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ЛА БУД ДРА ГИЋ

О ГА ТА РИ МА И ГАТ КА МА

Си ју књи гу пи сах во мно га ја студ на ја, ја ко же жар ка ја ље та 
ва пе ште ре ја ко в ке ли ји мо јеј... У зно ју и тру ду, у гла ди и са моти њи 
го ле мој... У не из вје сти ју го ле мом и рет ким сла ба шним мо ли тва ма: 
скрај нут и од ба чен од все во ми ра, сам в ке ли ји сво јој, в пе ште ри 
сту де ној...

По ку сих ру ку и пе ро да ви ђу ка ко хо шту пи са ти.
Мо нах Гри го ри је

Већ бје ше упло ви ла у за ран ке жи во та, у зре лу је сен, кад нај
тај но ви ти је воћ ке отва ра ју љу шту ру опра шта ју ћи се од пло да, пре
да ју ћи га слу ча ју и во љи не бе ских при ли ка, с кли цом ње го вом у 
ко јој је тај на оп стан ка. Та ко ни она не бје ше ви ше скло на да та ји 
ко зна ка да и од ко га на у че ну гат ку за ви ја ња стру не.

Ово са зна ње ду гу јем не срећ ном бра ту Та ди ји.
Ка ко му се креч но бле ди ло с ли ца про мет ну у зе лен ка сто, 

уку ћа ни не хтје до ше ви ше на га ђа ти шта му је, но за ко лу та ше очи
ма и по ви ка ше да се тр чи к Ти ја ни, на крај се ла, она мо код вре ла, 
да му за ви је стру ну. Стру на се до би ја ла од гла ди. Цре ва се у оче
ки ва њу хра не уз не ми ре и ме ђу соб но упле ту, те бо ник кло не уми
ру ћи у му ка ма. За то ври је ме, док ја код Ти ја не, не ка Ми ло сав и 
Ђор ђи је хи та ју на За кра је, Му ши ки ћу, да ишту Књи гу Пе ла ги ћа. 
Ка ко је по чео да сле пи, Му ши кић је при ба вио Књи гу и дао се у по
тра гу за трав ка ма ко је вра ћа ју вид. По след њи пут су је по ми ња ли 
на ску пу код Ма на сти ра, а Бог зна је ли још код ње га!

Спа зив ши ме за ди ха на, ни је ни че ка ла на мо је по ру ке, но као 
ис ку сна га тар ка до че ка по кли са ра:

Да се ни је Та ле стру нио?
Раз два ја се с ду шом! из го во рих. 
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Оста ло по твр дих сва ким по кре том и сва ком не про гу та ном 
ри јеч ју. А она, и не че ка ју ћи од го вор, при ста ви во ду, док ја ка зи вах 
и по на вљах све што су ме на у чи ли да ка жем. 

Пу ну шо љу од лу ми ни је из ли ла је у ду бљи ти гањ и по кло пи 
истом том шо љом, па ста ви ла на шпо рет. Шо ља се с по чет ка, на оној 
во ди љуљ ка ла као да је од па пи ра, па ка ко се во да ста де гри ја ти, 
та ко се и шо ља уми ри и по че спу шта ти, а она, ма ло пре из ли ве на 
во да, уву че се на траг, у шо љу, до зад ње ка пи! При то ме је не што 
шу по ри ла, као за се бе. Та ко за ста де и тек кад ма ло по мје ри по су
ду, по не где ис под шо ље, на не рав ни на ма ти га ња, ста де по ма ло ви
ру ка ти и из би ја ти, а Ти ја на об ја сни да то што кат кад бри зне ис под 
ча ше, да је знак да је Та ди ја још по вра ћао, али му је сад сто ма чић 
уми рен, за ви јен и на мје сту. Док се ти вра тиш ку ћи, би ће здрав, 
ре че ми на кра ју и да ро ва ми орах.

Сви смо од во де, шу по ри ла је ис пра ћа ју ћи ме, ка зу ју ћи да вода 
про ла зи кроз не бе ска си та и све што ра сте од во де је и свје тло сти... 
По ме ну да је све под не бом по ве за но и да ова во да што из ла зи ис под 
ча ше до зи ва ону во ду што је Та ди ја по пио, и да ће све те во де к 
не бе си ма оти ћи и кроз се дам це ди ла про ћи, при је не го се к зе мљи 
вра те, а он да ће про ла зи ти не бро је ним сло је ви ма и цје ди ли ма, кроз 
гли ну и пр жи ну, кроз ило ва чу и жи ле бу ко ве, и опет на ли сто ве 
из би ја ти и у обла ке се ди за ти, па с да ждом вра ћа ти, или у игли ча
стим па ху ља ма у сни је жне на ме те се го ми ла ти, зе мљи се вра ћа ти 
– док се на истим из во ри ма, по три ста пу та пре чи шће на, не вра ти 
свје жа и ље ко ви та.

Јед ном, кад сви изи ђо ше за по сло ви ма, по ми слих да је пра ва 
при ли ка да по но вим ону Ти ја ни ну враџ би ну, иа ко ни је сам имао 
Ти ја ни но по су ђе – ни ча ше ни ти га ња, али на ђох слич но. Не што сам 
и сам мр мо љио док се во да из по су де ста ла увла чи ти под ча шу. 
Не бје ше кра ја мо јој ра до сти кад и сам по вје ро вах да знам за ви ја ти 
стру ну, али ка ко бих се са чу вао под сми је ха и ве ли ке вар де – објаву 
те тај не од го дих на ду же ври је ме. Уо ста лом, тре ба ло је још са мо 
са зна ти шта се оно ша па том ка зу је, а то је зна ла са мо Ти ја на.

Ето, од та да сам се вр го на ту стра ну, а да су ме од ве ли ко ва чу, 
да ви дим ка ко кле па, био бих, вје до мо, ко вач, а не га тар.

Ми слиш да је ме ни ла ко сва ки дан по га ти шта ће се зби ти на 
не бе си ма, у ва се ље ни, и у људ ским жи во ти ма, ре че ми јед ном Бал
шић, ука зу ју ћи на сву те жи ну и од го вор ност га тар ске вје шти не, 
по што је украт ко из ло жио ка ко се окре нуо га тар ској спо соб но сти. 
Пу но сви је та мр ља не она ко, а да ни ко не по ме не.

Ко га се ти че шта ће би ти с оном Ман дов ком из до ње Пје ску
ше, или с оном ка лу шом из Гло го ва По то ка? Ко ме је ста ло је ли 
мањ ка ло не чи је па шче, и је ли кре по Шај ко Гњи да? Ве ли ки ја зук 
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ако је пру жи ла је зи чи ну она ку ја с Глу во га До ла? Она ли сич јих 
очи ју, а дви је пе ди с ја го ди це на ја го ди цу! А зна ла је за му ти ти крв 
у де вет се ла док би ти на зво до бро ју тро. Па још да њој вир кам у 
длан и би ље ге?! Да јој ја тол ку јем суд би ну! Ње не ми суд би не!

Та ко сам ми слио ра ни је, док би јах мла ђи, али сад ми се чи ни 
да и она ро спи ја ко ју ти по ме нух, не че му ви ше му слу жи: она је ту 
да те од ве де до не ко га ва жни јег са зна ња, а ода тле ће те пут од ве
сти још да ље. И он да ћеш ра зу мје ти да је све по ве за но, и да те ву че 
ка не ком ве ћем от кри ћу! Па кад се клуп ко ста не оси па ти, са мо 
Го спод зна шта ћеш све на кра ју от кри ти.

Јед ном кад се за те кох на па за ру, обре те се од не куд Ци ган че 
с там бу ром па кад до ва ти жи цу! Ме ни се учи ни да се не бо проло
ми и да се од то га зву ка но ва ва се ље на отво ри! Или кад ме јед ном 
за пах ну ми рис ча ја од гло го ва цви је та! Све што је би ло цвет них 
ми ри са под на шим не бе си ма до ђе ми на трен у сје ћа ње. А с тим 
ми ри си ма ус кр сну ше ми ну ли да ни, љу ди и до га ђа ји.

Иа ко су мно ги га та ри, а бог ме и Ву ла дин, ра но по сум ња ли 
у сво ју вје шти ну, по ко јој су се про чу ли, ни су од у ста ли. Ву ла дин 
је још ра зу мио да га је га та ње одво ји ло од сва ког здра вог по сла, 
да се одао не чем бес ко ри сном и стид ном, а, опет, увје рен да но си 
не ка кву при ко ја су ко јом не уми је да упра вља не го, на про тив, она 
упра вља њи ме – а да га опет по то ме љу ди ци је не и по шту ју, наро
чи то у дру гим пле ме ни ма.

Омр знуо ми је сва ки рад, збо ра ше, а то је нај ве ћа људ ска 
утје ха.

