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       Бојани и Борису, кћерки и сину, 

           да се лакше снађу  међу људима, 

                          у простору и времену.  

                                             Глигор Муминовић 
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              З   А   Г   О   Р   Ј   Е 

 

                           Н  о  в  а  к 

 

                   ПОХЛЕПA 

 
           Улица – дуга, широка, чиста и пуста умире у 

тишини. Дрворед програмиран од пустињских 

кактуса преко прашумских палми до сибирских 

борова. Свјетло пригушено и сабласно бијело извире 

однекуд из крошњи дрвећа. На лијевој страни парк, 

као нацртан руком наивног умјетника, убија 

мноштвом склуптура, фонтана, дречавих боја, дрвећа 

и цвијећа донесеног са свих меридијана да ту умире 

од  сјете, али га вјештачки одржавају на апаратима 

тако да не може ни живјети ни умријети.  

Неприродно стоје једна крај друге египатске сфинге, 

кипови Маја, грчке и римске склуптуре...На десној 
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страни улице дуги високи зид од црног египатског 

мермера. Зуји из њега безброј невидљивих, малих 

вјештачких очију. На средини зида широка, висока, 

масивна капија од кованог индијског жељеза.  
          Отвара се капија пред дугим, широким, црним 

возилима са затамњеним стаклима и невидљиве их 

руке за њима затварају.Заустављају се аута испред 

огромне палаче (не знаш да ли је дужа, шира или 

виша) од црвеног финског мермера. Не видиш јој 

врата ни прозора док се сами не отворе. На врху јој 

стражари у небо забодена магнетна игла скинута са 

компаса. Отварају се на њеној утроби огромна врата 

и освијетли их дириговани сноп пригушеног свјетла. 

Пролазе кроз њега дуги црни мантили. Улазе у 

огроман хол са византијским куполама, грчким 

стубовима и римским луковима грађеним од брачког 

мермера и украшеним јужноафричким златом. Газе 

црне лаковане ципеле од змијске коже по дубоким 

персијским теписима и пролазе иза завјеса од тешке 

кинеске свиле. Улазе у бијели салон од афричке 

слоноваче црни високи цилиндри и сједају за округли 

сто од славонске храстовине. Спуштају се масне 

позадине у фотеље од коже норвешких ирваса. На 

столовима само чаше од чешког кристала и у њима 

црвена француска и шпанска вина. 

         „То што ми морамо узети,“ каже један од 

шкотског вискија храпав глас,  „коштаће нас 

стотину кеса злата, наш добитак је хиљаду врећа 
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златника, а улог и добитак ћемо дијелити према 

нашој висини и тежини.“ Стају на вагу надуване 

мјешине, а рачунар аутоматски избацује њихову 

висину и тежину – улог и добитак. Печатима на 

златном прстењу овјерише уговор. Куцну чешки 

кристал и фрнанцуска и шпанска  вина залише 

потписе. 

          „Како ћемо то узети?“ упита један глас 

прозукао од мексичке текиле. 

            „Тамо од вајкада живе три групе људи,“ поче 

објашњење један од грчке мастике уштављени глас. 

„Једни дивно свирају на фрули, други вјешто ударају 

у саз, а трећи спретно пребирају жице на 

тамбурици. У почетку су се само надметали у 

љепоти па су неки много прије нас посијали 

љубомору и његовали  је док није прерасла у мржњу. 

Замијенили су инструменте сабљама, јатаганима и 

ножевима. Сијачи мржње су помагали једне, друге 

или треће и од њих узимали оно што им је било 

потребно. Вријеме је протицало, а мржња је 

остајала да тиња запретана. Ми ћемо је помоћу 

мало златника и оружја планираног за расход поново 

распламсати и док се они буду крваво и примитивно 

гложили, узимаћемо наше,“ закључи са оним наше 

уштављени.  

           „А гдје се налази то наше?“ сјети се да упита 

неки поспани глас. 
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          Дуги танки прст притисну невидљиви прекидач 

на зиду и цијела његова површина се претвори у 

огромну мапу земље. У њено меко ткиво 

немилосрдно убодене оштре иглице и на њима 

заставице разних симбола. Највише је оних са бојом 

злата и нафте. Једна мршава издужена сјенка приђе 

мапи. Штапићем од слоноваче поче да вуче линију. 

Иза штапића је остајао дебео црвен траг. Линија се 

састави у крвав правоугли троугао.  

           Јасно препознадох у том троуглу свој градић, 

све његове улице, дрвореде, ријеку, излетишта... 

Појавише се и моји најдражи са избезумљеним 

вапијућим погледима. Ухвати ме нека врућица и обли 

хладан зној. Пробудих се у мрклој ноћи. Бришем 

чело од зноја, а оно мртвачки хладно. Рука клону као 

туђа. У глави ми урезан онај крвави трокут. У срцу 

забодене заставице са мапе па пробадају ли, 

пробадају. 

           

          Одједном само једно окно на прозору 

засвијетли. Појави се у њему oзбиљно дугуљасто 

лице оштрих црта и високог чела. Зрачи из њега нека 

чврстина и снага па га гледам као хипнотисан. 

            „Шта је? Ухватила те паника!“ каже 

забринуто као кроз маглу. 

           „А тебе не би било страх?“ упитах као туђим 

гласом. 
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           „Било би ме страх, али ме паника не би 

прогутала. Бог је човјеку дао живот да страхује за 

њега и да се бори за њ, а не да га у паници губи,“ 

каже тихо и разложно. 

           „А ко си ти уствари?“ учини ми се да пита 

неко други умјесто мене. 

           „Зар ме не препознајеш по свом високом челу 

и дугим залисцима?“ уз осмијех ме благо прекори. 

          „Ја, ја... Шта би са мном ноћи ове?“ замуцах 

пипајући хладно чело и залиске. 

          „Не, ниси ти,  него Новак  у теби,“ каже 

благо и забринуто да не бих од властите слике у 

будућности изгубио памет. 

          „Новак, наш  предак са Загорја, из Шивоља у 

Херцеговини по коме смо се, кажу,  презивали 

Новљани, Новак који је у пјесму и легенду ушао, 

којим се данас поноси свако наше дијете?“ у чуду 

упитах. 

          „Е, управо тај, само презиме смо добили по 

једном другом још старијем Новаку, а и пјесме и 

легенде су његове, али их приписаше мени. Но, 

дођох да ти кажем да су исти они морони из твог 

сна и на нашем Загорју нацртали исти крвави 

трокут оивичен планинама Зеленгором, 

Трескавицом и Обљем и заболи исту заставицу, 

само им је палача била на другом мјесту, али исти 

онај мермер, злато и слоновача. Хтјели наше 

планине и висоравни, ријеке и језера, шуме и 
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пашњаке... Људска похлепа је вјечита и увијек 

иста. Бог је сваком човјеку уградио зрнце егоизма и 

похлепе да се са њима бори и да по успјешности те 

борбе мјери колико је човјек остао човјеком, а 

колико се претворио у моронску наказу. Знаш, 

човјеку није био довољан цијели рај, већ је хтио и 

јабуку. Односом према тој јабуци увијек ће се 

мјерити људскост, односно божанска природа 

човјека,“ казује разложно и убједљиво, али са неком 

тихом горчином у гласу. 

          „И, шта би са нашим Загорјем?“ нестрпљиво 

га прекинух у нади да ће ми предсказати судбину мог 

троугла између Требаве, Вучијака и Посавине и оног 

већег између ријека Дрине и Саве и планина Динаре 

и Велебита. 

           „Шта би?“ дуго ћути као да се бори да каже 

нешто дубоко и тешко. „Изгинуше најхрабрији,  а 

они узеше оно што су хтјели, остало запалише. 

Планине нам спасише нејач, дјецу и жене, а ја 

остадох са онима који су до посљедњег бранили 

Загорје. Остадох костима на Загорју, без гроба и 

мрамора, а душом лутам за вама кроз простор и 

вријеме.“ 

         „Што га брани кад га не одбрани?“ погледах 

га са пријекором. 

         „Гле, исти поглед моје Јеле и исто ми је то 

рекла када сам јој једном у сан ушао! Погледала ме 

тако и благо и топло, али и пријекорно и болно. 
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Ех, волио сам ја наше Загорје – његова зелена 

прољећа, распјевана љета, богате јесени и бијеле 

зиме; волио његова сунчана брда и врхове, травна 

поља и долове, хладне изворе и потоке, густе 

буквике и јелике... И да сто живота имадох, 

деведесет девет бих дао за Загорје, а онај један 

једини,  што ми га Бог даде,  дадох да би моја Јела 

са дјецом, оно мало прња што могоше понијети и 

стоке што им се даде потјерати, отишла кроз 

планине што даље од сабље и пламена.“ 
          „Ко су они били и одакле дођоше?“ упитах као 

да је то важно. 

           „Наше комшије, иста крв. Били љубоморни 

они на нашу планину, ми на њихову ријеку; они на 

наше шубаре, ми на њихове фесове -  па нам, знаш 

они из твог сна, бацили кост око које се покласмо,“ 

оборио поглед као кривац. 

           „Они свирали саз, а ми фрулу?“ не могох 

сакрити горчину пријекора. 

           „Тако некако“, помирљиво ће он. 

           „Па би ли ико ту паметан?“ упитах с 

чуђењем. 

           „Пред силом оружја памет ућути, пред 

звекетом и сиће од  дуката изгуби се разум, а тек 

када још обећају и власт, оде образ и њима и нама. 

Јадници, и они су много страдали, много их је 

изгинуло за ситниш и парченце власти, ама не 

власти,  већ парченце послушности онима већима 
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што дођоше. И данас, ево,  и једни и други лижемо 

крваве ране, а оне не зарастају. Сине, морони 

сигурно долазе! Чувај се и њихове и своје похлепе и 

упамти шта се треба бранити, а шта се мора 

одбранити!“ понови то, нагласивши оно своје, сине 

и мора и нестаде. 

           „Јадници!“ понових то, а да уствари нисам 

знао на кога мислим, можда на све, све заједно са 

мном. Већ се раздањује. Устајем и умивам се, али 

онај крвави трокут из мозга и оштре заставице из 

срца не могу изапрати. Не излази ми се вани па 

шетам кроз собу, а она ми тијесна.  Осјећам се као да 

сам већ ухваћен и затворен у кавез. Џабе отварам 

прозоре. И у ваздуху лебди нека тјескоба коју 

удишем и која ме упорно гуши: „Морони долазе, ово 

је њихово вријеме, а свако је вријеме њихово, само 

што своју похлепу задовољавају на различитим 

мјестима, а сад дошао ред на нас, дошао враг по 

своје. Треба се чувати њихове, али,  Ново каже,  и 

своје похлепе.“ 

          Затварам прозор и мукло се обраћам самом 

себи: „Е, мој Ново Новаков, црно ти се пише, нека 

ти је Бог на помоћ и чувај образ и разум, рекао 

Новак, а он сигурно зна шта ваља чинити и шта се 

треба бранити, а шта се мора одбранити.“  
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                       СМУТЊЕ 

 
           Тамо гдје су некада давно таласи Панонскога 

мора послије бура, олуја и ломова на отвореној 

пучини пристизали да нађу мир, починак и утјеху 

испод  подножја планина Требаве и Вучијака, након 

повлачења мора,  стизали су и људи који су у 

ратовима, бунама и устанцима били међусобно 

супротстављени до истраге једних или других. 

Долазили су овдје да траже тишине и мира души и да 

одболују непреболне  ране. На десној обали ријеке 

Босне подигоше варошицу Модричу. Куће 

приљубили уз брежуљке Мајне који се наднијели над 

њима као раширена ластавичија крила. Тешко су се 

одлучивали да сиђу доље у равницу гдје им незван 

гост може доћи са сваке стране и гдје се не може 

одмах дочепати шуме и планине као спаситељице у 

невољи. Памтили су старе ратне  подјеле и куће 
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градили само међу својима, свако под својим 

брежуљком Мајне. Боловали и страховали једни од 

других. Памтили и ћутали у привидном миру и 

тишини и стрепјели када ће неко из њима 

несхватљивих разлога бацити каменчић у воду и 

заталасати је, а онда ће се, то су поуздано знали,  

таласи брзо ширити и гомилати и њих, хтјели они то 

или не, снажно гурнути једне на друге у буру и лом 

из којих ће опет изаћи једни без глава, други без 

својих најдражих, трећи без руку и ногу,  а они 

најсрећнији голи и празних руку да поново негдје 

траже гутљај мира јер на рат се овдје никада није 

дуго чекало.  
          И слијепцима је било јасно да неко мути воду и 

плански баца каменчиће у њу да би  изазвао буру. 

Док ноћ увија варошицу у тишину неких злокобних 

слутњи о доласку великог таласа, мене обузели стари 

немири  па ми стан постао као кавез, зидови се 

стисли, а плафон се спустио. Дјеца ћуте моје 

стрепње. Гледају ме затворене књиге. Узалуд зову 

неисписани листови хартије. Прозори празно зуре у 

мрак. Узимам мантил и без ријечи излазим у ноћ. 

Тражим простор и  ширину, али узалуд кад је 

тјескоба у мени и носим је куд год да кренем. Ходам 

све брже пустим градским улицама. Улазим у парк да 

са дрвећем дијелим своје слутње. И стабла ћуте. 

Једино под ногама опало лишће цвили своју судбину 
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или се понеки кестен закотрља тражећи смирај у 

некој рупи да би поново био стабло, и лист, и цвијет. 

          Изненада из једне бочне стазе изиђе и стаде 

пред мене црни шешир и дуги црни мантил утегнут 

каишем преко струка. Спусти ми се на раме рука у 

кожној рукавици глумећи присност и пријатељство, а 

мене прође некаква непријатна језа од те присности и 

пријатељства. 

          „Бринеш, стари мој! И јесу тешка времена -  

нема говора, ваљају се мутне воде, спуштају се црни 

облаци,“, шапуће ми црни шешир мојe стрепње. 

           „Знамо ми да си ти наш. Бринемо ми о теби и 

твојима. Хоће, мајку им кољачку, да нам опет дјеци 

очи ваде и носе их као огрлице око врата. Е, неће 

моћи, спремамо се ми, нисмо више овце за клање,“ 

наставља шeшир гласом који не трпи сумњу ни 

супротстављање. 

           Стојим збуњен. Ништа ми није јасно – ни ко су 

они који брину о мени, ни због чега они други хоће 

очи моје дјеце, једино видим мутну воду како се у 

великом таласу ваља да прогута све што је свијетло, 

чисто и лијепо. Док сам се борио са црним слутњама, 

шeшир настави напамет научену причу поновљену ко 

зна колико пута: „Мораш се припремити, купити 

себи оружје. Ми ћемо ти помоћи, а и ти нешто 

мораш жртвовати. Даћемо ти дукат, а ти додај 

пет па на Мајну по пушку, соколе мој!“ Благонаклоно 
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ми се насмија, потапша ме још једном по рамену и за 

мојих пет спусти ми један свој дукат у џеп. 

           „Не, оружје ми не треба!“ чух свој глас. 

           „А чиме ћеш кућу бранити, јуначе?“ цинично 

ме упита ироначан осмијех и пакосно искежени од 

дувана жути зуби. 

           „Главом!“ рекох ни сам не вјерујући у то 

оружје, али са жељом да му се било чим супроставим 

у овој његовој прљавој работи. 

            „Е, то ти је најгоре оружје! Брзо ћеш 

остати без њега! Пази, ко није са нама, он је против 

нас!“ припријети и нечујним кораком изгуби се 

између дрвећа прије него што успјех да му вратим 

његов дукат који је, уствари, један од хиљaда 

каменчића које у овој ноћи створеној за духове и 

вампире баца да мути воду. 

          Једва покренух одрвењеле ноге. Ходам као 

властита сјенка, без снаге и воље. Препаде ме 

шуштање сувог лишћа. Осјећам како ми се онај дукат 

у џепу претвара у оловни тег. Не направих ни десет 

корака, а пред мене из полутаме изрони бијели 

мантил са бијелим шеширом и широким  каишем око 

појаса. 

           „Е, пријатељу, откад те тражим!“ срдачно 

ме загрли бијела рукавица и „пријатељски“ ме 

потапша по одрвењелим раменима. Од тога 

пријатељства цијелога ме подилази нека непријатна 

језа и облива хладан зној. 
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           „То је онај исти,“ помислих. „Када се прије 

пресвукао? Не, није исти глас, али је све остало 

исто.  И намјере су исте, наравно!“ 

          „Једном пријатељ – увијек пријатељ! Бринули 

смо за тебе! Видиш да нас опет хоће у јаме и воде, 

на врбе и коље, мајку им кољачку! Морамо се брзо 

спремати! Ево ти дукат, а ти додај пет, па за 

пушку у Воденицу, ваља бранити нејач. Журим, у 

здрављу се видјели у Воденици!“ Прије него стигох 

било шта да кажем, спусти ми дукат у џеп и изгуби се 

у ноћи. 

          „Знам да журиш да сијеш по један, а жањеш 

по пет дуката за наше зло!“ промрмљах за себе.  

Једва се вучем кроз парк. Уморно, као да ме млио 

воденички точак, спустих се на прву клупу. Тјеши ме 

тишином мрак.  

 

          Одједном се у крошњи кестена указа човјек сав 

у бијелом. Као хипнотисан буљим у њега. „Не 

препознајеш свог Новака са Загорја!“ благо ме 

прекори. 

          „Откуд ти послије толико вјекова? Због чега 

си се вратио?“ упитах са стрепњом и надом 

истовремено. 

           „Стално сам ја био овдје, никада и никуд 

нисам одлазио, само ме ти ниси препознавао у 

својим стрепњама и надама. Препали те они 

смутљивци! Тешки ти њихови дукати! Знам, 
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знам! Исти су они ходали и нашим Загорјем и 

сијали по један, а жели по пет дуката!“ говори 

полако и забринуто, али разложно и сигурно. 

          Љути ме његова сигурност и истина коју нећу 

да признам себи: „Како они могу живјети више од 

шест вјекова? Уосталом, дукате ћу бацити у 

ријеку Босну! И да знаш, људи су данас много 

паметнији да би насјели овим смутљивцима и да 

би се продали за дукат-два!  Давно је било када си 

ти ходао овом земљом!“ Скресах му у лице сав свој 

бијес и немоћ свјестан да је свака његова изговорена 

ријеч гола и сурова истина, а ја неспреман да је 

прихватим. 

          „Како  они могу живјети шест вјекова? 

Живјеће они и много, много дуже, као што и ја 

живим у теби. А дукате, и ја сам их бацао у језеро 

на Зеленгори, али чудно је то сјеме -  најбрже, 

најсигурније и најбоље рађа, и то рађа само 

грабежљивост која је слијепа за све што је људско. 

Знају то они који их сију из своје похлепе. Знам ја 

да сте ви данас много паметнији – измислили сте 

струју, телефоне, телевизију, рачунаре... али, сине 

мој, страст за бар грамом власти човјека над 

човјеком и похлепа су вјечита искушења човјекове 

човјечности, да није њих, чиме би се мјерила 

људскост, разликовали људи и нељуди. Ускоро ће 

крваво процвјетати оно што ова двојица и хиљаде 

истих таквих у овом мраку сију овом земљом. 
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Што прије то  схватиш, лакше ћеш поднијети то 

крваво цвјетање зла. И да знаш, ја сам на Загорју 

прошао кроз сав тај посијани кошмар и хаос, кроз 

крв и дим и оставио тамо земне остатке без гроба 

ради тебе, а ти сада овдје то исто мораш проћи 

ради мене.“ 

          Ћутим на све те слике које ми очински благо, 

али страшно истинито, саопштава као да открива оно 

што сам слутио, а  нисам смио ни признати, а камоли 

изговорити. Као кривац буљим у мрак и испред себе 

невидљиво тло. Немам храбрости да подигнем главу 

и погледам њему у очи – истини у лице. Кад осјетих 

прве капи кише, хладноћу вјетра и тло под ногама, 

скупих храбрости да подигнем главу и погледам 

Новаку у очи, али њега тамо више није било, само је 

стари кестен беспомоћно у самоћи ширио голе 

покисле гране према никоме и према ничему. И он је 

био без наде, а ни лишће под ногама није више 

шумило макар болну утјеху. „Е, мој Ново, идемо на 

Босну бацити дукате у воду па чекати крваву жетву 

онога што они сију у овој лудој ноћи без памети и 

свитања,“ рекох помирен са судбином и спреман да 

јој погледам у очи, али не и да јој се предам. Кренух 

према ријеци и према великом таласу, страшно 

великом, већем од ријеке. 
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                       ИЛУЗИЈЕ 
 
            Сва жива бића могу неким непознатим чулима 

да осјете долазак великих несрећа које угрожавају 

њихово постојање. Тако миши у рударским јамама 

први осјете да ће доћи до експлозије метана или на 

бродовима до бродолома, па је настала народна 

изрека: „Прво бјеже миши“. Животиње прије човјека 

наслуте земљотресе, олује, поплаве, пожаре... Ни 

човјеку ти предосјећаји нису страни, само што често 

не зна да их прочита – зна да долази нешто велико и 

страшно, али не препознаје тачно шта је то или га 

нада вара да до тога ипак неће доћи. 
          У земљи што се Босном зове у прољеће хиљаду 

девет стотина деведесет друге године све је 

наслућивало долазак великог страдања. Зима је била 

дуга и болесно топла, са доста падавина које су 

расквасиле земљу па је личила на надувену лешину у 

распадању. Прољеће је каснило. Кукавице се 

појавиле прије него што је уобичајено и огласиле се 

на голим гранама.  Затим су падале дуге и тешке 

кише, ваљале се мутне воде, бујали корови који су 

освајали плодне ливаде и оранице. И небо, и земља, и 

биље... све је слутило велико зло. И људи су то 

слутили некако мутно и нејасно, али са притајeном 

надом да ће се наћи довољно разума да се то 
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спријечи. Но, разум се затворио у куће. Излази из 

њих само када мора да обави неодложне послове. 

Избјегава сусрете, а кад до њих ипак дође, поздрави 

се кратко кријући поглед као кривац и продужи свако 

са својим бригама и слутњама. Успут купи новине да 

у њима тражи наду или да у самоћи беспомоћно 

расправља са њима. 

          Узимам новине. Одмах ме опеку крупни 

наслови: “Нећемо ни по коју цијену... Не дамо ни за 

шта на свијету... Бранићемо и по цијену живота... 

Нико нас неће зауставити... Нека буде што бити не 

може...“ Суви листови шуште као пламен. Осјећам из 

њих на лицу пламене језике. Национални јунаци 

високо подигли барјаке и позивају „у бој за народ 

свој“, за слободу, за правду, за истину... Сипају 

рафали родољубивих стихова, редају се пароле и 

национални симболи. Политичари - смркнути и 

тобоже забринути, али чврсти и одлучни, с прстом 

пророчки упереним у небо, чврсто обећавају да ће 

издржати и да ће ићи до краја по сваку цијену. Неки 

важни научници доказују како су њихови преци 

доселили на ове просторе одмах послије потопа, како 

су они били феудална господа и витезови, како су 

увијек били носиоци прогреса и културног 

препореда, а да су они други дошље, слуге и 

измећари, прљаве лијенштине и лопови,  вјечите 

бунџије, кавгаџије и хајдуци, секташи и 

кривовјерници... Пажљиво затварам новине – онако 



24 

 

како се пакује експлозив или отров и склањам их 

тамо гдје их дјеца неће наћи. Отварам друге с надом 

да ћу у њима наћи разум и утјеху. Међутим, исти 

наслови, исте пароле, исти политичари и њихова 

забринутост и одлучност, исти научници и аргументи 

– само друга имена и замијењене улоге (они други 

овдје су први) и иста основна порука – како би свијет 

био љепши, а ми срећнији без оних других! Затварам 

их исто тако пажљиво и стављам их даље од оних 

првих јер се плашим да ће њихова близина изазвати 

варницу и да ће  букнути пожар прије него су њихови 

уредници планирали. 

          Палим телевизор. Узалуд мијењам канале. На 

сваком исте илузије о величини и сјају једних, а 

ограничености и ретроградности оних других. Исти 

политичари, квазинаучници, теоретичари и 

умјетници („цвијет народа“) шаљу исте поруке, 

обећања, одлучност...  Како је све плански 

организовано и то до савршенства! Како неко 

непогрешиво вуче конце према амбису! Знају да је у  

природи човјека тежња да буде већи, значајнији, 

паметнији, храбрији, љепши... Добар је то нагон све 

док се тежи бити бољи и већи од себе. Но, то је 

врашки тешко! Лакше је потцијенити и омаловажити 

друге да би ти био већи или још лакше 

индетификовати се са националним херојима и 

идолима и тако се дићи до њихових висина. Већина 

иде једним од ових лакших путева и од те већине се 
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формира навијачка руља, лака за манипулацију. 

Можда то не знају „независни новинари“, али знају  

одлично њихове газде. Независни новинари – још 

једна илузија. Плати да кажем, напишем, сликам, 

слажем, пљунем...  Није важно што вјетар кад тад 

пљувачку враћа и на пљувача. Све је роба, све има 

своју цијену и све је на продају, само треба знати 

наћи вјештог трговца и понудити праву цијену. Мало 

је оних, болно мало, којима људскост није на продају 

без обзира на значај, моћ и вјештину трговца и 

висину цијене или уцјене. 

 

            Гасим телевизор и пробам побјећи у сан. 

Узалуд сам притиснуо дугме за гашење. На екрану 

пламсају ватрени језици, све црвенији, виши, 

оштрији и бржи. Одједном између њих појави се као 

восак жуто лице Новака са Загорја. Често се срећемо 

па га лако препознадох, а он још лакше иде кроз 

вријеме и послије шест вјекова лако ме нађе. 

         „Шта је, препала те и збунила ова бујица 

ватрених ријечи?! Истина, изазову оне пожар, али 

кроз ватру се може проћи. Гасе се и највеће ватре. 

Ниједна није вјечно горјела, само треба знати како 

са ватром и не треба јој се предати,“ прекоријева 

ме и храбри истовремено. 

           „Лако је теби мудровати. Нисте имали ни 

штампу, ни радио, ни телевизију, ни плакате... 

Ови данас су ушли у сваку кућу, у сваку душу, не 



26 

 

остављају нас ни тренутка саме да мислимо 

својом главом. Бескрајно су силни и моћни!“ 
одбрусих му без имало уважавања. 

          „Свака сила има своје вријеме и рок трајања. 

Мислиш, нама било лакше! А јеси ли ти чуо за 

гласнике и телале, за пророке и дервише, за врачеве 

и врачаре, за поруке, гласине, предсказања, за 

зборове и саборе, за здравице, клетве и тужбалице, 

за гусле и гусларе... Све су их слали нама. Ови ваши 

су само технички опремљенији, они наши су били 

убједљивији и илузије су им биле јаче.“ 

          Не могох отрпјети снагу његових аргумената: 

„И шта? Резултат је исти, свако вјеровао у своје 

шарене лаже па букнуо пожар. Тада горело Загорје, 

а сада ће  Модрича. Сијачи илузија покупили свој 

плијен, њихове слуге ситниш,  а ми, и једни и други, 

поново лижемо крваве ране. Докле тако?“ 

          „Не знам. Ти си паметнији и старији па ћеш 

ваљда сазнати“, каже помирљиво. 

          „Ја старији, мени тек четердесет година, а 

ти прешишао шест вјекова,“ подсмјехнух му се. 

           „Е, за тих шест вјекова си ти старији и 

требало би да си толико паметнији, да си из тих 

шест стољећа научио нешто више од мене. Има 

то записано код тебе, само требаш нагнати мозак 

да урони у вријеме, да препозна искуство и истине 

које су тамо генерације записивале. Није то лако, 

мозак је велика лијенштина, не воли да се мучи и 
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да открива истине, лакше му да прихвати туђе и 

поведе те туђим путевима.“  Не знам да ли ме 

прекоријева или ми ласка. 

          „Шта ти мени савјетујеш? Како да прођем 

кроз ове ватре које све јаче букте?“ питам помало 

цинично. 

          „Знаћеш то ти и сам чим си знао да мене 

призовеш, а и старији си од мене,“ добродушно се 

осмјехну.  

          „Е, нашао сам кога ћу питати! Да си знао 

одговор,  не би кости без гроба и мрамора оставио 

на Загорју!“ до краја му безобразно скресах.  

           „Исти си моја Јела. И она ми то замјера, а 

да нисам знао како треба кроз велике ватре на 

Загорју, не би ти данас у Модричи уживао у 

љепоти  јутра и миру вечери, не бисмо ни ја и моја 

Јела трајали, трајали у теби и послије шест 

вјекова,“ рече то мирно сигуран у истинитост онога 

што казује и нестаде са екрана који утону у мрак.  

          Цијеле ноћи сам сањао неке велике ватре како 

ме снажно пеку и пламенови заносе час на једну, час 

на другу страну, а ја ипак идем према некој великој и 

далекој ријеци. Пробудих се у врућици, а да нисам 

стигао до ријеке. „Ријека сигурно постоји, само 

хоћеш ли имати снаге  и мудрости да је нађеш?“ 

питао сам се тога јутра које се већ као пожар 

румењело у мојим прозорима. 
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                                Чуро 

 

                 МРЖЊА 
 

          Људи су све даље једни од других. Свако носи 

сам своје велике бриге, сумње и слутње – толико 

велике да га је страх подијелити их са другима, а 

поготову га је страх у вријеме оштрих подјела да га 

виде са једним или другим и да га тако обиљеже и 

сврстају у истомишљеника или непријатеља. Видим 

да ме и најбољи дојучерашњи пријатељи избјегавају, 

свима сам сумњив, а руку на срце, многи су и мени 

сумњиви, а сам себи сам најсумљивији. Поздрављамо 

се, и то кратко, само кад морамо, сусрећемо се онда 

када се сусрет не може избјећи. Носимо неку дубоку 

бол због тога, али је једни другима или не смијемо 

или не можемо признати. Причамо сами са собом у 

дугом времену тишине или једни другима у полусну 

говоримо оно што нисмо спремни рећи у очи. 

          Штампи и телевизији одавно не вјерујем, 

пратим их тек толико да знам докле су стигле мржња 

и подјеле и колико је још остало времена привидног 

мира. Пријатељи ме избјегавају – једни зато што ми 

не вјерују, други да ми не пристају на муку, трећи 
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зато што ми не могу помоћи... Све више времена 

проводим у библиотеци и са књигама. Не знам да ли 

то бјежим од стварности, или у књигама тражим 

потврду за оно што ми је одавно јасно, или у њима 

тражим пут кроз оно што неминовно долази, или 

трагам за изгубљеним миром, љубави, надом, 

љепотом... 

          Пролазим између полица које су испуњене 

књигама. И оне ћуте као да стрепе од онога што нам 

се спрема. Ћуте као кривци што нису успјеле човјека 

направити човјеком. „Извини, али ми смо учиниле све 

што смо могле,“ као да ми каже свака од њих, „али 

нас или не читају или нас погрешно читају.“ 

Прелазим руком преко њих као да их желим 

утјешити, или им казати да их разумијем, или, можда,  

додиром осјетити снагу љепоте и љубави која зрачи 

из њих. Како ослободити љубав, наду, вјеру, истину, 

људскост... смјештене између њихових корица? Како 

ослободити ту енергију да потекне човјековим 

осјећањима, мислима и дјелима? Можда оне знају?! 

Треба их питати! 

          Узимам са једне полице Песме Десанке 

Максимовић. Осјећам како из њих струји нешто 

топло, свијетло и мило, али болно далеко. Отворих 

корице и као оштрим бичем ошину ме пјесникињина 

слика. Фломастером јој неко нацртао бркове и браду, 

на челу урезао полумјесец и звијезду, а испод слике 

уписао „Убити српску кучку!“ Зар и Десанку? Зар би 
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и мртву пјесникињу убијали? Како мрачна и  безочна 

може бити мржња! Листам књигу. Пролећна песма 

прецртана и преко ње уписано „Извадити срце куји!“ 

Преко Стрепње пише „Треба је ј.....!“ Зар њу онако 

чисту, сву саткану само од душе и љепоте, хоће 

мртву силовати? Не смијем даље да листам. Затварам 

књигу и враћам на полицу. 

          Боже, колико је дубока и широка ова ријека 

мржње? Има ли обала? Може ли се преко ње? Сјетих 

се Модре ријеке Мехмедалије Мака Диздара и 

стихова „Тма и тмуша непреболна“. Тражим књигу 

да ме преведе преко те ријеке. Отварам је, а Мак ме 

гледа зачуђено са уцртаним кукастим крстом на челу, 

брковима и брадом стилизованим у облику 

латиничког слова У и поруком „Носите Турчина у 

Техеран у Турској!“ Ови у сљепилу мржње чак и не 

знају да Техеран није у Турској, али су одлучни у 

намјери да прекопавају гробове. Не смједох даље 

листати знајући да ћу наћи исти отров који је разасут 

и по страницама Десанкине књиге. „Е, мој Мак, и 

поезија је немоћна пред снагом пропаганде која 

мржњом трује људе да би их подијелила и усмјерила 

једне на друге у интересу оних који би да владају 

небом и земљом“, шапћем, док остављам књигу, као 

да хоћу утјешити мртвог пјесника. 

 

          Сломљен и поражен узимам столицу и сједам 

између полица са књигама. Са зидова ме са 
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осјећањем кривице гледају портрети писаца. 

Пажљивије се загледах у један од њих. 

          „Шта је? Шта бленеш у мене? Нисам ја 

никакав књижевник! Ја сам Чуро са Загорја. Ако не 

вјерујеш, погледај те своје уске дланове и танке 

дуге прсте. Зар то није моја рука?“ пита с 

осмијехом, сигуран да је сто посто у праву. 

           Загледам шаку и прсте и у чуду кажем 

помирљиво: „Види, стварно јесте! Ти си онај Чуро 

те је као младић пао са коња у трку, поломио 

десно раме и остао чуруг (сакат) у десну руку  па 

нас по теби прозвали Чурови, а касније Чуровићи 

умјесто Новљани?“ 

          „Е,  управо тај! Јесам остао чуруг, али се 

нисам предавао као ти сада. Десна ми рука остаде 

посве туђа те ја навали на лијеву да је замијени. 

Нема тога што човјек не може само када хоће. Не 

побјеђују они који су јачи, него они који више желе 

и вјерују у побједу. Битке губе они који се плаше 

пораза. Јеси ли чуо да сам лијевом руком правио 

најљепше фруле, преслице, гусле... на цијелом 

Загорју? Ја шарао своје мисли и наде у дрвету, а ти 

на папиру, зар то није исто?“ пита ме тихо и 

повјерљиво. 

          „Биће да јесте,“ признајем сумњичаво. 

          „Сумњаш, сумњаш, видим ја. Исто к'о моја 

Душанка. 'Дај ја ћу то, не можеш ти то једном 

руком!' Е, могу да знаш, нисам ја к'о неки те се 
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предају и прије битке. А ти ми се препао од 

будалаштина које су исписане по књигама. Човјек 

је човјек колико зна да се бори. Само га страх 

може побиједити. Знам ја тебе, нећеш се ти 

предати, али мораш што прије засукати рукаве и 

ухватити се у коштац са судбином. Мораш је 

гристи зубима, гребати ноктима, ударати 

кољенима, лактовима – чим стигнеш, само јој се 

не смијеш предати,“ упорно ме храбри Чуро. 

            „Лако је вама било, нисте имали довољно 

књига и папира да по њима сијете оволики отров 

мржње“, покушах да оправдам свој страх. 

                „Нисмо имали толико књига,  али знали 

смо их боље чувати и биле су утицајније. Но, 

мржња увијек има исто сјеме и у исте се њиве сије, 

само су начини сјетве различити. У моје вријеме 

једни су пјевали 'Косово се чуди поље како Милош 

Турке коље', а други  'Косово се чуди поље како 

Мурат Србе коље.' То је исто, исто сјеме, што 

сада ови сију по књигама и новинама. И не само 

то! Једном су једни у џамију убацили цркнуто 

прасе па су ови други у страху од куге морали 

цркотину сахранити и то уз вјерски обред, а онда 

мачки пребили кичму и убацили је у цркву да би ове 

друге тако натјерали да је  убију, да се јадница не 

мучи, и сахране као мученицу и опрости ми, Боже 

и сви свети, као светицу. Зар то није страшније од 
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онога што је нашарано по овим твојим књигама?“ 
прекори ме без имало сажаљења и разумијевања. 

            „Па ко то безумље први поче?“ упитах 

одсутно. 

             „Ех, као да је то важно! Почели они којима 

прво платише да сију страх од оних других и 

илузије како ће им бити боље и како ће они бити 

бољи без оних других, како су они други коров који 

треба затрти и како од њих потиче све зло овога 

свијета. А наручилац сједио далеко и уживао у 

томе како ће наша земља и све што је у њој и на 

њој (наше ливаде и њиве, шуме и пашњаци, биљке и 

животиње, потоци и ријеке...) бити његово 

богатство када се ми покољемо око просутог 

ситниша и шарених лажа. То клање ће он 

прекинути у тренутку када процијени да је и на 

једној и на другој страни остало онолико руку 

колико му је потребно да га служе. По истом 

рецепту почињу и завршавају се сукоби свуда у 

свијету,“ заврши са дубоком резигнацијом. 

             „Па, мој мудри Чуро, кад све то знадосте, 

што пристадосте на то?“ упитах га не скривајући 

иронију. 

          „Ко те пита пристајеш ли или не? Кад 

задњица зине на велико, кад опанак уобрази да је 

чизма, кад капа постане паметнија од главе, када 

се задивиш себи у огледалу – онда крене бујица и 

једноставно те понесе, хтио ти или не, а они знају 
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како се покрећу велике воде,“ објасни чудећи се како 

нисам већ одавно схватио тако просте, разумљиве и 

лако прозирне ствари. 

            „А откуд толика мржња у људима и међу 

људима?“ покушах да откријем тајну која ме одавно 

мучи. 

           „Много питаш! Можда је то она 

супротност између љубави и мржње, добра и зла 

која покреће свијет. Можда је то похлепа за већим 

и љепшим или само страх од других... Ко ће 

знати?! Сигурно је само једно -  да је спашен,  не 

онај ко преживи,  него онај кога мржња не отрује,“ 

рече и нестаде. На зиду остаде само портрет чврсто 

урамљен испод стакла. Остаде сам у својим вјечним 

стрепњама и надањима. 

          „Е, мој Чуро, хоћеш ли надживјети ово вријеме 

мржње?“ чух себе разочараног и немоћног и кренух, 

не знам куда, али ипак кренух. 

 

           П.С: Кад сам дошао кући, измумљао сам ову 

причу на папир с надом да ћу надживјети вријеме 

мржње неотрован њом и спашен на крају. 
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                         ПОДЈЕЛЕ 
 

          Годинама истом улицом одлазим на посао и 

враћам се са њега. Тачно знам када ће се  забијељети 

багремом, замирисати липом, на којој брези лишће 

прво почне да се злати, из кога дворишта најљепше 

мирише домаћи хљеб, а из кога расцвјетали јорговани, 

под којим кровом ласте свијају гнијезда и када ће се 

излећи млади, под којом стрехом зими циличу врапци, 

на ком крову се скупљају голубови, на којим 

димњацима се гнијезде роде... Тачно знам у које ћу 

доба дана на отвореним капијама поздравити старце, 

махнути руком дјевојкама на балконима и  отвореним 

прозорима, у којој смјени ради сваки трговац у 

улици... Једном страном улице одлазим на посао, а 

другом се враћам са њега.  Годинама срећем исте 

људе и размјењујемо поздраве, бриге, досјетке и 

пецкалице. Ако само једног дана не видим или не 

сретнем неког од њих, забринем се као да ми је род 

најрођенији, а онда неког од сљедећих дана силно се 

обрадујем када ми каже да је на селу сијао поврће, 

косио траву, купио шљиве, тресао орахе, пекао 

ракију... „Ех, а ја, будала, мислио све најгоре!“ 

шапућем у себи. Нервирам се ако одмах у понедјељак, 
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док су „ране“ још свјеже, не сретнем оне чији је тим 

те недјеље изгубио утакмицу да их мало приупитам, 

као тобоже ја не знам, за резултат, спреман да већ 

сљедећег понедјељка, ако се никако не успијем 

провући, прогутам вруће кнедле. 

