
ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

СЛО БО ДАН МАН ДИЋ

ИГЊАТОВЕЗАГРАДЕ*

1.

Да ту ми ма се у нас зва нич но и слу жбе но ба вио је ди но Иг њат 
Алек сић. 

Оста ли су то по не кад чи ни ли, на соп стве ну од го вор ност, не 
слу те ћи где за ла зе ни ти у шта се упу шта ју.

Сви на ши пре ци ста ри ји су не го што се пи шу; у зе мљи у ко
јој су они до ла зи ли на свет де ца ни су упи си ва на док не про ђе бар 
по ла го ди не, по не кад и це ло ле то, док се не ви ди хо ће ли оста ти: 
да их џа ба не уво де у ма тич ну књи гу, би ће да се ште де ла хар ти ја 
и про стор по сто ја ња: не ве ро ват но је би ло утвр ђи ва ње тог ро ка 
до кле се жи вот не ра чу на, ода кле да је не ко жив, ка да је до и ста 
сту пио у век, и ког да на му жи вот по чи ње: ко ли ко ли је сно ва и 
сли ка све та та ко, при том, ола ко от пи са но.

Ни су ме из пр ве при пу сти ли у за бран на зван жи вот; у свет 
њих, го то вих љу ди. 

Ста ни, да пр во ви ди мо хо ће ли оста ти жи во (та да сам, у по чет
ку, био сред њег ро да), го во ри ли су оцу још увек но ше ни на ви ка ма 
из ста рог кра ја; ни су би ли оба ве ште ни, још до њих ни је сти гло, 
да је то пре ва зи ђе но ста но ви ште, од ба че но на вра ти ма шко ле за
јед но с ије ка ви цом.

Отац пак пред ња че ћи у укла ња њу за ста ре лих оби ча ја, за пео 
да ме што пре уве де; сед мог да на за пу цао код ма ти ча ра. 

Ка ква вам је то ђа во ља на ва да, Иг ња ти је се згра ну што се и 
то ли ко че ка ло; као да је во лео ви ше по сла, је два че као да сво јим 

* Од ло мак из исто и ме ног ро ма на у ру ко пи су.
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кра сно пи сом, ума чу ћи пе ро кад у ма сти ло кад у туш, шкри па вим 
хо дом пе ра по по жу те лој хар ти ји ла га но по пу ња ва ме ни на ме ње
ну ру бри ку у сво јој де бе лој књи зи. 

Хо ће ли се уда ри ти да на шњи дан, за пи та отац ис по ти ха. 
За бо га, ка ко ли ти та кво што па да на па мет, обрец ну се Иг ња

ти је; ни го во ра! Пр во, не мој да ђе те ту оти ма мо и од у зи ма мо неде љу 
да на, ко зна ко ли ко ће их има ти (не што је и Иг њат био сум њи чав). 
Дру го, уко ли ко упи ше мо да на шњи да тум не ко би мо гао по гре шно 
раз у ме ти, ре ћи ка ко си на мер но че као дан ва ше сла ве; не ваљ да 
мој имен дан. Ује дох се за је зик, са оп шти ста ри ис под ту роб не 
гри ма се. Јед ном ре чи, др жи мо се фа ка та, од се че Иг њат; та ко је 
нај смир ни је, и за сва ког по нај бо ље. Сем то га, ова ко ће још ухва
ти ти го ди ну у ко јој се обе ле жа ва сто ти на ле та од Гор ског ви јен ца. 

(Ба бај ко ти та да си ну, по че лу се звек ну: ка ко се то га ни сам 
пре се тио, при ча Све то зар као да је био та мо. Али ње му се у сва
ком слу ча ју мо гло ве ро ва ти на реч.) 

*

Иг ња ти је, ма ти чар, ге о ме тар; за вео је но во об ра чу на ва ње 
вре ме на жи во та и ве ка.

Не мој те то од ме не тра жи ти, уме да за ва пи; зар да ја за је дам 
ба би на кан та ру, да за ки дам на ме ри. Че му ће вам то?

Ми сли ли смо, не ка бу де бар ма ло жа ло сти, да се не пи ше баш 
сто го ди на; не ка ко је и по стид но, кад ви диш ка ко људ ство још 
пу но жи во та пре ла зи у Пе ти кварт.