Ди вим се, жа ља ше се, сва ко ме ко се до ва тио ика ква по сла, па 
не ка је шта гођ! Ка ква ме ми ли на об у зме кад ви дим ка ко Гој ко пра
ви ко си шта или бла ња др жа ли цу за сје ки ру, ка ко је уре ђу је и гла
ча, а за де бља ли крај ма же ло јем ка ко би сје ки ра си шла до кра ја и 
сте гла др жа ли цу као да је с њом од исте гра ђе!

Јед на ко се ди вим и вје шти ни пот ки ва ча, спрет но сти ка ле ма ра 
или мај стор ству зи да ра – ка ко ра ди око ка ме на, ка ко му гли је том 
из вла чи иви цу тач ну ко да је уз ле њир од ре за на, па кад је угла ви 
у ћо шник, а из ра ста оштра иви ца ку ле, на мах те под сје ти на на ше 
древ не твр ђа ве, оста вље не не гдје у да ле ким по стој би на ма, у ко
ји ма још не ко наш ча ми и ва пи је.

Ис под ње го вог кон ца оста ја ше зид ко са ли вен, као да је из 
јед ног ко ма да сти је не. Ено, кад уда ри Ма ни ти по ток и пот ко па 
те ме ље Ку ће Ав да ло ви ћа, па ла је ци је ла ју жна ли стра, сва се спу
сти ла ко јед на та бља да је би ла.

Исто то ли ко за ви дим ко ва чу кад ка ли ра о ник, или ис ки ва сје
ки ру... јед на ко и мај сто ру ко ји са ста вља ду ге и пра ви ба дањ; чу дим 
се ка ко их укло пи да ра ки ју мо гу др жа ти, јед на ко као и оно ме што 
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од про сте шти це на пра ви по ли цу, или вој нич ки ба јун, љеп ши но 
из фа бри ке што из ла зи. Јед на ко се ди вим Та ди ји кад др жи ру чи цу 
ра ла и гле дам ка ко ра о ник си је че ће ли цу пра ве ћи у њој бра зду, 
из ва љу ју ћи кри шке мр ке зе мље. 

Сви су они пу ни сна ге и здра вља, а ши ро ке ру ке и ни кад не 
ита ју, не гра бе, но све нај лак, ни кад не цје пи дла че, но им је ру ка 
пу на вре ме на и из о би ља, и к њи ма иде сва ка на ва ка.

Ва зда сам знао, кад се по из даљ не ко ста не про пи ти ва ти, ко ће 
од нас у бо го сло ве, а ко са мо она ко иде на вје ро на у ку – да му се 
оту пио алат те да ра зна гво жђи ја ко ва чу тре ба но си ти.

Али до сје тио бих се тек на кон дру гог, по не кад и тре ћег за пит
ки ва ња.

Ај де, ако ти ба ста, јед на ко про ла зиш по ред ње га, свра ти до 
ко ва ча и по дај му те слу да ми је ура ди. За де бља ла је и оту пи ла 
ни ко јој жи цу из ву ћи не мо же ако се не окле па! – и од мах се сје
тим што ме је га зда Бо жо још при је три мје се ца при пит ки вао: Да 
не ћеш у бо го сло ве?

До бро, но ај де ре ци ми ка ко вре ме њак зна кад ће ки ша? Ка ко 
вје тро го ња и зду ач пу шти здуе да пук ну вје тро ви и по диг ну пла
сто ве под не бо и во ле о ве у јар му диг ну?! Ај де, об ја сни ми.

Вје тар је све ври је ме ту, не го ми ру је. Ту је не ви ђе на ње го ва 
сна га, а до ста је да зду ач ки не и ево ти си ле ко ја го ре раз ла ма.

Сад сва ки га тар има раз не ала те, сва ка кве при зме ко је разла
жу свје тлост, ше ста ре, ле њи ре, олов не и ста кле не ку гле; па он да 
на цр те не бе ских ти је ла, те раз не ски це и зна ко ве по ко ји ма се тол
ку је суд би на. Те јар ца, те ри бу, те ла ва... А у на ше ври је ме ни шта 
– осим што гле даш не бе ске су ту ке, или че ља де пред со бом са свим 
озна ка ма и би ље зи ма ко јим га је тво рац од дру ге че ља ди из дво јио. 

Нај при је гле даш очи: је су ли пра зне, леб де ће и без ика кве суд
би не. Оће ли про ћи овим сви је том не знан, ко пу ши на што за ди ми 
зе лен ка стим ди мом кад је ко са на бо де у ли ва ди. Та ко и све му 
жи вом гле даш би ље ге ко је му је Све ви шњи по ти је лу уцр тао. А 
кад оћеш ве ли ке гат ке о др жа ви и на ро ду, он да сни ваш. Па пра тиш 
не бе ске при ли ке: је ли гр мље ло на Све то га Са ву, је су ли кр ва ви 
бар ја ци не бе си ма та ла са ли... Али бог ме и сно ви нај бо ље ка зу ју. 
Као и би ље зи. На ро чи то кад по сма траш не по зна то че ља де.

Од ових се Је ли ни на у чи ше ро до сло вљу, про ри чу ћи о но во ро
ђен ча ди шта ће би ти са ње и ма на по слет ку.

Во лио је да се обре те у ку ћи ђе се но во ро ђен че огла си ло, да 
за вр не стру чи цу и вир не у ко ли јев ку: ка кво ће би ти и ка ква га 
суд ба че ка, оће ли би ти за по нос или за сти ђе, оће ли би ти срећ но 
и на ва кли, или бак су зно и про кле то те ће свак од ње га за зи ра ти 
и ша па том га го ни ти: ана те те ма те, до да ју ћи: криј се од нас 



283

про кле ти де мо не!... па кад га пут на не е се у онај за ту рен крај, ђе му 
оди ва бје ше уда та и ско ро ро ди ла, он за ди же стру чи цу и вир ну 
под лу чац где би ја ше, зви је зда ма на ја вљен, Го спо дар зе мље све
ко ли ке – он бр жебо ље по кри, као да га оту да до че ка по га на апа, 
за му ца:

„Хо хо... фет фет.. ех ја да го ле мо га!... Пог, пог... гле, гле е ее како 
је раз ро га чи ло ис тре шти ло ко да је ђа во у ње му, с њим се и ђа во 
ро дио! Пог... по гле по о о гле, по о гле... има му че пе рак из ме ђу очи ју... 
Но, но но оо ни о си ово зло не ђе у без дан ку, или из не си на врх Та ли, 
на сам ши љак, окле по чи ње она глат ка пло ча што на ве дро ме дану 
бли ста као огле да ло, као стра ни ца од оне пи ра ми де не ђе та мо у 
Ми си ру... Ту га за ве жи за ра пав, а обал ка мен и пу шти на ни же има 
до бро ме зип цу да ска че уру док на ђе ко ри то Мо ра че. Ово ће о јаду 
за ба ви ти Зе мљу сву ко ли ку сву Цр ну Го ру, и све кра ји не и окра ји
не, па за ба са ти у ве ли ке не сре ће и не сој лу ке, да ће се на ши ста ри 
у гро бо ви ма пре вр та ти...” – та ко он из го во ри и не са че кав ши да 
осје ти ра дост го сто прим ства, с дво ји цом са пут ни ка, на пу шти дво
ре, те ума ко ше, пра ће ни кле тва ма и псов ка ма... (А псов ке су њихо
ве су ро ве, по ми је ша не с про клет ством и нај те жим увре да ма: Што 
ми укра де ба њи цу ис пред Ша ро ва, крв сво ју из ње по ло ко!, та ко се 
Ста ни ја Бу зуч ка обра ти ла оно ме Ла по ву, што је ва зда оста јо пото
њи на ка ту ни ма и шу њао око ко ли ба. Што ми од не се тор но, ко ље 
на ње му се осу шио и с ње га по моћ ис ко, а не до био. И та ко у не до
глед. Увре да је би ва ла са же та и гле да ло се да об у хва ти ши ри круг 
пре да ка и по то ма ка. И мај ку кроз мај ку, и ба бу кроз ба бу ону ће та
сту – и пра ђе да оно га што се у ко ту лу пре свла чи ло кад је тре ба ло 
ићи на Му ра то ви цу – те им је оста ло на уже да су Ко ту ла ши, ма 
ни је у књи ге за ве де но).

Гу ба ло те што си у мо јој ку ћи по јео и по пио, па ти гу ба на 
образ из ла зи ла и са оч ни је ка па ка ка па ла. И оно мај чи но мли је ко, 
ко је си дав но сао, и оно ти се на нос вр ну ло и гу бом те огро зди ло. 
(Уз кле тве сам се по ди го, те их пам тим от ка ко сам на но ге стао!)

Тек кад ста са оно што је тре ба ло све за ти за обал, а ра пав 
ка мен и кад се зе мља ста де оси па ти по че ше га та ра по ми ња ти и 
ње го вих се про ро чан ста ва при сје ћа ти: спр ва са мо по не че га и по
ма ло, но ка ко се зе мља са сви јем ра су и про па де – та ко се и проро
чан ство, у свим по је ди но сти ма, сав сем са ста ви.

