутка кад су га у раку положили. И сад 
кад гроб раскопаш – све ће да оде, да исцури.  
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Син мисли добро: зида велику гробницу, слаже 
камен на камен, хоће ту и мајку да смјести. И за себе 
мјесто да остави. Нема шта да чека. И мајка се на гроб 
наднијела.  

3 

Свака мртва душа – је поштена. Ако је у њој 
било гријеха, исцурио је, земља га је попила, примила, 
у себе упила, узела, очистила, препрала, па само – чис-
ту душу оставила. И у себи је чува за вјеки вјекова. И 
зна се, највећи је гријех – увриједити поштену душу. 
Ако си то учинио, неће ти бити лако, неће ти бити доб-
ро. И то је највећа несрећа, не за онога коме је учињено, 
већ за онога – који је то учинио. Њега несрећа чека, 
вреба, куша. Увјерио сам се, на више случајева, у раз-
личитим временским периодима, у разним ситуацијама, 
учињено зло се враћа. Зло са злим, добро са добрим.  

Многи би били још гори – да то не знају. И да се 
Бога не боје.  

Тешко томе ко образа нема, а Бога се не боји. 
Ко се осили, а дигне главу, па све гази, а никога 

не пази – неће дуго. Неће тако моћи, ни тако ићи. Ако 
га не зауставе људи, зауставиће га Бог. Мора га најпри-
је чукнути, опоменути, па ако настави – тукнути; ако 
продужи – утући. Нећеш даље, стани! Не може више, 
ујсту!  

Ето, можеш како хоћеш, али нећеш – докле 
хоћеш. Полако, мраве! Ничија не гори до зоре. Сунце 
те, сигурно, неће затећи. Сунце је за такве далеко. Зуб-
ља се гаси прије сунца, много прије. 
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Сумња у самога себе се јавља прије зоре. Она 
гризе и грицка одмах по поноћи. Струже и нагриза при-
је првих пијеваца, некад дуже, некад креће, са преки-
дима, и непрестано; некад на прескоке, ријетко у скоко-
вима. Сумња ће прећи у страх, а страх у пад, у блато и 
живобару. 

Е, тада му ни Бог не може помоћи. Ни Бог ни 
људи. И зато народ каже: како је радио, тако је и обр-
шио.  

Земља није наша, наго смо ми њени. Сви редом, 
колико нас год има. Колико нас има, и колико нас је 
било. И колико ће нас бити.  

4 

Искупи своју душу. 
Јесте, то кажем. Не вјерујеш? Гледај ме право у 

очи, увјерићеш се.  
Треба ти помоћ, ја видим, али ти је, сам себи, 

најприје, можеш дати. Треба ти мало пажње, још мање 
труда.  

Касно ћеш доћи на ред, љекар не жури, а кад би 
му ти рекао – оно што сам ја казао теби, и он би ти, 
сигурно, ставио на срце – оно што сам ти ја – ставио на 
душу. А онда би, опет, на потезу ти био. И све би било 
на свом мјесту.  

Мртвима тишина, мир божји, рај свети, а теби – 
чиста савјест! Одмах затим – лаке ноге, воља за рад.  
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5 

Је ли те зато Бог казнио, да останеш без трага? 
Види, размисли, извагај, па сам одлучи, растакај, ната-
нане, кад се смириш, стишаш, све разлистај, окрени, 
најприје заобиђи, онда иди право, виђећеш – да ту неш-
то има, мора да има, има сигурно! Ничију душу не ваља 
повриједити, ни мир нарушити, вјечни мир узнемирити. 
Ово земље што су добили моји преци, нека им остане, 
то је њихово. Та земља која се надојила њиховом крв-
љу, гдје је сагњиљело њихово блажено тијело – нека је 
ту, уза њих, са њиховим костима. Не дирај у њих, као у 
светињу. Заобиђи, остави, ни додај шта, ни одузимај 
ишта. Њима је земље доста, таман; са том су се земљом 
спојили, у њу се претворили, па нека их са њом, она им 
не смета, она их не струже, не узнемирава, а све друго – 
није њихово. То што је ту, уза њих, јесте, њихово, и 
ничије друго.  

Видиш, Гошо, има нешто, има, нешто јаче, и од 
мене, и од тебе. И од свих људи око нас. Нешто се око 
нас врти, окреће, нешто нас на прави пут наводи, али и 
са њега скреће. Све треба да заслужимо, све да добије-
мо – према својој глави, свом ходу, и походу; својој 
мјери и намјери; оном што је у нашу главу ушло, па из 
ње хоће и да изађе.  

6 

Аскери су се повлачили, измицали. Али иза себе 
остављали пустош, пљачкали, куће палили, стоку гони-
ли, отимали од нејачи.  
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Угарак за угарак, шљеме за шљеме, тор за тор, 
буљук за буљук. Пламћеле су куће, ждили су, у налету, 
једну на брду, другу у долини, трећу у страни, неку под 
шумом. 