          Овога прољећа, откако су политичари и њихови 

медији посијали неповјерење међу људе, једном 

страном улице иду „наши“, а другом „њихови“. 

Чувамо се да нам се не сретну погледи јер онда би се 

морали поздравити, а то нам не би могли опростити 

ни „наши“ ни „њихови“. Одмах би постали издајници 

или у најбољем случају неко ко је сумњив и коме се 

не треба вјеровати. Радујемо се када на другој страни 

препознамо нечије ципеле или ход, чујемо познат глас 

или драг смијех. Волимо када падају кише, а овога 

прољећа падају сваки дан, па под кишобране можемо 

склонити своје погледе, бриге, стрепње, слутње... 

Срећни смо када не морамо ићи на посао или када до 

њега пронађемо неку другу стазу која мање боли. 

          Све капије и сви прозори су затворени. Улицом 

пролазим као сјенка, наравно, оном страном која је 

резервисана за „моје“. Нисам примијетио ни када су 

ласте дошле, ни јорговани исцвјетали, ни када су се 

забијељели багремови...  Не примјећујем ни мирис 

хљеба из дворишта, а на прозоре и балконе не смијем 

ни да подигнем очи. Свраћам само у „наше“ књижаре, 

купујем само у „нашим“ пекарама, пиљарама и 

трафикама, одлазим у „наше“ кафиће, шишам се код 
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„наших“ фризера, читам „наше“ писце, узимам 

„наше“ новине, говорим, пишем, псујем и пљујем 

онако „нашки“. Све смо подијелили на „наше“ и 

„њихово“. Све. И ваздух. 

          Људи воле да се дијеле на наше и њихове, 

познате и непознате, домаће и странце,  богате и 

сиромашне, младе и старе, да се дијеле по 

занимањима, oбразовању, религији... Подјеле су 

човјекова коб коју носи из времена кад је живио у 

чопорима, па то пренио на хорде, касније на класе, 

државе и народе, религиозне и идеолошке скупине. 

Послије сваке подјеле долазио је неминован сукоб – 

чопор на чопор, хорда на хорду, класа на класу, 

држава на државу,  народ на народ... И ова подјела 

људи истога неба и земље, исте крви и језика, исте 

пјесме и игре, истих радости и туга, води у неминован 

сукоб. Сви то осјећамо и знамо, али немамо снаге да 

да зауставимо те подјеле. Вође чопора су нас пажљиво 

пребројале, разврстале и постројиле. 

          Недјеља је. Цијели дан сипи киша. Шетам 

пустим улицама. Нешто ме је одвукло у ону којом 

одлазим на посао. Има мјеста која се не заборављају, 

као ни прве љубави, и која нас увијек опсједају неком 

тихом и болном сјетом. Нигдје живе душе. Ипак, идем 

„нашом“ страном, јер нас ових дана неке невидљиве 

очи прате на сваком кораку да не би случајно неко 

искорачио из своје групе. Људи се у групе сврставају 

или по поријеклу, или својом вољом или силом. 
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Поријекло је нешто чиме смо одређени и сврстани 

рођењем и што не можемо мијењати својом вољом, 

осим ако нећемо да заборавимо ко смо и шта смо па 

да онда живимо у магли илузија и да у њој тражимо, а 

не налазимо, неко своје ново ја. Својевољно се људи 

прикључују одређеним групама из властите 

несигурности да у њима нађу заштиту или из личне 

амбиције да се у групи постане неко или нешто, да  се 

постане већи и значајнији него што стварно јесте. 

Силом нас групишу они који имају економску и војну 

моћ, они за које, ако ниси са њима, онда си против 

њих и тада си постао дивљач за одстрел. 

 

           Осјећам да ме кроз ове мисли и млазеве кише 

прекоријева Чуро, мој курђел са Загорја: „Шта ту 

мудрујеш и мозгаш, кад је све јасно! Твоје мјесто 

сам одредио ја, а моје Новак. Главу горе и крени 

путем који ти је одређен.  Укључи ту главурду да 

те чува, а не да те мучи.“ 

          „Е, ти ћеш данас мене преко пет вјекова да 

савјетујеш!“ хтједох да га се ријешим. 

          „Моја букова главо, баш мислиш да и ми 

нисмо пролазили кроз исте подјеле, да сте ви зато 

што имате електрику нешто другачији! Знаш ли 

да су они који су живјели само стотинак метара од 

воденице морали ићи да жито мељу дан хода даље 

јер је воденица била наша, а ми смо умјесто код 

ковача који нам је био само преко потока морали 
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прећи планину да би поправљали алатке јер ковач је 

био њихов. Постоји нешто у људској природи што 

је вјечно и непромјенљиво. То треба знати и 

поштовати,“ казује кроз вијекове тихо и убједљиво 

Чуро своје горке истине.  

           „А шта би са пријатељима из реда оних 

других?“ хтједох да сазнам шта ће бити са мојим 

пријатељима који нису „наши“. 

          „Двадесет година сам истом човјеку продавао 

дрва, сир, кајмак и месо, увијек најбоље и по цијени 

бар за једну пару нижој од важеће. Под истим 

условима је продавао он мени со, шећер, ракију, 

кафу, мед... Двадесет година без иједне преваре или 

подвале. Једног дана морао сам престати ићи код 

њега да нас не би оптужили да тргујемо са 

туђином и непријатељем. Схватио је да чувам и 

њега и себе и у знак захвалности послао ми тајно 

литру његове домаће ракије и килограм меда, а ја му 

исто кришом вратио грудву сира и килограм 

кајмака.  Зар тако није и данас?“ приупита на крају.  

          „Зар се заиста мора у групу?“ хтједох да ми 

потврди оно што сам и сам знао. 

          „Не мора, али ћеш онда бити црна овца, и 

међу својима и међу њиховима, и једни и други ће те 

једнако презирати. Ако одеш са њиховим, водаће те 

и показивати по вашарима као медвједа на ланцу. 

Ти имаш право да прихватиш ту улогу мечке, али 

немаш право да то пренесеш на дјецу. Одлука није 
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само твоја него и њихова, а да ти право кажем и 

моја, и мене се то тиче,  па сам зато дошао са овом 

кишом, из  скоро петсто година мировања, да ти 

ово кажем. И да знаш, када дође до сукоба, они који 

нису ни тамо ни амо, први ће бити на мети и 

једних и других!“ каза љут што не схватам ствари које 

су одавно јасне и лако схватљиве и оним најглупљим 

и нестаде у млазевима кише. 

          Окренух се и пођох кући. Корачам некако 

чвршће и сигурније, гледам ведрије, мислим бистрије 

и јасније. Чини ми се да сада први пут тачно знам  

куда ми је ићи и шта ми је радити. Пут, мјесто и улога 

су ми давно одређени. Ваља радити оно што се мора, а 

не оно што бих хтио. У групу се мора јер си изван ње 

слаб и рањив.  Ствари ваља прихватати онаквим какве 

јесу, а не каквим би ми жељели да буду, а жеља и 

снова се не треба одрицати, то ти бар не могу узети, 

подијелити и разбуцати.   

          Корачам улицом са надом да ћу једног дана, 

када прође лудило подјела и хаос рата имати коме да 

пошаљем литру ракије и теглу меда и да ћу у свим 

тим   ломовима који долази знати чувати своје жеље и 

снове, своју част и образ.  
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                           СТРЕПЊА 
 

            Риједак сунчани дан овога прољећа хиљаду 

девет стотина деведесет  друге године напунио је 

градски парк дјецом. Сједим на дрвеној клупи испод 

крошње жалосне врбе и уживам у њиховој игри, а 

они јуре између жбуња, скривају се иза дрвећа, 

ваљају се по трави, трче за балонима, шутају лопту, 

хватају лептириће,  љуте се на њихову брзину и  

неухватљивост... Све то раде уз гласан смијех и 

радосну вриску. Уживају у љепоти покрета свога 

тијела и чаролији свога гласа.  

            Све их покреће на игру, од свега ће направити 

играчку и све ће претворити у покрет. Ни у чему 

нема толико радости и толико маште као у тој игри. 

Сваки потез и свака ријеч су неочекивани, нови и 

непоновљиви. Свако од њих игра своју игру, слиједи 

посебан ритам, налази властити израз... Надахнуће 

налазе у властитој машти и једни у другима, а гдје 

налазе снагу за игру од јутра до вечери, то нико не 

зна. Дружење их само снажније подстиче на нов 

стваралачки напор, а игри се предају и без друштва.  
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            „Када човјек и због чега изгуби смисао за ту 

стваралачку игру, зашто заборави најбољи и 

најљепши дио себе?“ питао сам се док сам уживао у 

симфонији дјечијих покрета, вриске и смијеха. 

          Пјешчаном стазом зшкрипаше војничке чизме 

са дебилим ђоновима. Расипа се пијесак под њима и 

иза њих остаје дубок траг. Носе оне три маскирне 

униформе са шлемовима на глави и око паса 

широким опасачима на којима на средини висе 

бомбе, десно од њих пиштољ, а лијево бодеж. На 

грудима шмајсер и двоглед, на очима тамне наочаре 

са огледалцима у којима се прати шта се догађа и иза 

леђа, на рукама црне кожне рукавице са одсјеченим 

прстима. У лијевој руци моторола, а десна празна – у 

грчу, спремна за акцију. И овако маскиране лако 

препознадох лопове и силеџије који су осуђени на 

дугогодишње робије и чије трајање нису ни 

преполовили, а ево их сада на слободи као оружана 

елита народа и његових вођа.  

             Са мотороле као директан пренос борбе грме 

вјештачки монтирани снимци експлозија граната, 

грмљавине хаубица, рафали митраљеза и борбени 

покличи: „Хватај живе! Кољи, брате! Извади му 

гркљан!...“  Једна од унифирми коментарише пренос: 

„Ала ће им се наши најебати мајке!“ Пренос и 

коментар су намијењени пролазницима.  

           Мјеркају ме дрско са висине и најпослије 

пролазе поред мене као поред нечег што није 
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достојно њихове пажње. „Добро је док је тако,“ 

помислих, „али неће то још дуго тако бити.“ 

           Дјеца им потрчаше у сусрет. Дјеца воле све 

што је ново и необично. Дјеца у њима сигурно виде 

супермене или марсовце. Дјеца загледају униформе, 

оружје и опрему. Дјеца би се играла са њима.  Само 

се једна буцмаста плавушица сва окупала у сузама. 

Неки унутрашњи глас је опомиње с ким има посла.  

            Кожна рукавица без прсти спусти се на плаве 

увојке: „Не бој се ништа! Видјећеш сутра, кад чико 

коље, ништа не боли.“ Доња усна му заигра, оштар 

грч ухвати лице, поглед се сузи, а прсти се укочили. 

Чико би то урадио и данас, сад одмах, али му је 

моторола рекла да још није вријеме, да се стрпи још 

само мало. (Хвала Богу и мотороли!) Шлемови се 

изгубише у дубини парка, а дјеца се вратише игри, 

сада нешто мирнијој и тишој. Не знам да ли су их то 

ипак уплашиле униформе и оружје или опоменуле 

сузе оне дјевојчице. 

           Низ стазу се појавише три нове униформе. Све 

је исто, од одјеће, преко опреме и оружја, до порука 

са моторола и коментара намијењених пролазницима. 

Разлика је само у симболима на рукавима и 

шлемовима, а и они некако слични. Ваљда тако и 

треба када су из истих магацина и од истих трговаца, 

само су различите вође које слушају, а исти је 

господар коме служе. И њих лако препознадох. 

Сваком је остало неодслужено још најмање по 
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десетак година тешке робије.  Сада имају важнија 

посла  - треба служити народу. У сусрет им иду три 

више дјевојчице него дјевојке са књигма под 

мишком. Униформе се цере, облизују дебелим 

језицима бале са меснатих усана и гутају дјевојчице 

погледима животињског нагона. Дјевојчице  с 

презиром окрећу главе у страну. 

            „Видјећете сутра како се вришти од среће 

кад Баја цепа!“ зарежа увријеђено једна од униформи 

бијесна на моторолу што не даје знак за почетак. 

Дјевојчица га пљуну погледом и пркосно продужи 

даље. Задрхтах, ни сам не знам да ли од њене 

храбрости или од страха како може страшно платити 

тај свој пркос и презир. На срећу, тројка настави пут 

за оном првом. Још једном се захвалих Богу и 

мотороли што макар привремено сачуваше и ову 

дјецу. 

 

          Једва устадох са клупе као да ми је на леђима 

била тона терета неког времена које тек долази. 

Погледах низ стазу куда су нестале униформе. „Не 

брини за њих! Неће они једни на друге. Не траже 

они противника већ жртве, никада неће постати 

војници, али хоће национални хероји. Биће 

пљачкаши, отимачи, паликуће, силеџије и кољачи 

– страх и трепет у почетку туђима, а касније и 

својима, а када се једном заврши рат, најтеже ће 

се њихови ослобађати њихових заслуга, а о 
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повратку иза решетака, одакле су пуштени и гдје 

им је стварно мјесто, више неће бити ни говора. 

Многи ће од њих завршити као бисте у градским 

парковима,“ слушам како ми иза леђа, док ми 

помаже да устанем, казује тихо и разложно Чуро, мој 

курђел са Загорја. 

           „Опет ти, а нико те није звао“, одговарам 

покушавајући да прикријем да ми је драго што ми се 

баш сада нашао. 

          „Ма колико то хтио, не можеш се мене 

ријешити, нити се ја могу тебе одрећи. Можда је 

тако боље, заједно, ваљда,  више знамо и лакше 

ходамо,“ полако, а убједљиво каже Чуро. 

          „Видје ли то ово? И дјецу би силовали и 

клали! Какви смо то људи постали?!“ 

           „Томе се стално чудила и моја Душанка. 

Нисам јој то никад могао објаснити, а видим, нећу 

моћи ни теби. Људи смо и сада какви смо одувијек 

били. Прије него што ћемо се поклати на Загорју, 

послали они лудог Блеју обученог у крвљу попрскану 

овновску кожу са крвавим ножем у зубима међу 

нашу чобанчад. Дјеца се избезумила, од страха се 

расула на све четири стране, једва куће 

потрефила. Сутрадан наши, ето, рекох наши,  

отправе мутавог Њаку голог-голцатог са исуканом 

још крвавом воловском жилом кроз коју је, да буде 

чвршћа, провучена дрвена шипка, међу њихове 

дјевојке које су на потоку прале рубље. Цуре, 
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јаднице, босе сукнуле кроз жбуње и трње и крвавих 

ногу поулијетале у куће, а рубље вода однијела. 

Прво треба ударити на дјецу и њима задати 

страх, а онда се дјечији страх и сузе не опраштају 

и ето ти онога што су хтјели и планирали. Све је 

исто некад и сада, можда су ови твоји мало, али 

само мало, углађенији, али су опаснији од наших 

Блеје и Њаке“, казује мукло своју, а и моју муку 

Чуро. 

            „А како ти преживје напад на Загорје?“ 
упитах га изненада и ни сам не знам због чега. 

            „Ах, како, не питај! Пошто сам био чуруг 

(сакат) у десну руку, нисам био ни за коња, ни за 

сабљу, ни за копље. Отац Новак остаде мјесто 

мене, а мене послаше да жене, дјецу и старце 

проведем кроз планине што даље од загорских 

ватри. Тако ја стигох под Сињајевину у Тушину, а 

Новак костима оста на Загорју у Шивољу. Ама, 

пусти то сад, чуо си ти за то, него иди кући, 

дијете, брини за нејач, склањај их негдје! Ови се 

дуго не могу држати на ланцу! Или ће им газде 

одвезати руке или ће се одвезати сами – то је 

питање дана, а можда и сата. Пожури, сине, 

добро их познајеш ко су и какви су, гдје су били и 

шта су радили!“ каза ријечима које не трпе 

приговор и нестаде. 

          Када сам дошао кући, покушао сам да 

побјегнем у сан, који је тешко долазио, а кад напокон 
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стиже, видим градски парк ограђен бодљикавом 

жицом и у њему избезумљену дјецу како бјеже, 

падају и дижу се уз очајне крике док их јуре они 

марсовци са моторолама и крвавим бодежима и 

умножени Њако у крвавој овнујској кожи и ножем у 

зубима и голи Блејо са воловском жилом. 

              „Замијенио си Њаку и Блеју,“ шапће ми 

Чуро. 

               „Зар има икакве разлике међу њима?“ 
шкргућем у сну  кроз стиснуте зубе.  

          „Нема, нема баш никакве, него кажем да бих 

те пробудио из тога мучења,“ тјеши ме Чуро.  

            Пробудих се сав окупан у врелом зноју. 

Дотетурах до прозора и отворих га. Напољу мркли 

мрак и мртва тишина. Тешко долазим до зрака. Када 

напокон успјех удахнути тешки влажни ноћни зрак, 

промрмљах мртвим устима: „Боже, спаси бар 

дјецу!“  

             Одговора нема. Мркли мрак и студена 

тишина ћуте и уживају у свом мртвом царству. „То је 

то! Стигли смо тамо гдје нас воде,“ шапнух 

помирен са судбином. 
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тога прољећа 1992. године измамио ме у шетњу. 

Жељан сам сунца и ведрине, али се вучем улицама 

безвољно, тромо и тмурно. Носим са собом неке 

мрачне, оловне слутње. Избјегавам пролазнике јер не 

знам шта да их питам, а још мање шта да им кажем. 

Најрађе бих се вратио кући и затворио у самоћу и 

тишину. Но, знајући колико су тешке и самоћа и 

тишина, продужих према Градском стадиону. Надао 

сам се некој утакмици па да ме љепота игре бар на 

тренутак ишчупа из црних слутњи. 
           Међутим, силан свијет се гура кроз широм 

отворене капије. Иза бетонских зидова тутњи као ехо 

блиске битке  музика, новокомпонована и назови  

патриотска. Свијет ме угура кроз једну капију. 

Стадион крцат као кошница. Све мирише на ћумур, 

ћевапе, лук, пиво и јефтину ракију. Мушкиње 
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упртило пивску или ракијску флашу, зашврачило 

очима и плете ногама, а женскиње се напасно кикоће 

и бестидно увија. 

           На огромној позорници украшеној великим 

такозваним националним симболима упеле се 

надувене мјешине у скупим одијелима и редају се за 

микрофонима. Из огромних црних кутија тутње 

њихови промукли позиви на јединство и одбрану.  

           „Хоћемо ли?“ тутњи црна кутија. 

           „Хоћемо!“ одговара проврело пиво у један 

глас. 

            „Можемо ли?“ пита моћно озвучење. 

            „Можемо!“ одговара још моћнија ракија. 

            „До Токија?“ провјерава вођа докле су 

спремни поданици да га слиједе. 

            „До Токија!“ одговарају закрвављених очију 

сви као један. 

          „Овима не треба оружје, они су спремни 

зубима клати!“ помислих и почех се кроз масу 

тискати ка излазу. Још једном погледах на позорницу 

на којој иза вође стоје утегнути мантили и поносно се 

смјешкају што су овако успјешно обавили посао. 

          Када изађох, одахнух са олакшењем не слутећи 

у први мах да се лавина закотрљала и да је нико 

више, и кад би хтио, не може зауставити. Кренух 

према ријеци. Увијек, када ми је на души тешко, 

кренем према њеним обалама. Вода ми својим шумом 

и свјежином враћа мир, а тиме што се у току вјечно 
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обнавља, даје наду. Ту бих, у том тихом шуму, 

свјежини и протицању могао остати сатима без 

иједне тешке мисли и уздаха. Зато ми је ријека 

требала сада више него икада, требала ми као једина 

нада и спас. 

          Са простране ливаде крај ријеке тутњи музика. 

Цијели простор се црни од народа. На сваком кораку 

се точи медовина. На роштиљима се врте јагањци, а 

на средини вашаришта већ се сијеку комади од 

печеног вола.  Исти покрети и погледи, слични 

симболи и пјесме, скоро иста позорница и вође на 

њој, потпуно иста питања и одговори као на 

стадиону. Учини ми се да се  цијели стадион неким 

чудом преселио на ову пољану. 

           „Да се мени ово не привиђа?“ упитах се и 

протрљах очи. Препознајем неке људе. Гледају ме 

чудно што не носим у једној руци флашу, а у другој 

комад печења и што се из свег гласа не дерем: 

„Хоћемо! Можемо! До Токија!“ Да бих избјегао 

сусрет са њима, објашњења и, што је најгоре  и од 

свега најувредљивије и најпонизније - правдања, 

пожурих према ријеци. 

 

          Изабрах један раван камен уз само рјечно 

корито и уморно се спустих на њега. Пробам да чујем 

шум ријеке, али ми у једном уху тутњи музика са 

стадиона, а у другом са вашаришта, па се сударају у 

мозгу и цијепају га по средини. Љутито купим 
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каменчиће и бацам у воду, она ми као крива. Кругови 

се шире, сустижу, сударају, дрхте, трепере... 

          Одједном се у сред кругова појави ведро и 

насмијано лице: „Шта је? Препао си се и изгубио! 

Да ти није тих густих црних обрва које се тако  

лако скупљају, извијају и таласају, никада не бих 

рекао да си мој. Ја бих, братац мој, марно килограм 

јагњетине, залио то литром медовине па онда 

збајбочио једну снашу међу ове врбе. Их, милине, а 

онда заједно на хлађење у ријеку.“ Очи му горе, час 

подиже десну, а час лијеву обрву, а језиком облизује 

танке као крв црвене усне. 

          „Ти, ти си Милан из Тушине испод 

Сињајевине, онај што је због снаша и чобаница 

често стављао главу у торбу!“ чисто му се 

обрадовах. 

          „Ех, тај, тај! Не знаш ти нашу Сињајевину, 

ту све пуца од снаге и једрине, све и најмања 

травка. А тек како све дању, а ноћу изазовно 

миришe на једрину и снагу. Човјек ту једрину, снагу 

и мирисе упија из свјетлости сунца и мјесеца, из 

камена и тла, из воде и биља... па не зна шта ће са 

собом, него за чобаницама, брале, а ти ми се 

скупио, снуждио, изгубио, смањио... уместо да се 

дохватиш јањетине и медовине, а онда ону 

учитељицу... Јеси ли видио како је ужагрила у 

тебе?! Игра ти брк, моја си ти кост, братац, 

моја!“ ликује Милан. 
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          „Снаше, снаше, Милане, а шта Зорка каже?“ 

хтједох збунити његову разметљивост. 

          „Моја Зорка? Па све сам их јурио због Зорке, 

да нађем чвршћу, једрију, слађу... али џабе, ни једна 

јој није била ни до кољена. Знала то моја Зора па 

им свима пркосила, а оне је гледале са нескривеном 

љубомором. Сила је моја Зора, сила,“ развезао па не 

зна стати. 

          „Никако да се сјетим на којој трибини сам 

видио попове, а на којој хоџе,“ потражих помоћ од 

Милана. 

          „Опет ти! Били су тамо гдје је требало да 

буду! Све је било на свом мјесту осим тебе. 

Уобразио човјек да може зауставити крваво коло! 

Тај точак више се не зауставља! Него ти, братац 

мој, живи живот, живи сваки његов трен и у миру 

и у рату јер ни један трен живота се више не 

понавља. Прољеће, сунце, печење, медовина, ријека, 

врбе и учитељица... Хајде, не губи вријеме, ни један 

трен, разумијеш ли?“ пожурује ме Милан.  

          „Човјече, зар не видиш какво се крваво коло 

спрема, а теби је до...“ планух као ван себе и крупан 

камен бацих у оне кругове у води гдје се Милан 

појавио да бих отјерао његов ра ционализам и 

оптимизам, али узалуд, он упорно наставља. 

          „Све видим и све знам. Баш мислиш да у моје 

вријеме није било печења, вина и ракије; труба, 

добоша и  гусала; трубача, добошара и гуслара, 
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само што сте их ви појачали електроником, а у 

моје земаљско вријеме то је бројношћу 

надокнађивано. Отимао сам се и ја томе колу, али 

хтио ти или не, увуку те у њега и ваља ти играти. 

Е, у игри је ствар, сви играју исто коло, али свако 

на свој начин, свако своју игру. Играо сам и ја у 

таквом колу, али играо своју игру и пазио до кога се 

у коло хватам.  Играо и сачувао чисте руке, 

породицу и своју главу, а од живота у свакој 

прилици узимао све оно што он лијепо пружа 

човјеку. Ни у једном тренутку нисам изгубио главу, 

потонуо у црне мисли и слутње, мислио како да 

зауставим незаустављиво и ухватим неухватљиво 

као ти данас. Шта је – ту је,  у се и у своје кљусе. И 

упамти,  глава се главом чува и ни један једини 

трен овоземаљског живота се не понавља, а тако 

их је мало, братац мој!“  Говори  чврсто, ведро и 

убједљиво као да су то најједноставније и најјасније 

ствари на овом свијету. Изненада, као што се и 

појавио,  нестаде у дубини ријеке.  

             У том тренутку сам вјеровао да је отишао за 

неком рјечном вилом која му се баш тада указала. Би 

ми мило што оде, јер сам се морао у свему сложити 

са њим, а нисам имао или воље или снаге да то 

учиним. Нешто се у мени још увијек грчевито 

отимало истини, можда је то било оно што зовемо 

луда нада. „Надање је лудом радовање“, подсмјехнух 

се самом себи. 
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           Заиста, то послијеподне сам хтио послушати 

Милана, али ништа ми није ишло од руке, чак, 

срамота је признати, ни она напаљена учитељица. 

Ратни бубњеви ми нису дали мира. Слике са стадиона 

и вашаришта стално су ми се вртјеле пред очима, 

мијешале се и умножавале. Ипак, све је било јасно 

као дан -  мораћу у коло и мораћу научити како 

играти своју игру и живјети, како каже Милан, сваки 

трен живјети и у миру и у рату, другог избора немам, 

уколико свјесно нећу да ме прогута разјарена маса и 

мрак, а још ми се не иде у њихове чељусти.     

          Захваљујући Милану, враћао сам се кући 

некако храбрији и јачи. Чинило ми се да сам први пут 

схватио чему служе живот и глава и би ми жао што 

сам, да бих то схватио, узео вријеме Милану. Грехота 

је траћити вријеме људима који знају како живјети 

живот, радовати му се и уживати у њему чак и онда 

када радости и уживању нису прилике наклоњене. 

Схватио сам да тај рат према коме нас незаустављиво 

воде хоће узети много живота, али неће прекинути и 

уништити љепоту и радост живљења, а то је ипак 

најважније – сачувати то да вјечно траје. 
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                              СИЛА 
 

 
          Од раног јутра на градском тргу трешти музика 

– бубњају бубњеви, трубе трубе, завијају виолине, 

ударају корачнице... Од њих се тресу прозорска 

стакла, подрхтава лишће на дрвећу, бјеже голубови...  

Гдје год се могло, окачене заставе, пароле, слике... На 

сваком ћошку се точи бесплатна брља и млако пиво. 

Огромна позорница доминира тргом. На њој слика 

вође у неприродној величини – упет и достојанствен, 

чврст и непобједив, озбиљан и замишљен, а око њега 

пароле, заставе и цвијеће. Градским улицама 

звучници са аутомобила позивају грађане на велику 

војну параду у центру града да виде наш понос и 

снагу, поздраве наше браниоце, хероје и витезове, 

дочекају нашег бесмртног вођу и одају му признање 

за све оно што чини за нас. 

          Свијет се рано почео окупљати да заузме мјеста 

са којих се најбоље види позорница и они који ће 

марширати испред ње. Они који су већ добро потегли 
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бесплатне ракије узвикују пароле: “Живио!“ овај и 

онај. „Сви к'о један!“ за ово и оно.  „Не дамо!“ то и 

то... Организатори се устрчали па чисте, дотјерују, 

поправљају... Сад народ треба да види ко је све ово 

овдје организовао и припремио јер послије, кад дођу 

Они, нико на њих неће обратити пажњу. Дјеци све 

ово личи на циркус. Знају дјеца одлично неким 

урођеним предосјећањем шта је шта, само их нико 

нити пита нити њихово мишљење озбиљно схвата, 

иако народна изрека каже: “Дјеци анђели казују“.  

Јуре се око позорнице, између застава, саксија са 

цвијећем и звучника, а редари их растјерују јер сваки 

час може доћи вођа. 

          Свијет се натискао да не можеш мрднути. Није 

добро да неко примијети како те није било на паради, 

а добар је плус да те види што више људи, поготову 

вођа. Највећа је гужва испред саме позорнице и тамо 

гдје се точе ракија и пиво. Стојим леђима прислоњен 

уз багрем и не могу да вјерујем својим очима како им 

је пошло за руком да оволики народ окупе око само 

једног вође и само једне идеје. Знам да у сусједном 

градићу данас у исто ово вријеме исту овакву параду 

организују они други, али не знам да ли су се то вође 

договориле и народ окупљају око себе на страху 

једних од других. 

          Продоран звук фанфара најави долазак вође. 

Јасно га видим између кожних јакни, дугих мантила, 

црних шешира и тамних наочала. Благонаклоно и 
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очински брижно се смјешка, пријатељки пружа руку 

свима, милује дјецу по коси, маше руком оним који 

су даље од њега, стеже обадвије песнице на поздрав... 

            Јест велика гужва око великог вође, али се 

тачно зна на којој удаљености од њега, десно или 

лијево,  мора бити сваки шешир. „Живио!“ проломи 

се као на команду над тргом, а затим дуг и снажан 

аплауз. Вођа се пење на позорницу и чврст као 

исклесан од мермера поздравља одушевљено масу 

стиснутим песницама. Прилази микрофону и почиње 

говорити чврсто и надмено, често прекидан повицима 

одушевљења и аплаузима одобравања. Ма колико се 

трудио да упамтим нешто од онога што је говорио, 

ништа ми није остало у глави. Знам само да они, то је 

народ оличен у вођи, нешто не дају и неће дати по 

цијену живота, да ће некоме показати зубе, да је 

дошло њихово вријеме, да ће ићи до краја, да су они 

неко и нешта, а они други нико и ништа...  Никако ми 

није било јасно да нико не види да им је вођа низак, 

гузлат и трбав, да има велики подвољак, ћелаву тикву 

и затупаст поглед, а онда се сјетих оне приче о дјеци, 

голом цару и новом одијелу, па се насмијах сам за 

себе, а на рачун великог вође. Вођа заврши своје 

упињање из петних жила, млатарање рукама, ватрене 

поруке и оштре пријетње уз опште одушевљење и 

скандирање.  
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          Уз звуке марша појавише се војне колоне. На 

челу ратне заставе, а за њима корак чврст и одлучан, 

стас прав и поносан, поглед оштар и озбиљан, 

униформе нове и попеглане, оружје савремено и 

убојито... Тутње за њима моћне машине и са њих 

зијевају дуге цијеви! Руку на срце, ничему мане нема. 

Народ, сложно као један, удара и ногама и рукама у 

ритму корачнице тако да се цио трг претворио у један 

једини корак. 

          „Сила су,“ промрмљах у себи и за себе. 

          „Ово сила?“ препознадох иза леђа подругљив 

глас Милана, мог далеког претка (парћипан) из 

Тушине испод  Сињајевине. „Само их треба 

намамити негдје у уске кланце и клисуре па им 

заскочити са стране и са леђа, па да видиш како се 

баца свијетло оружје, подижу руке увис, а упишају 

од страха ове нове униформе. Гледао сам силније и 

јаче, на арапским атима и у кинеској свили, на 

сребреним седлима и са оружјем златом 

украшеним, па кад пред њих с кубуром из кланца 

излетиш, напуне од страха свилу и упишају 

сребрено седло и арапског ата. Нису такви само 

њихови, него и наши. Гледао сам и наше соколове 

са златом украшеним токама на прсима и 

кубурама за пасом како по злату повраћају чим 

угледају крв и исукана цријева. Ово није никаква ни 

снага ни сила већ представа да се своји охрабре, а 

они други уплаше. Лако ћеш ти с овима и 
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оваквима, него види како ћеш са собом. Страх од 

противника убија, а не противник. Погинуо си чим 

се препаднеш.“  
          Лијепо ми га слушати па га не прекидам све док 

ме не прекори страхом. „Лако је вама било 

ратовати по Ускоцима испод Сињајевине кад није 

било ни топова ни тенкова, него западни у кланац 

па изненада, прије него се противник снађе, 

завршиш посао,“ хтједох омаловажити њихово 

четовање. 

          „Јест Сињајевину Бог за све дао -  и за 

уживање и за ратовање, а шта фали твојој 

Требави? Намамити ову гвожђурију у кланце и 

докусурити, а ни топ не пуца сам, не ратује се 

против топа него против човјека, а ту је ствар у 

томе ко је мудрији и ко боље контролише страх. 

Главу прво човјек сам изгуби па му је тек онда 

противник доврши. Није ово безазлено, али није ни 

страшно. Барут је сув и сваки га час неко може 

потпалити, а ти се узалуд надаш да ће неко све 

ово зауставити. Неће, буразеру, много је блага 

овдје уложено да би се без крви зауставило. Него на 

вријеме заузми бусију и ти одреди противнику 

мјесто и вријеме. Све је јасно, чекања више нема,“ 

енергично ће Милан. 

          „Погледај овај народ како је напаљен, а има га 

као на гори листа! Све ће ово наоружати и, милом 

или силом, у војнике претворити, а овако 
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напаљени жестоко ће ратовати,“ признадох му 

своју забринутост. 

          „Ама какав народ, када запуца, свако брине 

само о својој позадини и гледа гдје ће је на сигурно 

склонити. Сви су они сад јунаци док не почне да 

звижди око ушију, а онда у мишију рупу. Него види, 

види ону трговкињу, е,  јес успишала очима, види 

како увија задњицом и цупка ногама,“ говори ми у 

једном даху. 

          „А шта ћемо, буразеру, са Зором?“ злобно га 

приупитах. 

           „Шта? Моја Зора је за њу ватра жива, него 

ја само да видим колико је Зора боља од ње. Ама, 

уствари, не кажем због себе, него због тебе, да 

излијечиш страх од ове параде и да видиш да и 

друге имају ону ствар, а не само твоја жена,“ 

правда Милан своју похоту. 

          „Ех, Милане, Милане, ко те не зна, скупо би 

те платио!“ подсмјехнух се овој Милановој бризи 

за мене. Кренух кући охрабрен свим оним што Милан 

рече и  баш нимало импресиониран ни масом, ни 

њеном војном силом, ни великим вођом. Док сам се 

враћао кући, пратила ме снажна музика са трга и 

повици одушевљене маса. Окренух се још једном, 

али само да видим ону трговкињу, но ње тамо не 

бијаше. „Одведе је Милан,“ подсмјехнух се себи. 
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                              БИЉЕГ 

 

 
          Припреме за рат су одавно ушле у завршну 

фазу. Између супростављених страна ископан је 

непремостиви јаз, мржња је подгријана до усијања, 

људи јасно подијељени и обиљежени на наше и 

њихове,  формирана наша и њихова власт, школе, 

болнице и војске… Подијељене су и зграде, улице, 

села, шуме, планине, ријеке... Све је, све  подијељено 

на наше и њихово. Негдје је граница пролазила кроз 

сред породице па су мајка и једно дијете били 

њихови, а отац и друго дијете наши, или обратно, а 

граница је знала дијелити и истог човјека по сред 

средине на очеву нашу и мајчину њихову страну, или 

обратно, па тако распет није знао куд би и шта би јер 

све је морало имати биљег наше или њихово.  
             Дјецу и жену сам одавно послао на 

територију гдје су наши, а ја, да бих чувао стан и 

посао,  још увијек сам на простору који они не 

сматрају мојим, у мом стану који су они одавно 
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укњижили као свој. Знао сам да то неће моћи тако 

још дуго, него, или ћу и ја и мој стан постати 

њиховим или ћу морати бјежати својима. Одавно сам 

већ све припремио за сигуран одлазак, само чекам 

тренутак када се више не буде могло међу њиховим. 

Пронашао сам поуздане људе који знају пролазе 

између њихових стража и минских поља и имају везе 

са нашим стражама. Припремио сам  новац да платим 

услуге. То је цијело мало богатство па сам у 

бесцијење продао све што је имало икакву 

вриједност.  

          Све је мање времена за избор. Нама, који нисмо 

њихови, увели су обавезу да се сваки дан у тачно 

одређено вријеме јављамо у полицијску станицу. 

Излазим из куће и полазим на пријавку. Људи ме 

чудно гледају – једни са отвореном мржњом, други са 

презиром, трећи са сажаљењем, четврти са чуђењем 

шта још чекам у њиховом граду, а ни једни и не 

помишљају да сам овај град и ја градио и градом 

чинио. Пролазим кроз ове бичеве погледа правећи се 

да их не видим. Не поздрављам никога јер знам да ће 

на мој поздрав окренути главу да им остали не би 

замјерили што се то они здраве са туђином, да 

случајно не кују завјеру. 

          Улазим у полицијску станицу. У чекаоници све 

само наши. Поздрављамо се само саучесничким 

погледима. Сваког дана нас је све мање. Куд 

нестајемо, не знамо и не смијемо да питамо. Чекамо 
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дуго. Ћутимо -  мукло, тешко, горко.  Полицајац по 

неком њему знаном распореду уводи код инспектора 

једног по једног. Дође ред и на мене. Уведе ме и 

показујући ми ужарену пећ, рече: „Стани ту!“ 

          На пет-шест корака од мене иста ћелава глава 

пребира неке папире. Стојим тако десетак минута без 

ријечи. Од топлоте пећи облио ме зној и мути ми се у 

глави. Једва се држим на ногама. Сваки тренутак ми 

као вјечност дуг. Све је данима исто – пећ, 

инспектор, ћутање, презнојавање, вртоглавица и на 

крају исти дијалог: „Шта чекаш?“ „Не знам.“ „Губи 

ми се с очију.“ 

          Данас је промијенио начин обраћања: „Могао 

би ти у нашу воjску па помоћи у одбрани града, а не 

да други бране твоју позадину.“ 

          „Нисам вам ја за војску,“ рекох као 

сажаљевајући себе. 

           „Ниси за војску, а резервни војни старјешина?! 

Мислиш ниси за нашу војску!“ каже подсмјешљиво. 

             Ћутим. Ћути и он. Послије пет-шест минута 

каже: „Добро, ми смо демократско друштво, не 

тјерамо ми у нашу војску на силу, али свако одбрани 

града мора дати свој прилог. У сљедећој седмици 

распоредићемо те да копаш ровове, па ће ти бити 

лакше кад те тамо твоји кокну, а нама ће бити 

чистије руке. Можеш ићи.“ 
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           Излазим ћутке, а горим од жеље да му кажем: 

„Збогом, демократијо!“ У чекаоници се сретох са 

упитним погледима оних који још чекају на позив да 

уђу у демократско друштво.  Изиђох без ријечи. Идем 

улицом чврсто и усправно, ослобођен лажних нада и 

наивних илузија. Гледам дрско у пролазнике, радње и 

куће. И, гле чуда, свако и све има исти биљег. Код 

људи је то неки детаљ, боја или амблем на гардероби 

или накиту који јасно асоцира на припадност 

њиховим, а на зградама неки детаљ у начину градње, 

украс или јасно нацртан симбол. На вратима стана ме 

дочека нацртан крст. „Обиљежили ме,“ прекрстих се 

и откључах врата.  

