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РА ДО ВАН БЕ ЛИ МАР КО ВИЋ

СЛАТ КЕ ДУ ШЕ

Од Те ји ћа Љу бин ка

Без гра мот на бе ја ше ба ба, мо ја, Љу бин ка (од Те ји ћа, ви ђе ни је 
фа ми ли је из се ла Ја буч ја), ко ја се, ве ле, у ће ли јан ског мом ка, де ду, 
мог, Вла сти ми ра, де вој ком „за гле да ла” не што је Вла сти мир бо гат 
био, ни у ко лу ко ло во ђа, већ што је, јед ном, „о Ве ли кој Го спо ји ни”, 
сред ва шар ске вр ве жи, „де ти ње за ми шље но”, у не бо упи љио, да
ју ћи по глед за кли на стим ја том пти цасе ли ца („ждра ло ва, ваљ да, 
или ди вљих гу са ка, ко сад да се се ти?”), кад су у исти мах за у сти ли: 
„Одо ше”, и то бе ја ше, ка жу, „нај љу бав ни ја” реч ме ђу њи ма, пре 
не го што су пред Ол тар с вен чи ли ма ста ли, да би век за јед но прове
ли, из ро див ши дво ји цу си но ва, са гра див ши и но ву ку ћу на ста рим 
те ме љи ма... А Вла сти мир, де да мој, ћу тљи ви ба што ван и пче лар, 
и за фи ја кер се „на те гао”, иа ко га ни је баш „ба ста ло”, и за ко ње, 
твр до ре шен да се Љу бин ка, ње го ва, „про жи ви” ка ко се ни је „про
жи ве ла” ни јед на од за пам ће них је тр ва ње зи них, ни ти ико ја „га
зда ри ца” из се ла Ће ли ја – под но Вра че Бр да, украј Ко лу ба ре...

Ово је са мо при ча, „скр пље на” од „опри ча ка”, ће ли јан ских и 
ја буч ких, а да је ба ба Љу бин ка уме ла да се „про жи ви” – уме ла је, 
„и те ка ко уме ла”, и ни је се устру ча ва ла...

Вр њач ку је Ба њу, на три не де ље, „из ме ђу Го спо ји на”, до смр ти 
по ха ђа ла, као ’ти ца ко ју не што ву че у се о бу’, а фи ја ке ром се и у 
Сто ши ће из во зи ла, о Сла ви њи хо вој, Све том Сте фа ну, и о дру гим 
го де ти ма, при че му ва ља зна ти где но Мар ко ви ћа и Сто ши ћа авли
је ни сто ко ра ка ни су де ли ла, ка ко је и до да нас оста ло, али то бе
ја ше Љу бин кин на чин („не иде се на Сла ву кроз де ру!”), што се у 
Ће ли ја ма, за чу до, „брез ра кља стих ре чи” при ма ло и по што ва ло, 
као што се по што вао и ње зин, за ком шиј ску ка фу „уре че ни дан”, 
сре да, у за ран ке, ка да су се, у оџа кли ји Мар ко ви ћа, оку пља ле „дрýге” 
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и ро ђа ке (На та ли ја, Јел ка, Ма ри ца, Обре ни ја, Љу би ца, За гор ка...), 
не баш у „ста ја ћим” ха љи на ма, али ни у „оде ја њу” у ка квом по 
авли ја ма сво јим сва бљу ју жи ви ну... А Љу бин ку, ба бу мо ју („се љан
ку с ру ка ма к’о у по па ди је”), ни ко ни је с мо ти ком на ра ме ну ви део, 
већ са мо с пре сли цом, док „из вла чи жи цу” из ку дељ ке ву не – увек 
у чи стом и с „ма ра мом на гра не”, као о пра зни ку... Ду ше ва ља, ни 
Вла сти мир, де да мој, „фиј кер ске ко ње”, Фрај лу и Зо ра на, ни кад 
ни је пре зао у те рет на ко ле са, ни ти да у њи ви што год по ра бо те...

