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                               Свима онима који су из Крушева  

                               и са Вучева расути по бијелом  

                               свијету, а којима срце заигра,  

                               а око засузи када чују хук Пиве                  

                               и виде литице Вучева. 
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                         Бити човјек  

 
          (Затворска  ћелија – зидови сиви, испрскани крвљу 

и ишарани, прозорчић са решетком под самим 

плафоном, у углу мало сламе и на њој сједи окован у 

ланце висок и кошчат са дугим брковима и високим 

набораним челом, модар и крвав седамдесетогодишњак.   

Са плафона шкиљи једна од мува уфлекана сијалица. У 

једном ћошку кибла, посуда у којој затвореници врше 

нужду, а у другом стара, лимена војничка порција и 

кашика у њој. Затвореник гледа у порцију и њој говори.) 

И то зову 'раном – неслано, бљутаво, недокувано два 

три комадића кромпира у води и још кажу 'Јешћеш ти 

то у сласт', ја који сам одраст'о и остарио на скорупу и 

јагњетини, који сам појео више цицваре него они 'љеба, 

који сам попио овчије варенике испод младог скорупа 

са калица више него они воде. Е па, Ноко, ред је да све 

то испостиш за ових неколико дана колико ти је остало. 

Брат брату оно је било вриједно много, много више. 

'Ајде да те видим, соколе! Ово је пети дан како 

липсавам ође без крушне мрве. Кажу да умиру од 

батина, глади или од неког отрова, обично седмо јутро, 

ваљда им толико треба да ис еифе сдвој садизам. Остало 

ми још два чела до спасења, али се плашим да ће се то 
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продужит' – гадна сам ја стока која не липсава без муке. 

(Гледа у врата и разговара са стражаром испред 

врата. Публика стражара не види, само му чује глас.) 

'Мујо, ево ти ова чорбица, мени се нешто не једе, а 

миром мирише, мало бсам је посолио и додао двије – 

три кашике онога из оне друге здјеле да буде гушћа.' 

„Једи то, Влаше, требаће ти снаге када ти  ујутру будем 

кости намјешт'о.“ 'Намјештене су да боље не може бит' 

– на ноге не могу устат', руке не могу подић'. Горе си ме 

удесијо него што су Старог Вујадина са оба сина, него 

Малог Радојицу, благо ми у дом. Зар ти није доста, црни 

сине? Него, Алаа ти, Мујо, колика је кукавица тај твој 

цар Врањо, када се плаши мене од седамдесет година па 

ми веже у ланце и ноге и руке и још ми иг поломи и 

закључа ме у самицу па одреди тебе да ме овако 

поломљена, окована и закључана чуваш дан – ноћ са 

метком у цијеви?' „Не лај на цара, влашко 'сето! Мора се 

чуват' од издајника.“ 'Ама, да сам мјесто тога цара 

Врање, не бик ја ни теби вјеров'о, изд'о би ти за дукат и 

рођену матер.' „Ћути, курвино копиле, ишчупаћу ти тај 

погани језик!“ 'Немој, мој Мујо, ово ја причам са овим у 

ћошку, са говнетом да простиш, поган језик па не може 

да ћути и шта ћу кад немам с ким другим бољим од 

њега. Нисам ја, болан Мујо, изд'о твога Врању, него му 

дао четири сина да ратују за њега. Дођоше жандари у 

пола ноћи, по'ваташе сва четири сина и мене прије него 

се пушака до'ватисмо. Синове у солдате, а мене вој 

теби. Четири Новичине пушке на Галицији пуцају за 
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Врању, него Бог ће дати да у'вате прилику и побјегну 

браћи Русима. (Стражар бојажљиво.) „А шта кажу 

како је тамо на тој Галицији? Мене тамо шаље за три 

дана.“ 'Како? К'о у говнима, боље ти се у ћенифи 

удавит', него тамо ић'. Руси се нажегају вотке па јурну 

на коњима, све наше сабљама сијеку напола.' „Џабе ти 

мене плашиш. Твоји су дани одбројани. Одавде иг 

седми дан отроване или убијене на циварама вуку на 

Дрински мост и бацају у воду. Таласима и рибама ћеш 

ти, каурине, па ондак пријети тим твојим Русовима.“ 'Ја 

рибама, а ти црвима; мене вода да пере и глача кости, а 

теби да труну у иловачи; мени седамдесет, а теби тек 

двадесет, ја у нашој Дрини, ти тамо у тој Галицији.  Ко 

је ондак  ту на губитку?' „А, велиш, пјани па сијеку 

људе напола?“ 'Сијеку к'о главице купуса.' „Марва су 

невиђена ти Русови.“ 'Јашта су, лудо од себе, а још 

пјано.' „Ааа, ууу!“ (Чују се кораци на ходнику и војнички 

поздрав.) „Лаје ли влашко копиле?“ „Лаје, господине 

капетане, и пријети Русовима.“ „Неће дуго. Плутаће 

с утра низ Дрину, ја му гарант.“  „Јеси ли чуо, каурине, 

с утра на пливање.“ 'А Руси луди и пјани! Јесу, Мујо 

сине, и луди, и пјани, и сијеку по пола - глава на једну, а 

позадина на друго страну.' „Мрш тамо, влашка стоко, не 

могу ја теби ни наопако бит' син, моја мајка је велика 

ханума, не би од тебе ни говнаву папучу обрисала.“ 

'Свако је слаб на дукате, Мујо, чедо моје, а Ноко им'о 

блага – сваке године прода по сто јагњади, два – три 

пара волова, по три – четири парипа… И прије овога 



10 
 

рата сам закоп'о пун ћуп дуката, злу не требало.' „А ђе 

си закоп'о?“ 'Ето, видиш, да би и ти дао за дукате, а да 

не би дала госпођа мајка.' Него, да сам те ја и пјан 

правијо, бијо би паметнији и људскији. (Стражар лупи 

кундаком пушке о врата.) „Завежи, каурско псето!“  

(Чују се кораци низ ходник.)             

          'Оде, мука му слушат' о лудим и пјаним Русима и 

клетим дукатима, а баш смо се били лијепо и брацки 

распричали. (Гледа кроз прозорчић.) Свиће! Црно је ово 

свитање! (Са болним заносом.) Како свиће на Малој 

Црној Гори! Запали се небо изнад планинских вр'ова па 

се на тим ватреним таласима појави сунце к'о зажарена 

лопта, а теби се чини да је то све теби на до'ват руке – и 

небо, и они паперјасти облачићи, и ватрени бљесак, и 

вр'ови Дурмитора, и сунце па од неке јутарње језе и 

милине заигра сваки дамар у теби и нарастеш као да си 

и ти дио ти' висина и ширина и само што не полетиш! А, 

свитање у Крушеву, мајко мила, када се сунце појави 

иза Вукуше па проспе ону мљечну свјетлост по вр'овима 

Сокола и Вучева па је полако спушта низ шумовите 

косе да је напоји доље на таласима Пиве, а она, витмија 

женска, пјевуши слатко и умилно да човјеку душу 

растопи! А, тек зоре на Вучеву, окупане у роси, свјеже и 

чисте па човјека подиђе нека пријатна језа да би од 

радости полетијо! Горе, у Доловима, кроз ливаде звижде 

оштре косе и слажемо цвијет у откосе ја и четири сина!  

Е, ђецо моја, нека вас Бог чува! Ноко се наносио главе, 

наја'о коња, наоглед'о плећки, испразнио буради, 
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наброј'о дуката, наљубио жена… па сад може мирно 

Богу на истину, једино ми жао што ће ми главе доћ' ови 

ниткови што људског ничега нит' су чули ни виђели, 

што се Швабама увлаче под реп к'о коњске муве и раде 

за њиг најпрљавије, најпоганије и најкрвавије послове 

којиг се грозе чак и ове бјелосвјетске убице. А ви, ђецо 

моја, тек на свијет настали па вам глава виси о концу у 

туђим шакама… (Дуго и замишљено ћути.) Нека вас 

чува Свети Василије Острошки, слава му и милост, тамо 

у туђој земљи, у туђем рату, за туђе циљеве и интересе! 

Крвник вам онај за кога ратујете, а брат вам онај против 

кога се борите.  (Покушава устати и прекрстити се па 

одустаје уз болну гримасу у властитој немоћи.) Ко би 

рек'о да једног дана нећеш моћ' устат' да се Богу 

помолиш као човјек нити руку подић' да се прекрстиш. 

Дош'о си до гована. Сједиш ту ти и говно (Гледа у 

киблу.) и чекате да вас баче, умјесто да са комитама 

овим злотвиорима не даш мирна сна. Е, некада је Ноко 

сједио са црногорским главарима за истим столом кад 

му је лично књаз окачио Обилића медаљу за оно када је 

на Вучијем долу са један'ест Мумина са Мале Црне 

Горе разбијо цијелу турску чету. Брате слатки, да ти је 

било стат' па гледат'. Улогорили се Турци под чадорима 

и невино сањају јутарње снове. Руписмо ми прије зоре и 

бијела дана са један'ест страна к'о један'ест вукова 

пуцамо сваки из по двије кубуре и у глас кличемо: 

'Јуриш, браћо Ускоци, Дробњаци и Пивљани! Хватај 

живе и кољи!' Чим су чули Ускоци, Дробњаци и 
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Пивљани, помислили навалила сила невиђена па 

у'ватили тутањ, а још кад чуше клање к'о да се сам 

Сотона појавијо, то је  натуштило онако сањиво, 

гологузо, само у бијелим гаћама, без коња и оружја, 

нијесу се ниђе зауставили ни воде да пију до Фазлагића 

куле.  Причало се то данима по цијелој и турској и 

црногорској војсци како један'ест Мумина без иједне 

мртве главе наћера сто Турака да бјеже главом без 

обзира. Она моја медаљу држи поред кандила. Е, моја 

Видо, добро је да не видиш своју медаљу како прича са 

говнетом.  

          (Опет разговора са стражаром испред врата.)  

„А, чујеш ли шта за синове тамо у Галицији?“ 'Грдно да 

не може грдније. Довезло неког из Грдијевића те га је 

расјекло уздуж, не попријеко, па без десне руке и ноге 

некако претек'о. „Аууу, велиш расјекло уздуж?“ 'Уздуж, 

уздуж…  Каже тај из Грдијевића да има тиг Руса разниг 

сорти те Козаци, па Черкези, па Чечени, па Татари… 

ама не могок иг све попамтити, а све гори од гориг. Он 

рече да су моји Милош, Недјељко, Радослав и Ђорђе 

успјели се извући када је он настрад'о. То ти је све што 

знам – у говнима су до гуше, све за тог ћесара, а мене 

ође његови џелати убијају глађу, жеђу и палијама, 

умјесто да ме славе к'о оца четворице царски' солдата.'  

„Ама, мени жао што ће мене ни крива ни дужна гурнут' 

у ту кланицу, а за вас Србове ме заболи ђикан, сами сте 

то тражили, од вас је све и почело – онај ваш Гавро уби 

нашег престолонаследника у сред царског Сарајева у по 
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бијела дана да свако види, е, па сад кусајте то што сте 

сами закували.“ 'Да ти право кажем, брате Мујо…' 

„Ћути, влашко копиле, откуд сам ти ја брат!“ 'Добро, 

добро, небрате Мујо, тај Гавро скоро никога од Срба 

није пит'о 'оће ли уцмекат' тога вашег Вердинанта, то је 

било нешто између њиг двојице, а да ме пит'о, рек'о бик 

му да не погани руке, а не знам ни куд ће тај твој 

Вердинант из онаког и оноликог Беча који вас блиста у 

злату и  ђе и 'тичијег млијека има да се шепури по нашој 

чемерној и врлетној земљи и то баш на Видовдан.' 

„Дош'о чо'јек у своју земљу, у свој град, међу свој 

народ.“ 'Очију ти, Мујо, зар се твој цар не зове султан и 

зар ово није твоја и мало и моја земља, а не оног 

Вердинанта из Беча и онога са турбаном из некад нашег 

Цариграда?' „Царска је земља. Откуд теби, влашки 

гољо, земља и откуд вам цареви, а ми, вала Алаху, 

имамо двојицу?“ 'Твој је сваки цар који ти пружи 

комадић из руке и коме се под реп мо'ш увућ'. Ми ти, 

мој Мујице, фала Богу,  немамо царева, а земљу крчили, 

орали, копали, сијали, жели, косили… све само моји од 

мене до Косова и прије њега па, вељу, мало је и моја, 

кад оно није нимало него тога твога Вердинанта. А, што 

се тиче народа, исти смо народ ти и ја и сви они који 

могу са нама овако грдно диванит', а да се разумију, а 

они са којима се не можеш људски посвађат' јер им не 

знаш језик, е, они су други народ, тако то разумије ова 

букова пивска глава.' „Е, сад вам крива Аустрија, Беч и 

царска кућа за рат који сте сами закували.“ 'Вала, 
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Мујага, ти никако да с'ватиш да се рат не води на Драви, 

него на Колубари; да се гине на Церу, а не на Алпама; 

да се разара  Београд, а не  Беч; да ти за три дана не 

идеш да гинеш на Саву и Дрину, него у Галицију. 

Никакако ова моја блентава тинтара да разумије да не 

можеш сватит' ни тако просте ствари.' „Е, та ће блентава 

тинтара с утра пробушена плутат' низ Дрину.“ 'Нек ће, 

вала, доста се и добра и зла нагледала, него ми жао што 

због тог ти нећеш бити ни паметнији ни бољи, виши ни 

љепши, и што ћеш морат' и без мене у ту несрећну 

Галицију и плашим се да ћете неки пијани Рус 

располовит', е, сад не знам да ли уздуж или попријеко, а 

томе твоме  Врањи је сведно да ли је мање Руса, Срба 

или Мујица, за њега су све то словенска говна која треба 

чистити из земље. Е, мој Мујице, рано моја беспребола! 

(Стражар лупи кундаком у врата па се чују кораци низ 

ходник.) Оде, боли га истина, а не може ни име овим 

Русима и Србљима чут', наша несрећа па то ти је то.  

          (Загледа у зид испрскан и исписан крвљу и чита 

сричући.) „Невин сам, људи, тако ми Бога живога!“ 

Вјерујем ти, несретниче, тако ми очињег вида. На овој 

земљи само невини страдају и неким чудом понеки 

криви. Колико невиниг глава сваког трена пада по 

европским кланицама док се прави кривци шепуре у 

злату и кадиви по дворовима без иједног грама савјести 

и без трунке кајања, поносни на број убијениг по 

њи'овој наредби, за њиг и у име њиг. Не могу све пчеле 

на свијету произвести толико воска колико би требало 
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да се сваком невино страдалом запали само једна 

свијећа. Тебе је Ноко нико неће запалит', неће знат' ни 

кад ни ђе, али не мари остаће да гори међу људима да си 

гладна на'ранијо, жедна напојијо, бона помог'о, тужна 

утјешијо, да си међу људима бијо љуцки, а да си говну 

рек'о да смрди. Извини, (Гледа у киблу.) нисам ово теби 

рек'о, ђе бик теби, а с тобом једино овиг дана људујем, 

од тебе бољег чојека ође ни чук и виђек. А, лијепо би 

било да се она моја четворица врате из Галиције па да 

сваки сачини по четворицу који би се с поносом 

казивали да су Нокини унуци, оног Ноке те га људи 

само по добру памте и спомињу!  

          (Загледа се у зид и чита сричући.) „Тако ми 

Светог Јована, моје Крсне славе, нисам пијан у кавани 

сово цара Врању у шупак због чега ми ође пребише обје 

ноге и руке – измислили жандари, курвини синови, јер им 

нијесам дао мито. Крсто Мирков“ Колико ти је, 

несретниче, требало крви и муке да сломљеном руком 

ово испишеш, али шта ћеш - ништа чо'јека не боли 

колико лаж и неправда и када страда на правди Бога 

истинога. Не бик ни ја ону наказу кад би ми било за 

спас глави, а онако к'о Гавро Вердинанта, бик послије 

овиг мука ође и онога шта ми ђецу снађе и милионе ни 

кривиг ни дужниг, бик га слађе него се на слави вина 

напијо, па нек сав грије иде мени на душу.   

           (Опет се мршти и чита сричући.) „Нијесам сва 

четири ми сина шверцов'о оружје из Црне Горе у Босну, 

а због тог ће ме с утра стријељат'.“ Какви су то људи 
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да не вјерују чо'јеку када се закуне у сва четири сина?! 

Е, мени је у клетву судија Ибрахимпашић вјеров'о, а 

није ми бијо ни род ни помоз' Бог. Шверцовали ми 

дуван из 'Ерцеговине за Црну Гору. Стеље на самарима 

у Црној Гори наложимо сламом, а у 'Ерцеговини 

замијенимо дуваном и натоваримо со. Све то ишло 

добро док једном жандару није дуван замирис'о на 

коњски зној и алчак се досјети у чему је јадац па 

зауставе караван, истоваре со и распоре стеље, а оно 

умјесто сламе 'ерцеговац. Мени на срећу попушт'о 

колан на самару па док сам то поправијо по добро 

закаснијо. Издалека видим растоварене коње и жандаре, 

досјетим се јаду па иг заобиђем около, али, не лези 

враже, неко пријавијо жандарима да сам и ја бијо и они 

дођу по мене па право пред судију Ибрахимпашић. 

Знали се ми добро, често ми судијо због шверца, сјече 

државне шуме, вријеђања власти и туче са жандарима. 

Помог'о ми кад је год мог'о. Ја му понекад дотурим по 

литру моје ракије, теглу меда или кајмака, патку дувана, 

плетене вунене чарапе… не да му платим, него што је 

бијо поштен чо'јек, а то је врашки тешко када ти руке 

туре власт. Једном сам му на столу у кавани оставијо 

кесу са дукатима к'о велим треба чо'јеку и платит'. 

Зовну он мене с врата и баци ми ону кесу у руке. 'За 

новац се стока купује и продаје, а не људи. Нећу више 

од тебе ни кутију дувана, ни чашу ракије – пушићемо и 

пити само моје.' Срамота мене од чо'јека. Не каже џабе 

народ: 'Не гори образ од сунца, него од поштеник људи.' 
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Елем, дођем у судницу, окачим на зид упртњачу у којој 

носим подмиру за пута па сједнем испред судије. Он 

чисто к'о да ми се обрадова. 'Одавно те није било, 

Ноко?' Ама, не бик  ни сад да ме није набиједило, а 

знаш ти добро, господине судија, да у жандарима никад 

чо'јека није било, а да га је било колико кавено зрно, не 

би га тамо примили. 'А, велиш, нијеси у стељи испод 

самара шверцов'о дуван?' Ама, ђе бик то ја, господине 

судија? 'Ти си, Ноко, поштен чо'јек, никад се нећеш 

криво заклет'. 'Ајде закуни се у Светог Василија да у 

стељи није било дувана и ја ћу ти вјероват'. У, ђе ме 

нађе?! Тек ја ћу на брзину: 'Господине судија, Светог ми 

Василија Острошког, слава му и милост, у стељама није 

било дувана колико има ли га у оној напртњачи на зиду.'  

(Опет, док изговара клетву, покушава неуспјешно да 

устане и прекрсти се па пљуне и настави.) „Добро, 

Ноко,“ вели „вјерујем ти, можеш ић' кући.“ Лијепо га 

поздравим и право у 'ан на ракицу. Сипам своју, нећу 

његову брљу, а плаћам к'о да је његова. Кад сам био код 

треће, ево ти судије на паузу. Сједе код мене, насук и 

њему и понудик му кесу да напуни лулу. 'Нешто ти, 

Ноко, ово при дну.' 'Чекај, господине судија, имам ја ође 

увијек у резерви по једну кесу' и извадим из оне 

напртњаче у коју сам се клео пуну кесу дувана. Смије се 

судија и каже: „Добро је, добро, а баш сам се био 

разочар'о у тебе, мислијо сам да се криво кунеш.“ 

Људина је био тај Ибрахимпашић. Кажу да га је одмак 

смијенило кад је Гавро ону надмену гњиду упуц'о у 
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Сарајеву к'о бива не суди строго кауре. (Обраћа си 

кибли.) Шта је, чудиш се што признадок теби да сам 

шверцов'о дуван? Па знам ја да у теби има љуцкости 

више него у Муји и да ово нећеш ником рећ', а Мујица 

би из истиг стопа отрч'о капетану да му истртља и да 

мало пред њим врти репом. Не вјерујеш ми да тамо 

њијове вјере могу бит' добри људи? Чо'јек је болан 

увијек чо'јек, а говно увијек говно. Ууу, али заудараш 

к'о да нијеси моје. Е, тако је то и са људима – увијек 

остају оно што су.  

          (Чује се стражар са ходника.) „А јеси ли иком 

рек'о ђе си закоп'о дукате?“ Рећу теби када се вратиш из 

Галиције. „До тада ће тебе рибице поћопат'.“ Људи кажу 

да су црви у Галицији велики к'о палац и да за час 

сврше са чо'јеком. „Прво треба да среде четворицу 

твојиг синова.“ Неће влашко месо, заудара им на 

крметину. „А знаш ли ти да ви Мумини никад нијесте 

Шаиновићима платили Крушево?“ А знаш ли ти да сам 

ја лично на Вучијем долу заробијо твога Чолу 

Шајиновића и наш'о му каурску одјећу и оставио му 

коња и оружје и упутијо га куда ће и како ће доћи својој 

жени и ђеци у 'Ум. И, једног дана ево ти Чоле мени на 

Малу Црну Гору у ономе истом каурском одијелу које 

сам му ја набавијо и каже: 'Ноко болан, шта ћеш у овоме 

леду и камену под вр'овима Дурмитора? Имам комад 

земље у Крушеву уз саму Пиву, рад би га теби 

поклонит' да ми будеш комшија па ти с браћом сасели  у 

ону умину. Ја сам све у катастру средијо и у суду 
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овјеријо и ево ти тапија на ту земљу па ради ш њом шта 

ти воља. То ти је моје 'вала за твоје чојство. Исте јесени 

с два брата сјаргам у Крушево. Запнемо добро: Мирко – 

онако тврд, увијек озбиљан и одговоран, Милан – силан, 

ведар и вјетровит, а ја сам ти више био за спољне 

послове – добро продат', а јевтино купит', с људима на 

лијепу, нељуде заобић' и направисмо село. У мене 

четири сина (Милош, Недјељко, Радослав и Ђорђе), у 

Милана двојица (Вељко и Крсто) , а у Миркише тројица 

(Симо, Саво и Милутин) сви вриједни и отресити, не 

мрзи иг ни поранит' ни прикаснит' и село расте. „Добро, 

Крушево ти поклонио Чоло, а Вучево си му, курвин 

сине, от'о.“ Крушево ми поклонио Чоло, а Вучево Чолин 

син. Истина, Вучево било Чолино, али нити га оре нити 

коси, служи му  само за лов, а нама треба планина. 

Направисмо ми горе колибе, покосисмо ливаде, 

посијасмо јечам, кртолу и купус – присвојисмо Вучево, 

али џаба Чоло не да своје, жао му ловишта и тужио нас 

човјек у Сарајево, а његов син судија. Кренемо Чола и ја 

на суд. Пита ме чије ће бит' Вучево, а ја му кажем: 'Ако 

оно твоје штене буде судило преко чибука и од чибука, 

твоје је; а ако буде судило по Божијој и људској, моје 

је.' Чола све сину исприч'о. Када дођосмо на суд, пита 

судија: „Ноко, како ће судит' ово Чолино штене – преко 

чибука или од чибука?“ 'Твој суд, а твој и образ,' вељу. 

„Шта ти мислиш чије је Вучево?“ пита ме. Питам ја 

њега: 'Има ли погледа без ока, главе без језика, гласа без 

грла?' „Нема,“ каже ми он. 'А има ли села без планине?' 
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упитак ја. „Нема, Ноко, али да знаш да ти је бабо 

поклонијо Крушево, а и имао је зашто, а његово штене 

поклонило ти Вучево, а и имало је коме. Мило ми што 

још има људи, и правде, и суда, и што се стари Чола 

није изродијо. Било некад људи, мој Мујице, и од ваше 

и од наше вјере, има иг и данас, али рjеђе, а биће иг и 

с утра колико – толико, али биће иг. Рађамо се да будемо 

људи, а не говна,  а бити чо'јек, то је бар лако, требаш 

само знат' вољет', вољет све живо (биљке, животиње и 

људе) и све мртво (земљу, воду и ваздук). Је ли де да је 

лако, Мујице? И твој отац је бијо честит чо'јек и ковач 

над ковачима, што тај направи, направљено је како 

ваља, а теби лакше бит' шпијун и затворски батинаш 

него ковач. 'Ајде и то неко мора, али ти, црни Мујо, док 

мени ударцима кости ломиш и док се мени душа откида, 

ти уживаш, ти растеш, ти се поносиш, е, то је поганлук 

и несој  у теби. Не тучеш ти мене да извучеш неко 

признање јер знаш да немам шта признат', нити зато да 

ме казниш за неко недјело јер знаш да никакво зло 

нијесам починијо, ти ме тучиш да уживаш у томе, да 

себи изгледаш већи, јачи, значајнији, да се покажеш 

пред Швабама колико мрзиш комшију и брата… Јадно 

је то да не може бит' јадније.  Да те види твој Верид, 

одрек'о би те се не једном него сто пута. Док пишаш по 

мојим ранама да иг мокраћа разједа, то ти пишаш по 

себи, по својој части и образу и, нажалост, и по свом 

Вериду. „Ти, влашко крме, знаш шта би радијо мој 

Ферид! Него мораћемо ми вратит' то што сте џабалука 
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добили од Чоле и његовог лудог сина па ћемо наћ' и то 

што си ти закоп'о.“ Бога ми мога, не знам куд ти је горе 

кренут' у Галицију или у Крушево. Чули су Мумини за 

твоју људскост, част и поштење, чули како јуначки 

удараш свезане људе и пишаш им по отвореним ранама. 

Ако мене питаш, не иди горе, пушти вражије дукате, 

чувај главу. „Ти своју нијеси сачув'о, једва чекам да 

управник намигне па да те докусурим овом држалом од 

с екире.“ Мене си довршијо, него види шта ћеш са 

Русима, а и са њима ћеш лакше него са самим собом, са 

поганлуком у себи. „Само лај, каурине, вјеру ти 

погану!“ Немој, болан Мујо, 'улити на вјеру. Нема 

поганиг вјера, него само има поганиг људи. Е, каквог 

сам се ја само нашег пексинлука и несаоја наглед'о, али 

и честитиг људи од којиг образ гори, а код вас на једној 

страни Чоло и његов син па судија Ибрахимпашић и ко 

зна колико још сличниг њима, а на другој страни само 

ти си доста за све.  (Стражар бијесно удари кундаком у 

врата и оде низ ходник.) 

          (Новица загледа у зид, мршти се и чита сричући.) 

„Поздравите ми моју Косу, с утра ме воде на 

стријељање.“ Што ти је јадно мушко па на женско 

мисли и у смртној ури. Збиља, Ноко, коју би ти 

поздравијо са овог губилишта? Добро, Виду, зна се, 

силна је моја Дакићка. Свашта јој говорили за ме, те 

прокоцк'о, те пропијо, те прокурв'о, а она им запуши 

уста са: 'Има чо'јек и може, а кући ништа не фали.' Ама, 

било је свега, не да пара мира, жив чо'јек гријеши – 'оће 
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свашта да проба,  али треба знат' стат', е, то сам знао, а 

знала за то и моја Вида и знала да би све оне фочанске 

намигуше дао за њу једну. Неће јој бит' лако. Море је 

бриге за ђецом на ратишту, за мном у мучилишту, сама 

самцата у колибици, кућу душмани запалише кад нас 

одведоше,  године притисле, здравље и вид је издају. 

Тешко теби, моја Видо, ја ћу за дан – два све бриге 

пребрижит', а ти остајеш да зебеш и стрепиш до судњег 

часа. Збиља, осим Виде, коју би, Ноко, другу 

поздравијо? (Болно се смјешка.) Све ми се чини да би 

ону снашу из Пековића. Враћамо се са пазара у Вочи и 

ноћ нас стиже у Копиловима. Ноћисмо ту у неком 'ану. 

Скраја украј прострта слама и по њој неке поњаве. Ја у 

једном крају до зида, а у другом крају једна снајка из 

Пековића – гледна и једра, нема говора, а ни ја тада 

нијесам бијо за бачит'. Очијукамо се ми, она се румени, 

а ја сучем бркове. Уз њу свекрва, пошла да је чува. 

Елем, угасисмо свјетло да се женскиње у мраку 

распреми и ја не виђек која леже до зида снајка или 

свекрва. Мене враг уз'о под своје па ми не да мира, 

вртим се и окрећем, али сан никако на очи, не дају му 

оне крупне црне очи и тобоже стидљиви поглед кроз 

трепавице и оно увијање и упијање усница и онај 

враголасти смијешак. Минуло поноћ, чујем сви 'рчу те 

ти ја полако у други крај. Кренем руком између ногу. 

Она иг стиска па попушта, увија се и крупно дише док 

ме стегну и ногама и рукама, видим - гори, али ми 

некако није једра, но вељу од миља се опустила. И би 
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шта би. Мене жуља да нисам машијо снајку, а стревијо 

свекрву. Извадим чувалдушу, иглу за ушивање врећа, и 

забодем јој је у зубун да видим ујутру јесам ли 

потрефијо. Кад ујутру, имам шта викђет', моја 

чувалдуша код бабе у зубуну. 'Е, баба, шта ноћас би 

било је, него враћај моју чувалдушу из зубуна.' Брани 

она своје поштење, а снајка се наглас смије: „Црна 

мајко, ђе ће ти образ?“ 'Ђе и твој, снајка,' мислим ја, 

'ништа се Ноку није отело.' Преж'о ја по Пековићима 

два – три дана док снајку не стревик код оваца саму. 

Ама, снајка жива ватра и прави враг. Вели: „То ти 

тражиш свекрву?!“ 'Е, што сам тражијо, то сам и наш'о!' 

велим ја па се доватисмо. Чуде се кукрике и овце шта се 

догађа.  Баш право се ми осветисмо свекрви за ону ноћ, 

а она каже: „Ваљ'о си ти мени жестоко ону ноћ. Од тада 

ми је свекрва мека к'о памук, плаши се рећи ћу свекру, 

све ме зове 'шћери моја', а до оне ноћи била ми љута 

гуја, отров, не питај.“ (Гледа љутито у киблу.) Шта је, 

чудиш се старој будали чега се сјећа овако пребијен на 

дан – два прије смрти. Шта зна говно што је љепота, 

занос и страст – то је само људима дато? И ја наш'о 

коме ћу се повјерит'! (Мршти се.) Ууу, али смрдиш к'о 

да си Мујичино, а не моје! 

           (Опет се мршти, загледа у зид и чита срчући.) 

'Веће срамоте нисам доживијо к'о каде ми се није ћио 

дић' на Стоју. Кад му тада нијесам одвикаријо главу, 

нећу никад. ' (Болно се смјешка.) Е, несретниче мој, и то 

ти пало на памет ође на смрт пребијеном. И мени га је 
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Анђа једном попљувала па ми то није ни на крај памети. 

Набрали Вида и ја добриг година. Ујутру сви оду за 

својим послом, а ми кавенишемо. Било у Нока увијек 

добре каве. Прозборимо коју, подијелимо бриге о ђеци, 

малу и љетини, а лијепо нам и кад ћутимо. Али ош 

врага, наврзла се Анђа Жарковића па свако јутро на 

каву к'о да гледа кроз прозор када ће проврет'. Једно 

јутро спазик је кроз прозор, сањцак гаће до кољена, 

повалик Виду на кревет, дигок јој котулу на рамена, а 

Анђа на врата. 'У, пексијана, шта то радиш томе 

ђутуруму?!“ па на врата. Скочик ја са бабе па вичем: 

'Врати се, Анђо, да попијемо каву!' Она се поврати па 

кад ме виђе како голокур стојим на сред собе учини: 

'Пу, пу, пу, поганова!'' и стушти преко врата. Никад се 

више не поврати. Вида се кикоће на кревету: 'Бога ми, 

Ноко, она га теби добро попљува.' Погледак доље кад 

имам шта виђет' – виси к'о мртвац: 'У, па од чега 

побјеже, црна Анђо!?' чудим се и ја.  Од тада па све док 

ме не зграбише ови зликовци, Вида и ја смо јутарњу 

каву почињали питањем 'Што нам ово нема Анђе?' 