          Спустих се у фотељу и рекох сам за себе: „Ако 

нећеш самог себе да обиљежиш, обиљежиће те 

други, мораш у групу. У чопор, соколе мој!“ 

          „Обиљежен си рођењем и, хтио ти или не, 

тај ти је биљег носити,“ из фотеље преко пута 

мени каже преко пет вјекова Милан, мој парћипан из 

Тушине испод  Сињајевине. 

           Посљедњих дана се често срећемо: „А шта 

ако нећу биљег, ако нећу у чопор, ако хоћу да будем 

само свој, ако хоћу да будем само ја?“ 

          „Тешко је то. Сами смо слаби и рањиви, а у 

групи заштићени и сигурни. Сви људи покушавају 

да буду само своји, а тек понеки то успије. Треба 

бити неко и нешта па успјети у томе. И кад 

успијеш, и када постанеш неко и нешта, ставе ти 



65 

 

биљег да се зна коговић си, да се види да си 

кољеновић. Уосталом, чим кмекнеш, обиљеже те 

именом и презименом, именом родитеља, мјестом 

и временом рођења и уз то ти на нејака леђа 

натоваре вјеру, језик, културу и традицију предака 

које ћеш ти као лични печат морати носити и 

бранити цијелог живота. Истина, има људи који 

успију да цијелог живота својим дјелом остану 

само своји, изван и изнад свих биљега и подјела, а 

онда, чим склопе очи, осветнички им прилијепе 

мур народа, вјере, културе, традиције, поднебља... и 

ко зна каквих све жигова нема. Не пристају они ни 

мртви на те печате, али их више нико не пита,“ 
развезао се језик Милану па везе ли, везе. 

          „И убијати друге у име тог биљега?!“ 
прекинух га нестрпљиво. 

          „А, не, не, у име Бога! Твоји никад нису 

убијалали људе зато што су другачије обиљежени. 

Истина, има много, много људи који и то раде, али 

теби и твојима то није дато. Убити човјека је 

највећи божији гријех, који можеш починити само 

онда када убијаш да не будеш убијен, али и тада то 

остаје гријех, велики гријех који ћеш носити на 

овоме и ономе свијету и кога се никада, ама баш 

никада нећеш ослободити!“ све ово у једном даху и 

као у неком трансу изговори Милан. 
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          „Изгледа да неки гријех ни теби не да мира па 

луташ кроз вријеме и неспокој,“ дрско му гурнух 

прст у отворену рану. 

          Ћути дуго оборене главе и смркнута чела. 

Дише тешко и уздише дубоко. „Бранио сам кућу, 

жену и дјецу. Морао сам због њих. Да је било само 

ради мене, боље би ми било да је он примио гријех, 

ја бих у вјечности био мирнији. Крв човјека, ма 

какав он био, са руку, ако су оне људске, никада се 

не да опрати,“ каже као да се исповиједа. 

          „Добро, бранио кућу, жену и дјецу, али ови су 

данас ставили биљеге на потоке и ријеке, шуме и 

ливаде... све, све су обиљежили да треба бранити!“ 

пожалих му се. 

          „Одувијек је то тако било. И животиње 

запишавају свој животни простор да га мирисом 

обиљеже. Не бринем ја више за тебе – знаћеш ти 

да носиш свој биљег  и да се чуваш гријеха чим 

знаш да у памћењу пронађеш нас из далеке 

прошлости и учиш од нас. Него, одох својој Зори,“ 
рече ведро и устаде. 

          „Само пази да успут не заглавиш код које 

друге!“ добродушно му се подсмјехнух. 

          „И то зло било, а не било какво друго!“ 
осмјехну се и нестаде. 
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                            Мирко  

 

 

                 БЕЗУМЉЕ 
 
 

           Ноћи су дуге, мрачне и тешке. Ипак, једва 

чекамо да побјегнемо у те и такве ноћи, да се 

склонимо испод дневног свјетла гдје су се јасно, 

болно јасно, видјеле подјеле, нетолеранција и 

искључивост, опчињеност собом и својим и 

нескривена мржња према другим и другачијим. 

Бјежимо у таму ноћи да ту у тишини одгонетамо из 

каквих тамних дубина је испливала та мржња, ко је 

сије и шта ћемо жети.  Без обзира на грозничавост 

умних напора и дужину ноћи, одговоре не налазимо и 

јутра дочекујемо у кошмарном полусну са страхом од 

онога шта ће нам показати свјетлост новог дана и 

тугом што дуге ноћи нису ипак  још дуже. Тако 

мјесецима ноћи ноћујемо, јаву и слутње пребирамо, 

мијешамо горке истине и паучинасте наде.  
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           Из мисли ме трже снажно лупање на вратима. 

Пожурих да откључам. Испред мене двојица 

голобрадих младића у маскирним униформама, са  

пушкама на готовс и бајонетом на њима. 

Препознадох их. Ишли у одјељење за дјецу са 

тешкоћама у развоју у школи у којој радим. Провели 

су у тој школи осам година и једва научили писати 

само штампана слова и срицати једноставније ријечи. 

Није им могло бити више од шеснаест година, а неко 

их је већ наоружао и учинио елитним борцима који 

ће у име народа обављати најпрљавије послове. 

            „'Ајде, учо, пјевај гдје скриваш оружје! Наћи 

ћемо га да га кријеш и жени у гаће. Ту највише 

волимо да тражимо!“ малоумно се церећи наређује 

онај крупнији и снажнији. 

          „Немам, дјецо, никаквог оружја,“ кажем 

помирљиво. 

          „Није ти ово школа! Ја сам за тебе господин, 

господин водник, и оружје на сунце!“ плану, а у 

очима му засија неки животињски нагон.  Упери ми 

пушку у прса и притиснувши ми врхом бајонета у 

средину груди, гура ме према дневном боравку. 

          Када смо дошли до велике полице са књигама, 

стаде као укопан. Зинуо и избуљио очи па нити 

трепће, нити се помиче као жаба када се нађе очи у 

очи са змијом која ће је прогутати, а онда дубоко 

отхукну као послије најтежег посла, обриса рукавом 

зној са чела и поче пушком да бијесно руши са 
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полица ред по ред књига. Сав се зацрвенио и 

размахао као ван себе: „Овим говнима си ти нас 

тровао! Е, нећеш више, учо, кунем ти се!“  

          Лете по поду Шекспир, Достојевски, Гете, 

Пушкин... лете историје, теорије и методике 

књижевности... граматике, правописи и стилистике... 

филозофије, психологије и социологије... моје 

забиљешке и рукописи... Онај други, мањи, луђачки 

се цери, шута књиге ногама, гази их војничким 

чизмама: „Да запалимо ово срање?“ 

           „Нећемо, да нам стан не изгори, требаће нам 

када се ријешимо овога, али све ћеш ово однијети 

ноћас на смеће и запалити да, када опет дођемо, не 

нађемо ово ђубре!“ заповиједа онај већи и очигледно 

паметнији.  

             Кад завршише са књигама, наставише са 

постељином, одјећом, вешом, сервисима, суђем, 

филмовима, сликама... све се нађе на поду, а онда 

нож под грло и питање: „Гдје кријеш новац?“ 

             Са неким чудним миром, убијеђен да ће ови 

урадити оно што им је речено и да ја ништа не могу 

промијенити, одговорих питањем као да самога себе 

жалим: „Када су учитељи имали новац?!“ 

              „О, јеси фукара! Гдје мене западе да те 

обрађујем?!“ рече разочарано. Спусти нож у корице и 

погледа ме више са гађењем него са презиром. 

             „Хајдемо,“ каже онај други,“ морамо се 

негдје вечерас опарити!“ 



70 

 

          „Слушај! Ми ћемо овако долазити и тражити 

сваку вече  док нам не дозволе да завршимо с 

тобом!“ припријети господин водник и кренуше. 

 

          Затворих врата за бојовницима, вратих се међу 

онај крш у соби и спустих се у фотељу. Зурим 

одсутно у разбацане ствари. Цијели живот разбацан у 

гомили на поду. Одједном у фотељи преко пута мене 

-  човјек, тмуран и озбиљан. Изненађен и као ван себе 

упитах: „Откуд ти? Јеси ли и ти дошао да 

тражиш оружје,  паре, стан, главу... Кажи шта 

хоћете? Узмите све и то одједном!“ 

          „Они хоће све, а ја сам дошао да ти се нађем 

у овоме хаосу да лакше изађеш из њега, да ти 

кажем да је свако зло за неко добро и да над сваким 

злом има и горе.  Јеси ли чуо за Мирка из Тушине?“ 
упита на крају. 

            „Онај Мирко што је говорио дубоко као из 

бурета, мумљао као медвјед па га звали Мумо, а нас 

прозваше по њему Мумини?“ зачудих се. 

          „Е, тај, управо тај!“ чисто му драго шта сам 

га препознао.  

          „А по чему ја могу знати да си ти баш 

Мирко, а не нека бјелосвјетска протува?“ 

провјеравам га.  

          „Опипај те четири дуге дубоке бразде на челу 

и та два оштра усправна уреза између њих па реци 
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јесу ли исти као и моји,“ показује ми на моје 

смркнуто чело.  

          „Види, стварно јесте“, признадох пошто 

прстима јасно напипах исте као код Мирка и бразде и 

урезе на свом челу. 

          „Добро си прошао“, показује на разбацане 

ствари, „с ким си имао посла.“ 

          „Добро! То се ти подсмјехујеш мојој муци! 

Добро, а треба оставити све оно што је цијела 

породица стварала годинама и кренути негдје у 

непознато, на чисту ледину, па почети од нуле!“ 
одбрусих љут не знам на кога – на Мирка, себе или 

неке невидљиве и недокучиве, али не на оне који су 

ово направили.  

          „Е, мој сине, сад ћеш чути због чега је ово 

добро. Петров дан, не памтим тачно које године 

би. Истекао Петровски пост па то треба 

прославити. Женскиње обукло свечано рухо и 

ставило накит. И ми, мушкарци, дотјерали се, 

окрећемо на ражњевима три овна и пијуцкамо 

медовину. Таман када смо поставили софру и сви 

посједали, пред кућу бану девет коњаника. Коњи 

бијесни,  а коњаници још бјешњи и наоружани до 

зуба. Одавно их знамо ко су и шта су. Слутећи зло, 

женскиње се непримјетно разиђе по колибама. Ми, 

мушкарци, прихватисмо коње. 'Пустите их доље!' 

показа један од њих на испод куће ограђену њиву 

искласалог јечма. Ћутимо и слушамо – 'Вежи коња 
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гдје ти газда каже', а за јечмом ми срце пуца. Чиме 

исхранити зимус оволику чељад? Знаш, тада смо 

ми хљеб правили само од јечма. Сједоше за софру. 

Дворимо и нуткамо их печењем, цицваром, 

кајмаком, медовином...  Једу халапљиво и богато 

залијевају медовином. Кад се наждераше, устаде 

један, попе се на софру па каже: 'Све је ово, 

домаћине, било добро, само мало неслано па треба 

посолити' и поче, опрости ми Боже,  пишати по 

остацима хране. 'Сада ви сједните па се гостите, 

слава вам је, а и посољено је, а ми одосмо погледати 

да ви гдје не скривате оружје,'  хистерично се 

зацерека па скочи са софре раскопчаног тура 

млатарајући, да простиш, оном ствари. Сви 

поскакаше раскопчаних шлицева,  као да су само 

то чекали, и разлећеше се по кући и колибама. 

Какво црно оружје, они се дадоше у јурњаву за 

женскињем. Оне јaдне бјеже, отимају се, вриште... 

Ми стојимо као укопани, синови и унуци погледају 

у мене, а ја у земљу. Нешто црно и кудраво 

навалило на најмлађу унуку, моју миљеницу, још 

грешно дијете. Она се јадница отима, бјежи и 

вришти, а он је јури обневидио и забалавио од 

пожуде и са скинутим хлачама до кољена. Природа 

му одузела горе, а надодала доље. Дијете дотрча до 

мене, склања ми се иза леђа и пишти:  'Не дај ме, 

ђедо!' Мени се смрачи пред очима, шчепах оног 

напасника шакама за врат и стегох. Он заколута 
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очима и закркља. Један од њих се дохвати пушке,  

мене нешто тресну у главу и разлијеже се пуцањ. 

Оба се сручисмо на земљу. И даље га мртвог 

стежем све јаче шакама. Синови и унуци, као да су 

само ово чекали,  скочише, дохватише сјекире, 

коље, нешто оружја што смо имали и довршише 

их свих девет онако распојасаних прије него 

успјеше подићи и закопчати хлаче и  дохватити се 

оружја. Мене метак погодио у лијеви образ, сасуо 

ми зубе, разрезао језик и изашао на десну страну. 

Мјесец дана ме хранили само млијеком на сламку. 

Од тада ти не говорим као остали свијет него 

мумљам као међед па ме прозваше Мумо, а све моје 

умјесто Чуровићи Мумини. Није ми право, а моја 

Стана каже: 'Кад ме зовну Мумина,  ја порастем 

још једном оволика колика сам.' Од  тада се мучим 

са гријехом који морасмо починити и загледам ове 

своје грешне шаке. Узалуд ме тјеши Стана и каже 

'Позлатиле ти се дао Бог' када ја знам да су оне 

прекратиле један живот, какав – такав, али 

живот. 'Нисте побили људе, него помлатили 

пашчад' тјеши ме Стана. Ама, да су и пашчад, 

грехота је, и то је жив створ. Ето, сине, шта је 

добро, ниси вечерас морао учинити оно што ми 

учинисмо на Петродан у Тушини, ниси морао 

навући гријех на своју душу, а остало је све исто – 

ми одмах морали бјежати из Тушине јер смо знали 

да ће за оних девет доћи других деведесет девет, а 
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ти најдаље сутра мораш бјежати одавде јер те 

ови неће оставити на миру, знаш их добро ко су и 

какви су, а сигурно слутиш и какви су они који их 

шаљу,“ заврши Мирко своју дугу исповијест. 

Поцрнио у лицу, оборио главу и једна тешка суза му 

се скотрља низ сасушене образе и заустави се у оној 

рупици гдје је некад метак ушао. Зурим у под и 

ћутим. Нека ми мука завезала језик у чвор и оборила 

поглед у под. Када сам смогао снаге да подигнем 

главу, Мирка више није било преко пута мене. 

Погледах у на поду расути живот и рекох: „Хвала ти, 

Мирко, ово вечерас се заиста добро завршило.Ти и 

твоја прича дадоше ми снагу да све ово лакше 

преболим.“ 

          Сутра морам све ово напустити и кренути 

негдје у неки нови почетак јер она двојица ће опет 

доћи за зло моје или њихово или и једних и других. 

Почех купити ствари са пода и враћати на њихово 

мјесто. Хтио сам да их сутра вече дочека савршен 

ред. Била је то моја мала освета, моје непристајање на 

хаос, неред и безумље, а нисам могао ни свој цио 

досадашњи живот оставити расут у гомили на поду. 

И најмање и највише што сам за њега могао учинити 

је било да га, кад га већ морам напустити, оставим у 

неком реду.  Када сам све завршио, легох да 

одморим, да се припремим за тежак пут. Мирно 

тонући у сан, још једном понових: „Хвала ти, 

Миркиша, за овај мир у души!“ 
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                             РАСТАНАК 

 

          Када у једном мјесту дуго живиш, онда 

срастеш са њим, постане ти као род најрођенији. 

Навикнеш на његове облике, боје и мирисе и они 

постану или дио тебе или ти дио њих. Навикнеш да 

увијек сунце дочекујеш на једном, а испраћаш на 

другом мјесту. Знаш гдје ћеш и када наћи мирисе 

јоргована, багрема, липа, покошених трава... Сигуран 

си на којој је чесми вода најхладнија, под којом 

липом хлад најпријатнији, са кога брежуљка поглед 

најпунији. На једна мјеста одлазиш када ти се догоди 

нешто лијепо, свечано и велико, а на друга када те 

туга мори. На истим мјестима ћеш увијек наћи 

пријатеље за разговор, друштванце за фудбал, јаране 

за чашицу. Увијек се шишаш код истог фризера, од 

истог пиљара купујеш воће, а са истих тезги на 

пијаци поврће и млијечне производе. Свака улица 

чува по неку твоју тајну, радосну или тужну, уопште 

није важно, битно је да је тајна и да је твоја. 

          Када једног дана мораш све то оставити, чини 

ти се као да се цијели свијет руши, а ти тонеш у 
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бездан, као да одсијецају дио по дио тебе, и то твоје 

најљепше и најбоље дијелове, и да онда оно што 

одлази и ниси ти, него неки твоји безвриједни остаци. 

Одлазиш, а остављаш сва своја радовања и туговања, 

вјеровања и надања, љубави и чежње, успјехе и 

неуспјехе...  Одлазиш, а остављаш дијелове себе на 

неком шеталишу, купалишту, излетишту, 

игралишту... у неком парку,  ресторану, биоскопу, 

спортској дворани... 

          Ето, с тим и таквим мислима се данима борим. 

Не напуштају ме откако сам схватио да морам отићи 

да бих живио какав-такав живот. Но, што су већи 

притисци, јавља се у мени и снажнији отпор. 

Стиснем зубе па шкргућем: „Ништа ми не можете 

узети, све ћу понијети у души и сјећању. Не можете 

ми узети овај град јер га ви никада нисте вољели 

колико и како сам га волио ја. Узети се нешто може 

само снажнијом и дубљом  љубави, а остало је све 

само пука отимачина.“ Не знам да ли је ово стварно 

истина или само привидна утјеха, али је мени 

помогло да лакше преживим растанак. 

          Устао сам рано премда немам шта спремати за 

пут. Понијети се не смије ништа што би полицијске 

патроле, ако се сусретнем са њима, а тешко их је 

заобићи, навело на сумњу да се спремам на бијег јер 

ја сам њихов ратни трофеј који се не смије лако 

испустити из руку, треба га показивати свијету као 

доказ како, ето,  они не прогоне људе који припадају 
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другом народу, вјери, култури и традицији, већ да 

такви живе слободно међу њима. Требао сам им 

послужити као алиби за све оне до сада 

обесправљене, затворене, прогнане, убијене... 

Загледам ствари од којих ми се тешко растати: 

кћеркине лутке, синове аутиће, фото-албуме, ћилим 

који је мати ткала, гусле које ми је отац поклонио, 

Библију коју је ујак, богослов, за вријеме револуције 

из затвора пред стријељање послао својој сестри, 

мојој мајци, а она је завјештала мени, књиге које смо, 

пошто су нам литерарни укуси били различити, 

кришом једно од другог куповали жена и ја, сувенире 

са путовања, слике... Од свега се тешко, очајно тешко 

растати, а при помисли да ће све то завршити на 

смећу, јер никоме другом неће значити оно шта значи 

мени и мојима, осјетим резак бол и пробадање у 

грудима. На брзину обукох јакну, изађох и закључах 

врата, али кључ оставих у њима да их људи не морају 

разваљивати. Откиде ми се једна  тешка суза, али 

само једна. Журио сам да што прије изађем из моје 

улице. Хтио сам обићи још нека мјеста да их још 

једном видим и боље упамтим. 

          Пролазим Улицом кестенова, мојим омиљеним 

шеталиштем. У свечаној тишини, спремни за 

испраћај, поредали се стари кестенови. Сада је 

прољеће и цијела улица мирише свјежим зеленилом 

њихових листова. Осјећам како ми тај зелени мирис 

испуњава груди. Како и сјета зна бити лијепа када у 
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јесен њихово опало лишће испуни тротоар и чудно 

тихо и меко шушти под ногама! Када би знали 

колико ми значе, ови би старци кренули за мном! 

Плашећи се да ће осјетити моју тугу, пожурих да што 

прије напустим шеталиште. 

          Ево школе у којој сам провео скоро цио радни 

вијек. Чудно ме из школског дворишта гледају младе 

јелике, липе и брезе које сам садио заједно са дјецом 

учећи их да воле биље. Трепере тугу лаки срцасти 

листићи бреза, јелике ћуте бол у свом поносу, а липе 

уздишу у тишини. Оте ми се тежак уздах, у грудима 

остаде нека оловна тежина, а у устима горак укус. 

Учини ми се да иза прозорских стакала видим 

рашчупане дјечије главице, њихове крупне очи и у 

њима зачуђене погледе. „Да ли ће икада сазнати 

колико сам био посвећен њиховом успјеху?“ упитах се 

и пружих корак. 

          Скренух у Градски парк. Познајем овдје сваки 

јавор, јасен, платан, сваки грм и ружу... Сједох на 

стару клупу испод једног високог платана. Сједим 

дуго и упијам мирисе. Одједном ми се учини да чујем 

нека тиха, топла, давна шапутања. Она су овдје једне 

ноћи уписана да ту остану заувијек. „Хоће ли и сада 

остати овдје или ћеш их понијети са собом?“  Да не 

бих одговорио на ово питање, устадох и кренух даље. 

            Цијели сам дан обилазио мјеста са којих сам 

хтио понијети по нешто у оку, уху, носу – у срцу и 

души. С првим сумраком, кријући се кроз воћњаке, 
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стигох на излаз из града. По договору, иза једног 

грма појави се човјек и махну ми. Дођох до њега. 

„Хајде и пази, за мном тачно у стопу, јер свуда 

около су мине!“ рече без икаквог поздрава и крену. 

Ишли смо између високих живица, кроз густо жбуње 

и дубоке јаруге. На једном мјесту стаде и огласи се 

као сова. На исти начин стиже одговор и убрзо се 

између дрвећа појави човјек са пушком у маскирној 

униформи. „Ево вам вашег учитеља,“ рече мој 

водич. „Хајде, учо, дај паре - пола мени, пола њему и 

срећан пут!“ Исплатих обећано и кренух за новим 

водичем тачно стопу у стопу. Прођосмо кроз густу 

шуму, па погнути кроз ниско жбуње и изађосмо на 

уски сеоски пут који лако препознадох. „Одавде 

даље знаш и сам, а за паре извини, знаш како је – 

посао је посао, а времена тешка,“ рече пружајући ми 

руку.  

 

          Кренух према кући у којој су били смјештени 

жена и дјеца. На једном брежуљку поред пута 

наслагани храстови трупци. Сједох на једног од њих 

и обрисах дланом зној са чела. „Ето, сад си 

слободан, слободан од свега, ослободили те од свега 

што си годинама стварао, сад немаш ни кашике 

своје! Честитам, јуначе!“ кажем себе. 

          „Честитам и ја!“ каже неко са врха 

наслаганих трупаца. Окренем се и видим  Мирка, мог 

наврдједа из Тушине испод Сињајевине, како сједи са 
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лактовима наслоњеним на кољена и главом у 

раширеним шакама. 

          „Хвала, Миркиша, али на тај цинизам само ја 

имам право јер ја сам га дебело платио!“ одбрусих 

му на честитку. 

          „Није цинизам. Ово је стварно за 

честитање! Знаш ли, човјече, да би послије свих 

омаловажавања и малтретирања завршио негдје 

на сметишту?! Зар се ниси увјерио да ти за већину 

њих ниси човјек и да те се треба ријешити?! 

Ирониши ти колико хоћеш, али ово ти је заиста 

спас и слобода!“ каже увријеђен мојом реакцијом.  

          „Извини, нисам те хтио увриједити, али и 

сам знаш колико сам изгубио у једном дану,“ 
покушавам се оправдати. 

          „Знам, знам, а знаш ли ти да сам ја послије 

једног обрачуна са силницима и пљачкашима, 

плашећи се њихове освете, у једном дану морао 

оставити све оно што смо годинама крвавим 

радом стицали: њиве, ливаде, воћњаке, куће, 

штале... Када сам све то погледао одлазећи, 

замало ми срце није препукло. Да ми би само још 

једном дочекати госте на крсној слави у старој 

кући  или  потјерати коње у вршају на гувну испод 

куће или пројахати на Зекану кроз село на сабор 

или провести у нашој воденици само једну ноћ са 

Станом или... да ти даље не причам. Прву ноћ смо 

ноћили на голој ледини под ведрим небом без 
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простирке и покривке, али сва чељад жива и 

здрава, а и мени глава на раменима. Гледам их у 

ноћи онако приљубљене једно уз друго да им буде 

топлије и кажем: 'Никад више, Мирко,  не реци да 

си све изгубио, све ти је живо и здраво!' Ето, хвала 

Богу, и ти си слично прошао! Разумијем твоју 

тугу, али мораш бити задовољан!“ тјешио ме 

Мирко. 

           „Докле тако, мој Мирко, свака генерација 

поново све стиче - наново и на другом мјесту?Је ли 

нам судбина у сталним сеобама и деобама?“ 

упитах не очекујући одговор.  

          „Не знам, али мени се чини да се ми селимо 

све у истој земљи и дијелимо све у истом језику, а 

по овој мојој блентавој главурди, то онда нису ни 

сеобе ни деобе, него нас то други селе и дијеле да би 

се они ошићарили. Не, то ти ја не знам, а Бог зна. 

Можда то он искушава нашу издржљивост и 

људскост,“ помирљиво каже старина. 

          „Хајде онда да испробамо ту своју 

издржљивост и људскост,“ устадох и кренух у 

сусрет искушењима. 
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                     ПИРОВАЊЕ 
 
           Све мушко што је у селу било способно 

пушку носити распоређено је на линији одбране. 

Није ту било много премишљања и колебања. Сељак 

из урођеног искуства зна када му и од кога пријети 

опасност  и да ли јој се својим снагама може 

супроставити или спас треба тражити на другом 

мјесту. Сељаци су упућени једни на друге у 

изградњи путева, мостова и кућа, обезбјеђењу 

електричне енергије и телефонских веза, у сјетвама и 

жетвама, у борби против суша,  сњегова и поплава, 

тако да се знају сами ујединити и организовати. Тако 

је то и сада. Жене су преузеле мушке послове осим 

оних најтежих, а мушкарци запосјели ровове. Чим 

стигох у село,  одох у команду и пријавих се да ме 

распореде на линију одбране.  

          Комаданта одлично познајем са војних вјежби 

– озбиљан и одговоран човјек. Чуди се због чега сам 

толико рискирао, што раније нисам напустио град и 

распитује се о стању у њему. Нисам му имао шта 

казати што већ није знао и сам искусио. Забринут је 
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јер зна да је однос снага у људству, оружју, 

муницији, техници и опреми на њиховој страни, али 

вјерује у одлучност људи да бране своје куће и 

породице. 

           Распореди ме за командира чете која је чувала 

главни пут из града према селу и пође са мном да ме 

упозна са рејоном одбране и људством.  На мјесту 

одбране пут се провлачи кроз удолину између два 

шумом обрасла брежуљка тако да га је са њих лако 

контролисати. Са једне стране линија одбране се 

кроз дубоки поток спушта у равницу и тамо спаја са 

одбраном сусједног села, а са друге се пење уз косу 

до Јасенова виса и наставља даље до наше друге 

чете. На Вису је ров командира чете и осматрачница. 

Са ње се виде као на длану наши положаји, пут 

према граду и цијели град. Извиђачи ми показују 

распоред њихових снага. Смјештени су на ивици 

града у нашим напуштеним кућама. Дијели нас 

канал и брисан простор са обје стране канала.  

          „Тешко их је тачно лоцирати, јер ватре 

наизмјенично ложе и на нас пуцају из свих кућа. 

Брисани простор и канал се могу само по ноћи прећи 

и у зору напасти,“ објашњава један од извиђача.  

          „Свако јутро на сат прије свитања 

комплетно људство мора бити будно и на својим 

положајима,“ издадох прво наређење командирима 

водова. 
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           Скоро све људе добро познајем. Пола њих је 

живјело са мном  у истом граду па се сада вратили у 

куће родитеља на село, а пола их је радило у граду, а 

живјело на селу. Сви су већ изгубили понешто 

вриједно – једни стални посао, други стан или кућу, 

а трећима је неко од најближе родбине већ у 

логорима. Ти губици се јасно читају са њихових 

лица која су озбиљна, смркнута и одлучна. Из 

погледа им се јасно види разочарење и огорчење, 

али и тешке бриге. Нема међу њима никога од оних 

са митинга и парада, нема говорника и агитатора, 

ово је неки други свијет коме су они први одредили 

судбину ништа их не питајући. Прихватају ме као 

свога и добро се разумијемо. Знају да сам као и они 

сељак поријеклом, а судбином губитник. 

           „Стално неко тражи да тркне до куће,“ 

жали се мој замјеник.  

          „Шта ћеш, замјениче, сељачка кућа стално 

тражи мушку руку. Треба имати разумијевања, али 

линија одбране увијек мора бити сигурна. Ми се 

немамо гдје повлачити.  На пушкомет одавде су нам 

куће, жене и дјеца. То сваки борац мора знати. 

Дању наизмјенично по једну трећину људства 

можете пустити кућама да пораде оно чему 

одлагања нема с тим да су на први пуцањ сви свако 

на свом рову, а ноћу сви морају бити на својим 

мјестима и пред зору сви будни и на рововима, “ 

објасних замјенику истичући оно сви и свом. 
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          На осматрачници сам најчешће предвече. 

Волим са заласком сунца помоћу дурбина 

претраживати градске улице. У тишини навиру 

сјећања као да је човјек изненада пронашао давно 

изгубљену од злата јабуку. Сваку вече ловим 

тренутак када се зраци залазећег сунца зарумене на 

прозорима мога остављеног стана. Док сам чекао тај 

тренутак, град почеше проламати снажне експлозије. 

У исто вријеме  дуж наше линије одбране 

експлодирају минобацачке гранате и снажна 

митраљеска и пушчана паљба решета изнад наших 

ровова. Из градских кућа сукнуше снажни 

пламенови и подигоше се високи стубови варница и 

дима. Јасно ми је ко пуца по нама, али не знам ко 

гранатира град. Командири водова траже сагласност 

да на њихову ватру одговоре ватром. „Не, само ако 

крене пјешадија!“ рекох како бих добио времена да 

схватим о чему се ради.  

           „Ено екплозија разнесе моју кућу,“ каже са 

чудним миром замјеник,  и стричеву, и кума Петра, 

и ујакову, ено гори и наша црква...“ 

          „Па то они минирају и пале наше куће и 

светиње, а уз то из пркоса нама славе и шенлуче из 

свег оружја, да охрабре себе, а заплаше нас, пирују 

ли, пирују,“ схватих коначно шта се догађа. 

          „Да им запржимо чорбу?“ кроз зубе ће 

замјеник. 



86 

 

          „Не! Пуцају насумице. Нису открили  ни једну 

нашу тачку одбране. Нека сви наши отворе четвере 

очи да се лоцирају све њихове ватрене тачке и нека 

не откривају положаје ни једним метком,“ наредих 

куририма да свима пренесу заповијест. 

          Град и даље проламају експлозије. Над њим се 

као злосутне заставе вију пламени језици и црни 

велови дима. Откривам из чијих кућа се вију ти црни 

барјаци. Пламен и дим сукља и кроз прозоре мога 

стана. На њиховој линији се слави дивљачком 

паљбом, вриском и псовкама. Какав пир, каква 

пироманија! Огласише се и топови. Њихове гранате 

прелијећу наше положаје и падају по селу иза нас, 

највише око цркве и школе. Људе више брине шта се 

догађа у селу него овдје на линији. Одједном се 

продорно, као крик, посљедњи пут огласи црквено 

звоно падајући са високог догорелог звоника цркве у 

граду. И, гле чуда, пироманија престаде као руком 

пресјечена – ни гласа ни пуцња, само варнице и 

димови шарају предвечерје. Из команде батаљона 

смјештене у селу јављају да се становништво 

успаничило, али да жртава нема, да су гранате 

падале по њивама и воћњацима, по црквеном и 

школском дворишту и да је само једна погодила 

Стевину шталу, а друга упала у Тошин бунар. Доље, 

у рову, замјеник на карти уцртава распоред њихових 

ватрених тачака на основу извјештаја из чете. Долазе 

ћутке смркнути људи, поднесу кратак извјештај и 
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одлазе без поздрава. Љути су на мене што нисам 

наредио гранатирање града из она четири 

минобацача и два бестрзајна топа што смо имали у 

пратећем воду и  што им нисам дозволио да отворе 

паљбу по њиховим положајима. 

            „Пале наше куће и ликују, а ми кукавички 

ћутимо,“ каже прекорно замјеник пружајући ми 

карту са тачно уцртаним њиховим ватреним 

тачкама. 

          „Ћутали смо због овога, показујем му на 

карту. Ово ће нам ускоро злата да вриједи. А, зар да 

насумице пуцамо по кућама у којима су жене и 

дјеца?“ рекох љут што ме бар он не разумије. 

          „А зар оно у селу нису наше жене и дјеца, и 

твоја, командире?“ упита мукло. 

          „Јесу, али свако свој образ носи и за своја дјела 

Богу одговара.  Зар да будем звијер да бих побиједио 

звијер?“ одговорих му истим тоном. 

           „Сваком према заслугама. 'Према свецу 

тропар!'“ рече замјеник и сиђе са осматрачнице да 

би прекинуо ову мучну расправу. 

 

          Одсутно буљим у димове који мирују над 

градом и удишем горак мирис паљевина. У ушима 

ми још продоран крик црквеног звона у паду са 

звоника. Не могу да одвојим поглед од оних 

посљедњих прамичака дима што се извлаче кроз 
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прозоре мога стана. „Чиме си све ово заслужио, 

човјече?“ упитах самог себе. 

          „Добро је, добро, све ово,“ чух иза леђа и 

одмах препознадох глас Мирка, наврдједа из 

Тушине испод Сињајевине. 

           „Е, ти си или слијеп, или глух, или луд када 

ти је ово добро!“ рекох у чуду. 

          „Нисам ниједно од то троје, премда не би 

било чудо да сам све троје заједно, а добро јест. 

Када у страху од освете побјегосмо из Тушине, 

данима сам онако рањен ходао брдима Сињајевине 

и одозго гледао наше њиве, ливаде, воћњаке, куће и 

колибе, сеоски поток и воденицу,  путеве и  гробље 

доље у селу. Чинило ми се да видим како су се 

шљиве огроздиле, како се крушке жуте, а јабуке 

румене. Осјећао сам свјежину рјечице и мирис 

отаве. Свако вече сам ћурио на једном брду и 

буљио како Тушина тоне у тами сјенки залазећег 

сунца, како је пред сан грле брегови планине и како 

урања у тишину. А онда једног дана дођоше 

коњаници са воловским запрегама. Покупише из 

кућа, колиба и штала све што им је могло 

служити нечему, натоварише на кола, а остало, 

све што је могло да гори, запалише. Горе куће, 

колибе, штале, воденица, њиве  давно сазрелог а 

још непокошеног  јечма... све, све се, човјече, 

претвара у пламен, дим, прах и пепео. Оте  ми се 

урлик као рањеном вуку и безглаво појурих тамо 
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гдје смо се били улогорили. Види ме моја Стана 

онако избезумљена и каже: 'Добро је, Миркиша, 

види их како су здрави и снажни,' показује ми дјецу, 

'све ћемо ми опет, све ћеш ти опет... ' Погледам их 

па кажем: 'Добро је!' Од тада та Станина 

узречица постала моја поштапалица. Истог 

момента смо кренули даље да тражимо мјесто 

гдје ћемо се поново кућити. Идемо кроз планину. 

Пространа поља и језера душу дала за насеље, али 

како га у равни бранити од плахих и лакомих. 

Тешка срца остављамо тај рај и тражимо неки 

невидбог гдје се тешко живи, а лако брани. Трећи 

дан стигосмо на Малу Црну Гору затворену 

врлетним кањонима и окомитим врховима 

Дурмитора. На овај комад земље што изгледа као 

за небо привезан може се доћи само једном уском 

стазом преко планинског превоја. 'Овдје, на овом 

једном једином прилазу насељу, лако се можемо 

бранити од незваних гостију,' помислих и одлучих 

да се ту кућимо. Далеко је то било од пространих 

ширина Сињајевине и плодне питомине Тушине, 

али било је много сигурније од њих. Каменито, 

неплодно, безводно, прољећа касне, а зиме ране, 

али ја понављам: 'Добро је, Миркиша'. Изгоре у 

мени Тушина, а на њеном жару и инату почех 

поново градити и живјети. И у теби је вечерас 

изгорело оно што већ одавно није твоје па главу 

горе и крени испочетка. Нека ти онај жар што 
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свјетлуца кроз прозоре твога стана даје снагу. 

Добро је да се та агонија неизвјесности и 

узалудних нада завршила, а сад се покажи ко си, 

какав си и чији си,“ заврши Мирко и нестаде у тами 

која се већ била спустила. 

          „Добро је, добро, Миркиша!“ кажем сам себи, 

сигуран да ми је Миркиша прешутио како му се и 

данас у сну Сињајевина плави окупана у сунчаном 

сјају љета, а Тушина га мами заносним мирисима 

зрелог воћа и свјежином воде. Силазим  са 

осматрачнице. Чујем како доље, у рову, гунђају 

против мене што нисам наредио да се гранатира град 

и да се на паљбу паљбом одговори. 

          „Шта хоћете? Да пуцате у празно, да 

шенлучите, да пуцњавом убијате страх, да будете 

гори од њих?“ чујем замјеника како енергично брани 

моје одлуке. 

          „Добро је, добро, Миркиша, пребољећеш ти 

Сињајевину и Тушину, али их нећеш заборавити,“ 

понових самом себе и осмјехнух се први пут тога 

дана. 
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                       ДУРМИТОР 

 

                         Симеун 

 
      СЛОБОДА, ОСВЕТА И ПРАШТАЊЕ 

 
          Нашли смо се у потпуном окружењу. Са свих 

страна смо опасани добро утврђеним рововима и 

нигдје ни једне стазе која води у свијет, а да није 

минирана и пролаз пушкама чуван. Опсада траје 

четердесет два дана. Артиљеријски напади по дубини 

територије ради сијања панике међу становништвом 

и пјешадијски на линије одбране су даноноћни, све у 

функцији исцрпљивања и припреме за коначан 

обрачун. Струје и телефонских веза немамо од првог 

дана блокаде. Ћуте и скупљају прашину на крају 

двадесетог вијека сви електронски уређаји. И ватру 

чувамо да се не угаси јер шибица и упаљача нема.  
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Враћамо се у камено доба. Нафта се на литар  

посуђује и продаје, со, кафа и  шећер на граме, а 

цигарета дијели на двоје. Већ смо се навикли без 

шампона и детерџената, бријемо се бритвама и на 

суво, правимо најпримитивније сапуне... Жене се 

порађају у кухињама. Љекари, немоћни без лијекова, 

очајно гледају како им беспомоћно умиру болесници 

и рањеници по сеоским кућама.  Људи ходају погнуте 

главе. Смркнути и ћутке мијешају бриге и огорчење, 

али у сваком погледу, када га успијеш ухватити,  

видиш чврстину, одлучност и наду. Кажу да нада 

посљедња умире. Њу подгријавају и приче о великој 

операцији која се припрема да разбије изолацију и 

отвори нам пут у свијет. И када је та операција 

почела, приче о њој су тихо шапутане, да се не 

урекне, и чуване као највећа тајна. 
          Пред нама је добро учвршћени градић из кога је 

већина нас прогнана. Он је посљедња препрека за 

излазак из изолације. Синоћ је стигла наредба за 

пробој. На град се полази прије свитања. Нападаће се 

у облику потковице да се сруше чеона и бочне стране 

ровова, а противнику остави могућност повлачења 

без борбе. Наша чета има задатак да очисти ровове 

(очисте као да се уклања из њих трулеж, а не живи 

људи) дуж канала и да њихове снаге потискује према 

сјеверном излазу из града. Цијелу ноћ се не спава. 