Ре кох: без гра мот на бе ја ше ба ба, мо ја, Љу бин ка, али би ис прав
ни је би ло ре ћи: пи сме ност ње зи на друк чи ја је би ла: зна ла је да 
про чи та сва ку ствар из ње са ме, отво ре на књи га свет је за њу био, 
љу ди као и људ ски по сло ви, та ко да је, пре ма увре же ном ће ли јан
ском мње њу, „сва ка шко ла ма ло вре де ла, ако те Љу бин ка скро зи ра, 
као што је и де ду мог, Вла сти ми ра, скро зи ра ла, што је по мо гло 
„слу ча ју”: да се за ње га „по бе гуљ ски уда”, због че га су Те ји ћи, „ја
бу чан ски осор љи ви”, пу ну го ди ну, при ча ло се, с по ми ром оте за ли, 
по вр шив ши „ствар” тек ка да се, у Љу бин ке и Вла сти ми ра, по друг 
ле та, Жи во рад, отац мој, од Бо га на шао...

Сад знам да ме је скро зи ра ла друг чи је не го ли мла ђег ми бра
та, Ра ди шу, по што је Ра ди ши да ва ла за бом бо не бан ку, а ме ни и 
пре ко бан ке: „књи гу да ку пим”, при де што ми је и сли ку кра ља 
Пе тра Дру гог „нȁса мо” по ка за ла... Удно ње зи ног ор ма ра, „де во јач
ког”, скри ве на бе ја ше по ме ну та сли ка (Млáди краљ у ави ја ти чар
ској уни фор ми, пла вој, са злат ним гај та ни ма), а ме ни се „сâмо ка
за ло” да ту сли ку ни ком не смем да спо ме нем, али сад ваљ да смем, 
иа ко ми се чи ни да кр шим пре ћут ни за вет... За вет, наш, пред орма
ром, ода кле је по та мја ну до но си ло, као пред Ол та ром, и по бо си
о ку, а кад што би се и крц ка ње за чу ло, штро пот не ка кав – као да 
ће, отуд, иза ћи све ште ник с ка ди о ни цом... 

А и ово да се не за бо ра ви: ми рис та мја на и бо си о ка бе ја ше 
ба бе, мо је, Љу бин ке, „цр кве на и мр тве на” шпе ци ја, упи је на у сва ку 
ње зи ну аљет ку, а не Cha nel Cin que, чи ме се но ви јег до ба ста ри це 
„то а ле ти шу”, пре ле шћу ју ћи свет ократ ким сук ња ма (по над ко ле
на!) ко је се, „на у штрб обра за”, и на да ље скра ћу ју – за оно ли ко 
ко ли ко мо да „шти кле” по диг не; сви то ви де, али ни ко да се по сти
ди због то га, ни ко... 

Пе три ји не „тањ чи це”

Ква сац не мо га ше ни ко за во ји ти, ни ти хлеб но те сто у наћ вама 
за ме си ти као Пе три ја, ба ба мо ја из Мај че ви не, из Ла зи ћа, у чи јој се 
авли ји ’леб на ву ру на на тре ћи дан подлáга ла, због број но сти фа ми
ли је, по нај пре, али и због на ва де да се „та зе ’ле бац” је де, ку ћев ног 
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аде та ко ји се у Ла зи ћи ма од ста ри не об др жа ва ше, чак и у да ни ма 
тр пље ња и „оску да ци је”, ве ле, кад се и на Дво ру при ме ћи ва ше да 
се са зе мич ка ма ма ло пре те ру је – што су Ће ли јан ци „и брез зна ња 
зна ли”, као што „брез зна ња” зна ђа ху да ’ар ти ја не па ре „не ко шта
ју”, а зна ли су, ка ко се при по ве да, и да кра ље вић Ђор ђе ни је „с па
ме ти врд нуо”, не го му се гор њи вид отво рио, „та ко да ни је вре де ло 
што су око Пре сто ла утро ји ли стра жу...” 

