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Роман „Поглед преко реке“ је историјско-документаристичког
карактера и представља увид у јужнословенске успоне и падове из
стварносне перспективе обједињене судбинском реком Савом, пратећи предратни живот и обичаје словеначких кметова из Бохиња
и мачванских сељака, као и њихову судбину током Првог светског
рата.
На оригиналан начин расветљава се улога младог каплара Јосипа
Броза у аустроугарској офанзиви на Мачву и Цер 1914. године.
Врхинац драматургије романа представља опис битке на Легету простора низводно од Сремске Митровице, историјске спекулације која је до сада, углавном, бивала занемаривана у српској књижевности.
Из рецензије
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Тај ретки, јужни ветар...
(19. септембар 1908., Бухлов, Чешка)
„Слушајте,“- рекао је Alois Lexa von Aehrenthal, министар спољних послова моћне Аустро-Угарске монархије и председавајући
њеног заједничког министарског савета, својим слушаоцима, министру спољних послова Руске империје Александеру Петровичу Извољском и опуномоћеном амбасадору Московије у царској Вијени
Анатолију Николајевичу Крупенском, стојећи на балкону барокног
дворца грофа von Berchtolda у чешком Бухлову.
„Слушајте само звук овог ветра који долази са југа, са Адријатика,
из Средоземља. По звуку се може наслутити колико је редак ваздух
којим је испуњен, који носи у себи дувајући ка северу. То нису
швапски и баварски ветрови, ветрови Рајне и Шварцвалда, наши
пуни, тешки ветрови, који ваљају стомачине препуњене алпским
ваздухом низ Дунај, ка Панону и даље, ка вратима црноморја и
ваше безграничне империје. Ово су ретки, лагани ветрови и у њима
нема снаге за прелазак алпских висова. Не би ни дошли до нас, овде
у Buchlau, не бисмо ослушкивали њихов шупљи звук, поштовани
пријатељи и ваше узвишене екселенције...“- поново је Aehrenthal
погледао значајно у своја два слушаоца, а узгред, нехајно, периферним видом и лакеја, Крањца, који је стајао леђима окренут великим улазним вратима у примаћи салон из XVII века, барокног стила, грађеног златном руком неимара доведених из Бохемије, Чеха
Поточника и његовог сина Михалика, и украшеног талентом креаторке Klare из Linza, али и новцем господе Berchtold, иначе врло
утицајних присталица Франца Јозефа, императора Аустрије, краља
Бохемије и апостолског краља Хунгарије. (О њиховом ути-цају
довољно говори и чињеница да је један од њих, Leopold Graf
Berchtold био министар спољних послова монархије, од 1912. до
1918. године, а у архивама је, такође, остало забележено и да је
Friedrich Berchtold Graf von Ungarschitz важио за познатог лекара и
ботаничара.)
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Најстарији део замка је резиденцијална кула изграђена у XIII веку
око које су временом дограђивани остали делови грађевине.
С обзиром на прелеп поглед са брежуљка Felsenkamm на којем се
замак налазио ови грофови нису жалили ни труда ни пара да га у
XVII веку реконструишу. Управо се у реновираној резиденцијалној
кули водио разговор између поменуте господе.
„Не би ни стигли до нас...“- понови екселенција Aehrenthal: „...да
не лете преко западног Балкана, порозног као сунђер, немоћног да
заустави налете. Ту порозност су птице прве откриле, летећи у јесен
на југ, а у пролеће се враћајући на север, а сада и ја.“
Гости из Русије су га пажљиво слушали, амбасадор Анатолиј Крупенски и министар Извољски, прав, крут, безизражајног лица. Преко рамена пребацио је капут од твида, боје дувана, старомодно сашивен, а испод њега истицала се светлоплава кошуља са белим пругама на себи, на којој је загасито плава, плетена кравата, лежала
уврнута као некаква кика.
Иако, сваког пролећа, јужни медитерански ветар поспешује топљење моравских снегова и убрзава нестајање ледених капа на околним врховима Белих Карпата, сада, с јесени, када сунце пређе
подневни зенит и југоисточна страна замка, страна на чијем су балкону стајала три човека, остаје у сенци, температура нагло опадне
таман толико да постане непријатна, те њих тројица уђоше у светли, пространи салон.
Лакеј, Словенац из Крањске, у фраку и белим рукавицама, за њима затвори врата и нечујно се наклони ломећи у куковима своју
мршаву, кошчату фигуру.
Aehrenthal је, не обазирући се на њега, наставио са образлагањем
свога виђења простора који настањују Јужни Словени. Он га види
као посебан геополитички простор, један од ретких у свету, а свакако једини у Европи у који се улази лако са свих страна, који је до
те мере проточан да брзи улазак са једне стране омогућава и брзи
излазак на другу.
Која од великих сила прва буде спремна за улазак, а он тренутно
види као најближе томе Аустро-Угарску и Русију, прва ће прогутати ову територију и лако је прикључити своме царству.
„Турска је старац, а од Берлинског конгреса и старац на умору.“лаконски је додао закључујући своје излагање мирним, продорним
погледом, који је одавао мислилаштво и чврсто стегнувши своје
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танке, али лепо и строго оцртане усне. Тек што ућута, одмах и
настави машући дугим, танушним прстима десне руке испред свог
лица као да упознаје саговорнике са могућом претњом:
„Осим ако га Енвер Пашини младотурци не васкрсну или барем
подмладе.“
После ове реченице погледа значајно Извољског право у очи, али
у њима, сем ледене дубине, не нађе ништа што би откривало саговорниково мишљење. На тренутак ућута, скоро збуњено, али изненада, приметивши како овај климну главом, као да је тек сада, након дубоког промишљања апсолвирао у својој глави материју коју
је образложио Aehrenthal, настави истим заносом.
„Ми, представници два императора којима служимо, морамо бити
брзи и морамо бити паметни. Довољно брзи да у тај простор уђемо
пре васкрсле Турске, удаљеног Британског царства и Француза,
али и довољно паметни да не истрошимо своје снаге међусобно
ратујући за тај простор, као што би то многи у Европи и желели.“
„То је истина!“- сада га је амбасадор Крупенски подржао одушевљено упадицом.
Извољски га празно, ћутећи, погледа, упирући у њега свој орловски нос, сасвим танак, скоро прозиран, са обе стране окружен зажареним јагодицама. Његови танки, шиљасти бркови штрчали су
надоле као на сликама из XVII века, а шпицаста је брадица завршавала његово кошчато лице.
„Господо, овај простор насељавају словенска племена, сродници
Вендима са источних граница Пруске и сродници племенима из
историјског простора Рус, простора који је изнедрио вашу велику
империју. Део тих племена је под очинским старатељством нашега
цара, и то су племена нама привржена од давнина, то су Крањци,
Приморци, Хрвати, Славонци и Далматинци. Ти су народи међ' собом толико измешани да их са стране само добар познавалац може
разликовати, и земље на којима они живе су наша непри-косновена
територија.
Под старатељством нашег цара је и Босна са Херцеговином, те са
Новопазарским санџаком, додуше још као део Турске, али у договору са вама, представницима руске империје, ми ћемо тај патронат
прекинути и увести свој суверенитет.“
„То је део ширег плана.“- отвори своје карте Aehrenthal: „У њему
видимо поделу балканских словенских земаља са вама, при чему би
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ми, у крајњем исходу, добили западну страну овог полуострва, са
луком Солун као коначним циљем, а ви његов источни део, са
Влашком, Бесарабијом, Бугарском и наравно, Цариградом као круном и отвореним Дарданелима за ваше војне бродове, као драгуљем
на тој круни.“
Александар Петровић Извољски је, пажљиво слушајући, размишљао како би овај, не баш правичан, а још мање моралан чин, могао обојици донети користи какве су прижељкивали за своје цареве.
Додуше, мислио је, Аустријанци би можда заувек стегли Босну у
свом загрљају, али би и Руси заобишли Берлински уговор који је
дао Турцима да контролишу Дарданеле и не дозвољавају војним
бродовима било које земље улажење и излажење из Црног мора.
Због овог уговора, јасно му је, Руси нису могли ангажовати своју
ратну флоту током рата са Јапанцима. Аустријанцима треба Солун,
а нама трајно присуство у Медитерану, закључио је, и тада му се
појави тамни облак на ведром небу њиховог договора и он изговори
гласно:
„А Срби? Како ћемо у овај општи план уклопити интересе српске
монархије?“
Aehrenthalovo лице се, при помену овог народа, згрчи и некако
чудно потамне. Као да му се у устима концентрисао налет мржње
према мрском народу готово узвикне:
„Срби су нам главни такмац у овладавању простором западног
Балкана. Да нестану Срби сутра бисмо ушли у Солун.“
„Гори су ми Срби него Турци.“- настави смиреније да говори док
га гости из Русије изненађено посматраху. Нејасна им је толика
отвореност, поготову због чињенице да су, историјски гледано,
Руси и Срби врло блиски, православни народи. Да није Aehrenthal
сматрао да бечком цару, поред територије, припадају и душе људи
који живе на њој, мислио је Извољски.
Настави помирљиво:
„Ваша екселенцијо, морате имати на уму да време ради за Србе.
Ако у најскорије време не решите националне фрустрације и нагомилана незадовољства јужнословенских племена временом ће Србија ојачати и прелити се преко реке Саве у ваше крајеве.“
„Прво ће прећи Срби, а за њима и Руси.“- помисли Aehrenthal
подругљиво, али се уздржа не поновивши мисао наглас.
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„Мрскији су ми Срби од Турака.“- поново изговори и руком
показа ка великом столу на којем је послуга спремила јело. Гости,
сасвим послушно, кренуше у правцу који им је показан остављајући
огроман, празан простор салона и, иза њега, стаклена, на рубовима
рагастова украшена врата, а још даље, изван њих, бесконачну спољашност у којој је царовао јужни, прозукли, јадрански ветар.
„Или ћемо ми прећи Саву, или ће то ускоро учинити Срби.“- та је
мисао потискивала остале у глави министра Aehrenthalа док је вечерао са својим гостима.
Сава, скоро хиљаду километара дуга река, настала је на месту где
се укрштају две алпске речице, готово потоци, Долинка која извире
на Крањској гори и спушта се Караванкама и Јулијским Алпама на
југоисток и Бохињка чији је извор јужно од Триглава, највишег
врха на Балкану. И ништа на њеним почетним висинама не указује
на улогу коју ће одиграти у односима међу народима западног Балкана, ничим не откривајући чињеницу да, након што протекне
кроз словеначке и хрватске земље, својим током створи северну границу Босне ка Славонији и Краљевине Србије ка Угарском краљевству.
Са малом количином воде коју изнесе из Бохињског језера, успут
уливајући у себе водене токове Босне и доње Славоније као снажна
панонска змија улива се код стоног Београда у Дунав оправдавајући
у потпуности своје име које на старогрчком значи јачину, снагу,
сигурност...
Легенда каже да је Сава снажна река која богу Зевсу (Дунаву)
налива нектар да би остао бесмртан.
Сава је огромна змијолика нит која плови мислима министра
Aehrenthala и окупира његово унутрашње биће.
И сва се Aehrenthalova унутрашњост поклопила и почела да личи
на пространи балкански простор, простор јужних Словена и источних Германа, простор историјских Грка и одлазећих Турака. То је
простор отворен са свих страна, шупаљ, лаган, у њему дувају сви
ветрови света. Са запада у ову земљу упливава ренесанса и бљештавило уметности у којој је боја важнија од линије, трговачке навике Венеције, Ђенове и Фиренце, хуманизам и индивидуализам, са
севера дах Вијене и распеване класике, уметност и музика сре-дње
Европе, мађарски чардаш, хладни Алпи и топла Панонија.
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Са истока оријент и недосегнута даљина Азије, мистицизам и ватра, са истока руско безграничје и са југа православље Константинопоља. Са југа старогрчки фундамент, а са севера германска
машина. То је простор који води свугде и у који се долази од свуда.
Aehrenthal подиже чашу и наздрави гостима:
„Турци да оду, а наша два цара да братски поделе Балкан. Да умире подивљала племена, да их цивилизују, да их организују и уклопе
у своје царевине. Дај Боже!“
„На многаја љета!“- узвратише Руси сложно и у глас и попише
вино из својих чаша наискап.
Вечера је текла тихо, уз повремено звецкање кашикама о тањире,
уз повремена наздрављања присутних на тему договора или у здравље и дуг живот својих царева. У међувремену, обојица главних
актера су у својим мислима премеравала понуђене предлоге и могућа решења.
Аустријанац би, у име свог цара, стегао Босну у свом загрљају и
даље ослабио Турску. Руси би, заузврат, заобишли Берлински уговор који је дао Турцима да контролишу Дарданеле и не дозвољавају
пролаз војним бродовима из Црног мора.
У том циљу Александар Петрович ће игнорисати анексију Босне,
а заузврат, Aehrenthal ће подржати отварање Дарданела за руске
бродове. Истовремено, руској штићеници Бугарској ће бити омогућено да прогласи независност, а да би се умирила српска краљевина, Аустро-Угарска ће се одрећи мањих територија око града
Новог Пазара.
Извољски ће, након вечере коју није ни осетио, која га није заситила због тежине теме о којој је била реч, након вечере која то и
није била, већ просто саобразба шаховске табле по којој су, њих
двојица, изговарајући реченице, дајући предлоге и нудећи компромисна решења, вукли фигуре, желети да пожури у своје одаје, у
којима ће написати писмо владару и аутократу свих Руса, Николају
II Романову, и у њему детаљно известити императора о свим појединостима тек завршеног разговора.
Испративши високог госта, уз поштовање свих правила бечког
протокола, министар von Aehrenthal, који је волео лулу, предусретљив по навици, приђе прозору и отвори га на пола како би се
дувански дим извлачио напоље, ка Корушкој и Крањској крајини,
ка Целовачкој котлини и другим покореним земљама Словенаца, у
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чијим је недрима извирала та гранична река Сава, река коју ће, ако
му то Господ дозволи, једног дана у блиској будућности прећи на
путу ка Солуну и вратима Оријента.
Учиниће то уз помоћ Руса, али и насилно, без воље Срба.
„Ако ми сада не пређемо Саву, за неколико година прећи ће је
Срби.“- размишљао је посматрајући у сумрак зелене долине моравске земље, над којима су се настанили угасито бљештави снежни
врхови.
„А како то рече Goluchowski преклане,“- сетивши се свог предходника надовезивале су му се мисли: „Аустро-Угарска монархија
никада не сме дозволити стварање Велике Cрбије. То би био њен
крај.“
Овлаш подигавши лице, по безграничном небеском плаветнилу
угледа групе снежно белих облака како се, ношени ваздушним струјама, расплињују у даљини.
„Ах, тај ветар,“- изусти задовољно себи у браду, пре но што повуче дим из луле: „Тај ретки, јужни ветар...“
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У топлој материци бохињског поља
(1909. година, Бохиње, Словенија)
Те је године јечам родио као никад. Ни најстарији Бодричани,
становници, како су волели да се хвале, најлепшег села у горњем
Бохињу, нису се сећали боље жетве. То је зато што се зима одужила, а онда је нагло отоплило, па је све букнуло издашно и
убрзано, говорили су. Кад је земља влажна, а температура висока,
овако бива. И воће је добро рађало, редом. Прво јагоде по засадима
крај путева, па вишње, па кајсије.
Тако су добро родиле и крушке, а родиће и јабуке најесен, види
се.
Што је најважније, слатко су се осмехивали сељаци у разговорима
између себе, добро ће родити и грожђе, биће вина, и то одличног.
Људи моји, упишите златним словима деветстодевету годину, јер
ко зна кад ће опет све родити овако, упозоравао је у тим разговорима своје слушаоце Тоне Полдетов, из Женика, села са друге
стране бохињског поља, поља у чијим недрима извире река Сава,
трудећи се да његове речи звуче забринуто и, да појача утисак,
помало кривећи главу.
Док је говорио очи су му се хладно пресијавале, док је доњи део
лица деловао нежно, готово недозрело, чинећи његов целокупни
израз помало необузданим, помало мекушним.
Био је окружен домаћим сељацима, Бодричанима, жељних да чују
новости од њега, не само из Женика, него и из свих села која је
данас прошао на својој запрези што ју је вукло његово старо кљусе.
Тоне Полдетов, коме је, очигледно, пријала сва пажња својих домаћина, распричао се надугачко о свему и свачему, а најмање о ономе
што је питан. Зато су га слушаоци нестрпљиво прекидали постављајући му нова питања, управо она која траже јасне одговоре.
Најгласнији су били, као и увек у сличним приликама, Францек и
Миха Коларич, два брата рођена, од којих је први био један ониски
шаљивџија, а други мргодни дугоња. Један је имао косу необично
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светло плаву, скоро белу, а други кестењасту, лица неуобичајено
тамног за ове крајеве. Једино су им шешири били идентични, тако
да су их често, у нехату, замењивали. Францек, шаљивџија, зачикавао је Тонета Полдетовог, знаног широм Бохиња, па и шире, захваљујући његовом покојном оцу Леополду, Полдету, до претпрошле године слуги код господе von Berchtold.
Полде је остао поштењачина све до своје смрти прошлог пролећа,
спреман да помогне сваком, и комшији и потпуном незнанцу, човек
који је увек жртвовао себе не тражећи ништа заузврат, ма ко то био.
Људи су имали толико поштовања према њему да су сматрали како
некоме помоћи и није било ако он није помогао. Када је умро окупило му се на сахрани толико људи као ником за последњих сто
година.
Ни почившем цару Фрањи није било толико људи на сахрани,
говорило се по околним селима.
Иза себе је оставио два сина, и они никад нису изашли из сенке
очеве, па су их сви звали или Тоне Полдетов или, ако је у питању
био млађи Силвестер, Силво Полдетов.
У сваком случају, Полде је био најпознатији кмет широм бохињског поља, а можда и шире. Но, није у његовој животној причи
било најважније то што је био слуга код Berchtoldovih, јер били су
то и многи други сељани из краја, већ чињеница да је био особа од
највећег поверења газде Eugena, главе ове племићке породице дуги
низ година.
Већ сам његов долазак на двор грофа von Berchtold био је божанском руком вођен. Тај свој животни пут Полде је започео као сасвим млад, у годинама када се топи дечачка бојажљивост пред налетима младићке кочоперности. Због ње, те бунтовности, је млади
Полде Долич дошао у физички сукоб са настојником имања локалног грофа Фишера, у коме је дотични извукао дебљи крај, те је, у
страху од одмазде, побегао не само из свог села већ и преко пола
словеначких земаља, лутајући данима без икаквог циља, шумама и
зеленим долинама, од села до села, од домаћинства до домаћинства,
без икаквог плана, бивајући гладан, поцепан и прљав.
Ту се некако умешала промисао Божија, па је једне вечери Полде
Долич, видевши у једној од многих безимених долина између Љубљане и Трста војничке шаторе и међу њима војнике како у гомилама седе око наложених ватри просто ушетао међу њих.
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Није знао Полде да су то царски војници Срби из крајишких земаља, Славоније, Баније и Лике, мобилисани у пешадијску регименту под командом arcduke Alberta von Habzburga. Није знао да је,
иако дошавши у свом кметском оделу, групи војника који су га
први угледали толико личио на њиховог, још пре шест недеља погинулог сабрата и земљака Остоју Тишму да су му, у свом празноверју, однекуд добавили униформу и почели га звати Остојиним
именом.
Није ни морао да зна јер га је сам Господ довео ту међу њих,
бркате и главате, маљаве и бесне, храбре и тужне.
Иако му се говор разликовао од говора покојног Остоје, војници
су сматрали да је посреди нека уму недокучива божанска тајна, јер
им се чинило немогућим да овај Крањац може толико да личи на
Остоју, а да није он. Просто, искључивали су било какву могућност
грешке, јер никада у свом животу нису видели да два човека могу
толико да личе, а да нису од исте матере и у истом сату рођени.
Полде је под српским именом војевао под командом arcduke Alberta von Habzburga у битки код Custoze са Италијанима Anno Domini
1866., нагледајући се смрти и крви за три кметска живота каква би
проживео да је пред Фишеровим настојником погнуо главу и сахранио понос. Победили су 24. јуна Италијане, али су већ 21. јула
Гарибалдијеви Ловци са Алпа царску војску натерали у бекство у
бици код Безека, заузимајући јужне делове Трентина и приближавајући се самом Тренту.
Примирје је потписано 12. августа, и тиме је завршен рат вођен
ради превласти унутар Немачке конфедерације који је Пруска у
савезништву са Италијанима добила.
Полде није међу кршним Србима крајишницима остао упамћен
као Бог зна какав солдат, мада му храбрости није недостајало, али
су га ипак поштовали због његове уредности, њима не баш много
омиљене и његове љубазности, њима несвојствене чак и у опхођењу међу собом. Српски официри су га водили у списима као
Остоју Тишму, заборављајући временом колико је била тајанствена
његова појава у то неко давно вече. Ако се зна да се војни пукови
брзо празне у ратовима, а још брже пуне новим регрутима и добровољцима, да нестају чете или се спајају у нове, овај Полде који је
носио име несрећног Остоје успео је прилично времена задржати
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униформу без провере његовог порекла, па чак и у овако узорној и
дисциплинованој војсци какава је била Царска.
Највише је на то утицала чињеница да Полде није упадао ником у
око, те да је, због своје услужности купио срца својих сабораца.
Због свог крањског акцента и начина изговарања српских речи сматрали су га мало мутавим те су му, временом пришили и надимак
Мута.
То је потрајало таман толико да је већина сабораца сасвим заборавила његово српско име, па је престао, у међусобним ословљавањима и причама бити Остоја Тишма, а постао је свима знан као
Мута.
Временом су, већ поменуте српске старешине, нерадо сами бивајући у близини „швапских ћурана“, како су поспрдно називали накинђурене аустријске официре, Полда-Остоју потурали у свакој
прилици када нису морали лично присуствовати. Њему је, опет,
годила чињеница да буде у близини оних према којима су се у селу
одакле је, понашали као према свеопштим господарима неба и
земље, недодирљивим, равним самим боговима, те је са задовољством преносио курирске поруке и наређења од српских старешина њима и обрнуто.
Штавише, њихова германска надменост била му је схватљивија и
сасвим блиска поимању света каквог је он познавао него српска сирова присност, њему тако страна, самим тим и одбојна.
Толико је био савестан и дисциплинован да није било Крајишника
који се могаше са њим мерити. Знали су да ће сваки поверени задатак сигурно извршити, ма колико небитан исти био.
Такав није могао остати непримећен, те га је, тада још млади,
гроф Eugen von Berchtold, у чину оберста, узео за свог посилног, на
препоруку поручника Пауновича, Полдетовог претпостављеног. Ту
се Мута, увек спреман да стигне скоком тамо где је Eugen показао
оком, нашао на свом терену. Грофу се та одговорност необично
допала, те га је након рата повео са собом кући, у дворац Buchlau,
да му буде слуга.
Време је пролазило.
Бунтовна природа Леополда Долича временом је ишчилела и
утопила се у луксузу дворца грофа von Berchtoldа. Стари газда
Friedrich је у међувремену умро, па је Eugen преузео имања и постао један од виђенијих људи у читавом царству. Тек тада се Полде,
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који је у међувремену покрио прашином прошлости и заборава
своје српско име Остоја Тишма и свој српски надимак Мута, осмелио да се врати у завичајно село Женик у Бохињу. Образложивши
грофу Eugenu жељу да обиђе родитеље и нађе девојку у родном
селу за женидбу, овај му даде благослов и пропратно писму локалном властелину у којем је написао да је Полде под његовим старатељством, те да ће сваку непријатну реч и неугодни чин учињен
његовом слуги сматрати једнако као учињено њему.
Све у свему, Полде Долич је лепо дочекан у завичају, како од
својих земљака тако и од локалног властелина коме није стало да
се, због једног кмета, замера са рођаком по женској линији његовог
царског величанства.
Лепо се и оженио, па вратио von Berchtoldu заједно са младом.
Њих двоје су, после, служили широм Штајерске и Словеначке, по
разним дворцима и имањима овог грофа. Изродили су двоје деце,
два сина, Тонета и Силвестера, који су одрастали другачије но
остала сељачка деца, у додиру са господом и лепим манирима, а
опет и радећи у пољу и гонећи коње.
Када су порасли, скућили су се у Женику, где су оформили
породице и откупили имања, бивајући на оца слободног духа, а на
мајку покорни и радни.
Остарели Полде је деветстодевете године дошао у село да у миру
и старости умре, пре тога оставивши дубок траг у животима својих
земљака и добар глас у сећању њиховом. Због тога су Тоне и Силво
живели дубоко у сенци сећања на њега, а то им је, очигледно, и
годило, што су показивали у свакој прилици, па и данас када је,
дакле, Тоне Полдетов довезао фотографа у Бодрич.
Локални сељаци су пожурили да се, након напорног дана по њивама, оперу и пресвуку у чиста одела како би лепше изгледали на
слици. Фотограф, њима непознати уметник из Љубљане, стрпљиво
је намештао своју машинерију чекајући да се окупе мештани и
почну договарати ко ће са киме на сликама бити.
„Целим сам путем, од Женика, преко Уканца, Рибчевог лаза, Лашког ровта и Савице, гледао у блаженство божије на њивама. Свима је родило добро.“- настављао је своју похвалу родној години
Тоне причајући на свом народном, словенском језику: „Најешће
нам се господа колача и напити доброг вина.“
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„А-ха,“- дочека га, увек за шалу оран, Францек Коларич: „Велиш,
дочекаће гладни да нахране сите.“
„Биће за све, истина.“- опет ће Тоне: „ако не оде цару за војску. А
чуо сам и од неких Бистричана да ћемо морати одвајати храну за
Босанце, тамо жега и суша сатраше народ.“
„А јел' бога ти, Тончи“- упита га Миха Коларич, Францеков брат:
„Је л' то она Босна што је отесмо Турцима?“
„Дабоме, баш та!“
„А, види, ја сам чуо да ћемо због ње морати ратовати са српским
краљем, да Срби живе у тој Босни и да је то, истини за вољу, њихова земља.“
„Па...“- почеше се Тоне по потиљку тако да помери шешир,
готово му спаде са главе, те га обема рукама врати назад у лежиште
његово правилно да стоји.
У ишчекивању мишљења присутни кметови се збише око њега.
„Мени је мој покојни отац причао да је он лично чуо, док је још
служио Берхтолду у бухловском дворцу, како су се погодили око те
Босне наш и руски цар, тако да она припадне нашој царевини, а
Руси да узму Цариград. Говорио је да су се испред својих царева
договарали неки велики Рус, Извољски се звао, и наш Ерентал.“
„То је истина, ампак, ја сам после чуо да је српски краљ био много љут због тога“- наваљивао је Миха: „па је претио и војском. Била
је код њих и мобилизација те јесени.“
„И свиње нам не продају више, ти Срби, због тога“- добаци из
позадине Драго Ференц, сеоски берберин крај којег је увек, па и
сада, стојала његова Тереза, Прекмурка, радознало пратећи разговор као што је љубопитљиво пратила и све друге разговоре по селу.
„Ма, шта ти знаш, брицек. Шта тебе брига за свиње, да их нећеш
можда бријати?“- брецну се на њега Миха: „То је цар Франц Јозеф
забранио увоз свиња из Србије да је придави новчано.“
Узбуркаше се људи износећи свако своје мишљење и не чекајући
на другог ни реченицу да заврши, причајући на тему државне политике и сељачких потреба о којима великаши не воде бригу.
Неки Стане са дна улице који се скоро оженио, а има потребе за
бријањем свега једном у пар месеци, рече да Венгри шверцују свиње из Србије и преко Прекмурја продају по свој Крањској Крањцима и Штајерцима не поштујући цареву забрану.
„Ћут'!“- повикаше присутни старци.
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„Окани се ти цара да не би завршио под његовим државним старатељством.“- додаше други са стране поспрдно.
Тоне повиси глас:
„Стан'те људи, о чему ви причате. Берите своју кметовску бригу.
Ко пита вас за мишљење. Биће онако како се у Вијени одлучи.“
Проструји талас одобравања међу присутним народом, па и најгласнији ућуташе.
„А ја сам чуо да су ти Срби црни?“- безазлено упита Драго Ференц искористивши изненадну тишину.
„Ма, не, то су Черногорци!“- тобож стручно му одговори неко из
позадине.
Тоне Полдетов, сматрајући да је питање постављено њему као да
познаје Србе лично, под утиском мноштва лица која су га, са неком
смесом радознале нестрпљивости посматрала, поче говорити опет
се позивајући на ауторитет свога покојног оца.
„Мени је мој отац говорио да су слични нама, и да говоре скоро
исто као ми и приморци, не. Рекао је да су им само одела другачија.“
Ааа-хаа, оте се лагани уздах неколицине чија је радозналост овим
умирена. Тоне настави:
„Отац је говорио и да су много пргави, и грабежљиви. И да воле
да се хвале међу собом. И да много, много лажу!“
„Охо-хо, много лажу“- коментарисали су окупљени Бодричани.
„Па онда су исти као и ви из Женика.“- брзо се убаци Францек и
наста општи смех.
Тонету не би право, па се окрену фотографу:
„Госпон, је л' спремна камера? Можемо ли се наместити за
сликање?“
Фотограф из Љубљане, на којег све време нико од сељака није ни
обраћао пажњу, а камоли питао за име, одговори потврдно, па стаде
увртати својим здепастим телом око фотоапарата, те давати упутства како да се стане, да се не трепће и томе слично, гледајући
сељаке својим угаситомрким очима, пуним поноса и грађанске надмености, готово непријатељства. После тога прекри своју главу црним платном и нестаде иза дрвеног тела камере срастајући с њоме и
чинећи, на тај начин, некакво ново биће, биће што на свет гледа
округлим беживотним оком стојећи на три танке дрвене ноге.
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Поред неколицине фотографија у којима су стајале самосталне
породице или домаћинства из истих кућа, било их је и десетак са
сељацима из неколико различитих домова, спојених по линијама
пријатељства, кумовским или рођачким линијама спајања, али и
једна велика, на коју су стали сви који су се тог дана затекли на том
месту, тек пристигли са жетве.
На њој осташе отиснути за вечност, у том тренутку ухваћена
кошчата лица локалних кметова, избраздана ветровима и сунцем,
лица уска, као пресечена плавим очима на два дела, горњи чеони и
доњи, састављен од дугог носа и танких усница. Било је ту лица са
снажним изразом мушкости и снаге, који су се налазили у том
металном одсају из очију и са знојавог чела, али и лица помало
дивљих, помало ружних, помало узнемирених, ћутљивих и пуних
јаке воље, лица око уста меких и детињастих, лица безбрижних.
Осташе у кадру дланови и руке попуцале од мотике и рада, осташе жене које су мараме везивале иза ушију држећи испод пазуха
своје мужике, покривене црним, изношеним шеширићима.
Иза њихових леђа остало је подножје Триглава и источна страна
Алпа, а за њом и остатак словеначких земаља све до рубних делова
Панонске низије, велике равнице што се, заузврат, увлачи у гребене
и врлет плодним удолинама крај змијоликих речних токова Муре,
Драве и горње Саве.
Иза њих друмови су водили на исток, путем којим су Римљани,
полазећи из Аквилеје освајали Илиријум, а у супротном правцу варвари у својим сеобама на запад, хитали ка Апенинском полуострву
и франачким земљама.
Иза њих видело се широко поље бохињско, у коме су они живели
ушушкани као у постељици материној, тежаци, сиротиња сеоска,
кметови, чији је живот текао од пролећа до јесени, од јесени до
пролећа, истим временским путем сваке године.
Исто је лишће зеленило сваког пролећа, и опадало ујесен, исти се
јечам жњео сваког лета, исти се вадио кромпир из земљице.
Само су се њихова лица мењала, деца су одрастала, млади постајали стари, и да тога није било, време би престало протицати, ту у
топлој материци бохињског поља, опруженој у сигурности широким пределом алпских динарида којим је окружено, са свим својим
карсним пољима што допиру до Јадранског мора пуштајући да их
оно запљускује топлим валовима тршћанског залива.
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Нови век, двадесети, хватао је корен
Камени, таласасти врхови околних планина својом несагледивом
појавом и међусобним распоредом чинили су границу света у којем
су живели кметови у селима расутим, попут бисерне огрлице, око
Бохињског језера. Са севера своје покровитељске очи управио је, од
давнина тако зван, Медведов врх сакривши иза своје телесине још
виши Вогел, а иза њега и горостасни Триглав, понос и дику Бохињаца, иако испружен далеко, сасвим на периферији њиховог погледа. Триглав, краљ Јулијске крајине, чак и такав, потпуно непознат и
готово невидљив овим људима био је присутан у њиховој свести,
јер је својом појавом заустављао тешке, хладне ветрове који долазе
са севера, из Штајерске, из Корушке и даље.
Лево од њега сместио се Кал, још један горостасни алпски владар,
на чијем врху је расло ретко алпско цвеће, украс који га је издвајао
у гомили стеновитих дивова чинећи га привлачним за очи горењских сељака, мада недостижан за њих, украс остављен да у недоглед умире у великим висинама и поново се рађа сваког новог пролећа, чим се отопе снегови.
Јужно од Бохињске долине и јужно од Бодрича, крајњег села у
њој, налазио се увек обасјани врх Родица, о који се одбијало сунце
као од огледала сваке вечери када није облачно или не пада киша.
Лети су сунчеве зраке ломиле пусте стене, не само Родице већ и, десно од ње, Чрног прста, али и иза смештене Кобиље главе, а зими је
белило палило зенице од снега којем су врхови бивали прекривени.
Они ретки посетиоци што су козијим стазама прешли преко њих,
занесени неким својим пословима и натоварени туђим потребама,
говорили су да је са друге стране Родице градић Толмин, а иза њега,
нешто даље и пуста талијанска граница.
Између ових врхова и плаветним небом као каквом капом над
њима живели су вековима кметови бохињски, поред свог горског
језера и реке што извире из њега. На околним травнатим теписима,
у маленим, ретко насељеним, селима водили су своје обичне живо19