(Гледа у запис са захвалношћу.) Хвала ти, сапатниче, 

што ми поможе да се насмијем и у овим мукама! 

           (Опет се мршти, загледа у зид и чита сричући.) 

'Уцмекаће ме с утра. Вала Ти, Боже, за љепоту 

живљења. Прашћај грије'ове.' Ама нисам Ти ни ја, 

Боже, служијо како љуцки ваља и требује. Молијо се 

само у невољи, у цркву иш'о само о великим годетима, 

радијо често и кад је црвено слово, постијо ријетко, али 
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никоме зла нијесам пожелијо, чак ни овоме Мујици те 

ме свезаног, ни крива ни дужна, на правди Бога, пребијо 

тако да се не могу ни прекрстит'. Нијесам главу окрет'о 

од невољника, помаг'о сам колико сам знао, умијо и 

мог'о. Светог Ђорђија, крсну славу, Божић и Васкрс 

редовно сам славијо, попове поштов'о, до душе,  како 

ког, а није моје било да судим. Што јес јес волијо сам 

добро појест' и попит', дуван, каву и мученицу, женске и 

коцку. Ја мислим да си Ти то све, Господе, дао за људе, 

али само да троше с мјером. У свему треба имати мјеру, 

не каже народ узалуд: „У добру се не понеси, а у злу се 

не понизи!“ Ако је то ипак грије, прашћај, ако можеш. 

Ништа од Тебе не тражим мимо људе – како свима тако 

и мени.  Вала Ти што си ме створијо да будем чо'јек, да 

волим људе, да се дивим Твоме величанственом дјелу и 

уживам у њему! Вала Ти што не умијем да мрзим! Вала 

Ти за овиг седамдесет љета, за сва јутра и вечери, за 

пуну кућу, за миран сан, за оне мале и велике радости… 

Бескрајна је милост Твоја, Господе мој!  Шта би ти, 

Ноко, напис'о Господу на овом зиду опраштаја да ти 

онај несој није поломијо руке? Напис'о бик му само: 

'Тако Ти Твоје бескрајне милости учини да ми пород 

буду људи и у добру и у злу!'  

           Ууу, али су ми се уста осушила, једва иг отварам, 

а језик одрвенио па га с муком покрећем, није ли драги 

Бог дао да је дош'о крај. Ево, пети дан ни капи воде 

нијесам уз'о на уста, а да ми би да не одем жедан на онај 

свијет, да ми би само један гујтљај са чесме испод Обле 
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граде на Вучеву, чини ми се да би ми све ове ране 

зарасле и да бик се мог'о на миру прекрстит' и умријет' 

к'о чо'јек. Ето, до чега дође црни иксан да жуди за капи 

воде. Мујо, ајде буди једном чо'јек у животу па ми дај 

чашу воде. (Завјеса пада, а потом се убрзо подиже.) 

          (Новица се грчи на поду. Чује се глас стражара са 

ходника.) „Ето, напојијо сам те, стоко сељачка. Јеси ли 

сада задовољан, копиле влашко?“ Вала ти, Мујо, нека си 

и ти наш'о душу. Сваки створ има душу, само што је 

тешко нађе, неки и умру, а да је не открију у себи. 

Срећан си Мујице ако си је наш'о. Свако је, болан Мујо, 

рођен да буде чо'јек.  (Новица се и даље грчи, трза, 

уста му се криве, очи широм отворене.) „Изгледа, Ноко, 

да ти нешто није добро?“ (Новица у грчу.) По свој 

прилици куцн'о је судњи час. Хвала ти, Господе Боже 

мој! „Хвала Мујаги! Да ти ја у воду нијесам сипн'о оног 

прашка те га вичу брза пошта ти би још лај'о.“ 'Вала ти, 

Мујо, што ми прикрати муке. 'Вала ти за сваку прашку 

што ми је сасу у ону чашу воде. Опрости ако те штогођ 

увриједик, човјек на мукама свашта каже, а мор'о би и 

умријет' к'о чо'јек: „На муци се познају, не јунаци, него 

људи.“  (Гледа у киблу.) 'Вала и теби што си ме слушало 

кад нико није шћео, али џаба, смрдиш брате што јест јес 

и ти и оно пред вратима, оно напољу чини ми се много 

више можда гријешим душу. (Новица се у грчу трзне и 

остане укочен широм отворених очију. Завјеса пада, а 

затим се глумац појављује пред публиком у грађанском 

одијелу.) Новицу су онако згрчена, широм отворених 
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очију прије зоре натоварили на циваре, превезли до 

моста, који се налази одмах преко пута фочанског 

затвора, и бацили га у валовите јесење воде мутне 

Дрине. Од четворице његових синова само се Милош 

жив вратио из Галиције да на Дринском мосту запали 

свијећу и да његов унук једног дана напише ову причу, 

да се не заборави. Судија Ибрахимпашић, када је чуо 

шта се и гдје догодило Новици, дошао је на Дрински 

мост, дуго стајао на њему, бацио лулу дувана у воду, 

вратио се кући и умро, кажу од срамоте. Стари Чола је 

на смрти заклео све своје Шаиновиће да Мумине држе 

као браћу, а син му, судија, стално понављао да се 

бабина мора поштовати. (Поклања се публици и креће са 

позорнице, а онда се нагло окреће.) Е, да, оно чему је 

Новица причао, а оно га ћутке слушало, истресли у 

затворску ћенифу, а оно друго је трећи дан по 

Новичиној смрти отпремљено на фронт у Галицији и 

није се отуд вратило, изгледа да су га Руси 

преполовили, само нико не зна да ли уздуж или 

попријеко. И још нешта – то није била Новичина жеља 

због поломљених костију и отрова у води.  Све што му 

је рекао, није казао зато што га мрзи, него не би ли се 

говно ољудило, али џаба говно остаје говно, а човјек и у 

говнима остаје човјек.  (Поклања се публици и 

дефинитивно излази.) 
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Сељак и господин – два у један  

  
          (На позорници за столом сједи старији сељак и 

приповиједа неким замишљеним слушаоцима док 

ножем реже танке кришке са стегна, с времена на 

вријеме обрише руке о панталоне и бркове рукавом па 

натегне из плоске. На столу стоји здјела пуна ораха, 

дашчица, чекић и отворен роковник са оловком. На 

зиду висе гусле, икона светог Ђорђија и слике 

старијег човјека и жене са села. У шпорету пламса 

ватра.) Ама, нијесам увијек био овако да речемо 

сељак, био сам ти ја, јадо мој, и господин и то велики 

господин. Да си ме само видијо када сам службов'о у 

граду – онако утегнут у мантил, бијела кошуља, црно 

одијело на пеглу, машна, шеншир и нос забоден у 

небо, раја се клања и виче 'Добар дан, господине,' а ја 

само климнем главом  'нако к'о преко 'не ствари, не 

могу да кажем преко које јер сам тада био господин, а 

они њега другачије зову и пишу само латиницом. 

Јесам бијо велико мудо, а рођен, да простиш, баш к'о 

прави правцати сељак. Родитељи ми били сељаци са 

дна каце па њи'ови родитељи, па родитељи њи'ови' 

родитеља па тако све до икс како су нас учили 
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математичари да се обиљежава непозната или до 

наки' амеба од којиг је све постало, да нам Бог 

опрости. (Прекрсти се.)  Склепали ме неђе на некој 

ливади у вријеме кошевине, онако знојави и на 

брзину,  да пос'о не чека па сам зато и исп'о 'вако 

некаква смлатина, неизбрушен, ама, шта да ти увијам, 

недовршен, брате, то ти је то.  Шта ћеш – била журба, 

а на селу ти је увијек нека 'ића. Елем, чим сам се 

родијо повили ме у сукнене пелене, кад сам про'од'о 

обукли ми сукнене 'лаче, покрив'о се сукненом 

поњавом – све, брате си мој слатки, грубо, не мораш 

се чешат', чеше 'но само, љети брзо купи зној, а зими 

топло, посве топло. Чим сам про'од'о, одмак међу 

јањце, телад, ждребад, пашчад… к'о да сам рођен с  

њима. Кад сам се мало запас'о снагом, дадоше ми и 

косу, и с екиру, и Вранца да појашем… Мило оцу кад 

је 'нако право звизнем косом, или звекнем с екиром, 

или ударим мотиком, или поћерам Вранца да 

прескочи ограду. Научијо и да ћурличем у двојнице, 

да превучем гудалом и да запјевам 'нако дубоко пуна 

грла. (Обрише руке од панталоне, уста и бркове 

рукавом, скида гусле са зида, прекрсти се, пољуби их, 

сједе па развуче пјесму.) 'Са Вучева вила зове / 

скупља своје соколове. / У Долове под Врове / јече 

гусле јаворове.  / Кроз ливаде звижде косе / слажу 

цвијет у откосе.' Ој, ђевојко, моја Росе, / сјаргај овце у 

откосе / ђе Мумини млади косе / да мрсимо бујне косе 

/ ласно ћемо за откосе.' И', али се пјевало, 'нако са дна 
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срца, а око с акти, а мени бастало, право бастало. 

(Устаје, пољуби гусле, прекрсти се па их окачи на 

клин у зиду.) Оцу, Бог душу да му прости, (Прекрсти 

се, проспе мало из плоске па потегне.) било пуно срце 

па послије вечере, нарочито зими, каже: 'Деде једном 

ону Са Вучева па пос ље ону о Косову и Милошу, али 

онако љуцки – како ти знаш и умијеш. Развучем ја 

поштено – гусле јече, а глас кличе, а отац просто 

расте, гори му звијезда на сред чела, а з еница му 

пламти к'о луч. (Тужно.) Али се некад пјевало пуним 

срцем, и радовало се цијелим бићем, и вољело без 

задршке! Некад, некад, мој Григорије, а данас, данас 

све на кашичицу к'о медежине. Е, неће мени на 

кашичицу док Григорије може мрдати макар малим 

прстом, него или све или ништа, или на врг вр'а или 

на дно дна! (Енергично одреже већи комад пршута 

па га смота.)  

          Био отац на добром путу да од мене направи 

правог сељака, ама сељака и по, а руку на срце, и ја 

сам био к'о рођен само за то, невиђени таленат. Но, 

мајка ни да чује (Опонаша мајку.) 'Не дам ја да ми се 

дијете мучи, доста смо ми ринтали к'о стока од зрака 

до мрака, све на врат на нос, 'оћу да он мајци буде 

господин и то велики господине па да ништа не ради 

кад му већ школа иде од руке!' Ријетко, посве ријетко 

се мајка у нечему супростављала оцу, али кад 

заинтачи за нешто, то је готова ствар. Знао то отац, 

али је проба уразумит' (Опонаша оца): 'Бог с тобом, 
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Данице, коме смо 'волику кућу правили, штале 

зидали, земљу куповали, воће садили, силни ајван 

заимали… Па неће он бити 'нај сељак гољо и јадо, 

него сељак газдурина да га Бог види. А и та господа, 

пола њиг су фукаре, пас иг нема за шта угрист'. 

Објесило ону машну, а нема ни пљат скорупа у кући.' 

А, јок, мајка ни да чује – господин па господин. Ја сам 

ти бијо ни на небу ни на земљи. Лијепо ми и 'но што 

отац прича - газда је газда – буљук оваца, крдо 

говеди, три – четири коња, пуни кошеви жита, панте 

меса, мјешине скорупа, бурад ракије, каце купуса и 

туршије, а чопор ђеце, али ми лијепо и 'но што мајка 

казује – господа па још ништа не раде, али ми ту 

нешта није јасно па питам мајку: 'Шта раде та 

господа, мајко, кад ништа не раде?' 'Ништа, сине, 

сједе у 'ладу и пишу пошто смо ми, сељаци, продали 

њима жито, мрс, кртолу, живо… и колики ондак да 

нам порез одрежу.'  'Живе од наше муке и 'ладе муда 

једни другима,' каже отац љут што је изгубио битку за 

сина сељака.  

          Завршик ту на селу осам разреда – све петице. 

Не знам ни како су се 'не догодиле – ја сам само 'нако 

сељачки слуш'о шта наставници причају и радијо 'но 

што кажу. Отац се не радује мојим петицама, а мајка 

просто блиста. Почеше припреме да пођем у град у 

школу да постанем прво мали па ондак велики 

господин. Отац мумља (Опонаша оца.): 'Прво мало па 

велико говно.' Купише ми ципеле. Тијесно нози у 



32 
 

њима, навикла на опанак, али брзо се навикок – 

сељаче је то, лако ускаче из опанка у ципелу. Ондак 

умјесто сукненик гаћа купише ми панталоне. Посве 

нешто лако -  ландара око мене па ми се чини да сам 

го и да већ к'о права господа што каже отац 'млатим 

мудима'. Па ондак ми купише кошуље бијеле к'о 

снијег, па капутић – посве лак да сваки час пипам 

јесам ли го, навик'о на онај сукнени што к'о самар 

легне на леђа, па ђачку капу, па ташну, соколе мој, 

прави правцати господин. Сваки дан ме мајка 

облачила по два – три пута да види како ми стоји, а 

отац окрет'о главу од мене к'о од онога, ама знаш оног 

што остаје иза човјека и смрди. Понављ'о, јадник, сам 

за себе (Опонаша оца.): 'Направи ми од ђетета говно.' 

          Дођок ти ја у град 'нако обучен и утегнут к'о 

бива прави господинчић. Брзо сам то господство 

свјештио. Прво научик да сваког вичем ви к'о да иг је 

десетеро и да нема онога 'Помаже Бог, ђеде Крсто' 

или 'Јеси ли се уморила, баба Иконија?' него се лијепо 

скине капа, климне се главом и каже 'Добар дан, 

господине' или ако је женско госпођо. Сконт'о и да се 

нос брише марамицом а не рукавом, и да се рука 

стави на уста кад се зијева, и да се руке не бришу од 

панталоне ни од столњак, и да се перу кад се једе и 

кад се ради оно, да се не смије чути кад се попушти 

зрак (господа не кажу прдне)  и да се за свашта каже 

хвала, обавезно са Х, и оно молим лијепо, а ако си баш 

велик господин молим лепо. Научијо и 'но нож десно, 
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виљушка лијево, супа се не срче, у кашику се не дува, 

ако те супа опече у себи јебеш куварицу и правиш се 

да није ништа било, да кажеш 'Баш је укусно' и кад је 

некувано, непечено или препечено, преслано или 

неслано, ама, кажем ти прави господин, а не к'о отац 

(Опонаша оца.) 'Жено све те јебло ти си ово два пута 

солила.' Лажем болан к'о прави господин – све ми 

лијепо, чаробно, 'немам ријечи, ја сам одушевљен, 

чудо невиђено, ма само тако... Не би ти сељак рек'о да 

је лијепо за 'но што је ружно па да ће сад смак 

свијета, а господин то слаже и не трепне. Шта ћу, куд 

ћу -  'Куд сви Турци, туд и мали Мујо', а свему се у 

себи онако сељачки и курвански од срца смијем. 

Научијо и 'но да цурицама намигнем (Намигне онако 

врашки два – три пута.) и пољубим врг прста па 

ондак пу'нем к'о бива шаљем њој.  (Показује како се 

то ради.) Ама, кажем ти посве брзо све с'ватам. 

Научик лако и 'но да се ништа не ради. Дођем из 

школе, урадим задаћу па у град, у градски парк, поред 

Ће'отине или на стадион па 'нако беспослен блејим по 

ваздан и цијело вече. Лијепо мени, за'валан мајци, али 

ноћу често сањам како на Вучеву у Доловима слажем 

цвијет у откосе, како јурим на Вранцу кроз чаире, 

чујем буку волова, блеку јагњади, рзање коња… чујем 

и Косу, враг је однио, како пјева на 'ној коси код 

оваца, вјетар јој лепрша косом, а сунце у заласку сву 

је у злату окупало. Ујутру се пробудим некако мрачан 

и тежак, али чим навучем 'не господске 'аљине, 
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намиришем се, залижем косу уљем, ја господин – 

јебеш село.  

          (Нагло устаје.) Ууууу, црни Григорије, само 

с едиш ус ио се, а кртола ти изгоре у шпорету. (Отвара 

рерну и вади пуну тепсију кромпира онако реш 

печеног.) Добро је, таман су, а мислијо сам да су се 

скочањили и угљенисали. (Сједа за сто и уз причу 

узима  један по један кромпир, преломи га, посоли га 

онако мало између прстију, дува да га охлади и једе.) 

'Вако би мајка зими изнијела међу нас увршњату 

тепсију. Вани 'ладно, а кртола топла, просто се топи у 

устима. Ама, господа ти ни кртолу не знају из ести к'о 

људи. Они то тамо сервирају к'о прилог, к'о бива 

нешто споредно или га из гњече и од њега направе 

кашу (то зову пиреј) или још горе – изрежу на танке, 

танке кришке, к'о папир, небо се кроз њиг провиди па 

испрже на зајитину и добро посоле па запакују у наке 

шарене најилонске врећице, чини ми се да то зову 

помфрит, па то продају и купују и зобљу 'нако 

господски кришкицу по кришкицу, немаш шта 

ставити у уста, а не 'вако пола кртоле пуна уста, а ако 

је мало мањи може и цијо. Него зачама ме ова кртола 

па заборавик ђе стадок. Е, да, пролећеше четири 

године у средњој школи к'о дланом о длан и кренем 

на студије у Биоград. Велики град – велика господа, 

али бистар ја, брзо учим и за великог господина. Били 

тамо неки' наши' дошли раније па постали невиђена 

господа. Зову на ручак да покажу своје господство па 



35 
 

да бик ја пос ље у селу прич'о колки је господин наш 

Симан тамо у Биограду, а његова Спасенија госпођа 

над госпођама, а до јуче, туго моја, чувало, стригло и 

музло овце. Елем, ту су паркети, па теписи, па 

умјетничке слике, па стилски намјешћај, па лустери, 

па кожа, па вотеље сав упаднеш у њиг до уши, па 

кристал… ама да ти памет стане, а тек кад смо с ели за 

ручак па тањир - дубоки, плитки, велики, мали, 

округли, дугуљасти па виљушка – елем главна, па за 

салату, па за рибу, па за колаче, исто тако и три – 

четири ножа, а чаша да се не прича – те за воду, па за 

пиће, па за вино, и то посебно за бијело, а посебно за 

црно, е то ти ни данас не знам што ће им, нако да 

зајебају нас сељаке. Сналазим се добро, гледам од 

њиг и преписујем и 'но да сваки залогај жвалавим по 

пола сата, добро мало сам прећер'о, али да вилице 

заболе – заболе, ама гутнем ја њега из прве, али ондак 

мељем затворени' уста исто к'о и они. Све исто к'о 

они и 'но пипкање крајева усана 'ном бијелом 

попегланом крпом пос ље сваког залогаја к'о бива иг 

бришеш и оно (Опонаша вјештачку љубазност.) 

'изволите, молим, хвала (обавезно са Х, ни случајно Ф 

или далеко било В), благодарим, баш је укусно, само 

тако, имаш златне руке…' ама к'о да сам ник'о из 

београдског асвалта, а не дош'о из оне недођије, 

између ониг крушевскиг букви, јес да ми је то све 

смијешно, уштиркано, ушминкано, попеглано… ама 

вјештачко, брате, шта да ти увијам, а мени да би да 
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ми Даница онако руком извади комад меса из 

бронзина, свуче га са кости, стави испред мене и 

каже: 'Ово ти је, сине,  лијепо – с кости је!' а Ђорђије 

притури још један комад, све му масноћа кроз прсте 

цури: 'Ово је масно – у њему је снага.' 

              Е, да ми је, туго моја, са овом кртолом само 

једну гуку мајчиног скорупа из мјешине или само 

једну шаку оног прље, а ниђе ни трунке, а некада 

било у сељака колико 'оћеш. Да ме сад види Даница, 

Бог душу да јој прости, нестало би јој бијела свијета. 

(Устаје, стаје пред слику родитеља и опонаша 

разговор са њима.) „Ууууу, црне сине, шта ћеш сам у 

'вој зиданији, у 'воме невидбогу?! Зар ниси тамо у 

граду са том великом господом? Што те мајка, куку 

јој у дом, џабе школала? Ђе је снајка?“ 'Ено је у граду 

- госпођа.' „Ђе су ти ђеца, црно дијете?“ 'У граду, 

мајко, господа.' „Имаш ли унучади, црни сине?“ 

'Имам, мајко, и они господа.' „Па како теби вране 

попише мозак да се вратиш у ову вукојебину?“ 'Не 

знам, мајко. Кад сам отиш'о у пемзију, сконтам да 

нијесам за град и господу, ама нијесам никад ни бијо, 

него 'нако крен'о па ми повратка не било, већко да ми 

се шпрдају да нијесам ни за шта, а сад сам се, ево, 

вратијо да будем свој на своме. Увијек сам, мајко, 

бијо сељак са дна каце.' „Ко, ти сељак?! Нијеси ти ни 

С од сељака! Сељак има пуне торове и оборе, пуне 

таване и подруме, а ти гулиш ту суву кртолу и то 

једно стегно, те си једва купијо од пемзије, рескаш 
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помало да ти буде цијелу зиму. Шта имаш на 

пантама, шта ћеш окренути на ражњу за Божић, на 

чему ћеш приставити готовац,  ђе су ти мјешине, ђе 

ти је Вранац? Знаш шта си ти? Ти си обична градска 

фукара, врати се у онај градски смрад, не брукај 

сељаке, сељаци су господа, ако су прави.' 'Немој тако, 

оче, знаш ти да сам увијек бијо сељак у души, да ми је 

бастало и косом, и мотиком, и с екиром, да сам умијо 

и са коњима и са воловима, да ми ништа није било ни 

мрско ни тешко, да сам 'нако сељачки бијо тврдоглав 

и држ'о ријеч, да ничем сељачком нијесам манис'о, 

нити сам сељачку муку и час' иђе осрамотијо' „Ти 

сељак, јадо јадни, дођеш ми на распуст 'нако смотан и 

преблиједијо к'о да у теби нема ни капи крви, обориш 

по један откос па 'уј теби – требало ми по мјесец дана 

да те на скорупу и јагњетини опоравим колико – 

толико да личиш на инсана. И данас, кад си скурц'о 

до краја, а нема Данице и Ђорђија да те опораве, 

дош'о си вој да кукавичиш к'о нико твој. Сељак, а јеси 

ли видијо како су ти зарасле њиве и ливаде, воћњаци 

издивљали, ограде иструле, штале се срушиле, ниђе 

ништа ни да букне ни да блекне. За све што ти треба 

одеш у град да купиш на граме и донесеш у 

најилонским врећицама, ништа своје да убереш, сем 

то мало кртоле. Враћај се тамо у 'нај подмукли 

градски мравињак, село тражи да се буде мушко и 

чо'ек.“ 'Ууу, шта је нагуђујем с  њима беспосленим, а 

мени се утрну ватра.' (Ставља дрва у шпорет.) Добро 
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је, има жара, сад ће ова сувовина планут'. Ама, нема 

гријања без шпорета и дрва па кад инсан лијепо у 

мирису изгорела дрвета препознаје 'раст, граб, јасен, 

јавор, а буква је царица. У граду су измислили нако 

подно гријање и Персида нама увела,  ниђе не видиш 

ни пећи ни ватре, а топло је – што јес јес, и чисто, 

брате си мој к'о у апотеки, нема ни дима ни пепела, 

али ја ти се једино огријем 'вако кад видим жар и 

пламен. (Поново сједа за сто.) А сад да једну смотам. 

(Вади кутију са дуваном па дуго мирише и још дуже 

мота и полако пуши истински уживајући.) Пушио 

сам и праве цигаре, оне скупоцјене – и инглеске, и 

америчке, и кубанске, али што је 'ерцеговац дуван, то 

је чудо над чудима. Кад запалиш само једну, цијела 

кућа мирише, а тек ујутру… Свако ти јутро зовнем на 

каву Милисава, он ти је високи овицир у пемзије па и 

њега вукло и дош'о из Биограда у очеву кућу, ођек 

одмак преко ливаде. Сједенемо ми за 'вај астал ту 

пред кућом па попијемо по пуну џезву, гломнемо по 

три – четири шљивке и испушимо исто толико 

'ерцеговаца. Е, па не знаш да ли љепше и даље 

мирише 'ерцеговац, кава или шљива, а у граду, туго 

моја, мораш турити цио нос у чашу да би чуо да ли 

мирише или не. Не причамо много, али се присјетимо 

свиг покојниг што леже у гробљу на дну села на 

обали ријеке, а о граду и господи ни једне једине к'о 

да никад нису ни постојали. Поновимо то исто увече 

код Милисава, бројимо звијезде и 'ватамо мирисе 
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планински трава, борова, јелика и оморика у ноћнику 

што пирка озго с Вучева. Преко дана понешто 

пршкамо око куће да поправимо колико – толико оно 

што се поправит' да и колико се може са 'волико 

година на леђима, покосимо да се може прић' кући, 

посијемо и мало кртоле, лука и гра'а, покупимо 

шљиве и испечемо ракијештине, покупимо нешто 

ораја и крушака за туршију… (Устаје и прилази слици 

родитеља.) И ви ћете нам рећ' да нисмо сељаци?! Е, 

болан, болан, Ђорђије, па ја свако јутро чујем блеку 

оваца, и буку говеди, и рзање Вранца у луци, и 

ковање и оштрање коса, и 'ну Косу, враг је однио, 

како пјева, и одем на 'нај Бунарић да се умијем тазе 

водом и донесем за каву и пиће, ама не могу 'ве из 

цијеви и влаша да ме убијеш, не могу је вала ни у 

качамаку, оборим по два – три откоса, не могу више, 

не дају ми године, па легнем међу њиг да осјетим 

како мирише покошена трава, или загрлим јелику к'о 

рођену сестру па миришем јој четину и смолу док ме 

не успава… И ти ћеш нам рећ' да нијесмо сељаци, јок 

него си ти већ одавно мртав и оглодан. (Брзо се 

покаје, растужи се и помилује прво очеву па мајчину 

слику па ће покајнички.) Опрости ми, мој добри 

Ђорђије, наљутиш ме, брате, вријеђаш до сржи к'о да 

нијесам твоја кост и крв, која сам болан говна ако 

нијесам сељак к'о и ти, и већи од тебе – ласно је бит' 

сељак међу сељацима, али 'ајде ти, мајчин сине, 

сачувај сељака у себи педесет година у граду међу 
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'ноликом господом?! Опрости ми, моја златна 

Данице, не могу ти више бит' господин па ме убиј, 

дошла ми до гуше њи'ова госпоштина, пун ми иг је 

….. у, мајко, умал' не ланук, али стварно ми иг је пун.  

          Ето, тако ова моја Даница и Ђорђије сваки дан 

по два – три пута нешта зановијетају, шта ће друго 

кад су беспослени, и ондак заборавим ђе стадок. 

(Окреће се, сједа за сто, узима дашчицу и чекић и 

почиње туцати орахе. Док полако и пажљиво језгре 

ставља у до пола пуну теглу, прича.) Е, ово су ораји 

са онога ораја те га је посадијо пранђед Новица када 

је доселијо са Мале Црне Горе прије округло сто 

четерес година. Сваке године роде стра' Божија, а 

крупни и слатки нема таки' у цијелу Пиву. И 

вјеверице знају па навале к'о мутаве, једва сам им 

јесенас от'о два џака и осушијо. Ово 'оћу послат' снаји 

у град, прави наке колаче па каже да су јој баш 'ви 

најбољи. А снајка ми је право златно дијете! А она ти 

је грађанка још јој ђед био трговац у граду, али 

разумије мој сељаклук к'о да је рођена на врг Вучева. 

Кад Перса и ђеца навале да ме брусе да будем посве 

фини, она ме једино брани, а ћерка, она би ми душу 

попила само да јој тајко буде један лијепи, елегантни 

господин к'о они курвини синови те се свакоме и 

свачему само диве и смјешкају, а не знаш кад ће ти ђе 

ударит' чивију отпозада. Скоро, кад је чула да сам 

госпђу Томић поздравио са 'Ђе си, сувопичка,' имала 

ме згромит', а та дотична госпођа годинама радила са 
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мном у школи – предавала математику, била злобно 

створење, сачувај, Боже, од злобе се осушила и 

скочањила к'о прут, прогонила ђецу кроз иглене уши. 

Колико ми је само ђеце због ње проплакало и 

понављало разред – џабе сам је молио к'о Бога да иг 

пропушћа. Никад се није удавала – ко ће злоћу 

оженит'. Сви је поштовали из стра'а, бојали се ђавола, 

а мени баш право најишла да јој вратим за све оне 

ђечије сузе и пропале године, пробудијо се у мени 

онај сељак па рекок шта рекок. Сви навалили на мене 

'оће ме прогутат', само ме снајка брани, али не смије 

ни она када су све але навалиле на ме и морак обећат' 

да ћу се јавно извинит' госпођи Томић. Пош'о с утри 

дан  у трговину са ћерком да ми купи неко одијело, да 

ме уљуди, кад сретнемо госпођу Томић, шћер ме под 

руку па право пред њу и из све снаге ме мува лактом. 

Шта ћу, куд ћу, него кажем: 'Ивини,' а кад јој виђек 

'ни тријумфални смијешак, не могок издржат' него 

додадок 'госпођо сувопичка.' Шћер се извињава по 

сто пута и одвуче ме кући, а тамо опалише по мени из 

свик топова, када сам тада ост'о жив, нема ми смрти 

без маља.  

           Е, црни Григорије, поч'о људима да причаш 

како је један сељак пост'о господин па се вратијо у 

сељаке, а ти, мој Григорије, отиш'о у ораје па стиг'о 

до госпође Томић, посве си се погубијо и посенилијо, 

управу су  Перса и ђеца. Е, сад, кад бик се мог'о  

с етит' докле сам стиг'о, а, да, студиј у Биограду. 
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Завршим ти ја студиј к'о један од бољиг па спакуј 'но 

мало гардеробе и на пос'о у један градић у Босни. 

Посве лијеп градић. Људи ме лијепо при'ватише и 

поштују ме к'о бива школован чо'ек, а и ја 'нако 

сељачки вриједан па право прион'о на пос'о. Добик и 

стан, збавик лијепа намјештаја, купик и ауто. Дошли 

Даница и Ђорђије на насеље. Мајка просто цвјета, 

стално нешто разгледа и распитује и све јој љепше од 

љепшег. Ђорђије смркнут, о све куца штапом и дрма 

из све снаге да види је ли шупље или је масивно и 

јако. Тако ми је дрм'о ауто -  ја мислио преврну га. 

Видим њему ништа није по вољи. Поведем иг на 

ручак у један ресторан на обали језера. Све по 

пропису и на нивоу. Донијеше супу. Ђорђије муља 

кашиком по 'ном тањиру, сркну једном па баци 

кашику у тањир и скочи: „Шта ти је ово, ступу ти 

јебем, врућа вода, ни слано ни масно, пливају по њем 

неке глисте. 'Ајмо кући јест к'о чељад,“ шчепа штап и 

крену. Нема с  њим, кад прврне, ни убјеђивања ни 

разговора. Извиним се конобарима, платим шта 

кошта па кући. Остави штап, с еде за сто па ће 

Даници: „Скидај ову крпу (бива столњак) и дај из 

напртњаче вади 'но стегно што смо понијели, дебе са 

скорупом и погачу, а ти дај ножеве и кашике и додај 

ону плоску.“ Натегну он три - четири пута 'не 

громоваче, (нама шипак)  разбуцасмо погачу, 

искаблићасмо стегно, виђесмо дебету дно, добро 

подригнусмо – царски ручак нема шта, зна Ђорђије 
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'како царски ваља и требује.' „Да би сад једна литра 

тазе воде са Бунарића,“ каже Ђорђије протежући се. 