Ћуте се бриге сутрашње битке и поновног сусрета са 

родним градом и спаљеном имовином у њему. У 
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мраку свјетлуцају посљедње цигарете чуване да се 

испуше у овој ноћи пред јутро одлуке. Кроз дим 

цигарете ходају собама своје одавно порушене куће.  

          Ведра и хладна љетња ноћ крајем јуна. До 

свитања је остало још сат времена. Тихо је као у 

гробу. Чета је напета као струна. Прво полази вод 

бомбаша и ручних бацача, посебно од најхрабријих 

момака формиран за ову акцију. Извиђачи су 

лоцирали све њихове ровове и на сваки иде по један 

бомбаш и један ручни бацач. Момци ћуте, 

поправљају опрему, провјеравају оружје и крећу. 

Јасно се у ноћи примјећују на њима дрхтаји 

напрегнутих мишића, кажу од зиме, неспавања и 

узбуђења, а не од страха. Вјерујемо им без имало 

резерве. Пратимо их у мислима. Сада су прешли 

нашу страну канала, газе воду, пужу њиховом 

страном... Овакве ударне групе кренуле су у исто 

вријеме дуж цијеле линије фронта. Чуше се двије - 

три експлозије мина. То неко својим тијелом чисти 

минско поље. Крећу групе за извлачење рањеника. 

Одједном  јутро затресоше екплозије бомби и мина из 

ручних бацача, а потом пушчана паљба. Изненађење 

је потпуно и отпор само појединачан. Крену чета у 

таласу за ударним водом пратећи њихове трагове у 

љетњој јутарњој роси да би избјегли мине. Не 

помажу упозорења на пажњу, жури се напријед 

грозничаво и неопрезно. Свако би да што прије 

заврши ово па да види своју улицу, двориште, 
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срушену кућу... да што прије види камионе који возе 

лијекове, храну, со, хигијенски материјал, нафту... 

Десно и лијево од нас цијела линија фронта кренула 

је истовремено и јединствено као велики талас, талас 

у коме се сажела сва горчина четердесетдводневне 

блокаде, талас у коме је сав бол за оним умрлим без 

лијекова и умрлим а тек рођеним, талас у коме је 

гњев ољаганих и прогнаних, талас који руши пред 

собом све бедеме. 

          И поред изричите наредбе да се куће на пале, 

видим ријетке пламенове.. „Када стижу да пале?“ у 

чуду питам замјеника.  

          „То је бар лако. Кундаком пушке  разбијеш 

прозор, једним трзајем руке свучеш завјесу, запалиш 

је, она гори као луда, бациш је на средину собе и 

посао је завршен од подрума до крова,“ поучи ме овој 

једноставној техници. 

           „Па како могу палити туђу муку?  С колико 

одрицања и зноја је грађена свака та кућа? Знају ли 

колико је бескућника у овој земљи? Сјете ли се 

колико људи нема ни свог кауча? Колико је беба без 

колијевке?“ засипам питањима, у властитој немоћи, 

ни крива ни дужна замјеника. 

          „Они су, командире, у своје куће уградили 

цијели живот и неко им га је у једном трену 

претворио у огањ, дим, пепео и прах. Некима су у 

логорима  убили све што је људско у њима. Неки су 

већ изгубили од њихових руку своје најдраже, а свима 
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су нам пред свијетом образ оцрнили. Враћају им 

истом мјером. Искаљују сву горчину, бол, очај и 

немоћ у оне пламенове,“ у једном даху истресе ми сав 

свој чемер. 

          „Зуб за зуб, око за око! И теби,  и свима 

твојима су порушили куће до темеља па се не 

прихваташ ватре да им дугове враћаш,“ истакох га 

као примјер. 

          „Е, мој командире, ја сам горио, горио и 

прегорио, неки то нису и не могу. Нисмо сви од истог 

материјала грађени,“ клонуло ми објашњава. 

          Паљевина је све мање. Освета је у почетку 

слатка, али одмах послије ње, трајно остане горак 

укус и прати човјека цијелог живота. Када то схвати, 

престаје и жеђ за осветом. Већ до подне блокада је 

пробијена. Одједном је свануло послије дугог мрака, 

пали су тешки окови, отворио се простор, вријеме и 

људи. Осјећали смо да су сви путеви слободни, да 

имамо куд и коме отићи и да нам има ко доћи, а да не 

носи ватру и смрт. Били смо поново људи, а не 

животиње у кавезу. Хтјели смо само да у тишини 

удишемо пуним плућима ту слободу, да се 

препустимо њеној ширини и сјединимо са њом. Како 

смо брзо заборавили тјескобу изолације, мрака, 

несташица?! Како смо брзо заборавили све боли и 

патње?! Како слобода има чаробну исцјелитељску 

моћ, како једноставно лијечи очај, горчину, жељу за 

осветом?!  Први камиони са брашном, нафтом, 
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лијековима... су кренули. Рискантно је јер је пролаз 

исувише узак. Са оближњег узвишења пуцали су у 

брашно, у лијекове, у шампоне... Погодили су 

гранатом један камион. Бијели облак брашна дигао се 

високо у облику печурке. Све су то успјели сликати и 

на својој телевизији приказати како непријатељ у 

нападу на њих недужне користи бојне отрове. Ето, 

пропаганда успије и брашно продати као отров. Ипак, 

у импровизованим рововима испред ослобођеног 

града сваки борац је добио по двије кутије цигарета, 

двјеста грама кафе и по један прави правцати сапун. 

Радовали су се томе као дјеца изненадном, а дуго 

очекиваном поклону. Наизмјенично у групама по пет 

одлазили су у град, под заклетвом да неће палити ни 

пљачкати туђе куће, да виде рушевине својих кућа, да 

пред њима гологлави одстоје минут тишине и закуну 

се како ће управо ту, на истом мјесту, поново 

изградити већу и љепшу кућу. Враћали су се носећи у 

рушевинама пронађену неку дјечију играчку, 

нагорјелу фотографију, сувенир, шољицу за кафу, 

чашу за воду... Били су просто препорођени – нема 

више блокаде, а њихов град је поново њихов -  

порушен, али њихов и, ето,  имају ту ситницу из своје 

куће, није све ватра прогутала. 

 

          Сједим на импровизованој осматрачници и 

пратим како ријека аутомобила, трактора и камиона 

тече из града на сјевер кроз пролаз који им је 
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намјерно остављен. Колико туге, горчине, очаја и 

неизвјесности вуку ти мотори. Како су ликовали када 

смо ми одлазили и када су нам куће палили! „Док 

једном не смркне, другом не сване.“ Како је то 

страшно истинито! Да ли нас  и сада мрзе? Схватају 

ли како смо и једни и други само јадне марионете у 

рукама неких тамо бескрајно похлепних, силних и 

обијесних и да су њима, оно што су нама светиње - 

нација, вјера, култура и традиција,  само средство 

помоћу кога остварују своје циљеве и којим нас 

хушкају једне на друге, а наше боли и муке само 

прилика да искажу свој тобожњи хуманизам. Уста ми 

се суше, стеже ме нешто у грлу и грудима, мрачи ми 

се пред очима. „Боже, како је људска глупост 

бесконачна, а мржња безочна!“ кажем сам за себе. 

            „Одувијек је то тако, Божији био!“ чух 

дубок уздах поред себе. По узречици „Божији био“ 

препознадох свог чукундједа Симеуна са Мале Црне 

Горе испод Дурмитора. 

          „Јеси ли дошао, попе, да ми попујеш о 

Божијој правди и милости?“ дрско га дочеках. 

          „Исти си моја Ђурђа, њен језик, тако ме и 

она увијек дочека и пресијече. Да ти није та два 

црна, дубока ока,  рекао бих да си сав на њу и да 

немаш ништа моје. Постоји, постоји и Божија 

правда и Божија милост, само што нас Бог некад 

искушава колико божанског имамо у себи. Мораш, 
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мораш, сине, вјеровати! Ако не вјерујеш, шта ће 

ти наду и снагу давати,“ каже тихо и убједљиво. 

          Љути ме његова убједљивост па му набусито 

одбрусих: „Дошао си да нама попујеш у ово вучије 

вријеме када се вучије кољемо око ничега.“ 

          „Е,  моја Ђурђа, увијек је било вучијих 

времена. Једног љета кренуше на Малу Црну Гору 

да робе и пале. На тај комад земље, што изгледа 

као да је привезан за врх Дурмитора, а заједно са 

њим за небо, људска нога може доћи само уским 

пролазом преко једног превоја. Дочекасмо их ту у 

засједи и преполовисмо. Ликовали ми над њиховом 

злом судбином, а они кивни на нас ископаше ровове 

и затворише нам тај једини излаз у свијет. 

Дозивали нас и питали треба ли нам соли, кафе, 

шећера, сапуна, шибица... свега онога што ми 

нисмо могли произвести на дурмиторском камену. 

Без свега се могло, али без соли чељад нам 

заводењела очима као изван себе, а стока лијепо 

подивљала. Љетњи послови на планини не могу 

чекати – треба накосити много траве за 

прехранити стоку током дуге зиме, покосити, 

оврћи и самљети јечам, насјећи и довући дрва... а 

најспособнији момци морају даноноћно бранити 

улаз у село. Издржасмо тако четердесет и два 

дана, а онда једне ноћи наши момци вучије се 

прикрадоше и упадоше у њихове ровове. Једне 

посјекоше, а други се дадоше у бијег. Појурила 
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момчад за њима да их стигне и докусури. Џабе их 

дозивам да се врате, кажу: 'Чекај да их питамо 

хоће ли соли, кафе и шећера...?' Освета је, дијете 

моје, врашки слатка и не зауставља се лако. 

Праштати могу само најјачи. Ето, исто ово што 

се ових дана догађало у Модричи, догодило се и два 

вијека раније на Малој Црној Гори. Све нам је то од 

вијека записано у настанку -  и добро и зло, и 

освета и праштање, и похлепа и дарежљивост... 

Да није и једног и другог, чиме би се мјерила 

људскост,“ заврши Симеун. 

          „Попујеш ли, попе, попујеш!“ рекох немоћан 

да му било шта оспорим. 

          „Ама, какав црни поп! Од поповског заната 

знао сам само Оче наш. До правог попа по знању и 

звању у Пивском манастиру са Мале Црне Горе 

требало дан и више добра хода и исто толико у 

повратку. Мене Бог обдарио да знам наћи ријеч 

утјехе и мира па ме прозваше попом тек толико 

да неко очита Оче наш и каже коју лијепу ријеч 

при крштењу, вјенчању и сахрани да се рођење 

разликује од коћења, брак од парења и умирање од 

липсавања. Кад год сам позивао на мир, људскост и 

разум,  говорили ми да много попујем као и ти 

вечерас,“ прекори ме Симеун. 

            „Изгубио сам овог љета све што сам стицао 

цијелог живота,“ покушах да оправдам свој јед. 
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           „Све што се изгуби, Божији био, поново се 

може наћи и створити, све осим душе и образа,“  
тихо ме тјеши. 

          „Попујеш ли, попе, попујеш,“ помислих, али 

не рекох. Нестаде га као да је прочитао моју мисао. 

          Сиђох са осматрачнице међу борце. Први вал 

задовољства и одушевљења слободом је прошао па 

сада замишљено ћуте. Мора да их боле муке оних 

страдалника који под снагом наше воље и  оружја 

напуштају град кроз уски пролаз који им је намјерно 

остављен, премда то не би признали ни за живу 

главу. Можда је сваком од њих васкрсао неки 

Симеун, Божији био, да им очита лекцију о људској и 

Божанској доброти и правди. Један од бораца 

замишљено прутићем шара по пепелу ватрице које 

већ догоријева и каже као за самога себе: „Док 

једнима не смркне, другима не сване. Тако је то 

удешено међу животињама, а изгледа и међу 

људима. Нажалост.“ Борци ћуте. Изгледа да сви 

претурају по глави исту мисао и исту муку – 

општечовјечанску, а неки, изгледа, да гутају па 

никако да прогутају јабуку освете, у почетку слатку, 

а сада горку и опору. 
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                              ОЧАЈ 

 

          За данас је заказана размјена ратних 

заробљеника. Један вод из моје чете обезбјеђује 

мјесто размјене. Имамо сталну радио везу са 

њиховим обезбјеђењем. Иако смо прије рата били 

добри пријатељи, комуникација је само званична и 

кратка, хладна али пристојна. Између нас је густа 

грабова шума. Бијеле се као поломљене кости 

патрљци стабала које су исјекли гелери граната. 

Тужно висе скоро сасвим одсјечене и осушене гране. 

Сабласно и мученички дјелује овако унакажена 

млада шума. Кроз њу пролази асфалтни пут 

савијајући се на средини грабика у кривину скоро од 

деведесет степени. Управо на тој  кривини која 

затвара поглед једних на друге догодиће се размјена.  

          Родбина оних који требају стићи из размјене 

окупља се од раног јутра. Са сваког лица се могу 

прочитати трагови вишемјесечне неизвјесности, 

бриге и стрепње. Нервозно цупкају у истом мјесту са 

ноге на ногу и ћуте као на погребу. С времена на 

вријеме погледају ме упитно празним погледом.  И 

даље сумњају да ће се размјена стварно догодити и 
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страхују од сусрета са онима који долазе из логора, 

страхују од мука и боли коју они отуда доносе. 

          Са наше стране стиже аутобус са 

заробљеницима. Излазе из њега костури једва се 

држећи на ногама. Необријани и неошишани са 

упалим очима и ожиљцима од удараца по лицу.  У 

изношеној и поцијепаној одјећи и обући дјелују као 

авети. Крећу се као живи костури. Дрхћу од свјежине 

љетњег јутра. Погледи тупи и празни.  Нема у њима 

ни бола, ни радости, ни прекора – ничега нема. 

Тетурају бивши људи, живот без живота. Међу њима 

има стараца  и жена. И они, тобоже, ратни 

заробљеници! Мушкарци у повезу око врата носе 

пребијену десну руку да их послије размјене не могу 

мобилисати у војску. Немилосрдно их гурају у ред  

смркнути задригли чувари. Човјек је и према стоци и 

према стварима пажљивији. Смрачи ми се пред 

очима и осјећам како губим тло под ногама. Да не 

паднем, ухватих се за руку командира вода. Падоше 

ми на памет Његошеви стихови: 

                  „Што, погани, од људи чините?“ 

            Умјесто стихова прошкргутах кроз зубе: 

„Шта сте то урадили људима?“  

            „Не знам, командире, гдје ти овдје видиш 

људе,“ каже малоумно се церећи један од чувара. 

             „У теби сигурно не,“ одбрусих му. Даљу 

расправу, која сигурно не би била пријатна, прекиде 

команда да заробљеници крену. Повијајући се и 
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посрћући, пође колона  према оној оштрој кривини на 

путу. Иду као на туђим ногама, одсутно и изгубљено. 

Да не гледам ове мученике, окренух се према шуми. 

Од изрешетаног и поломљеног дрвећа учини ми се да 

видим колону заробљеника, само некако увећану и 

умножену у свом страдалништву. Оборих поглед 

према асфалту и сједох на један пањ поред пута да у 

тишини одболујем ове слике очаја. 

           „Ево их!“ рече неко. Подигох поглед и учини 

ми се да се она колона коју мало прије испратисмо 

враћа. Исти сасушени  костури, исти тетурави 

покрети, исти тупи погледи, иста подерана одјећа, 

исти повези око врата и у њима десна рука... И 

родбина се ускомешала, пропињу се на прсте, истежу 

вратове, али не препознају никога. Дакле, размјене 

није било. Тек када се сасвим приближише, видјех да 

то нису они људи од мало прије већ по изгледу и 

трагичној судбини њихова рођена браћа. И родбина 

међу овим живим костурима поче препознавати 

своје. Грле их и љубе пажљиво да им не повриједе 

ране. Умјесто ријечи само сузе пљуште. Сипају сузе 

све муке и понижења кроз која су прошли.  

           „Види, командире, ови њихови боље ударају и 

хране од нас,“ каже пакосно онај малоумни чувар. 

          „Мени образ гори од наших а не од њихових, а 

ране ових мученика једнако ме боле,“ рекох му не 

погледавши га.  
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          Морамо што прије, према договору,  напустити 

овај простор између двије линије. Гурамо их у 

аутобус, а њима се не иде у затворен простор. 

Објашњавамо им да прво морају у команду да дају 

изјаве па тек онда код родбине и пријатеља. Кажу да 

они ништа не знају. Ја им вјерујем, али им у команди 

неће вјеровати. 

 

          Цијели дан сам бесциљно тумарао линијом 

одбране. Пред очима ми се мијешају и умножавају 

наши и њихови заробљеници са патрљцима оне 

окљаштрене шуме, а између њих са пендрецима 

безумно јуре задригли чувари. Смирих се тек увече 

на једном трупцу испред земунице.  

          „Боже, какве смо животиње постали на 

крају другог миленијума,“ кажем одсутно. 

           „Одувијек нас је, Божији био, таквих било,“ 

каже неко тихо и замишљено.  

          Лако препознадох чукундједа Симеуна. 

„Дошао, 'Божији био,'“ подсмјехнух му се, „да ме 

утјешиш и охрабиш, да не клонем духом.“ 
          „Тако нешто,“ каже помирљиво. „Пошаљемо 

једном“, поче Симеун, „тројицу момака да у 

Шавнику купе соли и донесу на Малу Црну Гору. 

Пресретну их њихови, разоружају и одведу у 

Буковицу. Чујемо за то па понудимо откуп. Кажу 

да нема тога блага којим их можемо откупити јер 

хоће од њих да праве сапун. Кад смо то чули, 
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узбуни се цијело село, хоће да нападнемо на 

Буковицу и отмемо их. На крају се договоримо и 

пошаљемо пет-шест момака да негдје сачекају и 

шчепају тројицу њихових најугледнијих људи и 

доведу у село па да тражимо разамјену. Трећи дан 

враћају се момци и јашу на тројици најбогатијих 

Буковичана и још их натјерали да ржу под њима 

као коњи. Искупило се цијело село. Они најсилнији 

хоће да их и они јашу и потјерају бичем, а Мргуд,  

мајстор за штројење овнова, бикова и коња, хоће 

да их уштроји. Силни и обијесни га подржаше и 

Мргуд засука рукаве да обави посао.  'Грехота је, 

Божији били,' рекох ја. 'Ако ти је жао њихових 

муда,' каже Мргуд, 'ти попе дај своја.' 'Тако је,' 

гракну већина те ја ућути. 'Е, што те, кад гураш 

нос гдје му није мјесто, Мргуд не уштроји да му 

даднем најљепше чарапе,' гунђа моја Ђурђа. Они, 

јадници, вриште, до неба се чује, обећавају златна 

брда и долине, а Мргуд то не чује, већ ради ли, ради 

свој посао. Затворише их у једну подрумчину без 

прозора. Глад их натјерала да лочу из псећег 

корита у које су им сипали храну за керове. За 

двадесетак дана нису личили на људе. Учинисмо 

абер у Буковицу да су им трговци код нас и да 

тражимо размјену. Истог дана стиже приједлог 

да их размијенимо на Пољанама. Још не могу 

ходати послије штројења па их натоварише на 

коње и потјераше на размјену. Клате се на коњима 
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три сјенке, три костура, зарасла у браде, упалих 

очију и тупих погледа. Више  личе на страшила за 

вране него на живе људе. Нема у њима ни једне 

искре живота. Воде живе мртваце на размјену. 

          Вратише се увече. Дотјераше на коњима 

наше момке. Ама, какве црне момке – три авети. 

Само кожа и кости,  уштројени и одсјечених 

ушију. Стојимо сви гологлави и ћутимо. Мајке им 

чупају косе и наричу као за покојницима. Очеви их 

скинуше са коња и у наручју, као малу дјецу, 

однијеше кућама. Кажу да су се опоравили, али 

међу народ нису излазили. Мргуд више никад није 

уштројио ни једног овна, вола или коња, а људи га 

преклињали. Повукао се у тишину и осаму и тамо 

боловао свој гријех. Причали ми Буковичани да се 

све ово на исти начин догодило и код њих. Од 

постања у човјеку спава звијер и чека када ће 

људски разум затајити да се пробуди и покаже 

крваве зубе. Она је искушење човјекове људскости 

пред Богом и народом. Да није тога искушења, како 

би знали да ли смо људи. Зато не очајавај, него 

главу горе. Ничим ниси допринио злој судбини оних 

несрећника, ни њихових,  ни наших. Знам да то 

није лако. Мене и данас прогоне слике очаја на 

лицима оних наших момака и оне тројице 

Буковичана. Помолим се Богу за смирај њихових 

душа и душа оних који су им све оно зло нанијели и 

кренем даље,“ заврши Симеун. 
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           „Молиш се за душе мучитеља?“ упитах 

чудећи се. 

           „Молим се да им Бог подари и просвијетли 

разум јер докле не искоријенимо зло из  једних, 

нећемо спријечити муке других. Праштати могу 

само најјачи, а све се може наћи и купити осим 

душе и образа.“  

          „Не помажу ту, Божији био, само молитве,“ 
дрско му се подсмјехнух. 

           „Знам, знам,“ прекиде ме Симеун, „зло из 

човјека треба почети искорјењивати од тренутка 

када се огласи првим плачом па све док му заувијек 

не склопимо очи – породица, школа, црква, људи 

добре воље и  душе – сви, сви морају радити да зла 

буде што мање, а посве га никада неће нестати.“ 

           „Породица, школа, црква, људи добре воље и 

душе... све су ти то, оче, слаба средства против 

зла. Треба ту трострука канџија, па оплети; 

танка вјешала, па објеси -  да сви виде...“ сикћем 

будалаштине у тренутку немоћи. 

          „Не, не то, дијете! Тиме се само зло увећава 

и умножава! Само немој то, кумим те Богом!“ 
искрено ме преклиње Симеун уплашивши се да 

озбиљно рачунам на канџију и вјешала у борби 

против зла у људима. 

          Ћутимо дуго и зуримо у ноћ. Болујемо туђе 

муке и туђе гријехове.  
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                        СЉЕПИЛО 

 
            Сипи блага, љетња киша. Послије дугих  жега 

и спарине доноси освјежење и буди поспани живот. 

Чује се само њен пријатан шум кроз густо грање. 

Непримијетно спира прашину са спарушеног лишћа и 

траве и  поново им враћа једрину и сјај. Живот се 

притајио, ужива у свјежини коју киша доноси и чека 

да, када престане, букне у свој својој радости и снази. 

Стојим на излазу из земунице и борим се са 

искушењем да изађем и кренем кроз тишину шуме по 

овоме пријатном пљуску. Испружим руку вани да на 

њој осјетим свјежину, накупим кишних капи у длан и 

њима освјежим топло лице. Осјећам како ми те капи 

враћају снагу у сваку успавану ћелију. 
          Тихо и изненадно, како је дошла, тако и 

престаде. Њен престанак прво објавише птице и 

цијелу шуму испунише њихови звонки гласови. 

Надметале су се у љепоти пјесме и уживале у радости 

и пуноћи својих гласова. Зацвркућу цијелим срцем па 

очекују одзив својој пјесми, а он се јави још ведрије и 

снажније. Појавише се дуги сунчеви зраци 
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откривајући иза кога се од по ведрини неба 

раштрканих памучастих облачића скрива сунце и над 

цијелом планином сави се дуга. Изиђох из земунице и 

занијемих очаран савршенством њеног лука и складом 

боја. Дуж цијелог ратишта тишина као да је љепота 

дуге све зачарала и измирила. И ми и они смјештени 

смо у густој шуми раздвојеној планинском ливадом 

што се са обје стране благо пење према коси која 

штити и њих и нас од директних погледа и погодака. 

Окупано љетњом кишом све је чисто и испуњено 

пријатном свјежином.  Опојно и изазовно миришу 

планинске траве и чуде се шта ови људи раде укопани 

дубоко у земљу. 

          Одједном из шуме на њиховој страни, 

привучена предвечерјем и сочном травом, а заварана 

тишином, истрча срна. Стаде на сред ливаде као да 

хоће да покаже шуми и ливади два складна лука, 

витке ноге, танки дуги врат, крупне очи и мале уши. 

Пожалих што немам фотоапарат. Пажљиво осмотри 

околину и када не примијети ништа сумњиво, дугим, 

лаким  скоковима, извијајући се у облику лука, пређе 

замишљену линију раздвајања и нађе се на нашој 

страни. Чупне мало траве па испружи дуги врат и 

наћули уши као да позира на модној ревији. Одједном 

тишину проломи пуцањ и нечији пијан глас: „Удри 

Булу!“ Срна се нагло окрену и у дугим скоковима 

крену према коси која нас раздваја. „Промаши је 

пијандура!“ обрадовах се. Та радост кратко потраја. 
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Кад је угледаше са супротне стране, запуцаше уз 

повике: „Убиј Влахињу!“ Врти се у круг на ономе 

брежуљку не знајући куд да крене и шта да буде – 

Була или Влахиња. Одједном паде као покошена. Још 

само два трзаја задњих ногу и вјечити мир. Лежи 

испружена и непомична као опомена људској 

глупости и сљепилу. Лежи невина и недужна, ни Була 

ни Влахиња. Не знам да ли су то схватили и једни и 

други или су били задовољни обављеним послом, тек 

пуцњава и галама престадоше и поново завлада мир и 

свјежина љетњег предвечерја. Птице умукле као 

погођене изненадном пуцњавом. Погледах према 

небу, али дуге тамо не бијаше. Убили смо 

истовремено и птичију пјесму, и дугу, и срну -  убили 

смо у својој међусобној мржњи, ограничености и 

сљепилу љепоту и радост живљења. Када би само 

могли, убили би и њихов дио дуге, њихове птице и 

срне, њихов ваздух и кишу, њихове траве и шуме – 

све, све што је њихово ма како лијепо и важно и нама 

и њима било, толико је дубока и слијепа наша 

међусобна мржња. 

         Чим се ухватио први мрак, око онога брежуљка 

гдје је лежала убијена срна чуло се пушкарање. То су 

неки рискирали властити живот да би дошли до мртве 

-  једни Буле, други Влахиње. Мркла ноћ и дубока 

тишина као да би хтјели сакрити и прећутати људску 

глупост. Дуго не могу заспати – час видим лук дуге, а 

час лук срне у скоку и чујем продорне пуцње и пијане 
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гласове. Колико је дубока наша мржња када смо је 

успјели пренијети и на такво недужно створење какво 

је срна! „Нема нам лијека!“ шапнух прије него ћу 

заспати. 

           Сутрадан кувар из свег гласа поносно објављује 

да је за ручак срнећи паприкаш. Узех порцију и ставих 

је на земљу поред себе. У њој крупан комад срнетине. 

           „Чисти канибализам,“ кажем за себе, „без 

обзира да ли је страдала као Була или као Влахиња.“ 

            Тупо гледам у порцију, узимам је, одлазим до 

поточића и њен садржај сипам у бистру воду. „Теци, 

срно, теци далеко одавде,“ шапућем над водом. 

 

             Сједох на обалу и с укусом горчине питам 

жубор поточића: „Видиш ли, човјече, докле су данас 

стигла твоја браћа људи?“ 

          „Давно смо, Божији био, дотле стигли,“ чух 

глас чукундједа Симеуна. „У вријеме мркања оваца 

наш ован залутао у њихово стадо. Ухватили га и за 

казну му одрезали муда, свезали му их око врата 

мјесто звона, између рогова му причврстили 

дашчицу,  на њој написали 'војвода' и отјерали га из 

свог стада. Нашли га наши чобани ни жива ни 

мртва,  заклали га да се не мучи и у сласт појели. 

Зар то није канибализам? И то нису појели било 

кога, него ни мање ни више -  самог војводу. 

Сутрадан наши чобани преваре мекетањем њиховог 

јарца, намаме га на со и ухвате. Одеру му дуж 
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цијелог рбата коже за двије подланице ширине, 

савију му је око рогова као турбан, између њих 

причврсте дашчицу са натписом 'хоџа' и запрате га 

у његово крдо. Стоји дрека јадног јарца ни крива ни 

дужна. Шта ће друго њихови чобани, него га ухвате 

на једвите јаде, закољу га  да се јадник не мучи па и 

они у сласт поједу ни мање ни више него свога хоџу. 

Видиш,  јесте ви на крају другог миленијума много 

паметнији, али ипак нисте ви измислили 

канибализам,“ каже у шали Симеун. 

          „Па имадосте  ли ишта боље нам оставити у 

наслеђе, Божији био?“ упитах га заједљиво. 

          „Оставили вам све оно и добро и зло у човјеку 

што смо наслиједили од предака па и ви, исто као и 

ми,  бирате у чему ћете уживати. Знаш, ја мислим 

да је човјек, када је био једна једина ћелија, ако је 

икад само то био, био састављен од добра и зла па 

се то двоје умножавало у безброј ћелија и 

међусобно борило до дана данашњег и да ће то 

тако бити докле буде Божија воља да нас буде. Да 

није тога двога,  не бисмо знали колико је добро 

добро, а колико је зло зло,“ развезао се језик 

Симеуну. 

           „Попујеш ли, попо, попујеш,“ помислих љут 

што се у свему морам сложити са њим и што ми 

поквари да се у тишини уз жубор потока опростим од 

срне. Устадох и без ријечи кренух према земуници. 
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                                 Новица 

 

                    ИНАТ 

 
            Како само зна бити смркнута и мрачна, 

окрутна и сурова планина зими! Тешки оловни 

облаци притисну врхове који се оштрим шиљцима 

забоду у њихову утробу и нестану у њој. Хладни 

вјетрови су немилосрдно уз злуради фијук и пакосно 

завијање покидали сваки листић са дрвећа, однијели 

га и сахранили у неким дубоким вртачама и оставили 

планину потпуно голу. Ледена киша пљушти данима. 

Натопила је сваку стопу земље, па гдје год станеш, 

испод ногу пишти вода. Све је смркнуто, покисло, 

безгласно. Нигдје ничега живог, ни птице ни звијери,  

као да се планина преселила на онај свијет гдје 

непрестано лију неке дуге хладне кише.  
           Цијела чета, осим стражара, сједи по 

земуницама. Смркнути као и вријеме, ложимо ватре и 

ћутимо. Шта ћеш, без ватре се не може издржати 

хладноћа, а знамо да су њихови извиђачи на основу 

димова тачно одредили положај сваке наше 

земунице. Ватра је постала наша заштитница и 

издајица. Једино када се спусте густе, тешке магле, 
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уживамо у општем сљепилу. Тама и мрак нам 

постали савезници и заштитници, а чим се магла 

дигне, осјећамо се голи на голој планини. 

          Овај највиши пусти и сурови врх је једнако 

важан и нама и њима. Он је нека замишљена граница 

између нашег и њиховог дијела планине и зато га 

упорно бранимо, свако свој дио. Пентрамо се по 

уским стазицама и на леђима вучемо храну и 

муницију. Све је то подношљиво љети, када планина 

блиста у свјетлости, буја животом, опојно мирише 

травама и цвјетовима, али сада, када је овако пуста, 

гола, хладна и смркнута, човјеку дође да свисне у 

овој дивљини. 

          У цик зоре свитање потресоше снажне 

експлозије. Истрчах још бунован на осматрачницу. 

Дуж цијеле линије одбране дижу се димови од 

експлозија. „Издадоше нас ватре. Већ други плотун 

ће бити ближе земуницама, а трећи их не може 

промашити,“ кажем куририма и шаљем их са 

наредбом да борци одмах напусте земунице, изнесу 

из њих муницију и храну и заузме положаје у 

рововима. Гранате везу ли везу све прецизније и 

прецизније. Неко их тачно наводи. Гдје ли је магла 

сада? Кад нам не треба, гуши нас до грла, а сада, кад 

би нас могла заштитити и сачувати, нема је ни у 

једном једином прамичку. Оставила нас је да на овој 

голој планини будемо голе мете. Лете у зрак 

земунице, а ускоро ће и ровови и људи у њима. Борци 
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се шћућурили у заклонима, кисну и ћуте, прате фијук 

граната и чекају напад пјешадије. Наша артиљерија 

узалуд туче њихове већ напуштене земунице и 

ровове. 

           Уз бубњеве и трубе, вриску и снажну паљбу 

крену пјешадијски напад. Све више и више бораца се 

ангажује на извлачењу погинулих и рањених и  све 

мање пушака брани положај, а напад се наставља 

несмањеном жестином. Тражим помоћ, али у резерви 

немају ни једног јединог вода. Напокон стиже 

наређење да се повучемо на сљедећу коту коју 

морамо, наређују,  бранити по сваку цијену јер се са 

ње сва наша села виде као на длану. Повлачимо се од 

заклона до заклона покисли, гладни и исцрпљени, 

праћени снажном паљбом и пјешадије и артиљерије. 

Носимо бол и горчину за погинулим и рањеним 

саборцима. 

          Некако се довукосмо до друге по висини коте 

на планини. Заиста се одавде види свака кућа доље у 

нашим селима. Сељаци су чули за напад па већ на 

коњским колима, воловским запрегама и тракторским 

приколицама старци, жене и дјеца по овој маменој 

киши напуштају куће. Борци то гледају са невјерицом 

и узалудно пробају да из ове даљине препознају 

своје. 

            „Нема нам одавде ни стопе одступања да 

ћемо се сви овдје посмрзавати и  изгинути,“  каже 
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мој замјеник гледајући доље у раштркана планинска 

села.  

          „Нема“, потврди најстарији борац у чети и 

пође да нађе добар заклон.  

          На брзину се распоређујемо на новој линији 

одбране и успостављамо везу са нашим четама десно 

и лијево. Бирамо што боља мјеста и природне 

заклоне. И даље нас прати артиљеријска и 

пјешадијска паљба, али непрецизно и насумице. 

Покисли смо до голе коже, немамо суво ни под 

пазухом. Униформе се надојиле воде па се испаравају 

у додиру са још увијек врућим тијелима. Киша 

натопила оно хране што смо на брзину понијели па 

онако хладна и пуна кишнице дјелује крајње 

бљутаво, али је ипак некако жваћемо и гутамо. 

          Одједном дуну снажан, хладан вјетар. Чисто 

сијече гдје год се дохвати голе коже. Униформе се 

постепено мрзну и шкрипе на нама. Кишу замијени 

ледена сусњежица па са првим сумракам поче суви 

лепршави сјеверов снијег. Мраз све јаче стеже. Људи 

не да су помодрили, него поцрњели од хладноће. 

Униформе на њима шкрипе као оклоп. Цупкају у 

мјесту да се колико-толико угрију. Нигдје ништа суво 

чиме би се могла ватра потпалити.  

          Горе, на Вису, ликују. Добро су планирали 

напад и обезбиједили се топлом одјећом, храном и 

пићем (свим оним што нама недостаје у овој ноћи без 

јутра). Пуцају непрестано и насумице у нашем 
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правцу. То убијају страх у тами на непознатом и 

туђем терену. Дозивају нас, псују и пријете. 

Шкргућемо зубима на све те увреде и мраз и гутамо 

бол за данас погинулим и рањеним саборцима. Љути 

их и брине што ми ћутимо јер не знају гдје смо па 

псовке постају све грубље и вулгарније.  Ори се 

пијана пјесма.  

          „Да нам би само по један гутљај ракије!“ 

           Не знам да ли сам то само помислио или рекао, 

тек курир додаде: „Прекуване.“ 

 

           Што ноћ даље одмиче, мраз постаје све јачи, а 

снијег све гушће пада. Шаљем курире да не дају 

људима стати на истом мјесту или сјести. Држе нас у 

снази још само псовке са оног виса и инат. Када ме 

сан савлада па станем и почнем се клатити у мјесту, 

трзне ме неки одозго пијани врисак па стиснем 

колико могу промрзле усне и поново почнем ходати 

као на туђим дрвеним ногама, попут робота. Све 

шкрипи на мени, али нека невидљива снага још 

увијек покреће сасвим промрзле удове.  

           „Мораш издржати у инат оној пијаној 

вриски и овом пексином времену,“ каже бор који се 

усправио испред мене. 

           „Дрво па говори, почело ми се привиђати,“ 
шапћем безгласно.  

          „Није дрво. Приђи ближе и погледај боље!“ 
опет ће онај бор. 



118 

 

          Приђох и скоро укоченом руком протрљах очи. 

Види, стварно није бор, већ прадјед Новица са Мале 

Црне Горе испод Дурмитора. Познадох га по дугом 

кукастом орловском носу по коме кажу да сам 

пљунути Ноко.  

            „Новица,“ промумљах укоченим језиком. 

            „Јест, јест, Новица!“ драго му што сам га 

препознао. 

           „Па откуд ти у овој ледари и овом 

згибенију?“ упитах чудећи се. 

           „Није ово мени ништа ново. Знам ја добро 

планине и сњегове, мећаве и вјетрове, зиме и 

мразеве. Ходај, ходај око мене, не смијеш стати. 

Кад осјетиш да ћеш пасти, прихвати се за ме и 

настави ходати. Хајде, хајде!“ подстиче ме и ја као 

омађијан тетурам око њега. 

          „Знаш,  једне зиме, Јован, Душан и ја кренемо 

са Мале Црне Горе у Шавник да купимо и донесемо 

соли. У повратку се облаци почеше мутити и  

комешати па звизну хладан и оштар вјетар и поче 

нас засипати густим снијегом. Само се чује урлик 

помамног вихора и завијање гладних вукова. Хајде, 

нема стајања, корачај, покажи да си јачи од овог 

мраза и леда! Гдје ти је инат, човјече?! Идем тако 

ја први, посрћем, падам, устајем, рвем се са 

вјетром и мећавом. Некакав надљудски инат ме 

гони кроз ону бијелу олују. Окренем се и видим да 

Јована нема. У близини чујем задовољно режање 
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гладних вукова. Плану у мени неки нови инат и 

кажем: 'Јовану више нема помоћи. Хајдемо, Душане!' 

          „Идем, идем...“ мрмљам ја и посрћем око 

Новице.  

          „Чујем како на мразу пуца дрвеће и како 

побјешњели вјетрови ломе јелике и оморике. Не 

знам виши да ли пливам, идем или пужем кроз 

сметове, али се не предајем. Одједном чух лавеж 

паса у селу. Окренем се, а од Душана ни трага ни 

гласа.“ 

          „Идем, идем...“ бунцам ја, падам и устајем 

придржавајући се за Новицу. 

          „Несретни Душан и онај лавеж из села ми 

дадоше нову снагу. Гамбам кроз намете према 

лавежу. Он ме зове, не да ми да се предам. 

Препознајем сеоски пут и осјећам да малаксавам. 

Знаш, тада сам, вјероватно,  схватио да сам 

побиједио планину и мећаву па је у мени малаксао 

онај исконски инат. Види га, сјео! Дижи се, ти још 

ниси изборио своју побједу!“ оштро ће Новица и ја се 

усправљам и бауљам око њега. 

           „Не знам како сам допјезао до куће. Када сам 

отворио врата, сручио сам се као покошен на под. 

Нико ми се није надао. Сви ме били отписали јер 

знали људи какве су дурмиторске мећаве. Једино 

моја Вида вјеровала да ћу побиједити планину и 

зиму, знала колики је инат у мени када се пробуди. 