те и умирали непримећено остајући у сећању само својим потомцима и својој генерацији. То правило важило је вековима, од
досељења људског на ове просторе, од времена Римског царства, од
Карантаније, од Хабзбуршке царевине, до данашњих дана Аустријске и Угарске монархије.
Живели су од свог зноја и жуљевитих руку, косили ливаде и жњели јечам, вадили кромпир из земље и садили винограде у њу.
Ретки посетиоци, истраживачи, природословци, попут Бретонца
Balthazara Hacqueta, забележили су и да је пчеларство овде изузетно
развијено због велике разноликости цвећа, а ово је услед тога што
од долине до околних високих врхова има мноштво различитих
климатских венаца са небројено различитог растиња у сваком од
њих.
Но, за разлику од цвећа, људи су живели само у долини око
ледничког језера, у селима која својим положајем чине венац сплетен око њега. Једно од тих села био је и древни Бодрич и њега је чинило неколико десетина кућа међусобно увезаних са пар земљаних
нагиба који су водили ка пространој удолини у чијем је крилу формиран малени сеоски трг. Централно место на том тргу чинила је
црква светог Јанеза из XIII века и, одмах до ње, капелица посвећена
светом Духу из XV века. То су, свакако, најстарије грађевине не
само у Бодричу већ и на целој југозападној половини долине.
Кућа Коларичевих се сматрала за једну од већих у селу, како по
димензијама, тако и по висини. Приземље окречено у бело и зидано
широком, препеченом циглом на угловима због чега је добила на
стабилности, а између њих блатом лепљеним черпићем донесеним
из радионице у Уканцу, те због тога прилично цењеним широм Бохиња, чинило је сасвим сигурну основу на коју је комотно легло
поткровље, ушушкано дебелим боровим облицама и покривено даскама лепљених смолом по ивицама где се два суседна комада
додирују.
Преко свега постављен је кров од шиндре.
У кући је највише простора заузимала зидана хлебна пећ крај које
су, некад, као деца, спавали Францек и Миха. Остали део унутрашњости, оставши увек исти, бивао је као окамењен; велики сто и
пар столица око њега, креденац са стране и неколико сандука, кухињски шпорет, пар варјача и лонци који су висили на дрвеним клиновима око пећи, и око ње, на поду пар цепаница и потпала.
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На супротном зиду налазила су се два прозора чији оквири беху
залепљени туткалом и ушушкани сламом преко зиме, између којих
су, са спољне стране, у дворишту, стајале непрестано, као неми стражар, на зид наслоњене дрвене мердевине, чији је врх водио у поткровље.
Из улазне просторије, кухиње, двоја врата водила су лево и десно,
у спаваће собе. Како су одрастали, браћа Коларич су са крушне
пећи прелазили у једну од те две собе, и то ону која се налазила
лево од кухиње, јер је стари-Миха, њихов отац, на самом усељењу
одабрао за себе и своју кротку женицу десну. По свему судећи,
разлог је лежао у чињеници да се са њеног прозора видело цело
пољанче које је чинило двориште, заједно са шталом, сењаком и
осталим помоћним објектима.
Зими се, због нагнутости терена и ветрова на чијим су крилима
ношене беле пахуље, готово по правилу, дешавало да снег скоро
прекрије прозор браће Коларич, што се са прозором собе у којој су
спавали родитељи није дешавало. Испод њиховог прозора знали су
се, и у тим тренуцима, видети груменови сасушене, смрзнуте траве.
Док су се споља, око куће, и дешавале неке промене, макар цикличне, унутрашњост је остајала деценијама иста, не мењајући се
ни после Францекове женидбе, па ни када је, са младицом, прешао
у свој новосаграђени дом на другом крају дворишта.
Штавише, он је у свему покушавао да опонаша изглед старе куће,
и по спољном лицу, и по унутрашњости, једино је одступио у односу на димензије - његова је била нешто мања.
И не само то.
Због чињенице да је део дворишта на коме је зидана био нижи
чинила се, гледајући из даљине, у поређењу са старом кућом, као
помоћна зграда. То Францеку није сметало јер је, изабравши то место за њу, био ближе сеоском тргу, а тиме и ономе што је одувек
волео, друштву и гостионици. С друге стране, окренувши улаз куће
супротно од старе, оставио је ову иза леђа и онемогућио вечито, а
често и претерано брижним родитељима, да прате његове вечерње
изласке.
Они су о њима сазнавали тек кад би се снаја Татјана, доведена из
фамилије Јеловшек, једног од угледнијих бодричких домаћинстава,
жалила због тога. Но, те жалбе и нису биле тако честе, јер је Францек био весељак, добричина, вредни мрав преко дана, којем су
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вечерња седења у гостилни служила за опуштање телесно и одмор
душевни.
Што је најважније, нису трајала дуго и нису била свакодневна.
Увезан у тај рад, вечерње одласке и повремене жалбе, готово неосетно нови век, двадесети, хватао је корен и овде, у дубини Јулијске
крајине, крај језера Бохињског.
А поток један, поточић тек, којем су због његове величине сви тепали Савица пунио је то језеро својом малом снагом, пунио водом
из самог трбуха камених алпских горостаса, правећи друштво суседном поточићу Мостници, рођеном у долини Вој, рађајући у дубинама Бохиња празаметак воде од које се рађала речица Језерница.
Од те Језернице, рођеној у језеру, и Мостнице из долине Вој,
настала је бохињска притока велике реке Саве, реке која спаја и
раздваја, опсесије богова античких и краљева свевековних, војних
стратега који би да освајају и руше, и простог народа, жељног само
прелаза на другу страну, тамо где мисли да ће му бити боље, где ће
задовољити потребе тела, макар изгубио и душу.
Пуштајући да се, далеко од Бохиња, снага нектара налива Зевсу
Дунаву чинећи га бесмртним, овде, у Бодричу, људи су се тихо рађали, а умирали тише још, остајући тек кратко у сећању, као јучерашњи дан.
Па, ипак, нови век је прекинуо ту тишину закулисним играма
оних који хране богове.
Аусто-угарски министар спољних послова Alois Lexa von Aehrenthal предухитрио је свог саговорника из дворца у Бухлову, Руса
Alexanderа Petrovičа Izvolskog, и већ почетком октобра деветстоосме објавио да Аустро-Угарска преузима пуну контролу над Босном и Херцеговином како би "њени људи узивали у бенефицијама
економског развоја као дијела царског империја".
Ова изјава је разбеснела Краљевину Србију која захтева руску
интервенцију. Извољски се нашао у великом проблему. Ипак, и он
се држи тајног плана и објављује једнострану одлуку о слободном
пролазу руских војних бродова кроз Цариград.
Реакција је била неочекивана.
Сви потписници Берлинског уговора били су против, а посебно
Енглеска. Британци изјављују да могу размотрити само отварање
Дарданела свим војним бродовима, не само руским, што је било
потпуно неприхватљиво за руску страну.
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Немачка царевина се нашла изненађена, али стаје на страну Турске. Кајзер је, наиме, већ неко време радио на ојачавању веза са
Турском и сада је, након њеног опоравка, желео да остане на том
курсу.
Догађаји се захуктавају и достизу тачку кључања почетком новембра када Србија објављује мобилизацију. Русија је, пак, желела да
подржи Србију, али још није била спремна на рат.
Због тога одступа и саветује Србију да учини исто. Тако се и десило. И једни и други су јавно објавили да их се анексија Босне не
тиче. Рат је, тако, избегнут у том тренутку, али је оставио горку
Русију и запрепашћену Србију.
Руси су изјавили да се, у случају сличне конфронтације, овако
нешто неће поновити.
И имали су прилику то доказати за неколико кратких година,
година које су у Бодричу прошле тихо, неопажено, у задовољству
због богатих жетви.
За то време Бодричани су већ навикли да у дворишту Коларичевих виде две исте куће, а између њих велико травнато двориште, благо нагнуто ка ономе што се сматрало центром села, маленом тргу и цркви светог Јанеза на њему и, са задње стране
омеђено шталом и другим помоћним зградама, међу којима се јасно
препознавала надстрешица под коју су склањана огревна дрва. Иза
свега тога било је брдо, још не разнешеног по њиви, стајског ђубрива по којем су квоцале кокошке тражећи црве.
Ка Воглу, врху којем је водила осовина имања, на неких стотинак
корака налазио се огромни сењак у чијим недрима су домаћини вредно складиштили сено покошено на њиховом делу огромне ливаде
што је окружила село. И не само сењак Коларичевих, били су ту и
сењаци других домаћина, Јеловшекових, Коритникових, Миклошичевих, и даље.
И сви богови од Црне шуме, па даље, водотоком Дунава до Црног
мора, били су довољно далеко од њих и њихових малених живота,
живота горењских кметова.
И далеко од живота дружине Коларичевих.
У њиховим кућама, како у Францековој, у којој је он живео са Татјаном и двоје деце, старијим Митјом, и млађом Јаном, тако и у
овој првој, где су боравили брат Миха, још момак, мати њихова
Марија, али и још незагасла успомена на, пре три године упоко23

јеног, њиховог оца Михаила, односно „старог-Михе“, како су га за
живота звали у селу да би га разликовали од сина, а тако је и остао,
после упокојења, упамћен.
Иако у две куће, било је то и даље заједничко домаћинство.
Штавише, управо је због мноштва зграда, не само за становање
већ и помоћних, складишта за јечам и кукуруз, стаја, коларница, све
по ободу дворишта, сматрано за имућније у Бодричу.
Није ни чудо - били су вредни и сложни.
Њихов се капитал нарочито умножио након последње две жетве,
од прошле и ове године, обе врло издашне у роду, не само ратарском већ и сточном, јер су им се краве телиле редовно, а често и
по двоје телади, те су пород удвостручиле и утростручиле у временски кратком року. Последње две сезоне кише су падале управо
када је требало, а сунце је сијало и било је суво тло таман кад се
жњео јечам, кад се вадио кромпир, кад се копао или брао кукуруз.
Редовно су два брата Коларич ишли у Радовљицу на пијацу да
продају вишкове хране са својих њива и магацина, и не само то,
нису штедели у потребама својих породица нити су претресали џепове при куповини истих. Зато им је била кућа пуна и рода и порода и ни у чему нису оскудевали, живећи у нади да ће добра времена
да потрају, времена која као да је благословио стари Миха одлазећи
на онај свет. И сви су у селу, бивајући богатији, веровали да је он
тамо, у висинама у које душе одлазе, удесио време тако да свима
буде по мери и потреби.
Да су добра времена потрајала вероватно би га, у свом сујеверју и
жељи за стицањем, ни кривог ни дужног, прогласили, ако не за свеца, а оно барем за бодричког покровитеља, на запрепашћење локалног жупника и опште незадовољство свег бохињског клера.
Најзад, и сутра, у пијачни дан, требало је стићи у Радовљицу и однети на пијацу вишак робе за продају.
Весели Францек је у оваквим приликама имао два задужења, само
њему припадајућа, које Миха није имао намеру, због свог мргодног
карактера и наглашене одговорности према послу који ради, да му
одузима.
Францек је, дакле, по правилу био тај које ће пописати или запамтити све што је неопходно женама за кухињу, колико соли, колико
шећера, колико разних женских потрепштина, да купи нове кошуље
- писао би у бележницу, себи и брату - додавала би мати њихова, и
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нешто чарапа за друге укућане, мараме за жене, рубље, а под разно
и малу пастирску капицу за Митју, прву у животу, са стране искићену везом цветних венчића.
Друга Францекова обавеза била је да се не примиче колима у која
је, увек намргођени Миха, слагао робу за продају, јер је својим упадицама не једном засметао брату у његовим пребројавањима и збуњивао га при неопходним прорачунима који су се односили на уравнотежени однос исплативости товарене робе и саме њене тежине.
Морало се добити довољно новца на пијаци да би се купило у граду
све што се планира, али да не дође, услед тежине, до ломова на колима или премора коња при узбрдицама или вагашима на влажним
деоницама пута. Миха је убацивао у кола џакове са кромпиром и
дрвене, округле буриће пуне вина, неразговетно шаптао себи у браду прорачунавајући добит, одузимао од ње трошкове куповине наручене робе, гледао немо у утоварене сандуке и џакове, померао их
по колима како би равномерно распоредио тежину на сва четири точка, те како би што рационалније искористио простор, везивао конопцима товар, затезао те исте конопце, па је, одмакнувши се, дуго
гледао у арњеве премишљајући у себи хоће ли ови издржати натоварену тежину.
Требало је кренути у глуво доба ноћи да би се раном зором стигло
на пијацу. Осим два брата Коларича на пут се спремао и Драго Ференц, бодрички брица, због разних занатских потреба, како је то волео описивати, као и млађани Стане са краја улице, а он је, са своје
стране, на пијацу гоњен више чињеницом да му је жена скоро пред
порођајем него потребом да дође до нешто готовине.
И у његовој кући се, истовремено као код Коларичевих, вршио
ужурбани утовар робе и припремање коња за далеки пут.
Недуго након смираја, када је ноћ потопила Бодрич и пролећни
месец овладао својим хладним сјајем, дворишта су утонула у потпуни мир. Укућани су легли раније но обично како би на време устали, одморни за пут и сутрашњи пазарни дан.
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Остаде посматрајући њихове силуете
У глуво доба ноћи, кад се мраком покривају врхови околних планина и све живо спава, Марија, мати браће Коларич, по положају
звезда је закључила да је време за буђење. Тихо је пробудила прво
Миху, а затим и Франца уснулог до њега у кревету, јер су обојица
спавали у старој кући како се не би, тамо, у новој, без потребе будила деца.
Обојица су се, поспани, обукли и једновремено изашли напоље.
Миха је, дотерујући пар коња из штале, додао штрајњге првог, алата Малина, брату, па су их заједно почели упрезати у кола.
Мати им је, све време, говорећи тихо, забринуто давала савете
како да се владају путем и тамо, на пијаци.
„Чувајте се трговаца из Метлике. Сећате ли се шта вам је отац
говорио о њима?“- рече у једном тренутку, после чега се обојица
насмејаше, Франц чак гласно. Сећали су се, како не би, речи старог
Михе, нарочито због тога што је он то често понављао, кад год су
били у додиру са неким ко је пореклом из Беле Крајине.
„То су рођени преваранти.“- говорио је: „На сваку десетину има
бар једанаест лопова.“
И сада је тај савет лебдио кроз пространство њихових живота терајући их да се, преко њега, сете и свог покојног оца.
У следећем тренутку већ су седели на натовареним колима и кретали ка тргу. Мати остаде иза посматрајући забринуто њихове силуете и гледајући у помрчину у коју су се кола утопила, нервозно рукама час стежући већ везану мараму час намештајући већ намештену кецељу. И по њиховом одласку остаде тако још неко време,
као укочена, напрегнуто ослушкујући звук клопарања точкова, крстећи се брзо и молећи за помоћ и заштиту Исусову мајку.
За то време, Франц и Миха стигоше до куће бодричког берберина,
Драге Ференца, човека широких рамена и раста нижег него што је
то било у овим крајевима уобичајено, али пуне фигуре тела која је
чврсто стајала насађена на пару јаких бедара, елегантно обученог у
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црно, тек опеглано, одело, савршено уклопљено уз уредно очешљану црну косу и дебеле, широке бркове. Он се у Радовљицу спремао намеравајући да купи потрошни материјал за радњу, нове бријаче, као и каиш за оштрење, али и, о истом трошку, неопходне потрепштине за кућу.
У тренутку њиховог доласка, Драго се већ опраштао са женом,
Прекмурком Терезом, чија је непокривена коса у локнама падала
разбарушено, скоро дивље, на рамена као у какве девојчице чинећи
њене лепушкасте црте лица још младим.
Обојица је поздравише не заустављајући кола.
Тереза их и не погледа, већ љуто посматраше свог мужа држећи
руке прекрштене на прсима и вешто скривајући иза те дубоке строгости дубину страсти, чинећи своју лепоту и заводљивост неприступачном. Драго се, без обазирања на њу, чило попе на свог коња,
па убрза да стигне браћу Коларич.
Затим успори у лагани ход идући упоредо с њиховим колима.
Читалац не би требало да помисли, због љутитог погледа Терезиног, како је дошло до некакве расправе између супружника, до
неког незадовољства њеног због каквог брициног поступка у скорије време, или, далеко било, ради неслагања због путовања; не,
просто, има жена, али и мушкараца, којима по самом карактеру њиховом никада нису све козе на броју, увек су због нечега мргодни,
љути, склони приговарањима.
Тереза је била таква, и то је мајстор Ференц давно научио, зато се
и није обазирао на њено понашање, мада је често прелазило границу учтивости и вређало присутне. Домаћим људима се правдао
да су на северу, тамо преко Муре, ка Маџарској, сви Прекмурци
слични Терези, делујући странцима као на криво насађени.
Углавном, он је преко свих тих испада лагано прелазио због њене
вредноће и оданости, због њене лепоте и чистоте срца и није им
придавао неки значај.
Но, да се вратимо нашем приповедању.
Франц се, држећи узде у својим рукама, трудио да, из свог неког
разлога, држи корак с коњем којег је јахао Драго. У тренутку погледа у свог брата, па му намигну, иако овај то, због ноћне тмине, није
могао видети, па, са наивним призвуком у гласу, упита коњаника:
„Нисмо ли ми нечим заслужили да нас Терезија не поздрави, слатки наш мајсторе?“
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Драго, потпуно безвољно, али и наивно, простодушно почне правдати своју жену њеним незгодним темпераментом, њеним карактером који краси све северњаке, Прекмурце, те њеном непримереном
жељом да држи све под контролом, па и њега. Причао је то уз
напор, без жеље да се иком исповеда, поготово не ноћас и не Францеку, на којег је гледао као на спадало и сеоско торокало, али
бејаше му непријатно да јаше и ћути, а ето, тема је дошла сама по
себи.
Францек би, сваки пут кад Драго заћути мислећи да је исцрпио
оно што се зове одговором, додавао дрва на ватру новим потпитањем, али, строго пазећи да оно остане у оквиру исте теме.
Драго је и даље, све безвољније, али љубазно каквим га је Бог дао,
увиђавно према саговорнику како му је професија налагала, попуштајући његовом вођству, наставио да се јада на жену и њену
незгодну нарав. Франц, односно Францек, како су му тепали познаници, у тренутку када се ватра њиховог дијалога у потпуности разгорела, поново погледа у Миху и поново намигне - што је овај пропратио без икакве мимике, јер од давних дана беше му потпуно загасло интересовање за сва шегачења свог брата - па гласно, бојећи
глас извештаченом љутином, прекидајући брицу, рече:
„Теби је стварно тешко угодити, мајсторе. Само теби Тереза не
ваља, а бар пола Прекмурја је, говори се, било задовољно њоме!“
Драго Ференц га погледа, изненађено раширивши зенице, па схвативши у целости смисао Францековог подбадања, бесно потера
коња напред не проговоривши више ни речи дуж целе земљане
плоче на којој су спавале раштркане сеоске куће, не одговарајући
на дозивања старијег Коларича и његова лажна правдања како се
само мало нашалио.
Нешто даље ка дну долине, на самом крају Бодрича чекао их је
млади Стане, мршави дугоња кошчатог лица на којем је почасно
место заузимао орловски нос, седећи на својим колима већ спреман
за покрет.
Сачекавши да га Драго Ференц сустигне јашући Барну, гиздаву
кобилу коју је, за ову прилику - уосталом, као и много пута до сад,
позајмио од свог првог суседа Миклошича, не желећи да својом
тежином оптерећује Станетова кола, а тиме и његовог коња који их
је сам вукао - крену упоредо с њим десном руком незграпно набијајући на главу свој шешир, несразмерно велик у односу на мршаво
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тело тиме плаћајући данак вечитој младалачкој жељи да изгледа озбиљно, старије, јер се тек оженио и, као такав, хтео одмах да заузме
место у галерији цењенијих домаћина, чија се реч слуша у селу.
Након пар поздравних реченица, сви заједно, пар кола са својим
путницима, и коњ на којем је јахао брица, утонуше у тиху бохињску
ноћ на путу за Бистрицу, за Блед и даље, ка Радовљици.
За њима је остао у сан утонули Бодрич, сам и безвремен, ушушкан у слапове Савице, покривен са седам језераца што га одгоре,
са планине Комарча, као брижна матер, гледају, потпуно незаинтересовано прихватајући чињеницу да се крај њега рађа велика река.
Недалеко од свог прапочетка, код сеоцета Уканц, у чијој се близини пече добра цигла, та иста Савица се, у широком меандру, ледена,
бледозелене боје, пенушава од удара у камен, улива у Бохињско
језеро, васкрсавајући са његове супротне стране, као шира, али и
доста мирнија речица.
То су слике које плету нит сећања свакога Бодричанина, слике
завичаја које се носе у мислима целога живота где год да се оде: хук
моћног слапа, музика која траје непрекидно, дугине боје које настају тако што сунчеви зраци падају на снажне слапове воде; та
слика Бодрич и чини безвременим, али и дани који често промене
сва четири годишња доба, и поток што се у даљини утапа у маглу и
ваља се, са њом јединствен, млечно бео ка језеру, и ваздух тежак,
претежак, засићен влагом.
Вечита свежина!
Тишина коју тек на тренутак поремети мук неке дивље животиње!
То су слике које плету нит сећања у души и срци сваком бодричком кмету - слике његовог завичаја.
Мала колона од двоја кола и коњаником на челу ове ноћи ће проћи крај реке Бохињке дуж целог њеног тока, реке чудне судбине,
која не настаје од извора, већ спајањем два потока, једног који у
себи носи воду са језера и другог пуног течне масе из самог алпског
подножја, реком која не увире већ се стапа са другом, близнакињом
својом, Долинком, и рађа Саву.
Река свој живот живи окружена лепим, густим, буковим, а још и
више јеловим шумама, дубоко испод пустих голети са ретким пашњацима, судбином да буде комшија стрмим усецима и провалијама
са обе своје стране, и левом и десном.
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Свако путовање било ког Бохињца до Радовљице бива увек прича
за себе, довољно различита од других препричавања на исту тему
да буде интересантна радозналим слушаоцима, без обзира на основне описе пута или места кроз која се пролазило, а која, у свако
време, из године у годину, остају иста, непроменљива.
Увек се у некаквом најчуднијем тренутку среће каква особа или
стари познаник захваљујући којој се сазнаје нека вест чија садржина бива са одушевљењем прихваћена међу земљацима од првог
тренутка када се она пренесе по доласку кући.
И овај пут су се браћа Коларич, мада их у селу сврставају међу
најискусније у овим путовањима, знајући унапред да их очекује дан
пун догађаја, препустили пријатном осећају титрања жмараца док
им се пењу уз леђа. На лицу, у покретима руку, неуобичајеној живости тела, видело им се да из њега, овог дана, дакле, желе да
извуку што више. Он ће унети некакву промену, позитивни немир у
њихове досадне свакидашње животе.
Што више утисака, прича и згода свакако су корисне за обогаћивање досадашњих разговора у селу, разговора у којима се старе
речи и старе приче преврћу на хиљаде начина, а све у потрази за
било каквим, ма и најмањим вербалним освежењем, али и не само
то, у основи свега стајала је и жеља да се тргује по вољи, у задовољству и заради, због куће и дружине која у њој чека, жељна градске
робе и шарених лажа што обмањују ум, али и увесељавају срце.
У почетку путовања, кретајући се путем који заобилази језеро,
наши кметови су, померајући се кроз месечину и ноћ, углавном
ћутали, свако из свог разлога, терајући поспаност из срца или љутећи се, још помало, на Францекову брбљивост „каква не приличи
човеку његових година“, како је то често казивао Драго Ференц.
Промицали су, тихо, поред села и заселака бохињског поља, ослушкивали лавеж паса из малене Битње, лево од пута, из Лепенце,
десно од њега, са друге обале реке. По упаљеним петролејкама у
прозорима неких кућа знадоше да су прошли поред сеоцета Лога,
претпостављајући да се и у њему домаћини, накупци познати уздуж
долине, спремају на пут, на пијацу „у Радовље“.
Драго Ференц би кадкад проговорио по коју реч са Станетом и
тек пред Бистрицом се опустио заборављајући на Францеково зачикавање, али и не само то, убрзо је и сам почео преузимати иницијативу и шалити се на рачун овога.
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После Бистрице долина се нагло сужавала, а река је свој пут просекла градећи усек у планинама, усек попут кањона надвитог над
њом. Обрасла шумом чије крошње као да су је покривале у даљини
за тили час замрачи вид путницима и све постаде злослутно.
Да би одагнао страх од медведа - мада они, по причама овдашњих
људи, ретко силазе на сам друм - Драго поче причати о својој великој слабости, како се изволео изразити, о својој разоноди која је и
њему и жени му Терези доносила много задовољства, али и големе
користи - о пецању.
Поче им причати како су им рибе као деца, а пошто своје већ нису
имали, онда су њима, рибама наиме, тепали дајући им разноразне
надимке од миља, играли се са њима, мазили их, и то све до
тренутка када су им та играња досадила, па би их, те исте рибе,
испржили и појели.
После паузе коју су гласним смехом начинили слушаоци настави
причу Ференц о пастрмкама и њиховим особинама које је сам утврдио, о мрени, о липљану, свим њиховим карактеристикама, пливању, начину улова, о томе шта воле да гризу, а на шта се никада неће
упецати и све у том смислу.
С обзиром да је, у међувремену, узде њихових кола преузео Миха,
Францек је кроз лагани дремеж слушао о клену и скобаљу, клену
којег ретко ко лови па нарасте у праве дебелане, не схватајући, тако
у полусну, говори ли то Ференц још о риби или је почео штогод на
његов рачун, па хтеде да му одговори, али му нестаде снаге за то јер
га дубље обхрва сан.
У неком следећем тренутку већ је чуо да штуке има у метарским
комадима, па му се учини да би могао нешто да прегризе, но, опет
га слабост надјача, па он одустаде од накане.
Обала и, тик уз њу, тврди, травнати пут, којег су од околине издвајале само две бесконачне земљане траке, били су ограђени
столетном шумом и крошњама, па на појединим местима путовање
постаде непријатно због влаге у ваздуху и влажне земље, влажне ко
зна од када, јер се она овде споро суши. На појединим деоницама
путовати је и ризично, али не због поменутих медведа који скоро
нису виђени или разбојника којих овде и нема, већ због чињенице
да је на таквим местима већа дубина реке уз саму обалу и постоји
стална опасност од клизања не само кола са пута већ и читавих
громада земље.
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Слушајући шум ветра кроз борове, удишући мирисе околних
шума, Францек се, притиснут неком чудном мешавином страха и
опреза, потпуно разбуди и стаде уз страхопоштовање посматрати
површину бистре речице, па погледајући на пут пред собом, у мислима мерити раздаљину две ивице - самог пута којим су се кретали
и превоја ка обали, односно линије могућег превртања кола.
Страх га је било гледати у помрчину шуме - могао би угледати
страшног бога Сварога, обученог у златни оклоп, са шлемом на
глави, са птичијим гнездима у очима; могао је случајно угледати
Тројана са три главе на телесини својој, оног што једном главом
гуташе људе, другом животиње, а трећом рибе; или би могао видети Радгоста, или Црног бога који долази из свете шуме жутиборске и носи своје претке на леђима, или Морану што доноси
смрт, или чаробницу Мокош.
Страх га је обузео од Велеса, од Дажбога, од Перунове златне
браде, од храстова поред пута, јер и они су овом богу посвећени.
Од безименог бога са брадом се плашио, оног што се дању крије
иза пећи, а ноћу лута и краде људима храну.
Од вила рођеница и вила суђеница, којима је посебно спремљен
хлеб, сир и мед у задњем делу кола. Да се послуже ако наиђу овуда
скупљајући облаке и призивајући ветрове, унуке Стрибогове.
Бојао се да не зачује њихово умилно певање док трчећи по шумама витлају дивљач, бојао се јер, кажу стари, од њега се може оглувети.
„Никада се нисам купао у вашим вировима.“- у мислима им се
правдао: „нити сам мутио воду у вашим изворима.“
Знао је да због тих радњи виле одвлаче људе у дубине вода и даве
их.
У тренутку погледа увис, ка небесима што су се назирала изнад
грана столетних храстова, али устукну погледом доле чим се досети
да ће Перун, ако га види иза облака бацити на њега гром, па ће
остати скамењен.
Око њих се све замрачило тако да се скоро није видео ни прст
пред носом.
Францек је ослушкивао своје дисање сада већ потпуно пробуђен
и, с времена на време, шакама стискао наслон седишта.
У магновењу ноћну тишину пресече рика козорога са планине
Пршивец, рика која поплави простор са обе стране језера, у све
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углове долине, па низ усек којим су путовали Бодричани, поред
реке Бохињке, нестаде у правцу бледског пута.
„Проклети златорог!“- процеди берберин кроз зубе, јер му се, од
препада, коњ под њим трже и умало га не повуче у реку.
„Пази, брицек, да не пропливаш са главатим кленовима!“- упозори га Францек у шали, не могавши да јој одоли ни у тренуцима језе.
„Лако је теби, Франц“- одврати му Драго: „ ти си узде препустио
свом паметном брату, а ја сам морам тражити свога бога.“
„Но, но, није тебе страх од воде, мајсторе. Тебе је страх да не
остане после Прекмурка мени на старању.“- настави Францек да га
зачикава тамо где је овај најосетљивији тако да се и ћутљиви Миха
морао умешати и укорити га говорећи како сад није ни место ни
време за његова измотавања.
Ова интервенција братова врати Франца у стварност и он се, да би
савладао поново надолазећи страх, окрену полулево, па рукама поче опипавати по сандуцима и џаковима желећи да провери да ли све
стоји на свом месту како је и намештено пре поласка.
У даљини, пред њима, у равни пута, стаде се, у неком тренутку
пролазеће ноћи, сагледавати малени зрачак месечеве светлости и он
беше, са сваким трептајем невидљивог временског сата, све већи и
све јачи како су му се приближавали. То Франца донекле опусти и
он се, на свом седишту, умири.
Иначе, од краја бохињске долине, наспрам Номења, на самом почетку усека дакле, Миха је, у договору са Станетом који овај пут
није бог зна како познавао, поготово у поређењу са Коларичем,
преузео чело колоне и сада су у том поретку и изашли на чистину –
напред кола са Коларичима, за њима брица Ференц јашући поуздану Барну, а на крају млади Стане очију стакластих од упирања у
помрчину и фењер окачен на арњевима првих кола.
Убрзавши, ускоро су прошли поред бледских села Обрна и Беле,
већ смирено возећи кроз мешавину месечине и скорог свитања.
На небесима се разбацаше нестајуће звезде и све постаде живље.
Почеше виђати људе у даљини, на околним ливадама, који су хитали својим домаћинским обавезама или, пак, кретали на сајам у Радовљицу, јер он беше врло угледан, самим тим и посећен.
У неко доба, из Бледа, долазећи њима у сусрет, протутњи аутомобил у којем су седела непозната, узвишена лица зарасла у неговане
браде и покривена цилиндрима. Аутомобил подиже облак прашине
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што коњи пропратише фрктањем и окретањем глава. Михина кола
се занесоше услед терета те их овај заустави, па сочно опсова у
правцу одлазећег аутомобила.
„Господа иду у лов.“- рече Драго Ференц и одмахну руком као
неко ко лов воли, али не и ловце, поготово не оне који не припадају
његовој сорти. Беше љубоморан на њих, као да су дивљи зечеви,
фазани или срне његова својина, па стога само он има право на њих,
он и слични њему голуждравци, његови сиротињски пријатељи.
Тај аутомобил постаде им као нека прекретница у времену, јер
заједно са димом из његовог ауспуха почела се разилазити и тама.
Путници у њему као да ноћ одведоше за собом, па се за тили час
роди и нови дан, мада још увек беше врло рано.
Зраци рађајућег сунца ломили су се у даљини о површину бледског језера којем су се приближавали наши бодрички кметови, јер
крај њега је и пут водио. Гледајући са стране ка језеру видели су,
чак и овако рано, неколико бродића, од којих је свега један или двоје имало једра. На осталима су се црнеле главе непознатих веслача.
„То је сад мода у културном свету,“- видевши зачуђена лица својих сапутника поче објашњавати Драго Ференц, сматрајући себе позваним да разбистри сваку нејасноћу околним сељанима, а ту навику је потхрањивао у разним приликама, не водећи превише рачуна
седи ли у локалној гостионици или је у својој радњи, или, пак, на
путу, као сада.
„Беспослена господа из градова имају сталну потребу да налазе
какво мирно језеро, рећемо к'о овај Блед, па се ту гимнастицирају
по цели дан. Ту једни веслају, други трче, трећи раде телесну атлетику. Онда се сакупе, па оду на ручак. После њега, они први што су
веслали, почну трчати око језера, ови што су трчали пре ручка сада
атлетику врше, а и они трећи исто мењају положај, те узму весла у
руке, па у сред језера.
Кад се засите тога, опет се скупе на гомилу, па оду да вечерају. То
се међу господом из Беча и целе Немачке, али и међу џентлменима
англијским зове турижам.“
Францек га је, забезекнутог израза лица, посматрао не верујући
својим ушима, не могавши да схвати да и тога има на овом Божијем
свету.
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„Ала је овај брицек у току са светским понашањима, а ми се забили у шталу и њиву, па не видимо даље од свог носа.“- говорио је
своме брату задивљено.
„А шта би, кмете, да и ти веслаш по Бледу?“- подбоде га Миха
речима које су се односиле и на њега самог, јер и он беше веома
задивљен призором, па несвесно заустави коња да би могао подробније све да сажме погледом.
Бледско језеро није велико, у дужину свега до две хиљаде корачаја, а у ширину пола од тога. Рођено још у ледено доба, оно се и
сад зими уме заледити, а тек у пролеће мало живне да би лета дочекало препуно купача, туриста и њихових чамаца. Изнад језера се
уздиже бледски град, са кулама и дрвеним вратима на спуштање, те
стога служе и као мост.
Град је од давних времена у власништву бриксенских бискупа
који су, и сада и увек и у вјеки вјеков, са те висине надгледали своје
феудалне поседе и заступали пред Богом душе тежака што су по
кукурузним пољима ринтали у њиховом интересу гладни и одрпани, у својим мислима уздигнути ка том истом Творцу.
На језеру постоји острво са црквом Свете Марије језерске изграђеном у седамнаестом веку и мало утврђење око ње од народа прозвано Старим Градом.
Прво Францек, а за њим и остала тројица скидоше своје кметовске шешире, па се прекрстише лицем ка њој као да су, уз помоћ
светог крста, покушавали да одагнају мисли о богохулном „турижму“ са којим их је, управо, упознао мајстор Ференц.
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Наш цар је слон!
„Све је то таштина, горка таштина над таштинама.“- једнако је одговарао Примож Кузмич, искушеник самостана Светог Јурја, надомак Бледа, којег је задато му послушање његовог духовног оца јутрос упутило ка Лесцу, селу на самом улазу у Радовљицу. Управо
на изласку из Бледа, на своја кола га је примио богобојажљиви Стане, на опште задовољство осталих сапутника жељних разбибриге и
необавезних разговора са људима склоним духовном самопознању.
Увидевши да је искушеник млад, да је помало прост, да је право
сељачко сиротињско дете од стране самостанске братије упућен
само на размишљања о религијским темама, Францек му је, тобоже
заинтересовано, ради појашњења, постављао подсмешљива питања
готово вичући из својих, сада опет, по поретку, последњих кола.
Питања се нису дотицала само живота у самостану и организације
његове, алудирајући на тајанствени, иза дебелих зидова, суживот
десетина мушкараца, него и догматских питања о вери, о молитви,
о труду простих хришћана и начинима њиховог уздизања међу небеске становнике.
Понекад би Миха свог брата бесно погледао дајући му тако до
знања да је почео претеривати у шегачењу, па би овај, изигравајући
покорност, ућутао до следеће прилике.
Такве прилике давао му је, несвесно, сам Примож искушеник,
својим брбљањем о стварима које је и сам мало познавао, правећи
се, на тај начин, важан пред кметовима.
„Све је то таштина, горка таштина над таштинама.“- описивао је
туристичке активности на Бледском језеру, али и безазлене посете
радозналих странаца самостану у којем се он, дошавши средином
прошлог Anno Domini, припремао за капелана.
Када би понестало питања сам би их постављао, тек да не ћути. У
једном таквом тренутку питао би их одакле су, а након добијеног
одговора сматрао је да треба да им објасни значење имена њиховог
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краја, као да су целог живота чекали само њега да их просветли тим
сазнањем.
„Када је Господин Створитељ насељавао људе на земљу, онда је
за оне који су смерни и скромни, богобојажљиви и трпељиви, наменио долину где беше лепо и пријатно за живети те је ови, у знак
захвалности, назваше његовим именом, именом Господина Бога,
односно Боха.“- говорио је тако да је то пријало њиховим ушима,
јер се свих четворо пронађоше међу смерним и богобојажљивим.
Други пут, наишавши на велики камени крст поред пута, на
самом улазу у Лесце, уз ког је своје место нашла и дивља ружа која
је временом својим дугуљастим стаблом потпуно обавила крст,
искушеник Примож је нашироко објашњавао - као да га, Боже сачувај, возе до Љубљане - како је она, ружа наиме, божанским промислом овде никла, јер је симбол мучеништва.
Говорио је:
„Као саобразба мучеништва, земљаци, она својим трњем подсећа
човека на почињене грехе и на губитак милости Божије.“
„С друге стране“- настављао је занесени младић: „криж је био
справа за мучење на којој је Христ умро и тако постао спаситељ човечанства, а тако је и,“- није прекидао монолог ослушкујући са
стране своје речи и своја мудровања: „криж од знака понижења и
срамоте постао симболом славе.“
„Нека је хваљен Исус и Дјева Марија, мати његова!“- завршио би
поносан што је просте кметове приближио још једну степеницу ка
краљевству небеском. За разлику од њега, незахвални кметови, готово и неслушајући га, по инерцији се прекрстише, настављајући да
ћуте занесени у своје мисли.
Тешко да би се могло наслутити до којих духовних висина би
довео овај разговор у рану зору, док је златни сунчани круг са
истока већ почео израњати на хоризонту, да не уђоше у село Лесце,
надомак Радовљице. Ту се, Бог зна како, опростише од искушеника,
те их овај у опроштајној речи позва на будност у вери хришћанској
и стражење у погледу дана Исусовог другог доласка, што му весели
бодрички сељаци ведро обећаше. Ипак, чим су се упутили даље, ка
циљу, заборавили су на обећање и почели терати шалу на његов рачун присећајући се појединих фраза које је изговарао.
Радовљица беше пред њима, смештена у омањој долини између
планинских венаца Караванки са севера и Јулијских алпи с југа. На37

стала још у четрнаестом веку убрзо је постала центар густо насељене низије, очито погодне за живљење.
У њеној непосредној близини, две речице од својих тела твориле
су реку Саву. Готово на самом месту њиховог спајања одржава се
редовни, месечни, вашар на који се сјате Горењци из свих околних
крајева, не само Бохиња и бледске околине, већ и до Крањске горе с
једне, а до самог Крања с друге стране уске, дугуљасте долине кроз
коју води пут за Љубљану.
Тада на стотине, а за време јесењих месеци и хиљаде кметова и
ситне господе, занатлија и трговаца, али и радозналаца свих врста,
својом робом и колима прекрије голи простор између реке Саве и
првих кућа у насељу, почевши од места стапања Бохињке и Долинке, па до попречне речице Радовне и њених моћних слапова.
Као по неком неписаном правилу, утврђеном у ко зна којој давнини времена, и данас су једна крај других стајала сељачка кола натоварена робом, волови, свиње у импровизованим оборима, као и
телад везана канапима за диреке набијене у земљу. И опет се чује
граја продаваца и купаца састављена од разговора који се утапају
један у други, надмудривања између оних којима је то што би да
купе прескупо и оних других, који би да продају, а да им роба не
оде у бесцење.
Разговори и погађања прекидани су њиштањем коња, рикањем волова и кевтањем паса, неизоставних пратилаца сваког људског саборовања.
Бодричани су, зауставивши се на првом слободном месту каквих
је, у тренутку њиховог доласка, било доста, јер су стигли рано, распрегли коње везавши их за кола и открили робу донесену за продају
или размену.
Драго Ференц је пешке кренуо ка својим сталним снадбевачима за
радњу успут кибицујући по тезгама и приколицама све што би му
изгледало интересантно за понети кући, својој жени Терези, макар
то и немало неку практичну вредност, макар то било само обична
шарена марама, комад тканине, парфем или насликано дно тањира.
Врло брзо је купио планирану количину јефтиног мириса после
бријања, пар нових бријача и каиш за њихово оштрење, неколико
нових пешкира са уцртаном панорамом љубљанског Града, што
нема ни један брица широм поља бохињског, па све до Бледа, пасту
за бријање донету чак из Пеште коју користе само господа широм
38