Ба бу Пе три ју (из ра ђе ну и из ро ђе ну ста ри цу са не пу них че тр
де сет ле та!), удиљ за су ка них ру ка ва и до ла ка та бра шна вих ру ку, 
као Сре те ну шу су у се лу бли же „од ре ђи ва ли”, по име ну брач ни ка 
ње зи ног, Сре те на, „уби тог ра де ни ка”, по што је ба ба Пе три ја свом 
Чо ве ку „др жа ла су сто пи цу” – ка ко у по љу, воћ ња ку и ви но гра ду, 
та ко и око кре ча не и ми ша не (су ша ре за шљи ве ), чи ји су ди мо ви, 
уз ку дељ ке из кућ ног оџа ка и ра у шки (кр сто о бра зних про ре за око 
не ба ’леб не ву ру не), до дат но „атре со ва ли” ку ћу Ла зи ћа и око ку ће 
ве ли ку авли ју, не бро је ћи одво је ну па а вли ју, са шта лом, кол ни цом, 
плев њом и се ни ком, ина че: ку ће Ла зи ћа прâ ва „атре са” бе ја ше и 
оста де „ви со ки, до не бе са та мо ја блан” (као ус клич ник (!) за апо стро
фи са ње овог све та ва пи ју ће до са де), по крај бу на ра то прв за са ђен, 
ко ји се из но ва за са ђи ва ше – чим „ста ром ја бла ну” про тру ли срчи
ка, што се мо јим ве ком три пу та зго ди ло... Мо јим ве ком, три пу та!

Јȁ... ба ба Пе три ја, мо ја, три је си на и три кће ри од га ји ла, не 
има јућ у по љу и у ку ћи за ду го од ме ну, ни на свад ба ма и са хра на ма 
у пет на о кол них се ла, где но су је, „пре ку ма”, бу кли јом зва ли – не 
на ве се ље, већ да за во ји ква сац, пре ме си те сто и ’ле бац ис пе че... за 
зва не и не зва не, до вољ но со му на, ле пи ње се ни су ни бро ја ле: „то је 
за де цу, а не ва ља се де цу ни пре ко ле пи ња бро ја ти и ра бо ши ти!”

На је дан је, је дин ца ти, дим (та нак, пла ви ча сти, из ру шев ног 
оџа ка), ку ћа Ла зи ћа кроз го ди не спа ла, по што су кре ча на, ми ша на 
и ’леб на ву ру на до бом уту ље не, а кад је и ба би, мо јој, Пе три ји, од био 
сат, „ку пов ни” је ’ле бац за три „ред не со вре” при слу жи ван, по сле 
со хра ње ња ње зи ног, као и на да ћа ма ко је кр ште ној ду ши „ред но” 
сле до ва ху...

Ба бу Пе три ју, мо ју, ни ка да не ћу за бо ра ви ти, ни ње зи не тањ
чи це, са плот не ста рог шпо ре та; ни бра шна ве јој ру ке ко је су ме, 
као у мра ку лам пу, са свих стра на тра жи ле, ни ти ћу за бо ра ви ти 
да је, сво јим ве ком, са мо нај бо ље за ме не „одва ја ла” – из ду ше и 
из ку хињ ског „до ла па”...