Ватра слистила, у дим све отишло. 
Велика фамилија. У Ћића четворо, у Вука пето-

ро, у Дика шесторо. Куд ће толико робље? А зима на 
прагу, снијег врца, сусњежица више но киша и лапави-
ца. Ћићо и Вук су презимили у стаји, па су прољета, 
скунаторили по мало кућице, одвојено, закопали се у 
међе, ископали магазе, па начугерили изнад тога по 
једну собу.  

7 

Тада се породица подијелила. Три брата – на три 
стране. 

Мој ђед нашао је уточиште код Тана Зеца. При-
мио га је у своју кућу. У малу чађаву потлеушицу, тије-
сну и овешталу: ушла је још једна породица, са шест 
чланова. И у долашку, у завјетрини, имали су мир и 
богат, чист извор. И пажњу. А залогај хљеба дијелили.  

Дида је одахнула, Тане прихватио Дика као бра-
та. 

8 

Мој отац, при сиси, у наручју мајке, плакао, није 
се дао утјешити, а двије дјевојчице, Божана и Роса, 
прибијале су се уз њу, док је дјечак Сретен побјегао низ 
долину, па се склонио у чечаре, завукао се у шишљаг, 
испод лијеске. Шћућурио се као зец, није смио да дише.  
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Дико је остао код Тана – три године.  
Пуна кућа, никуд кркнути.  
Мислио Дико да и он, као браћа му, подигне 

мало кућице, па колико било, али није има кувета. Није 
имао сучим, као најмлађи, најмање и добио. Није га, 
ето, припао ни коњ ни во. Како, онда, дрво из шуме да 
довуче, брвно да направи, рог да истеше? Ћићо и Вук 
добили по вола, па супашили, јарам спојили. И дову-
кли, могли су. А њему скрштене руке. Ни за дрво, ни за 
камен. Ђеца ситна, нејака, Божана седам, Роса три, 
Јован годину. Сретен тек, ето, био припрнуо, болест га 
дочепа – и оде. И није само болест, него и немаштина. 
Сиромаштина, богме, више него и болест. На рђу све 
иде, трчи, и напада. Лако је мртва угњавити, придавити. 
Њему мало фали.  

9 

Дико мали, жгољав, али чврст, постојан, окре-
тан, радан; одакле год иде – нешто носи, дрва највише. 
Купи грање, отарке да наложи, да се кућа угрије, да с 
млијеко брзо узвари, да кине.  

Крчио је шикару, увале, стране, заравњавао 
међе, чупао коријење, вадио камење.  

Гдје год иде, трчи. Рани, омрче, ради, од звијезде 
до звијезде. На ливади освиће, на ливади омрче. У 
шуми га дочекује сунце. У шуми га обасјава мјесец.  

Ратник, улијетао из боја у бој, залијегао иза чука, 
истрчавао на чуку, гађао у трку, ускакао у шанчеве. Ко 
год шта није могао, могао је он, гдје год нико није сми-
о, смио је он. Мали, шиљат, и да се провуче, и да се 
завуче, да се прометне кроз иглене уши, да буде дијете, 
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и да буде младић, како кад коме треба, и ситуација зах-
тијева.  

Само оком, а он скоком. Лакац, ни од педи, ни 
од чеперка. Али муња. Стиже, протура се, промеће и 
замеће, нико да му у крај не уђе, да га не опази, ни запа-
зи. Уђе као мрав, успуже уза стијену, попне се на ста-
бло, као вјеверица, пребаци се с гране на грану, као 
јаребица. И фркне, кад затреба, баш као она. Шикне из 
траве, као отровница, а умири се, притаји – као зец, а 
скочи, као смук. Непредвидив, неукротив. У зубе да 
понесе, зубима да ишчупа, ако треба – и да згризе. А 
кад викне, зачудиш се: одакле толики аваз, одакле такав 
глас – из тако малога човјека?  

Изгледа, што је човјек мањи, то му је грло јаче. 
Што су му руке сувље, то су чвршће. Што су му рамена 
мања, то су јача. Што су ноге тање, то су жилавије.  

Попне се, пређе, прескочи – ђе и коза. Провуче 
се – куда и мачка. Носи и вуче – као мрав, струже и 
гризе – као црв. Увлачи се – као поткорњак. Прокљује – 
као жуна. Брзо, убрзано, као кад она кљује у стабло. 
Прицапи, као мачка за џигарицу. И не пушта, не остав-
ља – док не заврши. За све, чега се год прихвати. Као 
варница – плане. Као ватра – букне. Као пламен – сук-
не. Као вода – носи. Од длаке би – брвно направио. Од 
кресе би – шљеме истесао.  