„Да би,“ оте се и мени. „Знала сам ја да си ти мени 

жељан воде са Бунарића па понијела мајка у 

плетари,“ каже Аница и вади из напртњаче плетарицу 

од три литре. „Дај 'вамо,“ каже Ђорђије, „ти и Аница 

можете и ону из цијеви, свакако сте ме вас двоје и 

наћерали да 'наку воду у цијевима уведем у кућу, 

далеко вам било сто метара до Бунарића, тешка 

гусца.“ Клокоће 'на бунаруша Ђорђију у грлу, а мени 

се суше уста. Заврши, обриса рукавом бркове, зачепи 

'ну плетару и метну је крај себе. Одок на чесму. 

Ништа у животу нијесам тако бљутаво пијо к'о тај дан 

ту воду из чесме. Насук и мајци једну чашу. Искапи је 

до дна па каже: „Баш вам је добра вода, ниђе нијесам 

пила бољу.“ 'Јес, мајко,' кажем, а јебем води извор из 

кога је доведена. Изврну се Ђорђије на кауч, покри се 

својим капутом и прије него ће заспат' каже: „Ујутру 

да нас возиш на први аутобус. Не могу ти ја у 'воме 

голубарнику и скапаћу ође од глади и жеђи.“ Сад па 

сад за'рка. Никад више нијесу дошли код мене у град. 

Мајка се правдала: „Дошла би мајка, сине, него не 

могу 'вога старог ђавола оставит' самог, знаш како је 

осоран и горопадан, а Бога ми мога, има златно срце, 

а тебе воли к'о оба ока, само 'нако што је на своју 

руку, накриво насађен, а душа од чо'ека.“ 'Знам, 

мајко, знам,' а срце ми пуно кад видим колико га 

воли. 
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          (Оставља чекић и орахе, брише руку од руку па 

обадвије од хлаче, узима роковник, отвара га, 

понешто чита и записује.) Сељак и господин – два у 

један (Смјешка се.) лијеп наслов, нико ти неће моћи 

сконтати да то двоје никад не могу бити једно – ђе ће, 

јадо мој, 'нолики сељак стати у онолишног кукавеља 

из града, а господина не мореш ни пушком наћерати у 

сељаке. Знаш, брате, то ти се роди или си сељак или 

господин, не може и једно и друго да га јебеш, ја сам 

проб'о, али јок, не иде па не иде. Има ти сељо неки 

коц у леђима па га не мо'ш мотат' како 'оћеш, а 

господина опет не мо'ш у'ватит' ни за главу ни за реп. 

Е, ово сам право лијепо запис'о. (Чита из роковника.) 

Крајем те године се оженик, заправо више ожени она 

мене него ја њу. (Смјешка се.) Радили заједно па се 

'нако погледали, па изашли два – три пута на каву, па 

у биоскоп, па код мене у стан и би шта би, него није 

ред причат' ред је дамама образ чуват'. Кад једног 

дана Персида каже да је трудна. 'Јеба ли ме, Персида, 

јеба,' мислим ја, али се правим к'о бива ми драго, а, 

руку на срце, била Перса мени под кожу ушла. 

Вјенчашмо се ми на брзину. Драго Ђорђију што је 

добијо снају,  али му криво што није сдрм'о свадбу за 

причање, а тек кад је добијо унука сас'о цијели рафал 

у небо, а Даница чисто пођетинила. Мило и мене – 

син је то, јадо мој. Пуно ми срце, лијепо дијете – ни 

налик на мене, а вала није ни на Персу ни на тамо 

њене. Расте у правог момка – има нешто у себи онако 
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курчевито, сељачко, а има и онога префињеног 

градског. Убрзо стиже ћерка. Е, она пљунута 

Персида, драго мени, ама драга је мени и Персида 

само што то не бик призн'о ни за шта на свијету. Знаш 

била је она честита домаћица, а тек мајка да се не 

прича, а и мене је вољела, а није лако 'во тврдоглаво и 

бандоглаво и својеглаво чудо вољет'. А ћерка к'о све 

ћерке, давеж невиђени, али се увуку под кожу и 

учауре у срце па не можеш отуд врага ишћерат' и кад 

би шћио. Дођу, дођу често да ми помогну -  и када се 

поврће сије, и када се траве косе, и када се шљиве 

купе, и када се ракија пече, поправе ограде, окрече и 

пречисте кућу… Видим ја жао им кад одлазе, жао и 

мени, али умијем ја сам са собом. Ето, јуче била 

Перса ође. Легнемо ми синоћ у кревет к'о прави муж 

и жена. Њој изгледа пало нешто на ум па шапће: 

(Опонаша женско умиљавање.)  „Знаш какав си ти 

фини господин био па лијепо ошишан, обријан, 

дотјеран, попеглан, затегнут, намирисан, посве 

господствен. Све ме другарице питале како сам те 

сафатала.“ 'Па како си ме сафатала?' питам је. „Дала 

ти, стоко једна!“ срдито ће Перса. 'А, баш сам ти ја 

тражио?' Жестоко ме муну лактом у ребра: „Увијек си 

био она задрта, неваспитана и неслана сељачка стока 

и остао до данас – знаш да се и ниси нешто претргао 

тражећи.“ 'А како то мало прије био фини господин, а 

сад сељачка стока?' „Укурвио се, ето како, а увијек 

био она задрта сељачина са Вучева, ама исти твој 
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Ђорђије,“ окрену се према зиду и ућута. „Пропаде ти 

план, Персо,“ пакосно ликујем, премда смо обоје 

једнако на губитку. Данас око подне звркну ауто прет 

кућу. Синоћ се најарцала па га звала, љуби га мајка, 

да дође по њу. Чуди се син шта радим ође што не 

идем с  њима у град , а ја му к'о бива у повјерењу к'о 

мушкарац мушкарцу: 'Знаш, сине, досади увијек исто, 

не могу стално гулит' бајат 'љеб, него тркнем ту до 

града, покупим неку од стариг кока па гуслам док ми 

не досади, а ондак мало одморим па другу.' Гледа ме 

чудно – не зна да ли да ми вјерује, а ја смртно 

озбиљан к'о права правцата курварчина. Син ме мјери 

од главе до пете и врти главом. Поздравим се са 

Персом па јој шапнем на уво: 'Дођи, можда ћу ти 

тражит'. Кад ме поново мунула лактом међу ребра, 

исто ђе и синоћ, све сам звијезде изброј'о. Увече 

Милисаву причам до у детаље свој разговор са 

Персом и сином, а он само што се не упиша од 

смијека. Питам га шта је смијешно, а он ће: „Исто је 

тако, ама до једне ријечи тек'о разговор између мене и 

моје Живане и њенога љуби га мајка. Ево ми све 

модро међу ребрима на десној страни. Него добро ти 

то са старим кокама, шта мислиш да тркнемо до града 

да иг прибавимо?“ „Морали би им набавит' и 'не који 

ће иг подмиривати, неће 'не без 'нога,“ кажем тобоже 

тужно. „Е, ондак с еди ђе си, ни за ту нијеси,“ још 

тужније ће Милисав.   Дуго смо ту вече сиђели под 

звјезданим небом, лијепо нам без Персе и Живане, а 
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добре су оне жене, стварно добре, него смо ми 

сељачки намћори. Ама нијесу оне отишле зато што 

им је ође неусловно за живот, што им 'вали 

позориште и изласци, што нас не воле и 'вак'е 

горопадне, него нијесу могле слушат' како ћутећи 

причамо са ријеком, планином, дрвећем, вјетровима, 

орловима… како живимо у неком другом свијету и 

неким другим временима, а лијепо је, лијепо, дај, 

Боже, да се понови. (Погледа на сат.) Ау, прошло 

поноћ. Ти се заћор'о у ту теку, а до сада је засп'о и 'нај 

који је овце погубијо. (Устаје, стаје пред икону 

светог Ђорђија, прекрсти се и пређе руком преко 

слике оца и матере.) Видимо се с утра. (Излази са 

позорнице. За два – три минута глумац се враћа на 

позорницу у грађанском одијелу са упаљеном свијећом 

у руци.) Примите моје саучешће! Нажалост, Григорије 

је прексиноћ преминуо. Ујутру Милисав чекао, чекао 

да га позове на кафу па најпослије крене незван. Зове 

испред куће, нико се не јавља. Уђе унутра и нађе га на 

каучу, лежи прав као свијећа, затворио очи и 

прекрстио руке, обучен као да ће у цркву и некако као 

да се подсмјехује некоме или нечему, најприје ће 

бити смрти. Пипне га за руку – хладан као лед. Сагне 

се, пољуби га у чело, прекрсти се и каже; „Лијепе 

смрти, људи моји! Сретан ли си Григорије, брате 

рођени!“ Данас била сахрана. Персида и дјеца хтјели 

да га сахране на градском гробљу да могу чешће 

доћи, донијети му цвијеће и запалити свијеће, али он 
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записао у ономе роковнику (Показује на свеску на 

столу.): 'Кад умрем, ако икад умрем, 'оћу да ме 

са'раните са мојим сељацима поред Данице и Ђорђија 

доље на обали Пиве да имам с ким причат' к'о чо'ек, 

слушат' Ђорђија како гунђа и шум ријеке, завијање 

сјеверца низ воду и хуку југа уз воду, пиркање 

ноћњика са Вучева и у њему мирис јеловине и 

боровине, пјесму зрикаваца и птица, мирис ливада и 

липа и завијање вукова са Вучева (волијо бик, ако 

могнем, да им се понекад јавнем). Ако Персида 

хтједне, нека дође туј поред мене, ја нећу ни мртав 

тамо у град. Прашћајте што од мене не направише 

господина и што сам бијо и ост'о сељак, мор'о сам – 

тако рођено. Једино ми је жао што нијесам бијо већи 

и бољи сељак. Немојте да ми се Персида прекине од 

суза, пустите је 'нако мало, да свијет види, ред је. Све 

вас много волим, Бог ми је с едок.' Био силан свијет. 

Сјатили се сви његови сељаци, дошли своји своме. 

Стигла и господа из града, Григорије би рекао: „Каква 

црна господа - сви су они, болан, сељаци и то најдаље 

из другог кољена, само што иг је стид признат', 

изгубило час' и образ, немају 'на сељачка муда ни 

кичму, уватила иг рђа и мрзи иг радит'. Зачудило се 

говно својој љепоти у огледалу.“ Дошли и његови 

ђаци, кажу: „Да нас може видјети, питао би нас 'Јесте 

ли то дошли да се увјерите да сам стварно умро?“ 

Била и госпођа Томић, сви се у чуду крстили када су 

је видјели да плаче. Била и нека жена сва у црнини и 
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сузама, кажу да се зове Коса. Биле још неке госпође 

што у црнини шмрцају и што их је Персида гледала 

попријеко, а син јој вртио сумњичаво главом и 

понављао у себи: „Изгледа да стари стварно није 

волио бајат хљеб.“ Милисав куцнуо штапом поред 

Григоријеве хумке и рекао својој жени Живани: „'Оћу 

да ме ође са'раните кад умрем.“ „Ту ћу, Милисаве, ја,“ 

каже Персида бришући сузе. „Ондак с оне друге 

стране,“ рече Милисав. Многи тврде да је намјерно 

изабрао када и гдје ће умријети да му други не 

одређују мјесто, вријеме и начин  смрти, на то их 

упућује посљедња реченица из онога роковника 

намијењена родитељима 'Видимо се с утра.“ Ето, све 

што сте вечерас чули записано је у оној свесци  

Григоријевом руком. (Узима плоску, прекрсти се, 

проспе неколико капи и потегне један гутљај.) Нека 

Бог дадне вјечити мир и покој  Григорију међу 

његовим сељацима на обали Пиве и нека се бар 

понекад јави својим вуцима са Вучева.  (Завјеса се 

спуста.)   
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  Равноправност полова  
 

            (Средњовјечан мушкарац сједи за радним 

столом. Из једне латице извуче албум, обриса рукавом 

прашину са њега и указа се име Невена. Листајући 

албум прича некада се обраћајући публици, некад себи, 

некад албуму, некад замишљеном саговорнику, некад 

ликовима о којима приповиједа, некада даљини и 

забораву.) Знаш, кад  моја Лена са дјецом оде код сестре 

у Бању Луку и каже да ће остати три дана,  то је гарант 

најмање седам, ако није и цијелих десет. Тада ја 

извадим из подрума иза дрва, тамо Ленче никада не 

завирује, овај албум са Невениним сликама и разгледам 

по цијели дан. Ех, каква је та невријеме и поплава била! 

Професорица језика и књижевности. Некако у исто 

вријеме смо почели радити у школи. Ја вјечити 

зановијетало, а она као промаја. Гдје год дође, иза ње 

остаје чист зрак, са њом си увијек био начисто на чему 

си. Боже, како су је нервирале моје бесмислице, 

лежерност и загонетке. Кажем јој пола у шали, а пола у 

збиљи, ни данас не знам чега је било више, прије ће 

бити овога другог 'Нено, што се мени нешто љуби с 

тобом!' Плане као ножем убодена: „Љуби се са матером, 
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мушки идиоте!“ Зарумени се, покупи своје папире и 

ишчепи из кабинета за трен. Знао сам да тај дан нема 

надмудривања са Неном о равноправности полова на 

тераси тачно изнад ријеке. Недостаје ми то цијели дан и 

вече, али рођени закерало, ако нема кога друго 

начепити, нагазиће самог себе. Или један дан је 

мерачим онако елегантну и изазовну па јој кажем: 

'Нено, могла си ми мало дати!' „Добићеш мало сутра,“ 

каже не погледавши ме. 'А може ли мало сутра, а мало 

данас?' приупитам тобоже озбиљно. Одједном ми 

привеза шамарчину да не знадох шта би. Док дођох 

себи, она већ истисла на врата. Бриди ме онај један 

образ, а црвене се оба. Тада сам знао да ће оно мало 

бити кад – тад.  

          Невена је још док је студирала постала активан 

члан Феминистичког покрета. Ишла на неке протесте, 

лијепила прогласе, писала репортаже, организовала 

трибине… свашта нешта, жесток борац за женска права. 

Ево је на овој слици како цијела пламти за неком 

говорницом. (Дуго загледа и брише слику.) Ја тај њихов 

покрет никада нисам разумио, све ми се чинило да се 

оне боре да буду мушкарци, а не да буду боље и веће 

жене. За мене су жене увијек биле светице и божице, 

виле и чаробнице  - имале су љепоту, шарм, душу, 

топлоту, њежност… много тога чега је Бог бар упола 

мање дао мушкињу, а онда тај осјећај материнства да си 

некоме дао живот, носио га крај срца, задојио га својим 

млијеком… Све је то за мене жену чинило много 
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вреднијом и значајнијом од мушка, а оне хоће да буду 

равноправне. То је за мене значило спуштати се на 

мушку грубост, неосјетљивост, неотесаност, бахатост… 

а не уздизање на нешто боље, љепше, више…  О томе 

смо сатима расправљали на тераси над ријеком и увијек 

одемо свако са својим пчелама у глави. Обично почне са 

тешком артиљеријом. Знам ли ја колико жена годишње 

мушки идиоти убију из љубоморе, колико их на смрт 

пребију, колико их силују, колико их из куће избаце на 

улицу, колико их трудних оставе, колико их неће да чује 

за дјецу коју су сами правили, колико, колико, колико… 

и све то наведе у тачним бројкама по годинама и 

државама. Слажем се са њом да будала има напретек и 

да те несретнице треба чувати и бранити, а идиоте 

немилосрдно кажњавати, али да не могу да схватим да 

хоће да буду у свему равноправне са мушкарцима када 

су у много чему боље од њих. Она наставља своје 

лекције – знам ли ја колико жена има у парламентима, 

владама, дипломатији, војсци, полицији… и то све 

наводи у бројкама по државама и годинама, наравно, по 

њеном мишљењу код нас најгоре стање, а по моме 

најбоље.  (Устаје па енергично хода по позорници.) Е, 

мене тада право спири: Куд ћете тако лијепе, честите, 

паметне, људске… у пизду материну у парламенте, 

владе, дипломатију… знате ли колико тамо има лажи, 

подвала, превара, ниских удараца… зна те ли да то није 

ни за честите мушкарце, а камоли за вас овако крхке, 

њежне, часне, искрене… Знаш ли ти да се у војсци и 
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полицији просипа крв и да су им руке крваве до рамена 

и да тамо није мјесто за оне које су створене за љубав и 

материнство? Ту ме дочека као  из засједе: (Опонаша 

Невену.) „То би ви хтјели да нас пумпате па да вам 

рађамо као стока, да вам родимо по девет Југовића и 

још толико царица Милица па да читав живот 

проведемо носећи трбух до зуба и перући говнаве 

пелене, а ви само да полажете сјеме и то ако је могуће 

на више различитих мјеста. Е, ево вам, прошла су та 

времена, опаметиле се жене.“ Сва пала у ватру, 

зацрвењела се као паприка и показује ми према длану 

савијен средњи прст, а и мене право спиздила: 

(Опонаша свој револт.)  'Остави тај прст може ти 

требати за шта друго кад већ толико мрзиш мушки род! 

Ко је говорио о девет Југовића и још толико царица 

Милица? Историја их није нашла, а народни пјевач их 

створио – требали му за одбрану земље, части, поноса, 

слободе… Знаш да бих ја сваку мајку која роди једно 

дијете прогласио за светицу, а што више дјеце, то и 

светачки ореол већи? Јеси ли ти када видјела мајку која 

је родила десетеро дјеце? Ниси! Ниси је ни могла 

видјети када је од поноса и среће већа од планине па је и 

не можеш ни сагледати, а ти свакако ништа више не 

видиш од носа и своје милице (тако сам ја звао ону 

женску ствар, знаш брате коју) и од онога што пишу те 

твоје покондирене тикве по тим вашим памфлетима. 

(Смири се и сједе.) Пуцам ја од неке муке – ваљда 

браним и светост моје мајке која је родила нас петеро и 
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то јој увијек било мало. Мало предахнем па наставим. А 

што те твоје велеградске опајдаре што хоће да баш у 

свему буду равноправне са мушкарцима не дођу мало у 

зеничке руднике па да им даднемо лопату Алије 

Сиротановића  и да виде како је неколико спратова 

испод земље или не крену међу међеде у Грмеч са 

сјекиром на рамену или са косом на Вучије ливаде на 

Романији… него се нацифрају па од микрофона до 

микрофона, од редакције до редакције, с параде на 

параду, с трибине на трибину, ама и не виде, а камоли 

да им помогну ни једну једину ону несрећницу што их 

унаказе мушки идиоти. Од таквих мушкарци бјеже па 

оне купују оне стварке од гуме и на струју. Поручи и ти 

себи неколико комада да имаш резерве и не заборави 

моториће. Шчепам мантил, бацим конобару на тацну 

најмање дупло више него што је коштало пиће па 

прескочим ограду на тераси и право на улицу. Не знам 

куда сам све лутао и пуцао од бијеса и на њу онако луду 

и на себе овако горопадна -  како сам је могао оставити 

саму на оној тераси. Данима смо дували једно на друго 

једнако љути и на оно друго и на саме себе и једнако 

тврдоглави да ниједно прво не попусти. Ево је овдје на 

оној тераси, замишљена и загледана уз ријеку. 

(Помилова слику.) Увијек уз воду и уз вјетар. (Затвори 

албум и загледа се кроз прозор негдје у даљину као да 

прича неком далеком и непознатом.) 

         Једном сједимо у кабинету и исправљамо неке 

дјечије писмене радове. Изненада баци оловку и лупи 
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руком по столу. Види, види шта пише: „Орао је у 

гнијезду високо горе на стијени хранио своје орлиће. 

Нема за та узвишена створења женских имена. Има 

орао, а нема орлица; има јастреб, а нема јастребица; има 

кобац, а нема кобица; има галеб, а нема галебица, има 

албатрос, а нема албатросица…“ Чудим се гдје их само 

проналази па кажем онако као за себе: 'Шта је има и 

змија, а нема змијац; има гуја, а нема гујац; има уш, а 

нема ушац; има гњида, а нема гњидац… па се ми 

мушкиње не бунимо.' Шчепа креду и шћаше ме 

погодити по сред чела да ја не тргнух главом па креда 

пуче о зид. То јој је био један од јачих аргумената. 

Наставим тобоже сасвим мирно као да се ништа није 

догодило и уживајући у својим аргументима и њеној 

љутњи: 'И када вам човјек дадне име брзо га 

компромитујете. Ето шта сте урадиле од имена крава, 

кобила, крмача, куја, коза, гуска, ћурка… да даље не 

набрајам – постале симбол за разврат, прљавштину и 

глупост; а во, коњ, крмак, пас, јарац, гусан, ћуран… су 

сачували свој понос и достојанство. То је превршило 

мјеру у борби за језичку равноправност. Покупи папире, 

потрпа их у торбу па пут врата. Лупи њима да су 

прозорска стакла звонила. Увијек јој је то био најјачи 

аргумент у борби са мушком свињом, а ја сам право 

уживао у њему без обзира што је два – три дана послије 

тога ћутала као заливена или сиктала као отрована.  

          (Враћа се за сто, сједа и поново листа албум.) 

Њена соба – мала, једноставно намјештена, ничег 
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сувишног. Једну вече, била зима и није се могло 

надмудривати на тераси изнад ријеке па сједимо код ње. 

Пријатно је топло, пијуцкамо неко вино и надгорњавамо 

се стиховима. Одједном, ничим изазвана дохвати се 

омиљене теме: „Стварно сте ви мушки били идиоти 

невиђени! Како сте могли тражити од жена да вам перу 

ноге?“ 'Шта ту има идеотско ако то радиш некоме кога 

волиш? Ево, ја ћу теби из чисте љубави да оперем ноге.' 

(Мангупски.) Одем до купатила, наспем топле воде у 

лавор и донесем у собу. Ставим јој ножице у воду и 

почнем их њежно миловати водом. А, имала је ногу као 

нико! Стопала мало већа од мог длана, прстићи као 

извајани, сваки зглобић округао до савршенства, 

листови дуги, вретенасти и њежни, а кољено као 

избрушено од слоноваче. Дуге и праве као стријела. 

Кренем ја и од кољена навише као вељу није јој тај 

феминистички програм изапрао сваку емоцију кад она 

објема ногама шљапи по води. Цијелог ме упрска, уђе 

ми сапуница у очи, погасише се мени све лампице, 

шчепах онај лавор и сав јој сасух на главу. Ђипи она са 

кауча, зграби кухињски нож и јурну пут мене. Да је не 

ухватих за руку и не уврнух да од бола испусти нож, 

тачно ми просу дроб. „Пушти ме, мушки скоте, да ти ја 

покажем како се перу ноге,“ сијева она очима. Држим је 

са руком уврнутом на леђа и чекам да се смири. Када 

сам осјетио да је дошла себи, кажем јој: „Хајде да као 

прави интелектуалци аргументима расправимо ову 

ствар?“ „Де, баш да чујем те интелекуалне аргументе за 
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прање ногу од вас што све рјешавате силом, преко 

кољена и изнад кољена!“ каже до краја иронично. 'Па 

има и оних које проблеме рјешавају тако што саспу 

сапуницу човјеку у очи и шчепају нож да инсану проспу 

дроб,' враћам јој истом мјером. „Шта да радиш 

напаљеној стоци када ти крене руком испод сукње 

право међу ноге?“ узвраћа ударац. 'Па и та друга стока 

има руку па нека му и она њом крене међу ноге и врати 

му истом мјером, а не за нож.' Изненада ме, док сам се 

церекао, шопи по глави: „Е, ево ти истом мјером!“ 

'Добро, добро,' помирљиво ћу ја. 'Хајдемо аргументе на 

сто. Ево видиш, некад је та, како ти кажеш мушка стока, 

по ваздан рмбачила најтеже физичке послове без којих 

није било опстанка породици, а у које би било невиђена 

грехота и срамота упрегнути њежну женску руку. Орала 

од зрака до мрака да би хљебом прехранила фамилију, 

косила од јутра до вечери да би обезбиједила храну за 

стоку од које се живјело, бубала сјекиром у чворнате 

букве да би направила кров над главом и припремила 

огрев за зиму, носила се са бијесним воловима и још 

бјешњим коњима и то све за жену и дјецу, залагала 

главу пред душманску пушчану цијев да му не робе 

кућу и фамилију. Чинило ми се да прича има ефекта па 

кренух да поентирам. Е, кад увече таква стока сломљена 

рнтањем  једва прекорачи кућни праг је ли му севап 

било опрати ноге да душу поврати и не би ли био 

употребљив увече када дјеца поспу.' „Само вам је, 

скотови мушки, она ствар у глави!“ изгледа да оним са 
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успаваном дјецом све покварих па пожурих да 

поправим.  'Е, видиш, та жена је можда све то радила из 

захвалности, поштовања и љубави и можда је све то 

она, а не он желио и све тако док јој просвећене 

феминисткиње не напунише главу о ропском положају. 

Ево, ако је то знак потчињеног ропског положаја, 

потцјењивања и омаловажавања, долазим сваку вече да 

ти перем ноге. Важи ли?' „Важи, али само до кољена, а 

кољена не пипати, ни десно ни лијево,“ каже ликујући 

за све оне које су стољећима мушкарцима прале ноге. 

          (Затвара албум па повјерљиво прича њему.) 

Цијелу зиму из ноћи у ноћ ја перем ноге, само то и 

ништа више, очију ми. Но, како коју вече видим ја њој 

све пријатније. Забаци главу, зажмири, врти кољенима, 

шири бедра, дубоко дише, румени се у лицу, суше јој се 

усне па их влажи језиком… Једну вече скупим 

храбрости и помилујем кољена. Видим листови се 

малкице раширише па кренем онако њежно између њих. 

Чух дубок уздах и осјетих како ми њени прсти кренуше 

кроз косу. Да ти даље не причам -  би шта би. Наравно, 

да сам послије ја био крив, да сам је опио мирисом 

сапуна, да сам злоупотријебио њено повјерење, да сам 

искористио њену тренутну слабост, да смо ми сви 

мушки исти, да смо стока неслана, репата, рогата… ама 

свакаква, да морамо бити горњи да јашемо своје 

ждребице, ама свашта, не знам ти ни испричати све.  И 

тако сваки пут требало је тражити нов начин да испод 

мушкобање каква је вјештачки постала пробудиш оно 
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исконско женско – дубоко и топло, њежно и заносно 

какво је Бог створио у врхунском надахнућу и никада, 

ама баш никада да призна да је то што се догоди између 

нас био зов љубави, младости, неког унутрашњег жара и 

љепоте, него увијек је за то оптуживала те једно вече 

пјесму зрикаваца, друго шум ријеке, треће мјесечину, 

четврто пој славуја, пето мирис мора, шесто шапат 

кише, седмо банатски ризлинг… и тако увијек нешто 

друго, а никад да призна да је то само снага наше жеље 

и љубави. Једну вече каже да сам је навукао на стихове 

Жака Превера, а ја јој онако мушки безобразно кажем да 

смо се ми навлачили и отпријед и отпозади, него да она 

брзо заборавља. Осула је по мени папучама, 

јастучићима, књигама… како сам  мушка свиња која је 

искористила њену тренутну слабост, како мислим само 

на оно, како ми је сва мисао у јајима, како… ама мушка 

наказа, убрани, Боже.  Једном је одведем на моје Вучево 

да беремо боровнице. Сједнемо у хлад једне оморе да 

одморимо. Све је почело тако што сам јој носић намазао 

боровницама па она покушала да врати, а онда се 

запалило илинданско подне тако да се и оморика која се 

баш нагледала врелих чобанских љубави крстила свим 

гранама. Кад смо кренули, припријетила је омори да ће 

је ишчупати из коријена ако икоме о томе што је видјела 

писне и једну једину, а шта би се мени догодило, не 

смијем ни помислити. Цијели дан више није убрала ни 

једне једине боровнице јер оне су као бива криве што се 

догодило оно чему се и оморика дивила.    
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            (Поново отвара албум и задивљено.) Ево је на 

морској стијени. Цијело јој море под ногама. Ама права 

богиња ако постоје. То нам је било једино заједничко 

љето на мору. Право нам лијепо било, знаш – чудо је 

море: купали се, сунчали се, шетали, гугутали, увече 

упијали мирисе мора и боровине и помало се свађали, 

стварно помало, било и онога, није да није, али тога 

јутра ћу се сјећати док сам жив. Осјећам глава ми тешка 

као маљ. Једва отворих очи и зинух од чуда. Поред мене 

лежи Невена гола као од мајке рођена. Разбацила се на 

све четири стране и онако бестидно раширила ноге. 

Неба ми и земље никада у животу нисам ништа љепше 

видио. Гледао сам ја голопички на интернету, у порно 

филмовима и овако уживо, али ово је било чудо од 

љепоте, од хармоније покрета, од залеђеног склада. 

Избуљио и не трепћем, зинуо па их не састављам. 'Шта 

ли се ово ноћас догодило?' питам се, а не могу ничег да 

се сјетим, tabula rasa. Сјећам се једино да смо се добро 

накресали у башти онога ресторана и да сам је једва 

довукао до собе. Знам да сам доље, у башти, поручио, 

док је она телефонирала, себи вотку, а њој негазирани 

сок што је њу увриједило јер као бива ми мушкарчине 

можемо поднијети алкохол, а оне -  жене, слабији пол, 

не могу па је себи поручила дуплу вотку. Онда сам ја 

бранио мушки понос па сам удупло и тако дупла по 

дупла док се Невена није посве одузела.  Сјећам се и да 

је повраћала и да сам је брисао неким салветама и да 

сам је у соби умивао и ту је крај. Њена гардероба 
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разбацана на све четири стране – моја на мени.  Подиже 

она уморно и полако један капак, погледа низасе па 

нагло разрогачи очи и хитро рукама покри милицу. 

„Јеси ли ме ти ово скинуо голу, мушка свињо?“ 'А ко би 

други?' курвански се смјешкам, а знам да је горела вотка 

па она онако буновна скидала са себе све живо док сам 

ја хркао као хајван. „А јеси ли ми радио оно?“ 'Их, баш 

се не сјећаш, а било је божанствено, ти си стално 

понављала 'Још, још, још…' пустио ја машти на вољу. 

Кад она шчепа јастуке, папуче, пепељаре, стоне лампе… 

удара чим стигне. Ја се браним неком ћебади и 

јастуцима, али се убранити не могу. Кад се добро 

задихала и када јој неста муниције, проба да се ухвати 

за сламку спаса: „А када смо радили оно, што си ти 

обучен?“ 'Јутрос, када сам се пробудио, обукао се да 

сиђем доље на кафу - страшно сам мамуран па, вељу, 

хајде да сачекам и тебе.' Дјеловало јој је логично па са 

рукама на милици оде у купатило. Сат времена пљушти 

вода у купатилу. Знам тачно  да то она проба да са себе 

сапере сваки мој пијани додир. 'Мораћеш да опереш и 

изнутра,' довикујем кроз закључана врата. „Ћути тамо, 

пијани мушки скоте,“ сикће она кроз млазеве воде.  

'Пијан, не пијан, ја се сјећам сваке ситнице, а ти ничега 

или те је стид да признаш, признај бар да је Бог алкохол 

створио само за мушкиње. Хоћеш ли да ти испричам 

детаље?' „Добићеш ти детаље кад изђем,“ пријети кроз 

стиснуте зубе. Чим је изашла из купатила, сишли смо у 

ресторан. Поручила је себи лимунаду и кафу, а ја вотку. 
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Кад угледа вотку, скупи рамена и стресе се: „Стварно 

сте ви мушки велике свиње када и на мамурлук можете 

пити.“ 'Клин се клином избија,' кажем важно, а не пијем 

вотку, него она мене. Ћутимо. „Ако останем трудна, 

заклаћу те зубима,“ каже не гледајући ме у очи док 

бијесно врти чашу у руци. Драго мени што је насјела на 

причу па као бива забринуто: 'Шта ћемо, и ако буде, 

наше је.' Никако не могу да схватим како не може да 

сконта да ја нисам био у стању ни себе да скинем, а 

камоли њу. За доручак смо нешто мељали по тањирима, 

не да вотка. Одемо на плажу, лежимо и презнајамо се, 

вотка излази на сваку пору. 'Знаш да си ми у заносу 

рекла 'Волим те као Бога'? Волите ви женске да од нас 

мушкиња правите богове па да нас онда рушите,' 

измишљам ја. Скочи, покупи своје пешкире па и не 

погледавши ме оде на други крај плаже. Када сам се 

вратио у собу, њених ствари нигдје. Касније сам сазнао 

да је узела собу на другом крају ходника. Доручковали 

смо, ручали и вечерали за истим столом. Сијева јој из 

очију, видим да би ми радо онај нож од есцајга сјурила 

у трбух. Тјерам и ја инат онако тврдоглаво, мушки, 

магареће. Срећом остала само два дана за инаћење.  