Шта ће вам жа лост, ва зда је до зи ва те, оста ви те по не кад ме ста 
и за зер ку ра до ва ња. Не ка се ви ди ка ко је по не ко и зе знуо век; да 
је и то по пут прав де до сти жно, пра ска њем је уда рао тач ку. 

Овај наш Иг ња ти је чу ва да ту ме, као да су од зла та; пре би ти 
Ши ме ала лио бра зду, да му је у Ре ча ју од о реш, не го он до дао дан 
у оној књи жу ри ни, за ко ла ла је из ре ка. 

То је за бра ње но, ка же. Дан и жи вот су све ти ња; ни ко ме! 
Ни узе ти, ни при пи са ти; не вре ди по ми ња ти.
Са мо оно ли ко ко ли ко је од о зго до шло и сти гло, има то ме 

раз ло га, ко ји се мо жда на зи ва суд би на, ве ли; ни је на ше да се упли
ће мо.

Не да ви ше, не до пу шта ни ма ње; ка да не ко ме за ва ља за ми
ро ви ну, џа бе му раз ла жеш и до ка зу јеш. Би ло би пра во да оства ри 
пен зи ју, по из да ље по ку ша ваш, спре ман да на пр сте по бро јиш раз
ло ге. Оста ви ти прав ду за дру го ме сто, ни је то мој по сао, от по вра ћа 
Иг ња ти је; мо је је да у ову књи гу уне сем сва чи је вре ме: да уве дем, 
кад до ђе час и да раск њи жим. 
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Тја, пљуц ну отац на то ли ку ого ље ност, на си ро тињ ску све
де ност би ти са ња ко јом се пре ска че све што је ва ља ло; оста ју са мо 
ци фре као ого ле ле ко шчу ри не, зар да то бе ше жи вот? (Шта оста
де од мај ке му Ман де; ма да ве ру јем да ни он, кад би му се по ну
ди ло, не би умео ишта да до пи ше из над цр те ко ја је, у Иг ња то вој 
књи зи, под ву че на под њен век: тај ре зи ме ичим да до пу ни: од 
про ле ћа је се де ла на гањ ку, од Ми тров да на у ку ћи уз шпо рет, и 
ср ку та ла ка фу. То је ре дов но би ва ла ње го ва пр ва ре че ни ца, ка да 
би се о Ман ди по ве ла реч: по том би, као по ки сао, уто нуо у ћут њу.) 

Од ко га да узмем па да те би до ту рим, као за пет че ка, го тов 
да од бру си. 

Оддо, раз ме ра ва и по вла чи као ме тар ски штоф пре не го што 
ма ка за ма от фи ка ри. 

Та ко је Иг ња ти је, све од осло бо ђе ња зе мље па до ње ног рас па да, 
у но вом за ви ча ју, обе ле жа вао по ље по сто ја ња сво јих су гра ђа на, 
оме ђа вао им зо ну жи вље ња: уну тра су би ли сло бод ни да, из ме ђу 
два да ту ма, чи не од се бе шта год на ђу за сход но; са мо се ни је мо
гло пре ко гра ни це, иза ћи из за гра де ко ју је ма ти чар отво рио и 
јед ном ће је (че ка он стр пљи во) за тво ри ти. (И ја не што слич но 
чи ним, по ми слио сам ка да сам по чео да за пи су јем у ле то пис, мо
жда баш и на ста вљам, на сто је ћи уну тар истих гра ни ца да утвр дим 
од че га је би ло сат ка но то њи хо во вре ме, да га са гле дам и учи ним 
што пу ни јим: да му об но вим укус и аро му, не што од не гда шње 
пу но ће. Ако не мо гу да до дам пре ко гра ни це, да га бар из ну тра 
про ду бим. Ма да мо жда му ни ја, по пут Иг ња ти ја, за пра во ни шта 
не при до да јем, не при ка зу јем га ни са др жај ни јим ни бо га ти јим: 
мо жда ни не до ба цу јем до оно га што је би ло. Ко зна чи ме су све 
би ли ис пу ње ни не чи ји ти хи тре ну ци не зби ва ња. За то ни сна тре ња. 
Ме ди та ци је, док гле да ка ко ки ша до ла зи пре ко по ља, пре ко зре лих 
жи та, дум ба ра по кла са лим ку ку ру зи ма.) 