10 

Дида – као куђеља. Вриједна жена би је уз прес-
лицу везала, па је цијели дан, за овцама носила. Кад је 
погледаш – као рукавица. Али кад уради – као три 
жене. Пòжње – као двије, најбоље. Остриже, као чети-
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ри. Попласти – за три. Помузе брже него двије. И три 
суда увијек носи. По двије крављаче у рукама, а кабо на 
глави. Иде са струге, носи млијеко. И шљапће по сока-
ку, шапеља. А млијеко стоји. Не мрда, никуд, као да јој 
је кабо – за главу прирастао, па сад од ње, ето, направио 
жену, стаситу, високу. Машала! 

Куд је кренула, немој је питати. Нема ти кад 
одговорити. Можда је пошла за со. Док се спушти низ 
врлетне стране, дан хода, уфатиће је ноћ. Она мора – 
наобдан да се врати. Макар у зору, или у расвит. Ако не 
стигне до тада, стићи ће на стругу, да овце помузе, 
телад да подоји, па макар краве и не стркнула; нека бар 
телад посу, неће се бацити, ни просути, виђеће се на 
њима, вратиће.  

Ако је пошла и уз Прло, неће ти рећи – зашто, 
можда је стид, срамота да ти каже, јер ће у торбу да 
скупља баљеге и овчије брабоњке, хоће да посије тор-
бицу кромпира, да погноји њиву, јер, сад, ето, нема 
ништа живо. Остала са три црва, са двије кере и једним 
јетимом, али мушка је глава, треба му земља, порашће, 
хоће да га скући, окућницу да му прошири, па, црња, 
све продала, и за земљу дала. И сад, ето, нема ни хљеба, 
ни кашике млијека. И скупља суруљаке по сокацима, по 
утринама, доноси на леђима. Оће лију, двије лука да 
посије, педесет, сто струка купуса, и толико кућица 
кромпира – са чим ће зиму чекати? Немојте је питати, 
ни је црвењети, немојте јој образ узимати, није она на 
то научила, ни тако радила, али, сад, мора, пала је ту – 
као тица на грану.  

Човјек јој, Дико, тек што мало закопитио, оти-
шао у борбу; у рат један, па други, трећи, Скадар га 
сломио, па Брегалница, Дрина и Гласинац. Стигао до 
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Таре и Мојковца. Ту их дочекала зима, мраз, мећава, 
донио душу у носу. У кући нигдје ништа, ни жита, ни 
мрса. Гладна година, нема нико. Швабе све однијеле, 
опљачкала толика војска. Ране, немаштина; пропаст, 
утреније. Зиму једва претурио. Љето није могао. Глад 
врти, чупа, ране окореле, па се разказале, душу му сте-
гле, пару уставиле. 

И Дида сад и отац и мајка. Домаћин и домаћица. 
И човјек и жена, мора све да стигне, и да уради, и да 
продомисли. На обојку, зна добро, нема живота. Мора 
се проширити и њива, и ливада. А бивши ага бјежи, 
даје земљу буд зашто, жури му се. Дај што даш, дај што 
имаш. Хоће ага да иде. И она види: земља није скупа. 
Промисли: земља не може бити скупа, земља никад 
није скупа. И земља се не може преплатити, увијек ће 
се исплатити. Колико год за њу даш, нијеси много дао; 
колико год се за њу намучиш, зноја и крви проспеш, 
није сувише, вратиће ти се.  

Дида је то знала, па је за земљу све дала. И пос-
љедњу овцу.  

И сад туче суву кору хљеба, уз главицу лука. А 
има и соли, донијела на својим леђима. Умаче хљеб у 
со, једе. И она, и ђеца. 

И, ето, задовољна, трља руке, а погледује низ 
долину. А кад сиђе на поток, да са врела захвати воде и 
наточи у буцат, поглед јој се отима, лети – уз долину. 
Никад поглед не смиче ни са страна, са лијески и чеча-
ра, а у себи шапура: „Све је то добро, све то треба. И 
дрво за ватру – велика је намира. Искрчићу ја то, ако не 
ја, искрчиће мој Јован. Стићи ће он мајци, порашће. 
Оће, акобогда! Пази њега мајка, пази. Пазе га и сестре, 
још више.“  
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11 

Зато сам ја, ето, мислио да смо ми, Гошо, рођа-
ци. Као одрастао дјечак: нијесам био начисто – како 
смо ми у сродству? 

Ти си сад, за себе и жену, направио гробницу, 
тик изнад гробова Дика и Диде. Копао, земљу дубио, 
изгртао, одбацивао. И на њихове гробове слагао, трпао, 
трпао. Њихове хумке затрпао, па се више не знају – ни 
гдје су биле! 