Једва скинули со и смрзнуту одјећу. Масирали ме 
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ракијом, а ја режао и завијао као вук и дозивао 

Јована и Душана. Чудо је човјек када се у њему 

пробуди исконски инат! Види га, опет сјео! Дижи 

се, дижи!“ наређује Ноко. 

          Једва устајем, тетурам придржавајући се за 

Новицу и режим и завијам као вук. 

          Заслијепи ме јутрања свјетлост. Стојим 

прислоњен уз бор без имало снаге да помјерим руку 

или ногу. Видим мутно и нејасно како уз планину 

долазе старци и жене вукући натоварене санке за 

собом. Старци нас замјењују на стражи, ложе ватре и 

копају земунице, а жене скидају са нас смрзнуту и 

облаче суву и топлу одјећу, масирају нас и заљевају 

ракијом. Оне са јаким промрзлинама одвозе на 

санкама доље у села. Мени једва одвојили хладно 

жељезо пушке од руке и при томе добар комад коже 

остао на пушци. Када сам мало дошао себи, скинуо 

сам са пушке тај комад своје коже и пресовао га у 

роковнику за успомену на ноћ најдужу у животу. Тек 

предвече се поново дохватих ногу и као на туђим 

одох до онога бора. Стоји он висок, стамен и 

поносан. Стоји и ћути у инат мразу, снијегу и вјетру. 

Свака стопа снијега у широком кругу око њега 

угажена по безброј пута. Загрлих бор, приљубих лице 

уз њега и шапнух: „Сила си ти, Ноко, сила! Хвала 

ти за ноћ ову дужу од вијека!“ 
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                            ПРКОС 

 
           Добро и дубоко  смо се укопали на 

планинском висићу у густој боровини. Искористили 

смо шуму као заштиту од граната, а брежуљке као 

природне заклоне од пјешадијске паљбе. И посљедњи 

борац је знао да се одавде немамо куд повлачити јер 

доље су наша села и куће, а у њима старци, жене и 

дјеца и све оно што су ти људи стицали радећи 

мукотрпно цијели живот. Ако се одавде повучемо, 

онда све то препуштамо ватри и диму. Кад нисмо 

ангажовани на стражи, сједимо испред земуница и са 

чежњом гледамо доље у њиве и ливаде, вртове и 

воћњаке, бијеле кућице и танке димове који се 

извијају из њих... Све то буди слатку чежњу за миром 

и свако од нас би да бере кукуруз, коси отаве, скупља 

воће, пече ракију, храни стоку, љуља у колијевци 

дијете, дочекује госте у кући... Уздахнемо дубоко и 

тешко, пљунемо сочно и простачки, шкрипнемо 

зубима, окренемо леђа селу и прихватимо се неког 

посла на учвршћивању или уређењу положаја. 
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          Сваки поглед на села испод нас у мени пробуди 

неку притајану стрепњу и немир. Ако нас потисну и 

са овог положаја, сваку кућу доље по селима могу 

гранатама пребројати и већ видим како лете увис 

димњаци и кровови и све нестаје у ватри и диму. Да 

бих потиснуо црне слутње, пођох на оближњи извор 

да донесем воде. Џабе се трудим. Оне мрачне мисли 

ме прате у стопу. Јасно видим како рашчупане жене, 

избезумљена дјеца и гологлави старци бјеже кроз 

воћњаке, а гранате их засипају гелерима, камењем и 

земљом и кидају младе воћке. Сједох крај извора у 

нади да ће ми пријатан жубор воде растјерати тмурне 

мисли. Узалуд. Одједном се појавише старице, 

гологлаве и рашчупане, запомажу и проклињу нас 

што не одбранисмо села, а за њима уплакана и 

умазана дјеца упиру прстићима у нас као једине 

кривце за њихове патње и сузе. 

          Бјежећи од тих туробних слика, подигох поглед 

према оближњем бору. Гле чуда! Уз бор се 

прислонио прадјед Новица и стоји прав као свијећа. 

Гледа ме мирно и озбиљно, замишљено и забринуто: 

„Шта је? Предао си се прије битке! Видиш пораз 

прије пораза! Гдје ти је вјера у себе и своје?! Гдје су 

ти инат и пркос?! Да ти није тога кукастог носа, 

никада не бих рекао да си наше сјеме, наша крв и 

кост, наше срце и мозак. Трзни се и усправи се, 

човјече! Не брукај све нас и прије и послије тебе!“ 
засипа ме Новица прекорима.  
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            „Видиш ли ти одатле сва она села што су 

нанизана испод ове планине? Знаш ли да ће она, 

ако ми не одржимо овај висић, бити претворена у 

дим и пепео? Можеш ли замислити колико је 

труда уложено у оне куће, њиве, ливаде и воћњаке? 

Испод сваког оног крова је по петеро-шестеро 

стараца, жена и дјеце. Имаш ли ти, човјече, срца 

и душе?! И тај бор уз који стојиш би пропиштао 

пред таквим сликама,“ узвраћам му истом мјером. 

          „Да, и бор би  проплакао, само бор не гледа 

доље него у висину, не гледа уназад него унапријед, 

не мисли о ономе шта би могло бити него о ономе 

шта јесте. Када би се бор плашио громова и муња, 

не би порастао ни једног јединог центиметра, а он, 

упркос свему,  сваким даном и виши, и љепши, и 

снажнији. Својом висином пркоси свјетлицама и 

громовима.  Човјече, не слути невољу, не призивај 

врага, већ  буди стамен и пркоси им,“ каже Новица 

озбиљно љут. 

          „Не схваташ колики терет одговорности 

почива на нашим плећима,“  рекох помирљиво 

неспособан да се супроставим снази његовог 

оптимизма. 

          „Е, управо то те обавезује на вјеру у себе и 

своје. На Вучијем долу сам водио седамнаест 

пушака из наше рође, све млади и ватрени момци, 

брза ока и скока. Ја најстарији међу њима па ме 

поштују и слушају, а мене мучи како их вратити 
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живе и здраве на Малу Црну Гору. Око подне на 

нашу бусију окоми се једна чета њихове коњице. 

Седамнаест пушака на седамдесет коњаника. 
'Момци, да се повучемо, ову силу не можемо 

зауставити,' предложих им.  'Откуд знаш, стрико, 

да не можемо кад нисмо ни пробали. Један плотун и 

њих седамнаест мање и тако још само четири 

пута,' прекоријева ме братић. Сви му одобравају уз 

гласан смијех. Видим да су одлучили погледати 

врагу у око па их распоредих иза бољих заклона, а ја 

се извукох напријед да виде да оно о повлачењу 

нисам мислио ради своје позадине већ ради 

њихових глава. Јуре коњаници мамено и дреком 

разгоне страх. На мој знак састави први плотун и 

седамнаест коња оста без јахача. Коњи се 

ускомешаше и напад се за кратко заустави. 'Хајде 

пожурите, чека вас олово, меко и вруће!' виче неко 

иза мене. 'Не брините, ништа не боли када се погоди 

у чело!' додаје други. Дочекасмо их и другим 

плотуном и опет седмнаест мање и опет застој и 

комешање. ' Још само  три пута овако и готово је. 

Додај ту  чутуру, стрико, шта си је зашарафио као 

да је гуја у њој!' виче други синовац. Отворих 

чутуру и добро потегох зетске лозе јер сам знао 

када ми је врате да ће бити празна. 'Додај, ујко, ту 

кесу са херцеговцем да нам Василије смота по једну!' 

јавља се сестрић. Тешко се растајем од кесе, знам 

да ће убрзо бити празна, али је тешка срца 
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добацујем Василију. Док пуним пушку, гледам како 

Васке душмански мота једну по једну као прст 

дебелу цигарету. Састависмо и трећим плотуном. 

Опет застој и комешање па окренуше коње и 

дадоше се у бијег. Испраћамо их пуцњима и 

повицима пркоса: 'Остадоше вам јарани 

гаврановима! Вратите се за дората, ено га отреса 

ногом! Дођите да видите како мирише херцеговац!' 

Ето, и ја сам се колебао и сумњао у себе и своје, али 

ми момци спасише образ. Главу горе и с 

противником око у око па коме опанци, а коме 

обојци! На пораз се унапријед не треба мислити!“ 

 

          Слушао сам Новицу без ријечи и оборене главе. 

Кад подигох поглед, њега тамо више не бијаше. Стоји 

само бор, прав и висок. Враћао сам се са извора 

некако лакши и ведрији. Пред земуницом су се 

момци гласно смијали неком вицу. Насмијах се и ја, а 

да нисам ни једне ријечи чуо.      

            Смијех прекинуше двије, скоро истовремене, 

снажне детонације и рафална паљба лијево и десно 

од нас. Момци се прихватише оружја и запосједоше 

положаје. Из рова десно од нас иду двојица бораца. 

Један рамље и ослања се на раме другом. Кажу,  

граната из ручног бацача погодила им земуницу и у 

њој настрадала тројица, а они били на стражи па их 

поклопила пушчана паљба  и једва се извукли. Из 

лијевог рова дођоше тројица са двојицом рањеника. 
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„Знају да је овај ров најбоље утврђен па су ријешили 

да ударе десно и лијево и нама дођу са бокова,“ 

објашњавам борцима. 

            „Морамо се повући!“ рече један борац. 

           „Куд ћеш? Жени под сукњу!“ прекиде га 

љутито други.   

           „Опколиће нас!“ брани се први.   

          „Па шта? Они пушку, ми пушку; они бомбу, ми 

бомбу...“ не попушта други.  

            Прекинух препирку распоређујући борце за 

полукружну одбрану иза на брзину изабраних 

заклона. У крошњама борова експлодира пет-шест 

граната, а онда нас поклопи снажна пушчана паљба. 

Ћутимо. Чекамо да крену.  

          Неко викну: „Напријед!“ Маскирне униформе 

се почеше пребацивати од дрвета до дрвета. Дочека 

их  наша паљба. Чу се неколико јаука. 

           „Боли ли?“ пита неко од наших. 

           „Не бојте се, гађаћемо у чело, а тада не 

боли!“ додаје други. 

           „Хајде, пожурите, чека вас олово, меко и 

вруће!“ изазива трећи.  

           Обрадовах се кад чух ове грубе, али  већ 

познате досјетке. Тада сам знао да се родио пркос и 

да ћемо се сигурно одбранити. Послах чутурицу 

ракије да иде од једног до другог борца да унапријед 

залијемо побједу, а куриру наредих да нам у 
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земуници направи кафу јер ћемо са овима брзо 

завршити.   

          „Крени!“  неко нареди. Поново се уз насумичну 

пуцњаву појавише иза дрвећа. И поново их дочека 

наша јединствена ватра на коју се одазва  неколико 

болних крикова.    

         „Треба ли вам завоја и носила? Је ли вам олово 

довољно вруће?“ питају наши.  

           „Повлаче се,“ шапће ми курир.  

           „Ожежи!“ дрекну командир првог вода и 

развеза рафалом по погрбљеним силуетама што се 

повлаче између дрвећа вукући погинуле и рањене.  

Један вуче по двојицу. Пратимо их ватром све док се 

не дохватише планинског превоја иза кога су били 

њихови ровови. Мирише ракија из чутурице и кафа 

из земунице. Кренух према извору. Обилазим и 

загледам онај бор уз који је мало прије стајао Новица. 

Ћути онако висок и гранат. „Само ти расти, брига 

те за муње и громове!“ потапшах га по грубој кори и 

вратих се према земуници. Доље, испод планине, 

ћуте у вечерњем миру села и спокојно се из димњака 

извијају танки праменови дима. 
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                            НАДА 
 

          Између наших и њихових ровова пружа се 

брежуљак који нас скрива од директних погледа и 

гдје се често привлачимо и једни и други да се 

међусобно шпијунирамо. Извиђачи кажу да се на 

њиховој страни чује нека бука и галама, да су на 

оном брежуљку често њихови извиђачи па је могуће 

да припремају неку акцију. Ријешио сам да све то 

лично сам провјерим.   

           Изађем испред наших ровова, пажљиво прођем 

кроз минско поље и као сјенка се пребацујем од 

дрвета до дрвета. Плашећи се сусрета са њиховим 

извиђачима, откочих пушку и подигох је на готовс. 

Изиђох на брежуљак и стадох иза једног дрвета. 

Видим само димове из њихових земуница и ништа 

више. Ријеших да се још приближим како бих боље 

осмотрио. Таман што сам искорачио иза стабла на 

педесетак метара од мене појави се човјек са пушком 

на готовс. Стојимо тако - цијев у цијев, око у око, 

прсти на обарачима. Стојимо и ћутимо, чини ми се, 

цијелу вјечност. Одједном примијетих како се цијев 
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његове пушке са мог чела спустила на груди и како је 

неком магичном силом, хтио то ја или не, прати и 

моја цијев. Нишани се задржаше на грудима па 

почеше да падају све ниже и ниже док око цијеви не 

погледа окомито у тло. Гледамо се тупо и нијемо. 

          „Знаш ли чија је цијев прва кренула ка земљи?“ 

упита ме замишљено. 

          „Не знам, али чија је да је, нека је 

благословена!“ кажем тихо. 

          „Идем. Чувај се! Добро је да има таквих 

људи,“ рече, окрену се и пође према својима. 

          „Чувај се и ти!“ добацих и ја, забацих пушку 

преко рамена и кренух низ брежуљак. 

          „Стани!“ пресијече ме од мало прије познат 

глас.  

          „Предомислио се,“ помислих с неком тупом 

горчином, дубоко уздахнух и мирно се окренух. 

Зачудих се и постидјех кад га угледах како мирно 

стоји са пушком о рамену. 

           „Јеси ли се више плашио да убијеш или да 

будеш убијен?“ пита ме замишљено. 

          „Не знам,“ искрено признадох, „а волио бих да  

је то прво.“ 

             „Не знам ни ја, а волио бих знати какав сам 

човјек,“ каже некако тужно. 

           „Добар си човјек и нека те Бог чува!“ 

признадох искрено. 

           „Мислиш Алах,“ каза уз осмијех. 



130 

 

          „Свеједно како му је име, ако је Створитељ, 

онда је један, и исти и мени и теби,“ одговорих 

чврсто убијеђен у истинитост онога што говорим. 

          „Ваљда је тако,“ рече, окрену се и пође.  

          Дуго сам гледао за њим жалећи што не идемо у 

истом правцу па да корачамо ћутећи један поред 

другог јер све што смо имали рећи један другом 

рекли смо. У рату човјек покаже своје право лице. На 

великим искушењима се види ко је ко и какав је ко. 

Са пушком у вријеме безакоња, какво је рат, можеш 

задовољити и оне најдубље анималистичке страсти, 

али и показати највеће људске врлине. „Не пада 

снијег да покрије бријег, већ да свака звјерка покаже 

свој траг,“ каже народна пословица. И заиста, у овом 

рату су се јасно као на длану показивали људски и 

нељудски трагови, само што је оних првих било 

неупоредиво мање, али их има и они дају наду да ће 

човјек остати човјеком. Ето, данас су на ономе 

брежуљку остали јасно уписани људски трагови у 

овим вучијим временима. 

  

          Спустих се крај извора. Сједох на камен крај 

њега и потурих руку под млаз воде из чесме. 

Одједном ме са водом охлади и мисао: „Шта ако ми 

нисмо никакви војници ни људи, већ обичне 

кукавице и бабе?“ Од те помисли сав одрвењех.  

          „Не, не, ви сте данас показали оно најдубље 

људско у вама. Човјек је онолико човјек колико је у 
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стању да чува друге од себе, а не колико је способан 
да брани себе од других,“ укључи се у моје мисли, 

цитирајући ни сам не знам кога,  Новица, мој прадјед. 

          Јасно га видим како сједи прислоњен леђима уз 

бор недалеко од извора и замишљено гранчицом 

мравима чисти стазице између борових иглица. „На 

Вучијем долу је битка већ била одлучена и ја се 

враћам на коњу из команде гдје сам тражио 

допуст да на пет дана тркнем кући и порадим 

неке неодложне послове. Одједном се однекуд 

појави њихов коњеник, исука кубуру и појури на 

мене. Дохватих се кубуре и мирно нанишаних у 

коња ко велим мања је штета убити коња него 

човјека. Дорат врисну, пропе се на задње ноге, 

збаци јахача на земљу, стаде и поче помамно 

копати предњим ногама. Јахачу фес одлетио на 

једну, а кубура  на другу страну,“  прича Новица као 

за самог себе, а мени га уз жубор воде пријатно 

слушати.  

            „Сјахах и ја са вранца,“ настави прадјед, „ и 

напуних кубуру -  злу не требало. Коњеник устаде и 

упита: 'Могу ли дорату рану погледати?' Климнух 

му главом. Приђе коњу, из бисага извади чутурицу 

са ракијом, изапра рану, па на њу прилијепи пуну 

шаку дувана и  то умота својим појасом. Када све 

то заврши, отресе прашину са себе, затеже одјећу, 

оде по фес, стави га на главу и мирно стаде: 'Ето 

ти дората! Добар је коњ, рана није опасна, лако ће је 
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пребољети и добро ће ти служити. Ратна ти га 

срећа донијела и нека ти је халал, а ево и мене, само 

да се помолим па заврши ово што смо почели.' 

Кратко се помоли и мирно стаде. 'Хајде, пуцај, 

шта чекаш?!' мирно рече. 'Ја сам свој посао 

завршио, него хајде да запалимо  па да се растајемо,' 

кажем пружајући му дуванкесу. Сједосмо на два 

камена, један наспрам другог, напунисмо луле и 

почесмо да одбијамо густе димове. 'Одакле си?' 

упитах. 'Из Хума код Шћепан Поља. Шаиновић,' 

каже не гледајући у мене. 'Кога имаш на дому?' 

наставих ја. 'Хануму и петеро дјеце, све једно 

другом до уха, најстаријем десет година. Снаћи ће се 

моја Фатима, има добар иметак и дјеца ми неће 

бити сиротиња,' казује као да је одавно прежалио 

себе и пита ме ко сам и одакле сам. 'Хајде, јаши 

дората па правац својој хануми у Хум и скидај тај 

фес јер са њим нећеш главу пронијети преко српске 

земље!' рекох му устајући. 'А, не, без феса нећу!' 

каже одлучно. 'Е, будале, људи моји! Прича се  да су 

Шаиновићи честити и паметни људи, а теби фес 

скупљи од главе. Теби то може бити, али твојој 

дјеци није, него скидај то па пут под ноге, а кад 

дођеш у Хум стави фес па с њим можеш и у кревет и 

у ћенифу,' одбрусих му озбиљно љут. Скиде фес, 

пољуби га и стави у бисаге па појаха дората и 

крену. Кренем и ја, а некако ми жао што не идемо 

у истом смјеру. 'Чекај!' пресијече ме глас иза леђа. 



133 

 

Дохватих се кубуре и окренух вранца. Шаиновић 

сједи мирно на коњу само са уздама у рукама. Би ме 

стид због кубуре у руци. 'Имам један лијеп комад 

земље на лијевој обали ријеке Пиве, на самом њеном 

ушћу у Дрину и испашу на планини изнад. Жупски дио 

се зове Крушево, а испаша на планини Вучево. Радо 

бих ти то поклонио да ми будеш комшија и да се ти 

ријешиш дурмиторског снијега и леда, а ја добијем 

честита сусједа. Немој ми одбити овај дар па макар 

ту земљу никад не користио,' каже чисто 

молећиво. 'Хвала ти!' рекох. 'Поклон се не одбија, 

али га ја нисам ничим заслужио.'  'То само Алах зна,' 

махну руком, окрену дората и пође. Хтједох рећи, 

али прећутах:  'Није Алах, него Бог.' 

           Крајем љета, некако у исто вријеме, 

донијеше ми наши трговци двије тапије на 

Крушево и Вучево – једну од Шаиновића из Хума, а 

другу од краља Николе са Цетиња за ратне заслуге 

у бици на Вучијем долу. Обадвије тапије на исту 

земљу,  само што краљ даје туђе, уз обавезу да му 

се и даље вјерно служи, а Шаиновић даје своје, без 

икакве обавезе. Краљева се не одбија и у  рану јесен 

ја, двојица браће и један кум саселисмо са Мале 

Црне Горе и настанисмо се у Крушеву. Краљ к'о 

краљ, често нас подсјећа да су му Крушево и Вучево 

границе које смо дужни бранити, а Шаиновићи нас 

никада  и ничим нису подсјетили да је она земља 

била некад њихова. Краљева ће увијек бити и увијек 
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ће бити исти, али ће и Шаиновића увијек бити и 

увијек ће бити исти. Једнога си и ти данас срео. 

Док је њих, биће и наде да ће човјек остати 

човјеком,“ заврши Новица своје дуго казивање. 

          Када сам одвојио поглед од извора,  Новице не 

бијаше поред бора. „Оде да обиђе Крушево, Вучево и 

Шаиновиће и да се јави краљу на стражу. То му је 

цијена оне двије тапија на исту земљу. Ја и мој 

Шаиновић не дугујемо један другом ништа или 

дугујемо много, ко ће знати,“ рекох сам за себе и 

кренух према земуници.  

          Борци се забринули што ме тако дуго нема па 

се љуте. „Причао сам са неким људима,“ кажем им 

загонетно. 

          „Зар тога још има?“ иронично пита најстарији 

борац у чети. 

          „Има, чича, има и увијек ће их бити!“ кажем 

самоувјерено. 

           „Надати се да је тако,“ сумњичаво врти 

главом старина. 
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                             ВУЧЕВО 

 

                       Милош 

 

                          БОЛ 
 
          Прољеће подигло небо високо и очистило га од 

облака па онако високо и прозрачно буди у човјеку 

чежњу за крилима. Преко равница, брежуљака и 

планина раширило и заталасало лаки зелени вео и 

зове у његов мир и даљине, у снове и наде. Окитило 

сваку воћку и травњаке извезло цвјетовима 

различитих облика, боја и величина па око не зна куд 

прије да крене и на чему да се задржи. Опојни 

мириси позивају  да кренеш за њима, само што не 

знаш да одредиш правац кретања. Збунили су и 

пчеле, осе, бумбарове и лептире па их у некој 

бесциљној игри лове од цвијета до цвијета. Изазвали 

су и непрекидни птичији пјев и надметање пернатог 

свијета у звонкости пјесме и љепоти лета. Топлота 

измамила из земље мраве и различите бубе па 

безглаво јуре за сваким треном свјетлости. У 

прочишћеном зраку и мекој  свјетлости сунца 

трепери неки чудни немир и позив на љубав и снове.  
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           Прољеће је свему вратило живот, снагу, 

ведрину, полет и наду. Све је покренуло у чаролију и 

авантуру живљења, само је нас неки људски усуд 

заковао у земунице и ровове. Земунице, укопане у 

земљу, глухе и слијепе, хладне и  влажне, мрачне и 

нијеме, испуњене устајалим зраком и мемљивим 

мирисом, личиле су на одавно ископане раке које 

чекају своје мртваце. Улазили смо у њих само када 

нас натјерају хладноћа, киша и гранате или када нас 

савлада сан. Сједимо заробљени у рововима и тупо 

гледамо у тај живот који свуда око нас цвјета, буја, 

врви, жубори и пјева. Уздахнемо дубоко и тешко, 

оборимо поглед у земљу и у мислима оремо и сијемо 

њиве, садимо повртњаке, чистимо воћњаке, 

обилазимо шуме, шетамо кроз градске паркове и 

улице између широких женских осмијеха... Све то 

видимо јасно и болно и ћутимо дуго и мрачно. У грлу 

нам тешка оловна кугла, а у грудима бездана 

празнина и пустош. Ту, пред нама, на дохват руке, 

цијели живот, а ми у гробу.  

          Одједном, у тихом предвечерју, на стотинак 

метара десно од нас чу се прво једна па кратко за 

њом још три детонације. Борци по навици заузеше 

своје положаје, а ја се попех на осматрачницу. Не 

примјећујем ништа сумњиво, а по правилу напади 

никада не почињу у вечерњим сатима јер никоме се 

не иде на непознат терен у ноћи. Задихан и 

усплахирен дотрча курир из трећег вода. „Граната 
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погодила  ров под старом трешњом и има тешко 

рањених,“ изговори у једном даху.  

            „Недо!“ рекох одсутно. 

            „Не знам!“ слеже раменима курир.  

           Наредих болничарима да одмах крену са 

носилима и позвах санитет да дође што прије, а ја 

пожурих за куриром. Пред очима ми стално онај 

Недин анђеоски тужни осмијех. Родитељи му од неке 

изненадне и пријеке болести умрли прије него што је 

стигао да их запамти. Тетка, мајчина сестра, бринула 

боље о њему него што би о својој дјеци да их је 

имала, али мало му је могла пружити самохрана 

женска рука од онога шта на селу у дневници заради. 

Ја га уписао у први разред и одмах ме освојио оним 

његовим топлим погледом и тужним осмијехом. Није 

било дана да га нисам пронашао међу хиљаду ђака, 

само да му се обрадујем и размијенимо погледе и 

осмијехе. Чинило ми се да и он у мени тражи 

пријатеља, оца или мајку или то све троје заједно. 

Бринуо сам да му учитељи и наставници поклоне што 

више љубави и пажње, да добије бесплатне уџбенике, 

одјећу и обућу, храну у школској кухињи... да има 

бар нешта од онога што му је сурова судбина 

немилосрдно отргла.  

           Кад сам примио чету на почетку рата, у строју 

сам прво препознао његов поглед и осмијех. Од тога 

сусрета ме стеже нека нејасна слутња и зла зебња. 

Настојао сам  да га склоним на што безбједнија 
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мјеста и стално стрепио да му се онако дјечије 

искреном и наивном не догоди каква несрећа јер оно 

што је већ преживио доста му је за десет живота, а он 

се трудио да се што чешће нађе близу мене и просто 

цвјетао од среће кад сам потражио од њега неку 

ситну услугу. Мало смо причали, погледи и осмјеси 

су говорили све.  

            „Не, није мој Недо!“ тјешим се док журим за 

куриром. Угледах велику стару расвјеталу трешњу. 

Болно се бијеле  на њеном стаблу и гранама ожиљци 

од гелера гранате, оптужујуће вапе голи патрљци 

пресјечених грана и тужно висе скоро одсјечене 

расцвјетале гранчице. „Гранатом у трешњу, у 

цвијет, у прољеће! Свака част јунаци!“ шапућем 

огорчено.  

          Око трешње ужурбано се мотају војници као да 

траже лијека њеним ранама. Приђох стаблу. Борци се 

размакоше. На шаторском крилу лежи Недо. Гелер 

гранате му однио грудну кост и лијепо се види срце 

како грозничаво откуцава за још који тренутак 

живота. У крупним очима плави се небо и јасно види 

цвијет трешње. Кад ме угледа, грч са лица се развуче 

у неку молбу и наду. Обли ме хладан зној, заврће ми 

се пред очима трешња и небо, па онда паде мрак и 

осјетих како губим тло под ногама. Курир ми потури 

раме да не паднем и неко ме попрска хладном водом. 

Недо успио подићи и пружити руку. Пружих му и ја 

своју. Грозничаво се држи за њу и тјеши ме: „Бићу ја 
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добро!“ Грунуше ми сузе. Болничари га подигоше на 

носила и једва ослободише моју из његове руке. 

Однијеше га са небом и цвијетом трешње у очима.    

          Клонух, спустих се низ стабло и ослонивши се 

леђима о њега, сједох. Командир прича како су у 

близини наложили ватру да димом растјерају 

комарце па њихови артиљерци видјели дим и 

погодили га из првог покушаја. „Гађали дим, а 

погодили Неду и трешњу у цвијету. Штета што ту 

слику не могу унијети у ратни дневник па да пред 

њом занијеме и артиљерци и топ,“ кажем као за 

самог себе.  

          Из санитета јавише да је Недо умро у путу. 

Гледам одсутно бијели цвијет трешње и шапћем: 

„Боже, што у прољеће и што под расвјеталом 

трешњом?!“ Одломих гранчицу трешње са бијелим 

цвјетовима попрсканим крвљу. 

 

          Не знам како сам дотетурао до земунице, а онда 

се спустио до оближњег поточића и сјео на обалу. 

Стално ми пред очима онај Недин поглед и 

посљедњи стисак руке. Сузе пљуште, не могу их 

набрисати.  

              „Е, мој сине, знам како ти је,“ каже 

прилазећи ми храмљући на десну ногу дјед Милош из 

Крушева испод Вучева. Познадох га по томе хромом 

ходу и густим црним брковима.  
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           „Било је и тада прољеће и била једна брезова 

шума у Галицији. Бијеле се брезе и дрхте као 

дјевојке. Све око нас мирише и опија зеленилом и 

животом, а ми трунемо по земуницама и 

рововима. Живи, а закопани у земљу. Нас 

четворица браће (Радослав, Недјељко, Ђорђе и ја), 

срасли један с другим као нокат и месо, у истом 

рову. Заједно орали и косили,  момковали по 

Пивској планини, ратовали по Галицији... Браћа, 

па то ти је то. У освит зоре засуше нас 

гранатама. Прије него ће кренути њихов јуриш, у 

наш ров декну граната. Један гелер ме стрефи у 

десни кук. Брзо се прибрах од бола и видим 

раскомадану браћу. Висе на изнакаженим брезама 

њихове ноге и руке, изрешетани трупови скоро 

затрпани крвавом земљом. Не знам да ли од бола у 

куку или од те слике тек изгубих свијест. Причали 

ми послије да су ме болничари једва изнијели пред 

налетом коњице, а да су сви мртви остали у 

рововима и на брезама као храна звијери и гаврану. 

Данима и ноћима сам био у неком бунилу. Час нас 

видим како сва четворица играмо у колу, па како 

искомадани висимо на брезама, па косимо на 

Вучеву у Доловима и пјевамо из свег гласа, 

запомажемо затрпани у земуници, добацујемо 

румене јабуке дјевојкама, отимамо од вукова и 

гавранова своје удове... Причали  ми болничари да 

сам у бунилу и пјевао,  и кукао, и режао, и завијао, и 
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грактао... Рана је зарасла, стао сам на ноге, али 

бол није престајао. При помисли на њих имао сам 

свиснути. Послије три мјесеца заврши се рат и 

мене отпусте из болнице. Кренем онако ћопав у 

Галицију да тражим браћу, да им бар лобање 

понесем и сахраним у Крушеву. Лутао Галицијом 

два мјесеца и нигдје ништа, звијери све развукле. 

Вратим се у Крушево да одгоним тугу лутајући 

шумама и ливадама, да је утапам у шум извора и 

Пиве као и ти сада. Временом бол се окамени и 

ћути, али сваки пут,  кад видим брезу,  он изнова 

оживи и букне несмањеном снагом. Чини ми се да 

се то није догодило међу брезама и у прољеће да би 

ми било лакше. Боловаћеш и ти Неду цијелог 

живота, али, сине мој, живот не смијеш 

зуставити због бола, он никога не чека, протиче 

као ова вода. Главу горе и буди поносан на Неду,“ 

узалуд ме тјеши Милош. 

          Сједимо тако још дуго, ћутимо и утапамо своју 

бол у жубор поточића. Тек када сам се стресао од  

свјежине прољећне ноћи, примијетио сам да сједим 

сам крај поточића. Устадох и кренух према земуници. 

„Како се не сјетих да питам дједа колико времена 

треба да се бол у човјеку спече и окамени!“ 
прекоријевао сам себе. 
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                             УТЈЕХА 

 

          Идем на састанак у Команду тактичке групе 

која је смјештена у дубокој позадини, далеко од 

дохвата непријатељског оружја и убачених група - 

дебелу позадину у дубоку позадину. Пролазим поред 

сеоског игралишта. На њему начичкани један до 

другог аутомобили и пољопривредне машине. На 

сваких десет метара по један до зуба наоружан 

стражар. „Чувају ратни плијен за потребе народа и 

војске“, каже мој пратилац. Не знам да ли је он 

приглуп или мене сматра глупим. Улазим у 

пространо двориште сеоске школе. Један ми стражар 

одузе оружје и претресе ме до голе коже, а други ме 

поведе у просторију за састанке. Стражар, обичан 

редов, иде поред мене чврсто, одлучно и озбиљно и 

гледа ме са висине јер ја сам тамо некакав 

командирчић из земуница и ровова, а он, човјече, 

чувар команде. Не могу да му објашњавам да мене и 

моје од метка, бомбе и гранате дијели само стотинак 

метара брисаног простора, а њега десетине 

километара и да ми чувамо и његову уображену 
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позадину. Пролазимо испред дугих, на брзину 

изграђених настрешница, под којима су наредани 

једни на друге телевизори, фрижидери, електрични 

шпорети... „Ратни плијен за потребе народа и 

војске,“ мрмљам у себи. Испред команде паркирано 

десетак најлуксузнијих аутомобила посљедње 

генерације и поред сваког као од мермера исклесан 

стражар. „Чувају ратни плијен за потребе народа и 

војске,“ гунђам у себи. Пролазимо дугим ходником 

између до плафона наслаганих пакета шкотског 

вискија са једне и америчког кента са друге стране. 

„Ратни плијен за потребе народа и војске,“ брундам 

у себи. Кроз отворена  врата чујем заразан женски 

кикот и с времена на вријеме видим сијевање 

њихових голих бутина. „Ратни плијен за потребе 

народа и војске,“ режим у себи. 

          Улазим у салу за састанке. За дугим храстовим 

столовима испод раскошних лустера сједе моји 

другари из ровова и земуница. Сједе и реже. Влажна 

земља им се упила у лица и очи, заударају мемљиво 

на иловачу, јефтин дуван и још јефтинију ракију. Око 

њих се мотају угојени, избријани, намирисани, 

попеглани и затегнути писари из команде. 

Прикупљају неке податке и мрште се на наше 

устајале рововске мирисе, а ми на њихове парфеме. 

Дуж зида пет-шест стражара стоје као бисте. Не знам 

од кога најелитнија јединица у тактичкој групи чува 

команду када ратном противнику овдје нема ни трага 
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ни гласа. „Да их то они не чувају од народа и нас 

роваца и земунаца?“ дође ми однекуд грешна мисао. 

Ноздрве нам голицају заборављени мириси печења 

који допиру из кухиње. Сједимо оборених глава и, 

чини ми се, пребирамо исте мисли. „Овдје 

уображених беспослењака на сваком кораку, а ми 

тамо једва скрпимо замјену да пошаљемо људе 

једном мјесечно кући на купање. Овдје све мирише на 

зачине и печење, а ми тамо гулимо сваки дан неки 

ужишкани грах и рижу из ратних резерви. Овдје се 

пуши кент и пије виски, а ми тамо у новину мотамо 

издробљени буков лист и пијемо неку брљу коју нам 

сељаци папрено наплаћију. Овдје се кикоћу гологузе 

женске, а нама су тамо једино женско пушка, бомба 

и буквa. Овдје се мирно спава, а тамо се сваки дан 

крвари. Овдје се зарађују паре, а тамо се губе 

животи.  Овдје, овдје и овдје... а тамо, тамо и 

тамо...“  ћутимо и шкргућемо зубима. Чекамо 

комаданта. Кажу да је на састанку са неким важним 

трговцима па ће каснити. Жури нам се. Нисмо 

навикли на фотеље, широке столове, тепихе, 

електрику, климу, освјеживаче зрака, телевизоре, 

музику... Иритирају нас мириси печења из кухиње, 

вискија и кента из сусједних соба и изазовно женско 

кикотање. „Кога и шта то ми бранимо својом 

крвљу?“ упитах се разочаран. Одмах послије тога 

питања сину ми слика сеоских кућица, голотрбе дјеце 

у њима, погрбљених жена и стараца по баштама и 



145 

 

њивама па се постидјех, а потом ми дође да сочно, 

онако простачки, опсујем и пљунем на све ово. 

          Неко оштро командова: „Мирно!“ Устајемо 

нимало војнички – тромо и безвољно. Појави се 

комадант кратких ногу са одваљеном трбушином и 

подбратком и црвен у лицу као рак. Гледа нас љутито 

као тешке кривце којима треба судити. Поче са 

оптужбама како смо војску распустили, како се по 

рововима само пије и карта, како су нам војници 

прљави и необријани, како војнички не поздрављају и 

не поштују старјешине, како се троши много хране, 

како послије акција не предајемо ратни плијен 

команди, него они морају да отимају, како по трећину 

војника пуштамо кућама: „Не могу људи без жена,“ 

каже уз циничан осмијех. Сипа, сикће и сијева оним 

зеленим окицама па поче пријетити пријеким војним 

судом -  самицама и вјешалима. Ћутимо и псујемо му 

све по списку до десетог кољена. „Пљачка им 

материна!“ шапну ми први старјешина до мене. „И 

бабина, и теткина, и стринина...“ додаје други, 

трећи, четврти и тако редом. Припријети на крају 

како све морамо довести у ред за недјељу дана и да 

ће он лично доћи да преконтролише. „Јашта ће, 

мало сутра, он донијети дебело дупе мечки на рупу!“ 

опет ће подсмјешљиво мој сусјед. Неко командова 

мирно да се испрати комадант, а затим одсјечно и 

строго: „На извршење!“  Та нам је команда дјеловала 

као: „Марш, стоко, носите одавде тај свој смрад 
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тамо у ровове и земунице!“ Излазимо тмурно са 

неким осјећањем гађења из овога развратничког 

гнијезда раскоши и неморала. Журимо да што прије 

напустимо све ово и нађемо се међу својим 

необријаним и неокупаним, али ипак чистим ровцима 

и земунцима. На изласку из дворишта сагнух се и 

подигох једну празну кутију кента, луксузних и 

скупоцјених америчких цигарета, и ставих у 

роковник да ме опомиње шта пуше стражари и 

писари по командама док борци по рововима диме 

осушени и самљевени буков лист. 

           

           Када се дохватих планине, спустих се под 

једну јелу да се одморим. „Виски најбоље одгони 

умор,“ кажем себи и потегнем из чутурице чисте 

воде. „Е, мој паметњаковићу, ти у овоме рату 

изгубио све што си стицао цијелог живота и још 

на оној чуки, гдје те неки снајпериста сваког трена 

може избрисати са списка живих, браниш и чуваш 

оне који пуне и онако препуне новчанике!“ Не знам 

да ли то прекоријевам или сажаљевам самог себе. 

           „Одувијек је то тако,“ каже ми дјед Милош 

дошавши однекуд тихо и прислонивши се уз једну 

јелику мени иза леђа. „Мој комадант пука у рат је 

ушао го као прст, а из њега изашао са ланцем 

трговина; а ја, када сам пошао у рат, оставио пуну 

кућу, штале и торове; а када се вратио, нашао све 

спаљено и само у некој кућари слијепу мајку коју су 
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рођаци из сажаљења хранили. Отац Новица ми 

причао како је у рат ушао са три пара волова, а из 

рата изашао са једним; а његов војвода ушао са 

једним, а изашао са седам пари. Новица ушао у рат 

са три коња и остао без иједног, а војвода ушао са 

једним,  а из рата изашао са цијелом ергелом коју 

се нико није усуђивао ни да преброји,“ казује са 

неким чудним миром без имало горчине и зависти. 

Љути ме тај тон па га упитах: „Прекоријеваш ли то 

ти њих или жалиш нас?“ Осмјехну се, протрља 

густе црне бркове, по којима кажу да сам 'пљунути 

ђед' и тихо настави: „Ма не, ни једно ни друго, 

покушавам да ти кажем како то није ни за прекор 

ни за жаљење. Војводу и пуковника цијели живот 

чували добро плаћени наоружани момци закључане 

у кулама гдје пребројавају новце и стрепе над 

сваким цекином, а Новица и ја радовали се сваком 

изласку сунца иза Златибора и његовом заласку иза 

Вучева. Наслажемо у долу откос на откос, 

сједнемо под оморику, прекрстимо се и у сласт 

смажемо погачу од јечма са кајмаком, све то 

залијемо кисјелином и онда мирне савјести, ни 

коме шта отели ни коме шта дужни, отхрчемо 

сат времена, па поново опљуни у шаке, косу у руке 

и у другу долину. Највеће је богатство моћи сваком 

погледати право у очи без страха и стида. А 

иметак – знаш ону народну: 'Нијесам ђаво да ми је 

мало.' Вјерујеш ли да више радости и смијеха, више 
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ведрине и среће има по сеоским колибама него по 

племићким замковима и царским дворовима? 