Срет ни ли су они што оста до ше у Иг ња то вој за гра ди, го во рио 
је отац од про ле ћа осам де се те, ка да је ма ти чар скло пио ко ри це; ка
ко ли је до че ка ти да ти др жа ва кре па ва! За се бе је, при се тив ши се 
свог мај ског ау то гра фа, кон ста то вао да се свр стао ме ђу оне ко ји су 
пре сту пи ли пре ко да на ка да је тре ба ло оти ћи да би за ма кли срет ни.

*

Не пот ку пљив.
Да ли он при том ужи ва у сво јој уло зи, пи тао сам се ка ко сам 

од ра стао; во лео бих да ни је, да је и ње му она по не кад би ла те рет. 
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По ве ри ло му, он све по пеесу, без ијед не дво у ми це; не ма се куд, 
мора. (Е, то је већ био сло ган ко ји до бро по зна ва ју. Што, бра те, 
од мах не ка жеш! Под тим бар ја ком су у цик зо ре, у бри га де са бра
ни, на за пре га ма хи та ли у по ље, од ла зи ли на рад не ак ци је, гра ди ли 
пру ге: све с пе смом, ни по че му на лик на мо ра ње. Као да су се 
уну тар да тог окви ра, утвр ђи вао га Иг ња ти је или ко год дру ги, они 
по све при ла го ди ли, на шли ра дост мла до сти, по лет раз и гра них 
чу ла и да ма ра.)

Иг њат је по ку шај от по ра оп штем трен ду, тој груп ној те ра
пи ји на ших ста рих, не у мор них прел џи ја и ки ће них ка зи ва ча; јед
но на сто ја ње да се ци фра ма за ве де и одр жи ред. Обра ћа нам се 
епи та фи ма уме сто при чом; то је ње гов жа нр. Та кав не мо же би ти 
оми љен, твр ди Све то зар. 

Је ди но где је био спре ман да иза ђе у су срет би ло је ако за тре
ба да се ка квом де те ту на ђе и име ну је отац; да је ма ње си ро ча ди 
на све ту. Или да се уре ди ка кво вен ча ње, ма кар и та квих дво је 
ко ји мо жда ни ка да ни су ни по ми шља ли да ће за јед но тра жи ти 
сре ћу; ту би се он зду шно ба цио на по сао, стран ка би те шко одо
ле ла. Би ће да га је ума ка ње пе ра у туш и по пу ња ва ње ру бри ке, 
као до ти цај жи во та, про жи ма ло ра до шћу; жив нуо би и сав за си јао. 

По гле дај ка ко ски да књи гу с по ли це, при ми че ма сти о ни цу, 
све ча но узи ма др жа ло бри шу ћи га џеп ни цом, као да при сту па 
све том чи ну, упра во јед ном об ре ду, ре ђа Све то зар; бе ле жи са мо 
чист де сти лат суд би не, без ко мен та ра: не ка све го во ри са мо со бом.

Је дан пут, отац је сам за се бе, као да му је за то да то овла шће
ње, уда рио тај мур суд би не, су ви жиг жи во та. 

По слу жио се соп стве ним епи та фом.

2.

Ко зна, у ту сли ку дво ји це од ра слих љу ди, шта је све ста ло.
По сма трао их је не тре ми це.
По глед му је ше тао, па дао с бр ка тог чо ве ка с кач ке том на оног 

дру гог, ни жег, жу стрих по кре та; мо гао је при ме ти ти да пр ви све 
вре ме се ди на сто ли ци за сто лом, док дру ги хо да по со би, по вре
ме но опи су ју ћи круг око оно га што се ди. Сле гао је ра ме ни ма, 
од ма хи вао ру ком, ваљ да на не што што би тре ба ло да је чуо иа ко 
до де ча ка ни шта од то га ни је до пи ра ло. Ди за ње обр ва, про вла че
ње пр сти ју кроз ко су, при ди за ње пан та ло на под ка иш док хо да, 
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то је при ме ћи вао; онај ко ји се ди као да је у све му дру га чи је, ти ше 
и сми ре но, уче ство вао. Де чак је при су ство вао не мом игро ка зу, 
јед ној пан то мим ској сце ни; не што се де си ло с ре чи ма па их не ма. 
Ако се не чу ју, оно ме ко их по сма тра мо гло је све то ли чи ти на 
бе сми сле ну пред ста ву ко ја се не мо же ни са чим спа си ти ни оправ
да ти. Би ло је то лут кар ско по зо ри ште, по ми шља ће по сле, или још 
тач ни је, по што про тек не још вре ме на, го во ри ти: те а тар сен ки. 