Венгрије, а сада ће и Бодричани, нове маказе и пар нових чешљева како му рекоше они што их продаваше, квалитета још не превазиђеног ни у Прагу, ни у престоном Дунају, да се и не помиње унутрашњост монархије.
Снадбевен свим неопходним алатима и материјалима за радњу на
дебелим, јаким ногама носио је своју тешку телесину и у потрагу за
кућним потребама по упутству добијеном од вољене Терезије, а
након тога и за разним ситним и, надасве, личним задовољствима,
без којих се не иде овако далеко од куће.
За кућним потрепштинама трагао је и врцкави Франц Коларич, па
се њих двојица неколико пута среташе у оној непрегледној гужви
увек се изнова, у шали, громко поздрављајући и кришом загледајући претоварену торбу оног другог.
За то време, Миха и Стане, сваки из својих кола, продавали су
донесену робу: колутове сира, кромпир, мед, кукуруз, крашке пршуте, качкаваљ, вино и прасиће десетокилаше.
Гледајући да не погреше у рачуну, да у мноштву ситних трговина
и, са њима увек увезаних надмудривања, не извуку дебљи крај,
ометани од немирних коња, несвиклих на оволику гужву и непознате људе, присиљени да их стално смирују и прегледају да ли су
попустиле омче којима су ови везани за кола, ометани од
радозналих сељака што су се, тобож заинтересовани за робу, распитивали за њену цену, а после журили ка својим тезгама и својој
роби и прилагођавали њену продајну вредност добијеним сазнањима - нису имали времена за радознала посматрања околине.
За те ствари је, као и увек, био задужен Францек.
У неко доба, он стиже са пуним торбама наручених ствари и из
њих, веселим покретима руку, извади пастирску капицу и кратке
кожне панталонице за свог сина Митју, те их покаже брату.
Миха се, задовољан продајом своје и братове робе, на тренутак
насмеја, замисливши малог Митју како стоји обучен у ову ношњу,
на исти начин на који су обичавали бити у њу обучени њих двојица
у детиње доба, кад их је њоме даривао њихов отац, стари Миха, са
својих путовања на исти овакав вашар.
Францек, спаковавши капицу и панталонице са осталом робом,
рече брату:
„Знаш кога сам видео доле при Радовни?“
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Видно одобровољен Миха га упитно погледа, па овај настави,
мада би то исто учинио и да његово питање није наишло ни на какво интересовање.
„Срео сам оба Полдетова сина, и Тонета и Силвестра. И они су
донели робу одјутрос.“
„Како им иде?“- упита Миха док их је Стане са других кола радознало посматрао постављајући, у себи, исто питање.
„И они су задовољни. После пијаце, кажу, биће у гостилни код
Јанка Кметца, па нас позивају на пиво и кобасице.“
Миха испрва хтеде да одбије јер је знао да их чека дуг пут назад,
али приметивши молећиви поглед свог брата, најзад и због личне
жеље да, после много времена, види Полдетове синове, ипак пристаде.
Младом Станету не оста друга могућност него да и он пође, што
му и није тешко падало, јер то беше и његова жеља.
Након још скоро целог сата продадоше све што су донели и, купивши оно што су планирали да купе, упрегоше коње у кола, па, кроз,
већ прилично разређену гомилу сељака и сељачких кола, кренуше
ка гостилни Јанка Кметца. Коња Драге Ференца је Стане привезао
назад за своја кола и овај се, у покрету, радознало освртао лево и
десно, не би ли угледао негде у маси непознатих лица свог јахача.
Миха је тек тада, растерећен обавезе коју је носио са собом из
Бодрича, почео обраћати пажњу на околно пијачно бљештавило.
Гледао је ансабле у покрету и процењивао њихове полке и мазурке,
њихове валчеке и кратке сајамске шаљиве песмице. Гледао је друге
како продају преостале коње и телад, како се, специјално за ову
прилику, по намештеним столовима, једу кобасице и штрукле са
сиром и пије вино, како се наздравља домаћом ракијом за добар
посао.
Посматрајући трговце како нуде рибу и воће, за очи му је запео
непознати сељак који је са кола на којима је остао упрегнути коњ
продавао пилиће, јаја, печурке, црни лук, шангарепу, першун. Гледао је у његове веселе очи и ослушкивао виспрене досетке на рачун
робе и расположених купаца, док су Францек држао дизгине вешто
управљајући колима кроз гужву и свеопшти метеж.
Гледао је Миха у лица градских госпођа у дугим хаљинама које су
прстима испитивале квалитет разних тканина на вашар доношене
захваљујући вештим шверцерима и препродавцима из Беле крајине,
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гледао их је док су тресле тепихе, перине, јастуке и бунде које ће
носити преко зиме.
Видео је столаре док су рендисали, тестерисали и на друге начине
исправљали робу да би је прилагодили потребама и хировима купаца.
У његовом погледу циганчићи су ходали около беспослено гледајући шта ће да украду и кога би могли да оџепаре. У даљини неког
непознатог, припитог, кмета одводила су два пандура некуд у страну, даље од људи, где ће му дати по реду и закону.
Убрзо су се зауставили на празном простору испред гостилне и,
везавши коње и кола за гране дрвећа раслог око ње, унутра уђоше
сви сем Михе и Станета. Њих двојица извукоше неколико кофа
воде из бунара да напоје коње, те им дадоше у корпу зоби да се занимају њоме док не крену кући, да би се тек након тога придружили осталима.
Гостилна је била дупке пуна, као и сваког пијачног дана.
Зарумењени кметови пили су вино и пиво, јели кобасице, пршуте
и срнетину уваљану у кромпир и купус, водили пијане разговоре
којих се већ по изласку неће више сећати, хвалили се међу собом и
кудили, шалили се на свој и туђи рачун.
Францек и Драго Ференц су са Полдетовима водили жустру расправу о нечему седећи око једног од неколико столова у централном делу гостионице и не водећи пуно рачуна о свом окружењу. У
тренутку кад угледа Миху како улази на врата, већ припит, устаде
Тоне Долич и, раширивши руке, весело рече:
„Мој Миха, нисам те видео још од оног дана кад сам вам доводио
фотографа у село.“
„Пролети време.“- кратко промрмља Миха пригрливши га.
Гостионичар зачас примаче још две столице за придошлице, па,
примивши наруџбину од њих, хитро отиде шанку да их услужи.
„Мој Миха,“- настави Тоне у истом, веселом, тону: „сви се поженисмо, брате мој драги, а, ево, чујем сад и од Францека, само си ти
остао да се дуриш на жене. Па, докле, побогу?“
Миха му се, уместо одговора, само загонетно насмеши и примаче
устима тек донесену криглу са пивом. Попи је, жедан, скоро наискап, па занемаривши питање које је и даље висило у ваздуху и због
којег су сви око стола ућутали чекавши одговор, одврати контра
питањем.
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„Има ли код вас у Женику нека младица за мене?“
„Има, брате, колико хоћеш.“- одговори Тоне, настављајући да говори, утишавши глас као да признаје некакву кривицу:
„Али нас двојица више нисмо у Женику. Отишли смо за Крањ, у
град, трбухом за крухом.“
Миха погледа изненађено, једног, па другог, једва изустивши питање за разлог, поготово што је њихова кућа била међу најјачим у
Женику, како по домаћинству, тако и по слози. Тоне, уздахнувши,
поче да се јада тугом онога који је оставио своје завичајно село и
отишао у туђе, њему стране, срцу његовом далеке, улице непознатих градова.
„Причао сам твом брату и мајстор Ференцу, а сада ћу и теби, проклета је ова земља и сељак у њој. Проклете су нам душе, жељне
свега и гладне преко мере. Тек када останеш без своје крањштине,
схватиш колико си ти део ње. И колико она, уствари, чини тебе
самог.
А почело је све још од аграрне реформе, када су наши стари
добијали парче земље уз откуп. Па кад се реше сужањских окова,
онда оставе руке и ноге, па крену у обраду земље железним плуговима. И опет се задужују.
Па опет буде мало.
Приход са земље мали, стајско ђубриво недовољно за њену прехрану, па се опет задужују да повећају принос. Расте приход, а расту и камате, било да те штриком око врата веже богати грунтар
или господин из града.
На сваку задужену шаку враћали смо две. И тако док не дођеш до
крста. Да би се ослободили дуга и затвора распродали смо имање и
земљу и отишли у град, као и многи. Сви су говорили, удобније су
радничке рите нег' сељачка свила. Многи су отишли у индустрију
оставши без игде ичега.
Сада ринтамо од јутра до сутра, плаћају нас немачке газде ко последње беднике, радимо док можемо и док нас служи снага у рукама, а после ће нас у страну одбацити, да цркнемо као пси, крај плота.“
„Где досеже трпљење крањског кмета, браћо? Сви ћемо пропасти,
један по један, а нећемо се опаметити.“- упаде му у реч нестрпљиви
Францек.
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„Чекај, Францек, није ни то тако једноставно.“- одбруси му Силво
Долич: „Не може се бику на рогове.“
„Није цар Словенац већ Немац.“- рече Тоне. Сви за столом несвесно се осврнуше у страху да ко нечује ове речи. Францек настави:
„Да смо ми као један могао би цар бити и слон. Морамо обновити
таборе. Кад смо сложни ко нам шта може.“
„Да нисмо слуге у главама својим можда би се и сложили с тобом.“- Миха унесе дозу отрежњења у овај разговор, па се он поче
претварати у обично јадиковање над поданичким менталитетом
народа.
И ту се сви сложише, но Францек би упоран.
„Да се нису домаће газде, оно мало што их има, уплашили за своје
богатство, таборовање би донело доброг у све три државе где живи
наш народ.“
„Криви су, Францек, ови политичари из Народног покрета. Они су
увек били против таборовања, против наше народне заједнице.“унесе му се у лице Драго Ференц, настављајући док је Франц нагнуо криглу пива ка својим устима, остављајући утисак на присутне
да се мало поплашио од брицине њушке.
„Они се боје револуције и радничких организација, они мрзе сељаке и сматрају их примитивцима.“- погледао је лица присутних и
неки од њих климнувше главом дајући му до знања да деле исто
мишљење. То Драгу осоколи, па самоуверено настави:
„Само либерали могу растргнути окове нашега сељаштва, либерали из градова и села, носиоци мисли ослобођења, браћо. Наши
израбљивачи су капиталисти свих боја, свих нација. И није важно
да ли је цар Немац, Мађар, Словенац или слон. Док они управљају
земљом, овако ће нам бити, и сви ћемо завршити поцепани и бедни.“
„Ја никад нисам чуо за те либерале. Је л' се и они брију код
тебе?“- упита искрено збуњени Стане који је досад само ћутао. Драго га не погледа, не намеравајући ни да га удостоји одговора.
Остали се громко насмејаше збуњеном младићу, па нагнувше своје кригле. Силво се окрете гостионичару, па му, не говорећи ништа,
показа руком да донесе још једну туру пива.
Газда то у трену и учини, а по доласку до стола их у поверењу
опомену да тише причају, јер данас су у Радовљици скупљени сви
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цареви шпијуни. Како и неће, народу је тешко, незадовољство је
опште, каза, па се удаљи од стола.
„Зар мислиш да за другим столовима људи не причају о истој
муци?“- упита га Францек, али овај то не чу. Францек се окрену ка
шанку говорећи гласније, скоро вичући:
„Да не причају о мирису цвећа, можда?“
„Ма разумем ја капиталисте, и грунтаре, сељачке душмане.“- настави Силво као да није долазило ни до каквог прекида:
„Ја не разумем лажљиве попове. Овамо као воле сиротовање и
одричу се света, а са друге стране, седе у крилу сваком ко их добро
храни. Они су наши душмани.“
„Они су најкривљи за све што нам се дешава.“- надовеза се Драго:
„говоре нам трпи, трпи, а сами се не одричу ничега. Они су и слогаштво сахранили.“
„Слогаштво нам није ни требало, тако безначајно и склоно договарањима. Само је угушило народну жељу за променама.“- успротиви му се Силво. Драго га погледа:
„А како видим, тебе су револуционари већ подојили. Е па, ја ти
кажем, а ти пренеси осталим твојим друговима, да није било слогаштва и 'Друштва Ћирила и Методија' не би било ни словеначких
школа, ни словеначког језика, нити у Бенешу нити у Прекмурју.“
„То је била једина корист од њих.“- одврати му Силво Долич и
ућута.
Миха у том тренутку нагло, као да се заситио разговора, устаде
рекавши брату да иде до обале Саве, да напоји коња и спреми кола
за пут назад. Поздрави се са Полдетовим синовима и обећа, на инсистирање Тонетово, да ће се до пролећа оженити, а ако то не
учини, онда ће га он, Тоне овдеприсутни, одвести у своје завичајно
село Женик и наћи му младицу по мери, какву заслужује и какву
нема ни један кмет широм Горењске. Францек му театрално, изигравајући захвалног брата, благодари на труду и унапред позва да
кумује на братовој свадби. У тој причи и међусобном подбадању
Миха, осмехнувши се, можда први пут после много времена, широко и кратко, изађе из гостилне у пратњи младог Станета, који је,
са своје стране, једва дочекао да се реши досаде пратећи малопређашњи разговор, чија садржина га није ни најмање занимала.
„Бога ми, браћо, не може ово стање на добро изаћи. Народ је гладан, опљачкан, уважена господа слепа у својој сујети, жељна да се
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пред сиротињом покаже богатијом но што јесте, не схватајући да
тиме изазивају, не обичну завист, већ бес и жељу за општом пропашћу.“- поче, већ добрано под дејством алокохола, да придикује
Драго Ференц настављајући јадиковку.
„Неће то проћи без опште револуције.“- настави да тера по своме
Силвестер.
„Неће дозволити цар нереде. Сила је ова монархија још увек, можда већа него што је икад била.“- супростави му се брат Тоне, али
Силво оста при свом:
„Кад крене гладан народ, ко ће му стати на пут. Погледај Русију,
погледај Француску.“
Драго га погледа некаквим очинским погледом којег испрати
речима:
„Не рачунај ни на Русију нити на Париску комуну, ова монархија
је јача но икад. Узели су Босну Русима испред брка, па шта би?
Нико ни да трепне. Србија се мобилисала, па увукла рогове пред
силом, а ти ћеш је срушити са својим друговима.“
„Нећу ја него народ сав, мајсторе.“
„Какав црни народ. Кад дође до тога, цар ће завадити народе међ'
собом, па ће се сиротиња тући у име свог народа, а богати лихварити сложно, да буду богатији но што јесу.“
„А шта ако се сви народи у монархији сложе и стану на исту страну, ко ће им онда стати на пут? Твоја господа? Или цар лично?“
„Слон!“- узвикну већ добрано пијани Францек.
„Он је слон. Цар слон!“- настави без реда да трућа.
Остала тројица престадоше обраћати пажњу на њега и сами добро
загрејани не само темом разговора већ и пићем по избору. Тоне Полдетов устаде и стави дланове обе руке на сто нагнувшу се напред.
Гласно, као да је на прагу великог открића, обрати се осталима:
„Е онда ће, запамтите шта вам каже Тоне Долич, онда ће цар дати
пушке у руке свим својим народима, па ће их, тако наоружане, напујдати на све туђе народе. Да се кољу ко стока!“
Гостионичар скоро дотрча до стола, молећи их да буду тиши или
ће му власт затворити кафану. Тоне га пијано погледа и узвикну:
„Која власт? Је л' ова што нам не да ни опште право гласа? Што
нас третира к'о волове за ринтање док не поцркамо?“
Видевши да је ђаво однео шалу скочи Силвестер, па га заједно са
Францом поче извлачити напоље из гостилне, док је Драго Ференц
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плаћао рачун газди кафане, престрашеном Јанку Кметцу, коме су
грашке зноја цуриле са чела, низ образе.
„Наш цар је слон.“- још под утиском разговора из кафане обрати
се Францек свом млађем брату Михи када је дошао до њега, на
обалу Саве.
„То смо данас установили - да имамо цара слона.“
Затим, не осврћући се више на њега, седе у корито приколице, иза
седишта и наслона, испружи ноге у празнину коју је до скоро заузимала роба, па уморно склопи очи, у тренутку умукавши. Миха,
презриво га погледавши, седе на кола потеравши већ упрегнуте
коње. За њим се послушно вукао Стане са својим пратиоцем, мајстор-Драгом, чији је коњ био везан за задњи крај кола на којима су
седели.
Драго је младићу жустро говорио све оно што није успео у гостилни, полемисао и одговарао на речи које су му упућивали до малопре пријатељи, не желећи да схвати - чак и не трудећи се - да то
овом и није згодна тема за слушати.
Ипак, уморан, није желео да ућуткава брицу, климајући, по који
пут, главом и упућујући погледе пуне чежње ка првим колима у којима је Францек безазлено спавао.
Већ до излаза из Радовљице, брица се ућутао, а недуго затим, осврнувши се пар пута назад, ка свом коњу који је, незаинтересован
за све револуције света, послушно ходао, почео да спава онако седећи, намакавши шешир на нос.
Сунце је давно прешло полутар и хитало ка свом уточишту, далеко иза леђа стаменог Триглава. Путници су се ућутали и неко
дремајући на колима, а неко и утонувши у дубок сан, препуштали
се доброј вољи својих коња и њиховом познавању пута кући.
Само је Миха пажљиво посматрао друм и путнике намернике које
су на њему сусретали или обилазили. Сети се у једном тренутку
искушеника Приможа Кузмича и његовог младалачког погледа на
живот, пуног безазлене гордости коју је за собом однео ко зна где и
којег, по свему судећи, више никад неће видети.
Прелазећи дрвени мост преко Долинке и кретајући ка Бледу пажњу су му привукли вирови реке под њим.
Водо која си ме одгајила, помисли, којим ћеш ти пољима отећи,
чију ћеш пшеницу натопити, чије руке опрати.
Водо неорана, водо хладна.
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У једном тренутку пожели да скочи доле, у њу, да се пусти њеној
ћуди и отплови њеним током, да га она одведе у непознате земље у
којима живе непознати људи, са својим женама и децом, са својим
језиком неразумљивим, да види обале камените и земљане, шумовите и пусте, кањоне и равнице, удаљена брда и травнате ливаде.
Пожели да постане као она, та река, да се претвори у водене капи и
нестане у дану.
Одмах потом, уморан и неиспаван, управи поглед поново на друм
испред себе и заборави на малопређашњу жељу.
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Није љубио света, ни што је у свету
(1911. година, Мачва, Краљевина Србија)
„Водо неорана, водо хладна.“- помисли Младен Станковић гледајући у зеленкасте, пенасте речне таласе док су се одбијали о земљовиту обалу. Небеса говоре о слави божијој, и дела руку његових гласи свод небески, тихо изговори. Испуцала, сува земља, пескуша,
целокупном својом унутрашњошћу упијала је ту воду, жедна од
жеге која је владала у то доба године.
Како су таласи долазили до своје најдаље тачке тако су се претварали у влажни отисак обале, баш оне обале на којој је стајао Младен и поглед управљао на другу страну реке, страну на којој се ништа није мицало, сем лишћа на гранама дрвећа и сувих бусенова
приобалне траве.
Тамо је друга држава, пролети му мисао кроз ум.
Тамо је Аустро-Угарска, са свим својим градовима и својим владарима, са својим новцима и путевима, сељацима и њивама.
Као да је тамо и другачији ваздух, помисли.
Посматрајући преко реке, овде на ушћу потока у њу, на Чаврнтији
како су локални људи звали то место, подсети се Младен свих својих познаника који су прешли преко, у туђу земљу, да живе у њој,
да је обрађују или раде у фабрикама. Упита се дишу ли они, заиста,
неки другачији ваздух, аустријски, туђински, или је то исти овај
наш, србијански.
Затим се хитро спусти до самог ушћа потока, загази у воду и маленим ножем поче сећи мачковце који су израњали из воде. Они су
му потребни за вече уочи Петровдана када деца лиле до дубоко у
ноћ, витлајући запаљеним врховима мачковаца кроз ваздух, праћени будним, опрезним погледима старијих, оних који су и сами
некад, као деца, радили то исто, вриштали и смејали се, трчали низ
улицу гледајући у безброј светлосник искрица што су отпадале под
дејством кружне силе и одлетале у ноћ.
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Није да мачковаца, односно палацика, како су их преко у Срему
називали, нема и у унутрашњости, дуж мачванских канала и преко
ритова засавичких, али Младен је знао да су ови, са Чаврнтије, најбољи, да најбоље светле и лако се пале, нарочито када су добро осушени на сунцу.
Да добро светле, да искре пуном снагом, а да не изгоре скроз, то
је јако битно, јер само ту ноћ, уочи Петровдана, мачванска деца ће
небеске звезде заменити сопственим бакљама, лилама. Само ту ноћ,
па догодине опет.
И тако то иде са генерације на генерацију.
После се недељама хвали онај чији су мачковци били најсветлији,
чије су искре бивале најгушће и пуне снаге. Било је момака на гласу
који су га стекли између осталог и на лилама. Један од таквих био је
Младен.
Од малих ногу, како му је покојни деда Благоје показао то тајно
место, на ушћу Стојшића богаза у Саву, на Чаврнтији, он је био непревазиђен у лилама. Скоро целу деценију није ту своју позицију
испуштао из руку, тако да то неће дозволити ни ове године, иако је
старошћу својом - а већ седамнаеста му је - скоро на граници прерастања овог обичаја, ове игре.
Када се за коју годину ожени и сасвим прерасте овај обичај, иако
свестан опасности од пожара какав би могао да се изазове у време
жетве, неће имали ни воље ни храбрости да прекине тај стародревни обичај који постоји, кажу, само у Мачви, и нигде више у целом
Божијем свету, него ће и своју децу, будућу, подучити како се најбоље суше мачковци, кад је време за њихово сечење и, што је најважније, где расту најбољи примерци ове биљке.
Тако је то одувек било у Мачви, тој маленој равници пуној јуначних, на нож и бој увек расположених људи, на самој граници
српске Краљевине, у њеном северозападном углу.
Са севера и истока је омеђена реком Савом, са запада Дрином,
планинском реком која доноси воду из Босне и Старе Херцеговине,
са голети и крша, из Рашке, из српске Црне горе, а са њоме и нове
колоне досељеника који беже из доњих, поробљених од Турака, српских земаља и насељавају се овде, на самој граници са АустроУгарском, јер даље немају где.
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Са југа равница мачванска налеће на висове планине Цер, планине која је дели од остатка Србије, чији плавкасти врхови прекривају видик становницима ове земљане плоче, равне као тепсија.
„То је простор од дванаест сати хода.“- казивао је, у својим делима, најчувенији мачвански приповедач, Јанко Веселиновић, писац романа о хајдук Станку: „цео дан ходаш, а нигде ни једног брежуљка. Поглед се умори јоште горе од ногу гледајући једно исто:
њива, пашњак, усамљени бунар под орахом, па опет њива, пашњак,
усамљени ђерам, и тако у недоглед.“
А у селима куће, једнаке, једна до друге, иза њих штале, па бунар,
па воће, па градница, па на ободу почиње њива и равница испресецана маленим шумарцима који означавају крајњу периферију
села.
Од изласка из села ходећи ка суседном опет њива, пашњак, њива,
бунар, монотоно да те Бог сачува!
Но ипак, Мачва је на неки свој чудан начин лепа, али и богата.
Све што се баци у њену утробу доноси богат род. Кад њена поља
озелене она замађијају свако живо биће својим недрима и својим
даровима.
И нико не одлази одавде.
Ни људи, ни животиње којих опет има безброј, лисице, и зечеви, и
јазаваци, и јелени, и дивље свиње, и сви су некако саживљени међу
собом и са људима, јер овде хране и воде има довољно за све, па и
да претекне.
Шуме мачванске беху сигурно скровиште за сваког, и животиње,
и птице, и мирне ратаре и хајдуке одбегле међу њихове густе,
столетне крошње, међу храстове лужњаке који расту и до тридесетину метара у вис, међу барске иве, тополе и врбе, међу цер, граб
и житуловку. А ритови на све стране, баре и мочваре окружени
ивама и бадемастим врбама, окупирани колебарима који ваде богате улове рибље, и шаране и штуку, и караше, и сомове, смуђеве и
кечиге.
Хладне зиме мачванске и топла лета, свежије јесени и влажна
пролећа, чине људе здравим и отпорним, јаким и жилавим до крајњих граница издржљивости људске.
Где многи стадоше Мачвани протрчаше!
Зато су имали велике јунаке још од борби за ослобођење Србије
од Турака, у њеним атарима су се водиле најжешће борбе, до краја,
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до последњег трзаја, и зато је Мачва дала велике јунаке, и Змаја
ноћајског и Зеку Буљубашу, и многе војводе и старешине познате
широм српских земаља.
Куће мачванске зидане од черпића и дрвета са чатмом, окружене
пространим баштама и двориштима, биле су простор на коме су се
одгајали сви ти људи јуначни кад најслабији беху, још као деца.
И свака је имала, по неком неписаном правилу, по четири одељења и око себе помоћне зграде разбацане без неког посебног реда
по дворишту: вајате и штале, наслоне, чардаке и фуруне. У тим својим просторијама беху згурани заједно кревети и троношци, котлићи, вериге и либаде, разбоји и чекрци, и све беше украшено клечаним ћилимима и поњавама, умесно и не претерано.
И на улазу у сваку кућу икона славска и кандило да је осветљава,
са стране кадионица са већ стављеним тамјаном, вазда спремне да
отерају зле вештице, гвоздензубе и мракаџије, разне стане и шане, и
језиве букаче, када се појаве преко ноћи да гуше нејаку децу.
Управо у једној од таквих кућа, у селу Стари Ноћај, живео је Младен Станковић и управо је ка њој сада хитао јашући братову кобилу
Зринку и носећи у крилу прегршт сирових мачковаца. Одлазио је од
Саве, од реке која беше граница и преко које неће, веровао је, попут
многих својих земљака, никад прећи.
И никад, по свему судећи, неће добити одговор који га тишти од
самог почетка његове самоспознаје. Одговор на питање одакле долази толика вода, из којих простора, из којих земаља.
Јахао је кобилу Зринку преко поља на којем су расли кукурузи и
са ког је тек пожњевен јечам, дуж канала и градина у којима су
расла шибља и багрење, летњим путевима и ливадама, окренувши
леђа реци и граници државној, граници која дели Краљевину Србију од великог суседа са севера и запада.
Био је сам у том пространству, јер вече је и сунце је почело лењо
залазити, и сви сељаци су се давно вратили у своје куће, гладни и
жељни одмора и разговора у шору. Окренуо се ка западу, онако у
седлу, па у ходу почео гледати залазак сунца и жарко црвени светлосни круг на небу. Загрејани летњом топлотом беличасти облаци
се беху разлетели по кристално прозирном небеском плаветнилу
попут паучине.
Све је то одмарало његову душу, и небо, и сунце док потапа обзорје и сва кеса космичка са свим својим звездама. Јахао је кобилу по
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тврдој мачванској земљи, а путовао је васељеном створеном од Светог над Светима, остављајући лево и десно од себе канале који су се
уливали у Стојшића богаз: Врзовачу, Кривају, Угљару и Недин
канал - што је име добио по девојци која се кадгод, за време Турака,
утопила у њему чувајући своје девичанство више него свој живот.
Јахао је пред вратима трећег неба, оног духовног, а остављао крај
себе ритове и утрине, ливаде и баре: Широку, Жукића и Лилину на
страни залазећег сунца, а Цвејину супротно од њега.
Уздахну задовољно стапајући се са тим призором, као да сам нестаје, а постаје део неба, и део рађајуће вечери.
Волео је самоћу Младен, и волео мир и тишину даровану од
Господа онима који га налазе у њој, и желео је, негде у дубини својих мисли, свог срца, да оде у манастир и у вечност посматра рађање и залазак сунца и у свему види Бога, ствараоца света и века и
свега живог.
Поука светог апостола Јована беше темељ његов јер није љубио
света ни што је у свету.
Потајно је желео да одживи живот на овом шару земаљском као
монах, у дубоком манастирском миру, као свети отац српски Сава,
и сви свети људи Богу наклоњени, желео је и сањао о томе, а знао је
да отићи неће, јер то би ожалостило његове родитеље који се противе, и осрамотило брата његовог који не верује у Бога већ у неку
нову религију, што се у Творца не узда, већ у своје мишице и своју
памет.
Без воље да се било коме инати, Младен је јавно попуштао њиховој вољи, а у себи ходио мисаоним путевима неба и милосрђа
Тројице у Једном. Да сви једно говорите, казивао му је сваки дан
апостол, и да не буду међу вама распре, него да будете утврђени у
једном разуму и једној мисли.
Зато је овај Младен посматрао своје родитеље и свог брата, своју
снају, братову жену и њихово троје синова, својих слатких синоваца, своје сељане и све људе на које је наилазио у селу свом или на
вашару у Шапцу, где су до пре неку годину продавали стоку Швабама, а после затварања северне границе, целом свету; посматрао је,
дакле, свој народ Младен и видео немоћан бес на лицу његовом, бес
због жала због земље и браће преко Дрине, у Босни, које је поробио
бечки цар на силу и снагу; видео је љутину народну на великог
руског цара што није помогао кад се то, просто, по њиховом нахо52

ђењу, морало учинити, видео је тупи бол у душама људи око себе,
своје једноверне сабраће, због неправде овог света и због немоћи да
ту неправду надвлада.
Одрастао је Младен, од детета постајао човек, и стално је та потиштеност пратила свако лице које је тек упознао или познавао од
пре. И он је тим лицима гледао не оно што се види него на оно што
се не види, јер ово што се види, пролазно је, а оно што се не види
вечно је, као да је постајао свестан неког библијског обрачуна који
треба тек да уследи, неких последњих времена што веру раздвајају
од невере.
И све што је видео око себе као да се кретало ка томе.
Пажљиво планирану економску зависност Краљевине Србије,
свог словенског суседа, водио је царски Беч још с краја деветнаестог века тако да је 1903. године девет десетина српског извоза
ишло у Аустро-Угарску.
Већина производа односила се на сточни фонд, а пре свега на свиње у варијанти гарантованог откупа. Иако је то, с једне стране, било
корисно за Србију, с друге, стратешке, запостављао јој се индустријски развој.
Лета Господњег 1906. Аустријанци одлучују да искористе зависност свог маленог суседа и уводе санкције на целокупан сточни
фонд. Свињски рат, од народа тако назван, потрајаће пет година,
мада са неочекиваним резултатима за обе стране.
Захваљујући Русији, Француској и Италији српска влада је успела
да знатан део извоза упути преко Солуна на тржишта ових земаља,
те Египта и Енглеске, па је у потпуности умањила штету од прекида
трговачких веза са Аустро-Угарском.
На крају прве године ембарга, Срби су извозили више стоке него
икада. Економија је била у процвату. Беч није могао веровати својим очима. Чак се и јавност окренула против њих. Угарска је била
незадовољна због финансијских ефеката ембарга, па је тај свињски
рат готово поделио Монархију.
Споразумом Београда и Беча 1911. године овај царински неспоразум је био завршен, али је у Србији наставило да тиња страховито
непријатељство у односу на Аустро-Угарску, не само због овог сукоба, већ и због анексије Босне од стране дунавске монархије.
Управо се та мржња огледала на лицима људи у Србији, управо је
тај бес виђао Младен Станковић око себе, у разговорима, у кле53

твама, у кретњама, псовкама, пљувању. Увек је објекат мржње био
бечки цар или ко од његових слугу, макар био у питању и обичан
истоверни Пречанин који је прешао Саву зарад некакве трговине
или да обиђе родбину.
Зато се склањао од мноштва, од окупљања, зборова на којима су
се држали запаљиви говори и тражио коначни обрачун. Одлазио је
у њиве, у поља, ка усамљеним салашима, јахао крај канала и честама где неће сусрести никог, проводио дане на Чеврнтији и другим
пустарама, далеко од мржње, освете и зла.
По селима и градовима широм Србије, за то време, одржаване су
уличне демонстрације, тражило оружје и спремало за рат против
лудог Швабе што отима српску земљу и хоће све Србе да пороби
као што је то већ учинио са пола Европе.
Влада Краљевине Србије је, чак, у једном тренутку, извршила
мобилизацију и затражила војну подршку од Русије, али јој је ова,
неспремна за рат, саветовала да се смири и не изазива великог
суседа.
Тај велики сусед, Аустро-Угарска, била је спремна и да упадне
војно у Србију, но, краљ и Влада српска, под притиском својих савезника, године 1909. дају заједничку изјаву да анексија Босне и
Херцеговине не задире у права њихове државе и народа.
Мада је рат избегнут у том тренутку, он, ипак, оставља горку Русију и запрепашћену Србију. Руси су, да утеше Србе, изјавили да се,
у случају сличне конфронтације, овако нешто неће поновити.
Народ је ову изјаву дочекао огорчен, спремајући се за рат и режући на своје руководство сматрајући овакав чин издајом. Разочарење у изостанак братске помоћи православног руског цара било
је огромно.
Репутација руског министра Извољског, због последица које је
произвео његов тајни састанак и договор у дворцу грофа von Berchtolda у Бухлову од 19. септембра 1908. године била је трајно нарушена и он је, убрзо, био присиљен да поднесе оставку на то
место.
Остало је сведочанство немачког канцелара von Bulowа којем се
министар Извољски јадао како га је von Aehrenthal преварио:
"Прљави Јевреј ме је преварио. Лагао ми је све, насањкао ме је тај
грозни Јевреј."
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Три су недеље одлазили у Кривајско поље
Када је прохујала прослава петровских лила на којем су Младенове искре са мачковаца опет изазвале радост и дивљење окупљених, па и по који поглед зависти присутних момака, када је прошао
и Петровдан, а за њим и цео јули месец, када се покупило жито са
њива и сместило у амбаре, врућине надвладаше вредне ратаре и све
се сведе на мужу крава, купљење сена и кошење траве. Сав се рад
поделио на јутарње и вечерње сате, јер би тада сунце своју јару
умалило, па се радило само оно што се није могло одложити, а између тога гледало у небо, у кишу спаситељку која би натопила кукурузе, спасла малаксалу стоку и жеђ угасила.
На Светог Илију је староноћајски парох, стари јереј Ђуко, извео
сељане у порту цркве и пред њима молио свеца за кишу.
„Свети Илија својом речју задржава кишу, и својом речју је пушта.“- говорио им је ширећи руке ка небесима, попут пауна, док би
га они, испод ока, посматрали, онако у гомили, погледима пуним
наде, у молитвеном духу рукама гњечећи капе, настојећи да изгледају скрушено.
„Молимо ти се, о Господе, услиши његову молитву и пошаљи
нам кишу с неба на земљу.“- настављао би Ђуко дижући поглед
горе, ка врховима усправљених руку.
И беху присутни и једносложни у молитви сви домаћини сеоски,
и жене њихове са осталим укућанима, сви сем болесних и колебара
далеко по пољима. Беше у порти и остарели Живко Станковић са
својом женом Душом и Младеном, сином својим. Други син, Петар,
онај што не верује у Бога већ има неку нову религију, остао је кући
бранећи и својој жени да оде у цркву, међу лицемере и распикуће
народне како је називао оне што су се противили његовој науци.
Отац његов, Живко, беше због тога љут, и већ би га отерао из
куће да му овај није даровао три унучета, три цвета мусава, три
сведока светаца чија имена понесоше, а којима их кум дариваше,
Јована, Николу и Луку.
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Три дедина апостола, како их је звао.
Стајао је Живко на десној страни порте наслањајући своје старачко, увело тело на штап што га чврсто стискаше у десној руци, и
гледајући одгоре на малене главице својих унука. Приметивши како
они радознало слушају молитву протојерејеву, задовољно је гладио
бркове чији су крајеви разбарушено прекривали његове образе,
штрчећи на разне стране, као дивљи.
Мало затим, спољном страном шаке склони нанос зноја са избразданог, попуцалог чела, па отаре руку у страну. Остатак зноја што
се беше увукао под врат и око ушију, што поче натапати горње
ивице кошуље и косу везивати у мокре снопове покупи спољном
страном шајкаче коју предходно држаше чврсто стегнутом под мишком леве руке, исте оне којом стискаше и дрвени штап.
Нехотично погледа у небо као да одгоре треба, као последица
молитве, сваки час да се проспе канта воде којом би се расхладио.
У следећем тренутку спусти поглед, па обема шакама нежно, као
што квочка прихвата пилиће, обгрли унучад пред собом, јер се они,
из неког свог разлога, ускомешаше.
Напокон, јереј Ђуко заврши молебан, па позове присутне чтеце да
понесу литију око цркве, а народ да у миру и молитви крене за њом.
Након што је у поворци, са литијом на челу, обишао три пута око
цркве, после чега је поп Ђуко босиљком распрштио освећену водицу на све четири стране света, по повратку кући, ходајући упоредо
са Младеном и женом својом Душом, док су испред њих трчкали
дечачићи, унуци његови, по висини и узрасту све један другом до
увета - а који су по изричитој наредби дединој поведени у цркву,
наредби којој се ни тврдоглави Петар није смео противити - рече
им, под утиском посебног душевног расположења насталог малопређашњом молитвом, шта је одлучио поводом спора са сином:
„Решио сам да се оделимо нас двојица, он је свој човек, има породицу, а пошто је тврдоглав когођ мазга нећу да ме више брука по
селу. Нећу да ми трује кућни праг да ми се слепци смеју иза леђа и
ржу на мене кад прођем улицом. Нека витла своју политику док не
увиди чији је бог већи, мој или његов.“
Младен и мати његова Душа посматраше га без речи, свесни да
старешина тек треба да каже шта је наумио и шта ће бити. Након
пар тренутака тихог хода он поново прозбори:
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„Оделићу му пола дворишта да озида кућу и огради своје, па нек
сиротиња разликује моје од његовог. Нек на њега ржу и нек му се
смеју, а не мени!
Даћу му пола њиве у Котаруши и пола у Модрану, да обојица,
после моје смрти, имате једнаку земљу. Да не добије један на греди,
суву, а други плодну, крај потока. Поштено да радите, па који
кол'ко стекне.
Да ме ни један не проклиње како сам му штогођ закинуо.
Даћу му шљивик крај Богаза, нек у њему зида колебу себи, ко што
сам ја у Кривајском пољу. Шуму у Барама, и ону на Чаврнтији ћу
оставити теби, Младене, али да се обвежеш да ти се брат снабдева
из ње дрвима по својој потреби.“
Погледа у Младена и овај потврдно климну, слажући се са свиме,
јер никад није ни марио за иметак. Не може човек ништа примати
ако му не буде дано с неба, руководио се мишљу Јована Крститеља.
„Нама остаје да му испечемо циглу и дигнемо кућу на јесен у коју
ће сместити жену и ове три жеравице, да имаје где главу склонити.
После тога, на годину, нека оправи шталу и све што мисли да ће му
требати, а ја ћу му даривати и две краве и сву телад која се до пролећа отели. Даћу му прашчару кад оправи свињару и кокошака за
три петла.
Тол'ко ће добити од мене, а он ако буде био паметан ко што до
сада није био, и ако буде вредан бар ко досад, имаће својим синовима и више да остави.“
„Јелеј, а шта ће казати свет на деобу?“- усуди се Душа да упита.
Живко је благо погледа, те рече:
„Тја, свет. Гледаће твоје двориште, неће своје, то је сигурно. Фала
богу, па не живимо од света.“
Ућута, па настави:
„А шта мислиш ти, да останемо једна кућа. Докле? Док се не побијемо. Да л' ће ондак рзати свет и спрдати се са нама?“
И заиста, недуго након Илијиндана договоре се Живко и старији
му син Пера којом ће линијом поделити плац, па отац удари колац
на границу.
Са првим пролећним данима следеће године отидоше и Живко и
оба сина његова у Кривајско поље где им беше салаш који се у овом
крају зове колебом, и где преко лета држаше стоку и узгајаше свиње, па почеше копати земљу за цигле. Помагао им је Гаја Трнавац,
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чувени надничар који се није бојао никаквог посла, а умео је сваки,
а уз њега и Златан, рођак њихов по бочној, женској линији, Душин
сестрић наиме, чији 'der spitznamen' беше Шоле Кајмачар.
Три су недеље сваки дан одлазили у Кривајско поље и копали земљу, вадили на гомиле, превртали и сваки други дан те гомиле заливали све док иста није преврила, односно постала декава.
Након тога су донели калупе и њих, стрпљиво, пунили овим
блатом.
(Зато су Пречани, житељи са оне стране реке, од памтивека терали шегу са Мачванима називајући ову циглу блатаром или паприкаром. Тако су је звали, али су је и куповали радо, јер се показивала
поузданом и дуготрајном.)
Дневно су правили по хиљаду оваквих сирових, блатњавих цигли.
Након што би пустили да се ова мало стегне у калупима, слагали би
је у банкете, такозване, у којима се сушила месец дана.
А банкети беху складишта те сирове цигле на отвореном, широки
две цигле или пола метра, а дуги и до тридесет. Висина њихова
ишла је, уврх главе, десет реди и ни ред више, јер би тада постојала
опасност да се цела конструкција уруши.
Средином маја, на дан свете великомученице Ирине, раном зором,
скупише се људи у дворишту Станковића, на броју њих дванаест,
вредних домаћина и домаћинских синова, међу њима, поред већ
одрађених Гаје и Шола, и Глиша Црни, који је дуговао мобу, и
Алекса Бећар, с краја села, досељеник из Јадра, и Стева Ковач са
сином Радивојем, али и други, што по моби, што у плату, што по
рођачким обавезама.
На коњима и приколицама кренуше сви ови људи ка колеби и
Кривајском пољу, носећи са собом суву храну, ашове, лопате и
други алат за рад, ракију, вино и воду.
Поподне ће им Душа са снајом својом Десом однети ручак, пасуљ
са сланином, месо испечено, гибаницу са сиром и вишњевачу, али и
свежу воду.
А у међувремену, током првог дана, радници и надничари ће прво
слагати просушену блатару у фуруне. То раде нарочити познаваоци
посла који су били шегрти код чувених мајстора зидара из Ниша,
Црне Траве и Пирота, а у Старом Ноћају су то били и сада присутни
Стева Ковач - мада му је и син Радивој све више освајао посао и
преузимао знање од оца - али и чича Тома, од Вуковића фамилије.
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Фуруне беху конструкције састављене од блатара дужине и до
петнаест метара, са два отвора, предњим и задњим. Између фуруна
остављају се мањи отвори, штоно каже народ, цугови, по два-три
таква.
Станковићи изградише три фуруне и између њих цугове и све је
то било међусобно повезано и чињаше једну целину од скоро двадесет хиљада циглених комада.
Када се саденула фуруна око ње озидаше и кошуљицу од старе
цигле чија је улога да чува топлоту и штити блатаре од кише.
За прављење целе ове конструкције требало је три дана и, уз
Божију помоћ, којој није противречио ни старији син Пера, а радило се од раног јутра па до увече, док је било светла, све беше
готово до светог Акакија поподне.
Тада одоше људи кућама да се одморе.
Живку и синовима његовим оста да накупе дрва и грања за последњу, и најважнију, етапу прављења цигле. То кроз који дан и учинише, па опет скупише људе.
Ујутро, на дан после светих Кирила и Методија равноапостолних,
црвеног слова у црквеном календару, заложише Стева Ковач и син
му Радивој фуруне са обе стране, све три.
Поделише се људи у две смене због одмора, јер се ложило седам
дана без престанка. Послужи време, па не би кише. Једино се четвртог дана, рано изјутра навукоше неки силни облаци, паде и по која
кап, али се до поподне све разиђе.
Лица присутних беху препланула од врућине и слабог спавања,
нарочито онима који су дугачким моткама гурали жар и грање ка
средини фуруне. Шоле Кајмачар поче кукати, а он беше задужен за
нагуривање жара мотком, како је требало фуруну правити испод
огромног дуда у центру села, бар да седе у хладовини, но нико не
одговори на његово јаукање јер, зна се, кога како сврби тако се и
чеше.
У неко доба, у једном од тих седам једноличних дана, наиђе јереј
Ђуко да благослови рад. Окупљени га дочекаше са грајом и одобравањем, ошамућени од врућине, физичког напора и ракије.
Живко, како је и ред, понуди га вином и ракијом, по вољи, те
наздравише за добробит посла. Ђуко се, расположен, окрете ка
Стеви Ковачу, који баш доносаше још нарамак дрва у рукама, са59