Ти кажеш: нијеси знао, није било никаква оби-
љежја. У реду, вјерујем, то је тако. Али сад знаш. То ти 
је рекла и моја тетка Роса. Јасно ти казала: „Затрпао си 
ми гробове родитеља, па ти види.“ А ја сам ти рекао: 
„Ту, испод те гомиле су кости мога ђеда и моје бабе. 
Стављам ти их на душу, учини како осјећаш, помакни 
ту земљу, ако мислиш да то није у реду.“ 

Ниједну ружну ријеч ти нијесам рекао. Ни криво 
те погледао, подсјетио сам те само: мој ђед и баба, са 
четворо ситне ђеце, живјели су у кући твојих родитеља 
– три пуне године, као у својој кући. Ти то знаш, је ли
тако? Свакако. Ја то цијеним, поштујем. И знам, иако 
сам од тебе много млађи.  

А касно сам то сазнао. Опет, осјећао сам у теби 
блиска човјека. Био си ми драг и ти и твоја сестра – као 
да сте ми били род, својта. Нешто је ту било у ваздуху, 
јако, присно, благо и болећиво.  

И видиш, дјечја душа то понесе у себи, не забо-
равља, памти, а кад би, љети, напрасно загрмљело, бје-
жао сам код тебе, у твоју шталу; прибијао се уза те као 
зечић, некад, и под омору – и није ме било срах.  

И ја сам мислио: ти си ми својта. 
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12 

Твоја сестра Пуша била је пажљивија. Кад смо 
остали без мајке, призивала је и мене и моју браћу, у 
чобанству пазила, упућивала, храбрила, а највише тје-
шила; благом ријечју, погледом сузних очију пратила. 
„Најави за мном, не бој се. Нема вука. Данас ће бити 
лијепо, неће грмљети.“ 

Тада у мени срце живне, у очима заблиста. И ја 
викнем, алакнем, а, пус! – да још мало живнем и растје-
рам страх.  

Мени је Пуша џемпер исплела.  
И ја сам мислио – да ми је она тетка. 

13 

Дида као да се подиже, под теретом земље и 
камена; извлачи се, види бетонску гробницу, велику, 
пространу: „Нека, нека је направио! И мени је то мило. 
И по вољи. Он је Танов син, знам ја. Али би ми још 
милије било – да је и он отац. Тане је његов отац, а он, 
ето, није постао отац. Да је ту гробницу правио његов 
син – боље би било, него што је он прави – сам себи. 
Можда његов син не би, овако, навалио на мене, све ово 
– на мене и на мога Дика. А он, ето, не зна, или неће да
зна. Можда би му син сазнао… и утврдио… да смо ја и 
мој Дико… и наша ситна ђеца… јели заједно со и 
љеб… 

Између наших имања није било међаша. Текао је 
само поток, који је увијек весело жуборио, гргољио 
између јова, које су расле поред обала. Како на нашој, 
тако и на Тановој страни. А да се Шошо само тога сје-
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тио, не би на нас натрпао земљу и камен, који је из сво-
је вјећне куће ископао. И тако је, ето, направио међу, 
одвојио мене и мога Дика – од себе и своје гробнице. И 
ја му, опет, кажем: „Нека мирно почива, ту поред нас – 
као син свога оца Тана. Ми га нећемо узнемиравати. 
Вјечни мир је заслужио његов отац Тане, ми поред 
њега, а он поред нас.“ 
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РЈЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ РИЈЕЧИ 

А 
аваз – глас 
авијест – памет, ум 
аврик – коров, шибље 
агнам – порез на стоку 
ајкање – викање, тјерање стоке 
ајловина – пространо, напуштено земљиште 
алавијестити се – снаћи се, размислити, освије-

стити се 
алакати – викати, плашити вука 
аманет – заклетва која се не смије погазити 
анатеме – чудно, боже сачувај 
ар – бити криво, зајад, мука 
арар – врећа од козје длаке 
аскер – војник, турска војска 
аскурђел – шесто кољено сродства 
атар – област, крај; пажња, сажаљење 
ашати – лагати, прикривати 
Б 
базати – не ићи у корак са својим годинама, 

каснити 
бајта – примитивно склониште 
балван – трупац, грађа 
балега – измет стоке 
банда – крај, страна 
банути – нагло се појавити 
батргати – сметено ићи, без правог циља 
бегенисати – допасти се, цијенити 
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безбели – сигурно, да 
берићетна – родна, срећна, пуна приноса 
бесте безове – без разлога, непромишљено 
бингирати – јахати коња, извијати се, поносити 
блањати – глачати дрво, уравнати 
бобија – кршеви, планински гребени 
богорадити – молити и призивати бога 
богдо – даће бог; надање 
бој – спрат 
брав – овца 
буавица – растресита земља 
Була – Туркиња 
бусен – грумен земље 
бусија – заклон, сачекуша 
буцат – посуда за воду 