Бо ја зла та

Жу ту смо пти цу, жу ту, де да Ми ли сав (из До њих Мар ко ви ћа, 
да љи наш ро ђак) и ја, за не бе ше ни осно вац, чи та вог ле та (у за ран ке, 
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док Ме сец не иза ђе!) упор но „вр за ли”, по че чар ју и па ви ти ни (у 
шта се дáла не ка да шња Во ји на ли ва да), по што де да Ми ли сав, је ди
ни, го тов бе ја ше да ми се на ђе у све му што су мо ји уку ћа ни лу до
ри јом и бес по сли цом на зи ва ли... „Има те ли ду шу?”, пи тао се до бри 
ста рац, ви ше за се бе, ис прав но „чи та ју ћи” да су је ди ти пре ко ри 
(то бож: на мо ју „атре су!”) упу ће ни, као „штри кла пре ко но са”, 
за пра во ње му, „за о то што, под ли пом, из сај тли ка ра ки ју по ва здан 
на те же, мо та ју ћи ци гар за ци га ром, док му сна је и си но ви у по љу 
те жа че”, са мо што се, при том, ни ко ни је до се ћао, „чак ни они који 
су ту ђу бри гу во ди ли”, да је ста рац, Ми ли сав, по знав ши се као ђу
ту рум, „га зда лук одав но мла ђи ма пре дао, уз ра бош и до ма ћин ски 
тро но жац”, за се бе за др жав ши тек по ме ну ту под ли пом клу пи цу 
и у ко сти ма се ва ње, ко је га је под се ћа ло да је јо ште жив, не бро је ћи 
да ци је – на ње го во име што но при сти за ху... „...И цео ми по рез ишту, 
ево, иа ко ме по ла не ма”, ка ко је го во рио, под ли пом на клу пи, по
ка њу ју ћи по шта ра, чаДра ги шу, да и сâм из сај тли ка на тег не... 

Де да Ми ли сав и ја, без сре ће и удиљ у за о стат ку, жу ту пти цу 
ни ка да „ука ве зи ли” ни смо, ни ка да, прȁво ре ћи: ни ви де ли је ни
смо, са мо смо зна ли да је жу та, као што и да нас знам да по ме ну та 
пти ца, је ди на, има ђа ше бо ју зла та у мом де тињ ству, да, у де тињ
ству мо ме, и у ту жном по сто ја њу стар ца Ми ли са ва, да љег нам 
ро ђа ка, из До њих Мар ко ви ћа, с ко ји ма су се Гор њи Мар ко ви ћи у 
ре дов ној не љу ба зно сти жи ве ли, „осим кад су свад бе, кр ште ња и 
са ’ра не”... И „са ’ра не”, јȁшта, на ће ли јан ском гро бљу, где но Гор њи 
и До њи Мар ко ви ћи у одво је ним „џе ма ти ма” по чи ма ју...

Вла сти мир као Ан дри ја на

Ба што ван и пче лар бе ја ше по оцу ми де да, Вла сти мир Дра
го ми ров, чи ју слат ку ду шу и на гор ку реч већ ни ко не пам ти, оста ла 
је тек при ча ка ко је по вр зи на ма дивљȁке ка ле мио и на гро бо ви ма 
не зна них во ји на, плит ко со хра ње них по сле Ко лу бар ске бит ке, 
при слу жи вао од чи сто га во ска све ћи це, ко је би сâм усу ки вао: из
ме ђу дла но ва, уз упре ден ко ноп од тȅжи не... Сва ки на мер ник, 
ја ба нац ко ји се кроз Ће ли је сти ца јем про ђе, жи вим ће се чу дом и 
данда њи за чу ди ти: от куд по ја па ди и др ли ја ма, сред бȏце и ку
ку те, круп ни вру штав ци, ста рин ске тре шње, и је ри ба сме, соч не 
кру шке, „ка квих ни у вла ди чан ској ба шти не ма? – што ни ког, из 
но ви јег ће ли јан ског на ра шта ја, не по ка њу је да се оп се ти: ко ли ко 
је у Ће ли ја ма и око Ће ли ја ја па ди и др ли ја по ко ји ма би се мо гла 
рас цве та ти и на род на ста ти ка ле мље на воћ ка, под чи јом би се 
кро шњом и сâм жи вот с ви ше сми сла где ко ме ука зао... Ко ли ко је... 
ех, ко ли ко! И род не воћ ке сла бо ко „бро ји”, нек мо дивљȁке ко је би 