чека да овај спусти та дрва пред ноге Шолету, нехајно наслоњеном
на мотку којом ће их одгуривати ка средини фуруне, и упита:
„Оће л' бити шта од тога, Стево, побратиме слатки?“
„Оће, попе, ал' да не беше твоје молитве не би ми ово могли завршити никако.“- одврати Стева уморан.
„Де, де, немој тако. Биће ти жао ако ја одем с овог света пре тебе,
тек ћеш тада видети кол'ко вреде моје молитве.“
„Више бих жалио за твојом попадијом нег' за тобом, таким олињалим.“- настави Стева Ковач у истом тону, остављајући присутне у
недоумици шегачи ли се или је свадљив, нарочито зато што ни једном цртом лица не показиваше говори ли у шали или збиљи.
Сви се ућуташе очекујући шта ће Ђуко казати на то. Овај једнако
настави:
„Пази, богати, Стево, а је л' ти толико волиш попадију?“
„Јоште како!“- скоро узвикну Стева, намигујући одједампут Шолу
и Младену, газдином сину, који беху стајали крај отвора фуруне
бацајући у њу дрва управо донесена, те тако ствар окрете на шалу.
Газда Живко стајаше крај Ђуке спреман сваког тренутка да се укључи у разговор и нагрди Стеву што му секира попа у овако деликатном тренутку за посао. Но, јереј мирно настави испијајући ракију:
„Е, кад је тако, пошљи твоју жену да преноћи са мном. Сутрадан
ћеш имати попадију.“
Заори се смех крај фуруне. Шоле и присутни рзаше један на
другог погледајући ка Стеви: „Ау, попе, ал' му рече. Попадија,
јакако!“
Стева Ковач прихвати шалу, па се и сам смејаше, седајући на троножац и сипајући у бокал хладне бунарске воде.
Када се седмог дана почеше зубови од циглених комада зеленети
од високих температура и губити своју усијано црвену боју, постаде
јасно да је процес печења при крају. Конструкција се стаде слегати
ка котлу, те мајстори кренуше затварати отворе фуруна лепећи их
блатом.
Почеше честитања домаћину и наздрављања.
Присутни се скупише око преосталог вина и ракије, уморно полегаше, онакви знојави и прљави, заборавише на умор, те прионуше
на песму и шалу.
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Остаде Станковићима да утоваре циглу, пренесу на приколицама
у село, у део одвојеног дворишта, садену у гомиле и прекрију је
шашом, трском и грањем да се сачува до почетка зидања.
Хтедоше зидати већ те јесени, но не би како су они желели већ по
вољи силника, ага и кнежева овога света.
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Држао је свакодневно молебан у сеоској цркви
Крајем септембра 1912. године староноћајске сељане су црквена
звона и добошар обавестили да их краљ позива на општу мобилизацију. Многи су то већ и предосетили, јер је све указивало као да је
сазрело време за ратовање, било да су у питању Швабе или Турци,
било да се бори за Босну или да се свети Косово.
Уосталом, међу светом је познато било да су владари балканских
монархија још почетком године склопили братски споразум о ослобађању потлачене сабраће у провинцијама које још под Турцима
беху. Због свега, одушевљење у народу било је огромно и многи су
кренули у удаљену Коцељеву на зборно место Дринске дивизије,
којој су, по војном списку, припадали. Ишли су и звани и незвани,
како војници првог, другог и трећег позива тако и старци и инвалиди из такозване последње одбране.
Стари Ноћај је опустео.
Осташе жене са нејачи и болесне старине. Јереј Ђуко, који те године нагло поче губити вид, уз помоћ штапа и ипођакона Васе, тек
свршеног богослова, држао је сваки дан молебан у сеоској цркви
посвећеној Светом Великомученику Георгију.
Ујутро би проливао сузе вадећи честице за здравље свих сељака
који су позвани у војску и којих се могао сетити, затим би служио
Литургију светог Јована Златоустог, уздишући пред замишљеним
Богом и свецима оцртаним на иконостасу, те над јеванђељем у месинганим корицама које је овој цркви даривао јоште Милош Обреновић, књаз сербски из деветнаестог века.
Гледао би молећиво у иконе Светога Саве и цара Уроша, у иконе
Благовести и небо испред олтара, гађао погледом у по ока Светог
Јована Крститеља, Светог Николу, Свету Петку, Врачеве Кузмана и
Дамјана, Георгија и Ђурђа, љубио безброј пута дрвени крст и
распеће Христово донесено преко Саве, из Срема, рукама боговерних Јаношевића из Митровице.
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Упорно би читао запис у пентикостару што га овековечи и потписа поп Јанко Галоњић Лета Господњег 1814. и у којем је наречено:
„Плачи и ридај славна земљо српска, док се не обрати Божја воља
на те. Ал' ти беше лепо процветала и светијем црквама украшена, и
по црквама звонима подигнутим прогласују по свој сербској земљи;
ал' си одмах славу изгубила и под турско иго подпаднула.“
Читао га је и тешио се, читао би и када га је напамет научио.
Увече би држао вечерње, а одмах после њега акатист свецу чије је
име падало на тај дан, праћен забринутим женама које су, чим узмогну, долазиле од кућа не би ли чуле какав глас од свога човека.
Између свих тих молитава, по цео боговетни дан ходао је портом
црквеном у пратњи свог верног ипођакона Васе, тражећи хладовину
од, и даље, прегрејаног сунца, иако већ почетак октобра беше.
Говорио би присутнима:
„Много се напатио наш народ од Турака, и много туче и глади
претрпе од њију. И браћо моја слатка, и сестре, децо моја, даде нам
Бог војску нашу и краља честитог, да се, по испуњенију времена
страдања, о свом трошку и недаћи, ослободимо безбожних агарјана
и неверника. А на јесен да дочекамо јунаке како доликује и да живимо љуцки у својој земљи, коју нам даде Господ. Нек му је част и
слава.“
„Слава Богу.“
„Дај Боже.“
Овим речима дочека народ наук свог доброг јереја, али не би
воља Свевишњег да он поживи до доласка ослободилаца косовских.
Сатре га неизвесност и мука и он се представи Господу 17. октобра
1912. године, на дан светог пророка Осије.
Касније, те јесени, почеше се враћати кућама славом овенчани ратници староноћајски, међу њима и браћа Станковићи, након што су
у маршевском поретку прешли Рујан планину и у чувеној Кумановској бици потукли центар турске војске, ратујући под командом
регента Александра, затим Гаја Тамнавац и Глиша Црни после битке на Бакарном Гумну где је из њиховог шестог пука погинуло
скоро хиљаду бораца, као и многи други из села, они што су ка
Битољу надирали по страшној киши и ветру, али и неки други, који
су, по ослобођењу Косова, најкраћим путем избили на Јадран, љу63

бећи српско море и у покрету ослобађајући Љеш чија се посада, готово без борбе, предала.
Но, било је доста и оних што се не вратише у своје завичајно село.
Међу њима беше и Алекса Ивковић, звани Бећар, који кости своје
остави на Бакарном Гумну.
Врати се народ на своје и поче опет погледати на њиву.
Дође јесен.
Поче се пећи ракија шљивовица и причати о борби. Поче се певати о томе, уз гусле и сузу у оку.
Ућутао се народ на прелима и слушао исте речи. Вадио преко
дана кромпир и лук, а увече, као да је још рат и војна команда, слушао хвалисања војничка, лаже и паралаже.
У том причању се нарочито истицао Петар Станковић, један од
оних који су, под командом регента Александра, учествовали у славној Кумановској бици, која се у народу видела као освета Турцима
за косовску погибељ из времена кнеза Лазара.
„Ја, кад грмну команда и ми кренусмо у јуриш, сунце ти калајисано, преврну се небо и земља!“ - Пера би говорио:
„И ја видех пред собом некаквог коњаника на белом коњу како
лети ка Турцима у пуном галопу и у десници својој сабљу исукану
подигао. На глави му, когођ, некакав шлем, са вршком одгоре, а
крајеви му 'аљина лепршају на све стране. И на тим 'аљинама насликано мноштво крстова, сваки златом везен, као да се преко њи'
прелива небо и сав анђелски свет на земљу, ту пред нас.“
У шталама краве се умирише, у свињарама и оборима мангулице
поспаше, ућуташе се подолци по салашима и коњима виле увезаше
гриве. А народ је ћутао као омађијан и слушао Перино казивање као
да слуша појање анђеоских светаца.
„Помислих прво, то је регент Александар, наш млади краљевић,
па потрчах за њим, први, а остала војска за мном, једва му пратисмо
корак, све у страху да не упадне сам међ' Турке, да га не оробе.
Погледам опет, а оно није наш Александар него неки чо'ек са брадом, дугом брадом, седом, која му се, под ветром, повијала ка
грудима.
Зачух са стране, повика неко, ене га цар Лаза пред нама!
Сунце ти љубим калајсано!“
Волећи да се хвали, Пера би непрестано понављао ту причу, сваки
пут китећи је новим детаљима. Сви који би се нашли присутним,
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слушали би без речи, увлачили дуван и гледали га кроз дим, повремено, стидећи се, рукавом или длановима, брже-боље, брисали очи
када би им засузиле.
„Ми се још јаче исправисмо, па стрчасмо за њим, без даха, без
душе! Језике исплазили до траве, ал' нико не попушта, нико не
стаје.
Цар Лаза једаред улети међ' Турке, право у чело. Поче витлати
сабљом, лево, десно, лево, десно, а ми у сред оне гунгуле запесмо
бајонетима.
Равно у месо!
Направисмо кланицу, а Богу се молимо да не обрукамо нашег светог цара. Турци се, од наше силине, распршише по пољу ко зечеви,
а онај коњаник, не застајкујући, вину се у небеса.
Рекоше ови што га видеше, а так'их, поред мене, на том светом
пољу беше много:
'Оде Лазар да јави нашим оцима да осветисмо Косово!'
Мени сузе грунуше и ја погледах у небеса, тамо где свети цар
нестаде и трипут се прекрстих благодарећи Богу што ми удену част
да данас овде будем.“
Климали би главама окупљени слушаоци као да су добили дар на
муштулук, као да су очеви и дедови устали из гробова својих да
живе у слободи са својим потомством, на земљи пространој, слободној, па се и сами почеше крстити хвалећи и Божију вољу и краља,
хвалећи Живка што је васпитао синове да буду храбри и честити.
Прави Срби да постану, као што су бејаху и стари, њихови дедови.
Мусава деца би, широм отворених уста, слинила и у главама својим, секла гомиле Турака сабљама и натицала их на бајонете у име
освете својих напаћених предака.
За разлику од других, Младен се за време тих Периних прича, будући да је и сам ратовао са њим у батаљону, углавном удаљавао
изговарајући се неким неодложним послом, не желећи да слуша та
романтичарска хвалисања, знајући да је, у самој суштини, све, сем
самог чина победе, другачије било, крвавије, страшније, лишено бестелесних светаца, са овоземаљском кукњавом рањеника и умирућих, са болом и несрећом сваке врсте, несрећом која прати све
ратове, без обзира на то јесу ли они ослободилачки или освајачки.
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Нико му то није замерао, ако би, уопште, и приметио његов одлазак, јер сви бејаху као деца, жељни лепог причања, жељни среће,
утехе, па макар и оне варљиве, лажне, која траје као дашак ветра, и
раствара се под теретом надолазећих година.
Година исто онако тешких као што и пређашње беху.
И стари је Живко слушао појања народних певача и приповедања
ратничких, сретан што су му се оба сина вратила жива и читава.
Пушио је чибук и пуштао да му се дим маја испред очију и око
бркова, гледао поспано своје унуке како спавају, и своје синове у
послу, у дворишту, на њиви.
И није му више сметало гунђање Перино о искориштавању сиротиње и краљевој направди, о некој религији у којој све припада
свима и о томе како, далеко било, Бога нема. Ма нек је само жив и
здрав, опаметиће се временом, говорио би својој баби.
У неко доба, беше већ и време првих снегова дошло, Живко поче
схватати да није воља то што га чини равнодушним према Периној
бунтовничкој природи, већ снага.
Поче попуштати у раду и сушити се наочиглед свију.
Душа, жена његова, стаде тражити помоћ по селу, код људи који
су лечили по старим рецептима и саветима. Таквих беше и у Старом Ноћају прегршт; извесна баба-Гина је лечила стомачне болести
на ступу, једна друга, од народа прозвана, Увела Стеванија је намештала уганућа руку и ногу, нина-Марина би вршила прекид трудноће споља гњечењем трбуха, а Тика Јосифов вадио зубе ручно
прављеним клештама и рукама.
„Јелеј, да га није где гођ дохватио зли грч?“- упита траварица
Вида до које Душа отиде у неко доба.
„Та, не знам, стрина, кад само ћути и не одговара ми ништа. Не
једе ништа, само пије ракију. Камена му мати његова, некад престане дисати, и не трепће, па морам да га зовнем именом, да видим 'е
ли жив.“
„А он ме погледа, па да извинеш, опсује тамо неком матер изриком. А ја ћутим, срећна, велим у себи, добро је, жив је.“
„Него, велим, да се отровао не би му досад помогла ни ракија, ни
загрејана сланина, већ се бојим, то је нешто код њега много горе.
Као да сам живот излази из њега.“
„Ју, немој тако снајка, ни у гори о злу не говори.“- прекиде је
Вида, па је посаветова да у поноћ следећег петка на суботу оде на
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сеоско раскршће, крај кога је растао стари дуд, који се сматраше
записним, и понесе у кецељи грумен олова којег ће јој ова сад истопити, и да не говори никоме, да зло нечује. Уплаши се Душа срамоте од села, па ће несмотрено:
„Јој, а како ћу ноћу стрина. Видеће ме неко из села, па ће ме узети
под спрдњу.“
„Не бој се ти, снаја, живих, но мртвих.“- подвикну траварица.
„Пази да те виле не узму у коло, па се нећеш спасти ни ти, ни
Живан, ни сва кућа ваша. Јел' се сећаш куће Марка Лукића како је
изумрла и затравила?“
Душа се од страха избечи и остаде без даха брзо се крстећи.
„Послушај ме шта ћу ти касти, па нећеш брати бригу. Кад будеш
ишла, не гледај ни лево ни десно, већ само преда се. Да не видиш
белокосу децу крилату које су самовиле родиле.“
„Да те не урекну њихове ватрене очи. Да те не одвуку у своје
коло. Тераће те да играш са њима док не постанеш само душа. Глас
само ако им чујеш, нећеш га заборавити никада.“
„Због мртвих што су кадгођ сахрањени по шумама не јављај се
никоме у мраку!“
„Гледај преда се, ћути и корачај. И не бежи пред њима. Па зар
ћеш онима што чупаје дрвеће из корена и бацаје камен од сто ока
утећи!? Зато ћути и Богу се моли и Божијој Мајци. Остави грумен
олова код записног дуда и право иди кући. Не окрећи се!“
„Јер чему ти је срце омилило томе оде и душа. А у олову је сва
мука и јед Живкова изнета из њега и куће. И не говори никоме шта
ти рекох и шта си урадила.“
„И видећеш, даће Бог, биће све добро.“
У том се олову, у слици коју је саображавало након што га је
стрина-Вида загрејала на јакој ватри, па спустила у тепсију са хладном водом, видео узрок здравственим тегобама Живковим. По тој
саобразби, коју зна да тумачи само она, даће се терапија која ће
излечити болесника.
„И никак'и му лекари више неће требати!“- тако је казала.
Само још Душа да однесе ђавољи отисак до записног дуда.
И, заиста, те ноћи Душа учини како јој траварица Вида заповеди,
кријући се, на само од села, већ и од укућана. Отишла је у пола
ноћи до раскршћа, до записног дуда, којег је осветио још леге67

ндарни протопоп Недељко, пре много година, неки веле и више стотина.
Оронуо, огроман у ширини и висини, у дужину препукнут на
много места, грана подупртих стубовима, да помогну старини не
дајући му да посрне на свом путовању кроз доба и догађаје, немо је
посматрао сељанку како у једној од многих његових шупљина оставља растопљено олово.
За њега је, веле најстарији сељаци, јоште Карађорђе везивао свога
коња када би долазио Мачванима у походе. Бог даде овом дрвету
живот дуготрајни, те је многе генерације под својим крошњама
крштавао, венчавао, веселио се на преславама, а затим пратио на
онај свет.
Некада су стари од њега пекли ракију дудовачу, називали је светом и чували као највеће благо, али сада ова старина плода више не
даје. Само немо ћути, и траје, као да је већ коракнуо у обећану вечност.
Душа се хитро вратила са раскршћа у кућу, легла у свој кревет и
заспала мирно, као да је огроман терет скинула са грбаче.
Дође зима.
Дадоше јереју Ђуки шест недеља. Ожени се ипођакон Васа, па га
владика рукоположи и даде му староноћајску парохију да у њој
попује.
Прође и Божић, а Живку Станковићу ништа боље. Не поможе му
ни лек стрина-Виде. После Јовандана дође му отац Васа да га причести и утеши, но старац једнако понављаше:
„Одо' ја за мојим Ђуком.“
Тако и би.
Упокоји се у трећи дан фебруара по српском календару, на светог
Симеона Богопримца, и отиде му душа ка његовим прецима, оцу
Благоји и стричевима Славољубу и Мирољубу, ка деди Данилу што
доведе своју породицу из Црне Горе и насели у Стари Ноћај, ка
прецима својим, брђанима који ратоваше с Турцима са колена на
колено, ка Станку родоначелнику његове лозе.
Оде Живко својим прецима, остави потомке да мудрују на земљи
како знају, да се пате са плугом и мотиком, да се боре и гину, за
земљицу мрсну и слободицу златну, баш као и онај Станко из временских давнина на кога спомен носе у презимену своме.
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Бугари ударише с леђа, мучки
У пролеће 1913. године почеше браћа Станковић да зидају нову
кућу у коју би, по аманету покојног оца, требало да се пресели
Петар и његова породица. Младен са вољом учествоваше у градњи,
како због жеље да у раду угаси жал за оцем, тако и због љубави
према братовој породици, да се она усели у нову кућу, са четири
велике, лепе просторије.
Мати њихова, Душа, кувала је за мајстора и помоћника док се
снаја Деса бакћала око деце. А мајстор беше Станко Ковач, са
сином Радивојем, којег укућани познаваше много година и који познаваше циглу у душу њезину, нарочито ову направљену под његовим руководством прошле године.
Са њим се о послу погађао Пера, какав је и ред, јер се њему кућа
зида и нагодише се о бравца стокилаша и печеницу пред други дан
Духова, када је сеоска преслава. Сем тога, даће му се и два метра
жита у лето, чим сазри, и то беше погођено на реч, јер је Станко поштовао ову кућу и јоште покојном Живку увек био при руци својим
мајсторлуком.
Хтеде чак да ради и о својој храни, али му Душа то не дозволи, јер
није желела да проструји глас селом како у кући нема хране како је
газда умро.
Врло брзо напредоваше у градњи, ископаше темеље у које Станко
наслага препечену циглу по мери и зидарском пропису, па кренуше
са зидовима.
Да их не омеше мајске кише, залили би ћерамиду још до светог
апостола Јерме, једног од Седамдесеторице. Овако, то учинише при
средини јуна, вече уочи светог пророка Јелисеја, коме се даде да
буде наследник Светом Илији.
То вече са крова нове куће домаћин скиде српску заставу и узе
даривати мајстора Станка и сина му Радивоја кошуљама. Дођоше
комшије и сви наздравише домаћину и његовој породици, његовом
брату Младену пожелеше да се и он ожени и подигне себи кућу,
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мајци њиховој Души, уз пригодне речи утехе хтедоше олакшати
бол због чињенице да стари Живко није дочекао да види како му се
старији син скућио.
Сутрадан, баш кад је Пера упрегнуо коња у кола да донесе гашеног креча и глинасте земље за израду унутрашњости свог новог
дома како би се до јесени уселили у њу са покућством и стварима,
па ослободили простор у старој кући, дође му глас да се његова дивизија опет мобилише.
„Бугари ударише с леђа, мучки!“- викали су унезверени сељаци на
зборном месту. Официри на коњима витлаху сабљама терајући
војску да се у брзини укрцава у вагоне возова који су кретали ка
крајинама ослобођеним прошле године, ка Старој Србији и Македонији, а које сада Бугари хтедоше да преотму.
У једном од тих вагона био је и Петар са својом Дринском дивизијом и шестим пуком у који је мобилисан. Оста Младен сам код
куће да води рачуна о мајци и братовој породици.
То Младена уплаши.
Он одједном одрасте, остари, постаде човек. Сада је морао да ради све мушке послове у кући, да води рачуна о свему. До сада су
најтеже обавезе на себе преузимали отац и старији брат, а сада, скоро одједном, нема ниједног.
Он, који је желео да остави свет и оде у манастир, сада је морао да
ратује са светом, са таштином, са свим оним стварима од којих се
склањао бежећи у себе и своју самоћу.
Морао је тешити мајку остављену у жалости за мужем, заштитником својим и у стрепњи за сином, морао је снаји бити при руци,
одвадити јој терет у тешким сељачким пословима, морао је синовцима својим надоместити оца, учити их да постану људи, играти
се са њима и када му није до игре, одговарати им на радознала дечија питања на која ни сам није знао одговоре.
Уз све то, морао је трпети и оговарања беспосленог света који и у
ничему налази нешто, те због тога пазити да са снајом никада не
буде сам у кући или негде ван дворишта, у гумну, на колиби. Знао
је да је народу довољно само да их виде насамо, па да почну празна
наклапања која ће ко зна докле одвести.
Све је то Младену тешко падало, те је јело своје започињао уздахом, а као вода разливао му се јаук и тегоба.
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Зато се потрудио да заврши, како зна и уме, и уз помоћ Станка
дунђера, посао око израђивања братове куће, како би се могла снаја
и деца, док је још топлих дана, преселити тамо.
„Ми смо и даље пагани.“- мислио је: „Хиљаду година после Светог Саве, две 'иљаде после Христа, далеко смо од Бога и спасења.
Важно нам је да се причестимо да нас други виде, да ширимо руке у
цркви стојећи у првом реду, свима пред очима, да донесемо у кућу
највећи Бадњак, да запалимо највећу свећу, а да се у тешком послу
духовног узрастања ознојимо, то нећемо, о томе и не мислимо.
Да уредимо срце своје да буде стан Господњи нећемо, а кукамо
како нас нико не воли и како страдамо на Божијој страни.“
„Па наравно да ћемо страдати кад се Богу не молимо.“- тако је
размишљао Младен.
Народ је около њега, уплашен због рата, стрепео за својим
ближњима, а истовремено се спрдао са инвалидима, који им нису
ни род ни помоз бог, чији су удови страдали у том истом рату.
Народ је оплакивао судбину клету, а после, у тами својих кућа и
код сеоских врачара, палио свеће окренуте ка земљи не би ли нанео
штету или бол другоме због неке зависти или похлепе.
Народ је љубио иконе светаца, а окретао главе од удовица и њихове нејаке, гладне деце. Старци су умирали усамљени по колибама
и салашима, а њихови потомци су позивали на братство и ослобођење светиња по Косову и широм Старе Србије.
Тела младића српских су трулила по борбеним линијама и шумама, штаповима су им гробове обележавали, а њихови очеви и
мајке су једном руком даривали свештенике не би ли им читали
молитве за здравље, а другом клели и проклињали све оне који им
не беху по вољи.
А попови су, опет, скупо наплаћивали своје молитве и благослове
као да су они извор благодати, а не Господ с небеса. Држали су се
за скуте ратним лиферантима и трговцима, а од сиротиње окретали
главу. Стицали имања и иметке, скупе хаљине и свилу, слали у име
крста туђу децу у кланице, а своју, везама и познанством са каквим
виђенијим политичарем или официром, слали у иностранство и
склањали од оружја и мобилизације.
Поп Василије, онај што беше наследио јереја Ђуку у парохији
староноћајској, није, додуше, имао синове за војнике, али је сва
друга правила брзо усавршио, па је за кратко време од рукопо71