В 
вакат – вријеме 
вактиле – у стара времена 
влака – дрво које волови вуку; увала, долина 
витезати – кукати, тражити помоћ  
влачег – ланац, за волујску запрегу 
воз – балван који вуку волови 
волт – свод, полукруг 
врâн – гавран 
врџ – огранак, грана 

Г 
ганути – ожалостити се, сажалити; наћи, крену-

ти 
гиздати – отмено ићи, газити 
гракнути – обрадовати се, викнути 
гротло – отвор пећине, јама, провалија 
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гршнице – гркљан, испод врата 
губати – оговарати, понижавати, лагати 
гудуре – међе, увале, гуке 
гуслати – полако се кретати; свирати на гуслама 
гуша – грло, врат, душник 

Д 
дабетар – потпуно, цијело 
далавера – докона прича, шала 
дебе – чобанска посуда за ужину 
дењак – туце, гомила, свежањ 
дењиз – море 
дера – долина, клисура, шума 
димати – прикривено се љутити 
дођести – дохватити, прићи 
долактица – дио црногорске женске ношње 
драча – багрем, трње  
дрка – звук мотора 
дроб – стомак 
дувар – зид 
дуга – даска, дио неке дрвене посуде 
думанац – јак као во 
дурити се – љутити се 
Ђ 
ђикати – брзо расти 
ђудица – сукњица за ђевојчицу 

Ж 
жагрити – нападно гледати, жмиркати 
жаовица – бољка, увреда 
жгољав – мршав, слаб 
ждити – гађати, ударати, погађати 

163 



жевгарати – оговарати, лајати, погрдно причати 
жеравица – ватра, жар, врућина 
жижити – осјећати пригушен бол 

З 
завала – гомила сијена 
загнојити се – наљутити се, бити криво, зајад 
задавахнути – одузети дах, кад допре неприја-

тан мирис 
заинтачити – причати за инат, приговарати 
заира – храна 
закебати – пасти велики снијег, затрпати 
закопиштити – напасно се заузимати 
закуљуждавити се – загрцнути се, жустро дока-

зивати 
залеђе – родбина, породица, својта 
замузена – утучена, заостала 
заплишити – заузети, кад се овце раскоте 
заранци – враћање оваца у подне на мужу 
заумити – замислити, помислити 
зачкољица – ситна несугласица, свађа 
збојак – чврст, збијен 
згројитати – падати воће са гране, отпасти 
зидати – светити се, пакосно оговарати 
зиндан – тамница, камена просторија 
зуботка – дрвце, сламка 
зуцнути – мало рећи, подло, некога одати 

И 
ижђикати – брзо израсти 
изгометиња – мршавко, нејак, ослабио човјек 
изделечити се – истурити стомак напријед 
излипсити – измршати, ослабити 
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измивати зубе – лажно се правдати 
изнебуха – изненада, наједном 
изрогачити – избечити, љутито гледати 
изустити – једва изговорити 
ијед – отров 
иксан – људско биће 
имбретити се – брукати се, свађати 
ирам – вунено ћебе 
исе – дио 
исподстида – стидећи, полако 
испуст – излазак на пашњак са стоком 
истровељати се – избацити много измета 

Ј 
јабана – туђинац, није у сродству 
јандал – на крају, одвојено 
јарам – средство за упрезање волова 
јарац – тврда, посна трава 
јапија – грађа, дрво 
јемац – гаранат, свједок 
јетим – слабашно мало дијете 

К 
кабо – дрвена посуда за мужу 
кâдар – моћан, снажан 
каном – тобоже 
капара – новац дат унапријед, јемство 
кастиг – брука, понижење, метеж 
кекеш – оронуо стари човјек 
кèра – дјевојчица 
кидисати – напасти, нагло јурнути 
кима – мржња, освета 
кинути се – помаћи се 
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кинути – кад млијеко брзо проври 
клај-клај – полако, без журбе 
кљетара – стара кућа, у пропадању 
кљештина – тијесна клисура, камењар 
козлина – козја длака 
козјак – ђубре од коза 
коловоз – утабан пут кроз шуму, раскрчен 
котула – сукња 
кочоперити се – отимати се, љутити 
крагујевка – ручна бомба 
крвопиша – ливада са тврдом травом 
крдити – гајити стоку 
креша – лом дрвећа у шуми, неред 
кркати – ударати, тући 
крмељати – дријемати, спавати 
кртожити се – одавати нејасне звуке 
кукрике – жиле, грање, кривуљци 
курчити се – поносити се, истицати 
курђел – седмо кољено сродства 
курлебало – осмо кољено сродства 
курљати – брзо расти 
куткамо – било гдје 

