
317

МИ ЛО РАД ГРУ ЈИЋ

ИЗ ГЛЕД ЈЕ СВЕ

У ле то го ди не 1956. у Но вом Ми ло ше ву, у Бе о дри, у Ба на ту, 
био сам, са се стром, гост код сво јих ба бе и де де, са оче ве стра не, у 
ули ци Штро сма је ро вој број 20. Та ко је би ло кроз то чи та во ра но 
де тињ ство: нај пре у Но вом Бе че ју, код ма ми них ро ди те ља, и уја ка, 
Пе цар ских, за тим код две тет ке у се лу Ку ма не, и нај зад у Но вом 
Ми ло ше ву, код тет каНа де Па јић, па код Чӣче (ње го ва ку ћа је била 
уда ље на све га петшест ку ћа од де ди не и ба би не, на ћо шку са ули
цом Сер ва Ми ха ља), стри ца, та ти ног ро ђе ног бра та, па код ба ба
Не вен ке, Ке ке, и Ба те, мо га де де. 

Игра ли смо се у дво ри шту, сви уну ци, ком шиј ска де ца, десе
так нас, мо жда и ви ше. Лоп та је би ла кр пе ња ча, те шко се шу та ла. 
Али, игру ни шта ни је спре ча ва ло. Ве ли ка га ла ма, ми го лу ждра ви, 
са мо у га ћа ма, или с не ким ма ји ца ма, или у ха љи ни ца ма, за ју ри
ва ли смо се с кра ја на крај авли је, бо си. Ја и не знам че га смо се и 
ка ко игра ли, али, ето, се ћам се те кр пе ња че, и шу та ња. Ту је би ла 
оп шта гу жва, ци ка, и ма да су вла да ла не ка ква пра ви ла, ко јих се 
не се ћам, а ба баНе вен ка би би ла су ди ја, ка да би иза шла из ку ће 
и де ли ла прав ду, или до но си ла сва ко ме по пар че хле ба, с ма шћу 
и сит ном па при ком, или са мо по ква ше ног во дом, по су тог ше ће
ром. То је би ла из ве сна крат ко трај на па у за. По сле нас је сла ла на 
бу нар, она је го во ри ла „на ва лов”, да се ма ло опе ре мо и до не се мо 
во де. Сва ко би до био кан ту или кан ти цу, спрам уз ра ста. Бу нар и 
ба зен, и „ва лов” за по је ње сто ке, на ла зи ли су се иза ћо шка, на дну 
ули це Сер ва Ми ха ља, где, до ле, по чи ње атар се ла, пре ма Но вом 
Бе че ју.

Усред игре, ври ска ња, на вра та ка пи је, ушла је јед на спо до ба. 
Би ли смо ве шти у то ме да од мах све при ме ти мо, сва ки по крет, поре
ме ћај, и сви смо обра ти ли па жњу, игра је од мах ста ла. При бли жи ли 
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смо се, али је из ку ће иза шла ба баКе ка и вик ну ла: Беж ’те да ље! 
Од мак ну ли смо се. Ба ба је ста ви ла јед ну ша мли цу на ко ју је го шћа 
се ла, у ле вом углу дво ри шта, ис под др ве та ви шње, у хла ду. За тим 
је из не ла јед ну хо кли цу, ста ви ла ис пред ње и усу ла јој ча ши цу 
ра ки је. Го шћа је сва дрх та ла, по пи ла ону ра ки ју. Ба ба јој је си па ла 
још јед ну. Она је по сег ну ла у сво ју бо шчу и из ва ди ла не ки ду ван, 
за па ли ла и оду ва ла дим пре ма на ма. 

Не ка ко смо се бо ја ли те ба бе. Би ла је као ве шти ца, али не не ка 
ру жна, већ се ви де ло да је би ла ле па. Не ка да. Ни ма ло ни је ли чила 
на мо ју ба бу. Ба баКе ка је не при ја тељ ски рас по ло же на, не за до вољ
на ње ним до ла ском. Нај ра ди је би је ис те ра ла из авли је, али због 
не че га ни је мо гла. От куд ти, пи та ла је. Ето, ре че при до шли ца. Па 
где си ишла пре, опет мо ја ба баКе ка. Би ла сам у Не у зи не. Опет 
код ћер ке, или да се вра тиш ку ћи сво јој, за што ни си ишла код си
но ва у Но ви Кне же вац, упи та је мо ја ба баКе ка, а ова от ћу ти.

До шао је де даДра га, Ба та, уте рао ко ла у авли ју, ко ње увео у 
шта лу, ис то ва рио те рет, и сео на дру гу ша мли цу по ред при до шли
це. По пио је ра ки ју и за па лио ду ван. Па пи та ба баКе ку от куд она, 
пра ба ба Хер ми на. Па, ма ти ми је, мо же да до ђе, ре че ба ба. Мо же, 
ре че де да. Ба ба је би ла ау то ри тет ко јем се ни ко ни је су прот ста вљао, 
ни ка да. Ни је мно го при ча ла, али се ње на реч слу ша ла. Што је ни си 
уве ла у ку ћу, пи та де да. Та, ко зна где се по вла чи ла у свом лу та њу, 
да ми уне се бу ве, или, не дај Бо же, ва шке! – от по вр не Ке ка. Ту јој 
је до бро. Из не ла је још јед ну хо кли цу и на ре ђа ла не ка је ла. Мо ја 
пра ба ба узме за ло гајдв а и оста ви све, па опет се до хва ти ра ки је. 
Очи су јој лу та ле по на ма, и са сме шком нас гле да ла и са одо бра
ва њем нам кли ма ла гла вом. На се би је има ла пу ни ју му шку ре клу 
и там ну ду гач ку ха љи ну, с не ким ром бо и ди ма. Док је ба баКе ка 
ула зи ла у ку ћу и вра ћа ла се с не ким та њи ри ма, пра ба баХер ми на 
ка же: Мој Ба то, ето, у цр кву мо гу да уђем, а у ку ћу сво је ћер ке не 
мо гу! Вра ти ли смо се сво јим игра ма и пот пу но за бо ра ви ли на њу 
и не знам ни ка да је оти шла.