За пам тио је сли ку без ре чи. 

Тај њи хов раз го вор де чак ни је мо гао до ку чи ти, иа ко је био 
при су тан, у ис тој со би с њи ма, ви ше за гле дан у стри чев кач кет и 
пот кре са не бр ко ве, то ли це на ко је је на ви као, слу ша ју ћи шу мор 
њи хо вог го во ра, ако га је ипак чуо, би ло је то уза луд: све је би ло 
на стра ном је зи ку ко ји он не раз у ме, то што је до ње га до пи ра ло 
би ли су са мо шу мо ви и де ци бе ли, оче ве гро мо гла сне упа ди це, као 
пе тар де, и стри че во ти хо и спо ро, по ма ло шу шке та во, ро мо ре ње, 
ујед на че но као ка да кре не је се ња ки ша. Ви ше гле дао не го слу шао, 
био онај при сут ни ко ји се не ра чу на, ни на ко ји на чин не би мо гао 
за кљу чи ти (ни је га мо гло ни за ни ма ти) на че му се гра ди та ду гач
ка ра спра, око че га се вр те ва здан, иа ко му сце на ни је би ла до сад
на: не ка да, још от по чет ка, сви смо во ле ли ка да би ло ко до ђе у 
ку ћу, „у го сте”, са мо да отво ри вра та и сед не: ка да наш соб ни свет 
на до ла зи и ра сте. (Да је ра за би рао њи хов је зик, од мах би раз у мео 
ка ко је глав ни про блем овог раз го во ра не до ста так псов ки (из не ког 
раз ло га су их из бе га ва ли, мо жда чак и за то што је ту не где у ћо шку 
се де ла не при мет на ба ка Ман да); да се кре сну ла ко ја, све би се бр же 
сле гло у нор ма лу. Ова ко су, сле де ћи по тре бу стал ног по ја ча ва ња 
ге сто ва, мо ра ли да се је дан дру гом уно се у ли це, пру жа ју ши пак, 
од ме ра ва ју ла кат, да гу де де сном пре ко ле ве, по ка зу ју сред њи прст, 
чвр ка ју ка зал цем у че ло; онај што оп хо да ва за се лог по вре ме но би 
за мах нуо но гом и шут нуо упра зно, као кад Аћим Мр ва на утак
ми ци про ма ши чи та ву лоп ту.)

Тек по сле не ко ли ко го ди на, био сам у при ли ци да им на мон
ти рам и вра тим ре чи; ка да сам са знао о че му је те као тај раз го вор. 
Био је то на ста вак на до га ђај са Зе лен го ре, или мо жда с гр до си је 
Во лу ја ка; мо ра да је отац он да, у ча су кло ну ћа, при кље штен, са 
дна без из ла за, у на па ду са ми ло сти, стри цу не што обе ћао, са мо 
ако из ву ку гла ву, вра те кост и ко жу ку ћи (мо гао је та ко ре ћи): баш 
као у бај ци, обе ћа ва ју ћи на гра ду за оба вља ње не мо гу ћег и не ре
ши вог за дат ка, што је мо жда био ње гов по ку шај и да уми ло сти ви 
окол но сти, или још пре иза зов суд би ни: на кра ју кра је ва, за што 
јед ним обе ћа њем не ора спо ло жи ти ма кар свог бра та, обе ћа ња су 
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ди за ла мо рал, би ло их је у свим бит ка ма, ка да све дру го за та ји. 
Ако пре жи ви мо, ре као је, по на вља ју ћи онај услов из сва ке бај ке, 
ко ји је упра во та ко, истим чу дом, и оства рен; али са да, ка да је, 
по сле ду гог ћу та ња, до шло на на пла ту, ду жник ни ка ко да се се ти 
за да те ре чи. 

*

Јед ног да на, ду го по сле то га, по што ми се учи ни ло да је зна
чај до га ђа ја ве ћи не го што сам у пр ви мах по ми слио, за пи та ћу га 
ка кав је био онај дан у ко ме је по стао мла ђи: ка да је уз стри чев 
клик тај: са да си се по но во ро дио, још је дан пут упи сан у књи гу ро
ђе них; ка кав по вре мен ским при ли ка ма, по си ту а ци ји на те ре ну.