Да ље, учио је Бал шић, пра тиш му го вор и ход, и ка ко се оп
хо ди спрам дру ге че ља ди... Али сно ви иду да ле ко. Са мо не ђе љу 
или дви је не сми јеш ни шта мр сно. А они згу ле по ла ја ло ва бра ва 
и оће да сни ва ју!

А нај ви ше сам се чу дио они јем што на гро бљу го де по сло ве. 
Не зна ве ни ли су жа ло сна им мај ка. Упра тио сам: Ко год је на гро бљу 
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по сло ве зе маљ ске утвр ђи во и по га ђо, бр зо смо му за ду шу пи ли. А 
мо го је би ти ко дри јен чво ро вак, с ја ким жи ла ма, по не ђе и де сет 
ла ка та у сти је ни – џа ба, на зло му се окре ну ло!

А ти ме пи таш за зду а че и вје тро го ње, ка ко диг ну то ли ку си лу 
вје тра? Па о то ме ка зу ју и књи ге ста ро став не; ва зда је би ло зду а ча 
и вје тро го ња: А он ре че: Иди и ста ни на Го ри пред Го спо дом. И 
гле, Го спод про ла жа ше, а пред Го спо дом ве лик и јак вје тар, ко ји 
бр да раз ва љи ва ше и сти је не раз ла ма ше; али Го спод не бје ше у 
вје тру; а иза вје тра до ђе трус; али Го спод не бје ше у тру су; а иза 
тру са до ђе огањ; али Го спод не бје ше у ог њу. А иза ог ња до ђе глас 
тих и та нак. О Ца ре ви ма (19,11...)

Чу јеш, ка ко! На ду је се Лан дуп и зна не ку гат ку. Јед на ко зна 
да је пу шти, ко што уми је да је уми ри. Гле до сам га кад усред ки
ја ме та из не се на оже гу три жи шке а уз њих ка ши ку бра шна и 
со ли, док гро мо ви од ва љу ју ли ти це, а здуе чу па ју бо ро ве као слам ке 
– па је да нак ста ну. Јед на ко сам га про ма тро док се ци је ло при је 
под не гу жво у де бе ло ме ла ду и сми шљо ка ко ће. Иза ђе из ње га 
сва ки да мар, па се спло шти ко ис пу ва на мје ши на, а ја знам да је 
спре мио зду ву не ђе да ле ко у Лу ка ви ци и че ка да се по ја ви ви ја рак. 
Чим ста не да кру жи не ко ли ко су вих слам чи ца и ли по вих ли сто ва, 
знад ни: то је ње го ва здуа и ево ка сти га!

Пра во да ка жем, ја не знам куд идем. Са мо кре нем и он да пу
штим да ме но си сјен! Не мам је ни ка кве по тре бе да идем та мо, али 
ме та сјен од ве де баш у том прав цу! И та си ла ме од ве де пре ко Сту
де на ца, па ме су вр не ка Ма лин ску а ото лен се обре тем на Ба ра ма. 
Ту пре да ним док ме не ко опа зи и од ве де да се огри јем и дад не ми 
мр ву ље ба. Пи нем ма ло во де, па окре нем уза Си ро вац.

По глед нем, зи да ју ку ћу! Ха, не во ље!
Шта то ра ди те, љу ди?
Зи да мо ку ћу! Ис ко ла чи ше на ме не да ме про жде ру!
По глед нем на ви ше и ви дим глат ку стра ну ко ли ко се оком 

мо же до гле да ти, са мо по не ка кле ка на њој, по не ки кра став ка мен 
– ви дим шта ће би ти.

Ви не зи да те ку ћу, но гроб!
Они на ме не др вље и ка ме ње:
Ана те те ма те, од биј нам се с пра га! Бес тра гај се, Са та на

и ло!, па све за мном бруп ци ма.
На Све тог Иг ња ти ја Бо го но сца тре пи сње жи на, да зе мља не 

мо же др жа ти, па ма ло оју жи, па про ле ће ше зло вре ме ни це. А они, 
не срећ ни ци тек за зи ми ли у но вој ку ћи до кле баш то га зло ју тра: 
пу у у че! Уку пи сву си лу сње жа ну, по бри са го ру и све што на пу ту 
на ђе.
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За пје во им је пи је вац с оне стра не во де, на Го ве ђој гла ви ци! 
А ни је за пје во но за ку ко!

Ни је жи ва ува оста ло!
А ти ме пи таш: Окле си знао?
Ни је сам ја ни шта знао, ни ти сам ко га пи тао – но ми се са мо 

ка за ло!
Нај по сли је пре ђем Се мољ и ста ним се у До бро до лу, код Вој

во ди ћа, и кре нем да ви дам сву че љад што су за не мо гла. Ва зда у 
јан џи ку имам че но лу ка, ко чањ лин цу ре и зе ри цу че ме ри ке, лист 
ко при ве и не ђе у кра ју мр ву ве ље га зе ља. Та ко оби ла зим пле ме на 
и по ма жем ђе је по тре би то! Ва зда нај при је по глед нем с ко је стра
не ду ва ју вје тро ви и но ћу зи је вам у зви је зде, а да њу пра тим ти це 
и све што се кре ће – све до пче ла и мра ва, па и од њих учим, а 
љу ди ма са вје те и по у ке ди је лим; учим и од гло да ра, од вје ве ри ца 
и сли је пих ми ше ва, од је ји на и чав ки, да ти не по ми њем че шљуга
ре, де тли ће и свра ке... Све та ко са би рам и сми шљам но ве гат ке и 
ла жи, као да је сви је ту до мо јих гат ки. Зна ју да ће до ћи зла вре ме на 
и без ме не!...

По сма трам, на при мер, чав ке. Нај при је гле дам гдје су иза бра ле 
да жи ве: у ја ми без дан ки! У њој, до ље ду бо ко, има за пе ћа ка, шкри
по ва, пе ћи ни ца. Над стре шни ца, за кло на, уских шма га ли ца, гдје 
са ви ја ју гни је зда и че ка ју зи му. Ту са бе ру што шта од оскуд не јесе
ни, уне су у сво ја скло ни шта ра зних сје мен ки и ска ка ва ца, ра зних 
пла нин ских трав чи ца. Чав ка жи ви у ја ту, а о хра ни се са ма ста ра.

Пам тим ка ко се, уз ве ли ку гра ју и ври ску, са ста ше два ја та 
го ре на ко са ма, у бр ди ма. За ду го су се му ти ле, ми је ша ле и ко ви тла
ле; са би ја ле и раз ре ђи ва ле, па се ску пља ле у мр ки облак. Гра ја ле 
су и ври шта ле, пре пи ра ле се и сва ђа ле. Чи ња ше ми се у је дан мах 
да их ја стреб раш ће ру је и му ти. На кра ју сле го ше се и по па да ше: 
одр жа ше ве ли ки скуп. Са вје то ва ње. Кон грес. Да оне чав ке с дру ге 
стра не бр да не пре ла зе на ову стра ну и да на шим чав ка ма не ку пе 
ска кав це и тру ње.

Ее ее, чу до ли је овај сви јет, по ма гај Ве ли ки Го спо де!
Па се ра зи ђо ше сва ка сво ме ја ту, а сва ко ја то у сво је без дан

ке, док поч не коп ње ти пла ни на... Гле дам ка ко ште де и скри ва ју и 
од са мих се бе.

Та ко и ја: ште дим јер знам да иза де бе лих кра ва до ла зе мрша
ве, те се ва зда вје жбам и при пре мам за зла вре ме на, и знам: чим бих 
се нај ео, од ма бих за спо. А мо жда и умро.

А он да ста не при по ве да ти ка ко се са вје тро ви ма но сио и како 
их је на Ве ли ком Зе ба о цу до че ки вао и ва то здуе што чу па ју сто љет
не бо ро ве из Шти то ва и као ис пу ва не су ве мје ши не но се ко ли бе 
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са Лу ка ви це, па остат ке не че со вих пр ња ова мо пре ко Цр ве но га 
ждри је ла ба ца ју, а он их на Зе ба о цу до че ку је и на траг вра ћа...

Ка ко се на мје сти ма ве ли ких из ги би ја об ре тао и с ла ко ћом 
на ла зио уто пље ни ке, кад су сви већ би ли од у ста ли: у рас то ка ма, 
ме ђу спле то ви ма огу ље них вр бо вих жи ла, на по ла за су те пи је ском, 
Бо гом уми ве не и на по ла са хра ње не – јед на ко као и по ме те ни ке у 
на ме ти ма, у ур ви шти ма, за гр ну те и по ми је ша не са сње жа вим му
љем, гра њем и шу шњем. Ва зда у тан ким пр ња ма, ско ча њен и згр
чен, све цво ко ћу ћи зу бом о зуб, дрх те ћи ко прут на ма ни тој во ди; 
о дру гим чу де си ма ни је ни збо рио: о ко на чи шти ма у во де ни ца ма, 
пе ћи на ма, тра по ви ма и плу жи на ма, а по нај че шће бли зу мр твих.