ложења, у условима рата и немаштине, стекао на грбачи сиротињској, на имену цркве и причања празних фраза, на чарању и
врачању, лепу добит и своје имање попунио да му свако завиди.
Све је то видео Младен Станковић и би му тешко око срца ради
тога. Коме да верује, у кога, кад нигде љубави не види. У тој
његовој унутрашњој борби зној његов бијаше као капље крви које
капаху на земљу.
Отуђи се од света и од људи и по васцели дан провођаше у свом
дворишту и штали, или јашући скрајнутим стазама до обале Саве,
на Чаврнтију, а само по потреби иђаше до колебе. Познаници које је
путем сретао подсмешљиво га гледаше што није ни он мобилисан,
иако су сви добро знали за личну наредбу старог краља Петра да се
не може из исте куће у војску слати више од једног обвезника. Хтео
је стари Пера, краљ српски, да сузбије поквареност својих чиновника који би туђом крвљу да освајају земљу за своје синове.
„Ми смо и даље пагани. Покварени и зли пагани.“- тешио би се у
себи молећи Господа за довољно смирења и мудрости да никог не
састави шаком или, не дај боже, убије секиром, коју би, по природи
посла, често носио са собом.
Трудио се да све држи за штету према преважном познању
Христа Исуса Господа.
И у овом часу, поново одите на обалу Саве јашући Зринку, братову кобилу, јер већ беше почетак јула и време да се деца радују
петровским лилама. Отишао је касно поподне, готово у сумрак, да
се не сретне са неким од сељана, и већ након сечења мачковаца
летња тмина га опколи.
Враћао се кући скоро поред саме реке, иако је сваки час могао да
буде ухваћен од граничара и, можда, осумњичен за шпијунирање.
Но, зачудо, све је било зачуђујуће мирно и тихо. Једино је Сава шумила у близини носећи ту и тамо, на својим таласима, грање и по
које дебло.
Преко реке видела су се светла пречанске Митровице.
Био је то, гледан очима мачванских сељака, велик град, град израстао на развалинама римског Sirmiuma, којег вољаше цареви више,
кажу стари записи, и од својих кћери, и који је, у време владавине
тетрархије називан славном мајком градова од стране најпознатијег
историчара четвртог века Амијана Марцелина.
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Почетком двадесетог века, у време кад ју је Младен упознавао и
са обале посматрао, Митровица је доживљавала значајни привредни
успон. У њој су отваране банке и индустријски погони за прераду
храстовог дрвета, којег беше у околини много. У вароши тој живљаше и Срби, и Хрвати, али и Немци и Украјинци. Срби у њему
отвараху читаонице и, славећи празнике своје, нарочито Светога
Саву, ствараху добротворна друштва угледајући се на своје комшије других верских закона, али и доследно, у свему томе, неговаху везе са својом браћом из Краљевине Србије.
И Младен је познавао неколико Пречана, како су овде звали Србе
прекосавске. То беху трговци накупци, али и богослови и неки даљни рођаци чији се стари кадгод одселише преко бежећи пред Турцима или, просто, одлазећи трбухом за крухом.
Прелазећи преко Нединог канала учини му се да преко Саве на
његову страну плови некакав чамац. Тренутак потом, заставши с
коњем, упиљи очи у том правцу и појава чамца му постаде сасвим
изгледна.
Ко ли прелази реку у ово доба, помисли. Ноћ само што је пала,
још су се назирале прилике у даљини. Иако је преко воде град
светлео, вероватно су и Угарске пограничне страже у приправности, но, неко се ипак усудио да пређе реку. Тај је или луд или у
дослуху са граничарима, опет му прође кроз ум.
Када се чамац сасвим приближио мачванској страни, Младен
завеза коња за ниску грану храстовог дрвета, па стрча низ падину
канала, прескочи у трку оно мало воде на дну и брзо успентра горе,
на другу страну. Леже на земљу не изашавши на чистину.
То му, можда, и спасе живот.
На неких тридесетак корака, у правцу између њега и реке стајаше
поп Василије у грађанском оделу, окружен са два граничара. Младен се напреже да чује о чему они говоре, јер му је одмах било
јасно да очекују баш онај чамац којег је он видео да им се приближава Савом.
„Попе, понеси ти и наш део робе, јербо смо још на смени и било
би сумњиво да се сад појавимо у селу.“- говорио је један од граничара, високи, суви, и по гласу га Младен одмах познаде. Био је то
Аћим Бошков, равњански пинтер чија радња пропаде због његове
лењости и јавашлука. Људи су га обилазили у широком луку, јер
беше склон свакој превари и лажи под капом небеском. Како је он
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узет у граничарску службу, то Младену не беше сасвим јасно, но,
да се лепо снашао у њој, то је било очигледно.
„И немој да те тражимо после, да буде речи међу нама.“- настави
Аћим.
„Хоћете ли да сву робу продам, па да вам после дам ваше четврти
у динарима?“- упита поп Васа.
„Немој, брате, фала ти.“- хитро се умеша други граничар, Младену потпуно непознат.
„Ти ћеш продати по вишој цени, а нама ћеш приказати мању,
знамо ми твоју сорту.“- настави Аћим.
„Аман, људи, па не би' ваљда ја вас... Та, требаћете ви мени још
који пут, акобогда.“- као правда се Васа, парох староноћајски.
„Сам' ти склони нашу робу, и не бери бригу. Доћемо ми сутра по
њу, не секирај се ти ништа, јес' чуо!?“- готово му претећи саопшти
Аћим Бошков.
У то стиже чамац на обалу и нека сенка поче избацивати сандуке
и џакове на земљу. Притрчаше оба граничара и Васа уз њих, па сву
робу почеше узнашати уз стрмину, ка грмљу где је стадоше сакривати иза шипражја.
Поп Васа упита сенку из чамца:
„Јел' ту све како је договорено?“
„Дашта је, него дај паре, да се вратим док ми је још син на
смени.“
Васа пружи платнени замотај, па се опрости са човеком.
Овај, затим, хитро, веслом одгурну чамац од обале и пусти се низ
Саву. За то време обојица граничара већ провераваше садржај у
сандуцима и џаковима, смешкајући се и задовољно комајући један
другог по рамену.
Младен се врати на другу страну канала, па држећи руком Зринку
за њушку, пешке крену крај канала супротно од његовог тока, даље
од Саве.
Дуго је ходао тако, уз коња, чак и кад није било више разлога за
сакривање. Остави на месту где је везао коња исечене мачковце и
потпуно заборави на њих. Заборави на децу и петровске лиле.
Све што је видео тешко је пало његовој души. То вече, ни сан му
није долазио на очи, па је ноћ провео преврћући се по кревету и
размишљајући о свему.
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Када су му наредних дана синовци тражили да им донесе мачковаца да их добро осуше пре паљења он им, још под утиском свега,
немушто одговараше правдајући се границом и ратним стањем у
држави.
Разочарани Младен, видевши наличје душе народне и лицемерје
попа Васе у приликама тешким за државу и опстанак, престаде и у
цркву да одлази, да гледа фарисеја како се лажно моли Богу. Да не
би његове безграничне љубави ка Христу, који му беше пут, истина
и живот, још би се и у социјалисте преметнуо као брат му Петар.
Но, овако, остаде му да тихује, да се моли за спасење у смирењу,
далеко од других људи, да се у окружењу свог дома и својих укућана прилепи уз Христа и, попут апостола Петра, по којем његов
брат доби своје име на крштењу, покајнички јадикује:
„Господе, коме ћемо ићи? Ти имаш речи вечнога живота.“
А Петар се, након што је бугарска војска крајем јуна 1913. године
напала изненада српске положаје и код Криволака у долини Вардара озбиљно угрозила једну српску армију, у саставу своје Дринске дивизије девет дана борио на фронту код Страцина. Страховито крваве борбе између ова два балканска, крвно врло блиска народа, однела су хиљаде младих живота.
Половина Петровог пука била је рањена или је изгинула.
Но, Господ сачува старијег Станковића и он се, након жестоких
борби, јуриша и противјуриша, ускакања у непријатељске ровове,
хватања за гушу и голи нож, ускоро нађе, са осталом својом српском браћом у ослобођеним Кочанима, након три дана у Штипу, а
већ следеће вечери његова дивизија беше избила на бугарску
границу.
Видевши да је ђаво однео шалу, Бугари, уз посредовање великих
сила, потписаше мир, па је славом овенчан шести пук и Петар Станковић у њему, добио вољно и вратио се у посебној лађи до Шапца,
где су војници демобилисани и послати кућама.
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Какве синове рађају горењске мајке?
Миха Коларич је од раног детињства показивао склоност ка техници. Ту је био непревазиђен, нарочито у односу на брата Францека. Францек би губио алат, Миха га је налазио. Франц би ломио
све чега се дохвати својим рукама, Миха је то поправљао.
И стари-Миха, отац њихов, разликујући таленте двојице синова,
увек је давао Михи да склони алат након употребе, јер тако би био
сигуран да ће овај бити враћен тамо где му је место, уредно сложен
и исправан за неку будућу употребу.
Овај Михин таленат је био примећен и у селу, па су многи долазили код њега да којешта старо поправе или да им он направи ново.
Секире које би он насадио, ако су биле од сувог, јаког дрвета - а са
другим он није ни хтео да ради - нису имале века.
Када је приспео за регрутацију ова његова карактеристика стигла
је и до војних органа, па га уписаше у техничку чету. Михаелу Коларичу би мило због тога, јер није постао обичан стрелац пешадинац као највећи део других сеоских младића.
И некако дође до тога да у време док су Срби ослобађали јужне
крајеве своје земље од Турака он бива позван на одслужење војног
рока у техничку чету, негде у околини Беча. Тамо га упознаше са
основним правилима аустријске војске, научи се да барата пиштољем и пушком, па затим приону на усвајање знања техничког познавања оружја, у првом реду артиљерије. Са њим беху многи регрути, из свих крајева словеначких, беше их и из хрватских крајина,
из Славоније, горе из Корушке и Штајерске, па све до моравских и
чешких земаља.
Упознаде разна наречја и језике, узмути му се памет и мозак, па се
увуче у себе, трудећи се да спозна и заувек разуме све на немачком
изговаране команде својих старешина, имена машинских елемената, као и називе алата за њихово одржавање.
И ко зна на шта би све изашло да га немачком није подучавао
извесни Загорац, Јосип Броз, који је тај језик изврсно познавао.
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Јосипу се свидео овај кмет из Бохиња, деловао му је увек озбиљно и
одговорно, није улазио ни у какве расправе и поспрдавања, остајући
стално некако по страни, ћутљив и мргодан. Просто, деловао му је
као човек од поверења. Због тога се њих двојица зближише.
Јосип задиви Миху својим књишким познавањем људи, па га је
умео сатима слушати, са задовољством упијајући сваку реч. Деловао је на њега као неко ко је видео цео свет, за кога нема тајни под
овом капом небеском, коме су сва знања откривена.
У Бохињу таквог човека нема, мислио је.
Док је Броз говорио он би посматрао његово младолико лице не
схватајући како се у овоме створи тако пуно мудрости, гледао је
његово широко чело на којем су се тек почеле оцртавати прве линије бора, његове наочаре што су га чиниле тако умним.
У Бохињу нико са наочарима не говори тако, мислио је.
А те људе, са стаклима на носу, сматрао је попут других простих
кметова, веома паметним, мисленим, сасвим сигурно образованим.
„Шта је то пролетаријат?“- упита га једном чувши ту непознату, а
тако често понављану реч међу народом. Овај му то објасни тако да
употреби бар још десетину других, нејасних, сасвим му страних
речи.
„Волео би да сам овако паметан.“- помисли Миха гледајући Броза
са дивљењем.
„Свет је обишао, људе видео. Језике је научио, а тек му је
двадесет година. А ја мрднуо нисам из Горењске. Стално гледам
иста, глупа, сељачка лица. Лица од којих нема шта да се научи.
Само се хвале колико могу попити и појести, а од живота не кусају
ништа.“
„Колико ли је у царству оваквих људи?“- запита се гледајући како
Јосип Броз, друг његов, спрема сапун за бријање и, са пешкиром
пребаченим преко рамена, одлази у умиваоник.
„Овакве синове не рађају горењске мајке.“- закључи задивљен.
Док је трајала обука Броз је, у време одмора, говорио онима који
су смели да га слушају, а међу њима беше и Миха Коларич, о неком
друштву где су сви једнаки и које се зове комунизам, о човеку који
је то све смислио, Марксу, и његовом другу Енгелсу, о пљачкању
радника и сељака и некој револуцији која ће све то довести на своје.
Претврде му беху речи Брозове о тамници народа чији је управник цар бечки и о другим тамницама са својим тамничарима
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монарсима, јер није могао да схвати ко ће онда управљати државом
ако нема цара.
„Како народ да управља државом?“- помисли дајући сам себи
одмах и одговор на то питање. То значи да ја управљам, и мој брат
Францек, и блесави Антон што ни куће нема, и брица Ференц, и сви
други. Не, не би ја то тако, настави Миха у себи да размишља, само
овакви као Јосип треба да воде државу, такви паметни, који се у све
разумеју.
Било му је драго што је, у мноштву младића разних народности
овај Јосип Броз скоро па његов земљак, наиме мати му беше Словенка, са Сутле. А чуо је он за ту реку, негде је на самој граници
словенских земаља.
„Наш политички простор држе интелектуалне и моралне наказе
без икаквих идеја и визије ширег државног развоја.“- говорио би му
Броз речи због којих се иде у затвор. Ох, како је храбар, пролети
Михи кроз ум мисао док је слушао ове речи мало шта разумевајући.
„Њихов једини циљ је решавање сопствених егзистенцијалних
проблема не обазирући се на цену коју ће, због њихове покварене
амбиције, платити људи око њих, радни људи, пролетаријат.“
Опет та реч, пролетаријат! То смо ваљда сви ми који ринтамо за
газде, закључи.
„Основали су партије, па организују изборе на којима се унапред
зна и победник и поражени. Они су победници, а ми, радни људи,
ми смо поражени.“
„Тако је, то је истина. То је тачно.“- потврди пар слушалаца.
„Ми смо у њиховим очима кметови који треба да издржавају те
трутове унутар политичких партија. Зато, први и најважнији услов
за сваки успешни државни развој је забрана рада свих политичких
партија, и стварање сопствене, пролетерске авангарде оличене у Комунистичкој партији, као једином заступнику радничких и сељачких интереса.“
То је исто оно што говори и брица Драго Ференц, сети се Миха. О
томе су говорили и Полдетови, ономад на вашару у Радовљици,
када се Францек напио као мазга говорећи да је наш цар слон. Насмеши се сетивши се ове згоде.
Дошао је крај робовању, народ се буди, схвати и још јаче начуљи
уши слушајући овог Јожека којег сви, ваљда због његове памети,
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зваху пуним именом, Јосип, никада му не тепајући, ваљда, на тај
начин, исказујући поштовање према њему.
„Волео би да те опет сретнем.“- рекао је Миха на растанку, после
завршене обуке, пружајући руку ка Јосипу Брозу. Овај му обећа да
ће, ако га пут револуције икад доведе до Бохиња, њега сигурно потражити.
Сасвим другачији Миха враћао се кући у Бодрич.
Више није сабијао главу у рамена гледајући своја посла и прихватајући без примедби ствари у држави онаквима какве јесу. Сада је
гледао ситну господу, трговце и грунтаре у њиховим скупим оделима и са накинђуреним коњима право у по очију, немо им саопштавајући да се ближи час њиховог обрачуна.
И веровао је у то, још како!
Вративши се у село оде до брице Ференца да се тобож обрије, а у
ствари желећи да му исприча каквог је човека упознао на војној
обуци. Ференц га је слушао без речи, одајући утисак човека који
носи тешки терет у души. Миха, видевши да његово казивање није
оставило на брицу утисак какав би он желео и каквом се управо
надао, у једном тренутку прекиде реченицу и упита овог:
„Но, шта ти је? Да ти није небо пало на главу? Што ме гледаш, а
не слушаш, није ваљда да си одустао од социјализма?“
Ову му је реч, социјализам, Броз подробно објаснио и рашчланио
њено значење до најситнијих појединости, тако да ју је Миха самоуверено користио у свакој прилици.
„Ма нисам, него нешто ме друго мучи, а сад ево, кад ме већ питаш, да ти откријем све по реду.“
„Па, реци, мајсторе, да ти помогнем ако икако могу.“
„Можеш, можеш, него не знам да ли ћеш хтети.“
„Ако је социјализам у питању ја сам у свако доба спреман ко запета пушка.“
„Ма какав социјализам и та светска чуда. Ствар је много простија
и тиче се твог брата Францека.“
Миха Коларич изненађено рашири зенице и тргне главом. Скоро
да прошапута:
„Шта је с њим?“
„И с њим и са мојом женом.“
„Ама, мајсторе, нису се ваљда њих двоје...“- Миха протрља два
кажипрста један од други.
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„Нису, човече божији.“- сада се Драго скоро продра, јер беху њих
двојица сами у радњи: „Нису, јер је моја жена сачувала то мало
памети што има, па га одбија. А он магарац, тај твој брат, као медвед на мед насрће. Да није тебе, већ би му све кости преброј'о.
Овако, чекао сам да се вратиш, па да видимо шта нам је чинити.“
Миха је са неверицом гледао у огледало испред столице на којој
га је мајстор бријао. Изусти у једном моменту како не може да
верује у то, али га мрки поглед Ференцов пресече те он настави да
зури пред себе без речи.
Након минут-два ћутања у којем је Миха грозничаво размишљао
како да реши ову неугодну ситуацију у коју га је довео старији
брат, проговори.
„Е, па, мајсторе, да се то решити. Него, послушај ти мене шта ћу
ти рећи, и све ће опет доћи на своје.“
„Реци, Миха, брате, да решимо ову муку, а после можемо и револуцију да дигнемо, и тај твој социјализам да направимо. Само кажи
шта треба.“
Миха Коларич мајстору укратко изложи свој наум, и овај, чувши
га, задовољно протрља леви брк и, са неприметним смешком у угловима усана, сложи се у потпуности. Након неког времена Миха
отиде својој кући, поздрави се са укућанима и изљуби синовца
Митју и краљицу Јану, како је звао Францекову кћер.
Беше врло задовољан, не само што је стигао кући, већ и због
чињенице да је, у сарадњи са мудрим брицом, спречио могућу трагедију у кући и срамоту у селу.
Снаја његова Татјана му се пожалила на братово понашање, нарочито зато што облеће око Прекмурке као петао око кокошке, да ју
је срам изаћи из дворишта и гледати људима у лице. Више, вели,
пажње посвећује стоци и свињама него њој, а само се лицка и
удешава. Одакле ми снага да све то издржим, питала се наглас.
Миха тада, задовољно је потапшавши по рамену, рече:
„Не брини, Татјанца, све сам чуо од брице и све ће бити у реду.
Него ћеш морати пар дана неговати мужа док се не опорави.“
„Зар ћу ђавола неговати? Оног због којег ми образ црвени пред
Ференцовима?“
Миха, насмејавши се, изађе на двориште да потражи брата, понављајући при изласку:
„Њега, Тања, њега. Имаћеш новог мужа после тога, видећеш.“
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Браћа Коларич се, при сусрету, срдачно изљубише, измењујући
уобичајене реченице у таквим приликама. Францек показа тек рођено мушко теле, исприча му како је прошло тељење, видно задовољан због добитка. Миха је, потом, заинтересовано постављао питања везана за промене у домаћинству, ни једном речју не споменувши ни брицу, ни његову жену.
После тога седоше пред подрум и насуше из бокала лањско вино,
да наздраве сретном Михином доласку и новом почетку. Францек
задиркиваше брата како је сад време да оде до Тонета Долича по
невесту коју му је овај обећао још ономад. Увек мргодни Миха,
опустивши се уз вино, сада беше насмејан гледајући брата и одобравајући му. Сасвим заборави на друга којег беше упознао на обуци и који му је широм отворио врата светских дешавања, те га и не
помену.
Поподне, у договору са брицом, удесивши да Францеку стигне
порука од Прекмурке Терезе, којом га она позива у своју кућу, јер
ће, тобож, Драго бити одсутан, отиде у стару кућу, код матере, да
мало прилегне, уморан од пута и војних обавеза.
Исто вече, Драго упреже коња Барну, којег је увек позаимо од
првог суседа свог Миклошича, и, трудећи се да га Францек примети, крену у суседни Уканц. На Францеково питање одговори да
сутра рано намерава да шиша по том селу, те му је лакше да крене
вечерас, па се добро наспава код пријатеља. Лакше му је одморном
стојати са апаратуром цео дан него неиспаваном. Злурадо додаде да
није више ни тако млад.
И, заиста, Драго лагано јахаше коња ка Уканцу док не паде потпуна тама. По ноћи, окрену Барну назад и врати се, нарочитим стазама, које су добро сакривене и у којима ће остати непримећен,
назад до села, до заседе у којој је Миха већ чекао пушећи нервозно
дуван.
Драго привеза коња и приђе млађем Коларичу. Седе, без речи,
поред њега на земљу, па завије и он једну. Седели су тако непомични, у тами, чекајући худича, како је Миха често називао свог
брата.
У неко доба зачуше шуштање траве и, по слуху, разабраше нечији
ход. Миха упре поглед у правцу доласка звукова и препознаде
силуету свог брата, његов ход, шешир на глави намештен онако
како га управо Францек држи. Узе две гране са земље, предходно
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припремљене, даде једну брици, а другом замахне уназад оставши у
том ставу док му се Францек сасвим не приближи.
Када се, кроз пар тренутака, то заиста и десило, дрекну Миха
колико је могао и поче ударати граном по брату. Поред њега то
учини и Драго, ни мало не штедећи Францека. Са стране чули су се
само гласови у ноћи:
„Удри швалера!“
„Ајој.“
„Распали по тинтари. 'Оћеш туђе жене, а? Барабо!“
„Удри ђавола.“
Колико су ова двојица то вече намлатили Францека сведочи чињеница да се овај довукао кући уз братову помоћ - који се, тобож
случајно, појавио чувши гласове у ноћи. Не могавши да корача,
Миха га је више носио него што је овај могао ићи својим ногама.
Дошавши у двориште Миха га одвуче у сеник и спусти на сено.
Пробуди Татјану и рече јој где јој је муж.
„Сад га негуј. Сад нема другу сем тебе.“- рече јој.
Неколико је дана лежао Францек сав изударан и плав, са подливима и боловима дуж целог тела. Долазио му је и Драго у посету
носећи му јабуке и, тобоже, наивно питајући ко га је то удесио.
„Знаш ти, добро ти знаш.“- одговарао му је Францек: „То сте само
ти и мој луди брат могли смислити, и нико више.“
„Ама, што би ми то радили. Па између нас никад није било
никакве препирке“- додавао је Драго намигујући на Миху.
„Наше су се куће увек поштовале. Одувек смо били к'о род
најрођенији.“- стајао би Миха брату на муку док овај не би, скоро
бесно, терао га да се закуне да га није он ни такао те ноћи. Да се
закуне у мајку и све најрођеније, тражио је од њега. Миха је
хладнокрвно то и чинио говорећи да никад не би брата такао, једино би ђавола у њему убио од батина, ђавола што му срамоти кућу
и презиме.
Ђавола би тукао док не напусти тело братово, и то не једном, већ
онолико пута колико би тај злотвор тврдоглав био.
Посматрао би Францек ову двојицу како се ваљају од смеха, ту,
пред његовом болесничком постељом, видео би рођену жену како
им, стављајући му хладне облоге на чело, одобрава и љуто окретао
поглед ка зиду не желећи да их види.
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Хиљадудевесточетрнаеста
У Цркви светог Јанеза оженио је Миха Коларич, у јесен 1913. године, девојку Марију, из породице Трстењак, из Бистрице. Била је
лепа, велика свадба, каква и приличи момку као што је он, из домаћинске куће, уважаваног међу људима, познатог широм бохињског
поља по својим рукотворинама и знању механике.
Већ тада стекао је глас таквог мајстора механичара да су сви говорили како је оно што он не поправи само за бацити, те да више
нико други то поправити не уме.
Кум му је био Тоне Полдетов, иако није испунио обећање да ће га
оженити цуром из свог завичајног села. То Михи није сметало, напротив, ова Марија коју доведе кући би му врло драга, толико да од
тренутка када ју је први пут угледао за ниједну другу више питао
није.
Било је то управо у време након што је из свога брата истерао ђавола блуда. Наиме, тих се недеља некако баш зближио са Ференцом, нарочито због заједничке страсти ка револуцији и гушењу
неправди у свету. Заједно су проучавали књиге које им је слао Тоне
Долич, књиге из којих Миха није баш пуно тога разумео, али је
имао намеру да примени све на исти начин на који су оне то
препоручивале.
Није био сигуран ни у то шта значи стварање партијске ћелије
коју им је у задатак поверио Тоне и како би она требало да изгледа.
Довољна му је била чињеница да она служи у сврху припреме револуције и стварања социјализма, па да целог себе жртвује за њено
успешно функционисање.
Прву присталицу он и брица добише у младом Станету, који
пристајаше на све само да буде у њиховом окружењу - толико их је
ценио. За разлику од њега, Станета наиме, те од Јанеза Миклошича,
чија кобила Барна беше узимана за партијски рад, за путовање дуж
бохињског поља ради ширења револуционарних идеја, за још неколицину партијских другова, кметова бодричких, али и из других
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села, Уканца, Рибчевог Лаза, Лашког Ровта, Женика, рођени брат
Михин, Франц је био жестоки противник овог предузећа и само
братова претња од нових батина задржавала га је од пријављивања
свега државним властима.
Заправо, Францек је, у суштини, подржавао то што ова двојица
раде, али јавно није хтео да им да за право, још увек љут због несрећног завршетка своје љубавничке каријере, чему су управо они кумовали.
И Миха и Ференц, знајући позадину оваквог Францековог става,
нису предузимали никакву одмазду над њим, пуштајући га да се
љути и чекајући да време све доведе на своје.
Миха је компартијску мрежу ширио на исти начин на који је прилазио и другим обавезама, педантно и савесно. Трудећи се да
изгледа као берберинов помоћник обилазио је села по Бохињу и, неупадљиво, кметовима објашњавао природу њиховог покрета.
Тако је, по разним препорукама, стигао и до куће Трстењакових у
Бистрици, па у њој и упознао кћер домаћинову Марију, високу,
витку плавушицу, која је на његове погледе одговарала осмехом у
којем су се, уместо усана, очи смејале.
То је Миху и привукло - тај осмех због којег се заборављају револуције и белосветске неправде.
И тако је револуционарно лето Михаела Коларича било завршено.
Већ те јесени, морао је у Цркви светог Јанеза постати духовни покровитељ овог брака и већ несаломљиви комуниста Тоне Долич,
син Леополда Долича, пореклом из Женика, сада становник Крања.
Невољно прешавши праг црквени, постаде сведок пред Богом брака
свог великог пријатеља, побратима чак, Михе Коларича, јединог
човека због којег би прекршио свето револуционарно правило, а то
је да се према религији има односити као према опијуму за народ,
што ће рећи схватати је застарелим оруђем владавине експлоататорске мањине над радничко-сељачком већином.
Иако је преко воље испоштовао жељу свог кума, трудећи се да
умом не учествује у црквеном обреду кад већ мора телом, ипак је
његова кумовска благодат била достојна ове свете тајне.
Већ у лето следеће 1914. године Господ је обдарио њихов брак
приновом у облику лепог, здравог дечачића којем, без размишљања
и сувишних речи, дадоше име Михаел. Беше то ко зна који по реду
Миха у породици Коларич, чему се највише противио Францек и
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терао шалу с њим тепајући му или зивкајући га по именима
домаћих животиња тако да се није знало назива ли он магарчићем,
коњичком или прасетом брата или синовца.
Но, сви су већ давно Франца престали да схватају озбиљно, те
временом овај попусти и заволе синовца попут своје деце.
Тако се проширила фамилија Коларич.
Сада је двориште покојног деде, старог-Михе било пуно веселих
дечијих гласова, и беше удовици Марији, мајци два брата домаћина,
пуно срце. Гледала је синове своје и снаје како у слози и раду стичу
благо себи, те богатство и углед међу људима.
Рођењем малог-Михе, отац његов постаде везан за кућу и рад
толико да су партијски другови, на челу са мајстор-Драгом, новоизабраним секретаром партије за бохињску долину, говорили на
својим састанцима како су Коларичеви добили, а они изгубили једног члана. За то упражњено место хтеде да се наметне Францек
који и даље тераше све супротно од брата, али га комунисти презреше, те он покуњено одступи.
У времену између Михиног венчања и рођења његовог наследника, негде далеко, готово преко света, у Мачви, сачекавши да
прође годину дана од очеве смрти, Сведржитељ милошћу својом
упути на шири пут спасења Младена Станковића, склонивши га од
оног узаног, монашког, те неким својим дивним и тајновитим промислима овог нагна на женидбу.
Младену се управо у оним пролећним месецима 1914. године монаштво пресели у сећање као младићки идеал, па он доводећи у
кућу Ангелину Филиповић из Црне Баре, једног од суседних села,
понизно признаде да ово не могу примити сви већ они којима је
дато.
Самом венчању беше предходио догматско-теолошки сукоб између њега и попа Василија, а због којег је Младен венчао Ангелину
у општини, прескочивши црквене свете тајне. Не само то, нови домаћин се зарече да, док је овај поп парох у Старом Ноћају, он свештено лице неће примати у кућу, па ни на дан Крсне славе.
Све је почело, како је то читаоцу већ познато, још прошлог јула,
кад Младен затече попа и граничаре у шверцу робе преко реке, а та
тиха, тињајућа саблазан се распали на давању годишњег парастоса
оцу, када му је, тражећи прилику да ухвати насамо Младена, при85

шао поп Васа и упитао ради чега га нема у цркви месецима, ако не
и пола године.
Поче му Младен објашњавати о једној истини Христовој, о једној
светлости Божијој, о једном путу спасења, који се не може удвајати
нити различито тумачити. Док је то говорио Васа је, одајући слику
богобојажљиве скрушености, подигао десну руку до стомака и ломећи је у злобу на доле, климао главом као слажући се са његовим
мишљењем које, беше, тврдио и сам Син човечији, као и, за њим
наступајући, читава војска светитеља и светих отаца свете цркве
светог истока.
Онда Младен одвоји искреност исповедања вере на једну страну,
а распрострањено обредно лицемерје на другу, па то немилосрдно
назва чарањем и бајањем без хришћанске суштине. Је ли Богу милија прекрасна црквена грађевина, празна, ваздушаста зграда, или
да људи приме Духа светог у себе, да се уздижу у усавршавању
вере и божијег познанства?
Може ли се он, поп Васа овдеприсутни, спасити целивајући по
ваздан иконе светитеља, а не љубећи ближњега свога као самога
себе?
Да ли је сретан спавајући у свили и кадифи, китећи се скупим златом, возећи се у прекрасним колима, хвалећи се предивним коњма,
а знати да му у парохији, од Бога удељеној, лежу гладна у кревет
немоћна деца, старци и старице умиру у самоћи, без речи обичне
људске утехе, удовице се подају како би прехраниле нејач?
Осећа ли се од Бога благословен када у мантији лети из куће у
кућу, отпевавајући молитве без речи, светећи водицу без садржаја, а
онда узимати последњу пару са стола, последње јаје, комад сланине?
Причао је тако Младен све речи које је у себи преврнуо ових
неколико месеци, саблазнећи се и разочаравајући у сведока вере
православне. Постављао је питања, не дозвољавајући попу да на
њих одговара, да их побија. И то је трајало док се у тренутку не
ућута, као да је из себе избацио сво смеће које га је гушило.
Василије га је стрпљиво слушао не показујући ни збуњеност ни
огорченост. Слушао је чекајући да овај сам стане са овом бујицом
погрдних речи.
Слушао, а онда и сам проговорио:
„А судиш ли ти и себи истом мером као и мени?“
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„Ја се нисам богатио на сиротињи, попе.“
„Па лепо је мени данас стајати са свецем, богами. Само, вели апостол како Христос умре за безбожнике, тако да, колико видим, теби
он није ни потребан.“
„Не говорим ја о себи као о светитељу већ о теби као фарисеју и
лицемеру. Да тај исти Син Божији стане сад овденак пред нас двојицу“ - Младен скиде капу и прекрсти се: „исто би ти и он каз'о,
веруј ми.“
Мада им у том тренутку, не знајући за природу разговора, приђоше неки људи, знатижељници, сељани староноћајски, ипак се распали омраза између њих двојице, те се разиђоше кивни један на
другог, Младен због лицемерја те главе испод камилавке, а поп-Василије због тешких речи које није научио да слуша.
У време великог поста, пред Лазареву суботу, кад се Младен већ
оженио, дође Васа, освећујући по парохији васкршњу водицу, и у
куће браће Станковића. Код старијег Петра дочека га само домаћица Деса са три своја сина, сви обучени свечано, како доликује, па
док свештеник говораше молитве за освећење дома и воде, стајаше
сви прикладно и по пропису. Петар, по обичају, не поштоваше Васу
једнако као и пређашњег јереја Ђуку, па оде до воћњака и баште,
желећи да се прошета док поп не изађе из куће. Затече тамо млађег
брата, те му рече коме да се нада.
Младен, чувши ко иде, отрча брзо у своју кућу праћен изненађеним братовим погледом, јер Пера беше упознат са сукобом између њих двојице. Радознало гледајући ка дворишту, полако и сам
крену ка старој кући, желећи да сазна узрок овој журби.
У старој кући, где живљаше мати Душа и Младен са невестом
својом Ангелином све је било спремно за дочек пароха. Тањир са
водом био је стављен на сто, а поред њега и босиљкача. Душа је
управо насула шаку тамјана у кадионицу и кренула ка шпорету по
жар.
Снаја, за то време, упали кандило испод, од дугог времена, поцрнеле славске иконе.
У кућу утрча Младен са комадом сланине у руци. Зграби нож и
хлеб, све то стави на сто и поче сећи сланину и јести је. Мати његова Душа га преко погледа и прекрсти се, окренувши се ка икони
тихо мрмљајући речи молитве Богомајци. Ангелина заусти да не87

што каже, али јој Младен, показавши прстом преко уста, завеза
језик.
У том тренутку до улазних врата куће дође и Пера, па видевши
брата како гута сланину у време поста, грохотом се насмеја и, обешењачки, гурајући руке у дубоке џепове чакшира, наслони на
довратак врата, радосно чекајући да види шта ће се догодити кад
поп Василије уђе.
Погледа изнад шпорета, у везену платнену крпу, коју у српским
крајевима зову домаћица, па наглас прочита оно што писаше на
њој, са поруком као писаном управо наспрам тренутне ситуације:
„Слатка сланина као мед, јешће дика све по ред.“
Свештеник још беше у Петровој кући и управо завршаваше молитву. Домаћица на крају, аминујући, пољуби крст, прекрстивши се
три пута. И синови учинише исто, сва тројица. Василије, пожелевши им сваку срећу, изађе из куће не узевши ништа од спремљеног,
јер је Петар још давних дана запретио да га неће пустити у кућу
буде ли напросио, како рече, штогођ од просте душе женине.
Поп Васа сматраше да је боље држати кућу у Божијој власти него
је, за пар јаја или комад меса, препустити антихристима, па зато и
пристаде на овакву нагодбу.
Након пар минута дође и до старе куће, назвавши бога Петру који,
одговарајући му на поздрав климањем главе, и даље стајаше на
прагу, и уђе у њену унутрашњост.
Жене скрушено стајаше са стране и гледаше од срамоте у под.
Душа похита прва да се правда:
„Не знам, оче-Васо, какав је то ђаво ушао у њега, па нас срамоти
кукавне.“
Василије виде Младена како мрси у време великог поста, па га
поче грдити:
„Ја могу да схватим што ти мене мрзиш, ал' што си ударио на Бога
- то не могу да правдам.“
„Нисам ја, попе, заратио с Богом већ ти и мантијаши попут тебе,
што варате и лажете овај народ.“- одврати му Младен док се Пера у
позадини церио.
„Бог ће судити и мени и теби. А ти мрсиш пред највећи хришћански празник иако је црква заповедила да се седам недеља
пости.“
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„Е, па кад ми то каза, баш да ти одговорим како доликује.“- готово узвикну Младен, па настави, гледајући Васу како овај збуњено
намешта епитрахиљ око врата и узима требник у шаку тражећи у
њему тропар данашњег свеца.
„Је л' узела Марија да намирише ноге Сину човечијем, јесте. (Петар из позадине такође рече јесте, али на неки, посебан, поспрдан
начин иако није ни мало разумевао оно о чему се говори.)
Је л' је грдио Јуда због тога, јесте било и то. („Јашта, море.“- чуло
се из позадине.)
И шта је тада Христос наш Господ њима казао, а?“
„Ама, Божији човече, у тебе ко да је легион. Сиромахе имате
свагда са собом, а мене нећете још дуго имати, рекао је. Је л' тако
било?“- цитира му поп Васа Свето писмо желећи да га смири, али
се Младен још више распали:
„Е, вала баш и јесте!“
„Ја, шта ти је ондак, несрећниче?“
„Ако је Христос јоште жив, зашто да постим. Постићу у петак,
кад га распну и суботу, док је мртав. Ако треба ништа сем воде узети нећу, али зашто да постим седам недеља, то не знам. И нећу. То
сте само ви попови измислили. И ево узећу још једну сланину, вала
баш.“
Поп Васа ућута не желећи више да баца бисере, те освети водицу
док је Младен, на другој страни истог стола, седео и настављао да
једе сланину и хлеб. Принесе, затим, обема женама, крст и оне га
целиваше. Младена није ни погледао. Матери Души, док је целивала крст, рече само:
„Помоли се, мајко, за мене Богу да не нађе на мени ништа од онога што говоре.“
За то време, Петар се изгуби са врата и отиде негде у задње
двориште смејући се себи у браду. Поп Васа, по завршеној служби,
скиде епитрахиљ и смота у шаку, те се без речи окрете ка вратима и
отиде тарући ногама о кућни праг.
Одлучи да више никад не уђе у куће Станковића, презревши их.
Мајка Душа закука из гласа бојећи се да неће имати ко да је сахрани, да ће је к'о пса спустити у раку, без попа. Младен зави остатак сланине у крпу, па је предаде жени, а он сам, оде до задњег
дворишта где га је већ чекао, за шалу расположени, брат.
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Прође тако и пост, и Велики Петак. Прођоше сва три Васкршња
дана. Нити су Станковићи ишли у цркву на литургију, нити је поп
Василије долазио до њих.
Јутро након Видовдана, узеше браћа тарабу која дели њихова
дворишта заједнички да поправљају, мењајући баскије и попуњавајући летве, док је мати њихова Душа са млађом снајом прела кудељу за кошуље и веш. Деса беше заузета око деце, те је ослободише овог тешког посла.
Учила је Душа Ангелину да су једино добре 'аљине када се кудеља дванаест пута преметне преко руку и спере у дванаест вода
док је исту мотала на мотовило.
После тога ју је у пераћем кориту потапала док не попусти. Затим
је качила котао на вериге и у њима варила воду и сипала у пређу, па
је купила пређу, па опет варила. Изапрала после, па је опет сушила.
Намотавала ју је на мотовило још једампут, а снаја јој вредно
помагала и учила. Затим су је опет стављале у пераће корито и тако
по четири-пет пута, поваздан. Мотале је затим, па сновале око
сноваљке. Навијале на разбој, на вратило.
Па су је трале.
После трања белиле су пређу док ова не побели.
Затим, опет, у котао сипале воду док не проври, па све са пепелом
помешале док не изађе цеђ која се сипа у корито где је ткање.
Тако неколико пута.
На крају изапрале пракљачом и даском прострале то по огради
док се све не осуши, по огради коју су браћа Станковићи тај дан
претресли и закрпили новим летвама.
То вече донесе им Шоле Кајмачар глас да је у Сарајеву убијен
аустријски престолонаследник Франц Фердинанд весело се смешкајући и ржући око себе:
„Причаје да га је убио неки принц Гаврило због швапске окупације Босне. Ето му сада пуна уста српске земље.“
Петар га зваше на ракију, да прославе погибељ душманову, али
Шоле одби изговарајући се журбом зарад обавештавања и других
сељака широм атара староноћајског.
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Сад захтевате рат, а сутра ћете плакати
У првим данима након убиства надвојводе Ferdinanda и његове
жене Sophie Hoenloe, војвоткиње од Hoenberga, нико од сељака,
како у Мачви, тако и у Бохињу, није могао да замисли какве ће то
последице имати по њихове животе. Они су и даље живели своје
обичне животе, радили просте, сељачке послове, и свима је овај
догађај, у први мах, био само једна од свакодневних тема у међусобним разговорима.
Миха Коларич је, мислима пуним љубави према свом тек рођеном
сину, малом-Михи, са стрепњом слушао анализе светских догађања
из устију локалног берберина Драге Ференца, задуженог од руководства Комунистичке партије за правилно обавештавање кметова,
како исти не би, падајући под утицај буржоаских гласила, били трајно изгубљени за револуцију која, по њима, свакако предстоји у
непосредној будућности.
И сваки пут када би Драго држао слово било је по неколико присутних. То се одигравало у тачно одређено време, нешто после поднева, а свакако пре ручка, како би сви били концентрисани на оно
што се говори, и у то време, иако споља ништа на то није указивало, берберска радња није радила.
Ако би ко од непоузданих или непроверених сељана дошао баш
тада на бријање, односно шишање, Драго би га, на леп начин, замолио да наврати после паузе за ручак, бар док се не рашчисти тренутна гужва. Ово би изговарао показујући руком на присутне који би
сагињали главу и намештали шешире сакривајући своју кратку косу
или тек обријану браду.
Далеко од бербернице, далеко од Бодрича, преко словеначких земаља и Аустрије, у царској престоници Бечу, ковали су планове
како да атентат у Сарајеву искористе против малене Краљевине
Србије намеравајући да, једном заувек, ставе у фиоку српско питање. Аустро-Угарски истражни органи настојали су да повежу атентаторе са српском владом користећи њихову националну припа91

дност. Немачки цар Вилхем је грактао како је Србија разбојничка
земља и како мора бити кажњена за злочин. Новине дунавске
монархије биле су пуне отрова према Србима и њиховој земљи.
Једино је, у тој свеопштој еуфорији, цар Аустрије и краљ Бохемије
и апостолски краљ Угарске, већ дубоко остарели Франц Јозеф I,
резигнирано мрмљао себи у браду речи упућене његовим поданицима:
„Сада вичете, захтевате рат, а сутра ћете плакати.“
Ех, плакати!
Далеко је у лето те године био Бодрич од плакања, далеко од тога
беху и присутни у берберској радњи Драге Ференца.
Намакавши завесице на врата, Драго се окретну присутнима. Ту
су били Миклошич (од којег је по својим потребама позајмљивао
коња Барну, те му због тога био толико захвалан да га је врбовао и у
партију иако овај тешко да је и реч схватао од онога што му брица
тумачи - заправо, једино му је у тој причи била привлачна могућност да у општој гужви коју зову револуција извуче некакву ситну
корист и за себе. Каква би то корист била, није имао представу, али
би је ипак, самоуверено препознао у правом тренутку.), Јанез Јеловшек (један од најстаријих Бодричана који сем слабог слуха има и
муку звану Францек, јер му је исти зет) и Миха Коларич,
прекаљени кадар његове политичке идеје, слушалац какав се само
пожелети може, са погледом које упија сваку реч, лицем што не
поставља непотребна питања због чијих одговора се кида основна
нит приче и деконцентрише говорник.
Када није присутан Миха, а то бива ретко, у радњу сврати његов
брат Францек, али строго пазећи да, сем брата, избегне и старог
Јеловшека. Францек је одавно опростио Ференцу због батина које је
добио ради његове жене, али братову уроту са једним туђинцем,
склопљену против њега, па макар била и праведна, није могао да
сажваће.
Зато је увек све радио супротно од Михе, само да му напакости.
Ако би Миха кренуо да коси детелину раном зором овај би то
чинио после подне, изазивајући подсмех у селу. Када би Миха долазио из шуме, било да је скупљао лишће или носио дрва, овај би у
исту одлазио, па макар га и мрак затекао у њој. Жалећи брата, Миха
се често враћао назад да му помогне и Францек би ту помоћ при92