Ки шо вит и хла дан, до зла бо га тму ран, ја дан и че ме ран, да 
ка кав; ва тру бљу ју по на ма, обруч око ло ода свуд сти ска, у ње му 
ска па ва мо. Са ва и ја кроз го ру ту ма ра мо, из гу бље ни, са свим са ми, 
као да смо је ди ни бор ци про тив оне але што је на свет зи ну ла; по 
бри ни и ур ви на ма се тра жи мо, где нам је глав ни на. Не ма, брат 
од ма ху је гла вом не мо; уби ја сва ку во љу. У ма ху кло нем, сти сло ме, 
и за њим ма ло за о ста нем (ни сам пи тао оца за што), па се за ву чем 
под јед ну бу кву (ни сам пи тао ни от куд бу ква, да ли је на Зе лен го ри, 
или је то био Во лу јак, уоп ште би ло бу кви ка или је то по је ди нач но 
ста бло за лу та ло, да не ка жем из гу бље но по пут њих дво ји це, па зио 
сам да не ис пад нем сит ни ча вац), жи ле јој се пру жи ле као ру ке, 
ухва ти ла се за зе мљу да не од ле ти низ стр ми ну; и он да, мој бра те, 
од јед ном ми но ге скли зну ше, не ста зе мље, стр мек нух, не знам ни 
ка ко се ухва тих за јед ну гра ну (зар су гра не бу кве та ко ни ске, пи
та ње што се на ме та ло је пре ћу та но; не сме се ов де пре ки да ти, 
ис па ло би да сам без слу ха за ње го ву дра ма ти ку): од јед ном ви сим 
над без да ном, с обе но ге у ње му, баш у гро бу, ка же. Ку ку, тро ку ку, 
пре ку ку; гу шио је у се би крик, ује да ју ћи се за је зик. Да се мо гло 
ври сну ти из гла са, ка кав би то оду шак био, про сто би му лак ну ло, 
би упо ла; да ви ти крик, то су ја ди, од ма ху је. Зар ћу ова ко, ова кав, 
у веч ност и исто ри ју, па да ло му је на па мет гор ко пи та ње, он да је 
по чео да до зи ва: О, Са ва, Са ле, Ша ле, бра ле, свим име ни ма ко ја 
му је знао, не ће ли га при зва ти, али ни је смео да за ви те за ко ли ко 
га гр ло но си, зли ко вач ке уши као бу ко ва че ве ли свуд ра се ја не 
око ло, не го све ти ше и ти ше, док не при ме ти да га ни не зо ве не го 
цви ли: зар ова ко ли ло да те уцве лим, ку ку те би, цр на јат ко, ку ка
ви це до ве ка; ко зна ко ли ко је тра ја ло, ру ке утр ну ле, сва ки час 
мо гле су да ис пу сте жи вот, то што је би ло је дан скро ман жи во тић 
од јед ном по ми сли ка же (мо гу да за ми слим ко ли ко раз не жен тим 
де ми ну ти вом), ука за му се у но вом све тлу, и па де му на па мет 
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ка ко се ни јед ном на ње га ни је освр нуо; мо гао је од ле те ти до ле, у 
бес кра јан пад, без дна, ко ли ко ли би тра јао, си ну му у се кун ди, тај 
ле те њем до би јен жа ло сни про ду же так, ви ђао је он го ле ме без да не 
по Со ми ни, ко зна ко ли ко је ви се ње тра ја ло, сна га је из ве тра ва ла, 
остао још са мо грч, ру ке су се још др жа ле са мо за то што су уко
че не, али већ им до ла зи ло да се отво ре, да ис пу сте гра ну и ду шу, 
и он пра зних ша ка да од ле ти ни у шта; он да је угле дао из над се бе 
Са ву, гла ва му у не бу, је ли он за бо га, шта му је то у очи ма, шта 
ли је та ко угле дао, ама да ли сам то уоп ште жив, јад на мај ко опет, 
али Са ва је био жив, пру жао му је пу шку, тре ба ло је вре ме на да 
се опа су љим, шта ли то хо ће, ухва ти де сном за ре мен шап тао је, 
сад ле ви цом, он да ме за гр лио, ка же, и клик нуо: Са да си се по но во 
ро дио! По при диг ни пан та ле! Од да нас де реш но ви жи вот! 