До пу ња ва ше га Бал шић: Ни је дан по со не мо же без ла жи, па 
ни овај наш, но, ако не што и по го дим, он да се и ова лаж пра шта. Е, 
дру го је што не уми је свак ла га ти. То је вје шти на ко ја се за ду го 
учи. Ка жу да су код Го спо да ра на Це ти ње до ла зи ли све са ми лажо
ви. Осје тио он ис пр ве, па је и сам, Бо же ме про сти, по чео ла га ти. 
И то на ја ко! Па и не ка је! Ла ко је за то, но ево ти не во ље што ви ше 
ни ко га ни је под но сио ко го во ри исти ну, но је гле до да га пред 
сви јем се на том обру ка, а бог ме ни је се су сте зо ни да му при при
је ти, или да га пред све ко ли ком сви том за брк по ву че. Цр но гор ци, 
ко ји ма бје ше до бр ко ва, по че ше се др жа ти по да ље од Це ти ња, а 
они ко ји су по сво јој слу жби мо ра ли пред Го спо да ра на ђо ше да је 
бр ко ве па мет ни је бри ја ти, па ма кар по сви је ту ишли и ћо си ко 
же не ти не! А Го спо дар би још до дат но на гр дио: Ти не знаш шта је 
пу ли ти ка! Но бјеж’ го ре у оне Цу це и кре ши ко за ма сит но го ри цу!

Дво ји цу је мла дих пер ја ни ка из во штио и од ва лио им по два
де сет и пет по ту ру, за то што, по ње го вој на ред би, ни је су хтје ли 
ве за но га ши ба ти. Он он да упит не оно га лу пе жа, што ле жи по тр
бу шке на тру пи ни, спрем ног да при ми же сто ке ши бе, – би ли ти 
по слу ша Го спо да ра, кад би од те бе за и ска ка кву по тре бу?

Овај је два до че ко, да би све за го спо да ра учи нио. 
Е он да ћеш ти, за по ви је ди Го спо дар, ову дво ји цу из во шти ти, 

кад они ни је су шће ли те бе!
Цр ни је на ши је пер ја ни ка, вај ка ше се уз чи бук онај ста ри вој вода:
Ми му иза бра смо де ли је и по ста су и по гла су, по ча сти и по

ште њу, и по ју на штву и по ље по ти, а он нам их вр ну осра мо ће не 
и про го ре ли је ди ми ја и оби је них бу бре га, па ти сад иди у пер ја
ни ке, да ти се брат ство зо ри!

Ови дво ји ца ни два да на не из др жа ше не го од сти да цр ко ше. 
Од он да је свак усту пао мје сто лу пе жу, уз по што ва ње, све до дана
шње га да на.

Е, чим овла даш вје шти ном да збо риш на о па ко и кад ти лаж 
за ми је ни исти ну – то зна чи да се Са та на и ло угњи је здио у те бе и 
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да ти за ви је ка не ма спа са! А ако не уми јеш при пу шти ти Са та на
и ла у ње дра – бје жи, бје жи од вла сти и пу ли ти ке! Па за ви ри са мо 
ма ло у све те књи ге у ко је се сви ку ну... да ви диш ка кве све ту 
ла га ри је има!

Те Или ја Те сви ћа нин по бје го у пе ћи ну, а он дје га га вран ра
нио, све му хле ба и ме са до но се ћи. Као да је га вран ра дио у но вој 
ме а ни, ђе се оно Мар ко кри је пио по сли је там ни це, ка ко би се срео 
с Му сом Ар ба на сом. Па и да му је до но сио ме са, ко је то ме со мога 
оку си ти? 

Је зик пре сје ко, Со то но, од ко га си то чуо!? Ко ји те је то враг 
на у чио?

Ис ко ври је жи се на ње га Ву ла дин, ка кав те је Со то на на у чио 
да на све те књи ге ба цаш сум њу! Ђе је књи га у ко јој си то про чи то?

Ја ни је сам, но ми је ка же во чо ек ко ји је чуо од дру го га што 
књи ге уми је чи та ти.

А ка жу је ли о то ме Књи га Пе ла ги ћа?
Књи га Пе ла ги ћа ни је о то ме, но за тра ве и ме ле ме, али ово ми 

је при чо чо ек ко ји је учио књи ге. Чо ек ко ји не ла же!
Не ма у све тим књи га ма ни јед но сло во ко је ни је од Бо га при

мље но!
Е, Бо га ми, по че да раз вла чи Бал шић..., па он да, и Го спо ду 

ба ста ла га ти: те про ву ко се про рок у пе ћи ну пред по ће ром, а па
у чи на на отво ру оста ла не так ну та; те до шо не ки про рок Да ни ло 
код ца ра На бу ко до но со ра, и про ту ма чио му сан ко га се овај ни је 
мо гао сје ти ти! А на ма се за мје ра што ни је смо по го ди ли у ко ли ко 
ће за гр мље ти и кад ће про ли ти ки ша!

Е, сва ко га ли ђа во ла ти знаш! Да ми је са мо зна ти ко ја те по
ган то ме учи?

Имаш ти вре ме на, а ме ни је нај те же кад ми до ди ја сам шти на 
и на гна глад, жа лио се Ту ро. По не кад се при шу њам ко сци ма, са
кри јем се у ље ско вом жбу њу, па че кам кад ће пла нин ка с теп си јом 
пи те на гла ви и брон зи ни ма за по вла че на мли је ка у ру ка ма, или 
ко тли ћем ка ча ма ка, па гле дам да увре бам пра ви тре ну так, ни ти 
да по ра ним, ни ти да ока сним. Пу штим да они за ва те по два пут, 
три пут, ба рем то ли ко, да уби ју ону сто мач ну си чи ју и ијед, е би 
ме, она ко глад ни и ала дроб ни, мо гли че ки ћем у вр гла ве, па им се 
нео сјет но ство рим, као сјен...

Ако сам пре но ћио у ка квом тра пу, зе му ни ци или на пу ште ној 
ста ји, знам да је уза ме при о ну ло од то га во ња па гле дам да га се 
ри је шим јер га љу ди, са ари је и чи сти не не во ле. А ко сци на ро чи то! 
Ко сци су ве ли ка го спо да. Са мо га се бе ја не осје ћам, па угра бим ру
ко вет тра ве из фри шка от ко са, ако у ње му има мо ра ча или хај дуч ке 
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тра ве, или ка кве год ми ри шља ве трав ке, па с том тра вом ис тр љам 
по ти је лу и оној мо јој одје ћи, да ма ло за ми ри шем на ли ва ду.

Још је по нај бо ље ако у ка квој кље шти ни опа зим грм си љеви
не да њо ме оти снем ону то њу од не пран шти не. Пам тио је су сре те 
с ко сци ма и мо ба ма, по себ но онај кад је по го дио за кри ла те сва то
ве. На и шо је кад је сва мо ба би ла око руч ка, кад се већ бје ху ла
ти ли ку ва ног бра ва. Ко зба ша је, по оби ча ју, свр то јаг ње ће пле ће 
и спа зив ши Ву ла ди на, про мр си: Окле овај бак суз, да нам опо га ни 
ру чак! Гле да ше да се осло бо ди ко ске, па је на су ми це фрљ ну знају
ћи од ра ни је ње го ве на ви ке да вир не у пле ће, и ло па ти цом га по
го ди у ли је ву обр ву.

По не ко од дру жи не се освр ну, а не ки на ста ви ше об је до ва ти 
као да ни је ни шта ни би ло. За чу до, овај се ни ма ло не на и је ди, но 
ухва ти кост, из не на ђу ју ће спрет но, пре не го па де на зе мљу, окре
нув је ка Сун цу, па по ти хо про мр си: Ево свад бе, ево кри ла тих 
сва то ва! А у др жа ви мут но! Та да се уда љи као прам ди ма, успо
ра ва ју ћим, леб де ћим хо дом, и не ста де у ље ско во ме жбу њу, она мо 
ка Сту де ној во ди, и не по глед нув ши на хра ну. Иза ње га оста до ше 
дви је ри је чи: Мут но у Др жа ви!

Учио сам из ту ђе сре ће и не сре ће: гле до сам до ма ћи не кад 
ве че ра ју, па по је ду по ла ја ло ва бра ва, и он да лег ну, те са го ре од 
то ли ке ра не, а ја сам ево при ма ко сто тој. Учио сам од ти ца и пче
ла, па сам све ћу ко се мен ке и бр стио цви је ће. Ва зда сам био тан ка 
жи во та, али ду гач ке ни ти.