Најљепше пјесме, приче и бајке испјеване су и 

испричане по сеоским уџерицама, а не по златом 

украшеним палатама. Чини ми се да Цигани 

чергари пјевају са највише срца и радости у гласу.“ 

          „То ми ти савјетујеш, пошто сам све изгубио 

у овом рату, да се смјестим под чергу и да будем 

срећан!“ кажем му љут на снагу његових аргумената. 

          „Карикираш! Ниси ти за чергу и нећеш под 

њу. Снаћи ћеш се, вриједан си и промућуран. Нећеш 

имати све што желиш, али то никад нико и није 

ни имао. Коме то цару царевина није била мала?! 

Хтио сам ти рећи да треба уживати у ономе што 

имаш, не туговати за оним што немаш и не 

завидити онима који имају, поготову не ако су то 

стекли на туђој муци, отимачином и пљачком. 

Осјећаш ли како мирише ова јелика као да је из 

наших Јелића испод Вучева? Види како орлови 

мирно и достојанствено круже као над нашом 

Облом гредом! Погледај ону ливаду како загонетно 

ћути опасана са свих страна шумом као наш 

Студенац што стражари над ушћем Пиве и Таре у 

Дрину, отворен за планинске вјетрове и мирисе са 

Вучева, Вукуше, Златибора и Сокола. Хајде ми 

нађи негдје ливаду која у истом трену и са истог 

мјеста гледа на четири планине и три ријеке! 

Вриједи онај шапат јасика на њој, мирис липа, 
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шаренило цвијећа, пиркање планинског вјетрића и 

свјежина што долази са ријека нечијег цијелог 

богатства. Може то све неко купити или отети, 

али он то неће знати видјети, осјетити и 

доживјети. У човјеку  је суштина, а не у 

богатству. Чуј како дјетлић оштри кљун на 

шупљој букви и зрикавац глас у планинској трави! 

Пусти, човјече, чула нека уживају! Оно што 

пропусте овог трена никада више неће 

надокнадити. Сваки тренутак живота је 

јединствен и непоновљив, а тако их је мало да је 

грехота тровати их тугом, мржњом и завишћу,“ 

наставља Милош све убједљивије. 

           Потегнух из чутурице још један гутљај уз 

доброћудан осмијех: „Добре воде, људи моји!“ 

Устадох некако лак и расположен и кренух уз 

планину. Махнух руком орловима, осмјехнух се 

упорном дјетлићу, напуних груди свјежином 

планинског зрака и ноздрве оштрим мирисом 

дозрелих горских трава. Дјед  остаде да ужива у 

хладу јелика са свим чулима тамо на нашем 

Студенцу. 
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                            УМОР 
 
          У рату смо хиљаду триста педесет и шест дана 

или тридесет двије хиљаде пет стотина четердесет и 

четири часа. Ето толико је часова стрепњи и нада, 

толико је нервни систем био затегнут као струне на 

виолини. И у сну и на јави трепериле танке нити 

увијек у опасности да од унутрашњег напона не 

попуцају. Сваки фијук метка, тресак гранате, 

надлијетање авиона јаче су трзали нити на већ 

исцрпљеном инструменту живота. На сваку нову 

вијест болно би затрепериле жице јер у рату других 

вијести осим болних није стизало. Чак и оне радосне 

носиле су стрепњу да ће их рат убрзо у крв обојити. 

Стални живот на ивици оштрице ножа чинио нас је 

раздражљивим, напрегнутим, сваког трена спремним 

на прасак и експлозију. Све нам је сметало, све нас је 

иритирало и доводило до бјеснила. Поводи да 

праснемо, букнемо као ватра, реагујемо као ван себе 

бивале су и најбаналније ситнице – због чега стално 

шмрца неко ко је прехлађен, зашто неко гласно 
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отхукује, због чега је неко упалио или угасио свјетло 

или радио, зашто је сјео овдје а не ондје, откуд је 

нашао да сад пије чај, пих како срче, је ли морао баш 

сад да кихне... И када смо одлазили кућама на кратке 

допусте да се окупамо да се не би ошугали, све нам 

је сметало – и што се жена обрадовала нашем 

доласку, и што се дјеца смију и играју, и што нас 

мати стално нутка оним што је остало од хране и 

пића, и што се отац распитује назире ли се крај 

рату... Некако као да смо једва чекали да се вратимо 

на ратиште, а тамо да нађемо неки кутак у коме ћемо 

самовати некакву своју тупост и одузетост. 

          Посебно нас је иритирало све што је долазило 

из команде. Сметала нам је чак и њихова 

добронамјерна брига за наше животе и породице. 

„Имају они о коме и о чему бринути, нека нас 

оставе на миру! Гдје су били до сада?! Мора да нам 

спремају неку папрену чорбу! Нека они чувају своје 

позадине, наше ионако нису на цијени! Сјетила се 

мајка дјетета када је намирила властито дупе! 

Могли би доћи да осјете како миришу барут и 

иловача у земуницама! Требају им наше главе да 

њима бране властите гузице! Послали нама да се не 

баци, сигурно је истекао рок употребе! За сваку 

чачкалицу треба им вратити добар колац! Мора да 

су нам замутили густу кашу да је врелу кусамо! 

„Мамицу им мамину,“ сиктали смо и на сваки помен 

команде. 
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           Што је рат више одмицао, смрт нам је 

постајала све мање страшна, живот је све мање 

вриједио, све се ређе и ређе сањало... Сва чула и 

оштрица мисли сваким даном су бивали све тупљи и 

тупљи. Чак и они који су у рат пошли, не због 

морања, части или дужности, већ из мржње према 

противнику, на мржњу су одавно заборавили. Рат 

постаје страшан у тренутку када више није ни 

морање ни мржња, ни част ни дужност, него навика, 

кад човјек у њему отупи на страх, кад умру некакве 

идеје и илузије, уколико их је било, са којима се 

кренуло у рат. Ту, на ратишту, држала нас је једино 

свијест да и овако истрошени још можемо 

заштитити дјецу, жене и старце од безумља рата, да 

нам је и ту боље него у противничким затворима и 

да ипак не можемо дезертирати једни од других без 

обзира што смо овако пргави и шугави. 

          И они који су повели ово крваво коло и који су 

управљали његовим током били су свјесни премора 

материјала и убрзали су преговоре о миру. 

Грозничаво су сабирали добитке јер губитака нису 

имали ни на једној страни у сукобу, осим ако у 

губитке не рачанају ону разлику између добијеног и 

максимума који су жељели на почетку рата. Мртви, 

рањени и истрошени људи, упропаштена 

производња, попаљена и разорена села и градови, за 

њих нису били губици већ ратни добици књижени на 

конту једне или друге зараћене стране. Што су ти 



153 

 

губици били већи,  то су, тако они кажу, успјех и 

побједа бивали већи.  Највећи ратни хушкачи сада су 

постали највећи миротворци. Лидери рата су 

постајали перјаници мира.  

          Не могу да слушам ове ратне хушкаче сада у 

улози миротвораца па изиђем из земунице и кренем 

према рову. Стражар не осматра противничку 

страну, већ одсутно буљи негдје у даљину као да би 

желио отићи далеко, далеко, иза седам гора и седам 

мора.     

            „Шта има ново код сусједа?“ рекох умјесто 

поздрава. 

              „Труну, ћуте и понекад реже на своје као и 

ми,“ мукло ће стражар. 

             „Није им до рата?“ упитах. 

              „Рата је више преко главе и онима који су га 

повели, а камоли нама по рововима,“ каже 

убједљиво. 

                „Сад ћемо да видимо је ли то истина,“ 

рекох па се не размишљајући попех на грудобран и 

наставих мирно да шетам са пушком о рамену.      

               „Командире, Бог са тобом, шта то радиш, 

јеси ли при себи?!“ преплашено ће стражар.  

             „Да видимо је ли им до рата,“ кажем без 

имало страха.  

              „Наћи ће се нека будала!“ каже забринуто. 

Истог тренутка метак удари у стабло испред мене.   

             „Силази!“ дрекну стражар. 
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              „Само хоће да каже да ме је видио, иначе на 

овој раздаљини и ћорав би ме погодио,“  кажем 

мирно, станем и махнем руком према противничкој 

страни. Иза заклона се појави човјек и широко ми 

махну руком. 

                 „Видиш да смо у праву!“ ликујем ја, а 

стражар ћути и дрхти од узбуђења и страха за мој 

живот. Напрежем поглед да човјеку који ми маше 

видим лице, да са њега прочитам све оно што пише и 

на нашим. Нажалост, скрива га даљина, а мени се 

чини да му у оку видим наш умор, бриге, огорчење. 

Махнух му још једном и спустих се у ров иза 

грудобрана.  

               Стражар дубоко отхукну: „Ех, командире, 

ал' си ме пресјекао!“ 

 

          Увече је цијела чета причала како им је 

командир, једни кажу „пук'о“, а други „одлијепио“, 

а ја сам у тами и тишини ноћи слушао пријекоре 

дједа Милоша: „Знам ја, сине, шта је рат, шта је 

исцрпљеност и умор у њему. Познајем тај 

тренутак када рат обесмисли све па и властити 

живот. Лежао сам у болници са гелером гранате 

у десном куку. Једва сам са штаком и на једној 

нози одлазио до купатила. Три ми брата погинула, 

оца отровали у затвору, кућу запалили, а слијепа 

мајка у једној кућари чека повратак сина 

инвалида. Требао сам ја на једној нози поново да 
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градим кућу, да орем и косим, да формирам 

породицу. 'Не, не, ја то не могу!' понављао сам себи 

ноћима. Пажљиво сам сакупљао завоје и ноћу у 

мраку плео од њих уже и направио омчу. Искрао 

сам се у купатило, завезао уже за водоводну цијев, 

набацио омчу око врата и цимнуо свом тежином. 

Завоји били иструли од употребе и прања па уже 

пукло и ја са нашао на поду са поломљеним гипсом 

на нози. Одвалили врата, нашли ме на поду, 

одвукли у собу и замијенили гипс, а онда ме једна 

болничарка научила да гледам лептире, слушам 

зрикавце, миришем траве и липе, чекам изласке и 

заласке сунца... и на крају да схватим да је оно 

што сам покушао да урадим страшан гријех. Од 

тада је живот за мене светиња. Мене су томе 

научили, а моја неписмена Пејка је то сама знала. 

Два нам сина (Милорад и Недјељко) умрла,  а да 

нису дочекали да напуне ни годину дана, а двије 

кћерке (Милка и Јела) у најљепшем цвијету 

младости. Боловала то моја Пејка, али и даље 

радила од зрака до мрака и поново рађала – сина и 

три кћери. Кад примијети да ме савладала туга и 

да ми нестаје снаге, каже: 'Све је то божија воља, 

Милоше. Треба му само вјеровати и надати се и 

мора бити добро.' И она му је бескрајно вјеровала и 

молила се свако јутро и вече, прије и послије 

сваког јела. Чврсто вјерујем да је она измолила 

живот наше четверо дјеце. Њена вјера и молитва 
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су и тебе вечерас спасиле када си метак изазивао 

испред онога рова, али да знаш да би ти рекла: 'Не 

ваља, дијете,  изазивати судбину! Ко се чува, и Бог 

га чува!'“ 

          „Свега ми је, дједе, до гуше, ама не до гуше, 

него преко главе! Зар је ово по земуницама и 

рововима неки живот?!“ признадох му искрено. 

           „Знам, знам, али када одеш кући, погледај 

дјецу како невино спавају и у сну се смјешкају. 

Помириши онај парфем те се само за твој долазак 

чува. Послушај цвркут ласте, шум ријеке, пјесму 

зрикаваца. Помириши цвијет, траву, липу, 

багрем... Замисли како сједиш у хладу оне старе 

букве на ушћу Млина у Пиву и слушаш тихи 

шапат густог лишћа, радосно жуборење потока и 

снажно хујање ријеке, или како трчиш бос кроз 

росну дјетелину Конопљишта, или како гасиш 

жеђ опорим плодовима оне трешње дивурице на 

Студенцу, или како бираш узреле жуте плодове 

крушака, или како шеретски намигујеш јабукама 

што те заводљиво румено гледају из Пода иза куће 

у Крушеву, или како плетеш вијенце од планинског 

цвијећа на Вучеву, или береш боровнице по 

Доловима или дивље јагоде и малине на Баракам, 

или... Свега тога с оне стране живота нема.  

Природа и Бог су дали хиљаде и хиљаде разлога за 

живот и ни један једини против њега. Разлоге 

против живота измишља и ствара у својој 
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себичности човјек, док га све у природи зове: 'Живи 

и уживај, човјече!' Чујеш ли како славуј заносно 

извија пјесму?“ упита на крају. 

           „Чујем!“ признадох покуњено са искреним 

кајањем. 

          Дуго сам те ноћи испред земунице слушао 

славуја, и шапат шуме и жубор поточића, упијао 

мирисе ноћне свјежине, трава и лишћа, замишљао 

шапат букова лишћа, весели жубор Млина и снажан 

хук Пиве, трчао бос кроз росну дјетелину 

Конопљишта, гасио жеђ трешњама дивурицама и 

бирао жуте, зреле плодове крушака на Студенцу, 

шеретски намигивао јабукама што ме онако 

заводљиво и  румено гледају из Пода иза куће у 

Крушеву, плео вијенце од планинских цвјетова са 

Вучева,  брао боровнице по Доловина,  а дивље 

јагоде и малине на Баракама... Око поноћи ме трже 

хладноћа. Устадох, ослушнух још једном славуја, 

осмјехнух му се и уђох у земуницу као препорођен. 

„Хвала ти, дједе, теби и твојој Пејци!“ шапнух да 

ме нико не чује, иначе би добили још један аргумент 

да сам „пукао или одлијепио“. 
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                                 Ђорђе 

 

                        МИР 
 
           Касна јесен хиљаду девет стотина деведесет 

пете године. Оловно сиво и тешко небо спустило се 

на дохват руке и притисло земљу. Облаци се 

помијешали са као тијесто густом маглом па не 

видиш дању ни десетак метара испред себе, а ноћу ни 

прст пред оком. Данима кроз маглу сипи нека тиха, 

досадна, болесно љепљива киша и натапа и онако 

пренатопљену земљу и блатњаве воде се ваљају по 

њој. Теку глибави  потоци куда никада нису текли, 

ријеке ваљају тешке  мутне таласе, излиле се и 

поплавиле голе оранице. Све се пред овим 

невременом негдје посклањало, осим голог дрвећа 

које беспомоћно ћутке кисне и гавранова који онако 

црни грактањем ликују да је ово њихово вријеме. И 

бојом и гласом слуте несрећу и без њих лако 

видљиву и свеприсутну. Понекад се глухо огласи топ 

и граната негдје бесциљно пљасне и упопи се у 

расквашено тло тек толико да нас подсјети да је још 

увијек ратно доба иако се одавно скоро ником не 

ратује. 
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          Сједимо по земуницама ћутљиви, покисли и 

мрачни као вријеме. Једни се  муче неком књигом, 

други ножићем у дрвету резбаре своју муку, трећи 

одсутно буље у полутаму, четврти се претварају да 

спавају само да их други не би тушили разговором.  

Иначе, вјешто избјегавамо разговор  јер у њему овако 

истрошени брзо нађемо неки повод за свађу и увреде, 

а онда послије тога данима ћутимо и режимо једни на 

друге. Измири нас  нека заједничка мука и нечија 

дубока бол. Тек тада осјетимо да смо још људи, да 

још увијек можемо да схватимо и разумијемо друге и 

да ова нетрпељивост у нама није зато што не 

подносимо друге, већ зато што смо незадовољни 

собом и својим животом. Мрачно и одсутно зуримо у 

мрак око нас и у онај још тежи и дубљи у нама. 

          По навици палим радио да чујемо вијести не 

очекујући ништа ни ново ни важно. Неуобичајено 

вијести најављују фанфаре. Спикер гласно и 

достојанствено чита текст: „Данас, тачно у подне, 

пописан је мировни споразум. Сва непријатељства 

престају ноћас у 24 часа.“ Слиједиле су свечане и 

патетичне изјаве ратних лидера, затим честитке 

такозваних миротвораца и на крају дириговане изјаве 

одушевљења бораца и са једне и са друге зараћене 

стране.  

          Режимо као да би хтјели угристи оне који су 

нас у овај рат увели и послије толико страдања, мука 

и смрти из њега нас изводе са непрегледним 
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гробљима, попаљеним и разореним градовима и 

селима, уништеним пољоприведним добрима и 

фабрикама, запуштеним и зараслим имањима, 

гомилом богаља и бивших људи, људи без наде и 

спаса и још се хвале и ликују, и једни и други, како 

су остварени ратни циљеви. Чији су то циљеви 

остварени? Чији су онда ово губици? Њихови 

сигурно не. Изгледа као да је побједа колективна, а 

губици лични и да је побједа утолико већа уколико су 

муке, страдања и жртве веће.  

           Гледамо се тупо, ћутке. Мучимо (ћутимо) 

изгубљене године. Не можемо да пронађемо ни 

сламку наде за коју би се ухватили и кренулу у 

животну радост. Куд год кренемо, наићи ћемо на 

земљу изровану гранатама и дрвеће окљаштрено 

гелерима, на ливаде и њиве зарасле у шибље и коров, 

на порушене и попаљене куће, на девастиране 

творнице, на жене у црном, свјеже хумке, на богаље 

без ногу, руку и очију, на изгубљене људе празних 

погледа, без наде. Због тога што не знамо куда поћи и 

за шта се ухватити и не радујемо се миру, већ нас он 

боли и пече као жива рана. 

 

          Не могу да издржим ову тишину и изађох из 

земунице у маглу. Спустих се до мутног потока. 

Сједох на камен прислоњен уз стару врбу. Онако гола 

и нијема, личи на споменик. „Куда сада кад је рат 
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завршен?“ туробно се питам. „У маглу, кишу и 

блато,“ мукло одговорам самом себи. 

          „Е, јуначки -  нема шта, соколе мој!“ као да 

чујем прекор оца Ђорђа. „Знаш, 1943. године умрије 

ми отац на Ђурђевдан, нашу крсну славу. Мени 

тек петнаест година, а остадох једина мушка 

глава у кући на селу гдје се живи од косе, сјекире и 

рала. У селу партизани узеше све што им треба 

никога не питајући и кренуше преко Вучева на 

Сутјеску. За њима иду Нијемци и убијају све што 

се креће и пале све што може да гори – таква им 

наредба била. Покуписмо из кућа оно што се могло 

понијети и потјерасмо оно стоке што нам је иза 

партизана остало па пођосмо да се кријемо по 

планини. Са стоке поскидасмо звона и пустисмо 

их кроз долине да нам риком, блејањем и рзањем не 

би открили склоништа, већ војнике навукле на 

себе, а одвеле од нас. Подијелисмо се и 

распоредисмо по вртачама неће ли макар неко 

преживјети ово вријеме клања и смрти. У једној 

долини нађоше збјег и побише све од дјетета до 

старца, све на једну гомилу -  њих педесет и једно. 

Педесет и једно из малог планинског села, све 

најближе  родбине. То мјесто и данас зовемо 

Крваве бајте. Дубока планинска вртача обрасла 

јеликама и оморикама и између њих боровњаком 

дјелује мирно, спокојно и недужно, а крвава је да не 

може бити крвавија.  Нас на срећу не пронађоше – 
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дадоше се на хватање стоке по планини. Гледамо 

из пећине како доље у селу горе куће и штале и 

наша воденица у којој сам често у ноћи слушао 

очеве приче све док не заспим уз жубор потока, 

шум ријеке, шуштање буковог лишћа и брујање 

воденичког точка. Ње  ми некако најжалије. Војске 

прођоше и вратисмо се на паљевине. Хтио сам 

тада отићи било гдје – и у гору и у воду само да не 

гледам ону гареж. Док смо по планини сакупљали 

оно што је остало од стоке, стално сам 

размишљао куда отићи што даље од ове пустоши, 

али како оставити стару мајку и три млађе 

сестре. Те су ме мисли оставиле тек када сам једне 

ноћи уснио како сам испод нашег Конопљишта на 

ономе потоку што га Млином зовемо, на самом 

његовом утоку у ријеку Пиву, подигао на мјесту 

изгорјеле нову воденицу, како сједим на њеном 

прагу и кроз  лиснате крошње букве гледам чисто 

високо звјездано небо, а шум ријеке, жубор потока 

и брујање воденичког точка чине ми се као дуга 

древна очева прича. Од тога сна сам тачно знао 

шта хоћу и шта морам да радим. На згаршту 

старе почео је петнаестогодишњак да гради и нову 

кућу и нову воденицу. И ти мораш пронаћи своју 

воденицу која ће те покренути, која ће ти 

вратити наду, мораш почети сањати, а не 

боловати старе ране и луњати као глуво куче кроз 
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блато, кише и магле,“ гледа ме строго, 

заповједнички, озбиљно љут на моју малодушност.  

          „Е, мој добри сиједи стари, није лако 

заборавити ратне страхоте кад те све, ама баш 

све, подсјећа на њих. Како онда пронаћи тај 

воденички точак који ће све покренути?! Нема га, 

нема, оче!“ кажем му мрачно и тихо. 

         Одједном плану: „Како нема? Мораш почети 

сањати! Мораш почети жељети, дубоко и 

искрено! Мораш почети вољети пуним срцем!“ 

          „Сањати, жељети и вољети поред свих оних 

паљевина, рушевина и гробова, зар то није гријех, 

зар то није исувише болно?“ одговорих му истим 

тоном. 

            „Знаш ли, човјече, да сам се сваки пут кад 

одем, а често сам ишао, у Крваве бајте и тамо у 

тишини одболујем њихово страдање, враћао са 

новом снагом и жељом да живим, волим и стварам 

и за себе и за њих. То је била тада моја, а сада 

твоја света дужност и обавеза,“ креше старац 

озбиљно љут и смркнут. 

          „Добро, добро – шта се љутиш, ево идем 

тражити тај воденички точак и покренути га,“ 

рекох помирљиво, уђох у земуницу и почех се 

спремати за мир лакши од рата само по томе што 

ране не крваре споља већ изнутра и што се она крв 

згрушана и црна голим оком не види.  
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                           ПОВРАТАК 

 
           Почела је примјена мировног споразума. 

Раздужујемо оружје и војну опрему. Чекамо у реду 

без ријечи. Нико ни да се накашље. Откуд ова гробна 

тишина? Да то није помен оружју којим смо скоро 

пуне четири године бранили себе и друге од ропства 

и смрти? Не, није то, није бар код мене, никада није 

створен неки емотивни однос између мене и пушке, 

премда ми је често главу чувала. Била је и остала 

предмет, туђ и хладан, који сије смрт. Не видим 

никакву разлику између ње и ножа, ње и коца којима 

људи такође једни другима задају смртне ударце. 

Нису они прављени да би се људи њима бранили, већ 

да би њима нападали друге људе, па их нападнути из 

нужде узимали као средство одбране. Зато сам пушку 

раздужио лако и брзо, без икакакве патетике, али ми 

је у грлу и даље стајала оловна кугла која ми није 

дала ни говорити ни дисати пуним плућима. Да нам 

то не пада тешко растанак од ратних другова са 

којима смо скоро четири године дијелили зло и оно 

мало добра што се ријетко појављивало? Не, није ни 

то! Сви ми живимао у истом граду, опет ћемо се 
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виђати сваки дан и заједнички дијелити муку мира и 

сасвим ријетке тренутке радости, ако их више уопште 

буде. Па који се то враг уселио у нас и угасио сваки 

трептај радости, сваки пламичак наде, свјетлост 

осмијеха, лакоћу покрета, љепоту људске ријечи...?  

Тешко је наћи прави одговор међу тим обореним 

главама, смркнутим лицима, успореним покретима...  

           Враћамо се у град свако својом стазом. Ништа 

човјеку не пада теже, него кад замре ријеч међу 

људима. Та тишина, то мучање нас притиска као 

олово па се растајемо да свако у самоћи носи своје 

ћутање и да њиме не мучи друге. Еј, човјече, мир је, 

враћаш се кући, родитељима, дјеци, жени, послу, 

књигама... Врисни до неба, запјевај са дна срца, 

крочи по три корака одједном, полети и без крила, 

загрли ова стабла, пољуби траве, осмјехни се 

птицама, захвали се Богу што ти је сачувао живот у 

овоме времену клања... „Ех, живот! Какав пишани 

живот?“ скоро наглас рекох са чашом горчине у 

сваком гласу и сједох међу брезе на Мајни, брежуљку 

са кога се град види као на длану. Како сам некада 

волио овдје доћи у ведра предвечерја, ловити румене 

одбљеске залазећег сунца у прозорима кућа, 

мирисати лаке праменове дима из димњака, погледом 

у недоглед пратити врбе што се пружају дуж рјечног 

корита Босне, тражити међу зеленилом познате 

кровове и стабла најсочнијих јабука, највиших 

јабланова, најстаријих платана, слушати дубоко, 
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округло, грлено и задовољно гукање голуба, ловити у 

грмљу пој славуја, пратити стреловити лет ластавице, 

љутити се на изненадни звук аутомобилске сирене, 

дубоко удисати зелене мирисе, упијати оком 

прозрачну ведрину неба... „Некад,“ уздахнух тешко 

и дубоко, ,,а данас, данас ово више није град.“ Све је 

мирно, без и најмањег покрета, глухо, без иједног 

звука. Куће без кровова, врата и прозора, штрче 

уклети димњаци,  паљевине и рушевине на све 

стране, посјечени дрвореди, у коров и шибље зарасла 

дворишта и зелене површине, исјечени воћњаци, 

разбацани поломљени комади намјештаја, остављени 

пси, подивљали без љубави и пажње, пријетећи нас 

гледају и подмукло реже, некад умиљате мачке 

дивљачки бјеже чим спазе човјека... Убили смо град, 

град који су прво они ослободили од нас, па ми од 

њих. Они рушили и палили све што их је подсјећало 

на нас, а ми оно што смо мислили да припада њима. 

Послије њих и нас остало ништа. Није ништа, ено на 

бору виси скоро иструли јорган као застава наше 

глупости. Пожељех да га скинем и сахраним. 

Устадох, скинух капу и прекрстих се као над 

мртвацем: „Штета што не знам да му одржим 

опело, бар толико је заслужио! Чувао је топлину 

нечије среће и љубави.“ Силазим у град као у 

гробницу. 

         Никако да се навикнем на радост дјеце, 

свјетлост електрике, ширину погледа кроз прозор, 
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бјелину завјеса, глатку чистоћу паркета, топлоту 

купатила, удобност постељине... Све ми дјелује као 

давно прошло вријеме, као нешто што је болно 

пријатно и лијепо, али далеко, нешто што не залужује 

ова сурова стварност. Зар је могуће да смо толико 

свикли на мрак, влагу, хладноћу и блато ровова и 

земуница да нам свјетлост, топлота, чистоћа и 

удобност станова дјелују као нешто неприродно и 

вјештачко, нешто што човјек не заслужује и што му 

по природи не припада. 

           Излазим из куће, дјелам нешто и говорим само 

онда кад морам, кад не могу пронаћи никакав начин 

да останем у тишини и самоћи. Склањам се од 

људских осмјеха и среће, од дјечије радости и пјесме, 

од женске распричаности и заводљивости, од већ 

уређених дворишта и расцвјеталих воћки као од 

нечег неприличног овоме мјесту и времену. Довољна 

је само једна порушена кућа, једно зарасло двориште, 

један човјек без ноге или ока да ме врате у вучија 

времена мрака и клања. Не знам колика је њихова 

сјенка и колико се пружа у круг. Хоћу ли икада изаћи 

испод ње и угледати свјетлост ведрине? Хоће ли 

проврети неки унутрашњи сокови и покренути ме на 

акцију или су они заувијек пресахли? Хоће ли се онај 

напон снаге икада опет напети у лук и одапети 

стријелу у простор и вријеме? Не, не, ти си 

дефинитивно само сјенка бившег човјека, сјенка из 

које је рат неким невидљивим пипцима испио сваки 
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атом снаге и сваки грам радовања и оставио те да као 

сусушени лист лебдиш у празнини без наде да ћеш 

поново пронаћи себе и своју зелену грану. 

 

           Сви ме гледају сажаљиво, заобилазе ме далеко, 

чувају моју тишину и самоћу, само ме отац смркнуто 

пријеча оштрим погледом. Ћути, а видим да у њему 

ври и кључа, док једно јутро не провали: „Мислиш 

ли ти да ти ја са осамдесет година поправљам 

кров на кући, олуке и прозоре, подижем ограде око 

дворишта, косим траву, окопавам руже, сијечем 

дрва за огрев... а господин ратник да ћути, лежи и 

болује бесмисао ратовања? Требам ли то ја 

умјесто тебе да помажем дјеци око задаће, да се 

шалим и играм са њима? Хоћеш да ја умјесто тебе 

са људима уклањам рушевине, поправљам 

електричну, водоводну и телефонску мрежу? 

Требам ли ја...“  

           „Не, не требаш ни ти нити било ко други, 

све ће то ионако неки нови рат претворити у 

рушевине, а овдје се бар на нови рат не чека дуго па 

чему онда градити оно што ћемо сутра рушити и 

палити!“ кажем му, насупрот њему,  тихо и 

разложно. 

            То га још више распали. Од хује му дрхте усне 

и брада (по томе се види да смо род најрођенији): „Е, 

господине ратниче и филозофе, ако ниси знао, 

између ратова, а и у ратовима, мудраче, треба 
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живјети и стварати. Само човјек који ствара је 

човјек, остало су  паразити. Кад одсијечем колац 

па га заоштрим и побијем у ограду, станем и 

осмјехнем се - како лијепо стоји па онда кренем по 

други. Твоја мајка и ја смо преко главе претурили 

два рата и подигли четири куће, пет-шест колиба 

и двије-три штале. Они рушили и палили, а ми 

градили. Градили, синко, нисмо имали кад да 

болујемо ратне боли и неправде. Радили од првог до 

задњег зрака и радовали се сваком сунчаном зраку, 

капи кише, пахуљици снијега. Кад мене сломи 

посао, охрабри ме Даница; а кад она клоне, ја 

повучем. Радили, друшкане, радовали се животу и 

правили дјецу – петеро, соколе мој, а ти, стотину 

ти громова, ћутиш и луњаш без циља и наде! Па 

докле, јуначе, мајку му вражију!“ сијевну очима, 

оштро се окрену као двадесетогодишњак и изиђе 

вани снажно залупивши врата. Увијек ме је љутила 

његова љутња, али сам се и дивио његовој 

енергичности и снази. Та љутња ме изведе у 

двориште. Ограда на више мјеста порушена, трава 

непокошена, руже неокопане... Узех сјекиру, 

заоштрих колац и побих га у порушену ограду, 

станем и осмјехнем се - како лијепо стоји па онда 

кренем по други... До увече је ограда била 

поправљена,  трава покошена, а руже окопане.  
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                               РАНЕ 

 
          Полако сам се почео навикавати на живот у 

миру. Пио сам јутарњу кафу, одлазио на посао, 

ручавао са породицом, уређивао стан и двориште, 

радио задаћу са сином, пио вечерњу кафу са 

комшијама, одлазио суботом и недјељом у село и 

тамо гајио поврће и воће, поправљао ограде и 

грађевине, играо се са кћерком, шалио се са 

сусједима... Све су то ситнице, на први поглед 

обичне, конвенционалне, прозаичне које прерастају у 

ритуале и чине чари свакодневнице људски топле и 

обичне.  

            Вратио сам све пријератне навике осим 

излазака на јавна мјеста (кафане, књижевне вечери, 

изложбе, биоскопе...) и писања. Изласке сам 

избјегавао да тамо не бих срео ратне другове и они 

ме подсјећали на све оно кроз шта смо прошли од 

почетка до краја рата, да се не бих срео око у око са 

инвалидима, да се не бих сјећао оних који не 

дочекаше мир, да се не бих суочио са онима из којих 

је рат исисао сву снагу и енергију и сада ходају као 

сјенке бивших људи, да се не бих морао поздрављати 

са онима који су  у рату градили политичке каријере 

и богатили се на туђој несрећи... Писање сам 
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избјегавао јер је оно тражило истину, а истина је била 

исувише тешка, горка и мрачна, а ја неспреман да се 

суочим са њом. 

           Успјешно сам бјежао од прошлости и враћао се 

у живот све док једног дана не добих позивницу да 

присуствујем откривању споменика погинулим 

борцима из моје чете. Како то да ја, њихов командир, 

нисам ни чуо да им се подиже споменик? Зар није 

првенствено  моја дужност била да покренем и водим 

ту активност? Не тражи изговор у повријеђеној 

сујети да не идеш тамо! Тамо се мора ићи, то ти је 

света дужност. И више од тога! Болно и јасно се 

сјећам свих њихових ликова, тренутака када су 

гинули, лежали у мртвачким ковчезима, спуштани у 

раке... Сјећам се изгубљених и од бола избезумљених 

израза лица њихових најближих. Илија, Горан, 

Златко, Михајило, Недо, Зоран, Марко, Стојан... 

Свако име једна прича, болна и тешка, али топла и 

људска. Свако име цијели један свијет изгубљених 

снова, нада и жеља. Јасно, болно јасно, очајно јасно, 

сјећам се њихових брига и снова, њихове пјесме и 

досјетки и оног тупог ударања земље у њихове 

мртвачке сандуке. 

          Опет ме шчепа нека потиштеност, усамљеност, 

тишина и чамотиња. Ни дјеци се не могу осмјехнути, 

не могу превалити преко језка ни једну потпуну 

реченицу.  Ћуте и сви у кући. Тачно знају, чак и 

дјеца, каква ме то бољка мучи. Само отац, отац ме 
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гледа опет онако смркнуто, љутито, са презиром. 

Сваког трена чекам да опет прасне и скреше ми у брк 

како нисам мушко, како се понашам као баба, како 

брукам све своје до десетог кољена и даље, како... 

Чудно, први ми је пут сасвим свеједно што се отац 

љути и шта ће  рећи. Изгледа да је тога и он свјестан 

па зато ме само мрко пријеча и ништа не говори. 

           Сваки дан по десет пута мијењам одлуку да ли 

отићи на откривање споменика или не. Тачно знам ко 

ће доћи и открити споменик, ко ће говорити, шта ће и 

каквим тоном рећи. Јасно видим све оно лицемјерје 

које ће се тамо скупити, али и ону окамењену бол на 

лицима породица погинулих ратника. Видим и своје 

саборце како стоје са стране и ћуте оборених глава. 

Видим и ону тугу, дубоку и тешку, која се урезала у 

лица и погледе младића који су остали инвалиди за 

цио живот. Видим јасно све оно што нас је гурнуло у 

рат, дириговало његовим током и што хоће да нас и 

кроз мир води као неслану стоку за груменом соли. 

Ех, оче мој, кад би ти знао како све то боли, како не 

да осмијеху на лице, ријечи на усне, сну на очи! 

Добро је кад не ходам около као бијесан пас и не 

угризам све што се угристи може. 

          Чудно је како мајка све то јасно осјећа и 

разумије. Има неко посебно чуло да схвати и оно што 

она није, а ја јесам видио и доживио. Тачно је знала 

шта ме мучи и око чега се ломим. То јутро, када је 
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требало поћи на освештење споменика, уђе у собу и 

нађе ме како тупо зурим кроз прозор. 

           „Добро је кад у нама изгори оно што није и не 

може бити наше. Дијете моје, мораш ићи,“ шапну 

сасвим тихо, једва чујно и пође вани.  

          „Знам,“ рекох још тише и кренух. Знала је да 

ћу поћи па је дошла само да ме охрабри и да каже 

како разумије све моје ломове и неспокоје. 

          Споменик је подигнут у порти црке. Издалека 

се види високо на јарболу подинута застава и чују 

црквена звона. Много се свијета скупило. Споменик 

је умотан у заставу. Лијево и десно од њега 

краватиране трбушине предратних митингаша, 

ратних позадинаца и профитера, а садашњих 

властодржаца. Са њима измијешана команда бригаде 

и комаданти батаљона. Испред њих у црнину умотана 

најужа родина погинулих бораца па онда маса 

народа, а сасвим позади стоји и ћути моја чета. 

Крваре старе ране. Прилазим саборцима. 

Поздрављамо се само погледима. Стајем међу њих. 

Приђе ми неко улизано потрчкало да каже како је 

командант наредио да дођем међу њих поред 

споменика.  

          „Доћи ћу,“ слагах не трепнувши само да га се 

ријешим.  

         „Поздрави команданта,  јебо ти он кују да 

направи себи још једно потрчкало, и кажи му да ће 

му овај доћи мало сутра и да се ми не знамо од јуче,“ 
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рече му мукло један од бораца гласом који није трпио 

расправу. Потрчкало лако прочита оно што је 

намијењено свима онима око споменика и њему 

самом па без ријечи подви реп и оде. 

          „Браћо и сестре!“ огласише се огромне црне 

кутије звучника. 

          „Окупили смо се да испунимо своју свету 

дужност према најбољим синовима нашег народа, 

који су херојски пали да би ми живјели у слободи. 

Немогуће је ријечима исказати нашу бол и 

захвалност, зато смо одлучили уз велико лично 

одрицање  подићи им овај вјечити помен,“ говорим 

тихо гледајући испред себе, а она надмена мјешина 

то исто понавља пред микрофоном. 

          „Баш си му ти писао говор?“ разочарано упита 

један од бораца. 

          „Ма, не, него толико их добро познајем да 

унапријед знам сваку ријеч коју ће рећи,“ кажем као 

за себе. 

          Говорник настави патетично и гануто, само што 

не заплаче. Жене бришу сузе. Дјеца их гледају 

зачуђено. Старији се крсте. Борци ћуте, гутају вреле 

кугле, шкргућу зубима, крваре старе ране, а ови на 

њих сипају живу соду. Командант, који је барут 

омирисао једино на војним вјежбама и када се 

шенлучи, откри споменик. Бљесну црни мермер 

изрезан у облику грба и на њему уцртани ликови 

наших погинулих другова. Ликови препознатљиви, 
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али уљепшани и весели као да на свадбу иду, без 

онога грча са којим су одлазили у вјечност, а чији 

смо свједоци једино ми били. Види се да је споменик 

грађен у име живих да би се клањало њиховом 

патриотизму и великодушности, а не у славу 

погинулих. Прекрстисмо се пред спомеником и 

кренусмо кућама. Оста богато постављена софра у 

црквеном дому без иједног истинског борца, али 

крцата до посљедњег мјеста. У челу, зна се ко. 

 

          Пред кућом ме чека отац са двије свијеће у 

руци. „Хајдемо на гробље запалити свијећу моме 

оцу, а твоме дједу,“ каже тихо. Пођох без  ријечи. 

Сједосмо на ивицу хумке један на једну, а други на 

другу страну крста. Ћутке упалисмо свијеће. Свијеће 

горе, а ми ћутимо. 

            „Силно сам га волио и дивио му се, дивио се 

његовој снази, миру и мудрости. Од раног 

дјетињства разговарао је са мном као са одраслим 

човјеком, на равној нози.  Рано сам остао без њега 

па су ми његова љубав и пажња, снага и мудрост, 

мир и оптимизам  недостајали цијели живот.  