34

ва ља ло на ка ле ми ти; „бро ји” се, кад што, са мо она воћ ка о чи ју би 
се гра ну не ко обе сио! Шта тек да се ка же о ура слим гро бо ви ма по 
ограш ју Ко лу бар ске бит ке, у све тлу го то вог са зна ња да се, да нас, 
и Вла сти ми ру, де ди мом, и „фа ми ли јар не све ће” рет ко при слу жу
ју ?... Рет ко, да... Је ди но, о За ду шни ца ма, „ку пов не све ће”, и уз гред 
– ако се слу чи, да ле ко би ло, да се со хра њу је не ко ко ме су Гор њи 
Мар ко ви ћи ду го ва ли „од сто ја ва ње Опе ла”...

А за раз ли ку од опи са них во ћа ка ко је по ће ли јан ским ја па
ди на ма род свој јо ште ис ту ра ју, упи то мљу ју ћи тр ња ке и осо ја, у 
ор ној Ја ни ћев ци, Мар ко ви ћа зи ра ту по крај аран ђе ло вач ке пру ге, 
за ди вља ло ра шће све је осво ји ло, и ни по че му се не мо же по зна ти 
да је Вла сти мир, де да мој, век свој по над ба штен ских ле ја упра во 
ту стру нио, ни ти ико пам ти да из те ба ште по вр ће има ђа ше пи јач
ну це ну ко ја је Мар ко ви ћа ку ћу на ле пом гла су др жа ла... Об ру шио 
се и бу на рић, зде нац из ко јег је већ пре не мо гли Вла сти мир, „ба што
ван у стра шил ском оде лу”, сво јим на чи ном, „брез до ла па и мр ша
вог кљу се та”, ве ли ку ба шту не коћ на вод ња вао, „руч но”, с по моћ 
ли ме не кан те с пр ска ли цом, по о ба шка сва ку са ђе ви ну, а из ме ђу 
ле ја, кроз ка на ле, и чи та вих по ла хек та ра под ра шћем, род ним 
др ве ти ма и раз ми ри са ним ли па ма, при де: опла зак с ра зно бој ним 
цве ћем – чи јим би ру ко ве ти ма ку ћа ни цу сво ју, Љу бин ку, с ве че ри 
об ра до вао, не ма ре ћи што му се „чи та во се ло иза ле ђа сме ју љи”, 
по што су Ће ли јан ци кра ва ма те па ли, а же не ту кли, или су се на 
њих из ди ра ли – „за ни шта, ко ли ко да се у ком ши лу ку и у по ла 
се ла са зна ко пан та ле но си и др жи ман ко пра зан нов ча ник”... 

Е, да је ко ме би ло ста ти па гле да ти де ду, мог, Вла сти ми ра у 
„стра шил ским дре ја ма” (ка ко је на зи ва но ба штен ско ње го во оде
ја ње), док би ба би, мо јој, Љу бин ки, цве ће „ис по ста вљао”, по пут 
ста рин ског ви те за ко ји је у бор би с ве тре ња ча ма жи ву гла ву је два 
из нео и не зна ка ко раз го вор да за поч не... Е, да.. Не ко је ипак стао 
и гле дао, ода кле ина че при ча?...

„Не ва ља се ићи ми мо дру гих љу ди, али ни сву да где но љу ди 
иду”, го во рио је Вла сти мир, де да мој, а кад је мо рао сâм да „пре
дво ји” (у чет ни ке или у пар ти за не?) „до ис под ко же” се, ве ле, из
бри јао и у жен ско пре сву као, као Ан дри ја на се гре дом ка зу ју ћи, по 
шу ма диј ским се ли ма док је ту ма рао („сен та ју ћи се спрам Ко лу ба ре, 
да не за ба са су ви ше да ле ко...”), у сук њи до пе та и ма ра мом по над 
ту стих ве ђа, кло не ћи се и ци вил ног све та, оба шка: до ко них љу ди, 
еда би мо би ли са ње не ка ко из бе гао, о че му је не ра до при чао, по ми
њу ћи са мо пче ле ко је су се, због ње го ва ду га из би ва ња, по Вра че 
Бр ду раз ро ји ле, „еда би мед бра ле”, у на из ме нич ном окру же њу 
чет ни ка и пар ти за на.
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Ћу тљи ви При ча лац