А гле до сам оне што су има ли жи вот но уже де бе ло ко оно што 
њи ме ла ђе ве зу ју у Ко то ру, па им се на здра во пре тр гло кад су нај
ја чи би ли.

Окре нем се, да ме нај при је угле да онај нај пи то ми је ду ше, па 
да ми ка же: Ај де Ту ра шу!.. 

Е, оћу ва ла, не ће те се због ка ши ке ка ча ма ка ис ко па ти!
 Е, тад се и ја при мак нем со фри, ме ђу от ко си ма на ле ди ни, 

на ка кој по ли или вег дој до ла ми. А они већ при прав ни, па су смо
ча ни дио у ко тлу окре ну ли к се би, а ону стра ну, ђе оче ку ју ме не, 
оста ви ли по сан и сув ка ча мак, и знам – већ би ми пр ва ка ши ка у 
гр лу за пр ла.

 Те се ја до сје тим ја ду и вје шти ни, па окре нем онај ко тлић 
го во ре ћи: Окре ни те га за Сун цем ра ди му шки је гла ва, да вам се 
оће у му шку ђе цу, то је на ша гат ка од ста ри не. 

У ме не ни му шки је ни жен ски је, ни ти ме ко пи та ђе су ти, но 
зна ју да ме је Бог ка знио и да ми је да то да зи је вам и да се гу бим 
у ту ђим суд би на ма.

И он да, кад ла пим дви јетри  ужи це, бје жим, да ме не омр зну, 
па их за ан да ра вам ка квом при чом. Учи ни ли ми се да им ни је сам 
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су ви ше мр зак, ја и ру чак са че кам. Осје тим ли да ће ме сла ти по 
во ду, или ако ста ну да ши чу и за но се гла ву као да от пу штам ка кав 
не по во љан ми рис, по ла ко се из вуј нем и не ста нем ко сјен ка, ни шта 
не го во ре ћи. Нек су ме бар жељ ни, кад ви де да ме не ма, ако ме се 
икад сје те. А сје ти ће се, знам да ћу им бр зо за фа ли ти и не ко ће 
вик ну ти: Куд се ђе де га тар!? Јер ће им по мањ ка ти мо ја сјен и оно 
осје ћа ње да су од не ко га бо љи. Али ја он да про ду жим, ослу шку
ју ћи ша пат вје тро ва, пра тим не бе ске при ли ке и тол ку јем тај ни 
го вор ти ца и зми ја. 

Ни је ни зми ја ма ла ко, ко ли ко год су лу ка ве, вје руј ми. Кад их 
са гнаш у ка кву тје ску, или бли зу ва тре. За ми сли да си па ме тан ко 
зми ја, а да не мо жеш друк чи је но да се ву чеш на тр бу ву. И та ко ци
је ли ви јек сик ћеш и пи штиш и не знаш ко ће те зга зи ти, ко ка ме ном 
у гла ву, ко ро гљом за врат. Гле дам је ју че: ви ди ме она и зна да је 
мо трим и као да ра зу ми је шта ми слим, не стре ца од ме не. Осје ћа 
да је ра зу ми јем и про сто као да ми за хва љу је. И идем да ље: гле дам 
цви је ће и пра тим пу та ње мра ва, па опет не бе са мо трим и обла ке.

Кад би ми до ја ди ло – бје жо сам у пла ни не. Ви ше од ових ко
на ка и тму шних са вар да ка до ја ди ла би ми згра ну та ли ца же на, 
њи хо ви ко сни по гле ди, укли ни и од ма хи ва ња као да сам зло дух, 
или ана тем њак, и оне њи не по га не ри је чи: ана тетема те, од биј 
се ђа во ле од на ва ке и љу ди... Кад би ме раз гње ви ло под сме ва ње и 
ру га ње ко са ца (а ни је су се ли би ли да ме го не и га ђа ју са су ше ним 
коњ ским ба ле га ма, тру лим ба бу шка ма и по сје че ним ми ше ви ма...), 
ла тио бих се стра на и по ла ко из ду шио на ви со рав ни, гдје ме је 
сре та ла чи ста ари ја и не пре глед на про стран ства, а сни је жни вр
хо ви у да љи ни...

Оне пра ме но ве обла ка, по пут раш че шља них вла ка на па му ка, 
пра тио сам, као нај по у зда ни је зна ке спа се ња и по ру ке од Го спо да. 
Би ла је то бје ли на мла дог сни је га што се по ла ко рас тва ра у би сер
не ка пи пла вет ни ла. За у ста вио бих се да оплак нем ду шу оном 
чи сто том.

За си па ле су ме ра до шћу пла ве про ве дри це и оту да је до ме не 
до се зао за пах мла ди не, не ке по себ не не бе ске ра до сти и сре ће, за 
ко је оби чан смрт ник, пу на тр бу ва, ни кад до знао ни је, као да то 
бје ху зна ме ња пр вот ног жи во та, кад је Бог био ме ђу љу ди ма. Ва зда 
ме огра ши она омла да, онај про сјај но ве пла ве ти што ми се кр во
то ком и ду шом раз ли ва и ми је ми ду шу не по зна том све жи ном, 
да хом вас кр се ња и пр вот не сре ће. Сви јет ми се отво ри и Го спод 
ме по здра вља, а све ври је ме је мо је. Та да за ду го ле жим на ру ди ни 
и ку пам ду шу оним би стри на ма и пра ме њем мла дих обла ка.

Си гур но су они љу ди срећ ни што ис под оног ди је ла не бе са 
ста ну ју. Да ми је до њих до ћи! Да им га там и тол ку јем суд би ну...
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Не мо же свак по зна ти свје тлост, ни је до вољ но има ти око. 
Све тлост се ој се ћа ду шом. От крио сам да се ми је ња из ча са у час, 
да има мно го ли ца.

Ипак, и ова, ухва ће на на хри ди ма и ли ти ца ма, бу ди по след
ње да ма ре жи во та, под сти че же љу за не чим скри ве ним, да ле ким 
и не до сти жним.

Он да кре нем не куд куд ме по ву че сјен, за ми шљам ка кво да
ле ко мје сто, не ке до ло ве и гла ви це са ра су тим ко ли ба ма, ђе би ме 
не ко мо го умо три ти и ре ћи: Ено иде не ко! Ко је оно? Да ни је онај 
га тар? Ај те, зо ви те га, да га пи та мо не што. Ва зда има не ко на 
овом сви је ту ко ме сам и ја утје ха!

Та ко до спи јем до Ми ла на и ви дим да је са брао сва ка кви је 
тра ва и ко ча ња.

Вр нуо му се брат из роп ства, до нио ду шу у ко сти ма, до нио 
ва шке, гро зни цу и шпа њо ли цу, а он по и то да му спре ми ува рак 
од че ме ри ке, не би ли из бљу во зе ле ну си чи ју и уста вио ду шу... 
Ако пре жи ви, на да се да ће при ча ти ка ко му је би ло. А шта ће при
ча ти, ка кве ја де ка зи ва ти? Кост и ко жа. Дух се ви је, а жи во та ни је.

Ни је су их од ве ли да их зо ву у сва то ве, но по ве за ли ко ди вљач, 
спу ти ли и по ве ли у ло го ре, спра ти ли у бо дљи ка ве жи це, или са
гна ли под вол то ве, у ће сар ске тав ни це, да са мру на му ка ма. Да би 
нас по сли је учи ли чој ству и убје ђи ва ли ка ко је то за на ше до бро. 
Ви диш да су ла жљи ви ји и по га ни ји од сви је ка ти ла, од Ор ја та и 
Та та ра. Не би се ме ђу њи ма ни Го спо дар сна шо! Ко што и ни је, но 
је уте ко гла вом без об зи ра! За то та ко отво ре но и без бри жно сла ве 
Са та ну. 

Да ру јем му ко ри јен че ме ри ке, дви је ши шар ке и трав ку од утро
би це, што јој се гла ви ца одва ја у че на, ко би је ли лук. Ви да од по га
не бољ ке, кад се са ви је му ка на ср це, кад се угњи је зди ијед на ожи
чи цу, у дроб, и ста не да ри је, да је ни ка квом сре ћом не мо жеш 
иш ће ра ти, осим овом трав ком, по ми је ша ном с мо ра чем и зе ри цом 
ко ри је на лин цу ре. Не ђе је зо ву гор ски љи љан, а ми ва зда ка же мо – 
тра ва од утро би це, или тра ва од жу чи или са мо: тра ва жу ћени ца, 
те  му до не сох ове ље ко ве, ису ви ше, лист ома но ви не и ко рен чић 
лин цу ре, не ду жи од па ла ца.

За па зих да је на бро ве ље га зе ља и ома но ви не, а с ти јем се спре
ма да врг не по га на про клет ства, на ро чи то ако га је не ко на и је дио 
– или би ло ка ко опа тр нуо.

Под сје ћа ше ме ко ли ко их је оти шло на онај сви јет ко ји су га 
на љу ти ли или озло ври је ди ли. Ни је су за ду го мо гли и сва њи на 
пи зма и по ган ство оти шла је с њи ма.