Требао ми је неко да ме подигне када клонем и 

паднем, да ме охрабри и осоколи. Кад ми 

понестане снаге, кришом, да нико не види, долазио 

сам овдје, вучије лизао отворене ране да зарасту,  

отћутао бих сву своју бол и враћао се некако јачи, 

усправнији, као да ме је он из гроба напајао неком 
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новом надом и снагом да наставим тамо гдје је он 

стао, да трајем, да не прекидам нит живота, да 

се борим и издржим. Хвала ти,  оче!“ рече старац и 

обриса сузе што се слијеваху низ необријано лице. 

Ћутали смо као да оба из хумке црпимо снагу и 

полажемо јој завјет. „Увијек, увијек када ми је 

тешко, дођем овдје,“ настави отац. „И за вријеме 

овога рата, када сам бринуо за тебе, долазио сам 

овдје и враћао се одавде увјерен да ћеш се из рата 

вратити жив и здрав. И сад ми се чини да видим 

оца како јаше на Вранцу и зове ме: 'Хајде, Ђорђе, 

соколе мој, засучи рукаве па косу у руке, ништа не 

долази само од себе, не пита сутрашњи у чему ти је 

прошао данашњи дан, него доноси нови изазов, 

јучерашње је било па прошло, сад треба ковати 

жељезо, сад док је вруће, послије је касно.' Мора 

човјек имати неки ослонац из кога ће црпити 

снагу. Милош је био мој, а волио бих да буде и твој 

ослонац,“ рече старац, устаде, прекрсти се и пође 

кући. 

          Устадох и ја, помиловах и пољубих крст на 

дједовом гробу, прекрстих се и пођох за оцем. 

Корачао сам некако ведро, сигурно и снажно, а увече 

сам до дубоко у ноћ прегледао, поправљао и 

повезивао неке своје одавно остављене рукописе од 

којих сам до сада бјежао као од гује отровнице. 

Изгледало је као да је неко нашао прави мелем за 

живу рану. 
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                       ТРЕБАВА 

 

                               Глигор 

 

           ПРИЧЕ О ПРЕЦИМА 

 
          Дуго сам ратне ране лијечио љепотом Требаве. 

Зими сам стајао задивљен пред бјелином брегова и 

долина који се  као вјетром заталасани вео од чисте 

свиле пружа у бескрај. Све је тај плашт прекрио - 

ливаде и шуме, њиве и воћњаке, путеве и куће. А 

планина, витмија једна, испод вела показује 

набубреле груди. По брежуљцима се раштркане куће 

једна другој јављају танким праменчићима 

сивкастобијелог дима који као да неће да наруше ову 

хармонију бјелине. С прољећа се забијели и зарумени 

цвијетом. Букну бјелином воћњаци, зеленило шума 

ишарају цвјетови багрема, трна и зове, дивље трешње 

и крушке, а ливаде се злате маслачком и сребре 

бијелом радом. Помијеша се хиљаде мириса у један 

једар а лак, животан а успављујући, час бијел и 

лепршав, а час зелен и густ. Љети не знаш да ли би 

заронио доље међу врбе поред неког извора или 

рјечице и ту тиховао у свјежем шапату вода или би се 

попео на један од врхова и препустио се пријатном 

миловању планинског вјетрића и уживао у бескрају 
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са једне стране заталасаних брегова, а са друге 

пруженом зеленом тепиху равнице кроз коју се на 

сунцу бљескају мирне стакласте површине ријека.У 

јесен се прво запали у хиљаде и хиљаде боја од оних 

мркозелених старих храстових шума преко 

прозирножућкастих липа и бреза до оних 

црвенкастобакрених букових, а онда, кад лист 

опадне, укажу се бијеле фасаде кућа и по ливадама 

раштркане овце, говеда и коњи. Планина скине 

зелену кошуљу и покаже се нага и заводљива. 

            Ето, то су били најбољи лијекови ратним 

ранама. Када сам послије дугих лутања планином у 

њеним шумама оставио тугу и из њене свјежине и 

једрине прикупио довољно снаге, скрасио сам се у 

кући над давно започетим рукописом књиге Приче о 

прецима. Данима и ноћима  га скраћујем и 

проширујем, избацујем и убацујем, поправљам, 

брусим и глачам, кинђурим и упрошћавам, умивам и  

дотјерујем... Оно чему сам се синоћ дивио, јутрос не 

вриједи ни пишљива боба, а онда опет за недјељу 

дана бљесне као риједак драгуљ. Никако да један 

текст буде сасвим готов и непромјенљив. И 

симболички ставим на крају њега тачку и подебљам 

је по десет пута, а онда се сутрадан чудим себи како 

сам поједине реченице могао оставити онако сакатим 

или трбавим, безглавим или смушеним, шупљим или 

грбавим... Буне се догађаји – није то баш тако било, 

протествују ликови – нисам ја то ни помислио, а 
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камоли рекао, љуте се описи – на то ја не личим ни у 

сну, подсмјехује се логика – то нема везе са здравим 

разумом... И тако ја ратујем са својим прецима дуго и 

немилосрдно, одустајем од борбе и предајем се па је 

поново почињем још жешће и упорније. Породица 

каже: „Добро је, опет је онај стари, ено га прича сам 

са собом, пише, брише и цијепа, одустаје па поново 

почиње, родиће се нешто из тога.“ 

 

          Привео сам посао крају или ми се то само тако 

чинило. Све Приче о прецима, које сам дуго 

прикупљао, биљежио и поправљао, смјестио сам у 

одговарајући простор и вријеме и повезао сијаче и 

сјемена истом чедношћу у борби за љепоту живљења 

и трајања, безгрешном борбом против гријеха. Десет 

кољена од Загорја преко Сињајевине, Дурмитора и 

Вучева до Требаве причало је по садржају и форми 

различите, а по својој суштини исту и то само једну 

једину причу -  како препознати и побиједити зло у 

себи и у другима, како га не ископати из коријена, 

већ како бити јачи од њега. Зачудио сам се када сам 

на крају схватио колико ми је требало труда и 

времена да спознам једну наизглед једноставну и 

баналну истину да из сјемена пшенице ниче само 

пшеница, а из сјемена корова само коров и да је 

коров посијан да би знали цијенити вриједност 

пшенице и да би она сама у борби са коровом 

постајала издржљивија и отпорнија и чувала своју 
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суштину да и сама не постане коров. Зар је десет 

кољена требало причати ту причу о борби пшенице и 

корова, да бих схватио да нема лијека без борбе и да 

ће у тој борби увијек сјеме бити сјеме, а кукољ кукољ 

и да никада неће престати борба да се разлучи сјеме 

од кукоља и да ће, ако једног дана, не дај, Боже, 

истријебимо кукољ, нестати и пшенице. 

          „Ама, неће то бити баш тако једноставно, 

драги пјесниче, биље је биље, а човјек је човјек. 

Заборавио си да је сваки човјек свијет за себе, 

посебан и непоновљив,“ пјесника прекоријева 

Глигор.  

           „Знам, драги мој Глишо, да је биље биље, а 

човјек човјек, нисам толико блесав, али знам и да 

ту има нека тајна веза. Ево, узми јабуку и инсана. 

Јабуке ћеш наћи и крупне и ситне, и жуте и 

румене, и слатке и киселе, и окруле и дугуљасте, и 

чисте и пјегаве, и глатке и храпаве, и све то у 

милионе варијанти и никада и нигдје нећеш наћи 

двије потпуно исте, али ћеш лако, сасвим лако, 

чим је погледаш, опипаш и загризеш, закључити да 

ли је дивљака, кисељача, колачара, петровача, 

илињача, јесенка, зимњача, шибуља, трганица, 

будимка, маџарица, кањишка, батулинка... и још 

ко зна колико знаних и незнаних сорти... И увијек 

ће из сјемена дивљаке (зукве) рађати дивљаке, 

истина свака ће бити различита, али ће, ипак,  

бити зуква. Ето, тако је и са људима. Има их 
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високих и ниских, дебелих и мршавих, блиједих и 

румених, брзих и спорих, емотивних и 

рационалних, плахих и мирних... и све то у милоне 

варијенти и никада и нигдје два иста инсана, али 

ћеш, истина не лако, раздвојити добродушне од 

прзница, вриједне од лијенштина, широкогруде од 

себичњака, скромне од похлепних... и увијек ће се од 

прзнице рађати прзнице, и неће их никад природа 

истријебити јер онда се не би могле цијенити и 

уважавати врлине оних тихих и благих, а и какав 

би то живот био без борбе и природа без 

различитости,“ једва заврши поета своје надахнуто 

мудровање.  

          „Ала, ви, пјесници, много тупите, тушите и 

мудрујете, да не кажем нешто непристојно! Мани 

се ћорава посла и прихвати се нечег од чега се 

живи! Ено ти се лук и кромпир затравили! А, 

онда, да ниси ти, уважени пјесниче, заглибио 

малкице у расизам и ботанички, и золошки, и 

људски?!“ чврсто се Глигор држи тла. 

           „Ама, не, Боже сачувај, само тврдим како су 

и добро и зло давно посијани и како њихово сјеме 

стално изнова клија и да је смисао живљења у 

њиховом постојању и борби, а не у истрази једног 

од њих,“ енергично се брани пјесник. 

            „Испаде онда да се човјек рађа као добар или 

зао и да би се зло могло уништити, да не кажем 

задавити, одмах по рођењу. Хоћеш ли то, пјесниче, 
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да оправдаш ону народну изреку 'Што колијевка 

одњихала, то мотика закопала'?“ упорно провоцира 

Глигор. 

          „Опет ми потураш кукавичије јаје. Свака 

јединка носи у себи честице добра и зла које се у 

њој боре цијелог њеног трајања и те честице 

сјеменом преносе потомству. Уколико је јединка, 

сама или под утицајем друштвене средине, била 

успјешнија у борби против зла у себи, утолико ће 

га мање у сјемену пренијети потомству. Под 

утицајем друштвених токова, простора и времена 

свака јединка се развија у једном или другом правцу 

и стечене особине преноси на потомство. Ето, ми 

носимо од Новака високо чело и одлучност, а од 

његове Јеле замишљен и дубок поглед; од Чуре 

танке и дуге прсте и упорност, а од његове 

Душанке брижне и топле очи; од Милана танке 

црвене усне и хедонизам, а од његове Зорке једрину 

и понос; од Мирка мудрост, дубину и горчину у 

гласу, а од његове Стане снагу трпљења и моћ 

праштања; од Симеуна побожност, а од његове 

Ђурђе оштар језик; од Новице кукасти нос и инат, 

а од његове Виде стрпљење и наду; од Милоша 

густе бркове и правичност, а од његове Пејке 

оштрину и радиност; од Ђорђа хитрину и ведар 

дух, а од његове Данице живе очи и склоност према 

лијепом и племенитом...“ 
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          „Па ко смо онда ми, пјесниче – Новак и Јела 

или Чуро и Душанка или Милан и Зорка или Мирко 

и Стана или Симеун и Ђурђа или Новица и Вида 

или Милош и Пејка или Ђорђе и Даница?“ 
нестрпљиво ме прекиде Глигор.  

          „Није или, него и – и Новак, и Јела, и Чуро, и 

Душанка... и још многи, многи незнани прије њих. 

Сви су они оставили, неко дубљи а неко плићи, 

траг у овоме што смо ми данас, као што ћемо и 

ми, надам се, ову оштру и разбарушену косу и 

склоност према књизи и писању оставити својим 

потомцима,“ полако приводим крају своју теорију. 

          „Можда си ти то све наслиједио од њих,“ и 

даље се буни Глигор, „ја нисам, ја сам одувијек био 

на своју руку, твроглав и инаџија, а њих свих ето 

теби, пјесниче, па се тражи у њима.“ 

             „Па сви су они, како ти кажеш за себе, 

били на своју руку. Збир овдје не даје нови 

квантитет него нови квалитет. Добро их је знати 

да би лакше освијетлили и оне своје непознате 

стране, да би јасније разумјели себе,“ упорно 

браним своје Приче о прецима. 

             „Е, вала, ја добро разумијем и познајем себе, 

него не разумијем и не познајем тебе, пјесниче,“ 

инати се и даље Глигор. 

             „Шта ћеш, таква нам судбина да најтеже 

разумијемо себе, сигурно нам тако у свом сјемену 
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записао један од предака, не знам који,“ не 

попуштам ни ја. 

           „А зашто, 'велики' пјесниче, не покажеш и 

ону мрачну страну наших предака, оно зло у њима 

са којим су се борили?“ провоцира Глигор. 

          „Е, видиш, приче о њима сам прикупљао од 

наших старијих, а они су причали само о ономе 

великом, људском, племенитом да би у нама 

развијали жеђ за таквим дјелима и тако се борили 

против зла, пакости, похлепе, а то је, ваљда, и 

основна функција приче и причања,“ брани се 

пјесник. 

          „Поштено говорећи,“  каже Глигор, „мислим 

да је све то једно, да простиш, велико срање, 

мучење и затупљивање мозга. Човјек је створен за ' 

у се, на се и пода се' и он то зна и без искуства 

предака у својим генима, а о томе искуству 

будалесате само ви пјесници. Зато би боље било, 

мој драги пјесниче, да и даље луташ шумама, 

береш шумске јагоде и печурке него што тиме 

мучиш и себе и друге. У шуму, пјесниче, у Требаву 

или, ако ти је тамо боље, у манастир, није за тебе 

овај живот од тла, од крви и меса.“ 

          „Можда и није,“ помирљиво ће пјесник, „само 

не знам гдје – у Требаву или у манастир. Мени ће и 

у једном и у другом бити лијепо, но жао ми је, 

Глигоре, што ћу тамо морати повести и тебе јер 

ми смо ипак једно биће. 



185 

 

 

 

 

 

 

                   РАТНЕ ПРИЧЕ 

 
         Приче о прецима, које сам  годинама прикупљао 

и писао, заглавиле су се при самом крају или у неки 

бесмисао из кога нисам видио излаза или сам се њима 

био преморио и заситио, тек сам одлучио претке 

привремено оставити по страни, а прихватити се 

ратног дневника са надом да ће ме он мање мучити, 

да су догађаји и људи познати, искуствени, 

доживљени, скорашњи, да ћу им лакше проникнути у 

суштину, пронаћи смисао и преточити у приче. 

Покупио сам рукописе, пажљиво их сложио у 

фасциклу и ставио у једну празну ладицу на дну 

писаћег стола, а извадио оно што сам звао ратни 

дневник. Обрисах прашину са фасцикле и не отворих 

је. Једноставно,  у овом тренутку нисам имао ни 

снаге ни храбрости за поновно суочавање са 

скорашњом прошлошћу.  

          Кад год ми понестане унутрашњег мира и 

снаге, одем на ријеку Босну. Тамо, гдје на једном 

брежуљку изнад ријеке стамено пркоси времену 

средњовјековна Добор кула, опасана широким 

зидинама и дубоким каналом и обрасла густим 
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растињем са три стране, а витким боровима са 

четврте, спустим се уском стазом до ријеке. Међу 

густим врбаком, нађем једну стару, добро познату, 

чворнату и ћутљиву врбу са каменом плочом поред 

ње. Сједем на камен, прислоним се уз старо стабло да 

осјетим његову заштитничку чврстину,  удахнем 

зелени мирис и свјежину воде и потeчем са ријеком, а 

она се онако мирна раширила у равници па ме, 

бештија једна, љуљка и успављује. Заводљиво, 

задовољно и сито бљеска се на сунцу између 

дугокосих врба које се мазно савијају и нарцисоидно 

огледају у стакластој површини воде. Ријека благо 

вијуга и мирно тече уз једва чујан успављујући шум. 

Мир, свјежина и шум воде улије се у човјека и потече 

његовим венама. Помилујем рукама густу траву око 

себе. Ништа невиније под овом небеском капом нема 

од траве. Како се само мирно и мазно повија под 

руком као да разумије мој умор и тугу и преузима их 

у свој зелени бескрај! Рађа се нечујно, расте и умире 

исто тако, ником на штету, а сваком на корист. 

 

          Ту, на таласу ријеке и у загрљају трава, могао 

сам се суочити са самим собом и провјерити јесам ли 

спреман преиспитати своју ратну прошлост. Тешко је 

то што сам имао  и назвати дневником. Некад је то 

само једна реченица или један стих, некад цртеж или 

фотографија, некад војна карта, наредба, извјештај 

или неки предмет... а читалац хоће књигу јединствену 



187 

 

и смислену, динамичну и драматичну, једноставну и 

разумљиву, проблематичну и провокативну, нову и 

оригиналну, па ти сада види како ћеш ону карту 

Босне и Херцеговине из ратног дневника оивичену 

као крв црвеном линијом која представља сан којим 

је наслућен крвави грађански рат претворити у причу 

о похлепи из које проистичу сви ратови, или како 

ћеш ону нацртану јабуку пресјечену једном цртом 

обликовати у причу о подјелама међу људима исте 

крви и језика, дојучерашњим комшијама и 

пријатељима,  или како ћеш оно парче своје сасушене 

коже које си једног зимског јутра скинуо са залеђеног 

жељеза своје пушке преточити у причу о границама 

људске издржљивости, или како ћеш онај пресовани 

цвијет трешње попрскан Недином крвљу 

преобразити у причу о љепоти, младости и 

пријатељству на једној и смрти и болу на другој 

страни, или како ћеш ону кутију кента без цигарета 

што си понио из команде тактичке групе уобличити у 

причу о похлепи и разврату у високим командама 

или... Колико забиљешки у тој сваштари коју зовем 

дневником, толико и потенцијалних прича, али како 

их осмислити, како повезати узрочно-посљедичним 

везама оно што је дато хронолошки, како све то 

тематски и идејно повезати, како дати објективну 

слику догађаја и ликова, простора и времена... роје се 

одмах на почетку питања, дилеме, сумње... Како ће 

изгледати поновни сусрет са догађајима и ликовима 
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из рата? Хоће ли прокрварити старе ране? Да ти то не 

вучеш врага за реп? Знаш да си по завршетку рата 

једва дошао себи, да си данима луњао и ћутао као ван 

себе па сада опет идеш мечки на рупу. 

          „Мани се ћорава посла. Прихвати се 

повртњака и воћњака, од тога ћеш имати неке 

користи, а од писања ћеш имати само главобоље,“ 
каже ми добронамјерно Глигор. 

          „Знам, али неки ми враг не да мира, копка и 

гризе изнутра и разара ми мир и сан. Морам бар 

покушати сачувати све то од заборава, показати 

то људима да им буде наук и опомена да поново не 

чине исте глупости, да из прошлости уче 

садашњост и будућност,“ браним свој наум. 

           „Људи су кратке памети. Много их је мудрих 

људи учило и савјетовало па ништа, а сада ће 

послушати твој наук, е, јеси ми заприличио,“ 

подсмехује се Глигор. 

            „Морам бар покушати, морам ради себе јер 

нема ми мира док то још једном не прогутам. 

Чини ми се да ће ми то бити лијек, а можда ће 

тај лијек још неком помоћи,“ упорно се правдам. 

          „Те бољке, будало једна, људи лијече тако 

што од динара праве два, јуре за лоптом или урлају 

на утакмицама, спремају роштиљ и заљевају га 

пивом, паре се у мраку, причају масне вицеве и 

хистерично им се церекају, а ти хоћеш да се 
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лијечиш писањем, е, јака ми лијека, окачим га 

мачку о реп,“ иронише Глигор. 

          „Љуту траву на љуту рану. Морам се са свим 

тим догађајима из рата погледати око у око, све 

пажљиво измјерити, преиспитати и процијенити, 

онако људски и пјеснички поново пропустити кроз 

филтер душе и сито разума па нек кошта шта 

кошта, морам ради себе па тек онда и ради 

читалаца. Ако ме тај лијек не убије, сигурно ће ме 

ојачати,“ кажем одлучно. 

           „Е, моја главо луда, зар поново хоћеш да 

прођеш кроз онај свијет похлепе, лицемјерја, 

безумља и мржње, кроз вријеме страдања и патњи, 

рушевина и паљевина? Ради чега и у име чега?“ 

проба ме и даље одговорити од наума. 

           „Морам, морам! Не да ми мира онај 

предсмртни Недин стисак руке и поглед са 

комадићем неба и цвијетом трешње у њему, не дају 

ми мира они изгубљени тупи погледи живих 

костура и мртваца које су звали ратним 

заробљеницима, не дају ми... морам, морам поново 

проћи кроз то,“ кажем  сигуран да ћу то и учинити. 

          „Ви сте пјесници дефинитивно луди,“ 
закључи Глигор. 

          „Луди, јакако, ништа ново, људи све што није 

у складу са њиховим просјеком и утабаном 

свакодневницом проглашавају лудим и све што не 
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могу појести и просрати глупошћу па им се зато 

глупости и понављају!“ одбрусих му и устадох.     

           Кренух кући сигуран да ћу завршити ратне 

приче. Рекла ми то ријека и траве. Корачају полако и 

сигурно Глигор и пјесник уједињени у кораку и 

ћутању, а непомирљиви у свему другом. Свјесни да 

их нико и никада неће помирити сажаљевају један 

другог и љуте се што су исто биће, што имају само 

двије ноге и двије руке. Глава се љути што има срце, 

а срце се чуди чему му служи глава.  

            „Срце и глава – у томе је наш проблем, драги 

Глишо, а то је лице и наличје истог новчића,“ 
покушах нас помирити. 

          „Срце, чудна ми чуда, обична пумпа, а будале 

од њега праве свемир. Проведох скоро цијели дан на 

ријеци, а не упецах рибе ни за вечеру, “ не пристаје 

на помирбу. 

            „Ето, у чему је разлика између нас двојице, 

ти идеш на ријеку да упецаш вечеру, а ја да волим 

ријеку,“ заоштрих поново и ја. 

          „Е, ти си мало жешћа будала! Не воли се 

ријека него жене, нећеш га ваљда у воду 

стављати!“ поче се смијати од срца. 

          Смијем се и ја њему. 
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             СИЈАЧИ И СЈЕМЕНА 

 

           Ратне приче сам писао брзо као у грозници, као 

у бунилу, дан и ноћ без прекида куљале су из сјећања 

као ријека, једна је једва чекала да почне друга, а 

онда се друга враћала првој да је прошири и допуни 

неким детаљем па касније и сама била мијењана. 

Изгледало је да су све оне већ биле испричане, само 

их је требало записати, а оне поправке, измјене и 

допуне су били као привремено заборављени 

дијелови које је накнадно требало унијети у причу.  

Тако то бива, када се закотрља само једна грудва 

снијега, крене цијела лавина. Завршим причу па је 

дуго гледам и дивим јој се као ремек-дјелу, а онда 

пун неке енергије кренем на сљедећу. Кажу да ништа 

боље не успијева од успјеха. Послије сваке приче 
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осјећао сам се лакшим и ведријим као да сам са душе 

скинуо огромну каменчину која ме притискала и није 

ми дала мира ни сна. Рекох и спасих се. Зато сам 

журио да кажем што више и што брже онога што ми 

на јави није давало мира и спокоја и  што ме 

прогонило и у сну.  
          Када сам написао причу о размјени ратних 

заробљеника који су личили на костуре у којима је 

убијена свака трунка живота и наде осим 

способности гмизања и жвакања  и који и нису били 

ратни заробљеници, него људи остали на 

„погрешној“ страни вјерујући у постојање 

људскости, престали су ме прогонити њихови тупи 

избезумљени погледи, поломљене руке, покрети као 

у авети... Не знам и вјероватно никада нећу сазнати 

шта се то догодило – да ли сам то уобразио да сам 

причом тим мученицима колико-толико ране 

залијечио, или се макар овако безазлено осветио 

њиховим мучитељима, или казао нешто што су сви 

видјели, а о чему су ћутали, или што сам направио 

неку врсту огледала у коме ће човјек моћи да види и 

своју наказну страну, или што сам кад-тад опрао и 

свој гријех ћутања, или што сам пробудио неку танку 

наду да прича може послужити људима као 

превентивни лијек, као вакцина против зла које су 

способни чинити другима, или се догодило да сам 

јавно казао истину, а истина је најбољи лијек ако те 

не убије, а ја, ето, преживјех... 
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          На исти начин сам доживљавао, преживљавао, 

почињао и завршавао и остале ратне приче. Једне 

вечери књига је била завршена. Ставио сам је на сто, 

спустио руку на њу и дубоко и одахнуо и уздахнуо – 

немир је нашао свој смирај, горак мир, али ипак мир. 

Но, изнад тога мира лебдјела је нека неизвјесност, 

нека недореченост као да књига није била задовољна 

собом, већ да чека још нешта, а ја не знам шта. 

 

          Из посљедње ладице радног стола извадио сам 

рукопис књиге Приче о прецима која ми се дуго 

отимала и за коју сам мислио да сам је привео крају, 

али књига је другачије мислила. Ставио сам их једну 

поред друге и одједном све ми постаде јасно, јасно 

као дан – књиге су чекале једна другу, у суштини су 

оне једна књига, причају исту причу, причу без 

почетка и без краја, причу коју казује људски род од 

свога настања, причу о свом ходу по мукама, о својој 

борби са самим собом: 

          „Е, мој велики пјесниче, зар ти је требало 

толико времена да схватиш да је све оно по чему 

смо људи, какви-такви али људи, давно посијано и 

да се само обнавља у природи као што се обнавља 

дрвеће и траве. Љубав, мржња, похлепа, смутње, 

подјеле, нада, пркос, инат, освета... све то постоји 

бар од када постоји човјеково памћење ако не и 

раније, од када постоји оно што ми данас зовемо 

човјеком. Човјек мијења услове живота и 
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усавршава спознају, а свијет емоција насљеђује и 

преноси, оне су више од разума одређење човјекове 

људскости. Па зар не видиш да сте исту причу о 

похлепи причали ти и твој аскурђел Новак, о 

мржњи на исти начин причате ти и курђел ти 

Чуро, твоји инат, пркос и нада исти су као код 

прадједа ти Новице... Уважени пјесниче, моја 

блентава тинтара то је одавно знала, али је ти не 

слушаш, усијана глава лебди у облацима,“ 
добродушно ми се подсмјехује и ликује Глигор. 

          „Када си све то знао, што ми не рече да не 

радим исти посао два пута?“ љутито му одбрусих. 

          „Ама, те трице са емоцијама мени уопште 

нису важне, битан ми је само разум, а и да  сам ти 

рекао, ти би то у инат радио, знам те добро, а 

чини ми се и да смо родбина блиска да не може 

бити ближа,“ помирљиво ће Глигор. 

          „И рат ме преварио, враг га однио. Узрок 

похлепа, а метод страх и мржња му исти у свим 

временима, само средства стално усавршава па ми 

се од тога чинило да причамо ја и преци различите 

приче. Да ли се још коме догодило да два пута 

пише исту књигу?“ упитах искрено сажаљевајући 

себе. 

          „Свако зло за неко добро. Спој те приче у 

једну књигу да људи јасно виде истину, да се још 

неко не упеца у исту замку. Приче о мржњи које 

казује курђел Чуро спој са својим сликама и 
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покажи да је то осјећање насупрот свим чудима 

технике која смо измислили и упркос томе што 

живимо у солитерима а не у пећинама остало 

исто и да ће бити исто и када нас једног дана не 

буду на свијет доносиле мајке, него нас вадили из 

инкубатора. Претке означи као сијаче, а оно што 

насљеђујемо као сјеме. Сијачи и сјемена – ето ти 

наслова за будућу јединствену књигу. Неће то 

бити велики посао, сав материјал је на мјесту 

само треба зидати циглу по циглу. Брзо ћеш ти 

то,“ први пут ме на писање охрабри Глигор.  

          Чисто ми дође да га загрлим и пољубим, али 

нисам знао како то извести: „Ниси ни ти, Глишо, 

блентав како изгледаш, а ни ја паметан како 

уображавам. Без обзира што се ријетко, и то 

веома ријетко, у нечем сложимо, ипак смо ми 

једно биће. Хвала ти, много ти хвала!“ 

           „Нема на чему. Јави се опет кад зашкрипи, 

рјешење истресем као из рукава. Хајде ти сада 

међу своје облаке, а ја одох окопавати поврће, 

знаш, од тога живимо оба,“ шеретски ми намигну и 

крену. 

          Исто вече сам урадио садржајну композицију 

књиге и почео зидање. Посао је напредовао брзо. 

Тако је то када ти је сав материјал при руци. Истина, 

понекад ми се учини да неки зид није под винкло па 

га срушим и поново озидам, други ми се причини 

нижим него што треба па додам који ред, а трећем 
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скинем, четвртом замијеним циглу каменом... Убрзо 

је грађевина била готова. Наравно, био сам поносан 

на своје дјело. Свему што својим трудом створи, било 

добро или лоше, велико или посве мало, човјек се 

диви. Мајстор као мајстор касније доградио још три 

зидића и да му штампарија не прогута рукопис, ко 

зна шта би ту још поправљао. Сигурно је да мира не 

би имали ни рукопис ни аутор. 

          Стоји на столу завршен рукопис књиге Сијачи и 

сјемена. Испод наслова графитном оловком уписах: 

„Спремно за штампу!“ Колико је само  и чијег све 

животног искуства стало у тај рукопис, колико је 

вјекова сажето у њему, колико простора премошћено, 

а колико је још искуства, времена и простора остало 

у мени негдје дубоко запретано, дубоко и 

недокучиво.  

          „Ако је то само једна трунка  у односу на 

бескрај оног неоткривеног у човјеку, је ли то све 

вриједно уложеног труда, мој драги пјесниче?“ 
провоцира и ликује Глигор. 

          „Вриједило је. Није суштина у квантитету, 

него у квалитету, у процесу трагања и у њему 

испитивања и мијењања и трагача и читаоца,“ 
мирно и убједљиво одговори пјесник на провокацију. 
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                                  Борис 

 

                   ТРАГАЊЕ 
 
          Ушао сам у очеву собу. На радном столу је 

стајао рукопис књиге Сијачи и сјемена. Испод 

наслова графитном оловком је уписано: „Спремно за 

штампу!“ И прије сам на столу гледао његове 

биљешке, али сам сматрао непристојним листати по 

туђим списима, туђим без обзира што су очеви. 

Изгледало би ми то као претресати туђе џепове. Но, 

сада је рукопис био припремљен за штампу, дакле 

постао је јавно добро отворено за све, спремно да 

крене у свијет и да тражи сабесједнике и саучеснике. 

Сједох за сто и  отворих фасциклу. Почех пажљиво 

читатати - прво наслове појединих дијелова па онда 

текстове од почетка. Узех папир и оловку. Од оца сам 

стекао навику да читам са оловком у руци. Она ми 

омогућује да се боље концетришем, да мислим док 

читам, да дискутујем са текстом. 

          Отац ме из дворишта кроз отворен прозор 

видио како читам његову књигу. Било му је драго 

што ћу је управо ја први прочитати и што ће баш од 

мене чути прве импресије. Цијели дан и вече није 
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хтио ући у своју собу да  ме не прекида у читању. 

Остао сам над рукописом до касно у ноћ. Када сам 

завршио читање, пажљиво затворих књигу. Дуго и 

замишљено сам гледао у њу и нешто додавао и 

подвлачио у својим биљешкама. Заспао сам у фотељи 

за столом. Када сам се пробудио, отац је већ одавно 

пио јутарњу кафу у дворишту. Умих се, скувах себи 

кафу, узех рукопис и своје биљешке па пођох оцу. 

          „И?“ упита обрадован мојим доласком. 

          „Лијепо је што си ово написао, али сам 

збуњен, имам много питања, а што се тиче 

умјетничке вриједности, ту сам потпуни лаик, 

једино знам да се брзо и лако чита и да има много 

тога са чиме се  може жестоко полемисати. Не 

знам због чега ти не волиш равницу па пет 

поглавља у књизи пет планина, од Загорја преко 

Сињајевине, Дурмитора и Вучева до Требаве?“ 
упитах. 

          „Ама зар има неко ко не воли равницу када се 

пружи у недоглед онако задовољна, родна и сита?! 

Погледај ову нашу Посавину! Не знаш да ли је 

љепша када се невино забијели зими, или када 

букне зеленилом и цвијетом у прољеће, или када 

зашуми зеленим сабљама кукуруза, а позлати се 

пољима зреле пшенице љети, или када ти у јесен 

на сваком кораку нуди зреле набрекле и сочне 

плодове. Ко је тако заводљиву, мирну и богату не 

би волио?!  И планине имају својих чари онако 
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високе и поносне, чврсте и стамене, дивље и 

тајанствене. Човјек се на њима осјећа и вишим и 

јачим, чвршћим и поноснијим, некако ближе небу и 

звијездама. Но,  нити сам их бирао ја за наслове 

поглавља моје књиге ни наши преци за своја 

станишта. У њих су се склањали пред силним и  

моћним, а окрутним. Кад су им запалили Загорје, 

побјегли у Сињајевину; када су их ту пронашли, 

побјегли у Дурмитор – све даље и даље, све више и 

више, све у већа и већа беспућа и дивљине. Тако ми 

се чини да смо личили на дивљач коју су из стољећа 

у стољеће прогонили и ловили, дивљач која се 

бранила кад мора, а бјежала кад другог избора није 

било, дивљач коју нико до данас није успио 

припитомити и уз колац везати. Па и Вучево и 

Требава су била наша избјежишта и склоништа 

погодна за одбрану. Планине су у овој књизи 

историјске чињенице из повијесног хода наших 

предака. Истина, волим их ја и данас, то је ваљда 

зов дивљине и предака, али се држим оне народне 

'Планину хвали, а у равници живи',“ једва заврши 

отац дуги монолог обрадован интересовањем свог 

првог читаоца. 

          „Нисам знао да су планине наша историјска 

станишта, мислио сам да су умјетничка фикција. 

Шта је са ликовима, јесу ли они стварни или 

измишљени?“ пробам разјаснити своје дилеме. 



200 

 

           „Стварни да не могу бити стварнији. Све 

њих и приче о њима сам пронашао на гробљима, у 

неким записима и у причању старих Мумина, 

Чуровића и Новљана. Нажалост, даље од Новака 

прича не сеже, узалуд сам се годинама трудио да 

направим бар још један корак даље, али нисам 

нашао ништа до мрака, но и ових са тобом десет 

кољена је доста да би могли схватити ко смо и 

какви смо. Њихово искуство ме чувало од гријеха и 

водило кроз рат сигурније од моје главе и пушке. Не 

можемо разумјети садашњост и наслутити 

будућност ако не схватамо прошлост у правом 

свјетлу. Мене је прошлост водила кроз рат и 

довела у мир, хвала Богу, здрава и читава. 'Будала,' 

кажу, 'учи на свом, а паметан на туђем искуству.' 

Ако је тако, а јесте, због чега онда не 

истраживати прошлост и учити из ње. Знаш, 

прикупљајући ове приче о прецима, све сам дубље и 

боље спознавао себе и своје поступке. Надам се да 

ћеш сада и ти лакше разумјети себе,“ с једнаким 

жаром наставља отац.  

          „Знам, али се у приче морам уживјети онако 

и онолико колико и како си ти радио док си их 

писао,“ рекох као за самог себе. 

          „И још више. Ону причу како су се смрзли и 

нестали у планини Јован и Душан када су се са 

Новицом, мојим прандједом а твојим чукундједом, 

враћали из Шавника носећи со на Малу Црну Гору 
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под врхом Дурмитора никада не бих тако дубоко 

схватио и доживио да се једне ратне зиме на 

Требави нисам и сам  смрзао до кости. Тек тада 

сам осјетио Новичину снагу и инат у себи, 

пробудио сам прадједа у свом пркосу,“ замишљено 

казује отац. 

          „Те приче о прецима су бољи дио књиге, док 

су ти ратне приче увјерљиве, али нису довољно 

окарактерисане зараћене стране, наших и 

њихових,“ озбиљно замјерих оцу. 

           „Не причам ја о рату данас и овдје, него о 

рату ма када и било гдје се водио, о његовим 

узроцима, методологији, тактици и посљедицама. 

Нема суштинске разлике између војевања мога, 

Милошевог или Новаковог, ратују људи а не 

простори и времена, оруђа и оружја. Нема у мојим 

причама наши и непријатељи, већ постоји човјек у 

рату, а људи у рату су исти  било да су наши или 

њихови, с једне или друге стране фронта. Исту 

судбину имају наши и њихови борци у рову, 

рањеници, заробљеници, избјеглице, позадинци, 

команде, агитатори, политичари... Историја 

ратове дијели на одбрамбене или освајачке, буне 

или револуције и национално или класно 

разврстава учеснике, а књижевност посматра 

човјека у рату, брине се да сачува оно људско у 

њему. Да сам другачије писао,  не бих био достојан 
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ни пера којим пишем, ни предака које слиједим, ни 

потомака за које живим,“ замишљено казује писац. 

          „Приче сам читао оптерећен пропагандом 

скорашњег рата и двостраним квазиисторијским 

истинама о њему па зато нисам уочио 

специфичност овог казивања. Мораћу књигу још 

једном прочитати. Многи ће ти, и наши и њихови, 

замјерити на начину сликања циљева и карактера, 

узрока и пољедица рата. Не бих волио да због тога 

имаш проблема,“ казах оцу своје дилеме и 

забринутост. 

           „Приче су казиване из  угла роваца и 

земунаца, људи које су раздвајала само минска поља 

и који су се са противником гледали директно 

преко нишана, људи који су војевали - војник 

против војника, а не против стараца и дјеце, 

похватаних цивила, ратних заробљеника и 

вјерских објеката, људи којима није било до рата, а 

ипак су данима и ноћима крварили и трунули по 

влажним рововима и земуницама, а не оних који су 

војевали ратним плановима и наредбама, на јавним 

митинзима и преко средстава информисања, 

ријечима,  зеленим новчаницама и  родољубивим 

пјесмама. Надам се да ће ме схватити и разумјети 

моји ровци и земунци са обадвије стране,“ брани 

своју идеологију бивши ратник. 

          „Можда ће те схватити они, али се оних 

других и данас пита и уважава, могли би те 



203 

 

приупитати да ли си наш или наших 

противника,“ морадох му рећи истину. 

          „Чији сам да сам, њихов сигурно нисам! Знао 

сам ко сам и шта сам много прије рата, а њима,  

људима, тек уочи рата позадина и новчаник казали 

ко су па се у њима национ напео до неба! Они који 

су прије рата за санкције пописивали оне који иду у 

богомоље, сада пописују оне који не иду, образ ђон, 

и баш требам бринути шта ће такви рећи, е, 

забоље ме мало...“ каже љутито старац. 