хватао, схватајући с лаганим доласком сумрака где његова тврдоглавост може да га одведе.
Миха је често покушавао да разговара с њим, да га умири и одврати од инаћења, тражио помоћ и од Татјане, жене Францекове, и
овај би та убеђивања, наизглед, усвајао говорећи да је опростио
брату издајство, да треба гледати у сутрашњост, да јасно види како
се инатио само на своју штету и слично.
Тако све до следећег дана, до следеће прилике у којој би опет прорадио онај стари, тврдоглави нечастиви у његовој глави чија је
суштина да квари договоре и памти само ружне ствари. И опет
наново, Миха сада, Францек после, Миха овако, Францек онако, до
нових разговора и убеђивања који су се завршавали договорно.
На послетку, Миха схвати братову игру, па одустаде од сваког
даљег настојања да ствари врати тамо где су биле некад и све пусти
низ воду.
„Тврдоглав је ко и онај његов имењак Фердинанд.“- сада је говорио у шали за њега обраћајући се старом Јанезу. Овај га је гледао
бело, не схватајући реченицу.
„Онај што је упорно хтео у Босну, док није главу изгубио!“ Драго, гласно говорећи наглувом старцу, поче објашњавати о коме
је реч.
„Ааа, овај убијени.“- старац, најзад, схвати на кога Миха циља.
„Е, тај.“- додаде Драго машући чешљом у руци, јер је управо чистио алат за поподневне клијенте. Јеловшек забринуто настави:
„Ја, севеда, а ко ће убити нашег Франца?“
Присутни се насмејаше. Миклошич даде предлог да то буде нека
сеоска баба. Миха одврати да му брат сада од сопствене жене не
сме гледати ни цуре, а камоли туђе бабе.
„Не брине мене Францек,“- настави после кратке станке Драго:
„са њим сам завршио, него не знам шта ће бити са нашим бабама
ако нам Срби упадну. Говоре пре неки дан кметови у Уканцу, док
сам радио, како Срби наскачу на све женско, па макар биле и козе у
питању.“
„Е, побогу, па ко то још ради? Па то није могуће.“- зачудише се
присутни.
„Јесте, јесте, тако сам чуо, па и вама сад преносим исто. Кажу да
ти Срби имају рогове, да су пола људи, а пола јарци.“
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Јанез Јеловшек, који је, изненада, сада све лепо чуо, сети се некога из своје младости:
„Ја, лично, нисам сретао Србе, сем ових из Беле Крајине, оне шверцере и лопове, али знам да је покојни Полде Долич, из Женика
кмет, који је служио једног грофа австријског, са њима неко време
живео.“
„Шта је он говорио за њих?“- упита Драго радознало.
„А, па, говорио је свашта, али рогове никад није спомињао.“- одговори му стари. Разговор се и даље настављао у том смислу, те
Срби овакви, те онакви, осветиће се велика царевина због убиства,
те неће смети да изазива светски рат, а Русија и Срби су исте вере,
те који је њихов Бог, јел' то исти као и наш римски, те ко је њихов
папа, те хоће ли и њихови радници учествовати у револуцији, те
хоћемо ли живети под њима или и даље под бечким оцем, и слично.
Сетивши се ситних небескоплавих окица свога сина, предивног
осмеха своје младе жене, Миха се од страха трже мислећи шта ће се
десити са њима ако почне рат, хоће ли Срби ући у њихово село и
шта ће се десити са женама. У мислима се, на тренутак, осмехну,
сетивши се свог рођеног брата, закључи да он у дворишту већ има
једног Србина који јури туђе жене, па се опет намргоди, онако како
он то зна, отпловивши мислима ка тамној, неизвесној, за просте
кметове увек тешкој будућности.
А преко свих околних кућа, преко алпских висова, далеко низ
Саву до самог ушћа и кроз непознату, равну земљу славонску, неки
важни људи, судбином одређени да воде државу, већали су шта им
је чинити за њихов народ у новонасталим околностима.
Да је држава којом управљају неспремна за рат, знали су.
После два рата у две године, након којих су ослободили широке
просторе југа, просторе у којима је њихов народ столећима робовао
под Турцима, војска је била ослабљена, ратни материјал потрошен,
а народ уморан и осиромашен.
Покушали су крајње помирљивим тоновима да умире разгоропађеног суседа, жељног новог колонијалног освајања, коме се сада
пружила погодна прилика за то.
„Но, добар је то коњ, суседе. Ко год да га купи неће жалити.“- чуо
се опет глас мајстор-Драге док се обраћао Миклошичу. Овај је управо обзнанио да намерава продати коња Барну, коња којег је Драго
често користио у својим путовањима широм бохињског поља.
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„Има ли заинтересованих?“- као успут упита мајстор, а у себи желећи да сазна цену његову, рачунајући у глави може ли га себи приуштити у власништво.
„Па, Коритник се нешто распитивао. Уствари, он ми се први и понудио да купи, иначе не би ја то...“- сада се Миклошич тобож
нећкао око продаје, не би ли се неко од присутних излануо са ценом
већом од његове.
„Барна је добар коњ.“- настави мајстор да понавља купујући време. Миха одагна своје црне слутње, те поче и сам размишљати о понуди, но убрзо и њу одбије због страха од рата и могућег одузимања коња од стране војске. А Барна је добар коњ, тешко да би га
заобишла реквизиција.
„Говориш ли о твом коњу, Миклошичу?“- однекуд се врати у свет
живих и наглуви Јанез Јеловшек, у чијим мислима још беше донедавни дијалог о његовом зету Францеку и који не беше сасвим сигуран да ли присутни хвале тог несрећника или говоре о неком
другом. Тек, напрежући се, подешавајући главу тако да боље чује о
чему се говори схвати да је реч о коњу.
„Тако је, сусед, о Барни говорим. Намеравам да је продам.“- одговори му Миклошич, па настави видевши да не вреди више одуговлачити:
„Шта мислиш, колико вреди тај коњ?“
Јанез се замисли, лутајући између цена које су расле сваки божији
дан и о којима је давно престао да води рачуна. Сада, ухваћен у
замку, покуша да се некако извуче, да не испадне глуп, стар или неупућен, па рече мисао која Миклошичу није ишла у прилог:
„Нема он више вредности, суседе. Ниједна проклета ствар на
овом свету више нема вредности. Сутра, кад запуца, неће ти помоћи
ни круне ни коњ. Круне ће постати безвредни папирићи, а коња ће
отерати војска.“
Заграјаше присутни и Миклошич постаде незадовољан таквим развојем ситуације. Драго Ференц у себи закључи да би ипак било
боље да одустане од намере да купи овог коња, јер сувише ризична
времена долазе, а он сем коња, морао би да оспособи и простор за
њега, а и храну, а све то кошта. Но, са друге стране, с ким би могао
да се погоди око узнајмљивања коња ако га Миклошич неком стварно прода. Можда са Михом? Хм, он има добро кљусе, Малина, али
је тај у заједничком власништву са Францом. Због тога би погодба
95

зависила и од Францекове воље, а то је горе него да муштерије дуж
Бохиња обилази пешке. Проклетство, закључи Драго, јер му се то
уопште није свидело.
Можда би могао у ортаклук са Станетом, оним што живи на самом крају села. Учини му се то бољим решењем. Но, Станетов коњ
је слаб, и не би могао издржати да га вуку и он и Стане. У мислима
је пребирао све сељаке у Бодричу који имају коње и прорачунавао
колико му се исплати сарадња са сваким од њих.
Тишина завлада радњом и сви се увукоше у себе.
Драго одложи очишћене маказе и остали берберски алат на сто, па
провери помаду и сапун стоје ли на свом месту. Стари Јанез, одавно
сам у старости својој, прекиде ту тишину упитавши мајстора:
„Но, мајсторе, шта каже твоја партија за ово чудо. Комунисти баш
и не воле крунисане главе, кај не?“
Драго, до овог тренутка сав у неком унутрашњем превирању и
прерачунавању о свим могућим варијантама које га очекују и на
које мора бити спреман, као да одједном оживе. Нек иде живот, помисли, и сви коњи с њим, револуција је његов друг, све остало к
врагу.
„Ми, припадници међународног радничког и сељачког покрета,
сматрамо аустријског цара представником освајачке традиције којој
су потребни нови колонијални поседи и нова тржишта. Исто мислимо и о српском краљу.“
„Па, побогу, за кога сте ви онда?“- оте се Миклошичу. Драго га
значајно погледа:
„За владавину радног народа, за оне који стварају, а против паразита и тирана царско-краљевских.“
„Моје момче, цео живот ја слушам приче о правди, а њу нити сам
доживео нити јој се надам.“- закључи стари Јанез као за себе. Драго
се и не осврну на њега. Позове остале да буду тиши и да добро пазе
на оно што ће им рећи, али их закле да то ником не говоре.
„Ми сматрамо да ће након рата који се неумитно приближава, сад,
на годину, или некад у будућности, сви јужни Словени живети у
једној дежели, без австријског цара и без српског краља, у једној
федерацији република.“
Слушаоцима би незамисливо то о чему прича Драго Ференц.
Каква би то могла бити држава без крунисане главе на њеном челу?
Сматраше га идеалистом и сањаром, но се, ипак, дубоко замислише
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над његовим речима. Толико дубоко да нико не одговори Јанезу
Јеловшеку који се на све стране окретао и питао:
„Је л', шта каже? Шта каже?“
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Лицем у лице са својим стрепњама
Драго Ференц беше прилично нервозан када му је Миклошич,
враћајући се из Бледа где је продао коња, јавио да ће им у посету
доћи Тоне Долич у својству координатора комунистичке партије за
Горењску, те да ће му морати поднети извештај о раду ћелије којом
је руководио од тренутка потпуне пасивизације Михе Коларича.
„Словенском народу је страна свака револуционарна делатност.“правдао се после Драго намрштеном Тонету више гледајући у под
него у њега. Поред Тонета Долича седео је неки жутокљунац, потпуно непознат у овом крају, чија је дужност била да води записник. Он је то и чинио, ревносно, трудећи се да не пропусти ниједну битну реченицу.
При доласку, Тоне га је представио као друга Марјана, али нико
од присутних није име запамтио. А присутни су, поред Михе и
Драге, били неизоставни Миклошич, млади Стане, Јанез Јеловшек,
али и Францек који је дошао на изричиту молбу мајстора Ференца,
желећи да буде што већи број поверљивих људи, револуционара,
како би његов теренски рад добио на тежини. Франц је дошао, не да
угоди мајстору, већ зато што није могао да у себи угуши радозналост. Истини на вољу, из истог разлога позван је и наглуви Јеловшек, и он је цео ток разговора провео, углавном, у пажљивом посматрању усана онога који би у том тренутку говорио, како би
уопште знао о чему се прича.
„Револуција је страна словенском католичком народу.“- понови
Драго, те настави да тугује: „То је поданички народ. Он ће верно
служити сваког само да му не дира неговане баште и кућице од
дрвета. Другови, обишли смо бохињско поље уздуж и попреко, и ја,
али и Миха Коларич пре мене, разговарали са кметовима, убеђивали их, ризиковали затвор и прогон од стране буржоаске реакције
и грунтара, и ништа. Народу овом, чим споменеш револуцију и
борбу за праведно друштво окреће главу и прича о закону и реду, о
власти од Бога датој, и све тако.“
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„Поготово сада кад је рат на видику. Сад нема ништа од агитације.“- убаци се Францек извлачећи Драгу из неприлике.
„Напротив, другови и куме Миха. Сад је право време за рад.“гласно, готово вичући изговори у даху Тоне.
„Овај рат што нам предстоји, прилика је да европски пролетаријат
збаци јарам буржоаски са својих плећа, не само у Аустрији, већ и у
Србији, и у Францији, и у Русији, и широм Европе. Интернационала
је већ позвала раднике и сељаке на побуну чим добијемо оружје,
сваки свога тирана да хватамо га врат. И ми аустријског цара, и
српски сељаци свога краља.“
„Ако уопште и буде рата...“- гласно је размишљао Драго.
„Па, судећи по расположењу, биће.“- задовољно одговори Тоне.
„Ја и друг Марјан смо, управо, јуче, били на великим демонстрацијама у Љубљани због убиства надвојводе Фердинанда. Могу вам
рећи, велико је незадовољство овдашњег народа против Србије. И
бискуп Јеглич је говорио. После је предводио литију по Љубљани,
говорећи да је рат против Срба праведан и свет и молећи за победу
аустријског оружја.“
„Ако ли неко и говори добре речи о Србима, завршава на робији.“- укључи се у разговор Марјан док су их сви сељани слушали
без даха, желећи да упију сваку вест из великог, далеког света.
„Тако је завршио и песник Иван Цанкар.“- додаде Тоне.
И заиста, у великом свету који их је окруживао, после сарајевског
атентата, изливи мржње према Србима избијали су у разним градовима, од словеначких земаља, па преко Хрватске и Славоније, све
до Босне.
Већ у првом налету ухапшени су виђенији Срби, па је на хиљаде
интернирано у логоре широм монархије. Велики број простих српских сељака био је стрељан или обешен, највише у Босни и најчешће без икаквог суда.
У босанском месту Челебићи убијено је скоро сто недужних српских цивила од стране муслиманске милиције.
Гомиле олоша, са царевом сликом у рукама, упадали су у куће
угледних српских домаћина, пљачкајући и злостављајући укућане.
Уз нескривену мржњу, користећи насталу прилику, демолирају се
православне цркве, врше се нужде у путире, кидају одежде, уводи
стока у олтаре, стакла разбијају.
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Остало је у архивама записано да је немачки конзул из Сарајева
јавио „како се широм Босне доживљава Вартоломејска ноћ, јер је
власт оставила на вољу руљи хрватских и муслиманских момака
вандалско деловање.“
Anonimus у свом полицијском извештају записује:
„Беше то јединствени случај у историји да један крштени народ
- мислећи на Хрвате: овако разбојнички уништава хришћанску
цркву.“
У Загребу литију предводи надбискуп Антун Бауер узвикујући:
„Хрвати јунаци, у најтежим временима стајали су ваши дједови
вјерно уз пријестол, па ћете и ви у својој вјерности за краља дати
крв и живот свој.“
У Љубљани бискуп Јеглич држи говор на великим демонстрацијама и у њему каже:
„Словеначки хришћански људи, окупили смо се пред свeзнајућим
Богом, светим и праведним, да положимо заклетву непоколебљиве
верности свом светом цару, својој лепој аустријској отаџбини, и
то верност до последњег даха, верност до смрти. Ова света
заклетва водиће вас у свети рат против окорелих злочинаца Срба.“
Док траје његов говор присутни народ здушно је узвикивао “Србе
на врбе.“
У једном часу, ти изливи мржње су узели такве размере да је морао и бечки двор да интервенише. Сам цар Франц Јозеф изјављује
да не жели да услед неоправданих хапшења и лојални српски елементи крену у штетном правцу по државу. Након те изјаве, босански намесник, генерал Оскар Поћорек, понемчени Словенац, уводи преки војни суд да би успоставио ред.
Несвесни свега што се дешавало у великом свету који их је окруживао, бодрички сељаци су још сањали своју револуцију и спремали се за њу, остајући у радњи Драге Ференца до дубоко у ноћ да дискутују о обичним стварима, оговарајући оне који нису присутни,
смејући се догодовштинама из својих малих, кметовских живота.
Ту и тамо, добијајући вести на кашичицу, расправљали су међ' собом о томе како би било најбоље решити државне проблеме, не
схватајући да их точак историје неумитно води својим путем и не
питајући их за одобрење.
Виспренији међу њима, људи попут Михе Коларича, били су
свесни количине зла у времену пред њима, те су се повлачили у
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себе страхујући за своје ближње. Ту ноћ, враћајући се кући из Драгине берберске радње, ходајући упоредо са братом и кумом - друг
Марјан је остао код мајстора да преноћи - пустио је ову двојицу да
разглабају о светским темама, о револуцији, о туђим женама, о томе
чији је зној тежи, раднички или сељачки.
И дуго у ноћ, када се све умирило и сви заспали, остао је крај колевке свог сина првенца, малог-Михе, и посматрао га док спава. Посматрао је његово мало лице, тек рођено, анђеоског обличја, његове
окице иза којих је спавала невина дечија душица несвесна света у
који је дошла. Гледао је сина како дише и сваки пут кад би му се
чинило да се овај умирио, да је престао да увлачи ваздух, Миха је
журно напрезао очи док не позна неки знак живота, надимање стомачића, покрет рукама, звук изласка ваздуха, и тако у круг.
Минуте су пролазиле, а Миха се није мицао од колевке.
Уживао је у гледању тог малог бића. Пригушивао би своје дисање, или би дисао некуд у страну, да не наруши склад окружења
око тог створенцета, да не наруши рајски мир у колевци.
Колико је муке потребно да се подигне једно дете, колико година,
колико зноја и суза, размишљао је, а онда, из незнаних даљина, одлуком неког туђег човека, силника, то дете, поставши човек, бива
употребљен за туђе амбиције и потребе и уништен у трену. И мене
су одгајали моји родитељи, мој покојни отац и моја мати, а већ
сутра ће страни човек, који чак и не говори мојим језиком, који није
удисао ливаде мог завичаја, и ходао шумама око Бохињског језера,
одвести ме да пуцам на неког другог обичног човека, да у тренутку
уништим његове снове, наде и сву његову животну радост.
Мали сине мој, помислио је Миха и суза му заискри у дну ока,
опрости ми што сам те увео у овај паклени свет, свет без душе и
божанског благослова.
*
Имаћу дете, крв моју носиће неко, име моје наставиће се међу људима, у истом тренутку еуфорично је размишљао Младен.
Тај дан рекла му је Ангелина како све у њеном телу указује да је
остала у благословеном стању. И старије жене са којима се саветовала, и његова мати Душа казала је исто. И жеља за храном јој се
повећала. И нагон за повраћањем.
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Све како бива кад је жена затруднела.
Вечерас он, под утиском тог сазнања, не може да спава, иако га
сутра очекује тежак рад. Жњеће се жито, ако послужи време. Мора
се одморити, говори сам себи. Мора спавати, понавља, али срце му
пева, груди му се узбуркале. Дете моје, даће Бог, мушко да буде,
наследник, војничина, осветник косовски и ослободилац васцеле
Србије. И већ у мислима види свог сина као великог војсковођу, на
челу војске са сабљом у руци, од арханђела миропомазаног, од
Светог Николе и светаца божијих оплемењеног.
Да се чује за име Станковића, узвикују му милиони гласова у његовој глави, гласова свих предака његових.
Хвалим те Господе, благодарим, помисли и три пута се журно
прекрсти. Покуша још једном да заспи. Приљуби се уз своју женицу, своју Гину, која је спавала чврстим сном. Нека је, нека спава,
мисли му смењиваше једна другу, нека се добро одмори, јер наследника носи.
Добра је ова Ангелина, закључи у себи, добро је што је упознах и
доведох к себи, кући. Кућевна је, жилава, јака, пожртвована, одана,
све је. Права жена!
А беше је упознао захваљујући Шолету, чија је кућа носила надимак Кајмачари, и који је био највећа абровача у селу, највећа
жентурача како му је тепао брат Петар, а овом било мило због тога
као да му је на груди прикачен какав орден. Знао је тај Шоле све
људе по северној Мачви, ко се са ким састаје, ко због које удовице,
снајке или јеје прескаче тарабе, ко краде, а ко воли да лаже. Знао је
нарав свакоме, ко воли да се туче, а ко одма' за нож потеже. Обилазио је славе и преславе, познавао и честите домаћине и све пропалице по селима.
Доносио вести пре добошара, а спавао скоро да није никако. Веле
злобници да је то због тога што се бојао вила и букача, и свакојаких
бића.
Право презиме Шолово било је Филиповић, а право име Златан,
али је ретко ко за то знао. Шоле је Младену и Пери био близак род,
са материне стране. Наиме, он беше син Душине сестре Руже која
се, јасно, удала у Филиповиће, али је непосредно после порођаја
умрла, па су га отхраниле тетке, очеве сестре, Смиља и Радинка.
Између свега, волео је Шоле и да проводаџише, те је тако, у договору са братом Пером, којег је много слушао и волео - неки веле
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да је то због тога што га се бојао, јер је Петар био кратак на живцима и волео да удари - одлучио да Младена упозна са својом
сестром од стрица, из Црне Баре.
Зато је повео Младена са собом на патарице, на други дан славе
Светог Јована, у Црну Бару, село крај реке Дрине, и путем, док су
јахали коње, испричао му све о том свом стрицу и његовој породици.
Тај стриц његов, Чеда му беше име, био је млађи брат Шоловом
оцу Крстивоју, па се зато, некад, са имања на коме је рођен, у Старом Ноћају, вратио на темеље куће из које потиче њихова мајка, а
то беше управо у Црној Бари, на обали Дрине.
„Тамо се и окућио и оженио, но, у том браку остаде без наследника, са само једном кћерком, Ангелином.“ - говорио је путем
Младену, без даха, без запете.
Но, у свој тој причи без краја и конца, од које је Младен слабо
шта памтио и повезивао, није заборавио и да га опомене да овај не
улази ни у какве расправе са другим гостима у кући, такозваним домаћим гостима, из села, јер су Подрињци незгодне и преке нарави,
и тешко да би прешли преко било чега без шакетања, ма колико то
ситно или небитно звучало.
„Гори су са живцима од нашега Пере, а ти знаш кол'ко је он нетачан!“- закључи у једном тренутку.
Тај дан је Младен први пут видео Ангелину, ћерку тог Чеде који
се вратио на темеље материне куће.
После неколико месеци, неуморним радом Шолета Кајмачара и
Петра Станковића, дошло је и до свадбе између ових двоје. Дошло
би и пре, да се није чекао навршетак године дана од смрти покојног
Живка.
Зато се, говорио је Шоле у шали, најбоље женити после Турака и
Бугара, а пре Шваба, алудирајући на протекле балканске војне и ову
која се спрема.
„Испаде Шоле добар пророк.“- помисли вечерас Младен док је
посматрао своју жену док спава: „Изгледа да ћемо стварно ратовати
и са Швабама.“
И тако, сав у мислима, мало спавајући, а мало се вртећи по кревету, проведе Младен ову ноћ да би га, у цик зоре, пре свитања,
пробудила Ангелина, те он устаде тешке главе да са људима жање
жито.
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Кад дође јули, време жетве, чим сазре жито народ се сложно окупи по пољима, па, испомажући једно другоме, једнодушно почне
скидати летину док свака њива не буде очишћена. У бројчано великим кућним задругама као што је некад било у несретног Марка
Лукића где их је било двадесетседморо, а онда је, веле људи због
клетви и урока, кућна задруга његова изумрла и кућа затравила да
јој се ни темељи не виде, сами су скидали жито без потребе за помоћи са стране.
У мањим задругама и инокосним домаћинствима једни другима
су ишли на мобу, па тако заједничким снагама истеривали ђавола из
поља. Куће Станковића и Кајмачаревих су одувек испомагали једни
друге. Тако је и ове године било. Прво су пожњели Крстивојеву
њиву, јер она беше на греди, па раније сазрева, а након пар дана,
Шоле и отац му дођоше да врате помоћ Станковићима.
Ујутро, око четири сата, почеше поткивати косе тако да је одјекивало околином. У својим главама бејаху обузети суморним слутњама због белосветских претњи које су се надвиле над њиховим
животима. Размишљаше посве домаћински, право сељачки, да скину жито пре могућег рата, да остане хране у кући за жене и нејач, па
и за њих кад се врате. А нова сетва је далеко, тек догодине, треба
живети, треба јести. Само да Шваба не навали пре жетве, мишљаше, а после ћемо се гонити, па ком опанци, ком обојци.
Жене, упоредо са мушкима, плеле су ужади од жита за везивање
снопља и то све пожурујући једна другу, да заврше док је роса.
Кад је спала роса, Младен, Пера и Шоле кренуше да косе жито,
ћутећи, сваки са својим теретом у грудима и глави. Једино је Шоле
по који пут опсовао, те Швабу, те косу, а после се и он умирио од
напорног рада, штедећи снагу.
Жене су, а у првом реду две снаје, Гина и Деса, а за њима и пар
другарица њихових, из комшилука - баба Душа је за то време чувала децу - купиле српом жито, па га везивале у руковети.
На крају, пратећи све њих, остарели Крстивоје је везивао снопље
ужадима од жита сплетених још пре зоре. Деса Петрова је, уз рад,
посматрала испод ока Гину желећи да види по њеним кретњама да
ли се ова уморила, колико још може издржати напоран рад јер је у
другом стању, па да је пошаље под орах да се одмори и окрепи.
Но, Гина беше од доброг материјала, како се умела хвалити, па
држаше упоредан корак за свима.
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Цео дан је пратила косце, одмарала се само кад би и они стали, па
је и увече, са свима једнако, кад је минуло сунце, да се жито не би
крунило, руковети денула у крстине, све по реду, једну иза друге,
по седамнаест у сваку.
Њена воља, и снага у њој, охрабривале су и остале жене за рад, те
не беше кукњаве и саботаже каква се дешава у мноштву радника
понекад.
Тако су радили и сутрадан. Тек трећег дана, с обзиром да остаде
мало посла, рекоше Ангелини да остане кући и одмори се, што ову
готово наљути, али се покори вољи старијих.
Тог дана су, покосивши предходно сво жито, са њиве крстине
пренели у шинским колима и саденули их у стогове, чекајући вршалицу.
Време чекања прекратише ручајући и испруживши се после јела
на дворишну траву, хтедоше да одморе ноге и протегну кичму.
Шоле, увек расположен за причу, па макар она била и празна, па
макар она била већ испричана ко зна колико пута, опет се стаде
шалити са Младеном на рачун његове расправе са попом Василијем, о којој је он био у потпуности обавештен из извора само
њему знаних. Петар га, скоро раздражљиво, услед умора, али и осетљивости на тему о којој се говори, назва, по ко зна који пут, највећом жентурачом у селу, те да би му било боље да води своју бригу.
„Лако је теби.“- не даде се Шоле збунити:„Ти имаш три наследника за собом, а и Младен ће на годину, ако Бога да, имати дете, а
ја као вук самотњак усамљен чекам да ме ветрови светски одуваје.
Овако, ходајући по селу, водећи туђе бриге, од себе кобађи отерујем самоћу и досаду.“
Ућута, па одмах настави:
„А и Младен би се јако утешио да га нисам оженио. Сад би имао
послушаније у неком манастиру, где переду старешини ноге, праву
свеће и убеђују народ да је Богу мило кад се даје глава за краља и
државу.“
Петру намах постаде жао Шолета, сетивши се да је овај као мали
остао без мајке, да су га тетке Смиља и Радинка одгајиле, те да није
осетио пуно материнске нежности, па се смири мало и покуша да
окрене тему:
„Него, окани се сад женидбе и самоће, доћи ћеш и ти на ред за то.
Што би дао тај твој праведни Бог да теби буде боље него нама, него
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реци каква је светска ситуација, нешто сам те слабо чуо данас на
кошњи, заклонило ми слух шкрипање косе.“
„Шта да ти кажем, брате мој Перо.“- одљути се Шоле зачас не
желећи да пропусти могућност да још једном начне светску политику:„На прилику, Шваба има свој план за Србију стотинама година, па му је сад згодно да га оствари, ал' мислим се, неће можда
смети од Руса и Француза. Они, ако не одступе - то нас једино може
спасти.“
„Шта има да нас спашава било ко,“- ухвати се Младен у коло: „За
гушу, бре, са Швабом, да завршимо с њим ко са Турцима.“
„Јес, вала, паметно говориш.“- окрену се Петар к њему: „Но, братац, овај пут ћу ја да останем кући, а ти ће да крвариш гаће. Јакако!
Мени је сведно ко ће владати Србима, јал' швапски, јал' наш владар,
ринтаћемо ми за обојицу једнако.“
„Опет тај твој социјалистички отров просипаш. Како може бити
исто кад уместо свог владара добијеш туђег.“
„А у чему је разлика, и преко Саве живеду Срби, и преко Дрине
исто, па шта има фали. Јал' имаду цркву? Јашта, море! Јал' говоре
српски на сред трга, јал' се жену и удаду, све могу, дао Шваба, па
што је гори од Пере Карађорђевог, мог имењака.“
Шоле би радо да прекине ову свађу међ' браћом, па да опет узме
банку, ал' му никаква згодна мисао не паде на ум. Петар опет настави, као да још није истресао сав јед из себе:
„И овденак код Петра и тамо код бечког Фрање, народ је сиротињом прикован за рало горе од робова. Робови су бар имали 'аљине и
храну и где главу да склоне, ми и за то морамо да се потрудимо. Робови су се, 'вако или 'нако, могли ослободити, ал' ми се од наше
невоље отргнути нећемо, влад'о Пера или Фрања.“
„Краљ Петар нам је дао право да лајемо,“- прихвати Шоле његово
гледиште на ствари: „ал' се ми, и поред брбљања, опет савијамо као
гудало по њивама, так'а нам је судбина сељачка.“
„Ама, браћо, ми за други живот не знамо.“- покуша Младен да их
уразуми: „Наши су стари почели да се ослобађаје од Турака под
Карађорђем, а тек се до краја ослободисмо под његовим унуком. И
од наших се тирана, српских, можемо ослободити, ал' не одма', већ
временом. Треба Богу да се обратимо, а не, псујући на њега, слободу да тражимо. Ту нема слободе, браћо, ко год да влада.“
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„Не знам за вас двојицу, ви како 'оћете.“- настави Петар: „ал' мени
је доста ратовања. Неће се моја њива повећати ни да победимо
Швабу, али ће моја деца постати сирочад ако ја погинем. Него се
бојим да смо ми јефтина 'рана за препуцавање наших краљева и
владара, а не за наше добро.“
„А, оно, на прилику, у праву си донекле. Треба чувати главу.“спусти Младен тон, сетивши се своје затруднеле жене. Шоле пљуцну у страну рекавши:
„Бог створи људима руке, а они се потуку. Створи им језик, и да
говоре, даде им, а они га почеше псовати. Какви смо, боље да смо
рибе постали, мирнији би свет био.“
„Е, Шоле, нек' и од тебе нешто паметно чусмо.“- не одоли Младен
да га похвали: „Е, јеси паметан ко ово сунце што нас греје.“
„Е, много ми је и оно паметно чим је нашло нас да греје.“- горко
се нашали Петар и устаде, а за њим и ова двојица, јер дође Крстивоје гурајући са људима вршалицу.
„Зверињак греје.“- чуло се још за њим.
Ускоро се запали казан и покрену машина, па се окупише на вршење. Петар је са стога бацао руковети на машину. Шоле их је узимао са машине и бацао по трешу да се раздвоји семе од стабљике.
Док је семе упадало доле у џак - којег је Крстивоје склањао чим
би се напунио и стављао празан - плева је ишла посебно у поњаве,
те су их жене, када би се ове напуниле носиле у плевару и слагале
да буде марви храна преко зиме.
На крају машине, у прашњавом облаку, ознојаног лица на који су
се лепили ситни остаци плеве, стајао је Младен са вилама и њима
купио преосталу сламу носећи је у стог, лицем у лице са својим
мислима и насамо са свим својим стрепњама.
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Народ се савија и крсти
У четвртак 23. јула 1914. године Аустро-Угарска је предала ултиматум српским властима у коме исте оптужује да нису учинили ништа у погледу обавеза преузетих након анексије Босне од стране
Царске и Краљевске владе у Бечу, те да су толерисали злочиначки
рад разних друштава и удружења управљен против Монархије, што
се манифестовало у читавом низу атентата и терористичких дела
током протеклих пар година.
По селима широм Србије су, те вечери и сутрадан, добошари сазивали народ читајући им текст ултиматума. Сељаци су прекидали
вршидбу, хитали са њива у село слушајући саопштење и расправљајући међ' собом. Тако је било и у мачванском Старом Ноћају, у
којем је локални добошар Реља скупљао сељаке по групама, на раскрсницама, у центру, испред цркве, а у многоме му је посао олакшавао Шоле Кајмачар, који је, сматрајући се упућеним у светска
збивања, придиковао по селу како Шваба прети празном пушком
јер, свакако, неће смети на Србију због Руса.
„Све ће то Пашић уредити како треба.“- тобоже је знао он.
Људи су слушали мало Рељу мало Шолета, слуђени, збуњени, крстећи се по ваздан и пропитујући међу собом.
„Аустрија 'оће рат, па то ти је!“- говорили су: „Само шта ће Русија
да каже, па Француска, па Енглезија...“
Окружујући Рељу, прекидали би га, с времена на време, псовкама,
а овај би, дуготрпељиво чекајући да се стиша галама и немир, након
тога настављао са читањем:
„Због тога је Царска и Краљевска влада приморана да од српске
владе затражи да преузме следеће кораке:
- да забрани сваку публикацију којом се изазива мржња ка Монархији и чија је тежња упућена против територијалног интегритета
Аустро-Угарске,
- да распусти сва друштва која се баве пропагандом против
Аустро-Угарске,
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- да прими у сарадњу у Србији органе Царске Краљевске владе
ради угушивања покрета против територијалног интегритета Монархије...“
Овде би се, готово по правилу, опет чули повици негодовања и
звиждуци, па би Реља на час прекидао, молећи за мир и тишину да
обави до краја своју обавезу.
Затим би настављао гласније:
„Да одмах, без условљавања, притвори сва лица која су компромитована резултатима сарајевске истраге, а у првом реду мајора
Воју Танкосића.“
„Уа! Не дамо Воју!“- гневно би прекидали Рељу млади сељаци,
срчани и пуни духа, показујући наглас своју оданост према доказаним родољубима, иако већином за овог мајора никад пре нису ни
чули. Но, Реља би остајао непоколебан читајући и даље:
„Да уклони из војске и администрације све официре и чиновнике
криве за пропаганду против Аустро-Угарске.“
Овај стари добошар, који је у Стари Ноћај стигао негде из Јадра,
предосећао је на овом месту опште негодовање и уз гурање и претње упућене њему као да је он састављао ултиматум, почео савијати папир у руци и стављати га у џеп кошуље. Знао је он добро
овај народ, срастао је са њим, иако се на прсте једне руке могу избројати сељаци који о њему знају и слово више од надимка, не питајући га никад за право име или за презиме, за породицу, здравље,
мишљење или било шта друго. Он је за њих био држава, а држава
се не пита, њој се дају само одговори.
Последњу је реченицу изговорио напамет, склањајући се од узрујаног народа:
„Царска Краљевска влада очекује одговор до суботе, 25-ог овог
месеца, до шест часова поподне.“
Након тих речи би се добошар брзо повукао испред побеснелог
народа што га је псовао к'о да је он, Боже 'прости, цар Фрања, а не
убоги Реља, како се после правдао у срезу тражећи жандарма да га
прати и чува од светине.
За разлику од простог народа српског, ускиптелог, од предходна
два рата огрубелог, који је већ узвикивао по улицама како ће или
они средити нас, или ми њих, држање званичне Србије бејаше у
правцу смиривања тензије, иако је текст ултиматума видљиво био
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срачунат да је понизи, али и да суштински наруши њену самосталност.
Српска влада се састала исте вечери када јој је ултиматум упућен
и закључила да јој преостаје само ратна опција. Регент Александар
у писму руском цару Николају II пише:
„Захтеви у Аустро-Угарској ноти понижавају Србију и не слажу
се са достојанством независне државе.“
То вече, у четвртак дакле, Старим Ноћајем проструја вест да ће
се, по одлуци његовог преосвештенства владике Шабачког, држати,
одмах ујутро, на дан Пресвете Богородице, у свим храмовима православне цркве, молебан за мир и, након њега, Света Литургија. По
молби свештенослужитеља Василија позива се сав народ у цркву на
измирење, причест и опрост грехова.
Петар уђе у Младенову кућу у тренутку када је овај вечерао са
женом и мајком. Седе за сто ћутећи. Младен га понуди јелом. Овај
откиде парче проје рекавши да ће се само мало осолити.
Поче жвакати проју гледајући у под и даље, без речи, док су га
ово троје упитно посматрали прекинувши, на тренутак, с јелом.
„Шта ти је, рано?“- упита га, напокон, мати његова, Душа.
„Велим, рат ће.“- замишљено одговори Петар и даље гледајући у
под.
„Рат.“- понови Младен за њим настављајући са јелом.
„Као да је рат само реч.“- Петар је одавао утисак очајног човека:
„У турском и бугарском рату гледао сам туђе старице и старце,
ситну децу и богаље, како седу у празним кућама унезвереним погледима молећи за милост, за прост живот, гладни, са празним амбарима и салашима, са тором и обором празним, без обуће, без плуга и мотике, без ножа и кашике.
Туђе, непознате људе гледао сам како молу за голи живот. Знао
сам да ће, кад ми одемо, чупати травицу, грепсти земљу и скидати
кору са дрвећа да преживе, а ускоро ће доћи време да гледам свој
род рођени како од ужаса луди и звери, како се сакрива по пустарама и јаругама, како умире по збеговима.“
„Даће Бог да остане мир. Рекао је Шоле…“- покуша Младен да га
умири видевши да му је брат пао у очајање.
„Та, окани се ти слушања тог наклапала сеоског. Лако је њему, ни
рода, ни порода. Он и отац седе сами ко клипе у кући, па само вире
по туђим двориштима. Бађи, воде туђу бригу, а не виде своју беду.
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А ми, брате, шта ћемо нас двојица. Ја имам три малена сина, најстаријем је тек шеста година, а твоје је на путу. Шта ћемо са женама,
са нашом матером остарелом. Ком богу да се ми окренемо?“
„Па шта ћемо сад, то нам је што нам је. Неће бити боље ни другима.“- помирљиво настави Младен.
„Ја сам, велим, данас размишљ'о о томе што нас чека. И нас и све
те друге. И ове што се уздаје у Пашићеву памет, и оне што се уздаје
у руског цара. И мислим се, бато мој, да будемо паметни обојица.“
„Па, реци шта мислиш. Шта да радимо?“
„Пошто је ово наше село уз границу, а ја знам, војник сам био и
бићу опет, не бежим од тога, да ћемо ми граничари први награјисати кад нагрне Фрањина силесија преко Саве. Ја предлажем да
ми своје жене и децу пошљемо у Поцерину, у Текериш код Десиних. Слушај ме, немо' одма' да се противиш.“- пожури видевши да
је Младен почео да врти главом.
„Ја сам дуже ратов'о од тебе, и старији сам. Сад кад нам је отац,
Бог да му душу прости, покојни, ја сам старешина и глава. Зато ме
слушај!“
„Не знам, бато, има ли потребе за тим.“
„Е, ја ти кажем да има! Хоћеш ли, кад Шваба нагрне и потера нас
ка Церу, да оставиш жену на извол'те, њу и матер да ти силују, да
их затекнеш мртве и распарчане кад се вратимо.“
„А ти већ знаш и да ће нас отерати, и да ћемо се вратити. Да ти
ниси неки војни стратег.“- хтеде Младен да окрене на шалу, али му
Петар не допусти да се шали.
„Па и да не пређу Саву, да упадну на другој страни у Србију, опет
ће нас тући хаубицама и засипати нам кровове на главе, а овде у
селу смо им на домаку. Опет је Текериш безбеднији, донде барем,
Шваба неће успети да продре.“
„Шта ти кажеш, мати?“- упита Младен матеру видевши, по погледу, да се и његова Ангелина колеба.
„Ја ћу да вам рекнем шта ваља чинити, а ви буд'те паметни па
послушајте. Нисам ја, да простите, људи сте, рађала ни коње, ни бикове, већ здраву децу. Пош'љите жене своје и децу у Поцерину, и то
колико сутра, а вас двојица ћете и тако бити у војску позвани, а
мене оставите овде да чувам огњиште и кућни праг. Ја сам стара, и
мене неће нико дирати.“
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„Е, мати,“- уздахну Петар: „не знаш ти Швабе. Нико овде није
безбедан.“
„Само ви мене послушајте и не берите бригу.“
Ангелина је све време ћутала без жеље да се, имало, уплиће у разговор, бринући се за свог старог оца Чеду чије село беше, попут
староноћајског, поред обале Саве, на домаку артиљерије, свесна да
је и он тамо у истој опасности.
Но, и поред свега, она се без поговора покорила заповести Младеновој када је одлучено да Пера сутра, у двоје кола, повезе своју
породицу и њу у, Ангелини, далек и непознат поцерски крај.
И заиста, ујутро се, зарана, почеше паковати, и Пера, и жена му
Деса којој радосно срце заигра због одласка у завичај, код родитеља, и даље, у својој простодушности, мислећи да од рата ништа
бити неће, те да ће лето провести на церским пашњацима и ливадама, водећи децу до извора и потока на којима је и сама одрастала.
Пролазећи селом, а оно као да је сво изашло на улицу хитајући у
цркву на молебан, кретајући се у маленој колони, у предњим колима, које је вукла кобила Зринка, Петар са децом, а за њим жена
његова Деса и Ангелина, жена брата његовог, приметише да су се и
многи други спремали на сеобу.
Уопште, свет се улицом кретао брзо, погурено, загњурен у неке
своје мисли и намере, не питајући никог ни за шта, сви бејаху уозбиљени, у паници, у неким својим унутрашњим мукама које настојаху сами да надвладају, без уплитања са стране.
Младен, отпративши укућане, преобуче се у свечано одело и, после много времена, са мајком, крену до цркве на Богослужење.
А под наосом црквеним затекоше мноштво света тако да се није
могло ни померити. Сви загледани у под, нико не говори, само
отпевавају „Господе помилуј.“
Неки људи отворише споредне прозоре да уђе свежег ваздуха,
износе бабе које су од врућине и недостатка ваздуха пале у несвест,
ствара се још већа гужва, не толико на мушкој колико на женској
страни цркве. Свештеник Василије кадионицу домаћински наложио
брикетима и тамјаном, па маше на све стране.
Народ се савија и крсти.
Стрина Вида, травкарка која је заливала олово покојном Живку
Станковићу и многима у селу, расплакала се у углу, па запевањем
својим заглушује попа. Људи се окрећу ка њој, а отац-Васа рукама
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показује ипођакону и чтецима да је изведу напоље. Види Младен да
она у први мах неће, али под снажним мушким мишицама бива
готово изнесена. Сав народ стаде окретати главе да боље види сцену потпуно заборављајући на попа и молитву, јер је стрина Вида
била позната уздуж и попреко села.
Кад је изнесоше, зачу се пар коментара, а онда се опет све утиша.
Василије настави да влада унутар цркве стављајући божанствене
Дарове на свети Престо и, завршавајући молитву приношења, вапијући гласно:
„Шчедротами јединороднаго Сина твојего, с нимже благословен
јеси, со пресвјатим и благим и животворјашчим твојим Духом,
ниње и присно и во вјеки вјеков.“
Затим, у оној гужви многи хтедоше да клекну док је чтец читао
Вјерују, па се црква ускомеша још и више. Неки изађоше мокри од
зноја и врућине, па нервозно, напољу, у порти, завише дуван.
Започеше разговоре.
Започеше анализе текуће светске ситуације и расправе о могућем
развоју догађаја.
У неко доба, утиша се црквени хор и зачу се глас попа Василија.
„Говорићу вам у име Оца, и Сина и Духа Свјатаго.“- каза, па се
прекрсти позлаћеним крстом на постољу којег држаше у десној
руци, а за њим и сав народ.
„Отоич ми је један чо'ек, сељанин овдашњи, замерио због давног
догађаја из мог живота, који га је...“- започе проповед Василије док
га је народ пажљиво слушао да су чак и они у најудаљенијим деловима порте чули. Причао је одрешито, громко, самоуверено, као да
кроз њега говори сам Господ, па се и Младен зачуди овим речима и
наћули уши да чује све.
„...који га је одгнао од цркве и молитвеног живота. Не желећи да
схвати да Бог праведне љуби, а грешне милује он је заборавио да Господ хода покрај сваког од нас чинећи својом промишљу да и они
који су пошли у свет као вуци, из света дођу попут јагањаца. Сав
народ греши у уму, срцу или телу, па и свештеници. Сви ће одговарати пред Божијим судом због својих дела, а свештеници понајвише, зато није на нама да судимо тако што ћемо одгурнути свештеникову руку, јер није то рука грешнога човека већ чина његовог,
који је старији од нас свију присутних овдекар.
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И зато ја тражећи опрост за своје грехове тражим да и сви један
другом опростите као што су се наши стари мирили међусобно и
опраштали увреде пред погибију и суд Божији.“
Знао је Младен да поп Василије на њега и незгоду с њиме циља,
знао је то и по томе што га је овај, говорећи све то, гледао у по
очију. Осети у први час кајање, па га затим некакав зао дух преплави отпором ка свештенику, стварајући му пред очима слику свега
виђеног на обали Саве. Хтеде да се окрене и изађе напоље из цркве,
но ноге као да га нису слушале, па остаде прикован за место на
коме је стајао. Док је у Младену трајала та унутрашња борба поп
Васа је настављао да говори осврнувши се у проповеди на ситуацију која је све тиштила.
„У Светом писму Божијем говори се о лењивцу: „Иди к мраву,
лењивче, гледај путеве његове и мудруј.“ А ја кажем сад овде, пред
вама, не само мраву, него и пчели се може упутити човек да се научи вредноћи, али и поретку.
Но, чак и не само то, него се од њих може научити и нечем толико
великом да се то, у толикој мери, врло ретко виђа у природи.
То је њихово велико пожртвовање!
За народ своје кошнице свака је пчела у сваком тренутку готова
положити живот свој. Сматрам да то није по некаквом природном
закону, то је, браћо, безгранични осећај љубави и бриге за себи ближње, за свој нараштај и за све будуће нараштаје који тек треба да
угледају ово светло света божанског.
Зарад тога вам саветујем, браћо, да и ви, по угледу на пчеле погледате у своје срце и одговорите себи као што ћете у вечност одговарати потомству вашем - јесте ли кадри и спремни да, без гунђања,
следите величанствени пример пчела, нарочито сада кад нам се велико зло спрема и туђин хоће да уништи нашу земљицу и слатку
слободицу.
Позивам вас, браћо моја и сестре, да се угледате на пчеле и мраве
и дате славу Господу Богу нашему, да сваки пут којим крене наш
народ српски буде његов пут. Живели и по реду и старешинству
приђите да се причестимо.“
Отац Василије узе путир и кашичицу у руке, даде очима знак
појцима да почну појати „Тјело Христово примите, источника бесмертнаго вкусите“, а народ, прво мушкарци, па жене, стадоше у
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ред да приме причест, чак и они који су до малочас дуванили испред цркве, у порти.
Младен, којем је лицемерје у души многих верника дозлогрдило,
погну главу да се не саблазни због таквих. С друге стране, примети
и неколицину људи који стајаше смерно, са сузама у очима, те се
мало умири у срцу. Но, кад је из руку оца Василија примао тело
Христово трудио се да, спуштајући поглед, овог не погледа у лице.
Након причести, настало је опште мирење међу присутним народом и сви су праштали једни другима раније увреде и свађе. Поп
Василије остави у олтару путир, па изађе међ' народ љубећи се са
свима и тражећи од сваког да му халали, ако су икад имали какав
неспоразум. Дошавши до Младена, загрли га и пољуби, говорећи:
„Шваба нас је измирио.“
Из Младена изиђе зао дух, па прихвати помирење.
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Током јула запалила се Европа
Раном зором, још пре сванућа, неко је, покуцавши на прозор, пробудио Младена. Овај устаде, па отворивши врата угледа мрко Перино лице.
„Па ти пре назад нег' тамо.“- промрмља збуњено не стигавши ни
да пита за жену. Пера прође крај њега у кућу уморно корачајући.
„Иди,“- рече му пошто седе за сто: „иди, одведи Зринку у шталу и
раседлај је, а ја ћу пробудити матер, па ћу вам ондак све испричати.“
„Шта се десило?“- Младен као да тек сада дође себи, па ово изусти забринуто.
„Та, иди, братац, да данем душом, море, нисам спавао целу ноћ.“
Младен, као ошамућен, крену у двориште. Иза себе чу Перу како
виче за њим.
„И не секирај се ништа. Сместио сам ти жену на сигурно! И твоју
и моју.“
Тада у собу уђе и Душа коју пробуди говор, а она је, попут осталог старијег света, имала лак сан. Пера се окрете ка матери док је
она, брзином која је одавала забринутост, везивала мараму на главу.
„Помози Бог, мати. Кажем, оставио сам их све у Текеришу, да не
бринете. Сад им је тамо боље него овде.“
„Бог добро дао.“- сањиво одговори Душа и ућута клекнувши крај
шпорета да наложи ватру.
„Стави каву, не било ти заповеђено.“- додаде Петар.
„Што си се одма' вратио? Да се није нешто десило тамо?“
„Ама, није, шта вам је обома. Причаћу ти, чекај да дође Младен.
Има шта да се чује.“- Петар уморно клону главом без снаге да два
пута објашњава. Душа то схвати, па без речи насу воду у џезву.
Недуго потом, очигледно журећи назад, уђе и Младен у кућу, те
им Петар, обома потанко исприча све што се десило у Текеришу и
путем, због чега се тако брзо вратио.
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Рече им да цела Србија бруји о неизбежном рату. Многи одлазе у
сеобу у унутрашњост земље, према Шумадији, својим рођацима.
Путеви су препуни народа, једни одлазе ка Ваљеву, други се враћају оданде, као муве без главе, сви у страху и напетом ишчекивању.
Рече им како ће бити мобилизација ускоро, можда већ данас, па је
зато дошао, да не окасни, да да пример другима како се одазива на
позив отаџбине.
Док је говорио Младен га је нетремице посматрао видевши како
то више није онај малодушни Петар, безвољни, који је сит свега, а
нарочито пушке и куршума. Како је сместио жену и децу на сигурно, верујући чврсто да до тамо швапска чизма неће крочити, самоуверено је сматрао да ће наша војска ствар завршити још ту око
река, Дрине и Саве, те да ће до јесени све бити опет како је и било.
Петар је сада био готово оран за рат.
Као да је прошле ноћи скинуо велики терет са плећа, сада је опет
био онај стари војник, пун самопоуздања, као када је кретао на Турчина или, ономад, на Бугара.
После је мало прилегао на отоману, уморан од дугог путовања до
Текериша и назад.
А Текериш, то је место са оне стране церске планине, са које се
види цела Мачва, како су имали обичај говорити брђани са ње.
Види се све до Саве, па и преко ње, кад је лепо, прозирно, време.
Види се Митровица на другој обали, угарској.
Не виде се само људи митровачки.
И велика ужурбаност на њеним трговима. И војска у плавим
униформама која долази са свих страна великог царства, која се
прикупља у касарнама и логорима око града.
Не виде се високи официри који се припремају за будућу инвазију
на непослушног суседа. Грађани митровачки, дубоко подељени по
националној припадности, затварају се у својим кућама и народним
удружењима и воде гласне расправе на тему будућег рата.
Хрвати и Немци се спремају за рат и велику пљачку, Срби ћуте и
у себи грде аустријског цара и његове солдате. Знају да њих неће
мобилисати у рат против Србије, али су уверени да ће их послати на
источни фронт, да буду топовска храна руској браћи.
Угарска власт превентивно хапси виђеније Србе.
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Због тога нико ни у ког нема поверења, нико се у очи не гледа,
сви су увукли главе у рамена и журе, тобоже, неким својим послом.
Својим послом, а што даље од људи.
Срби су на опрезу од царских шпијуна и дојучерашњих добрих
комшија, иноверника. Сад се глава може изгубити и због једне погрешно протумачене речи, упозоравали су укућани једни друге.
Страх влада градом препуном војника. Војника који говоре туђим,
страним језицима, понашају се бахато и нервозно и машају се пушака за сваку ситницу. Војника који са обешћу и ниподоштавањем
гледају преко реке, на супротну обалу, тамо где почиње територија
омражене им државе, псујући при сваком помену њеног имена и
пљујући у воду пуни мржње.
Та река, Сава, једино она дели омразом потопљени град Митровицу од села у којем живе браћа Станковићи. И све им изгледа као
да је на дохват руке. Из њиховог дворишта виде се звоници митровачких хришћанских цркава, православне и католичке.
Шта ли сад тамо раде, питао се Петар након што се пробудио из
кратког, дубоког сна, после којег га је ухватио неки занос, нека тајанствена унутарња срећа, каква се јавља увек након времена у којој
је душа човечија пробдела у великим духовним мукама и очајању.
Младен је управо нахранио говеда, помузао краве и истимарио
коње. Сад слободан седе крај брата и зави дуван.
„Кад ћеш научити да га завијаш једном руком?“- зачикавао га је
брат гледајући како овај неспретним сељачким рукама вади дуван
из кесе и набацује по папирићу.
„Како је прошла молитва јуче? Јел' Бог обећао как'у помоћ?“- настави да се спрда док је Младен палио управо завијени дуван.
„Богами, било је мноштво света и Васа је изговорио так'е речи да
су се сви пречестили.“- одговори у једном тренутку Младен након
кратког ћутања. Видело се да му није право то што Петар тера шегу
са светим стварима. Но, овог то није обеспокојило, те настави да се
шегачи.
„Сви се пречестили? Па ондак је све решено. Кад Шваба чује шта
сте урадили има да га нема. Страх је то, еј!“
„Причај ти шта 'оћеш, али ми смо се сви халалили и целивали
међусобно, ко да смо одреда браћа рођена, од једне мајке. Ја сам се
помирио и са Васом, опростио и заборавио све, нека сад Бог враћа
дугове обојици.“
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Петар се замисли на ове речи, али не рече ништа.
Добро је што нисам био, помисли. У том ћутању прекиде их
долазак Шолетов. Након поздрава, Петар и њега упита:
„Јес' и ти јуче био у цркви?“
„Јесам, вала, а што не би био. Нисам ни ја антихрист.“- одговори
му Шоле преко воље, па одмах пређе на тему: „Него, речено ми је у
срезу да свима јавим да буду спремни. Данас се очекује некак'о обавештење из војне команде.“
„Как'о обавештење?“- упита Младен.
„Не знам, не рекоше ништа. Само да не мрдамо из села.“
„Ама, биће мобилизација, људи, па цела Србија говори о томе,
само вас двојица трубите о некак'ом обавештењу као да треба да вас
воде на прело. Те будите спремни, те не мрдајте из села, аман, шта
вам је, постали сте ко деца. Рат, бре!“- Петар поскочи са клупе, па
стаде махнито гестикулирати рукама скачући по дворишту и говорећи гласно, већ на граници вике.
И заиста, те суботе, указом краља Петра наређена је општа мобилизација војске. Она се одвијала по замислима и плановима старог
војводе Радомира Путника и то врло брзо и ефектно, да је то све
зачудило. Мушкарци су остављали непожњевено жито, обавезе по
оборима и шталама предавали женама и одлазили у своје команде.
Одзив је био масован, народно расположење изванредно. У сва три
позива било је скоро пола милиона војника.
И у мачванском селу Стари Ноћај мобилисано је све што је могло
носити пушку.
На зборном месту окупило се мноштво момака и младих мушкараца, тек скућених. Међу њима и браћа Станковићи, Петар и Младен. Међу њима и Гаја Тамнавац, и Глиша Црни, и Шоле Кајмачар,
и Радивоје Ковач, дунђер, син Стеве Ковача. За разлику од сина,
Стева је, пак, због својих година, био ангажован на стражарској
дужности у Последњој одбрани и, као такав, послат на саму границу, на реку Саву.
На прозивци сви се уредно одазиваше, задужујући војну опрему,
одело и пушку, те се спремаше за марш ка месту који је одређен по
ратном распореду.
Припадали су Шабачком одреду Дринске дивизије. Били су део
Треће армије под командом генерала Павла Јуришића Штурма.
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Само је једно име на прозивци остало у ваздуху и нико се није
одазивао на њега. Каплар га понови неколико пута, све гласније, надвикујући се са жамором мобилисаних:
„Златан Филиповић!“
Одједном сви заћуташе гледајући упитно један другог, јер нико
није знао ко је то. Једино је Шоле торокао са неким голобрадим
младићима дајући им нашироко објашњење на њихово зачикавање
око тврдње да рата неће бити, да неће смети Шваба на Србију због
руског цара који Србе воли, тврдње што је из његових уста изашла.
„Златан Филиповић!“- опет ће каплар, гласно и нервозно. Почеше
се врпољити присутни и пропитивати:
„Ко је то, браћо?“
„Нема овдекар таких.“
„Јакако, нема.“
„Ја се, вала, сећам неког Филиповића, ал' тај је умро још пре турског рата од сушице. Чекај, како се звао.“
Неки се почеше и спрдати. Неки се смејаше без везе. Тек, у једном тренутку, Петар се досети:
„Аман, људи, побогу, па то је наш Шоле.“
„Је л' Крстивојев?“- зачу се пар гласова.
„Ја, море, Крстивојев Шоле, они се презивају Филиповић старином.“
„Ааааха.“- оте се уздах неколицини.
Људи почеше коментарисати:
„Па нек тражи ондак Шола Кајмачара, какав, бађи, Златан. Јесу ли
они сумашедши?“
„Ама Шоле, јакако, он је крштен као Златан.“
„Шоле! Шоле!“- повика Пера свог брата од тетке који се и даље
заносио образлагањем политичке ситуације у свету, окружен момцима вазда расположеним за шалу и смех.
„Шоле, бре! Дођи 'вамо, зову те.“
Шоле дотрча до каплара и на постављено питање да ли је он дотични Златан одговори потврдно. Овај се, право војнички, издера на
њега, те што се не јавља, те што се прави луд, те он ће њега овако,
те он ће шњим онако.
Шоле је стајао мирно не схватајући у чему је проблем, јер је од
малих ногу примио здраво за готово стари обичај у српском народу
да носи једно крштено име и презиме, а да га у селу знају под дру120