По гле дом по ми ло ва при сој не стра не и очи му за сја ше не ком 
пр вот ном ра до шћу па про збо ри:
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Кад по глед неш на шу ме и ли ва де, или се освр неш на пла ни не 
и стра не, по то ке и па шња ке – чи ни ти се све је исто и све је јед но 
с дру ги јем у сло зи. Али кад би са мо ма ло раз гр нуо и ма ло за ви рио 
у сви јет скро ви ти и не ви дљи ви, ви дио би ка кве се здуе и ра то ви 
во де... Ви дио би да зми ја на зми ју ши че и да два цр ва не мо гу за
јед но... До ђе ври је ме кад се сва зе мља ус ки се ли и опо га ни и кад 
све јед но на дру го ши шти и бљу је пи зму.

Ко та да има ве ље зе ље, па про ку не не ко га, с ве ли ком мр жњом, 
и ако још у ка мен за ту че, то ме ли је ка не ма. Све да има де вет си
но ва, ко што су би ли де вет Ју го ви ћа и сви да су би ли ко Оби лић, 
или ко Цр ни Ђор ђи је, иш чи ље ће ко си јер ми на ђе ца, или се из врг
ну ти у не што обрат но од оно га што су нај при је по ка зи ва ли.

Јед но ме је си на учи нио ли ја ћем, дру го ме је на мје стио да пре
ђе у ту ђу вје ру, а од тре ће га ви ме ња чу, по жми ре па, су же ни цу – 
шта ли; од че твр то га шпи ју на и при пу за, а од пе то га ла жо ва, лу
пе жа, скит ни цу и кур ва ра.

Ту по га ну трав ку по не ђе зо ву и ман дра го ра и зна но је да се 
њо ме ни шта не ли је чи, но слу жи са мо за враџ би не, на мет и про
клет ство. Њо ме су и у ста ра вре ме на тр го ва ли и њу је она Ра хи ља 
из Све то га пи сма от ку пи ла да би ста ри јој се стри усту пи ла му жа, 
а он им је и нај бли жи род био.* Поп ми је то ка зи вао, а ето, ако он 
ла же, ла жем и ја! Али ја о то ме ћу тим пред Ми ла ном, кад поч не 
ба ца ти др вље и ка ме ње на све те књи ге и ка же да је у њи ма све 
лаж! „Му у у уч”, ка жем му ја, „је зик пре сје ко!” А, ето при ча ју, да 
је Све ти Отац на ја вио ка ко тре ба но ву Књи гу пи са ти, а да је у овој 
пр вој све би ло лаж. (А Ла ван има ђа ше дви је кће ри: ста ри јој бје ше 
име Ли ја, а мла ђој Ра хи ља. И у Ли је бје ху квар не очи, а Ра хи ља 
бје ше ли је па ста са и ли је па ли ца – Мој си је 29,16,17).

А Ра хи ља ре че Ли ји: Дај ми ман дра го ру си на сво је га (Пр ва 
књи га Мој си је ва 30,14).

Ве ље зе ље су зна ли од ста ри не, а ко је до нио сје ме – ни ко не 
зна. Не ки ка жу Хал деј ци, а од Хал де ја ца су пре у зе ли Фе ни ча ни, 
а од њих Ху ни, Чи ву ти и Ви ра у ни... Та та ри, Га бе љи, Ор ја ти и 
Кип ча ци, Гур бе ти и Чер га ши, а ме ђу њи ма нај чу ве ни ји Чер гић, 

* Мно ги се при сје ћа ху ка зи ва ња Ма та Глу шца ко ји не бје ше оми љен међу 
гла ва ри ма и вла сте лом, иа ко је сво ја про ро чан ства ка зи вао не ра до и на кон упор
них мо ља ка ња, не ишту ћи ни ка кву на гра ду – а да нас сва ки га тар иште да му 
пла тиш, ако оћеш да ти ка же ка ква ти је суд би на и шта те че ка. Сто га се га та ра 
на мно жи ло ко пље ве. Ка жу да је је дан Кња зу про ри цо да ће му се сва фа ме ља 
обес тра га ти, а ње го ве дво ре за по сје сти фу ка ра у ба кан џа ма и на о ру жа на до 
зу ба, и да ће се ње го во по кућ ство од сре бра и зла та раз вла чи ти по ли хвар ским 
ста ри нар ни ца ма – до За гре ба, Бе ча и Па ри за, и до ла зи ти на тр пе зе и со фре ње
го вих осве до че них ду шма на – те је Књаз га та ње за бра нио и за пре тио ве ли ком 
гло бом сва ко ме ко се у то ме по слу на ђе.



292

па он да: Ка ра вла си и Ци га ни, Егип ћа ни, Ман до ви, Ро ме ји и Ро ми, 
и сва ка кав писми лет ко ји је овим кра је ви ма, по не кад ко вје тар, а 
по не кад бог ме ни је, но се ву ко ко глиб и ево ни данда њи га се 
ни је смо кур та ли са ли – а код нас јој је пу но име на: ман дра ча, ђаво
ља ја бу ка, а зо ву је и Ада мо ва гла ва, ђа во љи па ра дајз, ман дра гу ла, 
ско чац, ал ра ун, чо ве чу љак, око ло чеп, бу но ви на...

Е, Ми лан ми он да при ча ка ко га је сје ња ло да ћу до ћи, а то 
зна чи да сам му на ум па дао без ика ква по во да и ви дљи ва раз ло
га. И ме не кад осје ња ни кад не пре ва ри. Али ни код Ми ла на не ма 
ни ко ре ље ба, а и кад је има, чу ва је за по сли је и за не ку те шку 
смрт ну уру, или не ку још го ру, исто ко и ја. Кад Бог са ста ви та ква 
два кукав ца, да је дан дру го га ни чим сти ма ти не мо гу, а дво ји ца 
да иде мо код исто га до ма ћи на би ла би ве ли ка на ва ла. Он да се 
рас по ре ди мо. Он оде на Гор ње ждри је ло, у Лу ка ви цу пи пер ску, а 
ја пре ко Зе ба о ца у Ја вор је, на ка тун бар јак та ра Ту ла, не ће ли ми 
ка ну ти ли јек су рут ке у ка кву ко па њу, ако бу де си рио... Ма, чи ни 
ми се да бар јак тар нит му зе, нит си ри. Ис по ча сти је то ње му. А о 
чем тра је – то са ми Бог зна!

Али па зи, не пре је ди се, учио ме је Ми лан, као да је по ма ло 
стре пио од ала дроб ног са рад ни ка, но вог ви дов ња ка. Бо ље се га та 
ако си гла дан и за то не узи мај спр ва ни шта до уз љу ће ла мли је ка, ако 
има ју од оно га што је уз бу ча ло и ста ло да ки пи, или су рут ке, ако 
има ју, па нек је и уза вре ла, и ко ри цу ље ба. Ја нај бо ље га там тре ће га 
да на гла до ва ња – та да ми про сто, чи ни ми се, изи ђе ду ша из ти је ла 
и оде до Ка ра вла шке и Ка ра бог дан ске, па сле ти пра во ђе је не ка не
во ља, и ту он да шап ће и по ма же... Али не мо же до спје ти, јер је сва
ко га бо жи је га тре на на не кој тач ки сви је та го ле ма не во ља и ва зда 
се, из тре ну ћа у тре нућ, не ко ра ста је с ду шом, а не ка но ва на овај 
сви јет до ла зи. И све се то обр ће и вр ти укруг као она Ти ја ни на во да!

Бо лу јем че ка ју ћи да ми се ду ша вра ти у пр си... об у зда вам 
ти је ло да не ми сли на је ло ни пи ће, но не ка та ко ду ра, не би ли се 
ду ши око мо тио про стор, да та ко до спи је на ве ли ке да љи не... и да 
има при ступ све му што ва пи је.

Али опет, схва тим да мо ра и ти је ло има ти по гон и да не мо же 
без ка пи во де ви ше од три да на, па ко ли ко год да га му штраш.

По не кад се око ве ље га зе ља спо реч ка мо и је дан на дру го га 
се поч не мо ба ца ти, нај при је по га ним ри је чи ма, а он да кле тва ма и 
нај по сли је ка ме њем, док он не умак не низ Про до и на ни же низ 
По то ке, ка Си ро вач кој го ри, а ја ова мо ка Јо ко вље вој гла ви ци, 
управ у До бро до.