Чим сам ду шу по вра тио узех, је дан ка мен, то сам ти већ при
чао, по го дио се ра ван и окру гао, као по га ча, се дох на пањ, отво рих 
бри тву лин: укле сах име, и да тум, де вет на е сти мај, то је би ло све 
што сам имао да ка жем. Мо гу да за ми слим ка ко је укле си вао рев
но сно; као да се тим сло ве си ма оти ма оном ам би су над ко јим је 
ви сио, и са да не ће по ле те ти до ле не го увис (мо жда је и по ми шљао 
да је са да ми ран, па не ка би ва). Као да пот пи су је при мир је. Ис па
шће, на се дам де сет ле та, у дан. Као да не ко, не где не ки не бе ски 
ма ти чар, не у мор ни пе ро во ђа, у сво јој Књи зи жи во та пре да но уре
ђу је на ше по сло ве.

Са ва је све вре ме ста јао из над и уко чен гле дао. Шта то пи
шеш, упи та кад за вр ших. Пи смо мај ци. Је сам ли је и ја по здра вио? 
Не го; по бо гу, не раз два јам ја те бе од се бе, ре кох, ка ко то пи таш. 

Мо жда је отац у јед ном ча су на слу тио сву та му што се би ла 
над њим над не ла, да га по кло пи и из у зме из остат ка све та ко ји 
при па да пре те кли ма, и ин стинк тив но се опи рао ма кар и ти ме што 
ће на ка ме ну сам оста ви ти сво је име, и да тум ис под (био је то ње
гов упис у књи гу жи во та, пре ко оно га ко ји уно си поп у До бре љи
ма, ва жни ји од ма ти ча ре вог у Ав тов цу): као да је тек уве де но да 
је жив, да упра во сту па на по зор ни цу жи во та раз два ја ју ћи се од 
не по сто ја ња, при том уоп ште не зна ју ћи да ли ће ње го ва об ја ва, 
тај клик тај ика да и до ко га до пре ти (кан да би без то га ствар би ла 
ку ди ка мо тра гич ни ја), или ће пре оста ти тек је дан облу так у го
ми ли без и ме них ка ме но ва; на слу тио ка ко сви ма пре ти по то ну ће 
у без и ме ној сла ви (ње му се згр сти ло на оно што ће би ти тек мој 
ста тус). Дру гим ре чи ма, да оста не као не ко ко ни је учи нио ни шта 
са сво јим жи во том (ако се та ко сме ре ћи за не зна ног па лог бор ца; 
мо жда отуд она ње го ва оми ље на и гла сно по на вља на из ре ка за 
ко ју је твр дио да је ки не ска: ко ни је за са дио др во, или оста вио 
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за пис, или за со бом по том ство, тај као да се ни је ни ро дио). При 
то ме, симп то ма тич но и ука зу ју ће је што се ни је се тио оца (мо гао 
је са при сен ком уте хе по ми сли ти ка ко се и То дор ви ше не го је дан
пут са мо на Кај мак ча ла ну су о чио са ова квим по ги бељ ним ча сом) 
не го мај ке ко ја осим За се ља и Со ми не ни је ви де ла све та: као да 
му ни је ни тре ба ло уте хе не го ми ло сти. Ве ро ват но је по том ка мен 
од ло жио у стра ну, као бар до не кле спа сен, из без и ме но сти иза шао; 
или га је, на про тив, ба цио на го ми лу, ме ђу оста ле, осе ћа ју ћи да 
та мо при па да: шта год да бу де, он ће за у век би ти са оста ли ма, 
сво јим дру го ви ма. Али са да, од да нас, упи сан и спа сен. 

3.

Ка да ће већ јед ном би ти оно, за по чи њао је са да стриц.
Ко је оно, за чу ђе но ће отац, за у зи ма ју ћи гард као да осе ћа 

прет њу иза те нео д ре ђе не на ја ве ко ја мо же ко зна шта све, што шта 
да по кри ва. Тај ње гов по глед до бро сам по зна вао.

Оно што си обе ћао, твр до ће стриц, ре шен да не што, овог 
пу та, ис те ра на чи стац.

Шта сам обе ћао, по ди же тон отац, са да већ на љу ћен (као да 
му се ку ка вич је ја је под ме ће). Ка жи!

Знаш ти то до бро, и да ље стриц кру жи око про бле ма, пре ба
цу ју ћи те рет на оца; ко ји мо жда не же ли да се се ти не че га. 