Л 
лаксити се – жељети, настојати 
ластавице – дио крова на кући 
лемез – мотка за притискивање врха стога сијена 
либити се – устручавати се 
лика – кора дрвета, тврда, жилава 

Љ 
љага – оговарање, лаж 
љуска – тријеска 
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љутик – љута трава, тврда 

М 
магаза – подрум  
мантрак – ништа, нема 
маскара – шала, комедија 
маторга – мотка, тојага, велика, тешка 
мâшала – срећно било, добро је 
машити – разминути, промашити 
мàца – велики тежак чекић 
медник – међаш, граница између имања 
меит – мртав човјек 
мем – влага, непријатан задах 
метала – гуке сијена испред оваца 
мешчин – чини ми се 
млатамачке – ударати тојагом, млатити 
мрљанути – умријети 
мрс – производи од млијека 
муати се – кретати се тамо, овамо, без циља 
музар – тор за мужу оваца 
муктач – зависник од другога 
мусафир – гост 
мучки – подмукло, непријатељски 
Н 
набигузица – изјелица, халапљивко 
набокити – ићи са великим стомаком 
набусит – рогобатан, љут 
навиљчати – трпати сјено у навиљке 
наглумити – наговијестити 
надирати – покушавати, наваљивати више пута 
назрети – примијетити 
најождити – хтјети на силу, без разумијевања 
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накло – наднијето земљиште, страна 
наколикати – прибрајати, притурати 
накоњче – мушко дијете које невјеста узима у 

наручје при  
уласку у кућу младожење 
нâм – понос, част 
нанчица – омча 
наотрес – издвојено у једном комаду 
напоћак – на спрдњу 
напречац – одмах, пријеко, непромишљено 
насекати – притиснути, навући, навалити 
насулити се – споразумјети се, договорити 
насумице – без реда, несређено, отприлике 
натура – призирање, празновјерје, мржња 
нафакали – срећне руке 
начугерити се – придићи се, накољенчити 
начуљити – накостријешити уши 

Њ 
њијевити – његовати 

О 
обенђијати – убиједити на сујевјеран начин 
обилат – велики 
обнадати се – оклијевати, надати се 
обојак – мало парче земље; подлога 
обравница – чобанска торба 
обршити – страдати, добити ударац 
огавно – погано, ружно 
огуљевац – балван коме је скинута кора 
обрецнути се – наљутити се, рећи љутито, 

оштро 
одврсти – откачити волове од терета 
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одрлија – посна земља, без траве 
окаримити се – замјерити, наљутити се 
окце – као мало око 
оклапина – велика цјепаница, клада 
оматуфити – изгубити памћење, остарати, 

посенилити 
омора – смрча 
опатрнути – досадити, наљутити, смучити се 
оплаза – између двије бразде остала ледина 
опрдина – слабо земљиште, запуштено 
ордија – руља, гунгула 
ормати се – спремати се, припремати 
осока – житко стајско ђубре 
отрес – на страну, одвојено, у једном комаду 
отуташна – велика, широка 
оферчити – оцијенити 
оџаковић – из поносне породице 
ошчица – изнад пупка 

П 
паламида – врста траве 
паљкача – глава 
парохија – црквена област 
патисати – сачекати, стрпјети се 
паћ – чист 
пентрати се – пети се, пребацивати преко грана 
перчин – космати дио главе 
печити – погодити, ујести, убости 
пешкеш – поклон 
пизма – мржња, освета 
пик – заузето, моје 
пиљеж – нејач, дјеца 
пиштолина – гдје вода помало извире 
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пјезати – једва се кретати, пузати, газити снијег 
пласа – већи комад 
плоска – дрвена боца 
побрчити – спотаћи се, пасти 
повозито – глатко, клизаво 
повразица – имати што је најпотребније, повеза 
површица – тврд снијег, смрзо, ноге не тону 
подаракати – подстицати, наговарати на ружно 
под каул – сигурно, под заклетву 
подмашит – без грана, природно поткресан 
појата – штала 
поквочкати се – посвађати, као кокошке 
покркати се – потући се 
покрџумати – селити се, носити ствари, пртљати 
полаксити се – бити лаком, пожељети нешто, 

нереално 
попирати – помјерити се, помицати се с мјеста 
попичкарати се – посвађати, псовати се, ружити 
портик – ходник 
поталаушити се – слећи се, смирити, постиђети 
потирача – крпа за рибање патоса 
потлеушица – мала, ниска кућа, сиромашна 
потпрут – све овце потјерати на пазар 
поћак – на спрдњу 
поћикивати се – поспрдивати, поцјењивати 
почапати се – посвађати се 
праћка – направа за избацивање камена у даљ 
прветина – уже од прућа, држач коља 
прежати – кријући уходити, шпијати 
прекућа – окућница, двориште 
пресабрати – размислити, измијенити, срачуна-