          (Устаје и гледа кроз прозор замишљено у даљину.) 

Чим смо се вратили са мора, Нени стиже порука од оних 

њених из великог града да су јој тамо нашле посао и 

стан. Таква прилика се не пропушта. Растанак је био тих 

и тежак. „Нисмо ми једно за друго,“ она ће. 'Знам,' суво 

и тупо кажем, а обоје знамо да лажемо, да смо негдје 
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дубоко у нама запретали нешто што нас снажно спаја. 

„Нисам ја рођена за срећу,“ она ће. 'Свако је рођен за 

срећу, само што је неко зна, а неко не зна наћи. Све ће 

зависти од тебе.' „Можда је ја не знам препознати.“ 

'Знаш оно о оној пијаној ноћи на мору сам све измислио. 

Нисам ја могао ни себе скинути, а камоли тебе.' „Значи 

ниси посве ђубре,“ суво се осмјехну. 'Јесам, него сам 

био превише пијан па нисам могао оно што сам хтио,' 

поштено признах. Растанак је био без руковања и 

пољупца. Било би сувише болно. 'Буди срећна у инат и 

јави се понекад.' „Хоћу,“ рече, обриса прстом једну 

сузу, окрену се и оде некако покуњено и тромо, без оне 

њене хитрине и енергије. Нисам плакао, не да ми мушки 

понос, а нешто ми се скупило па бих ручао до неба само 

да ме није срамота. Знао сам да такво феминистичко 

чудо, такву свађалицу и вјетропирку, никада више нећу 

наћи. И нисам.  

            (Враћа се и уморно сједа за сто. Милује албум 

као нешто живо и драго.) Била је то нека тиха, 

усамљена и тужна јесен. Често сам сједио на тераси 

онога ресторана и тупо гледао у ријеку. Нисам ни о 

чему мислио, ништа сањао, ничем се надао. Текли дани 

и ја као она вода и осјећао сам да ме све мање има. 

Некако пред зиму срео сам Лену. Ленче је прича за себе. 

Она је увијек знала шта хоће и куда иде, а оно што хоће 

морало је бити сад, одмах, истог трена. Све јој је ишло 

од руке, брзо и лако. Нисам ни дошао себи, а ми се већ у 

мају вјенчали. Сљедећег маја већ добили сина па 
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сљедећег кћерку. Нена је за све то чула и коментарисала 

кратким порукама. „Чула сам да си нашао неку гуску да 

је пумпаш.“ „Морао сам наћи другу када је одлепршала 

прва.“ Када ми се син родио, написала је: „Направио си 

пуноглавца, честитам.“ „Да нисам једне ноћи био мртав 

пијан, направио бих га раније.“ Као одговор ми је 

послала слику шипка, Нена је остала Нена. Када ми се 

родила кћерка, написила је: „Родила се мајка Југовића, 

честитам.“ Забољело ме па сам морао написати: „Не 

заборави уз њега купити моторић.“ Мало је ћутала, а 

онда  једног дана пита: „Је ли робиња робиња?“ 

'Наравно, мора се знати ко је мушко,' пркосим, а добро 

знам какво сам црно мушко. Једног дана је питам: 'Јеси 

ли још увијек луда?'  „Наравно! А ти?“  'Нисам, ја  сам 

увијек био паметан као свако мушко.' „Знам,“ пише, 

„сва вам памет међу ногама.“ 'Гдје и вама,' не остајем 

дужан. Синоћ је онако баш право безобразно питам: 'Је 

ли милица још онако гори?' Одговорила је питањем: 

„Знаш ли шта сам обећала оној омори на Вучеву?!“ 

Нисам јој признао да сам љетос био код оне оморе и да 

и даље ћути као заливена.    

           А Ленче, што је та мрзјела феминисткиње, то је 

право чудо. За њу су оне биле велеградске опајдаре и 

напаљенице које не знају шта ће са собом и са животом. 

„Мора се знати ко је мушко,“ увијек је понављала, а ја 

био силно важан и поносан. Стварно смо се дивно 

слагали. Ја сам кувао јер имам више талента од ње. Прао 

сам суђе јер је она на мајку па може од хладне воде 
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добити уполу зглобова. Усисавао сам подове и пеглао 

веш јер се плашила да се не повије у леђима као отац. 

Јели смо само храну за коју је она знала да је здрава, 

пили вина која она изабере, носили гардеробу за коју је 

она тврдила да је модерна, дружили смо се само са 

онима који њој одговарају, ишли у позориште када се 

њој иде, љетовали тамо гдје она изабере, скијање није 

вољела, а ја нисам важан, оно само радили када је глава 

не боли, а свима понављала: „Мора се знати ко у кући 

носи панталоне! Бога ми код мене у кући је све по 

старински, све буде како мој Слободан каже. Он је 

закон и за мене и за дјецу.“ Ја сам био бескрајно срећан 

што нисам папучар ни кућна помоћница, што сам 

мушко и глава породице, што је моја прва и задња, што 

моја веже и дријеши, што носим панталоне. (Шета 

нервозно по позорници и понавља.) Панталоне. 

Панталоне. Чудна ми чуда – панталоне. Ама,  јебем ти 

панталоне ако су још једино оне остале! (Откопча каиш 

и панталоне спадну, а испод њих се покаже сукњица.) 

Ево, ево - сада смо равноправни! Дибидус равноправни! 

Што би било различито кад може исто?! Јесте ли 

коначно сад срећне? Е, хвала Богу нека вам је једном 

срце на мјесту, нека вам је коначно све по вољи.  Срећан 

сам и ја, ама жао ми жена, прежалити их не могу. Да ви 

само знате како су то дивна створења била – мека и 

њежна, лака и лепршава, топлота која камен угрије и 

топи ледењаке, цијела од љубави, душе и срца, богиње 

које ходају земљом, највеће савршенство које је Бог 
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створио због кога су се мушки на двобојима убијали. А 

данас? Ево овакве као ја, (Уврће гузом и поправља сисе.) 

сто посто равноправне и једнаке, само што им је оно са 

моторићем, а направићу и ја себи милицу од гуме и то 

на срују, одох одмах почети правити, не могу више 

трпљети ову неједнакост и неравноправност, него, 

брате, све исто и фик. Кад оне могу пишкити стојећи, 

могу и ја лијепо, онако елегантно као оне некад 

чучнути. (Елегантно и заводљиво чучне.) Ето, шта ми 

фали, је ли ми спала круна са главе. Оне би сад да ја 

устанем па да онако мушки млатим њим, е, сад нећу у 

инат, ето вам га на, тражиле сте, гледајте.  (Устане и 

крене са позорнице па се са пола пута врати.) Немојте 

да од некога од вас ово чују Невена и Лена, исто је то 

болан, изгорио бих као шибица, а ако се нека од вас 

препозна у њима, извините није било намјерно; ако се 

неко од мушких препознао у мени, жао ми га је као 

брата рођеног. Прашћајте на дангуби! (Поклања се и 

излази са позорнице.)   
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Енглеска култура и прогрес  
                  
           (Млађи, прилично смушен, човјек сједи на 

скемлији с крвавим завојем око главе, лијева рука у 

троуглој марамици везаној око врата, а десном 

врти лопу на поду. На њему поцијепана кошуља и 

панталоне, без патика у подераним чарапама. 

Збуњено с тугом, горчином и кајањем у гласу, али 

искрено и повјерљиво прича.) Прије неки дан ме 

спопаде један другар да с  њим идем на велико 

финале – састају се два краљевска клуба. Жа' ми 

дати 50 еурова, ал' и утакмица је краљевска па ми 

неки ђаво не да мира. Растанем се некако с 

еурићима и кренемо, а све ме нешто к'о опомиње да 

би могло свашта бит' па ми се и иде и не иде. Силан 

народ куља све у једном смјеру. Машу некаквим 

заставама и бакљама, натежу пивске лименке, 

нешто арлаучу из свег гласа, зашврачили оч'ма к'о 

ван себе, чисто ме дође стр', али сад не бива. 

„Тражио си бика и још га добро платио,“ помислик 

с неком опаком и злосутном горчином у души. 

Елем, увати ме 'на дивља ријека и ваља према 
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једној капији. Наб'ло нас у 'ну колону к'о сардине, 

једва ватам помал' зрака к'о риба на сувом. 

Прогураше ме кроз капију и испред мене се показа 

пољана од око стотинак са седамдест метара, равна 

к'о длан, а трава млада, зелена, подшишана све на 

исто. На средини ивице ужиг страна побијена по 

два коца на око седам метара размака један од 

другог и висине близу два и по. Одозго по њима 

покована греда па за њу причвршћена мрежа. Око 

те пољане поредана под благим успоном сједала, 

једно тик уз друго. Све пуно к'о шибица. Мој 

другар каже да има шесет 'иљада душа. Куку, леле, 

шта је стоке, а да сву моју Модричу и сва села 

сјатиш на исто мјесто не би скупио ни трис 'иљада 

од 'нога што се тек испилило до 'нога што је већ 

једном ногом у гробу. И све то нешто запомаже у 

један аваз к'о да су сви, Боже ми прости, ван себе, 

изгледа да се све то прецугало, надувало или 

нафиксало. Ау, црни кукавељу, ђе дођок да ме 

излуде за моје рођене паре!  

          Када на 'ну пољану истрчаше двадесет два 

момка, све се то, јуначе, запали, кључа као врела 

вода, маше 'ним заставама и бакљама, завија из свег 

гласа, какве црне луднице, 'во је лудница не на куб, 

него на 'иљадити куб, све се запалило до црвеног 

усијања, горе све четир' стране к'о пожари о Илини 

по Ерцеговини. Шта ћу, кмечим и ја, збогом лијепа 

памети, с ким си - таки си. А тек, кад 'ни доље на 
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зелени почеше јурити за 'ваком лоптом – њиг 

двадесет два, а једна лопта, прокључа на 'иљаду 

степени и псују, и звижде, и урлају, и ударају у 

бубњеве, и трубе, и кидају одјећу и столице, и 

прескачу ограде па иг вата полиција и леши 

пендрецима. Довикују озго 'ним доље што јуре к'о 

муве без главе: „Држ' га, међеде; пригњечи га, 

слоне; поити, говедо; не дај се, коњино; покрен се, 

магарчино; омани га, мамуте; шта се цериш, 

мајмунчино; о јеси стока неслана, ајване репати…“ 

Ама да ти даље не дуљим – цијели зоолошки врт. А 

ондак им дају упуства шта им је чинит': „Поломи 

му све четири, мајку му шугаву! Ишчупај му 

гркљан, оца му сипљивог! Извад' му бубрег сестру 

му нафрчкану! Разбиј му кљун, брата му 

надуваног! Заврни му јајца ђеда му уштројеног! 

Декни га међу рогове бабу му ћораву! Саспи том 

нерасту зубе у грло! Јеби му мајку кроз мајку! 

Натрћи му оца у шупак! Јеб' му краља у нос! 

Кресни му краљицу међу очи! Убоди му принцезу 

одоздо са табана…“  И то све због 'вога округлог 

чуда (показије лопту) пас му мајку јеб'о! Вичем и 

ја, морам, а пружила ми се прилика  да и ја убодем 

принцезу одоздо са табана. А ондак сви углас 

пјевају к'о 'имна што се пјева: „Слон вам краља ено 

мота / на ливади испод плота.“ 'Ни други 

одговарају: „Ал' вам међед трћи краља / баш 

поштено како ваља.“ Пјевам и ја обоје, шта знам 
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мислим тако треба, кад комшија каже: „Ћути, 

будало једна, разбиће ти неко тикву, њи'овог краља  

жега слон, а нашег међед. Они су аветиње, а ми смо 

луде.“ Те ти се ја пришути, а никако не знам у чему 

је разлика између аветиња и луда, како год то 

саберем и одузмем мени дође на исто. Жа' ми 

нашег краља, ал' ми лакше кад помислим да 

њи'овог мота слон, а на крају ко иг је гонио да буду 

краљови па да иг аветиње и луде трће. Никако не 

могу да се помирим да сам луда. Ама, иш'о сам ја и 

у школу и добиј'о неке петице из фискултуре и 

владања, и мама ми говорила, кад сам у првом 

основне пој'о десет са луком за три минута: 

„Паметно моје!“ Но, на крају боље и то нег' 

аветиње или чуо сам да се неки зову, глуво било, 

гробари, па лешинари, клошари, манијаци, говнари, 

дивља телад, стока, хорде зла, ђаволи (пу, пу 

далако било), којоти, хијене, глодари, курвини 

синови, робијаши, добро оно куроње и пичари и 

некако човјек може разумјет'. Било је ту још 

пјесама, него није пристојно да иг наводим, можете 

само мислит' како су прошле јадне краљице, ни 

криве ни дужне, нема ко иг и ђе иг и у шта иг није, 

да простиш, 'но. Знам да ми ви 'во не вјерујете, ал' 

све је жива истина, само не д'о ти Бог да видиш 'ву 

лудницу. Када 'во чудо (показује лопту) улеће у 'ну 

једну мрежу, половина урла к'о ван себе, а 'на друга 

пола режи к'о дивља. Урлам и ја док ме нека шапа 
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не тресну по тинтари и мени се све звијезде 

просуше пред очима, једва остадок на ногама. 

„Шта би?“ питам комшију к'о да сам дош'о с друге 

планете. „Шта би? Добио си по пички, не урлаш и 

не режиш кад треба, гледај мене!“ објасни ми. Те 

ти ја од тада и завијам, и режим, и јебем (мислим 

псујем) исто кад и комшија. Да ми не би тога, тачно 

с ћавак главу изгубит'. Да ме 'нај још једном састави 

'ним маљем од шаке, више ти не бик устај'о и ту све 

због 'вога округлог говнета с јеме му се затрло да 

Бог да (опет пријетећи показује на лопту). Таман 

се мало опоравик кад ми неко, да простиш, гурну 

прст отпозада. Сав се ја укочи, стисн'о зубе, очи 

искачу, згрчио и скупио, ал' џаба - прст униђе. 

(Опонаша увртање гузом.) Уврћем се десно и 

лијево, не бик ли га како ишчуп'о, а он унилази све 

дубље. Окренем се јадник 'нако смотан и укочен да 

га пљунем, ал', кад виђек колика ми се стрвина 

цери, начисто се о'ладик и одузек. „Послије 

утакмице,“ рече ми онај мркаљ, намигну ми и 

извади прст. Полако се угурак пред комшију да ми 

чува тетку, а он не зна каква је мене мука спопала 

па се у чуду крсти: „Куд ми се гураш у крило, 

нисам ти ја матера!“ 'Но чудовиште стално држим 

на оку и мислим: „Шта ћу и куд ћу кукавац сињи 

пос ље утакмице?“  Би ми лакше када га виђек како 

се грли и балави са неком гаравом сподобом - иста 

к'о он и мушко, светог ми Петра Цетињског. У, шта 
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ме снађе данаске, све због овог' надуваног 

скакутала за траг му се не знало! Помозте ми сви 

свети! Умал ме чоек не навуче и то на јавном 

мјесту да вас 'волки народ види и прича ту бруку 

док је свијета и вијека, да ме се стиди и десето 

кољено. Замал ми чоек преко гусце не узе образ. 

Знам ја да је то данас нормално и модерно, нисам 

баш тол'ко глуп, имају људи право да своју стварку 

мећу ђе 'оће и да су то тамо у неким земљама вел'ка 

господа,  али нека нађу некога ко воли да му униђе 

па нек се трће ђе 'оће, колико 'оће и кад 'оће, а не 

спопало мене ни дужна и крива па да ми отац чује и 

јавно ме се одрекне, матер би ми рекла да би боље 

било да је камен родила па да њим купус притиска, 

а ђед би се у гробу прврт'о дан и ноћ.  

          Ама, јест да сам тамо из неког невидбога, ал' 

знам шта је лопта. Лоптали смо се и ми послије 

школе чисто да се истрчимо 'нако боси по 'ној 

мекој трави. Имали смо и ми и голове и публику, и 

наша је публика вриштала, али се тачно знало ко, за 

кога и због чега вришти. Петруша је врискала за 

Тодора јер је од њега преписивала задаће и још 

због нечега, али није ред 'вако јавно. Сулумија је 

завијала због Вукашина јер јој је сваки дан купов'о 

карамеле, а да ли је било још шта не знам ти ријет, 

Перица је скич'о јер је јадниче бијо најмањи, 

Гаврило брундао јер је бијо најјачи па да се зна, 

Тодор је рокт'о да га чује Спаса, (стидљиво скупља 
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рамена и крије поглед) и ја сам због, о јес ме стид, а 

'на је стиљива, не могу вам никако ријет, ал' кад 

ућерам го добро се процикнем и испод ока 

погледам у њу, а 'на оборила главу па кроз 

трепавице гледи у ме… елем, свако је им'о свој 

разлог. Славили смо и ми побједе и туговали због 

пораза, ал' не к'о да је ријеч о бит' ил' не бит' или к'о 

да смо поскидали све звијезде ил' да је наст'о смак 

свијета. Нијесмо ни ми баш тол'ки сељаци - и 

данаске ми на неком пољанчету крај потока 

зађедемо мотке, бачимо по коју пару, скикне и неко 

прасенце, у потоку се лади по нека гајбица, а ми 

јуримо за 'ним фузбалом (ваљда се то тако каже на 

томе њи'овом инглишком) све док не исплазимо 

језике и не попадамо мртви уморни па онда 'нако 

мртви навалимо на још топло прасе и заљевамо 

'ладном пивчугом. Буде и ође матљаже и свакаквих 

имена и пјесама, ал' све је то мачји кашаљ за 'во 

црвено усијање ђе све букти у пламену, ђе је све 

ван себе, ђе не мо'ш наћ' ни једног јединог да је бар 

малкице нормалан. Нијесмо ни ми посве заостали – 

имамо и ми стадион, и плаћамо карте, додуше по 

двије ка-ем-ице, али плаћамо, и јебемо матере 

играчима (имамо право за своје паре) и пријетимо 

оним другим, ал' према 'воме злу, то ти дође к'о 

љубавно шапутање на јастуку. Знаш, донесемо и ми 

помал' кобас'це па нарежемо 'нако културно и 

'игијенски на новину и помал' натегнемо оне 
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мученице из плоске, али 'ви се 'вође, јадо мој, јавно 

фиксају, дувају, шмрчу… не знам ти ни ријет' како 

се све то зове послије чега си ван себе к'о зомби и 

то све к'о бива због 'вога шареног чуда.    

          Е, 'во ви не знам да ли је тачно, прич'о ми 

комшија, а пошто је мене сматр'о дебилом за 

фузбал, можда је тјер'о шегу на рачун моје 

глупости. Каже да је на једну утакмицу у Београд 

дошло чак десет 'иљада Вранцуза, цијела Модрича 

кукала ти мајка, да би пошље утакмице масовно 

плакали и јебавали матер лично својима. Никако не 

могу вјероват' да је тол'ка стока превалила тол'ки 

пут и дала тол'ке паре да би гледала како 'во 

округло чудо два'јес људи гања деведесет минута. 

И још каже да су једног уцмекали јер је арлаук'о на 

погрешном мјесту, у погрешно вријеме и међу 

'нима другим. Јадник! Ко зна, можда је и тачно и 

мене 'нај међед што ме 'нако душмански декн'о 

шапом умал' није упокојио, и сад ми зуји у уш'ма. 

Е, 'во му никако не могу вјероват', мора да тјера 

шпрдњу са мном 'вако недовршеним. Замислите, 

каже, да је сав тај стадион купио један господин 

тамо из Инглишке и да све 'ве наше паре од 

улазница иду њему у џеп и да узме још много више 

од телевизије да може 'во сликават' и продават'. 

Замисли само, јадо мој, колк' је то брдо паретина и 

колк' би се ћевапа за то могло купит', цијела Босна 

не би то могла ижјест' за десет година, а 'ни иг баш 
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меракли тамане. А 'во сто посто лаже. Каже да је 

тај исти господин покупов'о за добре паре цијели 

'нај један тим и да иг ондак препродаје другима и 

тако зарађује силне еврове. Боже, будале, да купује 

и продаје живе инсане к'о да је то стока. То мора да 

је он из историје учијо како су некада куповали и 

продавали робове па мисли да је то могуће и 

данаске у 'воме демократском цивилизованом 

друштву како је инглишко – помијеш'о времена. 

Комшо, комшо, нисам баш толки бленто да бик ти 

то вјеров'о, имам и ја неку чуку, к'о да је не знам да 

су и ти фузбалери нечија ђеца па ко би, болан, 

болан, дозволио да му ђецу купују к'о кртолу на 

тезги ил' к'о коњове на марвеној п'јаци па ко више 

дадне.    

           Е, мајко моја, кад 'нај потрчко у црном 

запишћа да је крај, какав 'аос настаде. 'Ну 

једанесторицу у црвеном гађају чим стигну 

флашама, лименкама, упаљачима, сједиштима… 

једва живе главе унијеше у 'нај тунел. Један од 'ни' 

плави' шутну лопту у публику, а 'на лет, лет па 

право мени у руке. Шчепам је к'о да сам добијо 

бинго. 'Оће да ми је отму, а ја не дам к'о да ми је 'на 

све на свијету, к'о да ми од ње живот зависи. 

Загрлим је 'вако с обје руке, нема те силе да ми је 

отме па одустадоше. 'На једанаесторица у плавом 

се љубе, скачу једни на друге, јашу се, ваљају се по 

трави… био сам подалеко па не виђек добро раде 
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ли и 'но друго, знаш, брате, 'но што се доскора 

радило само супротном полу и по мраку. А 

публика, не знаш ко кога љуби, а ко кога матља. И 

мене су и љубили и матљали, љубио сам и ја, али 

ми се све чини некакво бркато, пјано мушкиње што 

заудара на зној, лук, ћевапе и пиво, ук, Боже, ми 

прости, и сад ми се повраћа од тог. Један ми ућер'о 

језик до ресице, једва му се отек и повратик по 

једном ошишаном на ћелаво испред мене и он ми 

јеба матер и посу водом да ме отријезни, мисли да 

сам пјано или дрогирано. Један неком о обријану и 

ишарану тинтару разби пивску влашу, а 'нај исука 

неку палију па га поче лешит'. Срећом појави се 

однекуд полицајац на коњу па иг растави – паметан 

неки коњ. Приљубим се ја уз 'ног коња к'о вељу он 

је данаске ође једини нормалан и он ће ме спсит', 

ал' 'оћеш врага – пуцају палије на све стране, 

(показује на себи) неко ми расрвачи чело, други 

раздера кошуљу, трећи распори 'лаче… Спадоше 

ми неђе пат'ке, а ја се приљубио уз сапи 'нога коња 

к'о уз рођеног брата неће ли ме он узућ' из ове 

луднице, кад ме и он отресе преп'о се да му се не 

мотам око 'нога што чува испод репа к'о неки прије. 

Гмижем некако, тетурам десно и лијево, шута ме ко 

год стигне, али 'вога окрулог врага не испус ћам. 

Довучем се кући никакав, носим десну у лијевој 

руци к'о слуга Милутин са Косова. Када ме мајка 

виђе 'нако подрераног, поломљеног и крвавог, 



77 
 

врисну жена: „Куку, данас и довијека, ко те тако 

унакази?“ „Аветиње, мајко,“ кажем стењући. 

„Видим и ја да су аветиње, куку мени!“ „Није, 

мајко, куку теби, него куку мени,“ тјешим је ја. 

Испира ми ракијом ране и увија у завоје, а стално 

понавља: „Паметно моје!“  „Није, мајко,“ 

објашњавам јој  „ми смо луде, а они су аветиње, а 

паметник нема.“ Тек тада она закука како је и 

памет одскочила од мене. „Шта ти је то округло?“ 

пита мајка. „Фузбал, мајко, с ћели да ми отму, ал' ја 

не дадок.“ „Па јесу ли те због те скочице тако 

удесили?“  „Јесу, мајко,“ признак тужно. „Шта има 

у њој те те тако унаказише?“ „Само ваздук, мајко.“ 

„У, куку мени, да теби и у глави није само ваздук 

када си је заложио за тај комад надуване коже?“ 

кука мајка из свег гласа.  Док мајка кука, ја се 

гризем због комшије који ме тамо одведе, а ондак 

ме остави кад ми је било најтеже: „Ала ме чоек 

нагузи за моје рођене паре и то за цијелик 50 

еурова. Нека, нека, сам си крив,  нико никога не 

може јебат' к'о чоек самог себе,“ љутим се на самок 

себе.    

           Молим све оне којима се ова моја прича не 

допадне да се не љуте, мени се за праве све 'во 

догодило, можда сам ја стварно само неки баксуз 

чоек који се не разумије у спорт, који није за 

двадесет први вијек и за Еуропу, који је само један 

тешки сељак из тамо неке забити и да нисам баш 
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добро састављен, а да је 'во круна еуропске 

културе, забаве и прогреса. Кажу да је све 'во 

дошло из Инглеске и 'но што се фиксају и дувају и 

'но што мушко ради са мушком а не са женском, и 

'но што се људе продају и купују к'о ајван… Мене 

што се тиче, јебем ти и ту Инглеску таман да има 

сто краљица, а не само једну ћопаву и ћораву бабу.  

          Е, да, данас виђек у Робној кући 'нога што ми 

је био увалио језик, ето, закл'о бик се у све, да је 

нормалан чоек к'о бива неки менаџер, а знам да 

никако не мере бит'. Сретнем на улици и 'нога 

међеда те ме декн'о шапом по глави – лијеп неки 

господин у одијелу и са краватом, ал' ја му не 

вјерујем па на вријеме пређок на другу страну 

улице. А тек кад сам на телевизији видио 'ног те ми 

је прст ућер'о, неста ми бијела свијета.  Он ти је 

нека важна вора, министар или тако нека шуша, 

обећава нам свијетлу будућност и брз напредак.  

Бијаше с њим и 'на његова бива а мушко оба ми 

ока, и он, односно она, ти је нека крупна звјерка, и 

обећава златна брда и долине, а јадан народ не зна 

шта се и у шта од њиг једино може добит'.  Послије 

свега 'вога чврсто сам одлучио и рек'о комшији да 

никад више нећу на утакмицу, а он ми каже: „Иди 

онда, стоко, у позориште, није за тебе култура и 

спорт, не знаш ти шта је савремено и прогресивно!“ 

Можда сам стварно стока и можда ми је јадничку и 

мјесто у позорју, а не тамо ђе се силан свијет јати 
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да културно проводи слободно вријеме и ужива у 

врхунској умјетности.  Опрости ми, Боже, 'вако 

смотаном, неразумном и вјероватно 'нако сељачки 

склепаном под неком буквом, а не измућканом из 

наки' епрувета ил' случајно причињеном под 

утицајем неки' опијата! Е, нисам рек'о да се нећу 

лоптати с другарима крај потока и ић' на 'не 

утакмице од двије ка-ем-ице, него да ти ја нисам за 

вај вр'унски еуропски фузбал, ваљда нисам тол'ко 

паметан и надарен, ко ће знат', мора да је нека 

валинка у мени, ђе ћу ја бит' нормалан, а 'нолики 

народ ван себе. (Одлази иза завјесе, пресвуче се у 

свечано одијело и излази на позорницу.)  

          Елем, ти ја лијепо купим тегет одијело, 

бијелу кошуљу, црну машну и црне ципеле, 

зађедем каранфил за ревер, црвено марамче у џепић 

па шприц шприц помало дезодоранса и парфема и 

стока ти директ у позорје. Е, 'во ми сигурно нећете 

вјероват' - улазнице педесет пут јевтиније, а све 

неки лијеп свијет, само се нешта смјешкају и 

извињавају се, шапућу једни другима на увце, 

климају главама, дамама љубе руке, а оне машу 

неким лепезама, прврћу очима, напућиле усне, 

увијају гузама и ушиљиле сисама к'о латиничко 

слово В када се наопако окрене.  А кад угасе 

свјетло, настане тишина, јадо мој, к'о у гробу, а 

тамо на 'ној позорници нема шта нема од љубакања 

до дављења, од свађа до убистава, од пјевања до 
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кукања, од порођаја до са'рана, буде и баш тужно 

па ја плачем к'о мало дијете, не могу, болан, суза 

набрисат', а опет буде пишурије да се од смијека 

начисто упишким, срећа је да се у 'номе мраку не 

види, а и одијело је тамно па се тол'ко и не 

примијети. Тек тада ми је било јасно што се у 

позорје иде у тамним одијелима и 'аљинама. Право 

се навук'о на позорје. Увјежб'о климоглав и онај 

смјешак до савршенства, па 'но изволите (не 

извол'те) и хвала (не 'фала), научио и 'но да се у 

паузи помало пијуцка и марамицом бришу крајеви 

усана, да се даме испрате до тоалета и ту сачекају, 

да им се каже: „Фризура ти је чаробна, сва сијаш, 

баш ти хаљина (није 'аљина) дивно стоји, брош ти 

сија као (није к'о) звијезда, штиклица ти је као 

саливена мора да је италијанска (а никако не 

'талијанска), ножица ти је као извајана, мора да ти 

је лепеза из јапана, парфем ти је сигурно 

француски (нипошто вранцуски)…“ Свашта 

научијо, сви ме већ вичу господине, неке ме даме 

'нако вршки погледају, јес да су набрале добриг 

година, ал' би се могле још потрошит', види се да то 

гори к'о луч. Вас срећан, баш ми лијепо крен'ло и 

фино се наш'о, кад једну вече, јадо мој, угледам 

'нога мркаља те ми је на утакмици гурн'о прст, да 

простиш, отпозади. И он се уодијелио и украватио, 

сав се удрчио. Спази ме и препозна, намигну ми и 

'нако дискретно напући усне на пољубац. Ууу, ја се 
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одједном сав оладик и лијепо осјетик како ми га 

гура отпозади премда је био на сасвим супротној 

страни дворане. Хладан ми зној обли чело и мили 

низ кичму, а кољена ми клецају, притиск'о гузицом 

столицу и стисн'о зубе из све снаге. Једва ишчекак 

да се угаси свјетло, па се по 'номе мраку ишуљак из 

сале па дирек на врата. Виче 'нај с гардеробе: 

„Господине, господине, мантил!“ „Ама, јеб'о те 

мантил,“ мислим у себи, „чувај образ, односно 

гусцу, а то му сад дође исто.“ Све ти ја кроз неке 

мрачне сокаке, а сваки час се окрећем, све ми се 

чини да и он трчи час са 'ним укоченим прстом, а 

час са 'ном стварком у рукама, трчим што ме ноге 

носе. Улећек некако у кућу к'о без душе и 

замандалик врата и позатварак све прозоре. 

Обилазим цијелу кућу да зачепим сваку баџу.  

          (Излази са позорнице и враћа се у пиџами са 

комадом кобасице, чакијом, плоском и новином. 