Ста ри осе ћа жа о ку, на ње га је по тво ре но, на прав ди Бо га је 
опањ кан; већ је уза врео. Не знам на шта ми слиш, оба ми ока! Ка зуј!

Стриц са мо кли ма гла вом, и он увре ђен. Та ко круп на ствар 
се не за бо ра вља; са мо не ко не ће, не при зна је, да је се се ти. 

Да ни је да ов це оте ра мо код чо ба на у Бо ку?
И то је, али ни је глав но.
Знам; да те во дим у ба њу!
То ће мо пот крај ав гу ста, већ је ута на че но; ре че, и сле же ра

ме ни ма. 
Мо ра да је то сле га ње зна чи ло: ако и то обе ћа ње не бу де као ово; 

за то се отац до дат но љут ну, од мах ну ру ком спре ман да све по ша ље 
у не ку ствар. О, ђа во ле, од биј се од ме не! Да ти од не сем ра дио на 
по прав ку, се ти се, и по ну ди раз ре ше ње; да се јед ном раз ми ну.

Не тре ба, про сви рао је, од ма ху је стриц гла вом.
Да ти до не сем ек се ре, осми цу или де сет ку, из Зре ња ни на, да 

по ле тва мо са лаш.
Не тре ба, од би ја стриц, Јан ко ми их до нио.
Да ни је да идем с то бом код док то ра?
Ни је, ишао сам сам оно мад не. Бо ље да ни сам. Је ли ти сто

ли ца из да шна, по ми сли шта ме пи та по га нац. 
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Чуј ти јех ја да; па шта си му од бру сио?
Ми слио сам да му при ве жем јед ну уз уши, да му зво ни до до

ве че. Али па де ми на ум да ће уте ћи из Сар че, па ко ће нам он да 
пра шко ве пре пи си ва ти.

И та ти је на ме сту, иа ко не тре ба да ти на се бе; с дру ге стра не, 
Стреп то ми цин и ни је то ли ко лош чо век, мај ка му је од Ба ће ви ћа. 
Је си ли ти знао То ма, оног са же ле зни це у Би ле ћи: ње му је Цви је
та ро ђе на тет ка!

Ов де је стриц са мо од ма хи вао и гла вом и ру ком, од би ја ју ћи 
ди гре си ју: Не ма мо сад кад о То му, за мет ну ће се не куд мој пред мет 
(знао је већ ка ко се по не кад у при чи за гу би), већ ви си!

За бо га, што се код нас те шко пре ла зи на ствар; па ре ци ви ше 
јед ном шта хо ћеш! По мо зи ми, ку мим те Бо гом! Ако ми до до ве че 
не ка жеш, не ћу но ћас ока скло пи ти, су тра ће се сви од ме не о ја ду 
за ба ви ти; све до зо ре ћу ре ђа ти мо гућ но сти, шта би то мо гло би ти, 
шта би мо гло те би на ум па сти. 

(Мо ра да је стри ца жац ну ло ка да је чуо до кле је отац спре ман 
да се с њим на те же, ко зна ко ли ко је имао да ре ђа мо гу ћих зах те
ва не у мор ни при по ве дач, шта све да из де ре и из ву че; па кре ну да 
се при ми че пред ме ту.) Ама по ма ло ми и не згод но; бо јим се да не 
ис пад не ка ко те при те жем.

При те гао си, бра те, и на те гао, не ма куд ви ше! Зук ни!
Па, ето, обе ћо си да ће те ме при ми ти у Пар ти ју, ода пе Са ва 

нај зад.
А то, клик ну отац; по гле о че му мој до бри брат сни ва! Да баш 

са да при сту пи! Дај да те по љу бим, ре че и цок ну Са ву у че ло. То 
сма трај го то вом ства ри!

(Већ је јед ном сма трао; ми слим да су се стри цу, на то, обр ве 
на ко стре ши ле: по сле све га, са мо је из но ва до био оно ста ро обе
ћа ње као да се тек одав де ра чу на.)

Ка да Са ва узме кач кет у ру ку, да га ус так не и кре не, уви ђам 
ка ко без ка пе тај сет ни гест од ла ска и на пу шта ња не би био до
вољ но ви дљив; не би га мо гло ни шта дру го та ко ре чи то ни на го
ве сти ти. 