ти 
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прескочица – ружно се шалити, поцјењивати 
припрнути – дорасти, стасати 
присмрдити – смирити се, сложити се 
причестити се – једном заложити у цркви (вјер-

ници) 
прифорцати – натјерати некога да нешто учини 
пркно – задњица 
прокаменити – мало рећи, једва изговорити 
прошарица – мало снијег, мало копно 
прчити се – поносити се, истицати без основа 
пус – узвик, тјерање вука 

Р 
рабаџија – радник са воловима 
радава – радост 
разбуарити се – бити растресита земља 
разгоропадити се – наљутити се 
разђозати се – расквасити се снијег 
разљуштити се – расцијепити се 
рака – гроб 
рамовина – врста траве 
разудутити – поставити међаше 
раскопрцати се – наљутити се 
расклрљепити – раздвојити у свађи 
растакати – разбројити, раздијелити 
растовача – смоничава земља, иловача 
рâт – задовољан, срећан 
ратлук – срећа 
рашћетати – расвијетати 
рбат – кичма 
ривоточина – стрме међе, обрушава их вода 
роморити – тихо говорити 
ргењати – радити без мјере 

171 



рогови – дио кровне конструкције 
рогобатан – љут, напрасит 
руда – завраз на колима са сточном запрегом 

С 
самиран – разложан, миран, вриједан 
саони – примитивна направа за превоз терета 
сапрести – смучити се, казнити од бога 
саулисати – средити, умирити 
саџгати – излизати се, смањити 
сволтати – скупити у купу 
сврстовати – угасити се, умријети, бог га каз-

нити 
седеф – узрок, разлог 
секати – напорно радити, носити 
сербез – слободно, без устручавања 
сивоња – јак во 
синија – округли сто 
сјегутати – смучити се 
скенгела – група, гомила, несређена маса 
сколовијерити – спопасти мука, поспаност 
сконтати – срачунати 
скоруп – кајмак 
скулар – тијесна просторија, скучена 
скунаторити – склепати, лоше направити 
сламица – душек наложен сламом 
слуктити – пазити, очекивати нешто лоше 
смона – љепљива, земља као смола 
смук – врста змије; брзо 
снијевати – сањати 
снопит – широк, чврст 
собет – софра, скуп око трпезе 
споврљати – напасти, јурнути 
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спучити – побјећи, укрити се одмах 
срклет – метеж, рад на брзину  
стасати – порасти, зренути 
стркнути – нестати, побјећи 
струга – вратница на тору за мужу оваца 
стукати – усмјеравати волове 
суврати – крај њиве 
суимати се – склањати се, не бити нападан 
сукурдов – девето кољено сродства 
сунути – појавити се, изненада 
супашити – удружити стоку 
суруљак – дебео сточни измет 
сутука – слутња, страх од бога 

Т 
таљигати – једва живјети, животарити 
телал – гласник, обавјештајац 
телечар – штала за телад 
тепа – раван, ливада  
терзија – кројач 
тик – близу, уз 
тиквача – глава 
тишак – мирно, нема вјетра 
тоноте – мрежа, сплет 
тòнути – убити 
топрак – на вратима, пред кућом 
трица – мекиње, није вриједно 
трнокоп – будак, крамп 
трњка – кошница 
трт машала – подсмијех, нема ништа 
трубаљеца – дијете завијено у пелене 
трућати – причати без везе 
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Ћ 
ћеиф – мерак, уживање 
ћупити – стајати, не јављати се, шућети 
ћускија – метални колац 
ћућорити – прикривено оговарати 

У 
уамурити – обрадити, уситнити њиву 
уврати – крај њиве, повраћај бразде 
уграњцијати – радовати се 
удут – међаш, гранични камен на имању 
ужигати се – навикнути се на рад, стећи конди-

цију 
узма – узме бог, умре од бога 
ујсту – стани, заустави волове 
уковријкежити – упетљати, уплести 
упас – до појаса 
упиждрити – загледати, напасно пратити 
урда – посан скоруп, слаб кајмак 
усиђелица – неудата ђевојка, у зрелим годинама 
утреније – страдање, помор, виша сила 
утужити – мучно бити, бити у невољи 
уџерица – примитивна кућа, без димњака 
ушимице – ударити тупим дијелом сјекире, учи-

цама 
ушокати – псовати, наружити 
ушта – несрећа, болест, мука од бога 

Ф 
фојке – висока стабла, права, без грана 
фићера – слаба кућа, без намјештаја, празна 
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Ц 
цецати – носити, теглити с муком 
цијепац – дио ливаде, парцела 
цикнути – пући, препући, расцијепити се 
циковина – велики мраз 
цимиродија – ситна ђеца, нејач 
ципом – по средини, с краја на крај 
цица – велики камен; војничка чутура 