Сједа на под, подавије ноге, рашири новине, 

нареже на њих кобасице, потегне из плоске па 

замези.) Кад сам провјерио је ли све добро 

замандаљено, јесу ли ролетне спус ане и завјесе 

навучене, ја ти се лијепо увукок у 'ву своју 

пиџамију, нарезак 'вако себи 'ве кобасе, потегнем 

'ве мученице и ужегнем телевизор. Испрве па 

утакмица. „Нећеш мајци!“ кажем па шклап други 

канал, кад оно позорје. „Е, нећеш мајци ни ти!“ 

шклапим трећи пут кад 'но неки политичари нешто 
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обећају народу. „Е, нећете вала ни ви да сте још 

тол'ки!“ шклапим четврти пут кад Лепа Лукић: 'Од 

извора два путића…'  то, Лепава краљице, развуци! 

Распилавик се ја уз Лепу и почек да потежем из 

плоске брже и више. Отежа ми глава и ја се спустик 

баш ође, метнук руку под главу и утонук у сан. 

Одједном к'о ја се нађок у неком мрачном уском 

сокаку, окренем се и виђу како за мном јури 'нај 

мркаљ и показује ми час прст, час 'ну ствар. Бјежим 

ја, жалосна ти мајка, а ноге ми утрнуле и одузеле 

се. Окренем се и виђек само што ме није уитио за 

раме, а доље га ушиљио не знам да ли је 'нај или 

'нај други тек ја скочим из сна к'о ван себе и 

вриснем. Чу матера и утрча па кад ме виђе 'нако 

изгубљена и  унезвијерена поче да ме крсти: „Бог с 

тобом, дијете, шта ти би?“ „Мркаљ, мајко, с 

прстом,“ муцам и сав дрктим. „Па шта с прстом? Је 

ли ти га гур'о у око?“ пита мајка и брише ми зној. 

„Није мајко у око, него отпозади,“ једва некако 

измуцак. „За Бога, дијете, шта си се тол'ко преп'о -  

'нолишни прст, а 'нолика гусца,“ соколи ме мајка и 

даје ми воде преко машица. Попик мало воде и 

повратик душу, али тек дођок себи кад натегок 

добро из 'ве плоске. Мајка ме тјеши: „Не бој се 

ништа, с утра ће тебе мајка одвест' код бабе Руже да 

ти салије страву. Коме 'на метне олово, стр' оде к'о 

дланом о длан.“  Оста мајка сву ноћ крај мене. Тек 

пред зору заспак и то каже мајка да сам се цијело 
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вријеме у сну нешто трз'о и држ'о руку отпозади и 

стало понављ'о: „Немој, немој! Не дам!“ Ујутру, 

чим смо попили каву, кренемо код бабе Руже. Баба 

нам се право обрадовала. Рече јој мајка да сам од 

нечег награјис'о, не прича моју бруку од чега, ја је 

замолио. Гледа ми 'на у очи и каже: „Плао си се ти 

прип'о, видим ти ја то у оч'ма.“ Стави неку таву на 

шпорет, насу воде у њу па кад вода прокључа, сасу 

у њу неко олово и пуну машу жара. Цврчи 'но и 

диже се пара, а ја лијепо осјећам како нека врелина 

излази из мене. Баба машицама извади комад олова 

и стави на сто. Ево 'вај комад. Лопта, нема шта 

друго бит'. „Куку мени, то си ти мени награис'о од 

оног шупљег ђав'ла. Чим дођем, ја ћу њу на ћепало 

па на пањ па с екиром на 'иљаду комада, све 'вак, 

'вак, 'вак.“ „Немој је, мајко, мене ти, ја њу волим,“ 

цвилим ја из дна душе. „Шта ме све снађе од 'вог 

ђетета?! 'Ајде, добро, нећу, можда помогне 'во 

олово,“ сажали се мајка. Баба Ружа машцама 

извади дрги комад ол'ва, ево 'вај. Ау, исто 'но, не 

знам да ли је прст или 'но друго. Ево, видте и ви – 

исто, је л' де?“ „Е, јест те, Ђуко, кренуло лијепо, 

гледај га само, зна да си удов'ца,“ каже љубоморно 

баба Ружа. „Пу, пу, не потурај га мени, ти си га 

нашла у твојој тави. То је кренуло теби и ти си 

удовца.  Ја сам поштена жена. Откако је умро 

покојни Тривун нико доље није завирио,“ брани 

свој образ моја мајка. „То ти мене да 'вај поганов 
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мене тражи!“ врисну баба Ружа и јурну 'ном машом 

пут моје мајке. Џапају се њиг двије чиј је 'нај, а ја 

знам, куку ми у дом, да он мене тражи. Некако се 

примирише њиг двије, к'о бивак добро је да је 

изиш'о у олову и да неће више у сан улазит' ни 

белаја правит'. „Ево има још нешта,“ каже баба 

Ружа и муља 'ним машицама између угљевља у 'ној 

води. Извади еве 'во и стави на сто. Ћорав види да 

је слово Е. Баба Ружа одмак пут моје мајке: „То је 

онај Енес из Побрђа што ти је лани поправљ'о 

пумпу за воду па успут мало и пумп'о.“ Плану 

мајка к'о жива ватра: „Бештијо стара, то је 'нај 

Екрем што ти је љетоске трес'о шљиве па успут још 

понешто отрес'о и нашло се у олову.“ Одједном се 

мени упали лампица: „Станте! Нијесу то ни чика 

Енес ни чика Екрем. То је Инглесшка, њу пишу 'ни 

учени са Е. Отуд је дошло све 'во што је мене 

попало: и фузбал, и велке утакмице, и макљажа на 

њима, и продаја људи, и дување, и шмркање, и 'но 

да га мушко мушку… све ти је то њи'ова култура и 

прогрес те су је просули милом или силом по 

цијелом дуњалуку.“ „Ама, кумим те Богом, је ли 

могуће да је то све потекло од 'не њи'хове старе 

курве?“ чуди се моја мајке мислећи на Њено 

величанство инглешку краљицу. „Могуће, могуће, 

моја Ђуко, чула сам да ниђе у свијету нема неког 

поганлука да није од њиг, да су сваком злу у 

свијету они кумовали, да се сваком смркло коме су 



85 
 

у кућу дошли, да су неке јадне Индијанце тамо у 

наку Америку скроз потаманили, да за навту и 

злато свуд по свијету крв потоцима прољевају… 

с еме им се затрло да Бог да,“ куне баба Ружа.  „Но, 

Ђуко, сестро рођена, ти све троје ово, ушиј у једно 

парче крпе па нека дан и ноћ носи о врату, надати 

се у Бога да ће му то ис ерати стра' те су му га ти 

поганови ућерали. Знаш ти да мени то иде од руке 

и да сам многима ваљала и прашћај за 'нога Енеса, 

поштен је он чоек, није к'о 'нај Васкрсије преко 

потока, “ не може баба Ружа да опет не угризе моју 

матер. „Знам, знам, Ружо, да си многима ваљала, 

прочуло се то, 'фала ти к'о сестри рођеној. Прашћај 

и ти 'но за 'нога Екрема, није он к'о 'нај Пантелија 

испод кома,“ не може да јој не врати моја матера, 

ђе би прешућело, женско је то болан.  Уви мајка 'ве 

комаде олова у марамицу па се ижљубише к'о 

сестре, а ја гледам да једна другој не одгризу уво. 

„Ек, што ти је женско,“ помислик у себи, а не смјек 

ријет. Чим дођосмо кући, мајка направи џепић за 

'ве комаде и окачи ми иг о врат. Од тада иг стално 

носим 'вако. Не идем на утакмице и позорје, 

најчешће сам  у пиџамији, помало мезим и 

пијуцкам, живим од материне пемзије и помало 

припродајемо дрва – отац нам оставио велику 

шуму (биће нам докле је нас), слушам музику и 

гледам филмове и 'фала Богу и баби Ружи сањам 
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само лијепе ствари Лепу Лукић, Лепу Брену, лепу 

Секу Алексић… и све тако неке. 

             (Устаје и обраћа се публици.) Молио бик, 

ако икако може, да се не чује од мене 'во за 

Инглеску културу и њи'ову краљицу, шта знаш 

ђаво никад не мирује, а 'ни се воле тучити свуда по 

свијету за свашта па можда ће и за 'во лоптање и 

њи'ову излапјелу бабу. Управу је баба Ружа да ниђе 

у свијету није било белаја, а да 'ни нијесу 

умијешали своје прсте и потпалили свој барут, а 

мени је 'ве тарапане с њи'овом цивилизацијом доста 

за цио живот, а не да ме, не дај, Боже, докуче ти из 

те земље фузбала и напретка, јебли би ми мајку 

начисто за сва времена к'о што су многима досле 

широм свијета, убрани ме, Боже, од њи'ова 

прогреса. Нека и вас Бог и сви свети и свети 

Василије Острошки, слава Му и милост, чувају од 

њиг и од 'не њи'ове бабе, њиове културе и 

цивилизације, њијове правде и етике, њијове 

истине и доброте.  Ако ипак награишете, јав'те се 

мени да вас одведем код бабе Руже, 'на је многим 

ваљала, а друго ништа за сада не помаже против 'ве 

куге два'ес и првог вијека.  
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         Љубав сељанчице  

 
            (Писац сједи за столом, испред њега 

рачунар, књиге, отворена свеска, прибор за писање. 

На зиду велика слика Љубиоче, ријечице која извире 

испод Вучијака, тече кроз Дуго Поље и уљева се у 

ријеку Босну. Слике се током причања смјењују – 

Љубиоча: у сунчаном дану, на мјесечини, између 

врба, испод мостова... Писац одлаже књигу коју је 

читао, протегне се, протрља очи, устаје и стаје 

испред слике.) Љубиоча – ни мање ријеке ни веће 

љепоте! Зову је сузом Вучијака испод кога извире, 

вилом Дугог Поља кроз које тече, душом Босне у 

коју се улива, а за мене је она Сељанчица 

Враголанка -  препланула и босонога, разиграна и 

распјевана, заводљива и неухватљива.   Како се 

само вјешто провлачи између њива, ливада и 

воћњака - час се скривајући између врба, а час се 

блистајући на сунцу стакластом површином! Нико 

још не преброја колико је вирова, брзака и плићака 

у њеном току, колико је оних скровитих мјеста гдје 
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се виле купају или оних затона гдје се рибе 

мријесте, колико је врба испод којих се самује и 

сања, тихује и тугује, а колико оних испод којих се 

страсно шапуће и врело љуби! На сваком кораку је 

изненађујуће нова, заводљива и изазовна, никако да 

је упознаш до краја, да је освојиш да је посве твоја, 

женско је то, болан, плаховито и непредвидиво.  

          (Присјећа се.) Боже, како су се вољели она и 

Милорад Видовић, а колико сам ја био љубоморан! 

Милорад је рођени Дугопољац, новинар и 

библиотекар. Већ двадесет година живи у Сиднеју. 

Кажу да су га неки силни и бездушни у његовом 

завичају толико потцијенили и увриједили да је 

тешка срца спаковао кофере и кренуо преко океана 

у туђину. Болан је био растанак са Дугим Пољем и 

посебно са Љубиочом. Сав његов живот је био 

везан за ту сеоску враголанку, њене чари и љепоту. 

И Љубиочи је он био ушао у сваку кап, у сваки 

шум, у дно срца. Нису њихове душе могли 

раставити континенти ни океани. Ноћима су 

шапутали једно другом о ономе што су вољели и 

сањали, чему су се радовали и за чим су туговали, у 

чему су уживали, а чему су се чудили… Да ми је 

неко причао да је то могуће на толику даљину, не 

бих вјеровао, али те њихове приче сам својим 

очима читао на фејсбуку сваке суботе. Чудо је 

љубав, људи моји, њој даљине и висине ништа не 

значе, она савлада све препреке чак и када су оне за 
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небо привезани планински ланци и када су 

бескрајни океани и када нису године него деценије. 

Причају они тако о својим Сливљанима, о њиховој 

прошлости и садашњости, слуте њихову будућност, 

чувају њихове обичаје, вјеровања, празновјерја, 

начин привређивања, лијечења, средства рада, 

људе и догађаје који су за памћење… И све то 

казују искрено, топло, људски са тихом сјетом и 

језиком Сливљана који је пун необичног шарма и 

благог хумора. И онда када се задијевају и 

надмудрују, види се колико се воле. Мислио сам да 

њих двоје ни смрт не може раставити, да они живе 

и дишу једно за друго, да тој  љубави Ромео и 

Јулија, Тристан и Изолда, Оњегин и Татјана… не 

могу ни воде принијети. Био сам сигуран да ће 

Љубиоча као некада Шехерзада хиљаду ноћи, шта 

хиљаду, хиљаду хиљада ноћи причати своје 

радости и туге, а Миле то биљежити и гутати као 

жедан воду, да је неће оставити све док једног дана 

не сконча у њеном загрљају.   

           (Сједа за сто, пали компјутер и налази на 

њему фељтон Љубиоча прича. Слика насловне 

стране фељтона се приказује на зиду.) Међутим, 

једне суботе, по навици, тражим Љубиоча прича. 

Обрадовах се кад угледах познату слику и наслов 

Причање број 101, али ме нешто лецну поднаслов 

Љубиоча пресушила, но понадах се да је то нека 

Милетова шала. Чуј Љубиоча пресушила, никада се 
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то не догађа! Зна она крајем љета добро утањити, 

но пресушити не, али у јесен све то надокнади па 

удари из обале у обалу, а некада добро натопи и 

окупа њиве и поља што се протежу са једне и друге 

њене стране. Кад се утјеших, наставих читање, али 

са сваком ријечи рађала се нова зебња док ми пред 

очима не пуче гола истина: Није пресушила 

Љубиоча, него пресушила прича, а прије приче 

пресушила љубав јер је она њен извор, другог 

источишта немају приче и причања. Све ми постаде 

јасно као дан. Онај њен записничар нашао тамо у 

Аустралији неку другу па заронио у њене таласе, 

препустио се њеном миловању и шапутању, а 

заборавио сироту Љубиочу исто као што момци са 

села забораве сеоске цуре кад оду у град па их 

опсјене оне градске вижле и намигуше, а чиста 

сеоска љепота почне да тугује и вене. Како ће то 

Љубиоча пребољети?! Свиснуће од туге. Треба јој 

се наћи, а можда је то и прилика за мене. Одмах ме 

би срамата од те помисли – грехота је туђу тугу 

користити за остварење својих жеља и снова.        

          Цијели дан сам боловао тугу ове вучијачке 

љепотице и сеоског цуретка кога је онај сада 

велеградски мангуп завео па оставио. Ноћу сам у 

сну слушао необичан шум – тих и далек, болан и 

тужан, пун уздаха и јецаја, нешто попут плача 

усамљеног дјетета или остављене драге или 

уцвијељене мајке.  То је било толико тужно да сам 
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се пробудио сав окупан у сузама. Одмах сам кренуо 

за тим шумом. Јасно ме водила његова туга из 

Модриче, преко моста на ријеци Босни па поред 

Ботајице и кроз Дуго Поље право на баир ријечице 

Љубиоче. (Устаје, прилази слици Љубиоче у ноћи и 

пажљиво и забринуто је загледа.) Кад имам шта 

видјети – Љубиочом не тече вода него сузе – 

бистре и чисте, лију као киша, откидају се из дна 

душе и не жуборе као таласи већ јецају тако да ти 

од туге срце стане.  Сломљен болом спустим се на 

баир. И мени сузе пљуснуше: 'Љубиоча, сестро, 

каква је голема невоља: да ти извори нису 

пресушили или да ти воде нису затровали или да ти 

куга није ударила међу Сливљане?' (Опонаш глас 

Љубиоче, час тужан и болан, час љутит и 

пркосан, а час опет враголаст и заводљив.) „Није 

ниједно од то троје, него ме оставио мој Миле,“ па 

се загрцну и поче се гушити у сузама. Ух, да ми је 

тај бјелосвјетски швалерчина био при руци, не знам 

шта бих му урадио, али му сигурно курварлук више 

не би падао на ум: 'Ама пусти то, није он вриједан 

ни једне твоје сузе. 'Један се отег'о, други се 

протег'о,' кажу твоји Сливљани. Ево ја сам ти 

дошао – елем сам љепши, елем паметнији, елем 

вреднији, елем сам Црногорац,' покушах ја 

неразумно да остварим свој давношњи потајни сан 

и улетим мјесто Мила. „Ти, ти, ти не мош мом 

Милу прић' ни напремасе, 'наке љепоте још љуцко 
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око не виђе - онакав стас, па глас, па бујна коса и 

румено лице, па враголасто око и осмијех, па понос 

и достојанство, па господство и елеганција, а тек 

прича – како само тај везе да и звијезде стану да 

слушају, а када запјева, Боже мој, утихну сви 

славуји и пјесници,  а ти, ти сједи ту ђе си ни за ту 

нијеси. Чула сам ја да Црногорци нијесу никак'и 

људи. Кажу да су некако туђи, далеки, хладни, 

брзи, прзнице, смркнути, пријеки и груби… ама, 

сачувај, Боже, а мој Миле тих, топао, мекан, мелем 

за рану, душа од чо'ека. Тај милује не само руком, 

него и погледом и осмијехом, и ријечју. Свака 

његова ријеч кане као мелем на дно душе, он те зна 

завести причом и дићи на небо, зна све звијезде 

спустити у моју воду па ме тако озвјездану пити. А, 

ти, е, јеси ми заприличио за неку бару, а не за мене 

овако виловиту, звјездану, устрепталу… Ја сам 

створена за љубав вилењака и пјесника, а не 

црногорских задртина.“  Ух, право ме наљути: 

'Знаш шта је – мени је право непријатно колико сам 

љепши и бољи од тог твога Мила, то је чисто 

нехумано. Реци ти мени што те та твоја душа од 

човјека остави као посљедњу трању?' Изгледа да 

сам погодио право у живу рану па поче наглас 

ридати: „Е, мој Миле, душа моја! Е, мој Миле, срце 

моје! Ја мог Милу прва окупала и напојила! Ја мог 

Мила сањат научила! Ја мог Милу научила 

миловат' и љубит'! Ја мог Мила научила приче 
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вести и пјесме сновати. Ја мом Милу за сто ноћи 

изшаптала сто прича, а ћела много више од 

Шехерзде, ћела хиљаду хиљада, а он ме остави. Е, 

мој Миле, рано моја, рано без пребола, тебе твоја 

Љубиоча пребољет' не може! Е, мој Миле, очи 

извађене! Е, мој Миле срце ишчупано! Е, мој Миле, 

причо неиспричана, пјесмо неиспјевана, сузо 

неисплакана!“ „Тужи млада за срце уједа!“ 

Заборавих све увреде па и ја плачем као мало 

дијете баш као Вук Мандушић у Горском вијенцу: 

„Благо Андри ђе је погинуо / дивне ли га очи 

оплакаше, / дивне ли га усне ожалише.“ Жао ми је 

са дна душе па је почех тјешити: 'Доћи ће теби твој 

Миле, не може он без тебе, опет ћеш ти њему своје 

приче шапутати на ухо, а он записивати, опет ћете 

се вољети у мјесечним ноћима онако страствено, 

опет ће он у твоја њедра скидати звијезде са неба…' 

везем ли ја, везем, жао ми је као сестре рођене, 

знам како боле искрене и дубоке, а остављене 

љубави, знам да те сеоске враголанке тешко заволе, 

али кад заволе, воле пуним срцем, без резерве и 

задршке – срећан је онај који се таквом љубави 

овјенча.  Међутим, она поче још снажније јецати: 

„Неће, неће… отворено ми је рек'о да је крај нашем 

шапутању у мјесечним ноћима у густим врбацима.  

Није дош'о ни да се поздравимо, него ми то 

поручио преко некаквог Интер Нета. Мора да је 

тамо наш'о млађу, љепшу, богатију. Знају те 
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бјелосвјетске бештије да се нацифрају, накинђуре, 

исцртају и офарбају па заведу чо'јека да чисто 

памет од њега одскочи. Каквих све роспија има 

причале ми моје друге у Црном мору. Кажу да тако 

заведу човјека да се заборави ко је и одакле је, да 

заборави кућу и имање, род и фамилију, име и 

презиме. Ето, чула сам да мој Миле више не 

пјевуши овим нашим сливљанским  језиком, него 

нешто џомрга, сачувај, Боже, ни налик на овај наш 

језик којим се воли, шапће, сања, љуби… онако 

сељачки и вучијачки,“ загрцну се па поче ридати из 

свег гласа. Кажу да је најлакше освојити 

уцвијељена срца па одлучих да још једном 

покушам па шта буде: 'Добро, ево ја ћу научити 

сливљански језик и слушаћу и записивати твоја 

причања колико год хоћеш хиљада. Ти си мени 

најљепша, ти љепше пјеваш од птица, свираш 

складније од вјетра, љубиш слађе од вила, играш 

лакше од лептира, раскошнија од прољећа, богатија 

од јесени… Китићу те багремовим цвијетом, 

мирисати цвијетом липе, плести ти вијенце од 

ливадских трава, од твојих каменчића бисере 

изљевати, мјесечину ти у косе уплитати, звијезде у 

њедра скупљати, пјевати ти гласом славуја…  

бићеш моја вила надгоркиња, моје вјечито прољеће 

и младост, бићу само твој, твој сваком својом 

мишљу и жељом, својим сновима и надама, бићу 
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твој ток и обале, твоја сјенка, огледало твојих туга 

и радости… Ево  пјесму ти написао: (Чита пјесму.) 

                                    Љубиоча 
 

Љубиочи љубим око 

бистро, чисто и дубоко. 

Љубиочи извор љубим 

љубећи га разум губим. 

 

Вучијачка кћери мила, 

што рођењем доби крила 

да кроз шуме и ливаде 

будиш снове, носиш наде.  

 

Љубиочи мрсим косе 

што их младе врбе носе. 

Љубиочи успаванку - 

у сан везем пјесму лаку. 

 

Слушам шапат из давнина 

и пијем је мјесто вина 

па умирем од милина 

од љепоте и немира. 

 

Љубиочи пратим путе, 

пратим путе - ране љуте -  

преко Босне и дуж Саве, 

туго моја, мој Дунаве.  
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Љубиочи лијечим тугу 

повијам је у ноћ дугу. 

Пољупцима видам ране, 

у све наше ведре дане.  

          Е, кад она плану жалосна ти мајка: „Шта ти 

мислиш, барабо црногорска, да сам ја нека лака 

женска, да ћу тако лако заборавит' мога Мила, да 

сам ја к'о оне градске опајдаре што момке мијењају 

к'о чарапе! Нађи себи какву баруштину која ти 

приличи па њој пиши стихове и крекећи са жабама! 

Ћио си да се мало уштекаш код мене овако тихе, 

топле и питоме к'о велиш: 'Она је сад рањива, лако 

ћу јој унић' у срце и душу, а и на нека друга мјеста.' 

Мила нико не може замијенит', ја ћу њему остат' 

вјерна до гроба. То што он тамо по свијету шврћка 

– нека шврћка, мушко је, а ја ћу га увијек чекат' 

овако невина и чиста.“ И мени се смрачи пред 

очима и пукох начисто: 'Е, забоље Мила онај за 

тобом. Он се сад разгаћио и распиштољио на некој 

океанској плажи, ждрака оне пушконоге и гологузе 

што се увијају испред њега и баш га бриге за тебе и 

твоје причање, а ја ти се лијепо нудим да те слушам 

и сваку твоју ријеч запишем и да те волим како те 

нико волио није.' Она разрогачи очи, учини ми се 

прогутаће ме: „Знаш шта је, црногорска смлатино, 

нијеси ти моме Милу ни до кољена!“ И мени се 

смрачи пред очима: 'Знаш шта, вучијачка 
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попишуљо, нијеси ти мени ни до чланка.' Скочим и 

кренем за Модричу. Чујем како ми се грохотом 

смије иза леђа: „Шта је, мислио си мало мјесто 

Мила?! Мало шипак!“ Не издржах него се окренух 

и кажем јој: 'Што си причала, причала си, што си 

вољела, што си љубила љубила си, Миле ти више 

неће записати ни ријечи, неће те ни погледати, а 

нећу ни ја све да клечиш и молиш. Ето ти, де! 

Видјећеш ти како су дуге и тешке ноћи саме, како 

је тешко када немаш коме казати ни своје радости 

ни туге, кад почнеш да причаш сам са собом.'  

Окренем се и пожурим, а чујем како сикће, једна 

глава, а стотину језика. Сад ми мило што је то 

пукло између ње и њеног Миле. Нека, доћи ћу ја 

поново. Утужиће јој самоћа, а женско је то – воли 

причати, само да се онај њен Енглез не предомисли 

или да га не искаширају те Аустралијанке.  

          (Послије разговора са Љубиочом, односно 

њеном сликом, враћа се и потиштено сједа за 

сто.) Пролазили су дани. Некада се сјетим 

Љубиоче па онако чежњиво уздахнем, одболујем је 

кратко па ме поново понесе ријека живота и од 

силних обавеза заборавим и да сам жив. Од Миле 

ни трага ни гласа, снашао се човјек па ужива тамо у 

туђем свијету, стиче и троши доларе, а и те 

бјелосвјетске свашта знају - њих чарима љубави 

уче у школама, у штампи, на телевизији, у 

књигама, у позориштима и на филму, уче их неким 
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ерогеним зонама и стотинама различитих поза па 

човјека зачарају да начисто главу изгуби, још кажу 

имају неке траве и медежине за то па нешто што 

зову афродизијацима… ама, жив им се човјек не 

може отети, а колико ја знам Мила, није им се 

много ни отимао, а наша сирота Љубиоча, самоука 

сељанчица, она ништа од тога не зна, зна само 

вољети онако искрено и дубоко. Туговала она тако 

данима и ноћима. Тјешили је мјесец и звијезде, 

зрикавци и славуји, врбе и траве… и вријеме, а оно 

лијечи све.  

          Елем, једне ноћи чујем гласић, некако танак, 

свилен, далек, као да долази по мјесечини: 

„Глигоре, Глишо, Глишо…“ Пун је неке дубоке 

чежње, слатке наде, меког миловање – просто 

неодољив. Устанем. (Устаје и креће према слици 

Љубиоче у мјесечној ноћи.) Ноћ окупана у 

мјесечини. Кренем за оним гласом између сјенки, 

лак као перо, а онај глас све топлији и мекши, пун 

прикривене страсти и наде. Не осјећам тло под 

ногама, корачам преко њива и ливада, ријека и 

брежуљака, не требају ми стазе и мостови, носи ме 

чудна чежња и нада. Одједном се испред мене 

указа Љубиоча, сва окупана у мјесечини. Свјетлуца 

њена хаљина између врба па загонетно нестаје у 

њиховим сјенкама или се рашири у неком плићаку 

па нестане у виру и тако се игра са мјесецом, а 

шуми чежњиво да тим шумом испуни човјеку сваку 
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ћелију па он стрепи цијелим бићем. Дрхтим од 

сласти и страсти и гледам је као Вук Мандушић 

снаху Анђелију у мјесечној ноћи крај огња. 'Звала 

си ме,' тихо шапнух плашећи се да гласом шта не 

покварим. „Јесам. Знаш Пива и Тара, када смо се 

среле у Дрини тамо код Раче,  ми причале да сам ја 

погрешно чула од неких завидљиваца да сте ви, 

Црногорци, ниткови и никакви људи. Кажу да 

волите мало, да простиш, да се дрчите, а да имате 

златно срце, да се испод епске ширине и снаге 

крије лирска топлина и њежност, да пред љепотом 

знате бити мањи од макова зрна и да умијете 

вољети цијелим бићем од задње длаке на тјемену 

до малог прста на нози и да сте вјерни као нико на 

овоме свијету.“ 'Претјерују мало Пива и Тара, оне 

су моје сестре па као свака сестра хвале брата,' 

шапћем скромно и мекан као памук у страху да шта 

не покварим. „Не, не! Клеле ми се у све своје 

вирове, стијене и борове да је све жива истина, да и 

ви знате отићи у велике градове и далеки свијет, 

али да своја села и сељанчице никада не 

заборављате, да је за вас љубав светиња, да држите 

дату ријеч, да нисте вјетропири…“ Охрабри ме па 

мало гласније наставих: 'Оно јест, кад волимо, 

волимо до кости, до коштане сржи, од врха до дна, 

без резерве и остатка.' „И ја верујем једино у такву 

љубав,“ шапну тихо и њежно. „Знаш, мислила сам 

да се тако волимо ја и онај, знаш који, више му ни 
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име не волим поменути, али ето, би шта би.  

'Далеко од ока, далеко и од срца.' Заведоше га те 

западне витмије. Причале ми ове моје посестриме 

што долазе са запада у водама Дунава да се оне 

тамо, да би завеле људе, дотјерују на разне начине. 

Озидају камена корита, праве вјештачке вирове, 

каскаде, водопаде који жуборе онако складно и 

заводљиво. Дуж обала поплочају стазе, око њих 

посију разно цвијеће, жбуње и дрвеће. Испод 

дрвећа поставе клупе, а у крошњама  смјесте 

разнобојне сијалице и направе чудну игру 

свјетлости и сјенки и њиховог одраз на води. Тако 

дотјеране заведу људе и они начисто побенаве за 

њима. Тако се и онај мој забленуо тамо у неку 

накинђурену курвицу и заборавио на мене,“ прича 

са сјетом и горчином у гласу истовремено. 'Ама, 

џаба им све то. Ништа није равно јагорчевини, 

маслачку и бијелим радама када с прољећа оките 

твоје обале. Ништа не може мирисати као твоји 

багреми и липе. Нико не умије запјевати као твоји 

славуји у жбуњу. Нема љепоте док је мајка природа 

не роди. Све то чиме се кинђуре те западне 

успијуше је вјештачко, без срца и душе. Ти си за 

њих измислила љепоту и чари, ти си рођена за 

љубав,' тјешим је искрено да искреније не може 

бити. „А причале ми да се увуку у неке цијеви и 

њима дођу у сред града па се ту извијају у 

водоскоке, офарбају се у разне боје и све те 
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враголије изводе уз музику неког Бака. Кажу то 

зову фонтанама па долазе људи, сједе на клупама и 

блену у њих као опчињени и још им у воду бацају 

новчиће и подсмјехују се нама сељанчицама,“ 

настави сјетно. 'Гледао сам то у великим 

градовима. Све је то туђе и вјештачко, обичан 

бетон, пластика и гвожђурија и све то ради на 

струју. Нема струје, нема ни воде – зјапи обична 

рупетина. Твоји вирови, брзаци, устави и бране, 

мостићи и воденице су љепота невиђена за те 

градске скаламерије,' настављам сад већ увелико 

осокољен потајном надом. „А јеси ли ти стварно 

ону пјесму написао мени?“ упита стидљиво и 

загонетно. „Само теби и ником више, ове ми ноћи и 

ове мјесечине, твоје ми љепоте и мојих ми очију. 

Цијелу сам пјесму одсањао и из срца излио,' 

изговорих у једном даху. „А, је ли да ме ти никада 

нећеш оставити?“ упита бојажљиво. 'Ко? Ја да те 

оставим? Па баш ти ја личим на некога ко ће се 

попишманити чим угледа оне нафрчкане 

успаљенице? Да ћу потрчати за оним исцртаним 

обрвама, вјештачким трепавицама, напумпаним 

уснама, сисама од стиропора, ама није стиропора 

него силикона, знам да је неки грађевински 

материјал, враг га однио… Ама, ништа, баш ништа 

за мене не може бити равно препланулој 

сељанчици која босонога скакуће преко камених 

плоча, провлачи се између врба, скрива се у 
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живицама, окреће воденичке точкове, игра се 

скривалице са мјесечином, надпјевава са славујима 

и зрикавцима… Знаш нисам ја онај, знаш онај, што 

је потрчао за градским свиленгаћама утегнутим и 

на штикле пропетим. Ја сам ти сељак са дна каце 

који, кад воли, воли од малог прста до неба, који 

воли ноћ и дан цио, који умире у љубави па се 

поново из ње рађа…“ брзам ја сад већ увелико 

сигуран да је моја љубав нашла пут до срца ове 

зачаране љепотице. Враголасто се осмјехну, 

намигну ми и позва у један густи врбак: „Дођи, ја 

ћу бити та твоја сељанчица од почетка свих 

почетака до краја свих крајева, дођи да умиремо у 

љубави и поново се рађамо из ње.“ Љубила ме 

сваком својом капи, миловала таласима, увијала ме 

у своју вјечну младост, шапутала ми стихове 

пјесама које је слушала у својим врбацима, од 

зрикаваца и славуја, пјевушила неке древне 

мелодије које је вјетар свирао у косама врба и на 

њеним таласима, причала праисконске бајке, 

скидала се гола на мјесечини па се онда стидљиво 

скривала у врбаке, кикотала се у брзацима, 

скакутала босонога преко камених плоча… А, ја? Ја 

занијемио пред љепотом, истопио се у загрљају па 

течем са њом у вјечност, у „ноћ скупљу од вијека“. 