гим, да га називају другачије. Оно Кајмачар остаде му још од чукундедова који су дошли из камените Херцеговине у стара времена
склонивши се после устанка од турске одмазде, и чиме се он нарочито поносио сматрајући да га то чини потомком ратника, а само
презиме служило му је само у општини или срезу за потребе које
сваком сељаку бејаху мрске, а тичу се плаћања пореза или каквих
других обавеза.
И други у селу носили су ове надимке, такозване 'шпицнамене'
као отиске упечатљивих и у околини упамћених предака. Тако су
браћа Станковићи, као и њихов покојни отац Живко, уосталом, као
и њихов покојни деда Благоја носили 'шпицнаме' Колџићи чије се
значење изгубило током протеклих деценија и векова.
Ти надимци су, на неки начин, правили разлику у селу између
старинаца и дошљака. Наиме, ови други их још нису стекли, и све
док их не стекну нису се могли сматрати старинцима.
Како је било у Старом Ноћају, тако беше и у целој Мачви, па и у
целој Србији. Не само у погледу надимака и, уз њих пратећих згода,
већ и у погледу мобилизације и орности војника за рат.
Но, ипак је српска влада дала у одређеном року доста помирљив
одговор на ултиматум властима у Бечу, сем у оном делу који задире
у питање самосталности земље. Када је, након предаје српског одговора на ултиматум, посланство аустријско напустило Београд,
сви су већ изгубили веру у мирно решење, па и највећи оптимисти,
попут Шола Кајмачара.
У уторак, 28. јула 1914. године из Беча је, телеграмски, преко
Будима, стигла депеша упућена српској влади која је гласила:
„Пошто Краљевска српска влада није дала задовољавајући одговор на ноту коју је предао аустроугарски посланик у Београду
23.07.1914. године, царско-краљевска влада сматра да се од овог
тренутка налази у ратном стању са Србијом.“
Сутрадан, српски савезник Русија објављује рат Аустро-Угарској,
а онда редом Немачка Русији и Француској, њеној савезници. Да би
што пре потукла Француску, немачка војска повређује неутралност
Белгије и прелази преко њене територије, што за последицу има
улазак у рат Велике Британије, белгијске савезнице.
У целој гужви, и малена приморска краљевина Црна Гора узима
своје учешће стајући на страну братске Србије. Још током јула,
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запалило се две трећине Европе, па је Светски рат почео у свој
својој жестини.
Негде у Поцерју, на зборном месту чете у којој су се налазили
мобилисани сељаци из Старог Ноћаја, управо је свиран збор да би
се, у ставу мирно, прочитао проглас српском народу од Краљевске
српске владе:
„На нашу Србију насрнуло је велико зло.“- дежурни фицир, у
ставу мирно, почео је гласно изговарати речи написане на папиру
који је држао у десној руци, као причвршћене за какво постоље:
„Аустро-Угарска нам је објавила рат. Влада Србије је хтела, по
сваку цену, избећи сукоб и зато је изашла у сусрет Аустро-Угарској
влади до крајњих граница попустљивости, преко којих не може ићи
ни једна независна држава.
Због свега, принуђени смо позвати наш храбри народ српски под
заставу да брани своје огњиште и српско племе!“
Шолу, Младену, Петру, Гаји, Глиши и осталим војницима грунуше сузе на очи и они повикаше псујући, свако за себе, швапског
цара и узвикујући име своје земље и име свог старог краља Пере,
Карађорђевог унука, не обраћајући, у бесу, више пажњу на говорника, на строј, те овај прекиде говор да би их остали официри вратили у поредак и врсту до краја читања објаве.
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Разбарушени цветови крвљу натопљени
У исто време, прозивка мобилисаних војника је трајала и у
Аустро-Угарској. До августа је војну униформу обукло готово два
милиона људи. Бохињски сељаци, распоређени у 6. и 28. пешадијску и 22. стрељачку дивизију, управо су се сабирали на зборном
месту у Радовљици, на пољани на којој се, у нека ранија, мирнодопска времена, одржавао вашар.
Они који имадоше храбрости, а међу њима су, свакако, били и
кршни Бохињци, окупише се у кафани код Јанка Кметца желећи да
се опросте једни од других за време док буду одсутни по разним
фронтовима и војним походима. Кафана је била пуна војске са разних страна. Међу њима беху и Коларичи, али и браћа Долич и
Стане који су седели за једним од столова крај широм отвореног
прозора.
Огрнут својом плавом војничком блузом, нехајно пребаченом
преко оба рамена, чији се десни крај готово свукао на плећку, Францек, гледајући у Тонета, упита увек добро обавештене Доличе:
„Шта ви мислите, Полдетови, куда ће нас послати?“
Због погледа њему упућеном Тоне Полдетов сматраше да он треба да одговори:
„Колико смо ми чули, или ће нас оставити ту, у суседству, ка
Италији, или ћемо у Галицију, на Русе.“
„Ма, ићи ћемо на Русе,“- уплете се Силво, брат његов: „Италијани
неће у рат. Чекају да виде која ће страна превагнути.“
„Онда ћемо на Русе.“- закључи Францек забацујући на раме
шаком леве руке онај крај блузе који је, у међувремену, клизнуо низ
леђа. Затим, као за себе, додаде:
„А можда и на Србе.“
На његове речи заграјаше сви за столом.
„То би, зацело, било боље.“
„Срби су ближе. А и пре ћемо с њима изаћи на крај.“
„Мање ћемо и путовати!“
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„Богами,“- Миха ће трезвено: „Нећемо ми добро проћи где год да
нас упуте.“
„Како то мислиш?“- оте се Силву Полдетовом.
„Наши су генерали све неспособни стари магарци.“
„Тише мало.“- упозори га Францек.
„Зашто тише? Нисам ја крив што су наши животи у рукама стараца који имају више протекције на двору него способности у
себи.“
„Мислиш да је на другој страни боље?“- умеша се Тоне: „Мислиш
да је руска војска способна. Па тамо су наши другови комунисти
ушли у све слојеве народа. Руси воде политику, нису поданици као
ми Словенци. Руси су рођени револуционари.“
„То ћемо видети кад запуца.“- Францек остаде опрезан.
„И њихов цар има тајну полицију као и наш.“- рече Миха.
„А нас су обезглавили, пријатељи моји.“- настави Францек: „Брицу Ференца су ухапсили и затворили због његовог југословенства и
републиканства. Ко зна у којој ћелији сад труне.“
„Нико више ником не верује од тада. Сви ћуте и облаче униформу
кад их позову. Сви иду као овце на клање.“
Францек и Миха су наизменично причали, упадајући један другом
у реч. Тоне се покуша нашалити не би ли прекинуо то стално гледање ка једном, па другом.
„Кажеш, ухапшен Ференц. А ко му сада теши Прекмурку. Ти?“погледа ка Францеку. Овај поцрвене, на час обори поглед, али се
брзо прибра, па иронично одговори.
„Не би' ја, Тоне, сад кад сам револуционарно освешћен, кидисао
на жену свог друга. То више приличи оваквим петловима као што је
Стане.“
„Немој уплитати мене, Франц. Нисам ни ја блесав да мењам моје
ново код куће за брицино старо.“- одврати Стане примајући шалу,
па руком крену ка чаши са вином.
За последњих неколико година, од како се оженио, овај голобради
бодрички сељак је у лицу нагло сазрео - на њему не беху више
дечачки обриси на чије чело су падали немирни плавушни праменови косе, очију које су, скоро уплашено, посматрале околину,
ћутљиво лице које би, уз одређену дозу стида одговарало на нечије
постављено питање, никад не износећи своје мишљење, увек примајући, без задршке, речи својих старијих другова, у првом реду
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Михе Коларича и брице Ференца, јер њих сматраше правим узорима. Сада је Стане деловао самоуверено схватајући да је у снази
потпуно равноправан са осталима, да му се, позивом на мобилизацију, и њему одаје једнако признање за мушкост и старешинство
као и другима.
Његов шаљиви коментар измами смешак чак и Михи. Тоне погледа млађег Коларича.
„А ти, куме,“- рече: „ти не идеш с нама. Где су тебе мобилисали?“
„Ја ћу са техничким водом у неку хорватску дивизију коју
називају Вражјом.“
„Не знаш где ће она завршити.“
„Не знам. Само да не одем на Русе. Они су опасни противници.“
„Па, види, немаш ту пуно избора, или ћеш на Русе или на рогате
Србе.“
„Са Србима је лакше.“- одговори Миха и потегне криглу до дна.
Тоне схвати да овај не жели о томе да говори, па позове Јанка Кметца да донесе још једну туру пића.
Неко, у општој гунгули, изненада запева Furmani so furlali. Песму,
у тренутку, као по команди, прихвати цела кафана и друштво се
ућута. Свако се борио са својим мислима, сем Францека који је весело певао, па чак, на крају песме започео другу, Janez na tvoje
zdravje, коју, опет, цела кафана прихвати.
У неко доба, Миха га ухвати за рукав и повуче себи.
„Кај је?“- упита га раздражени Францек, већ увелико занесен веселим песмицама.
„Познајеш ли оног човека?“
Миха му прстом показа непознато свештено лице које је управо
ушло у кафану, па збуњено гледало лево и десно. Било је очигледно
да је дотични ушао с неком намером, или нужде ради, или да нешто
поједе, али је сада, изненађен призором испред себе, мноштвом распеваних, пијаних војника на столицама разбацаним око претрпаних столова, гледао збуњено тражећи пролаз до шанка кроз лавиринт десетина сплетених ногу.
Францек је пар тренутка, пијано, гледао у правцу човека на ког му
је показао брат. Затим, у тренутку, не скривајући изненађење, узвикну:
„Бискуп! Откуд овде бискуп?“
„Ма, какав бискуп, клипане.“- насмеја се кратко Миха, и додаде:
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„Па то је наш друг, искушеник Примож.“
Францек је брата гледао бело, збуњено, не разумевајући ни реч.
„Ама, Примож Кузмич, побогу. Возили смо га на сајам пре неколико година.“- покуша Миха да му објасни.
„Ааа.“- оте се Францеку, а у себи је грозничаво размишљао о коме
је реч, на који сајам, кад? Но, Миха је већ устао и пришао Кузмичу.
Францек је видео брата како се поздравља са бискупом, како му
нешто, окружен ужасном лармом, говори на уво, како се овај нечег
присећа и, након тога, радосно грли Миху.
„Ко му је овај?“- чуо је иза себе глас Тона Полдетовог.
„Не знам, неки бискуп Кузмич.“
„Ајде, човече, какав бискуп.“- осмехну се Тоне и настави певати
окренувши се војницима за суседним столом.
Францек је поново попустио својој природи, па, заборавивши на
песму, радознало посматрао како ова двојица, брат му и загонетни
Кузмич, разговарају широко гестикулирајући рукама. Након тога
видео је како Миха води Кузмича кроз кафану држећи га за руку
као какво дете и грубо разгрчући пролаз, чак и шутирајући испружене ноге пијаних, распеваних војника. Понеко би га попреко погледао спреман за физички обрачун са дрзником, понеко опсовао,
али би се сви, по правилу, повлачили угледавши одежду свештеног
лица које је хитало за Михом.
Најзад стигоше до врата помоћних просторија, те се растадоше,
тако да Кузмич нестаде иза њих, а Миха се, опет, врати за сто. Тек
тада се Францек седи голобрадог искушеника из самостана Светог
Јурја надомак Бледа којег је задато послушање духовног оца упутило ка Лесцу, селу надомак Радовљице и којег су они повезли оне
године када су добро пазарили на сајму.
„Беше ли то девестодевете или девестодесете.“- помисли, али не
успе да заврши мисао, јер га Миха, сав усхићен, прекиде у присећању.
„Замисли, постао је, у међувремену, жупник код светог Бенедикта, а сада је војни капелан у вашој дивизији. Рече ми да сутра,
рано ујутро, идете у Галицију, на фронт са Русима, али, не бој се, по
његовом сазнању брже ћете назад него тамо.“
„Како то?“- изненади се Францек којем прођоше жмарци низ
кичму док је Миха спомињао Русе, а сад му се роди трачак наде да
неће све бити онако страшно како је замишљао.
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„Па, каже да се руска војска неће стићи ни окупити, а наши ће већ
утрчати у Москву. Код њих је расуло какво се не памти.“
„Онда је добро. Боље и тамо него у Србију. Срби ратују већ
годинама.“
„А и боду се роговима.“- нашали се Миха љубећи брата срећан
што је сазнао добре вести од Кузмича.
И заиста, растадоше се те ноћи браћа Коларич у нади и лепим
жељама. Миха, са својим техничарима оде у Хрватску где ће га
припојити славонском домобранству из 42. дивизије, коју сами
Хорвати назваше од миља Вражјом, док старији Францек са Доличима и млађаним Станетом оде у Галицију на Русе, у саставу 17.
крањског пука чије су војнике у мноштву пукова што бејаху укључени у Трећи корпус са седиштем у Грацу, неформално звали Крањски Јанези.
Пре него што су, у септембру 1914. године, стигли на руски фронт, пре но што су у тешким борбама десетковани, ишавши напред, и
заиста, као телад у кланицу, безглаво, без команде, Крањски Јанези
су присуствовали свечаној паради на главној жељезничкој станици
у љубљеној им Љубљани, испраћани од присутних жена, деце и стараца, обучених у бела свечана одела, који су им махали шеширима
и маленим амбрелама. Они, војници, били су овенчавани цвећем
као да одлазе на излет, а не у рат. Присутне жене су прилазиле прозорима вагона, пружале своје љупке ручице ка војничким главама
што су у буљуку извиривали напоље, осмехивале им се и даривале
новим и новим букетима са разноврсним цветовима.
Тек при одласку возова са маршбатаљонима, у њу стигоше неки
други возови, обележени великим црвеним крстовима, са првим рањеницима из Србије. Кад су присутни радозналци и жене које су,
до малочас, раздрагано и весело, пратиле војнике, то видели, постадоше замишљени и у тренутку све ућута. Нестаде разузданог одушевљења. Маршбатаљони, директно са параде, стигавши у Галицију, на прве линије почеше се савијати у крви, јечати, бежати, скривати, док се около њих небо тресло, а земља црвенела од крви.
И живота нестаде у том свеопштем звиждању граната и танади,
тамо у Галицији, где одоше Доличи и Францек, и сви се загњурише
у стрељачке ровове у којима многи и завршише живот, и Словенци
и Руси, и коњи и топови, братски лежећи у смрти као разбарушени
цветови крвљу натопљени.
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Ако је Србин није Србијанац
Миха Коларич је у Митровицу, као део 42. домобранске Вражје
дивизије, стигао у првим августовским данима. Лето се пред њим
бестидно откривало у најлепшим бојама. Непрегледна поља засејана житом и кукурузом доводила су га до усхићења, с обзиром да
пре тога никада није видео тако велику, готово непрегледну равницу.
Иако уморан од труцкања у маршрутном возу препуном војника
који су говорили језиком сличним његовом, али ипак страним, који
су за себе говорили да су Хорвати, цару верни, а домовини одани,
ипак се, сишавши на железничкој станици, једнако преплављеној
плавим униформама, осетио одморним чим је угледао та пространа
поља.
Све око себе је посматрао са детињом радозналошћу, војнике из
разних делова Монархије, Чехе, Хорвате, Мађаре, слушао са занимањем како између себе говоре својим језицима, како се смеју,
пуше, гестикулирају рукама. Имао је утисак да су пред њим све нације света, да бечки цар влада свима њима и држи их у реду, а да
једино рогати Срби тај поредак кваре.
Такође, прилично изненађен примио је к знању чињеницу да, на
јужном ободу града, теку воде оне исте реке коју је оставио у свом
завичају. Имао је утисак као да није ни мрднуо из свог поља бохињског, као да се оно у бескрај растегло, а он сада лута и истражује
те нове, из растегнутости створене пределе.
Биће то само лагана шетња, говорили су војници око њега препричавајући међу собом речи генерала Оскара Потјорека, главнокомандујућег официра у Балканској армији Аустро-Угарске Монархије. Миха, намрштен, слушао је те непознате војнике у себи желећи да верује у то, а у исти час питајући се, због чега су, онда, морали да потегну њега на тако далек пут, што ово нису завршили
људи овдашњи, Славонци и Сремци.
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У пар наврата изгледало је као да су се неред и гужва на железничкој станици отели контроли, да сви избезумљено, попут њега,
траже своје команде и официре, да се не зна ко где иде и коме треба
да се јави. Но, убрзо се около војници почеше постројавати у колоне и крећати, под командом, ка својим одредиштима. И он је, након
кратког времена, у склопу своје чете, кренуо путем који је водио
између два дрвореда платана ка централном делу овог града на
граници монархије.
Ходајући у маршевском поретку гледао је платане, између којих
је водио широки, ситним каменом прекривени пут. Беше то огромно дрвеће, гране у висинама стајаше као заломљене, кора давно
искрзана и пуна старих чворуга.
Испод слоја крцкавог лањског лишћа што ветрови беху разнели
по целој улици, скроз до кућа са леве и десне стране, избијала је
скоро сасушена трава бивајући једнако суморна, више сива него
зелена, скоро наказна.
После добрих пола сата хода кроз овај платански шпалир, његова
колона на једном раскршћу застаде, пропуштајући припаднике делова коњичке дивизије, из неког разлога прашњаве, ознојених коња
под собом.
Вероватно су били на маневрима, помисли Миха.
Недуго потом, скренуше десном улицом, у којој их сунце огреја,
јер платана у њој не беше. Постаде готово врућина, ветар се није
осећао. На сву срећу, убрзо дођоше до дугачке троспратне зграде у
којој ће, како им рекоше, бити смештени.
Попевши се на спрат масивним, дрвеним степеницама, Миха уђе
у просторију која му је показана. Зачуди се видевши мале, четвртасте прозоре, са решеткама. Кроз те прозоре, чак и да немају решетке, тешко да би се могао провући, помисли. Под је био дрвен, а из
глатких зидова је избијала непријатна језа.
„Ово је некад била робијашница.“- објасни му војник округлог
лица, дебелих, црвених образа који се сместио крај њега. Михи, боље га осмотривши, у тренутку падоше у очи његове огромне, црне,
између очију спојене обрве које су лицу давале некакав шеретски
израз и увијена коса која се, попут чекиња, прибијала уз теме, на
челу одајући утисак дивљине и разбарушености.
Осетивши се усамљено, постаде му тешко око срца и не одговори
овом ништа. Жао му беше куће и свог домаћинства. Жене се уже129