Сре тен Ла зић, зе мљо де лац, ви но гра дар, кре чар и шљи вар ски 
опре де ље ни во ћар, „све на јед нак и на рав не ча сти”, из Мај че ви не ми 
де да, бе ја ше по ма ло стрм и ћу тљив чо век ко ји је, ве ле, и те ка ко 
умео да при ча („ако му се ука же вре ме”), да ску пе ре чи сла же као 
по ле си би ра не шљи ве, рин гло ве и тур гу ње, та ко да ћу тљи вост ње
го ва у Па мјат ни ку ће ли јан ском ни је рђа во уту бље на, а и о тој ћу
тљи во сти сâм гла гол за по де ва ху већ ма они ко ји ни Ли тур ги ју без 
упа ди ца не мо га ху да од сто је, ме хан ски та вр љи и по се ла ри, то 
јест: они ко ји, ку дли пре жен ске си не дри је, сва чи је свој те и ку ма
при ја, са зна ју: „да л’ ће Ма ра ко пи ле ро ди ти”...

А Сре тен Ла зић, по но си ти ко лу бар ски до ма ћин (ко ји је шест 
се ста ра са спре мом удао, три кће ри та ко ђе, и на вој ску тро ји цу си
 нова на ре дио), мо рао је од зве зде до зве зде да те жа чи, еда би се у 
ње го вој ку ћи стр но сва ки дан је ло, сто га за ред но при ча ње не има
ђа ше за ли шног вре ме на, „осим та нак ци гар да са ви је во ло ви док 
се по мо кре”, што ће ли јан ским при ча ли ца ма, „му шким и жен ским 
тет ка ма”, до ума ни је до ла зи ло, као што ни ина че у ду шу Сре те нову 
не има ђа ху уви да.

За ред ну при чу Сре те ну Ла зи ћу, де ди мом из Мај че ви не, „ука
за ло се вре ме” тек кад је „с но гу спао” и у кре вет се сва лио, че ка
ју ћи смрт у „по крај ној со би” (ни ком да не сме та!), та ко су и при че, 
ње го ве, до бом „прег њи ле ле”, по пут нео бра них кру ша ка, а ни сли
ши те ља не има ђа ше (са мо је док тор Бан ко вић до ла зио, ср це да му 
„по слу ша”), због че га ни за ме не у со би ци ње го вој не бе ја ше до бро
до шли це... „Ни је то за де цу”, го во ри ла је, не као кро за зу бе, пре
ни вље на Пе три ја, ба ба мо ја, во де ћи ме ис под ру ке низ ба сам ке 
Ла зи ћа ста ре ку ће... „Ни је то за де цу!”... Де те сам, на и ме, још са мо 
за њу био, ина че сам се бе са мог уве ли ко „со хра њи вао”! 

И ово сам за пам тио: Ла зи ћа во ло ви, Ша ро ња и Зе ља, не има
ђа ху огу ље не вра то ве под та сла ком јар ма, „ка о но ти срп ски во ји
ни под те ре том то пов ске џе ба не”, о че му се во ди ла по себ на бри га 
(„зеч је са ло, а и обич на маст по слу жи”), до чим је Сре те на Ла зи ћа 
врат до по тиљ ка огу љен и жу ље вит био, у ра ту као и у ми ру, што 
ми се де те том ја сно ука зи ва ло – док би пре не мо гли бо ник на тро
но шцу мо тао ци га ру. „То му је од џа ко ва”, при шап ну ла ми је ба ба 
мо ја, Пе три ја, бра шна вим ме ру ка ма по ко си гла де ћи... 