Па опет че кам ноћ, кад ће ми се ука за ти утва ре и до ни је ти 
ви је сти из бу дућ но сти. Или бје жим у сно ве, да чу јем шта ће ми 
ка за ти мр тви, до кле су они све сти гли и шта су ви ђе ли.
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Нот њо и ју тром ста ле су га оп се да ти ви зи је.
Твр дио је да му се на ја ви утва ра ју љу ди ко је је за жи во та 

по што вао и во лио:
А мр тве сам ви ђао че сто, нај че шће по кој ног То до ра, до ла зио 

је у су мрак, док се још ра за би ра ју ства ри и гр мо ви, да по ку пи тру
ње ми ну лог да на, док смо се ми без еса па ку па ли у сла по ви ма свје
тло сти – а он, у су мрач је кад ства ри већ по чи њу узи ма ти и друк
чи је об ли ке и пре тва ра ти се у не што не по зна то. Он је до ла зио 
не ка ко озби љан, за ми шљен, ни љут ни ра до стан, она ко као што 
би ја ба нац на и шо, ко ме је све јед но оће ли би ти опа жен или не ће. 
Али ва зда се по ја вљи вао та ко да си га мо рао опа зи ти.

Но, чи ни ми се, све нам би уза луд. Ни шта не учи ње смо. Ни ти 
оста ви смо ко ме сво ја зна ња, ни ти из вр ши смо за ве те, ни ти по вра
ти смо по кра де не све ти ње и ре ли кви је, ис пре ту ра не ме ђа ше и оте
те кра ји не! Бар да из ги бо смо ко ју на ци,да  се о на ма ка зу је или уз 
гу сле пје ва, но се ди ми мо ко труд, ко вла жна ље ми о на на бу ња ку.

Ва зда ми се ја вља ху кад про ђе че тр де сет да на, па до дви је 
го ди не у не чи јем ли ку. Пре по знам их ка ко су се на трен усе ли ли у 
не чи ји образ, да би ме под се ти ли на се бе, да се по мо лим, да им бла
го сло вим пут и умо лим ми лост код Го спо да. Ма, ни ко мој мио и 
драг, ни је с ово га сви је та оти шо да ми се ни је гла снуо, по не кад бог
ме и по ви ше пу та. Ја се он да за у змем, па но ћи ма сам са со бом и 
пред Го спо дом мо лим за њих. Мо лим да их не др жи у за тво ру и на 
ка квој по га ној стру зи, глад не и по ме те не, но да их од ма про пу шти 
у рај ске ли ва де, ђе је во ћа и сре ће од сва ке ру ке. Ви дим ли је по, жао 
им ово га сви је та, а ни са ми не зна ју ко ли ко им је та мо љеп ше. Ту 
су они не гдје. Осје ћам их ја. Ни куд ни ко не иде. Оста је ду ша да се 
скра си гдје јој је би ло нај ми ли је. Зна ли су они пре чи цу, да ме под се те. 
Са мо ми се мој Ла зо ни кад не ја ви. Љут је био не што, иа ко му ни
кад ни је сам пре ба цио за онај хлеб не срећ ни, су зом и че жњом зали
вен то ли ко пу та.

Јед ном је не ко ме до шап нуо, а овај раз гла сио на сва зво на – да 
ће у се ло до ћи но во сја ло, за ко је не ће тре ба ти ни лу ча, ни га са, ни 
ло ја – но ка ко так неш у јед ну пуљ ку, та ко ће огри ја ти сун це. И свак 
ће у сво јој ку ћи има ти сво је сун це, а са мо ход на ко ла ће до ћи и до
ни је ти ра ну, а да ће на гув но сле ће ти ле ти ли ца, као ви лин ко њиц, и 
истим се пу тем кроз ва здух вра ти ти и пре ле ће ти све го ре и пла ни не.

Оно обез ви ја од гла ди у ти јем ме ђа ма, че ка ју ћи да не што ста
ви у уста, па поч не фан та зи ра ти, го во ри ли су ста ри ји до ма ћи ни.

Све стан да се ка сно ла тио пе ра, Лу ка Вој во дић се тек у де ве
де сет сед мој при сје тио да би би ло нео д го вор но пре пу сти ти за бо раву 
све оно што је об у хва тио ње гов жи вот, за по чет у 19, а окон ча ће 
се тек у пр вој де ка ди два де сет пр вог ве ка.
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У обим ној књи зи лич них ис по ве сти, са шту рим освр ти ма на 
исто риј ске до га ђа је с ки ра ја 19. и то ком 20. ве ка, овај рат ник Ђач
ког до бро во љач ког ба та љо на, у Мој ко вач кој би ци, су здр жа но нас 
упу ћу је на швап ске шпи ју не, или пак њи хо ве са рад ни ке, ну ди оби
ље дра го це не гра ђе. Из њих се мо же за кљу чи ти да је Беч ка ца ре
ви на, од нај ра ни јих вре ме на, има ла спи сак по вер љи вих са рад ни ка 
на те ре ну, ко ји се с при су ством ње них па тро ла про ши рио. Исте те 
спи ско ве две де це ни је ка сни је, на сле ди ће те ро ри стич ка фор ма ци
ја, по зна та под име ном Ко му ни сти. Вој во дић би све ко ли ку ствар 
те мељ ни је раз мо трио да је знао за све до че ња Спи ри до на Гоп че
ви ћаси на, ко ји нас под се ћа да је глав ни по ве ре ник дво ра, вр хов
ни по ли цај и ор га ни за тор свих ве ли ких атен та та и смут њи, Ма шо 
Вр би ца, по слао сво је си но ве на шко ло ва ње у Хај дел берг, и да су 
ови од мах при сту пу ли ко му ни сти ма, а ма ло доц ни је у исту ор га
ни за ци ју уву кли и нај мла ђе кће ри Го спи о да ра зе мље све ко ли ке! 
Ове мо дер не де вој ке има ле су отво рен при ступ цар ском дво ру 
Ру си је, а он де су убр зо по ста ле по зна те по на дим ку вра не. Њи ма 
се, по ред оста лог, при пи су је за слу га да су, баш оне, на цар ски двор 
до ве ле про ту ву са тан ског ли ка ко ја ће се наг ње зди ти у цар ској 
по ро ди ци под из го во ром да ле чи ца ре ви ћа Алек се ја. Упра во ова 
ухо да по кре ну ће ла нац не сре ћа и отво ри ти цар ској по ро ди ци пут 
ка гу би ли шту.

Али у тој гра ђи, на шао се и је дан до ку мент зва нич ног ор га на 
вла сти, тј. слу жбе ни до пис пле мен ском ка пе та ну, Ми ли ки Вој во
ди ћу, а од но си се упра во на га та ре, пре све га, на та да нај чу ве ни јег, 
ре че но га Бал ши ћа:

По ва шој на ред би од 25. фе бру а ра ов. год. под бро јем 146 овај 
суд на ре дио је Кап. Ми ли ки Вој во ди ћу да по исти ни из ви је сти за 
Ми лу на Бал ши ћа за ко је га се чу ло да га та кроз на род. Ка пе тан 
Ми ли ка, на осно ву гор ње на ред бе од го ва ра: да је истог Ми лу на 
од мах до ба вио код се бе и ни је при знао да је га тао, ни ти се је од 
ње га мо гло до зна ти као што се чу ло. А по што му се је дан пут 
би ло при ми је ти ло да је га тао на зад пет го ди на не ђе у Жу пу Ни
шић ку за ко је је до знао и Ве ли ки суд... те га је ка пе тан Ми ли ка за 
то ка знио јед ним мје се цом тав ни це ко ју је и осто јао и та да му је 
ка пе тан за при је тио да ће га то ља га ти ако се ви ше у то ме на ђе: 
иза то га је је дан Зе ко вић, из ка пе та ни је Ву ка ши на Кр ши ка пе, да
ви јао пред ка пе та ни ма Ми ли ки да Ми лун не осту па од га та ња.

Осим по ме ну то га Ми лу на, ко ји се ја вља пе де сет го ди на по сле 
Ма та Глу шца, про чу ли су се већ при ка за ни Ву ла дин Лу то вац и 
Ђор ђи је Лан дуп, след бе ни ци гла со ви тог Бал ши ћа ко ји је сва ки 
под смех, не по слух или твр дич лук ка жња вао бр зо. Онај ко би се 
по ка зао твр до кор ним и оглу шио се за ње го ве зах те ве и умо ље нија 
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су сти гла би не во ља. По ми ња ли су че сто Ђу ка но ви ћа, Бал ши ће вог 
ду жни ка и ми мо гат ки, ко ји је од био да му по зај ми то вар жи та ре
кав ши да не ма иа ко је Бал шић по чео мол бу ре чи ма: „Знам да имаш 
но оћеш ли ми да ти?!”

Ка ко је Бал шић мо гао зна ти шта је на мо ме та ва ну, за пи тао 
се овај Ђу ка, па је бр жебо ље по хи тао го ре, да про вје ри је ли жито 
та мо где је оста вље но – те се сур вао са сту ба и по ло мио обје но ге 
ис под ко ље на.