Шта је све било те и сљедећих ноћи ја вам то не 

знам испричати, а и не бих због мушке части, а и 

Љубиоча је много стидљива, баш много, а и због 



103 
 

онога њеног Милета, он је мој друг и то много баш 

добар друг, али шта ћу Љубиоча је врашки 

неодољива, а и он ју је оставио, нисам ја ту ништа 

крив - да му би и тамо и овдје, е не може на двије 

столице, не може и бибац и форинта.   

          Једну вече ме дочека моја сељанчица некако 

замишљена и тужна. Сједох забринут на њену 

обалу. Чим примијети моју бригу поче: „Знаш 

јутрос ми био онај, ама знаш који. Иде са штапом у 

руци и шеширом на глави, вуче о рамену неки 

лаптоп и камару, води на ланцу неко бијело џепно 

куче, вуче пун торбак медежина, нема ђавоље 

длаке на глави, сав се збрчкао и зарозао, натурио 

неке тамне ђозлуке да покрије подочњаке и мутан 

поглед -  једва га на једвите јаде препознадох. 

Боже, шта ураде те профукњаче од човјека! Сједе 

ту и каже: 'Утужила жеља па дошао теби. Свуда 

сам био, свашта видио и пробао, али такве љепоте 

нигдје не нађох па дошао да утонем за навијек у 

твој загрљај.' Е, кад мени пуче филм: 'Слушај ти, 

скитнице и курварчино, сада када су те измузле те 

вртигузе и кад су те шутнуле к'о посљедњу крпу, 

дошао си мени, мислиш луда сељанчица чека, а и 

нико је неће. Нашла сељанчица себи сељака, шта 

сељака - сељачину па се волимо онако право 

вучијачки и црногорски, јес' јес' вучијачки и 

црногорски, добро си чуо, ништа се не чуди, исто је 

то, обоје је вучије – снажно и дивље. Волимо се 
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сваком капи, сваким дамаром, сваким погледом, 

волимо се да све пршти и пуца, да се мјесец и 

звијезде чуде и диве, да планета стане и 

уздахне,'ликујем ја, 'а ти се губи док нисам сазвала 

ове моје сеоске џукце па ће подерати и тебе и ту 

твоју мрвицу од пашчета. Што бар себе не ухвати 

неког дугопољског џукца који личи на кера, него 

вучеш то што није заприличило ни мачка да буде? 

Ето с ким се имаш вољети ако ти је миши не  

поједу, а мене остави ономе задртом сељачини из 

Црне Горе!' Зна он како буцају сеоске џукеле, а 

видје да сам и ја начисто пресврнула па се покупи и 

оде онако покуњено и изгубљено. Некако ми га би 

жао, али ни он мене није жалио када су ми све лађе 

биле потунуле, када сам мислила да ћу заиста 

свиснути и пресушити од бола, да је крај свих 

крајева, да је дно дна, да је дошла ноћ без свитања, 

да је дош'о смак свијета… Да ми није било тебе, 

скренула бих с ума. Да ти то, мој сељо, ниси 

љубоморан? Ама, долази овамо, сељачка замлато, 

да ти твоја сељанчица покаже како се воли без 

иједног разреда школе, без филма и афродизијака,“ 

позва ме међу оне најгушће врбе. (Публици.) Шта 

чекате? Мислите да ћу вам испричати како је било? 

Копка вас, волите ви то слушати. Мало сте се 

зезнули, нема тога блага на свијету за које би вам 

рекао иједну ријеч, то је наша тајна за вјечност. 

Могу вам само рећи да је био ватромет и врисак, 
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рај међу врбама, прољеће у мају, ама било је, било 

је све и још више од свега, нема ријечи, ни стихова, 

ни тонова за све то, нема тога ни у најлуђем сну, ни 

горе на небу - неба ми и свих звијезда!  (Полази да 

изађе са позорнице па се враћа.) Не знате ви како 

сељанчице воле, колико широку душу и дубоко 

срце имају, како врашки грле и љубе! Их! Ама, не 

бих је мијењао ни за стотину исцртаних градских 

силиконуша, шта стотину не бих ни за хиљаду ни 

за милион, ни за милион милиона, ама не бих ја ту 

сељанчицу мијењао ни цијели рај, нисам ти ја од 

оних што се у граду попишмане па забораве своје и 

потрче за оним вртирепкама, сељо сам ја – сељо са 

дна каце, а тај кад воли, воли на смрт и воли само 

оно што је чисто у души и срцу. Одох, чека ме! 

Биће, јој биће као никада и нигдје!  (Мангупски 

намигне, затегне се и дотјера и излази са 

позорнице као на крилима.)  
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        Доба великих лажи  
 

             (Средњовјечан човјек сједи за радним 

столом који је претрпан књигама и новинама. 

Пред њим папир на ком пише, држало и перо, 

мастионица и упијач. На једном зиду географска 

карта Косова. Час чита из новина или књига, 

час пише и говори или само говори, час хода па 

сједа, час загледан у даљине, а час у папире. 

Говори са много ироније, горчине и туге. Загледа 

у неисписан папир па казује њему и себи.) Е, мој 

Спасоје, годинама си се чувао да се не увалиш у 

живо блато политичке и ратне пропаганде, 

бјежао од њених лажи из ма кога центра моћи 

долазиле, не упуштао се у полемику са њима 

свјестан колико је то прљав и узалудан посао, 

чувао се да се не замјериш онима који су 

затровани лажима постајали њихови фанатични 

следбеници, а сад видим људи (рекох ли то 

људи, а требало је тамо они) уобразили да им 
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вјерујем, да су ми испрали мозак до краја, да 

мислим њиховом главом и да озбиљно очекују од 

мене да понављам њихове „истине“ које су за 

њих аксиоми, којима не требају аргументи и 

чињенице и да ми не пада ни на крај памети да 

ти подаци могу бити нетачни и измишљени и да 

се и они могу преиспитивати, истраживати, 

оспоравати и да се озбиљно љуте што у хору са 

њима не понављам њихове поруке и то гласније 

од њих па ми још пријете да могу одговарати 

пред њиховим законима и њиховим судовима 

зато што папагајски не понављам оно што ми се 

каже и притјераше уза зид, ријеших да им 

покажем да нисам посве сишао са ума и да ме 

нису посве узели под своје па устадох у одбрану 

ово мало разума што га својим по хиљаду пута 

поновљеним „истинама“ нису до краја помутили. 

(Распрема књиге и новине на столу, припрема 

простор за писање.) Што си шутио, шутио! Нека 

ми буде опроштено што браним ово мало мозга, 

онолико колико га је остало од силне помаме 

обмана које су испуниле етар и све оно на чему 

се може исписати ријеч (ама каква црна ријеч – 

пука и подмукла лаж), што бијесно и опако 

кидишу на човјека на крају другог и почетку 

трећег миленијума по чему би с пуним правом 

ово доба могли прогласити временом лажи, а 

себе озбиљно запитати јесмо ли при чистој 
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памети. Е, па не могу више да ћутим, а и немам 

право у име части, поноса и достојанства пера 

којим пишем, у име народа коме припадам, у име 

ђака које сам учио, у има чиста разума који ми је 

преостао послије свих испирања... Ако ми се 

отме прејака или груба ријеч или иронија она се 

односи само на оне који свјесно раде у 

творницама лажи и за које је лаж истина ако 

добро платиш, на оне који из личне користи 

вјерују им у свако слово и на оне који од мене 

траже да им безрезервно вјерујем,  а не на оне 

честите људе које су историја и религија, богати 

и моћни издијелили и сврстали у различите 

торове, који нису лук ни јели ни мирисали и који 

ме сматрају особом која није ни већа ни мања од 

њих и са којом се на равној нози ама баш о свему 

може расправљати без мржње и превара, оне који 

мисле своју, али и мени дозвољавају да мислим 

своју и који знају да је ово само мисао и ништа 

више.     

          (Узима перо, умаче у мастило и почиње да 

пише.) Ево о чему хоћу рећи коју па нека кошта 

шта кошта. Већ четврт стољећа ме 19 земаља Нато 

пакта и још не знам тачно колико оних које 

трчкарају око њих свим својим економским, 

војним, политичким, интелектуалним и 

информативним потенцијалом убјеђују да су 

главни кривци за распад Југославије -  не они, већ 
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Срби. (Устаје, загледа се кроз прозор у даљину и 

говори са заносом као пјесму.) Ето, то не може 

никако да сконта ова букова глава којој је 

Југославија била остварење најљепшег сна који је 

икада сањан на Балкану – држава у којој је живио 

народ истог поријекла, истог језика, исте културе, 

исте историјске судбине, а различитих нарави, 

обичаја, вјеровања и традиција; земља која је била 

толико разноврсна у јединству; чија се питала и 

уважавала не само на Балкану већ и у цијелој 

Европи и много, много шире и коју су сањале 

најумније главе овога простора од Његоша преко 

Мажуранића до Прешерна, која је била истинско 

словенско царство на југу Европе. (Враћа се за сто 

и  ергично узима перо.) Е, ту је кључ, због тога су је 

натисти (види написах нацисти, хоће се само да 

буде тачније) разбуцали као псето масну крпу јер 

им је било много и оно словенско царство на 

истоку, а још ово на југу па сачувај, Боже, да им се 

деси и оно од Чеха, Словака и Пољака у срцу 

Европе, онда би се тек видјело да Европа није само 

германска и помало романска него и словенска. То 

је био прави разлог што су потпалили малоумнике 

на Балкану да буцају своју државу – свој мали рај, у 

коме су сви могли да буду своји, прави и велики.  

(С горчином у гласу.) Нашли су оне који би за шаку 

долара продали рођеног оца, који не виде ништа 

даље од носа, којима је туђе да простите оно слађе 
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од властите погаче, који би да су било ко друго 

осим оно што су од искона били, који живе по 

принципу нека комшији цркне крава па макар 

страдале и моје двије, нека је колико филџан, али 

нека је само моје или да је боље слутити шта ће од 

њих тражити Беч, Рим, Берлин, Лондон, Истамбул 

и Њујорк па то извршавати унапријед, него се 

договарати шта ће они сви заједно рећи па да то 

други ослушкују и поштују или да је боље да 

њихова морска обала, планине, житна поља, 

рудници, комуникације, електране, творнице, 

трговине… буду у туђим него њиховим рукама. Но, 

за злочин разбијања Југославије требало је 

оптужити оне који ће му се жестоко супроставити, 

који су за стварање тога чуда од љепоте на Балкану 

у Првом свјетском рату дали (Узима књигу, листа 

је па онда као чита из ње.)  1.247.435 живота или 

28% укупног броја становника, а у Другом 

свјетском рату, када су је бранили, 1.607.000 

погинулих или 16,25% укупног становништва. 

(Затвара књигу па ће енергично.) Може се Србима 

свашта приписивати, чак и да су надували те 

цифре, али, ето, преполовите их па зар је то, по 

Богу браћо, мало?! Може им се приписати и да су 

луд и бандоглав народ, али нису могли бити толико 

луди да би растурали земљу коју су тако силно 

вољели, за коју су толико жртава дали и за чију су 

се одбрану на вјечност заклели.  Да разбија државу 
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народ кога је трећина живјело изван матичне 

републике (Опет узима књигу и чита.)  (у Босни и 

Херцеговини 1.369.258, у Хрватској 580.762, у 

Црној Гори 57.176, у Словенији 47.097 и у 

Македонији 44.159) могао би само ако нема ни 

грам мозга. (Затвара књигу.) Опет не могу да 

вјерујем да оних који у то вјерују може бити 743,83 

милиона и још охо-хо њих који им чанкове лижу 

таман да су свима њима мозгови чиповани. Прије 

ће бити да вјерују јер тако је рекао Бибиси или 

Сиенен, односно они који су им платили да тако 

кажу, рекао газда слугама,  или имам и ја бар грам 

користи од балканске несреће - или је то или сам ја 

луд, ама посве луд. И све бих им то прешутио (нека 

причају шта хоће и нека вјерују у шта хоће), али 

они, (Устаје и љутито хода по позорници.) 

замислите тога безобразлука, траже од мене да за 

њима понављам њихове лажи: „Срби су разбили 

Југославију!“ Е, не могу вала па нека ме објесе о 

прву бандеру. Не могу јер су моји преци сањали, 

вољели и стварали ту земљу, не могу јер сам је 

посисао у мајчином млијеку и заклео се  у 

војничком строју (а било нас је, било у том строју и 

још смо се потписали), не могу јер је за мене ријеч 

још увијек ријеч, а заклетва је заклетва, не могу јер 

сам „Хеј, Словени“ увијек пјевао са дна срца, не 

могу јер сам ту земљу бранио колико сам могао, 

знао и умио, не могу јер и данас,  тамо у срцу гдје 
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је она била, стоји огромна жива рана. И још нешто 

не могу, не могу да разумијем оне луде Србе који 

би поново стварали некакву Југославију. Знају ли 

они да би се опет сигурно нашло будала који би је 

за пишљиви ситниш или да мало машу репићем 

пред силним или што атавистички мрзе оне друге 

крваво буцали за интерес Њујорка, Инстабула, 

Рима, Беча, Берлина, Лондона и других протува 

које би и даље да пљачкају и по свом уређују 

цијели свијет, а ја још један њен распад не бих 

могао преживљети, нисам преживио ни овај – пола 

ме нема, ама какви пола, скоро ме цијелог нема, 

али ово мало што је остало неће никада више у 

Југославију, неће и не може да јој поново иде на 

спровод. Само се себи чудим како сам могао тако 

искрено и без имало резерве вјеровати да ме браћа 

заиста прихватају за брата и да неће поново стати 

уз првог освајача који крене на Балкан, а кренули 

су многи, сви они који су га и до сада походили 

сабљама и топовима, и то сада само перфидно, у 

рукавицама, као не би они него то раде у име мира, 

првде, хуманизма и демократије – али, ето, десило 

ми се – љубав је заиста слијепа па им вјеровао без 

иједног грама резерве, будала, добар комад будале, 

која није могла да схвати да у невјери вјере нема 

нити ће је када бити. „У главу ми памет 

утјерасте,“ Петар Петровић Његош, али касно, мој 

владико.     
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            (Узима једну од књига, листа је и тобоже 

чита.) Хајде да видимо шта то све ови ковачи 

истине или тачније речено сијачи  илузија и 

продавачи магле траже од мене да им вјерујем 

онако на ријеч као да не знам колико вриједи 

њихова ријеч. Траже ми да вјерујем да је 

Словенија прогласила независност јер је морала 

пошто су Срби већ растурили Југославију и да је 

голоруки словеначки народ са нешто ловачког 

оружја истјерао окупаторску Југословенску 

народну армију (ЈНА) која је располагала  са 1863 

тенка, 1230 оклопних возила, 1934 артиљеријска 

оружја већег калибра око 6400 минобацача, 1799 

противоклопних топова, 449 авиона 190 

хеликоптера, 119 пловила ратне морнарице…  и да 

је у томе крвавом рату јуначки погинуло 18 

Словенаца и несретним случајем настрадала 44 

војника ЈНА. (Замишљеном саговорнику.) Уз 

најдубље поштовање према свакој жртви,  то не 

могу назвати ни ратом за независност, нити 

одбраном од оружане агресије од мрских 

крвожедних и до зуба наоружаних Срба који убише 

чак 18 Словенаца у нападу на словеначку државу, а 

у суштини бранећи своје голе још голобраде 

животе. Ето, тако данас уче словеначки основци 

како је рођена њихова отаџбина из крвавог рата у 

коме су Срби растурали Југославију, а они је бива 

бранили па им се из тога  родила држава за коју су 
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дали 18 живота. Дивим се њиховој бистрини која 

све ово схвати, а ја са великим бременом и година и 

прочитаних књига не могу да разумијем како им то 

Срби подвалише државу растурајући Југославију. 

Не може ми нико објаснити ни како то да потомци 

21.126 Словенаца које прогнане од нациста Срби 

1941. примише у своје домове и прехранише и 

сачуваше до краја рата могу да пуцају на тек 

стасале српске младиће, мора да су то неки други 

Словенци, вјероватно умножени потомци др 

правних наука Марка Натлочена који је 1914. 

године, поздрављајући аустроугарску агресију на 

Србију, написао стихове оне чувене пјесме Србе на 

врбе која ће постати химна и заклетва кољача 

српске нејачи у два свјетска рата и у овоме трећем 

јужнословенском. Не могу да схватим да један 

интелектуалац и хуманиста то може написати, али, 

ето, изгледа да се и то догађа, а да сам ја мало, ама 

мало више, пореметио умом па то не контам. Е, 

браћо Словенци, с вама таквима никада поново у 

исту државу, а не мрзим вас – у, Боже, сачувај, 

далеко било, гдје ћу да мрзим браћу Словене, само 

вас молим немојте ми више солити памет, а ви 

вјерујте у шта хоћете, чак и у то да су вам Нијемци 

и Латини ближи род и већи пријатељи од Словена, 

а нарочито од Срба, а ми, вјеровали или не, молимо 

Бога да вам да сваку срећу и напредак и да вас чува 

од ваших нових пријатеља чије сте слуге били 
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близу хиљаду година. И још нешта, то што по 

београдским сплавовима пијемо са вама шумадиску 

шљивовицу и мезимо златиборски пршут, не значи 

да смо вам било шта заборавили или опростили, 

него само волимо да вам покажемо како се пије, 

мези и весели, да видите како живе људи који нису 

отровани мржњом и похлепом и који знају да воле.   

              (Узима другу књигу и с времена на вријеме 

гдје су бројке чита, а остало прича као сам са 

собом.) Е, тек хрватска прича је аргументована и 

убједљива да човјеку памет стане од њене 

„истинитости“.  Њихов Сабор донесе одлуку о 

независности и њихов члан Предсједништва 

Југославије побједоносно изјави: „Задатак је 

извршен. Југославије више нема.“ Како то он 

изврши задатак, а Срби растурили државу? Не могу 

то да повежем па ме убиј. Или тај исти у 

Аустралији међу усташама је усташа, а онда под 

притиском Европљана постаде антифашиста – не 

знам, мора да је то оно два у један. Руку на срце, не 

разумијем ни како су Срби у Хрватској те 1991. 

године могли вјеровати у хрватски антифашизам 

поготову што њихов Броз каже да су огромну 

већину партизана у Хрватској чинили Срби, или 

што вођа хрватских комуниста др Владимир 

Бакарић на Другом засједању Авноја крајем 1943. 

године, кад је већ било јасно ко губи рат, изјави: 

„…ми смо били више представници српског отпора 
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у Хрватској, него што смо били представници 

Народноослободилачког покрета Хрватске,“ или 

што су у саставу најзначајнијих хрватских 

партизанских јединица скоро сто по сто били Срби: 

Шесте личке – 96%, Седме банијске – 92%, Осме 

кордунашке – 95% и Дванаесте славонске 85%, или 

што су партизанима постајали домобрани и усташе 

крајем 1944. или  почетком 1945. да их не би 

бољшевици стријељали…  И, сада, Срби су требали 

вјеровати у хрватски антифашизам са усташким 

симболима, пјесмама и поздравима па да поново 

плутају Савом и пуне логоре и губилишта. Зар су 

могли вјеровати хрватском антифашизму они чијих 

је 700.000 сународника страдало у Јасеновцу или 

како кажу они који безочно умањују број жртава - 

79 800 пописаних страдалника са пуним именима и 

презименима и 19.432  пописана уморена дјетета, 

замислите – дјетета.   Бранило се колико се могло 

од бројнијег и јачег и још потпомогнутог 

натистима, а онда се повукло преко Саве и Уне 

пред Бљеском и Олујом да би се сачувао само голи 

живот од „антифашиста.“ И тек тада настаје оно 

два и два су десет па ти вјеруј ако си паметан. Срби 

извршили етничко чишћење Хрвата, а српска села 

зарастају у коров и српски градови празни. Не 

може ова моја памет никако да схвати да суд у 

Хагу суди Србе за злочине, за етничко чишћење и 

геноцид у Хрватској, а тамо од 1991. пописаних 



117 
 

581.663 (12,15%) Срба, 2001. остало 201.631 

(4,54%), разлика од 380.032 етнички се 

самоочистила или извршила геноцид над самим 

собом, а прије тога етнички очистила и геноцид 

извршила над Хрватима. За 2.670 убијених Срба, од 

тога 523 жене, за 250.000 протјераних, 25.000 

уништених кућа и 78 порушених цркава није 

осуђен ниједан Хрват, али је за злочине над 

Хрватима осуђено 26 Срба на укупно 429,5 година 

затвора. Не могу да вјерујем да те сиједе умне 
судијске главе не знају одузимати шестоцифрене 

бројеве, да су продали свој образ, судијску част и 

достојанство чак и за дебеле паре, не могу 

вјеровати па ми радите шта год хоћете. То што вам 

не могу вјеровати, не значи да вас мрзим; то што ме 

боле Јасеновац, Јадовно, Книн… не значи да не 

желим срећу лијепој вашој; то што никада више не 

бих са вама у заједничку државу, не значи да ми 

нисте браћа по поријеклу и језику; то што 

хрватским проглашавате све на шта можете 

ставити криж умјесто крста, што на мој језик 

стављате своје име, што српску земљу, светиње, 

књижевност и умјетност проглашавате хрватским, 

што Хрватом зовете Николу Теслу, сина српског 

проте Милутина, или Стјепана Косачу, херцега од 

светог Саве… не значи да ћемо вам то дати и 

признати; то што се плашите да ћемо вам неке 

крваве дугове враћати истом мјером, немате 
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разлога јер своје руке од крви чувамо колико год 

можемо; то што бисте поново преко Дунава, Саве, 

Уне па чак и преко Дрине са још некима са којима 

сте и раније долазили, то неће моћи јер и вама и 

онима другима, и са Кулином и са Поћереком, 

Мачва и Подриње на вијек вијекова памте крваве 

трагове и у искреност и добре намјере никада вам 

више не могу вјеровати, то што је од ваше руке 

страдало најмање сто пута више Срба, него од 

њемачке и италијанске заједно се не заборавља, 

иако нам и даље остајете браћа, то не можемо 

мијењати и када би хтјели, не може се против 

природе и поријекла, против истих предака и 

огњишта.  Опростите ми, браћо, што морам 

вјеровати у запис једног историчара (Чита.) „Нису 

сви Хрвати од 1941. до 1945. клали Србе, али су 

скоро сви били за њихово потпуно уништење” и 

што вјерујем у оно шта записа 2002. године група 

француских и белгијских новинара послије 

обиласка простора од Славоније до Далмације 

(Опет чита.) „Ништа се на овом свијету не може 

мјерити са интензитетом хрватске мржње према 

Србима“ или  запису једног страдалника да су 

„коријени ове мржње у жељи да се уништи све 

што подсјећа на заједничко поријекло, на једној 

страни, и тежњи Ватикана да, не бирајући 

средства,  збрише са лица земље, како они кажу, 

православне шизматике.“ Ето, па ви вјерујте у 
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своју невиност и безгрешност папе, а ми се морамо 

чувати Дајанаца и када дарове носе. И немојте се 

љутити што никада нећемо заборавити Републику 

Српску Крајину, никада.   

          (Узима другу књигу, листа је, тобоже чита 

тамо гдје су подаци и цитати, а остали дио 

текста говори као дијалог са самим собом.) А тек 

какве су се све лажи крчкале у босанском лонцу то 

жив човјек не може разабрати. Не бих то клупко ни 

размотавао – имам паметнијег посла, али замислите 

траже ми да безрезервно вјерујем у истинитост 

свега онога што су они тамо замијесили. Траже ми 

да вјерујем да су на ту републику, пошто су 

претходно разбуцали Југославију, извршили 

агресију Срби. Не знам како ви, али ја не схватам 

да агресор на одређену територију може бити неко 

ко на њој живи најмање, најмање један миленијум, 

а да је то тако свједоче пописи становништва. Да не 

трагамо за оним шта би нам показао попис прије 

доласка Турака 1463. године, почећемо са турским 

пописом из 1875. (Чита.) По томе попису 

православаца је било 52,90%, муслимана 33,25% и 

католика 15,85% или боље да вјерујемо педантном 

аустроугарском попису из 1910. по коме је 

православаца било 43,49%, муслимана 32,25% и 

католика 24,26%, или ономе бољшевичком из 1948. 

Срба 44,29%, муслимана 30,73%, Хрвата 23,94% , 

осталих 1,04, или према попису из 1991. муслимана 
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43,38%, Срба 31,19%, Југословена 5,53%, Хрвата 

17,36%, осталих 2,54%. Дакле, кажу, да су они 

којих је 1875. године било 52,90% или 1910. године 

43,49% или 1948. године 44,29% или 1991. године 

31,19% били агресори на своје њиве и ливаде, куће 

и огњишта, а нису они којих нема ни један промил 

ни у једном попису и који су долазили из арапских 

земаља и били први у дугој историји своје лозе који 

су видјели Сарајево, Зеницу, Тузлу… или они који 

сручише са недокучивих висина товаре бомби и 

ракета на Романију, Озрен, Козару… на којима су 

одвајкада живљели ти, како их зову - агресори па 

ти вјеруј у то ако си толико паметан. (Енергично.) 

Људи моји, немам толико разума, да бих схватио да 

се онај проценат од најмање 85% од прије 1463. 

или  од 52, 90% из 1875. смањио на 31,19% у 1991. 

због добре власти и још бољих сусједа или због 

њихове агресивности на ту земљу и да то није био 

геноцид у континуитету од неколико вјекова, ама, и 

када бих хтио да вјерујем не дају ми бројеви.    

          (Резигнирано.) Тако ти ја постадох агресор на 

своју кућу и земљу, а не они који су играли фудбал 

одсјеченим српским главама на од памтивијека 

српском Озрену и то људи још и сликали за 

властиту част и понос као доказ витештва и 

јунаштва и то без иједне ријечи осуде оних који су 

са њима ратовали раме уз раме, него напротив ти 

бјелосвјетски кољачи постадоше витешки узори. И 
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још нешто тим Србима православцима које  све 

листом, осим десетак чанколиза,  прогласише 

агресорима дадоше и још једно име – четници или 

вјеродостојније ћетници, а то по њиховом значи 

брадата, прљава банда која коље зубима и пије крв, 

ђикани који пале куће и силују жене. Нико неће да 

каже да су ти четници били званична Југословенска 

војска у отаџбини у којој се борило поред Срба око 

хиљаду Словенаца, неколико хиљада Хрвата, двије 

албанске бригаде (Арнаутска бригада „Хоџа 

Зејнели“ и Гајтанска бригада) и у којој је 1943. 

сваки осми борац био муслиман и да је тада 

муслимана далеко више било у четницима него у 

партизанима. Ама, како да вјерујем у муслимански 

антифашизам, када на споменицима погинулим 

партизанима на Козари или на Сутјесци не могу да 

саставим ни једну мало мању чету од њих, а могли 

су у Тринаесту СС Ханџар дивизију регрутовати 

21.018, а у Двадесет трећу СС Кама дивизију око 

13.000 бораца па Смрт фашизму, браћо, и на част 

вам имена ханџар и кама. Шта ћемо са изјавом 

Хамдије Ћемерлића на Првом засједању Земаљског 

антифашистичког вијећа народног ослобођења 

Босне и Хецеговине крајем 1943. када је рат скоро 

већ био одлучен: „Муслимани су се пасивно држали 

према народно-ослободилачкој борби. Изузетак 

чине они ријетки појединци који су одмах од 

почетка ступили у Народно-ослободилачку војску.“ 
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А тај исти ЗАВНО БиХ данас проглашавају својом 

светињом, премда је та групица тамо представљала 

исувише мали проценат народа у односу на оне 

који су огромну већину свог народа представљали 

у Павелићевом штабу - то би народ рекао „китити 

се туђим перјем“.  Кажу четници били сарадници 

окупатора па што онда 1941. године од Нијемаца 

ослободише осам градова почев од Лознице до 

Љубовије, 1943. тринаест почев од Пријепоља до 

Рогатице, и 1944. тринаест почев од Мајданпека до 

Крушевца и што Хитлер уцијени на исти износ 

Дражину и Брозову главу? Кажите ми ви што све 

знате што тај Дража на пушку отима толике 

градове од Нијемаца,  својих ратних савезника, и 

што тај Хитлер нуди толике паре у злату за главу 

свог савезника. Хајде ти, мајчин сине, остани у 

здравој памети! Још када ти кажу да су они 

починили страшан злочин над партизанима и 

припадницима других народа који су били у 

балистима и усташама, а од 250.000 четника у рату 

погинуло 166.000 па јесу ли се то они 

самопоубијали вршећи злочин над недужним 

партизанима, усташама и балистима или су требали 

да кажу: „Другови партизани и господо усташе,  ми 

смо четници и бранимо заједничку нам краљевину 

од фашиста и безбожника, али да не би ми 

починили злочин над вама, дошли смо да нас ви 

побијете.“ Кажу да су четници починили злочине 
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над муслиманима у источној Босни. Тачно, грехота 

би било и од Бога и од људи заборавити 

муслиманске жртве, али је исто тако грехота 

заборавити и онај страшни покоље око 6.000 Срба у 

Старом Броду и Милошевићима на подручју 

Вишеграда. Је ли то злочин убити муслимана, а 

није Србина или је истина у ономе да туђа рана не 

боли? Јесу ли то цвијеће брале усташке бојне у 

Горажду, Вишеграду, Фочи, Чајничу… гдје је 

Хрвата било тек по неколико десетина, ако је и 

толико, и због чега само Хрватима приписују славу 

усташког оружја када су њихову заставу много 

снажније и височије носили муслимани бар када је 

у питању Босна? Је ли то требало рећи, господо 

усташе, кољите Србе, а ми ћемо се склонити у 

страну и одрећи се заклетве коју смо заједно дали 

Југославији и краљу, одрећи се Бога, без обзира 

како га звали и славили и  прикључити се 

бољшевицима и запјевати „Петокрака са пет рога 

/ боримо се против Бога“ или “Ми смо против 

Бога и владара, / против цркве и олтара” и при 

томе за четири ратне године побити преко 480 

српских свештеника, монаха и богослова што би и 

у турско доба био злочин над злочинима, а послије 

рата поубијати још, према Извештају Државне 

комисије Републике Србије именом и презименом 

55.000 људи, а од тога 416 ђака и студената, 2892 

жене домаћице, јер су им мужеви били четници,72 
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новинара, 857 трговаца и кафеџија, 345 учитеља,77 

глумаца и уметника и то све под паролом: “Што не 

ваља убићемо, комунизам ширићемо!“ 

           Није се никако могло признати да су Срби 
имали два антифашистичка покрета међусобно 

супростављена до самоуништења, морало се и од 

Срба направити фашисте и онда  четнике 

изједначити са усташама и на то утрошити тоне 

папира и километре и  километре филмске траке. 

Не вјерујем у ову једначину исто као што не 

вјерујем да су четници били свеци, без обзира што 

су били декларисани вјерници, а поготову не могу 

вјеровати да од атеиста може постати светац 

премда су им слике као иконе држали по свим 

учионицама, салама и уредима. Не тражите од мене 

да пјевам „Познаје се ко је комуниста, / ведра чела, 

а образа чиста,“ – образа чиста, а руке им крваве 

до лаката, хајде ти то, мајчин сине,  схвати. Да се 

схвати да је истина само на једној страни, треба 

много, много већа памет од ове моје, ама ту треба 

тона памети, а тек колико снаге треба да се истрпи 

истина да је много, много више Словена на Балкану 

у Другом свјетском рату страдало од словенске 

него од германске и романске руке заједно и да је 

послије усташке највише Срба страдало од српске 

руке.  Бруке велике, људи моји!  