Ч 
чаврљати – стално причати, неразумљиво 
чамати – каснити, задржати се 
чамуњати – чамити, бити усамљен, туговати 
чапати се – свађати се; чупати једно друго 
чардак – кућица на стубовима 
чаурати – копати, вртјети 
чемер – грко, отровно 
чечар – смрча 
чити – исти, сличан 
читлук – велико имање 
чичак – биљка која се качи, лијепи 
чоек – муж 
чолопек – камењар, сув, без траве 
чпркати се – поспрдавати се, ружити, потцјењи-

вати 
чукнути – ударити 
чукунђед – четврто кољено сродства 
чупетати се – свађати се, нападати једно друго 
Џ 
џевап – не може разумно да смири 
џока – огртач од вунених праменова 
џомба – пећина, провалија 
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џорица – дјевојчица 
џулуса – свађа, неред 

Ш 
шавница – даска за кров 
шантати – крпити 
шапељати – ићи, дијете кад тек прохода 
шерле перле – лагано, безбрижно ићи 
шешана – пушка 
шикара – густиш, ниско растиње 
шиљеже – старије јагње 
шјеруша – врста траве 
шоркови – нагађање, вјероватноћа 
шпијати – потказивати 
шукаст – без рогова 
шуљеви – балвани, грађа за шегање даске 

176 



БИЉЕШКА  О  ПИСЦУ 

Радован Вујадиновић (1941. Глибаћи, Пљевља) 
наставник, кустос, публициста и књижевник.  

Пише приче, приповијетке, умјетничке репорта-
же, драме и романе. Сарађује у више од педесет листова 
и часописа. Објавио је преко три стотине приповједака 
и више од сто прилога из историје. 

Белетристика: 
СИЈЕДЕ ВЛАСИ, приповијетке (1983) 
ТРАГ, приче (1984) 
КЛАСЈЕ, приче (1985) 
ЗИД, драма (1986, друго допуњено издање, 2006) 
КУЋА, приповијетке (1988) 
МАЧЈЕ ЖИЦЕ, приче (1989) 
ЧИСТЕ РУКЕ, приче (1995)  

177 



СЛИКЕ И СУДБИНЕ, репортаже и записи (1997) 
ЖИВЕ РАНЕ, приповијетке и монодраме (2002)  
МАЈЧИНО МЛИЈЕКО, роман (2002)  
ОБРАЗ, приповијетке (2009)  
ВАТРА, роман (2010)  
ИЗВОР, приче (2011) 
ГОЛУБ У КУЋИ, приче о животињама (2012) 
НИ ЗУБОМ ЗА КАМЕН, приповијетке (2013) 
ЗВИЈЕЗДА ДАНИЦА, приповијетке (2013) 
ПРВИ КОРАЦИ, приче (2013) 
ТРН У ОКУ, роман (2016) 
ЗРАК ПОД ЗЕМЉОМ, роман (2016) 

Монографије: 
НА ВЈЕЧНОЈ СТРАЖИ (1988) 
ОЛОВКА И ПУШКА (2001) 
СТАРИ РАТНИЦИ (2011) 

Заступљен је у уџбеницима, приручницима, ан-
тологијама, монографијама, лексиконима и домаћим и 
иностраним зборницима (1975 – 2017).  

Добитник је преко 90 књижевних награда за 
приповијетке и књиге у рукопису, на анонимним кон-
курсима и Награде „20. новембар“ Скупштине општине 
Пљевља (2015). 

178 



САДРЖАЈ 

Култ земље и њиве ...................................................... 5 

ЛОЗА ........................................................................... 13 

БЕШИКА .................................................................... 27 

ЦРНО  ПЛАТНО ........................................................ 39 

СПОМЕНИК .............................................................. 57 

ГРОМ .......................................................................... 71 

МОБА .......................................................................... 87 

ВЛАКЕ ...................................................................... 107 

МЕЂАШ ................................................................... 135 

ВЈЕЧНИ  МИР ......................................................... 147 

Рјечник мање познатих ријечи ............................... 161 

Биљешка  о  писцу .................................................... 177 

САДРЖАЈ ................................................................. 179 

179 



Штампање ове књиге суфинансирао је 
Секретаријат за друштвене дјелатности 

Општине Пљевља 
  

CIP - Kaталогизација у публикацији                             
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње 
 
ISBN 978-9940-9729-4-3 
COBISS.CG-ID 33827856 

 







 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Range: all pages
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
      

        
     D:20190328021132
      

        
     0
            
       D:20190328021122
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     1
     470
     84
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Separate
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Custom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0c
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     182
     181
     182
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