По след њи по ло жај

Има ђа ху ли ца за пре по чи ња ње пред њи ца кра љев ских од лич
ја и сре бр них ба на ка – да, та ман та ко су ми за ду го „ви ри ли” око 



36

слав ских со фри узва ни ци, бр ка ти Ће ли јан ци и од лич ни го сти из 
при ор них се ла, до ма ћи ни и „по ре ске гла ве”, при шки ље них очи ју 
као у из вид ни ци... 

Де да мој, Вла сти мир, по сла ва ма ме је де те том во да ти на стао, 
чим сам „кр сти тел ним пр сти ма” овла дао и зна њем да се иза слав
ске со фре не уста је, „док не бид не ва кат ку ћи да се по ђе”, па сам, 
гре дом, у ка квој вр зи ни, „ма лу по тре бу” пре до стро жно свр ша вао, 
„еда се не би вр тео на сто ли ци и ср као усти ма као по над вре ле 
чор бе” – ка ко ми је опи са но оно што би мо гло да ме сна ђе и осра
мо ти „пред све ћом и то ли ким љу ди ма”... 

Упи ље но сам слу шао „слав ске при че” о Пр вом ра ту (о Пр вом 
или о Прâ вом?), о ро во ви ма ко ји су „тý би ли, иза ку ће, и још се по
зна ју”, о сне го ви ма „три кле те Ал ба ни је”, о ра на ма и не пре ка ђе ним 
мр тва ци ма („и у вам пир ство су где ко ји че рез то га да ли”); о вој нич
ким но га ма, од се ца ним „ки рур ги јом брез ома ме”, чи ја обез но же
на те ле са и дан да њи про се по ва ша ри ма; о „не род ним го ди на ма 
и удо ви ца ма у јар му”; и „ка ко се да нас ни шта не де ша ва као да ће 
се уско ро не што де си ти”... Он да би слав ски узва ни ци у по ду жој 
ћут њи пре да се гле да ли, као да је сва ко за се бе не до у ме вао: „ко
ли ко је ства ран овај свет у ко јем не ма ни Бо га ни Кра ља, а јо ште 
се сла ви и пре сла вља, ра ђа и уми ре – на при ли ку срет них го ди на, 
док је Све ти Са ва по зе мљи хо дио”... По не ко би су као бр ко ве, а по
не ко „ло мио” пр сте, као да се сне би ва пред по ре зни ком... И тек кад 
сам по бо ра вио о че му се по тим сла ва ма го во ри ло (пре но што ми се 
сла ве, опе ла и да ће са свад ба ма „по ме ша ше”), из при мо зга ми је 
„си ну ло” оно о че му се, тих го ди на, око слав ских све ћа мра мор ком 
ћу та ло, уз по не ко „не до ку су ре но” за кљу че ње: о по врат ку Кра ља 
(„...ни шта од ни шта”); о от ку пу („...јȁ, мо ре...”); о сва ђи с Ру си ма 
(„... паз’ да ни је...”) и о Го лом ото ку („...њи на ствар...”), а „си ну ло” 
ми је и да, у тој свра бе жној ћут њи, и у не до че том го во ру, ни сâми 
го сти ни су ли чи ли на пр во зва не од лич ни ке, ”кра љев ских гла ва 
са сре бр них ба на ка”, већ на не срећ ни ке из очај не че те („тре ћег 
по зи ва, у мр тве ним оде ли ма, брез на о ру жа ња”), док у би ва ју ћем 
све ту за у зи ма ју по след њи по ло жај око оп штин ске ва ге са мр ша вом 
кра вом ко ја тре ба да „за лег не” за не на ми рен от куп, ил и за не ис пла
ћен по ре ски раз рез... 