          Просто  ти све то, него траже ми да признам 

да сам припадник једног геноцидног народа, да 
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дођем на Војничко гробље у Поточарима да 

клекнем и да  јавно затражим опроштај па да ме 

онда каменују. Е, извините, нису ми баш толико 

вране мозак попиле да направим оно што су радили 

неки увлачећи се натистима знате већ гдје па отуда 

једва живу главу изнијели. Лијепо су уредили тај 

споменички комплекс, тако и треба, треба се 

сјећати својих погинулих и одавати им почаст, али 

треба и написати истину да су то борци који су 

погинули вођени идејом о само муслиманској 

Босни, а не жртве клања – нису то овце, то су 

ратници.  Скупљени су ту погинули са подручја  

више од 15 општина и оних 1333 који страдаше  

робећи, пљачкајући и палећи српска села у околини 

Сребренице прије 1995. године  и оних 2628 који 

погинуше у пробоју из војничког окружења и оних 

близу хиљаду што се побише у међусобним 

сукобима или што их због непослуха стријељаше 

њихови команданти, уписаше ту и скоро 500 имена 

живих само да би дошли до цифре од 8372 

погинула којом ће једном народу ударити жиг 

геноцидности за сва времена и тиме изборити 

право и оправдање да га најмоћнији војни савез 

који је икада постојао бомбардује, ракетира и трује, 

а да онда од њега направе дежурног кривца коме ће 

свако имати право да суди кад хоће и за шта год 

хоће. Не могу тај геноцид признати таман да ми 

ставе пиштољ на чело или напуне џепове крвавим 
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доларима као што раде такозваним независним 

дјелиоцима међународне правде. Гдје о геноциду 

може бити ријечи када није убијено ниједно дијете 

или жена, када се војсци остави простор за излазак 

из окружења, када се цијелој бригади од близу 1500 

бораца из Жепе омогући прелазак у четничку 

Србију, тамо дају храна и лијекови па их испрати 

својима у Босну. Јесте велики број погинулих 

војника, али то је питање умијећа ратовања и 

командовања, то је питање за славног, великог 

команданта гдје су му 8372 борца, какве је он то 

операције планирао, како је процјењивао однос 

снага и оружја, морал војника и како је њима 

руководио, за какве је то циљеве и у име чега 

жртвовао толике људе, шта је добио тим жртвама? 

Послије оваквог неуспјеха одговоран командант не 

би чекао да му народ суди, већ би сам себи 

пресудио. Но, сваки народ има право да суди 

својим вођама или да од њих праве хероје и лије их 

у бронзи, а сваки командант има своју мјеру части, 

савјести и поноса.   

          Него, када је ријеч о геноциду, морам да 

нешто питам суд историје јер ономе хашком ни он 

сам себи више не вјерује, а онај сарајевски је 

одувијек био „кадија те тужи, кадија ти суди“ и 

њему би праву оцјену једино Давид Штрбац знао 

дати. Дакле, госпођице учитељице живота, је ли 

геноцид када једна назови војска опљачка, попали 
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и побије све што затекне у 110 српских села у 

околини Сребренице? Ја ћу ти прочитати  само 

четердесет, чуј само четердесет, као да је то мало, 

села у којима и данас спаљене куће зарастају у 

шибље и коров, а тек понека је обновљена (Чита.): 

Андрићи, Араповићи, Бачићи, Бјеловац, Бљечева, 

Бољевићи, Боровац, Брадићи, Брежани, Брђевина, 

Букова Глава, Велика Њива, Гај, Грујичица, 

Завигањ, Залазје, Јежештица, Језеро, Карно, 

Калудур, Клековци, Кравица, Крнићи, Кушићи, 

Магдовци, Међа, Млеочва, Обади, Подравање, 

Прибићевац, Прибојевићи, Радијевићи, Ратковићи, 

Русићи, Сеона, Скелани, Становице, Турија, 

Факовићи, Шиљковићи, Штулићи… Драга 

учитељице, у тим нападима Срби су клани 

ножевима и сјекирама, закивани за дрвеће, дављени 

жицом, печени на ражњу… коришћене су сјекире, 

ножеви, бодежи, ковачки чекићи, гвоздене шипке, 

набијање на колац… (Опет чита.) На таквим 

мукама је завршило 3267 Срба, а међу њима Данка 

и Предраг Секуловић из Бакића (дјевојчица 4, а 

дјечак 7 година), Александар Димитријевић из 

Скелана (4 године), дјечак Слободан Стојановић 

коме је живоме трбух разрезан у облику крста, а 

руке одсјечене до лаката, Бране Вучетић из 

Бјеловца (9 година), Владимир Гајић и Новица 

Богићевић из Кравице (први са 4, а други са 14 

година), Цвјетко Ристић из Кушића (14 година)… 
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па Васо Парача, учитељ из Крнића жив запаљен у 

90 години, Десанка Стојановић из Ратковића 

запаљена у 80-ој, а Мара Божић у 88-ој години, па 

оних осмеро жена, дјеце и стараца те су живи 

спаљени у кући Новке Николић у Факовићима… и 

да даље не набрајам дјецу, жене и старце… Не знам 

шта је очекивао командант и његова војска који су 

попалили  110 села и побили 3267 људи, нису 

ваљда очекивали да им се зло добрим врати, а не да 

ће их стићи она народна: „Зло рађење, готово 

суђење.“  Изгледа да су господа уображавала да 

смију да робе, пале и убијају, а да они други немају 

право да им враћају истом мјером и да је нормално 

палити српске куће и одсијецати српске главе, а да 

су њихове много вредније и да њих треба да брани 

цијели свијет. Поштована учитељице, када будеш 

одлучивала да ли је ово геноцид или не, имај у виду 

да су све ово учинили неки који су себе звали 

армијом, а предводио их човјек који је себе звао 

командантом и да за судове у Хагу и Сарајеву ово 

нису били ни злочини ни геноцид и да синови, 

браћа и најближи рођаци оних на живим мукама 

убијених 3267 Срба, када су успјели ослободити и 

своју Сребреницу, у знак освете нису убили ни 

једно дијете, жену, старца или старицу, али јесу 

неки стријељали заробљене војнике, не знам ко, 

колико и по чијем наређењу, али да је један 

срамота је и много је и њима кад - тад морају 
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судити Срби због своје војничке части, поноса и 

достојанства. Никад није било нити када смије бити 

српски стријељати заробљенике, убијати жене и 

дјецу, мрзјети ратног противника, а поготову 

мрзјети припаднике истог народа, а друге вјере. 

Молим Те, учитељице, као што се Бог моли, да ми 

објасниш какав образ имају да један страдални 

народ проглашавају геноцидним они који су у 

Јасеновцу уморили 700.000 људи (знаш који са 

њиховим цвијећем, никако без њега) и они који су у 

два дана у Хирошими и Нагасакију убили 130.000, 

а онда од посљедица њихових бомби умрло још 

390.000 људи и они који су се хвалили да у њиховој 

краљевини никад сунце не залази, а све то стекли 

просипајући невину крв од изласка до заласка 

сунца. Нека ми Бог опрости што сваки пут када из 

њихових уста чујем ријеч геноцид, пљунем, али 

онако право.   

            Него, знам, учитељице, да Ти не волиш да 

судиш о ововременим стварима, али 19. вијек је 

Твоје подручје. Остави мене агресора и геноцидног 

четника да натоварени гријех носим како знам и 

умијем, али ми кажи може ли се тај гријех 

накнадно товарити људима који су одавно 

преселили у царство небеско. Е, у том 19. вијеку, 

када ријеч геноцид није ни постајала,  живио је 

пјесник етике једног народа, његове части и 

поноса. (Узима књигу Петар Петровић Његош: 
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Горски вијенац.) Звали га Његош и он саплео 

Горски вијенац људској части и слободи. У његову 

земљу дошли Турци чак из Мале Азије да огњем и 

мачем успостављају своју власт, да руше свете 

храмове и подижу џамије, да купе харач, да милом 

или силом шире ислам, а нико од његових земљака 

не оде у то азијску земљу да им руши џамије, 

покрштава поданике, сакупља порезе. Е, тај пјесник 

је стао на страну народа који је истим средствима 

којима су дошли покушао да освајаче врати тамо 

одакле су дошли и, наравно, све оне који су их 

подржавали да остану у туђој земљи, на туђим 

костима и светињама.  Може ли се томе пјеснику 

због тога - због љубави према својој земљи, њеном 

народу, његовој историји и слободи, његовим 

светињама, због позива на одбрану свега тога од 

дођоша и оних који их подржавају прилијепити 

вијек и по послије његове смрти етикета геноцида? 

Треба ли ту исту етикету приписати и још једном 

великим српском пјеснику (Милошу Црњанском) 

који написа: „Када би нестао српски народ, а 

остао Горски вијенац – остало би доста.“ По мом 

скромном етичком суду Његошу припадају етикете 

праведника и светитеља, мудраца и пјесника, али се 

моја не чује пред силним трубама које долазе из 

престонице државе која би требала бити и моја 

држава кад бих слушао и понављао све што они 

кажу и када не бих мислио својом главом, а за њих 
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би било најбоље када је не бих ни имао. (Узима 

књигу Иво Андрић: На Дрини ћуприја.) Да, када смо 

код писаца, замисли, драга учитељице, једног 

нобеловца данас проглашавају расистом зато што је 

човјек показао лице и наличје османске власти која 

се од силног доброг управљања поданицима сама 

урушила. Кажу да их вријеђа такав приказ начина 

владања  – наравно да их вријеђа ако се осјећају 

Турцима или Потурицама, а не оним што су од 

искона била, а вјеру им велики писац нигдје и 

ничим није потцијенио или омаловажио, осим у 

сликању појединих ликова који вјеру 

злоупотребљавају. И то га оптужују ни мање ни 

више него за расизам као да у Босни живе 

различите расе, а не један исти народ различитих  

вјероисповијести. (Узима књигу: Бранко Ћопић: 

Николетина Бурсаћ.) Замисли, драга учитељице, да 

писца Јежеве кућице, Доживљаја мачке Тоше, 

Магарећих година, Баште сљезове боје… прогласе 

фашистом и да су (Слаже једну на другу књиге 

Јована Дучића, Ђуре Јакшића, Добрице Ћосића…) 

Јован Дучић, Ђура Јакшић, Добрица Ћосић… (ама 

сви редом који имају српско име и презиме) 

националисти, шовинисти, расисти, фашисти... и 

други исти.  Не знам, не усуђујем се да судим о 

великим писцима као што то ради нека тобожња 

интелектуална елита затрована мржњом према 

свом властитом поријеклу, према свему што је 
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српско и да све српско треба затрти. Хајде, можда 

се то и може урадити, али у томе чишћењу свега 

српског морали би прво ишчупати властити језик и 

оно у чему, да простиш, носе сјеме. Е, ово је право 

питање за Тебе. (Узима књигу Гаврило Принцип.) 

Када један младић дочека мецима онога који је с 

војском и пушкама ушао у његову земљу да је роби 

и пљачка и када ти се дрско шета по кући и 

показује своју надменост и снагу, је ли он 

терориста, наравно, ријеч је о Гаврилу Принципу. 

Је ли по истој логици терориста и Милош Обилић 

зато што је распорио султана Мурата на Косову, а 

султан са силном војском пошао у госте Србији?! 

Ето, све то моја неукост не може схватити па 

призвах тебе у помоћ ако и Ти имаш толико 

храбрости и мудрости да овој дрској и уображеној 

клики која још живи у османском времену кажеш 

истину.  

          (Узима на стола  књигу Статистички попис 

становништва.)  Питају ме гдје је мањак од 

приближно по 20.000 муслимана према пописима 

из 1991. и 2013. године у највећим градовима 

Републике Српске (Бања Лука, Приједор, 

Бијељина…) С пуним правом питају. Није лако 

било људима у већински српским градовима – 

једни страдали у освети, други завршили у 

логорима, трећи нашли спас у бијегу, четврти 

погинули у оружаним акцијама, пети настрадали 
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јер их њихови лидери наоружали у већинској 

српској средини и онда их нахушкали на комшије 

па их браћа по вјери заборавила и оставила да се 

сами бране како знају и умију… Људи нема, а ред 

је да се зна судбина сваког од њих, али види чуда ја 

не смијем да питам за мањак 2013. у односу на 

1991. за 81.849 Срба у космополитском Сарајеву 

или за 20.183 у класно свјесној радничкој Зеници 

или 16.893 у Тузли, цвијету мултиетичности и 

мултикултуралности, или 19.425 у Шантићевом 

Мостару… као бива они су отишли из својих кућа 

из чистог хира и добра. Ово није ништа друго него 

повратак у вријеме када си Србина, само зато што 

чува свој крст и име, смио убити кад год хоћеш и 

колико год хоћеш и што их више убијеш виши си 

јунак и следују ти веће титуле и признања, а ако он 

у одбрани голог живота и оно мало части убије 

некога од њихових треба му истражити цијелу 

фамилију јер је он царске вјере и иза њега Стамбол 

стоји.  Молим Те као Бога, брате по језику, 

поријеклу и крви, да схватиш да су та времена 

давно прошла и од мене не тражи да вјерујем да су 

једни бјежали од добра, а други од зла; да су једни 

гинули од злих, а други од добрих; да су бјељи  

нишани у Поточарима од крстова на Соколцу; да за 

исто дјело једне треба трпати у европске казамате, 

а друге клесати од мермера; да није већи злочин 

клати дјецу од убијати војнике у рату, да је Твоја 
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вјера боља, старија и часнија од моје – немој ако 

мислиш да градимо заједничку државу јер се ништа 

здраво на лажи и мржњи не може направити. Ех, 

да, када смо код те државе! Држава може да 

постоји ако је њени поданици поштују и воле, а ако 

није тако, она ће се кад - тад распасти или ће 

морати једни побити друге, нисам рекао који које, 

обоје је једнако страшно, крваво и безочно. Страх 

ме Његошеве стрепње да се ово међу нама неће 

завршити до“истраге једних или других.“ А сада ми 

објасните како да ту државу воле они које зову 

четницима (што у њиховом језику значи кољачи) 

или ђиканима (што на њиховом језику значи 

примитивци), како да је воле они који су криви за 

све и свашта, који су за у рату погинулих 3,34% 

муслимана (и то и у сукобима са Србима и са 

Хрватима и међусобним обрачунима) у Хагу 

осуђени на 1.112,5 година робије 60 људи, а за 

1,80% погинулих Срба само шесторица  на 50,5 

година затвора, како да поштују и воле суд своје 

државе који за десет година осуди 95 Срба на 1054 

године, а само  28 муслимана и 18 Хрвата на 412 

година затвора, како да ту државу воле они који 

својим именом не смију назвати оно што је њихово, 

који не могу пјевати своју химну, развити своју 

заставу, истаћи свој грб, славити своје празнике, 

како да воле државу у којој их само омаловажавају, 

потцјењују, пријете им, државу у којој не ваља 
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ниједан аутетични, легални и легитимни 

представник народа, како да воле државу у којој би 

они да бирају представнике једног народа од неких 

двадесетак проданих душа. Ето, тако неки мудри 

државници праве непријатеље од једне трећине 

народа, а скоро једну половину територије праве 

непријатељском јер другачије не знају и не могу 

владати, морају јединство свог народа обезбиједити 

на фиктивном непријатељу јер ако нема 

непријатеља, онда се народ може упитати откуд тој 

политичкој, вјерској и интелектуалној елити 

функције, статус, звања и ограмна имања у до 

крајности осиромашеној земљи, откуда толико 

мржње у Асоцијацији независних интелектуалаца 

„Круг 99“ и какво спојити интелуктуалце и мржњу.   

Е, па, браћо бх муслимани, извините што не 

можемо вјеровати  да је лаж истина, а неправда 

правда, а вама који у то вјерујете не замјерамо и не 

љутимо се на вас јер ми ближег рода на овој 

земаљској кугли од вас немамо и јер сте са нама 

били на истој страни и у оној за нас судбинској 

бици на Косову пољу.  Не љутимо се ни на то што 

ви нас сматрате вјечитим непријатељима, што 

мислите да немате ништа заједничко са нама (ни 

поријекло, ни крв, ни језик), ни то што су вам 

ближи они који су нас вјековима искориштавали и 

једне и друге (додуше једне мало више) од браће 

сапатника, само вас молимо да нас пустите да већ 
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једном будемо истински слободни људи и бар мало 

равни вама безгрешнима и паметним јер само под 

тим условом можемо правити заједничку државу 

коју ћемо и ми вољети и која само тада може бити 

срећна земља, а баш је лијепа и заслужује срећу. 

Пробали су једном овдје направити државу Турци, 

а ви им помагали, па онда Аустијанци, а ви били са 

њима, па Нијемци уз вашу помоћ, па сад 

Американци опет са вама па увијек ништа и што је 

најгоре далеко више нас гинуло од братске него 

окупаторске руке и за њих обављали најпрљавије 

послове толико звјерски да су се и они сами 

згражавали.  Овдје ће бити државе само ако је ви и 

ми направимо заједно и ако је и ми будемо вољели 

колико и ви, али све више ме је страх да би ви  

прије и са црним врагом него с нама да и даље 

мислите да се само ваша треба чути и слушати, а 

ми и даље бити раја, е па, господо, одавно су та 

времена прошла – товарећи све бјелосвјетско смеће 

на леђа комшије, ви нећете бити ни чистији, ни 

бољи, ни већи; љубав се љубављу заслужује, на 

мржњу се мржњом одговара -  државу можемо 

градити само на љубави, оне које се темеље на 

мржњи и сили, пропадају па ви видите шта ћете и 

како ћете. Не знам откуд вам толико снаге да 

мрзите своју браћу по поријеклу и језику и да знате 

поносан сам, страшно сам поносан на то што нити 
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могу, нити умијем, нити желим да вам на мржњу 

одговорим мржњом.      

          А тек, када су ми почели објашњавати 

појмове из лингвистике, схватио сам да сам 

дефинитивно глуп. (Устаје и хода по позорници.) 

Они ме убјеђују да језик којим ја говорим од прве 

изговорене ријечи није један јединствен језик,  него 

четири језика. Лијепо, без икаквог учења, 

разумијем сваку ријеч, баш сваку, коју кажу ти 

четверојезичњаци, а они ме убјеђују да то није мој 

него нечији туђи језик. Убјеђује ме један од њих да 

се код њих каже крух, а да ја једем хљеб, али „ја од 

јутрос нисам ни крушне мрве узео у уста“, каже да 

се код тамо њих каже листопад као да код нас баш 

тада лишће не пада, или да ми кажемо неко, а тамо 

они нетко као да није „Нетко бјеше Страхињићу 

бане“ или да је код њих жупа а код вамо нас 

парохија као да Стефан Немања није био Велики 

Жупан него Велики Парох, или да је код нас вијек, 

а тамо код њих стољеће као да код нас није 

стољетни храст, али ми прешути да је њихов Антун 

Матија Рељковић, обраћајући се својим 

Славонцима, написао: “Ваши стари јесу српски 

штили, српски штили и српски писали.“ Или, нико 

неће да ми објасни због чега  је 23. листопада 1847. 

у Хрватском сабору Иван Кукуљевић Сакцински на 

чистом српском језику екавског изговора 

предложио, а предлог усвојен, да се у јавну 
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упоребу као службени уведе народни језик: „Тко 

може целом једном народу забранити да својим 

прирођеним језиком говори, да га на прво место 

стави, и по том народност своју дигне, тко може и 

сме слободном народу то запречити? Има ли силе 

на свету, која оно, што Бог кому пода, узети сме?“ 

Према званичном попису у Дубровнику и његовој 

околини  1890. године од укупно  11.177 

становника српским језиком је говорило 9.713  

(86,90%) и ни један једини хрватским (остали су 

говорили италијански, њемачки, мађарски, 

чешки…)  Када их питам како су ти људи успјели 

задржати исти лексички фонд и граматички систем, 

а промијенити језик у неки нови – хрватски, кажу 

ми да причам глупости и тачка, то је сва 

аргументација.  Још ми кажу да није, а сваки 

основац то може лако закључити да нам је  исти 

Вуков гласовни систем, морфологија и синтакса. И 

послије свега ја требам да закључим да су то 

различити језици и да је тај тобоже њихов старији и 

љепши, џаба – не могу никако, шта ћу кад нисам 

толико паметан.  
          Или један други ми каже да се у њиховом 

језику говори мехко и лахко, а ја, иако никада 

нисам учио тај страни језик, знам да мехко није 

тврдо, а лахко није тешко и и даље не схватам да су 

то два језика кад он мени каже ви нашег Хасу 

зовете Асо, а ја викнем човјека Асо, а он ми лијепо 
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каже на сва четири језика: „Ааа?“ Онда слиједи 

главни аргумент да је Повеља Кулина бана писана 

тим његовим језиком, али не зна због чега почиње 

православном молитвом „У име Оца и Сина и 

Светог Духа“ и због чега је потписана српским 

именом и датирана по православном јулијанском 

календару (Чита.)  „Ја, Радоје, дијак банов, писах 
ову књигу повеље банове; од рођења Христова 

хиљаду и сто осамдесет и деветог лета, месеца 

августа у двадесет и девети дан, Усековања главе 

Јована Крститеља.“ Па, брате рођени, што је 

много, много је, то ти мене у здрав мозак умало не 

рекох шта радиш. Говори и пиши којим хоћеш и 

каквим хоћеш језиком, зови га како Ти год драго, 

али немој од мене тражити да понављам за Тобом 

као папагај све оно што кажеш, не у интересу 

истине, већ у интересу неке државотворне и 

народнотворне политике па хајде да је то и у Твом 

интересу ни по јада, већ у интересу оних у чије 

амбасаде трчиш сваки час по своје мишљење и да 

их замолиш да онима другима испраше тур и 

завежу језик. Могу Те поштовати и вољети као 

брата, али Ти у то не могу вјеровати, опрости, 

молим Те, ако икако можеш и ако смијеш од оних, 

Ти знаш којих.   

           Или један трећи ме учи да се код њих говори 

„Ђе се, ђеде, ђеде ђевојка?“  и да је зато то посебан 

језик. Улуду му објашњавам да тачно знам кога, 
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шта и за кога пита, и да је најумнији човјек поникао 

из њихова гнијезда написао: „Липо, љепо, лепо и 

лијепо, / било, бјело, бело и бијело / - листићи су 

једнога цвијета, / у пупољ се један одњихали“ 

(Петар Петровић Његош), али џаб џабе - то је за 

њих посебан језик. Не помаже ни објашњење да чак 

и они који су све ове подјеле замијесили да би 

присвојили све што је наше и од нас направили 

чистаче њихових ципела, собарице, куварице, 

водиче паса и слична часна, али за њихову висост 

понижавајућа занимања, да и они тврде да је то 

један језик и зову га бхс, још нису додали мг 

(Монте Негро) па да буде бхсмн језик. Хајде што 

тако хоће, нека је, срећно им било, али што траже 

од мене да у то вјерујем, а мени, да бих схватио да 

су то четири језика, требала би нека много, много 

већа, дубља и дебља памет, али је ја, нажалост, 

немам, но, по свој прилици, мораћу то схватити, 

ако не желим робијати, јер се закони, чак и они 

који су супротни свакој здравој памети, не смију 

преиспитивати нити говорити и писати да нешто у 

њима није логично,  иначе ти слиједи прдекана на 

сва четири језика. Догађало се у историји да једном 

народу краду земљу, градове, историјске 

личности… али ово је јединствен случај да једном 

народу краду језик и то буквално краду као када 

бих ја Хасу из џепа узео његов сат, написао на њега 
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своје име и ставио у свој џеп и још му забраним да 

говори о крађи.    

           Замислите, један ме Србин убјеђује да он 

више није Србин и да не говори српски него да је 

неки Хрбоцрн и да говори хрбоцрнски, без обзира 

што су његови преци били Срби и говорили 

српски. Е, сад није проблем што он у то вјерује, 

што тако говори и пише има пуно право на то и 

није ми ни на крај памети да му то  оспоравам, него 

је проблем што тражи од мене да и ја тако морам 

мислити и што је још горе говорити, а ја могу не 

мислити и не говорити, али тако мислити и 

говорити нити знам, нити умијем, нити могу и на 

крају нећу и сада смо квит. Ово ми баш личи на ону 

досјетку из душевне болнице када је један од 

пацијената уобразио да је зрно пшенице и да хоће 

пиле да га покљуца па, када га љекар убјеђује да он 

није зрно, каже: „Знам ја, али не зна пиле.“  Неки 

дан ме убјеђује један да је Скендербег по рођењу 

Ђурађ од оца Јована и мајке Војиславе Албанац, 

други да је Турчин, трећи да је Бошњак, а четврти 

да је Хрват па хајде што они вјерују у то, него се 

љуте што ја не могу да то схватим и оптужују ме да 

сам због тога дебил, шовиниста, фашиста, расиста, 

комуниста, ћетник, усташа, ђикан… ама свашта 

нешта, да те Бог сачува. Можда и јесам све то, али 

у њихове „истине“ не могу да вјерујем. Исти ми 

тврде да је Мехмед-паша Соколовић био Турчин 
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или Бошњак без обзира што се до петнаесте године 

звао Радојица или Бајица, отац му био Димитрије, а 

мајка Анђелија или да је исто то градитељ 

бањолучке Ферхадије Ферхад паша Соколовић 

рођен као  Марко Соколовић, рођени брат српског 

патријарха Макарија Соколовића - кажу 

промијенили вјеру, па ако, нису могли промијенити 

оца и мајку, крв и језик, генетску структуру и откад 

то постоји знак једнакости између вјере и нације, 

државе и језика. Његош би рекао:„Не пита се ко се 

како крсти, / но чија му крвца грије прси, / чије л' га 

је задојило мл'јеко." То би било исто као кад би 

коза почела једно јутро да блеји и каже ја више 

нисам коза него овца. Опростите ми грешном што 

немам толику снагу разума да у то вјерујем, што 

нисам толико просвијетљен и продуховљен. Ипак, 

молио бих, када већ праве такве конструкције, да 

буду мало убједљивији јер ово вријеђа, заиста 

вријеђа, интелектуални ниво мало зрелијег 

основца, а плашим се да им у то ни рођена дјеца 

сутра неће моћи вјеровати без обзира колико им 

мозак испирали и колику количину мржње им 

преносили. Е, да, како су ме само напали да 

проглашавамо српским бошњачке писце: Авду 

Карабеговића Халидбегова, Авду Карабеговића 

Хасанбегова, Османа Ђикића, Мидхата 

Муратбеговића, Скендера Куленовића, Хамзу 

Хума, Ћамила Сијарића, Дервиша Сушића, Мешу 
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Селимовића… и још ох-хо њих. Нисмо их ми 

присвојили, него се они лијепо људи изјаснили и 

написали да су Срби и да припадају српском језику 

и књижевности и ми се никада нећемо одрећи своје 

браће као што се ни они нису одрекли нас.  Како да 

се одрекнемо једног Меше Селимовића који својом 

руком написа и остави у аманет: „Потичем из 

муслиманске породице из Босне, а по националној 

припадности сам Србин…“? И,  да, ми се не 

одричемо ни вас – браћа сте, а ви се нас џабе 

одричете – браћа смо вам, какви смо да смо, Његош 

би ти рекао да је грехота: „Заробити себе у 

туђина.“ Е, јесам и ја будала, заборавио да је за 

Тебе Његош ћетник, ђикан, расиста и геноцидни 

писац.   
          А они други, шуте, шуте када сам их лијепо 

замолио да ми објасне откуд им право да 

прекрштавају Његоша и његов језик када је велики 

пјесник својом руком, слободном вољом, при 

чистој и здравој памети, без икаквог великосрпског 

притиска из Београда и великоруских 

империјалних уцјена написао: „Српски пишем и 

зборим, / сваком громко говорим, / народност ми 

србинска, / ум и душа славјанска.“ Знају ли 

„млијеко их српско разгубало“ (клетва није моја 

него Његошева, тачније народног кола и „из главе 

је цијелог народа“) да су темељи Горског вијенца, 

његове етике и филозофије, српство и Косово и да 
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се у епу изведенице од ријечи Срб употребљавају 

33 пута да се њима означи оно што се односи на 

Црногорце и Црну Гору. То што себе прекрштавају 

у Монтенегрине, Црвене Хрвате, Милогорце… то 

је њихово право и нека им служи на част и понос, 

али што прекрштавају мртве претке који су сањали 

„ е је Милош слетио на Цетиње“  то је срамота и 

грехота пред Богом и људима. Црна Гора већег 

Црногораца и већег Србина није имала нити ће 

имати од Његоша. Е, па, драги моји Хрбоцрни, 

лажу вас сви они који вас убјеђују да ћете бити 

срећни ако будете градили нацију и државу на 

туђем језику, култури, историји, територији (отето 

– проклето), на негирању властитог поријекла, на 

сталној производњи мржње према најближим. 

Чини ми се да, кад би једног дана нестало тих 

несрећних Срба, ви би их морали васкрсавати да 

имате кога мрзјети јер на мржњи и негацији 

градите властити идентитет и без ње не можете 

опстати.  Па по Богу људи, када ће те схватити да 

се срећа једних не може градити на несрећи 

других?!  

          Прича о Косову и Метохији је врхунац једне 

оркестриране лажи. По скоро милијарду гласова 

сваки ми дан понављају: „Признај да Косово није 

српско!“ Хајде, када бих и ја признао, али неће 

(Чита са географске карте на зиду.) Драгаш – хоће 

да буде драг, Ђаковица – град  ђака, Глоговац – 
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град око кога расте глог, а Поље, Каменица и 

Митровица хоће да остану Косовске (земље 

косова), па Обилићево и Урошевац  хоће да остану 

градови Милоша Обилића и цара Уроша, не знам 

чији би могли бити Пећ, Србица, Ораховац, 

Вучитрн, а тек ријеке Ситница, Бистрица, 

Неродимка, Дреница, па планине Шар планина, 

Проклетије, Коритник…  (Узима књигу са стола па 

чита из ње.) Неће то да признају ни на томе 

парчету земље поредане 1.181 црква, 113 

манастира, 48 испосница, 8 спомен-капела и 

спомен-костурница, затим 96 тврђава и старих 

градова и 14 двораца властеле, што представља 

укупно 1.353 српска здања. (Енергично.) Неће да 

призна једна држава која је ту рођена, једна црква 

чија је патријаршија ту смјештена, једна етика која 

је ту обликована, једна култура која је одатле 

поникла, једна историја чији се главни догађај ту 

збио, један мит који је ту из крви никао… Све то 

овај простор занавијек чини завјетном српском 

земљом озвезданом светињама. Тражити да се 

свега тога одрекнемо могу само бескрајно силни, 

похлепни и осиони, а одрећи се тога могу само они 

без срца и душе. Кажу Косово вам се морало узети 

јер сте отуда прогонили Албанце и злостављали их. 

Ама, добри човјече, ко је злостављан и прогањан 

ако се однос Срба и Албанаца на Косову у 

процентима по годинама кретао овако: (Чита.) 
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1455 – 98% : 1%, 1871 – 64% : 32%, 1899 – 44% : 

48%, 1939 – 34% : 60% , 1948 – 27% : 68%, 1991 – 

11% : 82%, 2007 – 5% : 92% . Разлику до 100% чине 

остали.  (Устаје и енергично хода по позорници.) 