          „Полако, дједе Ђорђе, шта се палиш на 

прву! Свака генерација ратује најмање по један 

рат. Има ли краја томе?“  

          „Причао ми отац да је у његовом рату 

граница између двије војске била ријека и да је циљ 

био како намамити противничку страну да крене 

преко ријеке и у води је дотући. Један командант, 

да би испровоцирао оног другог на неразуман напад 

преко валовите ријеке, пошаље му по неком 

заробљенику 'на дар' печено дијете на ражњу. И 

заиста, 'провокација' је успјела, ови у ноћи 

препливају ријеку и нападну у зору. Разбију војску и 

наставе поход кроз села. У једном селу нађу жену 

пред породом. Распоре јој ножем утробу и изваде 

дијете. Јадниче се плачем огласило. Баце га пред 

гладну керушу са кучићима са увјерењем да ће га 

растргати да нахрани кучиће. Керуша приђе 

дјетету, поњуши га и поче га лизати, а оно 
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престаде плакати. Разочарани војници рафалима 

исјекоше и керушу, и дијете и кучад, и све то 

потрпаше у врећу и по једном заробљенику 

послаше противничком команданту. Ето, те двије 

приче од којих се леди здрав разум, пред којима 

занијеми космос, памте и причају данас само свако  

своју причу, једни о дјетету на ражњу, други о 

исјеченом дјетету у врећи са кучићима, и тако 

чувају мржњу и страх као залогу новом рату. Чудо 

је страх од других и другачијих. Змија чува свој 

отров да би га употријебила само из страха за 

себе, своје и свој простор, од других и другачијих. А 

ратова, ратова ће бити све док свако прича само 

своју причу и док је глух и слијеп за причу оних 

других. Извини! Мислио сам да сам овом књигом 

завршио своје ратовање против рата, а изгледа да 

сам се преварио. Него, чини ми се да ниси довољно 

запазио оне дијелове књиге који разоткривају сам 

стваралачки процес,“ нагло отац промијени тему.  

          „Тај процес сам лично пратио споља, сада га 

ваља погледати и изнутра. Имам  још доста 

трагати по књизи, по простору и времену, а 

највише по себи самом,“ рекох узевши рукопис и 

пошавши у собу да га још једном пажљиво прочитам. 

           Старац се задовољно смјешка. Одавно му 

нисам видио тај сјај у очима и лакоћу у покрету. 

Човјек је само човјек док ствара. Добро је кад у нама 

изгори оно што није и не може бити наше.  
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                  ХОДОЧАШЋЕ 

 

          Отац је у дворишту пио јутарњу кафу. Уживао 

је у свјежини љетњег јутра и размишљао гдје данас, 

када упече јулска врелина,  потражити свјежину. „На 

Босну или на Требаву?“ питао се. „У планину, у шуму, 

отуда си и дошао,“ добродушно се подсмјехну себи. 

Волио је кад му дан почне рано, свјежином и 

осмијехом. Откако је завршио рукопис књиге Сијачи 

и сјемена, осјећао се некако безбрижно и лако као да 

је скинуо са леђа велики терет, уклонио камен са 

душе, вратио дуг који га је дуго гушио, почео се 

радовати сваком новом јутру, новом сусрету са 

људима, изласку у град, одласку на излетишта, 

кафенисању са комшијама... 

          Искористих његово добро расположење, сједох 

за сто до њега и раширих аутокарту:  „Од данас сам 

на годишњем одмору, а од сутра, стари, идемо на 
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ходочашће, у походе прецима, све по твојој књизи. 

Заслужили су да им запалимо свијеће, да нађемо 

оно њихово у себи, да се помиримо и изградимо 

мост између њих и нас у простору и времену, али и 

онај много значајнији  у нама самима. Ево, све је 

уцртано, одавде на Загору, одакле смо некад 

кренули, па у Тушину под Сињајевином, а онда 

правац Мала Црна Гора испод Дурмитора па 

одатле у Крушево испод Вучева и поново у Модричу 

под Требавом. Све сам припремио, сви трошкови 

осим пића на мој рачун. Хајде, спремај се, шта 

чекаш,“ весело му кажем. 

          „Све сам то обишао, запалио свијеће и 

фотографисао, а онда у књизи градио мостове о 

којима ти говориш. Знаш и сам колико ме бесаних 

ноћи то коштало па не бих да поново пролазим 

кроз тај кошмар. Тај  мост, какав-такав али мост, 

мени добар, саградио сам одавно, а ти гради себи, 

свако себи путеве отвара. Плашим се да ћу послије 

тога путовања или,  како га ти зовеш ходочашћа,  

пасти у искушење да рукопис књиге поново 

поправљам,  а за то, чини ми се, немам ни снаге ни 

воље,“ бранио се отац. 

          „Нема оправдања. Рукопис књиге сам јуче дао 

у штампу и нема више поправки, а трошкови 

штампања осим пића су моји. Знам да свако мора 

да гради своје мостове и отвара путеве, али хоћу 

да користим твоје искуство, биће ми лакше. 
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Готово је са изговорима, спремај се, знаш ти какав 

сам када за нешто запнем. Боже, по коме ми то 

дође?“ доброћудно му се подсмјехнух. 

          „Добро, добро,“ невољко пристаје отац, „иако 

нисам за толиког пута, али шта је, ту је, немам 

излаза, тврдоглавом магарету нема узде.“ Детаљно 

разрадисмо план путовања – када поћи, шта понијети, 

којим правцем ићи, шта обићи... 

          Да избјегнемо врућину, путовали смо ноћу и на 

Загору  стигли рано ујутру. Стадосмо на једном 

пропланку. Испред нас долине теку једна из друге и 

још сањиво почивају у јутарњој тишини и свјежини. 

Ливаде се лијено и поспано пружају према густој 

јеловој шуми која стоји усправно и побожно чека да 

се причести јутарњом свјетлшћу. Планинске косе се 

на првим јутарњим зрацима мазно пружају према у 

мљечној свјетлости већ окупаним оштрим врховима. 

Бљеснуше на сунцу у трави бисерне капи росе. 

Појављују се први лаки праменови дима из 

раштрканих кућа, а из торова уз јасан звук звона 

кренуше на пашу ужурбано у стада скупљене овце и 

тешким лијеним кораком крда говеда.  

          „Све ми се чини да сам све ово, баш овако, 

једном видио у неком далеком и лијепом сну. Зар је 

могао неко да ову побожну љепоту љетњег  јутра 

исцијепа оштрим ратним повицима, да пали оне 

топле кућице, тихе штале, мирна сијена и 

зачуђене шуме?“ питао сам оца и себе. 
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          „Какав је само метеж настао на планини и у 

људима тога јутра! Гдје ли је пао наш Новак 

бранећи Загору? Гдје да му упалимо свијећу?“ упита 

замишљено отац. 

          „Било гдје. Све је ово дио Новака и нас самих 

или он и ми смо дио свега овога,“ рекох извадих 

свијећу, пољубих је, прекрстих се, поставих на једну 

камену плочу и запалих је. Стојимо у првој јутарњој 

свјетлости на планини као на небу, пред Новаком,  

поносни  и лаки нас троје -  отац, ја и свијећа.   

          У Тушину смо стигли око подне. Лако смо 

пронашли рушевине куће коју је некад Мирко пред 

силним и осионим морао напустити, а они је послије 

пљачке запалили. Некако се између оштрих бодљи 

глога провукосмо до средине гдје смо мислили да је 

било огњиште.  Камену плочу огњишта, сунчајући се 

на њој, чува шарка, најотровнија змија овог подручја. 

Остависмо је на стражи, а ми изађосмо из рушевине. 

Ето, ту, гдје данас расте зова, глог и коприва, гдје се 

легу гује и гуштери, бујао је живот – испредале се 

дуге и топле приче, звониле ведре дјевојачке и 

момачке пјесме, дизале се крилате славске здравице, 

гореле ноћи од љубавних шапутања, оглашавао се 

плачем нови живот и испраћали стари тужбалицама 

на вјечни починак, дочекивали се и испраћали гости, 

мирисало на хљеб и млијеко, на суве шљиве и 

ракију... текло је све оно што чини чаролију 

живљења, оно за шта се грчевито боримо на овоме и 
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чему, вјероватно, вјечно тежимо на ономе другоме 

свијету, уколико он постоји, а надати се и вјеровати 

да постоји, јер, ако не постоји, смрт је заиста окрутна 

и страшна. Пронађосмо мјесто гдје је, по нашем 

мишљењу, био кућни праг и на њему запалисмо 

свијећу. „Праг од куће је планина највећа. Како га је 

наш Мирко тога Петровдана успио прекрочити 

заувијек!?“ као за себе каже отац. „Све се може кад 

се мора!“ наставих његову мисао. 

            Тушина ћути у љетном поподневу као 

успавано и сито дојенче у колијевци коју 

непримијетно љуља Сињајевина. Одоздо, из долине, 

од кућа, вртова и воћњака пашњаци и ливаде између 

раштрканог дрвећа (час груписаног, а час усамљеног) 

лијено се пењу према каменим вијенцима планине. 

Цијелу долину испунио сунчани прах па дјелује као 

заборављени предио у некој пријатној полутами -  

тмуши, по чему је, ваљда, и добила име. 

          „Јеси ли и ово 'једном видио у неком далеком 

и лијепом сну'?“ каже отац са осмијехом и тихо да 

ни гласом не повриједи ову величанствену љепоту 

љетног поднева уљуљканог и успаваног у наручју 

планине. 

          „Само се ти подсмјехуј, али ја сам сигуран да 

сам и све ово негдје видио, у сну или на јави 

свеједно, чак и ону шарку на каменој плочи међу 

руменим цвјетовима глога са оштрим бодљама,“  
кажем оцу помало увријеђен његовом невјерицом. 
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          „Ама не, уопште се не подсмјехујем, 

напротив, сигуран сам да постоји нешто у шта 

смо стопостотно сигурни да је истинито и 

доживљено, а за што немамо ниједан рационалан 

доказ. У томе и јест предност емоције над 

рацијом. Тако,  можда, и ови пејзажи живе у нечем 

што смо стољећима насљеђивали од предака,“ 
извињава ми се отац док се крсти пред запаљеном 

свијећом. 

           Предвече смо стигли под сам врх Дурмитора 

на превој Велики Штуоц на висини од 2104 метра.  

„Овдје је једног јунског јутра разбијена четердесет 

два дана дуга блокада села. Овуда је твој чукундјед 

једне зимске ноћи између побјешњелих вихора, 

сметова снијега и завијања гладних вукова пронио 

џак соли,“ каже отац.  

          Спустисмо  се у насеље Мала Црна Гора на 

надморској висини од 1731 метар, одсјечено са двије 

стране окомитим кањонима Сушице и Таре, са треће 

затворено стрмим литицама Дурмитора, а са четврте 

 једино отворено према свијету уским пролазом 

преко Великог Штуоца. Тако усамљено и затворено 

дјелује безбрижно и задовољно, довољно само себи. 

У ведром предвечерју ипружиле се дуге пријатне 

сјенке. Из њихове свјежине у дубоким долинама чује 

се ковање и оштрење коса. Низ стране се пружају 

исцвјетали откоси скоро покошене траве, а до њих 

леже тазе покошене као обријане ливаде са сијеном 
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скупљеним у купасте навиљке. Низ планинске косе 

расула се бијела стада оваца па уживају у предвечерју 

и сочној трави. Мијешају се јасани звуци звона на 

овновима и сјетна свирка пастирске фруле.  На 

свирку одговори врашки изазовна пјесма чобанице са 

једног ћувика на коме је стајала поред свога стада 

усамљена, далека, недокучива и неосвојива као вила 

надгоркиња из народне пјесме. 

           „Све ми се чини да сам и ово једном видио у 

неком далеком и лијепом сну,“ рекох као за самог 

себе. 

          „И јест као у сну, као да је на огромном 

сликарском платну вјештог умјетника неким 

чудом оживјело и огласило се све што је четкица 

дотакла,“ одушевљено настави отац. 

          Пронашли смо мјесто гдје је некада била кућа. 

Остали само темељи изнад којих се  дизала зграда од 

дрвене грађе довучене из оближње црногоричне 

шуме која и данас копљастим врховима забоденим у 

ведро небо чува бивша огњишта. На камену темељцу 

запалисмо свијећу. Стојимо мирно као да смо од 

вајкада дио овога предјела, вјечног и 

непромјенљивог. 

           Са Мале Црне Горе смо се ноћу спустили низ 

Пивску планину у Крушево под Вучевом. Стигли 

смо око поноћи. Село ћути окупано мјесечином. Дуге 

сјенке планина мирно почивају у густим шумама. 

Изгледа као да је село ливадама, њивама, воћњацима 
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и кућама кренуло одоздо од ријеке према врху 

планине па застало да се одмори и заспало. 

Успављује га шум ријеке Пиве и трептај лишћа на 

нечујном повјетарцу. Око њега се сјатиле планине 

Вукуша, Златибор, Соко и Вучево које у ноћи дјелују 

као да су на дохват руке. Горе, на Дурмитору, чинило 

се да је лако дохватити небо и звијезде, а одавде 

дјелују бесконачно далеко и чак и оку једва 

докучиво. С времена на вријеме се огласи дубоким 

гласом ћук тек толико да каже чија је шума ноћу и 

изненада залаје пас да се зна да је он ту злу не 

требало. Са планине  (не знаш са које -  час са једне, 

час са друге, треће или четврте)  пирка вјетрић и 

пријатно хлади од путовања загријано и преморено 

тијело. 

          „Изгледа ми као да је у мјесечини и сјенкама 

на вијек вјекова ово неки зачарани предио и као да 

смо и ми сами дио те чаролије,“ кажем скоро 

шапатом.  

          „Ко зна, можда и јесмо, само што смо тога 

свјесни веома ријетко, тек у сну или  у изузетним 

тренуцима надахнућа,“ истим тоном ће отац као да 

се плаши да ће гласом пробудити ову чаролију, а 

онда му се учини да сеоским путем, касно се 

враћајући из трговине, дјед Милош јаше на Вранцу 

из очевих прича. „И јесам, дједе, дошао да се 

сретнемо,“ рече тихо да  не чујем и не подсмјехујем 

му се. Исту слику видио сам и ја и прећутао је јер сам 
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био сигуран да ми отац неће вјеровати. Хајде ти, 

смртни човјече, знадни шта је ту истина, а истина је, 

можда, сасвим једноставна да је човјек нераскидиви 

дио те чаролије коју зовемо природом, да је он, 

сиромах, само при-рођен природи па је због тога 

природу природом именовао.  

          Кренули смо за Модричу прије свитања да 

стигнемо до подне на Дугу њиву на Требави. Пели 

смо се на планину уским кривудавим путем кроз 

густу шуму. Прођосмо између старих гранатих букви 

па се поред високих борова попесмо на сам врх. 

Одатле пукао поглед преко заталасаних врхова све до 

Вучијака на једној, Озрена на другој и Мајевице на 

трећој страни, а на четврој Посавина се сунча 

пруживши се у недоглед чак тамо до Фрушке горе и 

Авале које око не види, већ само слути. Благи 

брежуљци и падине таласају се као да су настали уз 

музичку пратњу под диригентском палицом неког 

музичког занесењака. Само из музике је могла 

настати та чаролија простора. Насеља се откривају 

бљеском прозорских стакла на сунцу или ријетким 

танким праменовима дима. На сунцу бљеште мирне 

стакласте површине ријека које доље, у Посавини, 

сунцу и зеленилу нуде своју свјежину.  

          „Како је човјек истовремено и ситан и 

велики у овоме бескрају божанског пространства 

које му се одавде отвара!“ задивљено ће отац. 
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           „Не знам да ли смо то ми данас донијели са 

путовања и раширили одавде у бескрај сву ону 

љепоту Загорја, Сињајевине, Дурмитора и Вучева 

или  је то урадио неко много, много прије 

нас!“наставих очеву мисао.  

          „Не, ми смо то од рођења носили, само нам је 

требао прави тренутак да се сва та божанска 

љепота  у нама отвори овим нашим земаљским 

смртним чулима. Ништа није онако како ми 

видимо и како нам изгледа, све има неки свој дубљи 

и даљи лик и смисао,“ као за себе ће отац.  

          „Да ли ће ико икада сазнати колико је 

простора и времена сажето и записано у човјеку и 

ћути и чека да буде пробуђено?“ упитах и себе и 

оца. 

          „Тешко,“ одговори отац. 

          Чим смо са ходочашћа стигли кући, назвао сам 

издавача и штампарију и замолио их да у рукопис 

очева романа додају и ову причу  коју су мени 

казивали простор и вријеме.  
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                           ЗАВЈЕТ 

           Зима је те 2012. године била изузетно тешка и 

дуга. Толике количине снијега нико не памти. Под 

његовим теретом ломиле су се гране дрвећа и воћа, 

урушавали кровови, попуштали мостови, пуцали 

далеководи... Није било те  људске снаге ни 

механизације која би успјела држати проходним ни 

најважније путне правце, а камоли путеве у 

усамљеним планинским селима која су спала на пет – 

шест становника. Тамо су обично само старци на 

једвите јаде чистили стазице до штала, шупа, 

сушница... Далеководи искидани, водоводи замрзли, 

не функционишу телефонске ни радио везе, људи 

враћени у камено доба. 

          Затрпано и заметено под теретом снијега 

Крушево се шћућурило на обали ријеке Пиве испод 

планине Вучево, усамљено и заборављено. Оставили 

га сви они који нису били спремни живјети од рала, 

косе и сјекире, од властитих жуљева и зноја, у 

загрљају ријека, шума и планина далеко од градског 
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шаренила и лагодности. Са стрепњом сеоце слуша 

хук помахнитале ријека која је у свом бијесу однијела 

мост, једину везу са цивилизацијом, и звиждање 

лудих планинских вјетрова. Само из двије куће се 

извија танак дим и одаје какав – такав живот у њима.  

У оној што се најближе спустила ријеци дуго и тешко 

болује дјед. Стриц Милош и стрина Сузана настоје 

колико могу да му олакшају боловање, а њихова 

трогодишња кћи Даница не престаје дједу пиљити у 

очи као да у њима тражи неку наду. Тај поглед 

открива да дјеца јасно слуте све што се збива, а да су 

немоћна да то логички и језички обликују. Тешко је 

било доћи у село да би им се помогло. Тетке Стана и 

Јелена су, једва извукавши живе главе, успјеле 

некако прећи преко импровизованог моста и 

пропјезати кроз снијежне наносе до села да би се оцу 

нашле на услузи, а брату и снахи од помоћи. 

          Дјед је знао да се ближи крај па је хтио да умре 

у својој кући, на својој земљи. Чим га болови мало 

попусте, узимао је роковник и нешто биљежио у 

њему. „Кад ми шклапе вилице, отворите ову 

свешчицу.  У њој  је записано све шта вам је и како 

чинити,“ рекао је једно вече стрицу гласом који не 

трпи питања.  



217 

 

          Осамнаестог марта се догодило оно од чега смо 

дуго страховали – дјед је умро. Долазили смо у село 

како је ко знао и могао. Чим смо стигли, стриц нас 

окупи у једну собу, отвори роковник и поче читати:  

          „Дјецо моја, живио сам дугих осамдесет и 

четири године, а колико њих није дочекало ни 

двадесету, зато пустите туговање и нарицање, 

већ брините о себи. Мене сахраните без много 

гужве и трошка, а гроб обиљежите скромно, тек 

толико да се зна! Пустите оне бесмислене гозбе за 

четереснице, полугодишњице, годишњице и 

задушнице!  Запалите ми свијећу кад могнете и 

гдје могнете!  Немојте сазивати свијет да се мучи 

и долази по овоме кијамету!  

          Крушево немојте заборавити, оно вам је 

највредније што имате, чувајте га као златну 

резерву јер је далеко од вулкана и земљотреса, 

оркана и поплава,  далеко је од рудника 

племенитих метала и извора нафте, од интереса, 

прохтјева и руку силних и похлепних. Чувајте га да 

имате гдје доћи када више не имаднете куд!  

          Био сам брз, пријек и строг према свима вама 

једнако, ту ништа не могу промијенити, а ни 

опроштај вам нећу тражити. Никоме ништа 

нисам остао дужан. Ако вам неко каже да сам 
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некога опањкао, преварио или завадио, лаже вас; а 

то што причају за жене, измишљају – никада се 

ниједна није никоме жалила на мене. 

          Све што се до сада звало моје, сада је ваше па 

раздијелите како знате и умијете. Знаћете то ви, 

моја Даница вас је научила да знате за своје и да 

будете поштени и правични.  Идем тамо одакле се 

још нико није јавио, нисам ни бољи ни гори од оних 

који су до сада отишли па како ми буде. Од седам 

мојих предака за које знам само ћу ја умријети 

природном смрћу и само ја и мој отац бићемо 

сахрањени у истом гробљу, а свим осталим се 

данас не зна гроба ни мрамора. Ето, и због овога ми 

смрт није страшна.“  

          Стриц роковник пружи мени. Осјетих као да 

сам нешто необично тешко примио у руке. Нисам 

имао снаге да отворим свеску, већ је спустих на 

сталажу крај себе. Дједа смо сахранили тачно онако 

како је написао. Истина, људи, суза и хране је било 

више него што би он допустио, али то се не може 

контролисати. Увече је остала само ужа родбина. 

Ћутимо. Свако листа своје успомене. Дједа смо 

вољели иако је био љут, пријек и брз и знао да плане 

и букне као огањ, али било је много више тренутака 
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када је био мек као душа, када се разњежи и заплаче 

као дијете. 

          Узмем роковник као амајлију, побожно га 

отворим и пажљиво читам наглас као опијело. Било 

је ту свакојаких њему важних забиљешки: кад се ко 

из породице родио, крстио, оженио или удао, а кад је 

ко умро; када су му дјеца полазила, а када завршавала 

школе; када су му синови одлазили, а када се враћали 

из војске; када су му родбина и гости долазили, а 

када је он одлазио у госте; када је почињао, а кад 

завршавао градњу појединих објеката; колико је 

платио цријеп, а колико столарију за кућу; пошто је 

продавао јагњад и телад, а колико је плаћао коње; 

када је и колико посијао јечма, хељде, зоби, ражи, 

проса, кромпира, пасуља... а колико је родило; 

колико је шљива, крушака и јабука отресао и 

покупио, а колико ракије испекао; колико је сијена 

укосио у појединим ливадама, а колико дрва насјекао 

за зиму; када је и колики снијег пао, а када окопнио... 

На једном мјесту пише: „Данас је Рада,“ најстарија 

тетка „одозго са Вучева свукла балу сијена већу од 

моје, вала, момачки, шћери, нема шта!“ На другом 

мјесту забиљешка: „Послао Глигору,“ мом оцу, „на 

студије у Београд само двадесет четири динара, 

нисам имао више ни паре!“ „По каквој алауковини 
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и згибенију  је Мали Мујо,“ тако је, у шали,  звао 

средњу тетку, „донио из града данас  лијекове мајци. 

Хвала ти, Мујице, али немој више, дијете моје, по 

овом злувремену рискирати главу због нас!“ 

„Милош“, мој стриц, „ је опет дошао кући пред 

саму зору! Ко зна гдје и како троши младост и 

будућност! Тек тада сам мало заспао!“ 

„Милован,“  тако је звао најмлађу тетку, „родила и 

другог сина и то Огњена, Змаја Огњеног, аферим, 

шћери!“ „Мени је седамдесет година,“ пише 

крупним словима, „а  подигао сам и на коња 

натоварио боров трупац тежак седамдесет 

килограма.  Свака част, Ђоша!“ „Данас је Борису,“ 

мени, „тридесети рођендан, а још се није оженио, 

хоће да курлија, а не мисли на потомство, на 

трајање у времену.“ „Данас сам добио разгледницу 

из Шпаније од Бојане,“ моје сестре. „Сјетила се она 

свог ђедике и баке и у томе далеком свијету на 

матурској екскурзији. Ех, што ће то бити цура, 

није што је моја, него што јес,  јес!“ „Извини, дједе, 

то је само зато што је твоја и због те разгледнице од 

десетак фенинга. Е, мој добри дједе, јефтино те 

купила,“ помислих, а не рекох. 

            А онда један мало дужи запис: „Међед нам је 

убио три овце,  једну појео, а двије закопао да дође 
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касније по њих. Научио се на месо, сигурно неће 

лако одустати. Дјеца се успаничила, морао сам га 

сачекати и ослободити га се. Ноћ је мјесечна. 

Лежим добро притајен недалеко од стрвина са 

пушком на готовс. Између дрвећа опрезно се извуче 

огромна мечка са двоје мечади. Откопава закопане 

стрвине. Подигнем пушку и јасно видим врх 

нишана на челу мечке. Сачеках да нахрани мечад. 

Поче да их мајчински топло ћушка, а она се 

врашки  умиљато гурају око ње. Како да их 

оставим без мајке?! Угинуће.  Подигох пушку увис 

и повукох обарач. У ноћној тишини проломи се 

пуцањ па други и трећи. Кроз шумски густиш 

настаде страшан тутањ и лом. Никоме нисам 

признао да нисам пуцао у међеда који ми је побио 

овце, већ на звијезде, због дјеце - мечади. Образ ми 

је чувала и мечка која се више није појављивала. 

Разумјели смо се без иједне ријечи.“ 

          При крају роковника наслов Да се зна, а испод 

њега текст: „Да се не заборави да је мој отац 

Милош умро на Ђурђевдан, нашу крсну славу, 1943. 

године. За партизанску команду требао је, баш тај 

дан, оставити госте и поруку пренијети из 

Крушева на Лијећевине  и вратити се за три сата. 

Тридесет километара за три сата! Када је 



222 

 

дотрчао, легао и више није устао. Био је повучен и 

тих човјек, сав од части и поштења. И да знате 

био је једини мушкарац у цијелој околини који 

никада није ни глас а камоли руку дигао ни на једно 

дијете и ни на једну жену. А каквог је Вранца имао, 

вриједио је три царева града. Истог дана, када је 

отац умро, само ноћу, цркао и Вранац. 

          Да се зна да су мог дједа Новицу на превару 

ухватили Аустријанци и отровали у фочанском 

затвору, а потом бацили у Дрину и тако нам и 

Дрина постала ђедовина. Био је изузетно чврст, 

храбар и одлучан, сналажљив и духовит човјек.  

Када су га аустријски жандари у затвору на смрт 

испребијали, причали затворски чувари, питао их: 

'Хоћете ли, јунаци,  и сутра моћи овако?!'  

          Да се не заборави да је мој пранђед Симеун 

био неписмен, а да је сваког, ко је савјет примао, 

знао мудро поучити, да је сваком знао помоћи осим 

себи и да је настрадао мирећи неке непомирљиве 

породице. Стао између њихових цијеви и стигао 

само рећи: 'Дјецо, не знам чија ме кубура погоди, а 

немојте ни ви, аманет ви Божији, то испитивати.' 

          Да се зна да је мој чукунђед Мирко,  иако 

рањен, успио голим рукама задавити напасника 

који му је хтио силовати унуку, и да га је из освете 



223 

 

убила родбина тога силеџије када се једном враћао 

из трговине у Приморју и бацила, прича се,  у неку 

јаму безднаницу, а не зна се коју и да се и данас у 

кишним ноћима и по мрклом мраку оглашава 

својим мумљањем да људи буду људи. 

          Да се не заборави да је мој наврђед Милан био 

први косац на Сињајевини, да нико од њега није 

знао љепше запјевати и заиграти и да су га убиле 

са леђа неке кабадахије зато што је на једном 

теферичу скочио и бацио камен са рамена даље од 

свих њих и што су све њихове цуре кришом испод 

ока погледале Милана.  Само гајеви знају да ли је 

остало само на погледима и само данас јаме на 

планини знају у којој Милан почива, а кажу да се у 

љетње мјесечне ноћи кроз густе јелове шуме чује 

његова пјесма која слави љепоту живљења. 

          Да се зна да је мој парћипанЧуро, иако чурук 

(сакат) у десну руку, знао свирати и пјевати уз 

гусле боље него ико прије и послије њега, и да је 

једне зиме по највећем невремену морао кренути на 

крсну славу своме побратиму у Петницу код 

Шавника, побри се морало отићи и по цијену 

живота,  и да је нестао без трага и гласа у мећави, 

и да се и данас оглашава својом пјесмом уз гусле 
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кад вјетрови загуде кроз јелове шуме, само што га 

свако ухо не може чути и свака душа разумјети. 

          Да се не заборави да су мог курђела Нова, 

посљедњег  браниоца Загоре, мртвог исјекли на 

комадиће и бацили хртовима. Прича се да су пси 

бјежали од тих исјечених дијелова и да се Ново из 

својих дијелова васкрсао и умножио и да и сада 

чува и брани језера и шуме Зеленгоре. Ко зна, чудне 

су промисли Божије. 

          Ето,  ја грешан не сазнадох више ни даље 

нити стигох ни знадох боље, више ни љепше 

записати. Дјецо моја, то су вам трагови у 

простору и времену па ви видите шта ћете, како 

ћете и куда ћете. Имате се од кога и имате чему 

честитом и поштеном учити. Прашћајте ми, 

дјецо моја.“ 

          „Ух, јесу нам високо подигли љествицу 

људскости живљења, ни доскочити је, а камоли 

прескочити,“ рекох као за самог себе. 

            „Нити се мора доскочити нити прескочити, 

али се мора стало покушавати па докле се у висини 

стигне,“ настави стриц моју мисао. 

           „Слично је и твоје казивање у књизи Сијачи и 

сјемена. Откуд та сличност?“ упитах оца. 
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          „Причао ми он док смо копали вртове, косили 

ливаде, сјекли дрва, скупљали воће, пекли ракију, 

чистили сњегове...“ каже отац замишљено.  

          Када смо се вратили у Модричу, замолио сам 

издавача и штампарију, не питајући оца,  да  његовој 

књизи  Сијачи и сјемена додају још једну причу, 

причу у причи, причу о причи, причу о њеном 

смислу,  значају и трајању, причу за коју не знам чија 

је – моја, очева, дједова или свих оних предака до 

Нова са Загорја и оних незнаних прије њега. Знам 

само да ће то бити прича о томе како се прича рађа, 

живи, развија и чува, о смислу њеног причања и 

трајања. То ће бити казивање о сијачима, сјетви, 

сјеменима и жетви. Ама, не, неће то ни бити прича,  

то ће бити завјет предака о томе како треба живјети, 

шта треба чувати и бранити, а шта се мора сачувати и 

одбранити. 
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           Марко Раулић Ђукић 

ОПСТАНЦИ И ТРАЈАЊЕ ЉУДСКОСТИ 

(у роману Глигора Муминовића Сијачи и сјемена) 

 

             „Не побјеђују они који су јачи, него они који 

више желе и вјерују у побједу. Битке губе они који 

се изгубе у страху од пораза. Човјек је човјек колико 

зна да се бори. Само га страх може побиједити. 

Страх од противника убија, а не противник. 

Погинуо си чим се препаднеш. Сигурно је само 

једно -  да је спашен,  не онај ко преживи битку,  

него онај кога мржња не отрује,“ 

             ПУТ: На путу од Загорја, преко Сињајевине, 

Дурмитора, Вучева и Требаве срећемо у магли, по 

киши, вјетру и сунцу: Нову, Чуру, Милана, Мирка, 

Симеуна, Милоша, Ђорђа, Глигора и Бориса. 

Портрети сликани разним техникама, неки блиски и 

јасни, неки историјски и митски далеки јављају се 

пред оком у временима ратова, мира и чуда. 

Прожимање историје, стварности и симболике 

испредено је на један наизглед једноставан начин. 

Аутор нуди прозу којом клизимо, која не умара, али 

нас мијења и води дугим путем једне породице кроз 
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простор и вријеме. Ток приче нас усмјерава матицом 

која премеће и мијеша јаву и сан поред добро 

одабраних слика и догађаја. „Ништа није онако 

како ми видимо и како нам изгледа, све има неки 

свој дубљи и даљи лик и смисао.“ 

           КОЛО: Кроз поменуте и друге велике и важне 

или мале, али не и неважне, јунаке аутор нас 

испирисан културолошким и историјским 

асоцијацијама увлачи причањем у временско 

путовање једне породице. У свакој причи се преплиће 

прошлост, садашњост и будућност јер све се оно 

темељно људско понавља само у другом облику.  „Е, 

у игри је ствар, сви играју исто коло, али свако на 

свој начин, свако своју игру.“ 

           ПРОЗОРИ: У фрагментима који су често спој 

кратке приче, есеја, дијалошке расправе, монолошког 

исказа и дескриптивних опсервација књига пред нас 

поставља и наглашава истине у смјеси јаве и 

сновиђења. Дијелом догађаје доживљавамо као 

вјечно враћање истог, као духове времена и простора 

које током проласка кроз приче дијелимо са писцем. 

Прозори кроз које виримо на пажљиво одабране 

призоре су отворени да би помогли читаоцу да чува 

од заборава људскост и опомену оне који овдје јесу и 

оне који ће прије или касније доћи и ходати кроз 



228 

 

вријеме: „Људска похлепа је вјечита и увијек иста. 

Бог је сваком човјеку уградио зрнце егоизма и 

похлепе да се са њим бори и да по успјешности те 

борбе мјери колико је човјек остао човјеком...“ 

          ПОДЈЕЛЕ: У роману су сликане трагедије, 

сукоби, подјеле, порази, побједе и трауме снажно 

обиљежене историјским, религиозним, идеолошким, 

друштвеним, културним  и на крају личним печатом. 

Поруке предодређене читаоцу нису директно 

формулисане, али истински читаоци могу их  лако 

пронаћи и открити, јасне или у наговјештајима, у 

цијелом низу слика и  асоцијација које приче 

побуђују. Послије њих се поставља једно логично 

питање да ли човјек помирен са апсурдом и хаосом 

може да траје и опстаје у понављању и преплитању 

оног некад и овог сад. Одабрани пут кроз вријеме 

даје потврдан одговор и поред побуне против групе 

тражи спас у њој: „Вјечно се дијелимо на наше и 

њихове. Зар се заиста мора у групе? Сами смо 

слаби и рањиви, а у групи заштићени и сигурни па 

ти бирај.“ 

          НОВО ДОБА: Аутор је са намјером или без ње 

истакао и нагласио истину да би нешто добило на 

значају и значењу мора бити особено и испред 

осталог. Књига траје толико колико провоцира и 
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окупља различита размишљања око понуђене или 

пронађене тајне. Аутор је схватио и зна да књиге које 

измичу и бјеже од народа ријетко се отварају и губе 

смисао. Он није доносио закључке без аргумената у 

потрази за универзалном истином и новим добом 

среће јер ново доба је далеко и његова свјетлост се 

још ни трачком не назире. За ново доба среће треба 

много труда, опраштања и свеопште стваралачке 

енергије, јер „Човјек  је само човјек који ствара, 

остало су паразити.“ 

           ПОНАВЉАЊЕ: Аутор је успио вјештим 

разбијањем на кратке приче и фрагменте митску, 

историјску и завичајну тему гдје је сам стални 

свједок, а дијелом и учесник, да се упусти у 

растакања и прожимања једног несигурног, а 

стварног времена. Са пажњом изабрана перспектива 

омогућује нам  да јасније прошлост и садашњост 

сагледамо кроз „мисаону копрену“ времена и иза и 

испред нас. Све се може одгонетати на разне начине 

и ту је писац користио слободу па нас осваја јасном и 

искреном емоцијом, мишљу и енергијом. Понекад 

схватимо и без провјере прихватимо да обезличеност 

и стално брисање и потирање прошлости и митског 

тјера нас у исте сукобе и на маргине. Тада осјетимо 

празан учинак историје, јер све се понавља само у 
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новом облику, све је исто, мијењају се само 

генерације а не људи, па се питамо да ли смо лоши 

ученици и следбеници. Да ли смо сами криви за своју 

немоћ због сукоба са собом и са другима? 

„Праштати могу само најјачи, а све се може наћи 

и купити осим душе и образа.“  

ИСТИНА И ПОБЈЕДА: У току читања осјетимо 

спонтан реченички ритам причања  и  описивања који 

не умара, а вуче даље у бујицу емоција, спознаја и 

порука која нас уводи у свијет асоцијативних ширина 

и мисаоних дубина послије чега закључујемо да 

морамо имати ослонце, срећу, упорност и велику 

снагу да трајемо, побјеђујемо, будемо значајни и 

истрајемо. Књигом смо стигли и упознали вријеме, 

живот, борбу, опстанак, сукобе, поразе и побједе и 

стизали тамо гдје нас мисли никада не би повеле без 

ове књиге. Истина, људскост и њихови носиоци су 

једино што побјеђује и траје. Сијачи и сјемена нас 

воде одабраним или случајним путем због истине и 

трагајући за њом кроз душевно прочишћење или 

очишћење: „Добро је кад у нама изгори оно што 

није и не може бити наше.“  

 

          У Модричи, 14. јануара 2013.  
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          БИЉЕШКА О АУТОРУ 

 

           Глигор Муминовић је рођен 5. марта 1948. 

године у селу Крушеву, испод планине Вучево, на 

ушћу  ријеке Пиве у Дрину. 

Основну школу је учио у 

Црквичком Пољу на 

Пивској планини испод 

Дурмитора, гимназију у 

Фочи, српски језик и 

књижевност је студирао у 

Београду, а младе језику и 

књижевности учио у 

Градачцу од 1972.  до 1992. 

године, а потом у Модричи.  

            Писао је сценарије за 

цијели низ друштвених и 

културних манифестација, објављивао пјесме, есеје, 

бесједе, рецензије, приказе књижевних дјела и кратке 

приче, уређивао листове и часописе „Радост“ (у 

Градачцу), „Савовање“, „Саборац“ и „Видовдански 

годишњак“ ( у Модричи). Објавио је пет посебних 

књига: Завичајне јабуке, Модрича у простору и 

времену, Српски језик, Из историје књижевности и 

Сијачи и сјемена. 

          „Завичајне јабуке“ су збирка лирских пјесама у 

којој се сликом и музиком ријечи користећи поједине 

топониме и личности као мотив (првенствено са 
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подручја Модриче и из Пиве) покушавају открити 

трајне истине о једном народу – његовој историји, 

култури, традицији, вјери и обичајима – о његовом 

карактеру и души.  

          „Модрича у простору и времену“ је сажет 

географски приказ општине Модрича и слика 

хронолошког тока историјских догађаја на овоме 

простору. То је кратак путоказ и путопис кроз 

простор и вријеме, прошлост и садашњост. 

          „Српски језик“ је приручник за оне који уче 

српски језик, теорију књижевности и културу 

изражавања и подсјетник онима који им помажу у 

томе. Садржаји су дати сажето, прегледно и 

систематично с намјером да посебно послуже као 

подсјетник при припремама за завршне, матурске и 

пријемне испите. 

           Из историје књижевности (огледи, прикази, 

есеји) су покушај да се систематично, сажето и 

прегледно помогне у разумијевању и анализи 

цјелокупног књижевног дјела појединих писаца у 

контексту књижевне историје или њихових 

појединачних дјела или само неког структуралног 

елемента књижевног дјела онима који улазе у свијет 

књижевности и онима који их уводе у њега.  

          Сијачи и сјемена су роман о узроцима, 

методама, тактици и посљедицама рата, слика човјека 

у рату кроз различита времена, о динамици 

историјског развоја људске природе и карактера, о 
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причи и причању настао из пишчева животног 

искуства и народног памћења и предања. То је 

покушај да се дође до онога у човјеку што вјечно 

траје што не мијењају ни простор ни вријеме, да се 

учи из историјског искуства, да се тим искуством 

тумачи садашњост и наслућује будућност, да се у 

човјеку граде мостови између прошлости, 

садашњости и будућности, да се тражи узроци зла у 

човјеку и  да се зло и похлепа лијече људскошћу, 

причом и причањем  и да се међусобно помире 

књижевнотеоријски оквири кратке приче и романа, 

наративног и дескриптивног, дијалошког и 

монолошког. 

          Комплетно ауторово стваралаштво има 

првенствено педагошку функцију и практичну 

вриједност. Настајало је из потребе да се истакну и 

од заборава сачувају одређене етичке и естетске 

вриједности, да се истинске вриједности културе и 

традиције једног народа чувају и афирмишу и да се 

помогне младима да што лакше откривају љепоту и 

радост живљења и законитости и љепоту језичког 

израза и књижевног стваралаштва. Аутор је то 

сматрао својим дугом и обавезом према завичају и 

народу, својим ђацима и колегама, прецима и 

потомцима, а колико је у томе успио судиће вријеме. 
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