Са да мо ра мо да за у ста ви мо вре ме и по ко тр ља мо га јед но се дам 
де це ни ја уна пред.

Жи ви мо у Но вом Са ду, мо ја Го ри ца и ја. Си но ви су нам за врши
ли шко ле, по за по шља ва ли се и оже ни ли. Има мо че тво ро уну ча ди. 
Све кли ше на шег вре ме на. Ста ну ју бли зу нас, на Но вом на се љу, 
на 300–400 ме та ра, са две стра не, за пад но и ис точ но од цр кве. До 
по чет ка пан де ми је ко ро на ви ру са ви ђа ли смо се ре дов но, до ла зи ли 
они код нас, ишли ми код њих. Он да су нас за тва ра ли, љу ди су ра
ди ли од ку ће, ко је имао та кав по сао. Ми у пен зи ји, јед ном не дељ
но мо гли смо у на бав ке од 4 до 7 ују тру. Де ца су нам до ла зи ла под 
про зор. Он да се и то опу сти ло, али смо се ми све ре ђе ви ђа ли. Они 
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су би ли све ви ше за у зе ти, а ми се пре пу сти ли сво ме са мо ва њу. Гле
да ли смо те ле ви зи ју и чи та ли. По чео је рат у Укра ји ни, свет уза врео, 
ме ња се. Као од јек уз не ми ри ло се и Ко со во. Као и дру ги де ло ви 
све та.

Јед ног пре по дне ва, у ра ну је сен, из ком пју тер ског под сет ни ка 
ми ис ко чи опо ме на да је то га да на ро ђен дан на шег нај ста ри јег уну
ка, Ми ке. Па ка жем Го ри ци: Ми за бо ра ви ли! Она од мах не и ве ли: 
По сле под не ће мо.

По сле руч ка и по по днев ног спа ва ња, ре ши мо да кре не мо.
Ка ко се бли жим кра ју, све че шће ми слим на не из го во ре не речи, 

на пре ћу та но, не са мо у окви ру по ро ди це не го уоп ште. Те се ре чи, 
ни ко ме ка за не, све ви ше го ми ла ју, њих је ви ше не го оних ко је смо 
ре кли.

Ни смо се не што обла чи ли и до те ри ва ли. На ма је из ла зак на 
ули цу, као ко рак у не ко на ше дво ри ште. Не обра ћа мо па жњу на то 
ка ко се оде ва мо. Свра ти ли смо у пи љар ни цу и ку пи ли во ће, а за 
сла вље ни ка по нео сам јед ну књи гу из сво је бо га те би бли о те ке. 
Обо је смо у па пу ча ма, ву че мо се тих не ко ли ко сто ти на ме та ра и 
пе ње мо на тре ћи спрат. Лифт не ра ди. Ћу ти мо. 

До шли смо до вра та и по зво ни ли. Чу је мо га ла му и му зи ку у 
ста ну. Ни ко нам не отва ра. Опет зво ни мо. По гле дам сво ју Го ри цу. 
Ни је офар ба ла ко су, па јој је по ло ви на ко се на те ме ну се да, а ова 
пре ма вра ту там но бра он. Ја се ни сам обри јао. Тре ба ло је да се обри
јам. Дра па во смо об у че ни. Ни смо баш ре пре зен та тив ни. Она гле да 
ме не, ја њу. Не ка ко сам се сту жио. Али, од мах нем за ми шље но, не
ма мо ми ви ше сна ге за до те ри ва ње. Го ри ца ку ца на вра та, лу па. Ви
дим да нас не ко гле да кроз „шпи јун ку”, али вра та се не отва ра ју.

Не ће да нас при ме..., ре че Го ри ца.
Они се нас сти де, по ми слим, али не ре кох ни шта не го и то оде 

у ма га цин не из го во ре них ре чи. 
Оста ви мо ке се са во ћем и ону књи гу на оти рач, па кре не мо да 

си ла зи мо. Иза ђе мо на ули цу. Го ри ца ме ухва ти под ру ку. До ђе мо 
до цр кве и уђе мо уну тра. Пре кр сти мо се и сто ји мо та ко оне ме ли, 
ваљ да сва ко у се би по на вља ју ћи не ку сво ју мо ли тву. Не ма мно го 
све та у цр кви. Од сто ји мо мо жда по ла са та и иза ђе мо. Ја се се тим 
пра ба бе Хер ми не. За у стим: „Је сам ли ти спо ми њао...”, али од у ста нем. 
И то ста вим у ону ка ма ру не из го во ре них ре чи.