Знам да све ово вама није Косово, Косово је вама 

по количини пето у свијету налазиште угља 

(резерве скоро 15 милијарди тона, довољне за 

неколико генерација), и најзначајнија европска 

налазишта олова и цинка, и још непровјерене 

количине никла, хрома, сребра и злата, и моћни 

енергетски потенцијал, и плато са кога се 

контролишу све четири стране европског тла, и оно 

што од вајкада зову европским пупком на који је 

прво у походу на Европу ударио Мурат 1389, а у 

походу на Русију Клинтон 1999. године, и простор 

за Бонстил, највећу Нато базу у Европи, и, и има 

још доста тога што није за причу… Е, када се све то 

није могло добити политичким притисцима, 

уцјенама и пријетњама ни потпаљеним и 

наоружаним Албанцима, кренула је најмоћнија 

војна машинерија на свијету да узме тај дио 

суверене, међународно признате државе у име 

правде, права и демократије и да га дају тобоже 

Албанцима.  У то више не може вјеровати ни онај 

који има само милиграм мозга. Како и коме 

вјеровати кад је амерички министар одбране 

Вилијем Коен (е, министар, па амерички демократа, 

по војничка част) тврдио „да су Срби убили 100.000 
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Косовара“, а шпански тим који је стигао на Косово 

послије завршетка борбених операција да би 

обавио те силне обдукције за потребе Хашког 

трибунала и прања образа Нато пакта пронашао је 

само 187 тијела, међу којима је било доста жртава 

бомбардовања Нато авиона.  

            Комплетан природни и привредни 

потенцијал Косова се већ нашао или ће се ускоро 

наћи у рукама оних који су га ослобађали од Срба и 

то тачно расподијељен према количини експлозива 

колико је која држава сручила на Србију. И 

кренуло је 19 економски, војно и политички 

моћних држава на једну Србију, то је однос у 

територији  (Чита.) 228,7 : 1, а у броју становника 

67,3 : 1. Над Србијом је извршено 58.574 налета 

Нато авиона, бачено 25.000 тона експлозива, 

испаљено 50.000 пројектила, срушена 44 моста, 200 

цркава, 50.000 кућа, 300 фабрика, оштећено 190 

школа и 20 болница, убијено 3.500 Срба , а рањено 

12.500 , 88 дјеце убијено и 300.000 Срба протјерано 

са Косова.  (Нервозно хода и говори.) И ја то данас 

не смијем да зовем агресијом, варваризмом, 

дивљаштвом. Не смијем да зовем агресијом када 

неки каубоји са америчког дивљег запада, или неки 

из Франкове Шпаније,  или из Мусолинијеве 

Италије, или из Хитлерове Њемачке, или из 

колонијалне Енглеске штите своје националне 

интересе рушећи мостове, пруге, фабрике, школе, 
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болнице… убијајући људе и дјецу, еј, људи, 

убијајући дјецу у Србији. Па колики бих ја требао 

бити идиот да вјерујем да су то радили да би 

заштитили своје националне интересе, да су то 

радили у име права, правде и хуманизма? Па какав 

бих ја то био хуманиста, хришћанин, просвјетни 

радник, писац, ама човјек на крају да им све то 

опростим, нарочито оно 88-еро дјеце и још да им 

кажем јесте за све су то криви Срби и за то им 

треба судити у Хагу, криви су што су их други 

убијали, рушили им и отимали земљу.  Не могу 

вала па нека буде шта буде, нека будем све 

бјелосвјетско смеће, али у америчку етику, право, 

правду, хуманизам и демократију не могу 

вјеровати. Како да вјерујемо онима који су своју 

земљу градили на геноциду према Индијанцима, 

који су атомским бомбама разарали јапанске 

градове, непал бомбама палили вијетнамска села, 

који су од Другог свјетског рата до данас у свијету 

почели 24 рата (Чита.)  (Кореја – 1950, Гватамала – 

1954, Индонезија – 1958, Куба – 1959, Конго – 

1965, Вијетнам – 1961, Лаос – 1964, Гватамала – 

1968, Камбоџа – 1969, Иран – 1980, Ел Салвадор – 

1981, Никарагва – 1981, Гренада – 1983, Либан – 

1986, Панама – 1989, Ирак – 1991, Босна – 1995, 

Судан – 1988, Србија – 1999, Авганистан – 2001, 

Ирак – 2003, Хаити – 2004, Либија – 2011, Сирија – 

2014), који су само у 2016.  години на друге земље 
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бациле чак 26.171 бомбу, односно сваки дан у 

просеку по 72 бомбе, то су три бомбе на сат! Ја им 

вјеровати не могу макар ме живог пекли, нека им 

вјерују Бибиси, Сиенен и сви они који по некоме 

пљују онолико колико им се плати, и нека им 

вјерују они који имају користи од њихових ратова, 

нека им они перу крваве руке, и нафту, и злато, и 

доларе… нека им перу њихову похлепу и вјечиту 

глад за сваким грамом злата и сваком литром нафте 

који се појаве у свијету.    

           Највише ме заболи када ме почну убјеђивати 

да мртви нису једнако мртви, него да су једни 

мртвији од других. Догодио се страшан покољ 9 

недужних људи у Тржном центру у Минхену од 

неког болесног ума. Сва свјетска средства 

информисања осуђују тај гнусни злочин, а 

политичари шаљу телеграме саучешћа. И сви 

значајнији српски политичари су послали 

телеграме саучешћа - поштено од њих. Сви српски 

медији су на дуго и широко, Радио телевизија 

Србије од 20 до 24 часа непрекидно је извјештавала 

из Минхена - објективно и часно нема шта. Исти 

дан у Кабулу неки безумници су убили 90 људи, 

десет пута више него у Минхену, али о њима у 

средствима информисања сто пута мање од оних 

минхенских. Е, моји Авганистанци, таман толико 

мање вриједите од Нијемаца, а од Амера не да се 

израчунати. Случај је хтио да се то догоди тачно 22 
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године послије масакра српских жетелаца на 

Косову. Наиме, у Старом Грацком 23. јула 1999. 

године убијено је из непосредне близине, на њиви, 

14 Срба. Не сјећам се ни једног јединог телеграма 

саучешћа, не знам ни један значајнији свјетски 

медиј који је пренио ову информацију, поготову не 

њемачки, енглески, француски, амерички… не 

сјећам се да сам видио и једну једину 

Брандербуршку капију или Ајфелову кулу или Кип 

слободе офарбане српским заставама као што смо 

ми њемачким, француским и америчким заставама 

увијали Авалски торањ, али ми смо то ваљда 

радили зато што је под тим истим заставама једном 

сравњен са земљом.  Можда оно на Косову и није 

био помрачени ум и терориста, можда су они људи 

и заслужили да буду убијени на њиви док жању, 

можда Срби и заиста много мање вриједе од 

Нијемаца - не знам шта је, али боли. Е, мој Глигоре, 

дубоко су те гануле њемачке жртве, до кости те 

забољеле српске, а шта је са оним жртвама које 

страдају по Ираку, Либији, Сирији, Авганистану 

које страдају од ових силника који осиромашеним 

уранијумом убијају ради нафте, злата, тржишта, 

престижа…?! Ћутим над њиховом трагедијом, али 

њихови потомци не могу да ћуте, врисне њихова 

бол у Мадриду, Паризу, Минхену - немају више 

снаге да праштају, не могу да схвате да то није 

средство борбе против оних силних, похлепних и 
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безбожних. Нека им Бог просвијетли разум и 

помогне да изнађу средства за одбрану од 

окрутних, силних и похлепних и да се при томе 

чувају гријеха. Нека они изнађу начин да ожале 

своје жртве, а ја хоћу да се помолим за оних 14 

Срба који не вриједе ни милионити дио колико 

оних 9 Нијемаца, који су остали неоплакани од 

свјетских политичара и медија само зато што су 

Срби, а то му по њиховим дође недостојно 

саучешћа, бола, суза па скоро и живљења јер свијет 

и живот су створени за њих. (Пољуби свијећу, 

прекрсти се, упали је и чита имена.) Милован 

Јовановић (1969), Јовица Живић (1970), Радован 

Живић (1967), Андрија Одаловић (1967), Слободан 

Јанићијевић (1965), Миле Јанићијевић (1957), 

Новица Јанићијевић (1981), Момчило Јанићијевић 

(1946), Станимир Декић (1955), Божидар Декић 

(1947), Саша Цвејић (1973), Љубиша Цвејић (1939), 

Никола Стојановић (1936) и Миодраг Тепшић 

(1951). (Опет се прекрсти и ставља свијећу у 

свијећњак.) Тако бих се радо помолио и за све оне 

страдале у Ираку, Либији, Сирији, Авганистану... 

али им, нажалост, не знам имена, а и не знам 

колико би ми живота требало да их све поменем. 

Наравно, помолио бих се и за оне страдале у 

Мадриду, Паризу, Минхену без обзира што су 

њихове владе лако потезале обараче на бомбама 

пуњеним осиромашеним уранијумом широм 
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свијета и што носе гријех за хиљаде уморених. Ове 

трагедије у Кабулу и Минхену (баш тим редом) су 

ми гурнуле прст у отворену рану па рекох и што, 

можда, нисам требао рећи, али боли, боли, брате! 

Не, не, не боли ме то што ме они сматрају лудим 

зато што мислим да свака невина жртва заслужује 

исту сузу, него ме боли што немам довољно суза за 

све њих. 

          Рекох, шта рекох. Да сам прешутио, био бих 

неискрен према себи, према пријатељима (и оним 

који мисле као ја и онима који се не слажу са 

мном), и према онима који ме свјесно настоје 

направити лудим, и онима који ме због другачијег 

мишљења сматрају непријатељем, и онима који би 

средствима силе да ме ућуткају, и онима који су 

себи узурпирали право на истину, и онима који 

себе сматрају потомцима властеле, а мене раје, и 

онима које ја сматрам браћом, а они се стиде тога…  

Да сам прешутио,  исписао бих себе из простора и 

времена у коме живим, признао бих право да су 

политичка и ратна пропаганда животна истина и да 

право на истину имају само они који имају 

економску, војну и политичку моћ. У времену лажи 

која пљушти са милиона телевизијских екрана и из 

тона новинског папира требало би на свима њима 

написати крупним црним словима „Опасно по 

здрав разум“ исто као што пише на цигаретама 

„Опасно по здравље“. Немају више право на ћутање 
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они који колико – толико још мисле својом главом 

и имају храбрости да то кажу. Нема се право на 

шутњу у име истине, у име правде, у име 

хуманизма, у име демократије и на крају у име 

Бога. Кунем се у овај ваздух који дишем да ми за 

овај текст нико није платио ни једног фенинга и да 

сам га написао без икаквих притисака, пријетњи и 

уцијена по слободној вољи и при колико – толико 

здравој памети, без и једне једине трунке мржње, 

али с много бола и горчине у души. Рекох, шта 

рекох, а да не рекох стидио бих се самог себе, био 

бих лицемјер пред собом и пред другим. Ако сам 

негдје у заблуди, молим опроштај од Бога и од 

људи, али само од људи у правом смислу те ријечи. 

Опростите што сам морао написати да не вјерујем у 

срећу без истине, правде и Бога. На крају, Глигоре, 

молим Те опрости и ти што си ово морао написати, 

ово није достојно тебе и твог пера које је рођено да 

пише о љепшим стварима – о животу, срећи и нади, 

доброти, љепоти и љубави, напримјер. (Поклони се 

публици и излази са позорнице.) 
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            Стваралачки опус  

      Глигора Муминовића  
 
             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 када због 

ратних дејстава прелази на подручје општине  

Модрича гдје учествује у одбрани Републике 

Српске и наставља своју просвјетну и културну 

дјелатност.  

            Писао је сценарије за цијели низ 

друштвених и културних манифестација, 

објављивао пјесме, романе, драме, монодраме, 

афоризме, есеје, бесједе, рецензије, приказе 

књижевних дјела, уређивао листове и часописе 
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„Радост“ (у Градачцу), „Савовање“, „Саборац“ и 

„Видовдански годишњак“ (у Модричи). Цјелокупно 

стваралаштво могло би се подијелити на поезију, 

прозу, драму,  есејистику, публицистику и 

методику наставе српског језика и књижевности.  

          Поезија је распоређена у двије збирке 

пјесама – Завичајне јабуке и Ђедовина. Завичајне 

јабуке су збирка лирских пјесама 

у којој се сликом и музиком 

ријечи користећи поједине 

топониме и личности као мотив 

(првенствено са подручја 

Модриче и из Пиве) покушавају 

открити трајне истине о једном 

народу – његовој историји, 

култури, традицији, вјери и 

обичајима – о његовом карактеру 

и души. Ту завичајне слике и топоними израстају у 

симболе једног народа и његове душе – њених 

стрепњи, нада, чежњи и снова. Појединац постаје 

дио колектива  по поријеклу, менталитету и мјесту 

рођења и живљења и глас тог колектива у простору 

и времену. Збирка је разноврсна по мотивима, 

лирским облицима, стиховима и ритмовима, али је 

тематски, идејно и по лирском тону јединствена. 

Основна порука је да је човјек обиљежен својим 

поријеклом и средином у којој је рођен и у којој 

живи и да тај крст носи кроз све животне буре, 
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некад као животну радост, некад као тешку коб, 

али увијек на понос себи и свом роду.  

           Ђедовина су пјесме које су једним дијелом 

дубоко укоријењене у самој 

Пиви и Пивљанима – у њиховом 

менталитету и карактеру, а 

другим дијелом у њиховом 

аутору – његовом доживљају 

човјека и његове судбине, 

стваралаштва и његовог смисла. 

Испод урођене чврстине, 

оштрине, пркоса и поноса 

открива се свијет топле 

сањалачке душе која чезне за слободом, висином и 

ширином – за крилима. Свака пјесма настоји 

сачувати исконске вриједности по којима је лирика 

лирика – слику, емоцију, музику и снажну поруку. 

Њима су Пива и Пивљани, сами по себи чиста 

епска поезија, ушли у свијет и лирске поезије исто 

толико разноврстан и богат као и у епици. У тим 

плаништацима изложеним тешким искушењима 

сурове природе сачувана је дубоко људска топлина 

и осјећајност која није лако видљива, али која 

заискри и  затрепери увијек када то  треба, која се 

радује љепоти  и људској срећи, дјетиње безазлено 

се смије над властитим манама и слабостима,тугује 

и болује над нељудскости и пролазности, лијечи се 

хумором и иронијом на свој рачун… 
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               Проза је садржана у два романа – Сијачи и 

сјемена и Божије давање. 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 

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. 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 свако да остави свој траг и 

каже своју мисао, да буде наук и опомена времену 

које долази да човјек мора остати човјеком.  
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            Божије давање је прича о ономе шта је 

човјек по насљеђу и рођењу и ономе чиме га 

природна, друштвена средина и догађаји обликују, 

о ономе шта је у њему божије а 

шта људско давање.  Све у 

роману се збива у сусрету 

различитих етика, култура, 

традиција, обичаја, менталитета, 

карактера и поднебља и у 

пишчевом покушају њиховог 

разумијевања, мирења и 

једињења, али  покушај да се од 

двоје направи једно узалудан је 

– двоје остаје двоје и тако смо само богатији. Оба 

романа су ауторови покушаји  да се међусобно 

помире књижевнотеоријски оквири кратке приче и 

романа, наративног и дескриптивног, дијалошког и 

монолошког, лирског, епског и драмског, да се 

покаже и докаже како је подјеле на књижевне 

врсте, облике и форме само условна јер 

књижевност у потрази за животним истинама 

користи све облике и сва средства. Свака прича у 

оба романа је заокружена литерарна цјелина која 

може самостално егзистирати, а истовремено је 

функционални дио широке књижевне структуре у 

којој добија поред оног основног и неко шире и 

допунско значење. Тако оне носе печат и посебног, 

појединачног и општег, заједничког.     
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          Драма  је трећи књижевни род у коме је 

Муминовић истраживао своје стваралачке 

могућности. Објавио је драму Туђина и збирку 

монодрама У огледалу. У драми Туђина је дат тих 

али дубок сукоб у оквиру једне породице, сукоб 

чија се драматика не  темељи 

само на спољним 

манифестацијама него  на 

супростављености етичких 

норми, на отуђењу човјека не 

само од других него 

првенствено од себе сама, од 

онога по чему је човјек  и по 

чему једино може остати 

човјеком без обзира на образовни ниво, економску 

моћ, друштвени и политички статус, без обзира на 

друштвене формације које историја мијења и 

амбијент који природа обликује. То је морална 

драма у којој се граде људски карактери. У ведром 

и спонтаном дијалогу који искри хумором, 

иронијом и сатиром се преспититују односи према 

материјалном и духовном, према природи, 

друштву, човјеку, вјери, љубави, искрености, части, 

поштењу – смислу човјековог живљења и 

постојања. То је сукоб двије етике оне 

традиционалне, народне, патријахалне, његошевске 

и ове савремене, космополитске, транзицијске, у 
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којој је све на продају, све има своју цијену, све је 

дозвољено што је исплативо. 

          У огледалу је збирка од шест монодрама: 

Бити човјек, Сељак и господин – два у један, 

Равноправност полова, 

Енглеска култура и прогрес, 

Љубав сељанчице и Доба 

великих лажи. То су слике 

етичких деградација нашег 

времена, запостављања неких 

вриједности које су вијекови 

таложили, губљење пута на 

странпутицама, срљања за 

тобоже модерним и 

савременим,   квазикултуром и помодарством. То 

су времена у којима се губе и чојство и јунаштво, 

у којима лажи постају истине, а неправда правда, 

динар мјерило свих вриједности, а чашћу и 

образом се више ништа не мјери. Драмску радњу 

замјењује драматичност причања, дијалог 

замјењују монолози у којима су дијалози 

препричани, ликове слике ликова. Све то прати 

најчешће природан благ хумор који с времена на 

вријеме прераста у самоиронију или иронију. 

Монодрама Доба великих лажи је више 

полемичка расправа, него литерарна творевина. 

То је дијалог историје и квази историје, 

поспремање пропаганде у претинац лаже и 
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изношење истине на свјетлост дана без обзира 

колико она била горка и тешка.   

          Есејистика – огледи, прикази и есеји су 

сакупљени и  обједињени у књизи  Из историје 

књижевности. То су покушаји да се 

систематично, сажето и 

прегледно помогне ученицима, 

њиховим наставницима и 

студентима у разумијевању и 

анализи цјелокупног књижевног 

дјела појединих писаца у 

контексту књижевне историје 

или њихових појединачних 

дјела или само неког 

структуралног елемента књижевног дјела. То су 

узорци како се пишу књижевне анализе, реферати, 

осврти, прикази, есеји, студије, истраживања, 

семинарски радови… Поред текстова из историје и 

теорије књижевности у књизи су уврштени и есеји 

везани за националну историју, културу и 

традицију писани пригодно поводом годишњица 

значајних догађаја и личности, а држани као 

пригодне бесједе или објављивани у часописима 

Звоно православља, часопис Епархије зворничко-

тузланске – Намјесништво брчанско, и Српској 

вили, часопис Српског културно-просвјетног 

друштва „Просвјета“ – Општински одбор 

Бијељина, затим Савовање, годишњак Српског 
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културног цента Модрича, Саборац, годишњак 

Борачке организације општине Модрича, и 

Видовдански годишњак, годишњак општине 

Модрича.   

          Публицистички текстови су расути по 

часописима које је уређивао Савовање, Саборац и 

Видовдански годишњак и обично имају пригодан 

карактер да укажу на значај појединих догађаја и 

личности са историјског и културног аспекта. 

Најзначајнији публицистички 

текст Модрича у простору и 

времену је објављен у облику 

посебне књиге. То је сажет 

географски приказ општине 

Модрича и слика хронолошког 

тока историјских догађаја на 

овоме простору, кратак путоказ 

и путопис кроз простор и 

вријеме, прошлост и садашњост. 

У географском прегледу дат је рељеф, 

хидрографија, клима, флора, фауна, привреда, 

саобраћај и развој друштвених дјелатности 

(религије, просвјете, здравства, културе, 

информисања и спорта). Историјски дио прати 

хронолошки ток збивања на овоме простору од 

праисторије, римског доба и средњег вијека, преко 

времена Османлија и Аустроугарске монархије, 

Првог и Другог свјетског рата до Отаџбинског рата 
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и стварања Републике Српске. Поред објективних 

географских и историјских чињеница текст прате и 

лирски записи и фотографије чиме се овај простор 

јаче веже за срце читаоца.  

           Пером  у јабуку је збирка записа, осврта, 

импресија, рецензија, есеја, књижевних анализа… 

то је путовање пером кроз 

простор, вријеме и књиге, 

тражење у њима љепоте (јабуке) 

и њом хранећи перо.  У првом 

дијелу су текстови настајали 

различитим поводима и у 

различита времена као реакције 

на поједине догађаје, 

манифестације, годишњице… 

Све су то лирски надахнути 

текстови, често и полемични, али увијек са јасним 

ставом, опредјељењем и циљем. У њима се 

међусобно преплићу и допуњују дубока емоција  и 

оштра мисао не искључујући једна другу, већ 

заједно носећи снажну поруку.  Сваки текст има 

јасно препознатљиво срце и душу, али и чврст, 

аргументован и принципијелан став. У другом 

дијелу су рецензије књига, најчешће ауторових 

пријатеља и познаника. Нису то рецензије у правом 

смислу ријечи, то је трагање за оним вриједним и 

лијепим у прочитаним дјелима, више откривање 

љепоте, него вредновање књижевног текста. Аутор 
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не пристаје на улогу критичара и судије, већ трага 

за љепотом - за лијепом сликом, луцидном мишљу, 

сјајном метафором, снажним изразом… он помаже 

читаоцу да што лакше открије и препозна праве 

вриједности. 

           Методика наставе српског језика и 

књижевности је била предмет пишчевог скоро 

свакодневног интересовања – како унаприједити 

наставу језика и књижевности, како омогућити 

ученицима да што лакше савладају програмске 

садржаје и како помоћи колегама да што 

успјешније извршавају своје задатке. Тако су 

настале књиге: Српски језик – приручник за ученике 

и наставнике, Српски језик – збирка задатака, 

Српски језик – припремање наставе, Култура 

изражавања – узорци и вјежбе и Лектира од 

шестог до деветог разреда.  

           Српски језик – приручник за ученике и 

наставнике је подсјетник за 

оне који уче српски језик, 

теорију књижевности, сценску 

умјетност и културу 

изражавања  и  оне који им 

помажу у томе. Садржаји су 

дати сажето, прегледно и 

систематично с намјером да 

посебно послуже при 

припремама за завршне, 
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матурске и пријемне испите и да буду приручни 

информатор и извор основних темељних знања без 

којих је незамислива усмена и писана 

комуникација књижевним језиком и свима онима 

који желе или имају обавезу користити 

књижевнојезичку норму. Приручник је урађен тако 

да пружа лако разумљиву информацију из 

књижевнојезичке норме, теорије књижевности, 

сценске умјетности и културе изражавања и да 

замијени основцима и средњошколцима све 

уџбенике и приручнике које су користили од првог 

до деветог разреда и да ту брзо и лако пронађу и 

подсјете се садржаја које су учили па заборавили, а 

неопходни су им за разумијевање сложенијих 

језичких и књижевних структура.  

                    Српски језик – припремање наставе је 

приручник за наставнике српског језика који им 

даје цијели низ различитих 

могућности за обраду, вјежбање 

и систематизацију наставних 

садржаја из књижевности, 

језика, правописа, културе 

изражавања и сценске 

умјетности користећи различите 

облике, методе и средства учења 

и поучавања. У њему је обрађено 

преко сто наставних јединица по свим дидактичким 

и методичким нормама користећи класични облик 
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припремања који се лако може трансформисати у 

савременије облике организације наставе. Час се 

води од мотивације ученика, преко истицања циља, 

анализе и синтезе до вјежбе и провјере. Посебна 

пажња је посвећена процесу анализе у коме се 

ученици уводе у саму суштину наставне јединице. 

Правилно формулисање образовних, васпитних и 

функционалних циљева наставне јединице и 

схватање њене суштине је основни услов 

квалитетне наставе. Зато приручник управо томе 

посвећује дужну пажњу јер ако сам наставник не 

схвати правилно тематскоидејну суштину текста, 

залудан је сав остали посао.  

          Српски језик – збирка задатака су задаци из 

српског језика (граматике и 

правописа) са рјешењима за 

ученике основних и средњих 

школа. Садржаји су 

распоређени поступно и 

систематично од историје језика 

преко фонетике, морфологије и 

творбе ријечи до синтаксе и 

правописа дајући цјеловит увид 

у језичку структуру и 

оспособљавајући младе да се служе књижевним 

језиком у говору и писању. Задаци су намијењени 

вјежбању, провјеравању знања, припремању за 

такмичења, завршне и пријемне испите. На преко 
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150 страница формата А-4 дат је цијели низ 

различитих типова задатака из свих подручја 

наставе граматике и правописа. Рјешења задатака 

дају цјеловит систем основних знања из српског 

језика и на тај начин збирку задатака 

трансформишу у  приручник у коме се дају 

темељна знања из српског језика, његове историје и 

књижевно-језичке норме који не служи само онима 

који су укључени у процес учења, већ и онима који 

желе отклонити одређене језичке недоумице и 

дилеме у циљу правилног служења књижевним 

језиком.  

          Култура изражавања – узорци и вјежбе је 

помоћ у писању не само 

основцима и њиховим 

наставницима већ свима који 

професионално или лично имају 

потребу за причањем, 

описивањем, извјештавањем, 

расправљањем или пословном 

комуникацијом. У књизи су 

дати примјери за све облике и 

типове изражавања, указано на 

основна правила прикупљања и селекције садржаја, 

његовог идејног осмишљавања и компоновања и 

стилског и језичког обликовања водећи увијек 

рачуна да причање, описивање, извјештавање и 

расправљање никада не смију бити сами себи циљ 
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(прича ради приче, опис ради описа, извјештај ради 

извјештаја, расправа ради расправе), већ да морају 

носити одређену мисао или емоцију, да морају 

имати свој смисао, поруку и функцију. Управо због 

тога је настао приручник – да се избјегне 

формализам и пука глагољивост, а укаже на 

суштину и смисао усменог или писаног 

изражавања.  

           Лектира од VI до IX разреда је приручник 

за наставнике српског језика у 

коме су приказана сва књижевна 

дјела школске лектире према 

Наставном плану и програму из 

2016. године. У приказима су 

дати резултати анализа 

тематике, идеја, фабуле, ликова, 

мотива и језика до којих би 

наставници требали доћи у раду 

са ученицима, дакле, оно према 

чему ученике треба водити и до чега их је нужно 

довести. Ако немамо потпуно јасан циљ према 

коме водимо дјецу, онда је боље анализу не 

почињати, већ оставити ученике са импресијом 

коју су стекли током читања. До циља се може 

доћи на различите начине, а најпогоднији је 

подијелити одјељење на групе и свакој дати за 

анализу по један структурални елеменат 

књижевног дјела па на часу ученичка запажања 
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допуњавати и кориговати. Посебну вриједност 

приручника представљају Питања за провјеру 

пажљивости читања  и одговори на њих којима 

наставник лако и брзо може утврдити да ли су ђаци 

прочитала књигу или су нашла негдје препричан 

садржај, а истовремено усмјеравају њихову пажњу 

на најзачајније елементе самог дјела, гађају право у 

његову суштину и смисао.   

          Афоризам је начин мишљења и изражавања  

који сажима дубоке животне истине у једну 

сетенцу коју обоји хумором или благом иронијом. 

Њега срећемо у свим књижевним родовима у 

функцији откривања животних истина и слања 

порука времену и читаоцу, али се појављује и као 

посебна књижевна врста. Можда је најближе 

истини био онај који афоризам дефинисао 

фудбалским жаргоном као „дриблинг ума на малом 

простору.“  Глигор га је користио у прози, поезији 

и драми, а као посебну књижевну 

врсту у зборнику  Кроз прстен 

јабуку. Његов афоризам одликује 

дубока и опора истина обојена 

хумором који често прераста у 

иронију и сарказам. То је сусрет 

са лицем и наличјем морала, са 

жељама и суровом стварношћу, са 

летовима и падовима, са оним 

што може и не може бити, са човјеком оваквим и 



170 
 

човјеком онаквим, са властитим двојством… 

Мисао у афоризму је опора, тешка и горка, а хумор 

служи да се лакше поднесе и попије по оној 

Његошевој „Чаша жучи иште чашу меда / 

смијешано најлакше се пије.“ 

          Комплетно ауторово стваралаштво има 

првенствено педагошку функцију и практичну 

вриједност. Настајало је из потребе да се докучи 

смисао живљења и стварања, истакну и од заборава 

сачувају одређени етички и естетски принципи, 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. Цијело дјело носи четири 

снажна печата – Пиве гдје је аутор рођен, Требаве, 

Посавине и Вучијака гдје је живио и радио, младих 

које је предано учио и књижевности и српског 

језика који су му били путоказ и инспирација још 

од основношколских дана. Све је то једна 

надахнута велика прича о човјеку у простору и 

времену, смислу његовог постојања и трајања и 

језику као медију кроз који се човјек исказује, 

показује и чува. То је брана од отуђења, од 

бесмисла, од изгубљености и заборава - покушај да 

се у човјеку сачува срце, пронађе љубав, открије 

оно исконско и божанско, да човјек остане 

човјеком без обзира каква му све искушења 
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приређује природа и нуди развој науке и 

технологије јер човјек без истинског човјека у себи 

нема куд у будућност. 

          Без обзира да ли нам некo запажање, истину 

или доживљај саопштавао приповиједајући, 

описујући или у форми дијалога, монолога или 

расправе, то је увијек упечатљиво,  стилски 

беспрекорно, сликовито и емоционално, са 

изванредним осјећајем за важан детаљ и за склад 

емоције и рација. И када је у питању литерарни, 

публицистички или књижевнио-научни текст, 

реченица тече једноставно, спонтано, неким 

природним ритмом који се неусиљено примиче 

законима стиха носећи у себи неку пријатну музику 

ријечи. По тој синтези слике, музике и емоције је 

лако препознати сваки Глигорев текст.  

 

                             У Милошевцу,   

           на Светог Саву,  27. јануара 2018.  

 

                                      Марко Раулић Ђукић                            
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           Лектира од VI до IX разреда је приручник 

за наставнике српског језика у коме су приказана 

сва књижевна дјела школске лектире према 

Наставном плану и програму из 2016. године. У 

приказима су дати резултати анализа тематике, 

идеја, фабуле, ликова, мотива и језика до којих би 

наставници требали доћи у раду са ученицима, 

дакле, оно према чему ученике треба водити и до 

чега их је нужно довести. Ако немамо потпуно 

јасан циљ према коме водимо 

дјецу, онда је боље анализу не 

почињати, већ оставити ученике 

са импресијом коју су стекли 

током читања. До циља се може 

доћи на различите начине, а 

најпогоднији је подијелити 

одјељење на групе и свакој дати 

за анализу по један 

структурални елеменат 

књижевног дјела па на часу ученичка запажања 

допуњавати и кориговати. Посебну вриједност 

приручника представљају Питања за провјеру 

пажљивости читања  и одговори на њих којима 

наставник лако и брзо може утврдити да ли су ђаци 

прочитала књигу или су нашла негдје препричан 

садржај, а истовремено усмјеравају њихову пажњу 

на најзачајније елементе самог дјела, гађају право у 

његову суштину и смисао.   
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          У огледалу је збирка од шест монодрама: 

Бити човјек, Сељак и господин – два у један, 

Равноправност полова, Енглеска култура и 

прогрес, Љубав сељанчице и Доба великих лажи. 

То су слике етичких 

деградација нашег времена, 

запостављања неких 

вриједности које су вијекови 

таложили, губљење пута на 

странпутицама, срљања за 

тобоже модерним и 

савременим,   квазикултуром 

и помодарством. То су 

времена у којима се губе и 

чојство и јунаштво, у којима лажи постају 

истине, а неправда правда, динар мјерило свих 

вриједности, а чашћу и образом се више ништа 

не мјери. Драмску радњу замјењује 

драматичност причања, дијалог замјењују 

монолози у којима су дијалози препричани, 

ликове слике ликова. Све то прати најчешће 

природан благ хумор који с времена на вријеме 

прераста у самоиронију или иронију. Монодрама 

Доба великих лажи је више полемичка расправа, 

него литерарна творевина. То је дијалог историје 

и квази историје, поспремање пропаганде у 

претинац лаже и изношење истине на свјетлост 

дана без обзира колико она била горка и тешка.   
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