Уза луд је ка сни је Ђу ка но вић по ру чи вао и ну дио...
Ни су зна ли ко ме је Бал шић зна ње пре дао, по што је оти шао 

и ли шио се свих зна ња ово га сви је та.
Се ло се на ви кло на га та ре и ста ло се по гат ка ма и упра вља ти, 

по ка зу ју ћи ве ли ку сло гу, као да је жи вје ло са мо за тај дан кад ће 
не ко га док то ри ма од ни је ти, а по том га на кон не ко ли ко да на оту
да вра ти ти. Ду го се го во ри ло о то ме. Ко је нај дру же из др жао, ко 
је био на пред њем, а ко на зад њем кра ју, ко ни је до зво лио да га ми
је ња ју по ло ви ну пу та, а ко је под но си ли ма по пио ли тар же же не 
ра ки је и сва му на зној из и шла.

Ко је огу лио ра ме на од ко че ва, а ко је био мо кар и по пио сту
де ну во ду ис под но си ла, па се и сам раз бо лио – при ча ло се за ду го 
и до га ђа ји су се мно жи ли, убр за ва ли и пре ти ца ли јед ни дру ге. 
Као ја то чав ки ус ко ви тла них пред уда ром ја стре ба, или уз не ми
ре них до ла зе ћим не вре ме ном, та ко су се и не срећ на со би ти ја 
умно жа ва ла, све јед но дру го над ма шу ју ћи не сре ћом и у за бо рав 
она пре ђа шња оти ску ју ћи. 

Па, ко ме је ду ша у ко та лац, а ко ме на нос, ко ме ср це са мо што 
ни је пр сло на ви ше уза Се лач ку стра ну но се ћи мр ца, као да ће на 
вр бр да го ре вас кр сну ти... и ка ко се под но си ли ма нај љеп ши мо мак 
раз бо лио и ко га су по сли је ове пр ве са хра не не ђе љу ка сни је на 
истим но си ли ма од ни је ли.

А ма ло ко је остао да ни је огу лио пет не жи ле, да му ду ша 
ни је би ла у но су, да га ни је про ти сло на ожи чи цу, да му ни је за дрх
та ло под гро це, а осу ши ло лет њак, за ти сло у ду шник... да му се 
ни је осу ши ло гр ло и да га ни је, по сли је све га ни је смла ви ло кло
ну ће те се, ни жив ни мр тав, пру жио пре ко џа де, о че му се го вори
ло још мно го го ди на ка сни је...

Ко мат је лак ше уми ра ти у гра до ви ма, но амо у на шем кра ју, 
шта гођ при ча ју да је код нас здра ва во да и чи ста ари ја. 

Пр ви се ме ђу мла ђим га та ри ма про чуо Лан дуп, оне го ди не 
кад је сни вао ка ко ће би ти ве ли ка са хра на, да ће се за цр ње ти гла
ви це и до ло ви од жал бе ни ка, да Зе мља не ће мо ћи из др жа ти!

Ви со ко и не пра вил но че ло из би ја ло је не ка ко су ви ше на при
јед, као да же ли из и ћи из ње го ве по ја ве, да ју ћи јој ма си ван из глед, 
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а пре ко ње га се ле пио пра мен ко се. Ис под че ла ша ра ле су мље чи
ка сте, си је ре очи, ко ји ма ни кад ни је про ма кла стреп ња и збу ње
ност са го вор ни ка, иа ко је сва ко око ву кло на сво ју стра ну, сме њу
ју ћи час про ниц љи вост час по дру гљи вост, по ме ша ну с не ка квом 
зло коб ном при јет њом, и са го вор ник ни је баш ла ко мо гао оста ти 
при се бан и свој.

Тек што про ђе не ко ли ко да на, а тро ји ца мла ди ћа, у же љи да 
у вр ле ти убе ру со ми ну за сво га аст ма тич но га ђе да, од ле ће ше низ 
ли ти цу!

Све да је и хтио, Ђор ђи је ни је мо гао при кри ти за до вољ ство: 
у ње го вом из ра зу би ло је не ке на сла де, очи би по вре ме но за ца кли
ле освет нич ким за до вољ ством, а на оне ре чи под се ћа ња: Бо га ми, 
ре че ти, Ђор ђи је!, за и гра ле би и ду го је тре ба ло да се уми ре. С 
тим вод њи ка вим очи ма ко је су кли зи ле та мова мо – сли чио је на 
Ма та Глу шца, а не ки вје ро ва ху да је био да ле ки ње ков из да нак, 
за мр ше ним спо на ма род бин ских ве за или да је то на ли ко ва ње до
шло вје тром, а мо жда је и пре ко ноћ них здуа узео ње гов лик и по
ја ву или да је и сам вје тр ни чо век, зду ач, вје тро го ња, ала, пу ста хи ја, 
ма и ја... да је, у не ку ру ку, још био уоч љи ви ји од Ма та.

Не ки чак ус твр ди ше да је то гла вом и бра дом Ма то, јер је овај у 
три на вра та по но вио да ће се вра ти ти, а ни кад ни ко ни је са знао кад 
је са сви је та не стао, сем што је на ста блу ко шће ле, по крајк цр кве 
Све те Те кле, из био чвор и с вре ме ном се про ши ри ло да је то лик 
Ма та Глу шца!

Нај ва жни је сво је про ро чан ство ис ка зи вао је у јед ној ри је чи, 
по што би лу та ју ћим по гле дом про ше тао за мр ше ним ша ра ма што 
их је ка фе ни та лог уцр тао по шо љи, при чек нуо би да иш че ки ва ње 
до стиг не вр ху нац, те би још јед ном оним вр ља вим утон та ним 
по глед ним пу та ња ма пре тр чао пре ко ли ца и по сле те па у зе из го
во рио зло коб ним гла сом: Но си ла. Ова реч је на ја вљи ва ла нај го ре 
не сре ће, ло мо ве, ра ња ва ња и по ги би је. 

Дви је ру ка ви ме уве за не ка ба ни це, на ко јој се мо гао ис пружи
ти ра ње ник или бо ник, утег ну те пре ко два ра зу пр та ко ца чи ни ле 
су ову на пра ву – све док јед ном с бо ји шта ни је су до ни је ли вој на. 
Ма ло ко је, бог ме, с бо ји шта но сио мр ца, но би га оста ви ли он ђе, 
и ако је био те сре ће да га ико ли ко за гр ну, или ма кар по пра ше 
зе мљом из кр тич ња ка, или с кра ја пу та, ђе се та ло жи спла ка пра
ши не на кон пљу ска, те би оби ље жи ли гроб, па ју на ка пре ни је ли 
за дви је три го ди не, кад олак ша. Ова пра ва но си ла др жа ли су у 
не ком ћо шку цр кве, па у ку ћи ка пе та ни је.

Дру га реч, још стра шни ја,би ла је: жал ба. Друк ше ка за но: 
са ра на И кад га тар по глед не у ћи ка ру и ка же: Жал ба, да је Зе мља 
не мо же но си ти, сви се на ко стре ше и ра зи ђу да до ја ве по се ли ма 
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и на ро ди ма. Ако се гат ка и по твр ди, он да се га тар про чу је на да ле
ко и сви ка жу да је ви до вит, да има не ку при ко ја су. Јед ном је Лан
дуп ви дио у ћи ка ри где су за јед но сре ћа и не сре ћа, па из го во рио: 
Свад ба и ве се ље, али ће се окре ну ти на по ги би ју! Он та да ни је знао 
за онај су срет Ву ла ди нов са ко сци ма.

И бог ме, не про ђе мно го кад уз за хук та лу пје сму и пи јан ку 
сва то ви, баш оно га ко зба ше, из ва ди ше га се ре и окре ну ше у та ван. 
А с та ва на за тут ње ше гро мо ви, Бо о о о о же по ма гај! Раз ва ли ше кућу, 
а сва то ве и со фру стро ва ли ше у избу. Ко осли је пљен, ко из бу цан 
– сви кр ва ви. Га зда је на та ва ну др жо ка шун ди на ми та што је пре
у зео од Ка пе та на, за про бој Ско чањ ске кли су ре. Ни ко се то га није 
сје тио, а нај ма ње ра ки ја!

Кров је од ле тио као чер га и на до ње му вр ту убио Ми јољ ку 
Пу ни ши ну док је са ди ла лук. Ста ро га сва та на ђо ше на бу ња ку Тан
да ри ћа – још је да во зна ке жи во та. А Ку ма од ни је ло увис и на та кло 
на ча пор, баш на онај ја сен што га је он про шле је се ни кре сао. 
За ду го је на тој ви си ни пи штао, али му ни ко ни је имао при ско чи
ти. Мла до же ња је по ле тио пре ко њи ве и је лек му се ра ши рио, па 
је из гле да ло као да има кри ла и не ко је вик нуо с При је ко га пу та: 
По гле сва та кри ла то га! Ђе ве ра су на шли у ја сла ма, а не вје сти ни 
тра га!

Е, он да, кад се сле го страх и од ле жа ла ти ши на, чу ло се: Ђор
ђи је зна!

(Од ло мак)