лио и свог малог сина. Поче му недостајати лавеж бодричких паса и
мукање крава из његове штале. Дубоко уздахну, па скиде са себе
војничку блузу и седе на подметач на којем ће вечерас спавати.
Војник са спојеним, црним обрвама, будући смештен поред њега,
извади добро сакривену флашу до пола напуњену ракијом, па га
понуди. Миха у страху заврте главом бојећи се да их не ухвате старешине.
„Због пијаче можемо у затвору завршити.“- каза.
„Тако је, брале, зато и пијемо. Да уништимо доказе.“- одврати му
овај. Присутни војници се насмејаше, па се прихватише флаше.
Окуражи се и Миха, те нагну и он. На крају, и сам власник ракије
повуче, али се пре тога прекрсти.
Онако православно, са три прста.
То не промаче Михи, па га збуњено, без речи погледа. Војник му
намигну шеретски.
„Шта ме гледаш, брале? Нема нама среће без Божијег благослова.“- то рече, па доврши флашу. Затим је, онако празну, стави
испод подметача. Миха, збуњен, тек тада успе изговорити:
„А што се ти крстиш са три прста, као Срби?“
Овај га погледа, изненађено раширивши зенице, па се, некако детиње, насмеши:
„Бог с тобом, пријатељу. Па ја и јесам Србин.“
„Кај ћеш онда овде?“- добаци му један од присутних војника,
неки од оних што су пили ракију малочас.
„Што ниси преко Саве?“- упита га други.
„Шта ћу ја тамо, пријатељи. Ако сам Србин нисам Србијанац. Ја
сам Славонац, ко и ви.“
То се присутнима учини разложним објашњењем, неко се крајичком усана и насмеши, али Миха је дуго размишљао о значењу
ових речи не могавши да разуме те ситне нијансе у одговору. Колико народа живи у царевини, чудом се чудио и даље. И то каквих
све народа.
Каквим све људима влада наш цар, дивио се.
Недуго затим, уморан од пута леже на подметач, па онако у чизмама, опијен са оно мало ракије, заспа.
Сањао је далеке путеве, а крај њих мале, задимљене друмске кафане и у њима своје пријатеље пијане и неиспаване, са картама у
рукама и цигаретом у устима. Били су ту, поред његовог брата
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Францека - којег хтеде да упита како је било у Галицији против
Руса, али немаше снаге да отвори уста - и мајстор Ференц, пуштен,
изгледа, из тамнице, и Полдетови синови, Тоне и Силвестер, и млади Стане и глуви Јеловшек.
Гледао би их како се коцкају стављајући њега као улог.
Покушавајући да разабере лице на другој страни стола видео би
како у тој игри губи, осећајући неко чудновато телесно олакшање
када би постао свестан тог губитка, а неки тајанствени телесни
страх са сазнањем да је на путу губитка самог себе.
Затим би се поново, чинећи се нестварним и непостојећим, сетио
лица човека који га је претходно однео на картама. Препознајући
га, лице би му се од ужаса ледило по зидовима. Био је то цар
Фрања, репат и рогат, који се одједном створи тик уз њега покушавајући да га подигне и однесе некуда.
„Изгубљен сам.“- помисли у сну. Окрете се ка пријатељима, али
њих више није било. Цар Фрања је Миху дрмусао по раменима.
Тада се сан поче преливати у јаву.
„Устај, Словенац!“- викну неко изнад њега.
Бунован, Миха, помисли да је то неки важни официр, па нагло
устаде. Још у полусну, зацрни му пред очима, затетура се и већ би и
пао да га непознати није прихватио.
„Шта је, друже, је л' те то вртоглавица хвата од српске границе.
Некад ниси био тако склон падању.“- опет ће непознати. Михи постаде јасно, по боји гласа, да се овај шали. Вероватно неко од његових познаника, пролети му мисао главом.
Али, кога ја овде познајем, опет се збуни.
Сад стаде мирно и пажљиво погледа непознато лице које се на
глас смејало. Те очи, тај нос. Одакле га знам, грозничаво је размишљао и у трену се сети одговора.
„Броз!“- узвикну.
Пред њим је стајао његов друг са обуке у Бечком арсеналу, Јосип
Броз из Загорја. Изљубише се. Миха Коларич беше одушевљен, не
само што је видео старог пријатеља, већ и због тога што сад више
није био сам међу непознатим људима.
„Радује ме што те видим.“- одговори му Броз.
Недуго затим, два стара друга и револуционара, седела су на степеницама једног од споредних улаза у импровизовану касарну.
131

„Видим добио си и чинове. Где си био после Беча?“- упита Миха
усхићено га посматрајући. Броз извуче табакеру из џепа, па, након
што понуди цигарету, и сам запали. Повуче дим, па рече:
„Ја сам пролетос прешао у Загреб, у 25. домобранску пуковнију, и
тамо завршио подофицирску школу изашавши из ње као извиђачки
водник.“
„Јеси ли и даље револуционар?“- настави са пропитивањем Миха,
у гласу откривајући бојазан да је његов друг можда скренуо са партијског курса и постао веран цару.
„Наравно. Војна обука ми управо и треба због тога. Ја имам
велике жеље у животу, мој Миха, велике. Зато сам сад овде у Митровици, зато сам и добио капларски чин. А како је код тебе?“
„Ја сам се оженио.“
„Е, па честитам.“- Броз му пружи руку.
„Хвала, друже. Него, и сина сам добио. Малог Михаела Коларича.“
„Значи, док сам ја јурио чинове ти си правио децу.“- нашали се
Броз, па гледајући Миху како се задовољно смеши - што је, читалац
ће се досетити, била ретка слика - настави:
„А шта је са револуционарним радом? Јел' те жена натерала да заборавиш на партију?“
„Није.“- поче се правдати Миха: „Него је рад на агитацији прихватио један друг, добар друг Ференц, Драго Ференц, берберин из
села, који, због свог посла, обилази цело Бохиње и виђа много
више људи од мене. А ја сам увек ту, да помогнем кад год затреба.“
„Кажеш Драго Ференц. Где је он сад?“
„Ухапшен је и лежи у неком затвору због своје партијске агитације.“
„Партија. Агитација. Лепо су те научили говорити, мој Миха.“нашали се Јосип Броз, због чега Миху прели лагано црвенило.
„Требало би том другу мало помоћи. Има ли он породицу?“
„Има само жену, Терезу. Она је пореклом негде из твојих крајева,
из Прекмурја. Али, њој није ништа теже него нашим женама, нас
који смо мобилисани. Видиш да нико још није спремио дрва за
зиму.“
„Дрва за зиму!?“- насмеја се Броз: „Побогу, човече, па ово ће бити
готово још овог месеца. Зар не видиш колика је ово сила?“
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То рече показујући руком около. И, заиста, пуно се војника, као у
мравињаку, кретало око њих, дајући утисак велике моћи.
Миха се покуњено поче извињавати.
„Ја сам обичан кмет. Не разумем се у војне ствари. А, искрено, не
знам ни колика је сила са друге стране реке.“
„Оволика није.“- закључи Броз, и Миха ућута схвативши да овај
на ту тему више не жели разговарати. После пар минута, након што
згази остатак цигарете, проговори:
„Слушај, оном твом Драги Ференцу треба неизоставно помоћи.
Али, пошто си ми ти тренутно ближи, да помогнем прво теби.“
„Како?“
„Да те пребацим у своју извиђачку групу. Нама, свакако, по распореду треба један техничар.“
„То би, зацело, било добро.“- закључи Миха и порадова се у себи
што ће бити заједно са јединим човеком овде којег познаје, а, поред
тога, и револуционаром.
„Е, онда ја одох у команду да пишем захтев, а ти сачекај горе док
не добијеш објаву о премештају. Договорено?“
„Јесте, друже.“- радосно му пружи руку Миха и готово отрча горе
у просторију где је била смештена његова чета.
Тамо се Славонцу и другим војницима хвалио како ће, преко
својих познаника, бити премештен у неку елитну чету, ако буде
Божија воља, још вечерас. Не познајући војну структуру и не знајући обавезе које се постављају пред поједине чете и дивизије, на
питање где ће бити пребачен објасни крајње наивно да је у питању
извиђачки вод.
Присутни војници се згледаше збуњено не схватајући зашто се
Миха хвали одласком у извиђаче кад њих очекују опаснији задаци
него да је остао овде, међу њима. Један, онако под брк, опсова му
везу и познаника, што остали пропратише међусобним намигивањем.
Миха изиђе у ходник збуњен реакцијом међу војницима.
Ипак, збуњеност се распршти исте вечери, када Јосип Броз, у
пратњи два извиђача, на вечерњој смотри, пред постројеним војницима Михине чете, приђе њиховом командиру прописно га поздрављајући и предаде му наређење команданта батаљона мајора Славка Штанцера о премештају војника Михаела Коларича у извиђачки
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вод, због потребе техничког одржавања материјалних средстава и
оружја тог вода.
Миха доби вољно, па са Брозом и друга два војника из његове
пратње продужи до касарне да узме ранац и остатак опреме.
„Чему ово казалиште, Броз?“- упита, у ходу, један од пратећих војника. Овај се насмеја, па, уместо њега, одговори други војник:
„Шта ти је ту чудно? Загорац воли протокол. Кол'ко воли да се
кинђури, штета што није племићки син.“
Миха је, слушајући ове коментаре, дискретно погледао, са стране,
у Јосипа Броза. Овај му је узвратио поглед намигнувши левим оком
и рекавши:
„Уместо да се вечерас излежаваш са прашинарима, имаћеш прилику да осетиш изблиза какав смрад пробија преко Саве.“
И, заиста, нешто касније исте вечери извиђачки вод под командом
Јосипа Броза, идући кроз централне градске улице и пијачни трг на
којем су у мирно време сељаци довозили и продавали жито, у маршевској колони по двоје, стигао је на обале реке Саве. Кроз урбани
део ходали су свечано, као на дефилеу, желећи да грађанима и официрима који су се ту, из разних разлога, нашли, покажу спремност и
одлучност овог елитног вода, те снагу достојну извршења и најтежих задатака.
Тек на обали реке утишаше се и, заклоњени мраком и обалским
дрвећем, у тишини, ходајући лагано да се не чује бат њихових корака преко воде, сиђоше у доњи део града, такозвану Јалију, пуну савских меандара и бара, где живљаше, у групама по неколико кућа,
сиротиња и Цигани.
Те куће, махом блатаре, зидане су на земљаним гредама и маленим брдашцима, са двориштима без ограда, окружене жабокречином из околних бара, и становницима осуђеним да се надгорњавају са пацовима до краја живота или док не стекну финансијске могућности да пређу у неке друге, напредније делове града.
Извиђачи су пролазили кроз те имитације дворишта и поред кућа
надмено, одгурујући пијане домаћине и галамећи на Цигане чији би
им коњи препречавали узане путељке између двеју водених јама.
Најзад, изађоше из Јалије и кренуше низ Саву самом обалом, у
мраку и покрај граничара.
Након једног сата хода зауставише се и опколише Броза који им је
тихо говорио показујући место где ће их, за који дан, пребацити пр134

еко реке, иза српских пограничних линија, са задатком да, на било
који начин, дођу до значајних података за предстојећи напад регуларне војске.
Миха Коларич, знајући да је сама технологија преласка преко реке, као и кретање кроз непријатељску страну, у рукама искусних и
обучених војника у чијем се друштву сада налазио, а да је његов
задатак да техника и наоружање које ће носити са собом беспрекорно функционишу, није се много освртао на оно што се говори.
Њега је до саме сржи дирнула чињеница да му један мали, водени
део Бохиња тече ту, непосредно под ногама.
Ову, за његово схватање, сада огромну реку, оставио је у завичају
као одојче, као нешто већи поток тако да ни у најсмелијем сну не би
могао сањати да ће се он оволико проширити, као мало море.
Покушавао је погледом, кроз помрчину, да ухвати обрисе супротне обале чију су линију нејасно обележавали поплављени врбаци.
По њима јасно је било да је она шумовита, да се крошње дрвећа
сударају са самом површином воде. Ништа није указивало на то да
игде постоји, макар и најмањи, пролаз кроз тај дрвени и лиснати
бедем.
Како ли ће дохватити суви део друге обале, забринуто се питао,
али онда, пажљиво слушајући заповести и договоре војника око
себе, зачас се умиривао.
За ове момке не постоје препреке, задовољно је донео закључак.
Након извесног времена, када је речено све што је имало да се
каже, кренули су назад. Сада је мрак био као тесто, без месечине.
Ходали су, непосредно, један иза другог, да се не загубе или не
упадну у реку.
Граничари у смени су их из даљине заустављали, да би их, након
измена лозинке, пуштали даље, до следеће страже.
Тај гласни мрамор и довикивање привукли су пажњу српских граничара, па су ови, схвативши да се другом обалом креће већа група
војника, у немоћном бесу, или онако из досаде, псовали Фрању ћелавог, називајући их слугама швапским и коњушарима бечке господе.
Јосип Броз и други припадници извиђачког вода, заједно са придодатим им Михом, нису се обазирали на ове провокације журећи у
касарну на заслужени одмор.
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Шваба пуца дум-дум
Како су дани одмицали и напетост са обе стране реке расла, тако
су се, у општој слици ишчекивања неизбежног рата, Миха Коларич
и Младен Станковић, сваки у својој самоћи, суочавали са тугом
због удаљености од својих најближих, од свог села или устаљеног
начина живота. Имали су утисак да их је неко ишчупао из њиховог
живота и тела, па пресадио у неко друго, страно, души њиховој туђе. Можда су, у свакодневном осматрању супротне обале, видели
кадкад један другог, у претрчавању из једног заклона у други, у одсјају металних делова оружја који би држали у руци, али су, свакако, остајали несвесни тежине терета коју онај други носи у срцу,
не марећи, самим тим, за њега, као да тај терет није исти, као да туђи терет није битан.
Миха је туговао за својим малим сином којег није имао прилике
да се нагледа, за својом младом женицом коју није стигао свом
снагом да воли, снагом којом се воли жена кад уђе под кожу мушкарцу, под кожу и у крв, кад њене навике постану и његове, и он
више није само он већ је део заједничке личности, његове и њене.
Бледеле су слике у његовим мислима, сећање се растакало пред
налетима свакодневних војничких обавеза, и Миха, повлачећи се у
себе, покушаваше да их обнови и освежи.
Одвратан му постаде његов живот и живот војника око њега. Мрзео је бечког цара и српског краља, љут што ови не могу да реше
своје проблеме као људи, договором, него уплићу у њих милионе
других, уништавајући им животе.
Завијао је дуван и дуго га држао у руци заборављајући да га запали. Гледао је у земљу пред собом не видећи ништа и не чујући
никог. Најтеже му је било због самих околности са којима се бивао
окружен. И он и његови другови из извиђачког вода. Далеко од
кућа и својих ближњих били су, попут њега, и они као удаљени од
свог живота.
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Ил' да нас пуштају кућама ил' да почне већ једном тај рат, говорили су међу собом. Говорио је то и Миха, и Младен, и многи други
аустроугарски и српски војници.
Дубоко у мачванским шумама браћа Станковић, крај ватре, у униформама, сањали су дан када ће опет бити са својим породицама.
Желео је Младен да се и овај рат заврши што пре, пре него што му
се жена породи.
Што нас не нападну већ једаред, често би се нервозно брецнуо на
свог брата Перу када се овај враћао из Старог Ноћаја у који је одлазио свакодневно, да намири марву и напоји стоку, да помогне мајци
око муже крава или других ситних сељачких послова.
Радили су то и други војници, нарочито они чија су села била у
близини. Уопште, у логору није владала крута војничка дисциплина, већ се више трудило да се некако преврну ових пар критичних недеља док се бечки цар не дозове памети под притиском
Русије и других светских сила. Тако је размишљао мачвански сељак
у својој подсвесној жељи да не доживи и трећи рат у три године.
Но, та жеља није била у складу са стварношћу која се дешавала.
У првој декади августа почело је свакодневно бомбардовање Мачве. Гранате су падале по њивама и незаштићеним сељацима на
њима, по кућама сеоским претварајући их у буктиње и убијајући
све који би се затекли у њима.
Чича Тома Вуковић, познати староноћајски зидар, за којег се прича да је озидао више од пола кућа у селу, а који се у својој старости
повукао на салаш, остављајући деци домаћинство у самом селу,
погинуо је од гранате на самом прагу своје колибе, усред бела дана.
Сахранили су га после два дана, између два бомбардовања, као
што доликује крштеном човеку, на гробљу. Били су на сахрани многи сељани, из ината према Шваби, али и према смрти и умирању.
Док се копала рака, а и после, током вршења обреда сахрањивања,
присутни, заједно са оцем-Васом, по фијуку гранате, залегали су по
тлу, док ова не експлодира, падајући негде у даљини на земљу. После би длановима отресли прашину са одела и настављали обред.
Прво су хаубице са сремске стране испаљивале гранате само по
неколико пута дневно, а након доласка монитора, оклопљених лађица начичканих топовима и митраљезима, на Саву, смрт је почела
да се сеје не само дању, већ и ноћу, када је становништво било на
спавању.
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Створи се паника међу цивилима.
Ко год је имао некога у унутрашњости земље бежао је тамо запрежним колима или пешке, носећи само најпотребније ствари, постељину и преобуку, стежући славску икону под мишком и држећи за
руку ситну децу. Они који су остајали са ужасом су се спремали да
поделе неумитну судбину.
Реља добошар као јуродив трчао је селом урлајући како Шваба
пуца дум-дум. Палице је изгубио у страху, а сам добош је вукао за
собом неко време, док и њега није оставио негде у прашини.
На Стари Ноћај и сва села у пограничном појасу падао је усијани
челик са запаљивом материјом. Велики број кућа у селу је горео.
Преостали људи, старци и припадници Последње одбране, нису
знали да ли да спасавају куће од пожара или да своје породице воде
у избеглиштво, ко зна где, ка унутрашњости.
Способни мушкарци су, сви од реда, били мобилисани, те стационирани дубље у унутрашњости Мачве, око Богатића или ка Церу.
Тамо су копали ровове и траншеје спремајући се за аустријску пешадију.
На кућу Гаје Тамнавца, који бејаше међу осталом војском, паде
граната и у крваву кашу претвори све који бејаху у њој, родитеље
Гајине, жену и тек рођену девојчицу. Он је о овој погибији сазнао
тек после седам дана, па кукајући како му је кућа опустела ко гођ
несретном Марку Лукићу хтеде да се убије. Једва су га задржали
везавши га и држећи га тако везаног док се мало није опоравио.
Од тог дана, па до краја Великог рата, по речима оних што бејаху
са њим у близини, овај Гаја није признавао ни заробљеника ни рањеника како аустријског тако и бугарског. Јуришао је у првим редовима, било на метак, било на бајонет, али га смрт није хтела, желећи несрећника да испати животом и тежином крста којег му усуд
даде да тегли.
После неколико дана бесомучног бомбардовања око згаришта где
је некад био Стари Ноћај ходале су само изгладнеле мачке које нису
хтеле да напусте домове својих господара. Од глади и жеђи многе
су побеснеле, па поставши опасне за преостале сељаке, припадници
Последње одбране су их поубијали.
Дана 12. августа почеше прелазити Саву код Митровице војници
аустроугарске Друге армије под командом генерала Eduarda BemErmolija, њих скоро сто хиљада, са преко хиљаду коњаника и око
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пет стотина артиљеријских оруђа. Међу првима на мачванско тло
стадоше припадници 29. дивизије из Theresijenstadta, 31. будимпештанске и 44. ландверске пешадијске дивизије из Innsbrucka, а све
уз снажну подршку артиљерије и речне флотиле.
Река Сава, за тили час, била је премрежена понтонима и војничким чамцима, препуним добро наоружаних војника, задојених мржњом коју су им улили њихови политичари и католичка курија верна цару.
Јосип Броз, извиђач, водио је групу од педесетак војника са задатком да се, као предходница, убаце иза српских линија. Међу тим
војницима бејаше и, стицајем околности али и захваљујући утицају
поменутог Броза, Михаел Коларич, сељак из Бохиња.
Наспрам све те силе, на српској страни су слаби одреди трећепозиваца, потпомогнути четничким одредима и састављеном од крепких стараца - Последњом одбраном.
Један од последњих одбранаша, Стева Ковач, ходајући ка предстражи на Чаврнтији, некадашњој царинарници - у чијој је близини
Младен годинама секао мачковце за петровске лиле - да одмени
граничара Аћима Бошковог, бившег пинтера из Равња, умало не
паде право у руке војницима у плавим униформама. Збуњен, застае
на коју десетину метара пред њима, не верујући да су они, тако
лако, већ прешли Саву.
Један од њихових старешина, по Стевиној процени беше то неки
подофицир, подвикну на њега српски да бежи и опсова му и мајку и
оца сељачког. Тек се тада Стева окрете, стежући на рамену своју
пушку кокинку, и нагна у бесомучно бекство, праћен надменим,
громогласним смејањем царске војске.
Трчао је дуж Нединог канала, јер туда беше најкраћи пут до села,
заборављајући на умор и године. Прескакао је вагаше и саплитао се
о бусење дивље траве, но остајући на ногама, држећи се земљаних
греда између бара и ритова које је мало ко познавао, ношен неком
чудном силом, која чучи у човеку и покаже своју пуну снагу само у
најтежим тренуцима, остављајући после, кад све прође, у забуни и
оне који ту причу слушају, а понајвише оног који је прича, коме се
то десило, па врло брзо стиже и до улаза у предходних дана гранатирано село, вичући преосталим мештанима:
„Аустријанци прелазе! Беж'те, браћо! Спашавајте главе!“
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Поскакаше жене и деца и преостали људи у униформама, трећепозивци. Крв им се заледи у жилама. Зачу се кукњава и вриска.
„Куку, мајко! Шта да радимо?“
Једно другом викаше у лице тражећи у њему наду и срећно решење. Преостала кола кренуше у нереду. Чује се цика расплакане деце
и жена, оних што претекоше након свих бежанија. Група четника
искићених реденицима, са пушком у руци хиташе ка реци да дочекају Швабе знајући, унапред, да ће у тој неравноправној борби сви
изгинути. Њихов војвода, у сукненом оделу, са црном шајкачом на
глави и реденицима, трчећи на челу храбрио их говорећи:
„Идемо, браћо, да изгинемо. Част је изнад живота, браћо.“
Небо изнад њих парали су шрапнели.
Жене се скупљаше по кућама, дрхтећи, обневиделе од страха, збијене са по четири-пет фамилија из комшилука. Оне присебније су
мушку децу повезивале марамама и облачиле у сукње у нади да
непријатељ према женском полу неће бити суров и крволочан.
Стева Ковач, држећи у руци кокинку, стару преко педесет година,
која је имала пуњење са само једним оловним метком у себи, похита ка својој стаји, да отвори врата кравама и потера их у поље како
их не би Аустријанци похватали на гомили. Отвори и свињац, па
нагна у ритове крмад и прашчаре, док су прасад трчала за њима у
нереду, цичећи.
Док се занимао овим, у село уђоше војници, па се око њега сав
простор обојио у плаво од њихових униформи.
Опколише Стеву и он подиже руке у знак предаје.
Аустријанци као скакавци преплавише цело поље. Ходали су као
на корзоу, накинђурени, у фронту, и све се чињаше да нема те силе
која би могла да им стане на пут.
Српска војска као да није постојала.
Заробљеног Стеву завезаше, скидоше му пушку загледајући је са
подсмехом и само чињеница да није опалио ни тај један метак из ње
спасе му тог тренутка живот. Потераше га негде ка модранским барама где он затече још неколико заробљеника, међу њима и Аћима
Бошковог, али и једног од оне групе четника који још малопре кренуше да бране село.
„Кад их пре побише?“- помисли Стева док су га надмени аустријски војници везивали за летве од свињаре, сада намењене за држање заробљеника.
140

Заробљеници, њих шесторица на броју, са страхом у очима се
згледаше и окреташе главе ка туђим војницима слушајући њихове
разговоре и наредбе. Четник сувим устима проговори као за себе:
„Нисам знао да Швабе говоре српски.“
Стева тек сада виде да је овај рањен испод груди, у стомак и да се
левом руком држи за то место желећи да, притискајући га, заустави
крв. Један од Шваба им приђе умирујући их:
„Не бојте се, гејаци. Ако се брзо заврши овај рат, већ за који дан
бићете слободни, са својим породицама.“
Затим погледа у четника, па се и њему обрати:
„А, ти, момчино, ако не искрвариш до вечерас, ми ћемо те обријати око гркљана, на суво.“
Четник пљуну војнику на чизму, али му се овај само искези говорећи:
„Џаба ти је то, геџо. Нећу те убити на брзака, има полагано да испушташ душу.“
Стева је, лежећи на боку, везаних руку око потпорне дрвене греде,
око себе посматрао огромну силу која је пролазила. Имао је утисак
као да је цела Аустро-Угарска прешла преко Саве и кренула на њих.
У даљини је видео како ти војници извлаче жене и децу из кућа,
ону преосталу сиротињу која није могла где да оде. Међу њима
било је највише циганчади са мајкама и они су одвајани од остатка
и немилосрдно поубијани.
Није помагао ни врисак преплашене деце, ни то што су мајке молиле за милост. Младе девојке, тек девојчице, одвајане су од породица и одвођене на страну, у прво жбуње или помоћну просторију и
силоване.
Стева с муком, јер чинило му се као да ће умрети, погледа ка сеоској цркви тражећи, подсвесно, помоћ од божије силе и, тек тада,
угледа њен звоник пресечен гранатом, док је самом крову зјапила
огромна рупа из које се пушило. Дође му да се прекрсти, али само
тргну везаним рукама. То га врати у стварност, и он се онерасположи знајући да је ту цркву зидао мајстор-Раде, дошавши некуд из
Старе Србије, а у том послу, помажући му, занат је испекао и он и
сада већ покојни Тома Вуковић, којег пре неки дан уби граната
испред колибе. Тада су били млади, још момци, и од тог Рада су
примили занат дунђерски. Зато је Стева, захвалан свом учитељу,
дао и сину име по њему - Радивоје.
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Помисли Стева на свог сина Радивоја, и би задовољан што је овај
са српском војском негде дубље у Мачви, или у Поцерини можда,
свакако у сигурнијем окружењу него он сам што је.
Заробљеницима приђе неколико аустријских војника, и међу њима један који им беше деловао као пернати накинђурени паун.
Њему се обрати непознати официр:
„Броз, имаш задатак да од заробљеника извучеш податке о кретању и положајима српске војске. Чим их добијеш одмах ме обавести
о томе. Јасно?“
„Јасно, мајоре. Рачунајте да ћу то урадити чим прије.“
Мајор Славко Штанцер, командант батаљона у којем беше Брозов
вод, носећи на својим кратким, дебелим ногама здепасту телесину,
удаљи се. Јосип Броз позва пар својих војника, међу њима и Миху
Коларича.
„Хоћете ли ви прво да покушате или да вам ја одмах покажем шта
сам научио у Загребу, на обуци?“
Миха, којем беше већ свега доста, немо показа руком ка Брозу и
удаљи се до оближње шљиве да запали цигарету. Остали се насмејаше тумачећи овај потез Михином слабошћу, па са Брозом приђоше ближе шесторици заробљених Срба.
„Слушајте ви, смрдљивци,“- обрати им се Јосип Броз: „свињари
смрдљиви, што убијате цареве и окужујете све што дохватите својим прљавим рукама, хоћу да ми одговорите на свако питање или ћу
вам сећи уши и очи извадити. Свињама ћу вас бацити такве вашљиве, стоко.“
Заробљеници главе увукоше у рамена, дрхтећи од страха.
Једино је рањени четник гледао Броза у по очију са презиром у
погледу. Броз примети тај поглед, па му се обрати:
„Тебе ћу пустити полагано да умиреш. Нећеш ме натерати да те
одмах убијем.“
Четник му опсова и оца и матер коњушарску, те да га ћелави
Фрања ово, те му он све по списку оно, и још свакакве псовке излеташе из уста његових. Броз узе из торбе воловску жилу, па га њоме
удари свом снагом преко лица и главе. Овај јаукну од бола. Затим
поче ударати остале заробљенике питајући их, између удараца, из
које су чете, колико их има, одакле су, ко им командује, где су ископали ровове и траншеје, те шта имају од оружја, од артиљерије,
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те шта једу, је ли им храна обилна и редовна, те где су им породице,
одакле су им командири, и још сто других питања.
Ови несрећници се сагињаше да избегну ударце, да их мање боли,
неки јаукаше, други молише, трећи проклињаше.
У једном тренутку, расплаче се Аћим Бошков, молећи, кроз сузе и
крв што је шикљала из каишастих бразготина на лицу, немилосрдног Броза, да га не туче више, да ће му све одговорити.
И заиста, причаше му све што зна, одговараше му на свако
питање. И други с њим почеше попуштати мислећи да ће им та сарадња спасти главе. Четник се бесно окрете Стеви говорећи за Аћима:
„У дете му његово, није умео назвати бога, а сад прича ко из читанке.“
Затим се унесе ка Аћиму телом вукући ланце, којима је везана његова десна рука за плот, као да ће их покидати. Као да је рана престала да га боли, викао је колико га грло носи:
„Стоко, море, кад те дохватим, одма' ћу да те ослободим.“
„Куш, говедо!“- брецну се Броз на њега, па извади из торбе
клешта каква заробљеници никад видели нису, приђе четнику, удари њима по вилици да му је изломио скоро све зубе и кроз полуразјапљени отвор уста угура их унутра.
Миха Коларич, стајавши десетак метара даље, од овог призора окрете главу као да ће повратити, па зажмури. После неколико тренутака зачу неартикулисану дерњаву, као да се говедо коље. Побеђен
радозналошћу скупи снагу, па опет погледа. Угледа Броза са високо
подигнутом шаком у којој је клештима стезао ишчупани људски
језик.
Био је то језик непознатог четника.
Остали заробљеници закукаше:
„Ју, пропадосмо, браћо. Спасавај Господе и Богородице!“
Јосип Броз, држећи и даље четников језик у кљештима уносио се
и даље у лица остале петорице и добијао одговор на свако постављено питање. Стева му је казао све што је знао, китећи и додајући
и оно што није лично видео него је чуо од других, ни сам не знајући
да ли је то тачно.
Спасавај главу, мислио је, и тако је све пропало. Ко може стати на
пут оволикој сили?
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Након готово једног сата, када се већина војске већ извукла из
Старог Ноћаја и кренула даље ка Глушцима и Богатићу, ходајући у
фронту и не наилазећи ни на какав отпор, Броз сматраше да су ови
сељаци рекли све што знају и да би свако даље испитивање било губљење времена, без икакве користи, нареди својим војницима да их
обесе о оближње шљиве.
Рањени четник је у агонији умирао, па му, не померајући га од
свињаре, један од војника из Брозовог вода кундаком размрска лобању.
Обесна аустријска сила је слично поступала и са осталим затеченим цивилима у селима што лежаху на обали Саве: Равњу, Засавици и Црној Бари, одакле је пореклом Младенова жена Ангелина.
Сва та села саграђена су у самој приобалној линији, па будући нижа
од остатка, и иначе, равничарске Мачве, српска врховна команда је
закључила да их, у првом удару аустријске војске, није могуће одбранити.
Због тога је главницу војске повукла јужније, ка Богатићу у централној Мачви и Шапцу, граду који раздваја ову равницу и брдовиту Поцерину.
Један батаљон српске војске се укопао на највишој тачки косог
узвишења што одваја приобаље од остатка мачванске равнице, на
правцу од Старог Ноћаја ка суседним Глушцима. То узвишење, а
оно, заправо беше коса, као тепсија равна, пољана дугачка око два
километра, народ је од памтивека звао Ведрило, јер је пут који је
направљен њиме падао југоисточно, управо у правцу одакле ујутро
излази сунце.
Због висинске разлике између обале и највише коте Ведрила, а
она беше таква да је звоник староноћајске цркве био у нивоу темеља глушачке, сунце је, излазећи изјутра, сву обалу и село на њој,
готово одједном потапало дневним светлом.
Није било лако оном путнику који са обале иде ка Глушцима ако
би његов пролазак кроз Ведрило био ујутро, док је сунце још у свитању. Морао би да навлачи шешир ниже на чело како би видео где
корача. Коњи би постали узнемирени, желећи да скрену лево или
десно, покушавајући, на тај начин, да избегну директан судар са
немилосрдним сунчевим зрацима, што је несрећном кочијашу, поред своје муке са светлом, додатно отежавало путовање.
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У време жарких, летњих месеци, жене и гологлави народ који својим послом иде ка Глушцима и даље, сагињао би главу и поглед ка
земљи, па тумарајући покушавао да се држи линије пута. Понеко
би, држећи длан непосредно изнад очију, заклањао поглед од сунца
и тако ходао.
Незгодно, дакле, беше ићи уз Ведрило чак и у временима мира, а
поготово сад кад се на његовој вишој страни, на земљаној греди са
које се видео сав простор ка северној граници и Сави укопала српска војска.
Пешадија је, почевши од глушачке цркве, која беше још за време
кнежевине озидана на тој, највишој коти, ископала себи ровове, као
да је хтела душманима да покаже како са божијим благословом ратује. Иза њих, удаљени шест стотина корака, били су положаји артиљеријских батерија и око њих, као послуга, артиљерци прекаљени у прошла два рата, са Турском и Бугарском.
Када су се Аустријанци приближили на неколико стотина метара
крећући се уз Ведрило као на свадбу да иду, капетан који беше командир прве чете, човек веома тамне коже, као у Циганина, са истакнутим уснама и јаким костима браде, стежући у уском, тврдом
длану десне руке велики, руски револвер, подиже га на нишан према непријатељу и опали командујући брзу паљбу.
Запрашташе пушке и митраљези.
Артиљеријски осматрачи са објавница дадоше сигнал својим надређеним официрима, па на сву ону муку и изненађење, по плавим
униформама почеше падати и гранате из топова.
То беше масакр!
Изненађени Аустро-Угари, немајући на чистини где да се сакрију,
почеше бежати назад ка Старом Ноћају, газећи једи друге. Тек се у
селу зауставише преживели.
По наређењу, одмах се почеше утврђивати и копати ровове како
би се створио фронт према Србима.
На Ведрилу, на ничијој земљи, остаде тог дана неколико хиљада
убијених војника бечког цара. Рањеници умираше у мукама крварећи до смрти, јер се нико није, на домету туђих пушака, усудио да
им помогне. Тек с вечери, када је тама овладала простором, а српска војска се, под окриљем мрака, повукла на нову линију одбране, почео је санитет да скупља тела погинулих.
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То беше мучан посао јер поред мртвих лежаше и они који су бунцали на самрти, у агонији, којима више није било помоћи. Ипак,
најстрашније изгледаху делови раскомаданих тела, киданих, како
од српске артиљерије још одјутрос, тако и од свиња попуштаних из
свињара, што су лутале пољима у потрази за храном, па наилазиле
на ово несрећно Ведрило и јеле делове тела ових војника, дошавших ко зна одакле да умру ту, у туђој земљи.
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С тешком муком оставише завичај
Већ првог дана Аустро-Угарска војска је освојила северни део
Мачве и Шабац, град на обали Саве. Од десетак хиљада становника
Шапца остало је њих једва стотину да дочека окупаторе, и то само
гола сиротиња и Цигани, у својим кућицама од лепљеног блата.
Они нису имали где и нису требали ником.
Остатак Шапца је, по наређењу бечко-пештанских војних и политичких кругова, у потпуности опљачкан.
Брозов вод, као део десете чете 25. загребачке пуковније, у оквиру
Вражје дивизије, бива пребачен на Дрину, да са босанске стране
покуша пробој у територију Краљевине Србије између града Лознице и великог села Лешнице.
Пре тога, Миха Коларич је, по повратку у Митровицу, Јосипу
Брозу оштро замерио због поступања према заробљеним српским
војницима. Назвао га је мучитељем и убицом, не пазећи на присуство војника око њих. Зато је Броз издејствовао код старешина да
овог врате у пешадијску јединицу и то као обичног стрелца, да му
то буде убудуће за наук да пази како разговара са претпостављенима.
Но, Михи таква казна дође као олакшање, само да не гледа мучење и иживљавање над другим људима. Витешкије му је било пуцање на туђу пушку, него чупање језика везаним људима. Не марећи више за Броза, узео је из војне етапне станице објаву, затегао
униформу, пребацио реденике, на леђа ставио ранац и забацио
пушку на раме хитајући, у колони, у прве борбене линије ка Србима.
Од Саве до злослутног поља Ведрила наилазио је на попаљене
српске куће, на нова села састављена од белих, округлих шатора,
крај којих су царски војници уморно лежали на земљи, са пушком
крај себе или на крилу, или стајали наслоњени на какво оближње
дрво, или, просто, седели подбочени на ранац.
У сусрет су му наилазиле поворке рањеника, једни су пристизали
пешке, други на коњима, трећи ношени на носилима. Миха Кола147

рич схвати да се лагана шетња кроз Србију претворила у тихо умирање.
И у разореном Старом Ноћају, где су стали да приме распоред по
рововима, дочекале су га црне, оголеле фасаде кућа у којима су
уместо прозора и врата зјапиле огромне рупе, а около су лежале
поломљене ограде, ишчупане капије, воћњаци са голим, нагорелим
гранама који су га наткриљавали попут огромних костура. Доле ка
југу, тамо где је линија фронта са Србима, видео се густи дим и осетио смрад сумпора.
Њему непознати официр, у раскопчаном плавосивом огртачу на
којем су се истицала жута дугмад и везаном левом руком, јер му је,
како објаснише, један метак из српског митраљеза пробио шаку, постројио их је у ред. У десној руци му се клатила говеђа жила њишући се равномерно при свакој његовој изговореној речи. Обрати им
се:
„Господо војници, имамо изричито наређење више команде да сутра у току дана, како знамо и по било коју цену, пробијемо одбрану
српске војске. Упозоравам вас да се у нашој области напада, налази
неколико хиљада лешева војника које су Срби јуче мучки поубијали из својих рупа.
Наш задатак је да ту балканску поган истерамо из њихових рупа и
завршимо с њима.
Са оволиким лешевима, који нису само извор заразе и болести,
већ и који вапе за сахраном достојном сваког кршћанина, не можемо битисати у непосредној близини дуже од дана. Ако останемо
дуже, српски војници ће нас погурати назад, у Саву, јер они су навикли да живе са вашкама, са прљавшитом, научили су да погане
мртве.
Ми, као припадници културне, цивилизоване нације то не смемо
трпети. Не смемо дозволити да ова азијска неман поново допре до
Беча, као што су то своједобно учинили Турци.
Зато, господо војници, наша је света дужност према цару и господину нашем папи, да ове антикрсте потерамо тамо где им је и место, у непостојање.“
Миха Коларич је, слушајући овог непознатог официра, постао
убеђен да му је, заиста, света дужност да спасе своју земљу, породицу и своје село од оних злих људи, људи са друге стране фронта.
Због тога је, пун самопоуздања, кренуо на своју дужност у ровове
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прве борбене линије, задовољан што се ослободио дужности техничара (Иако би то, у суштини, требала бити казна.), дужности у којој
не може достојно служити цару, већ је пребачен тамо где се сваки
узоран поданик бечке круне и мора налазити, на челу победничке и
просветитељске војске.
Овај официр, како му касније рекоше они који су га познавали,
презивао се Шандор и био је пореклом негде из Бачке. Упозоравали
су Миху на њега тврдећи да је веома суров, дивље нарави, да стално уз себе има говеђу жилу с којом удара на све стране за сваку
ситницу не водећи рачуна где ће завршити њен слободан крај. И
још су причали да је, после рањавања на Ведрилу, изгубио доста
крви док се није довукао до својих линија, па му је зато, услед
малокрвности, постало хладно - зато је навукао на себе огртач
усред лета. Иако је могао да се повуче у позадину попут сваког
рањеника одбио је ту могућност желећи да на Србима гради војну
каријеру и доказује своју приврженост цару.
Миха је, након ових сазнања, са одушевљењем посматрао овог
Шандора. У себи се застидео што су му у мислима вазда били жена
и син, док су прави синови отаџбине били спремни на свакојака
одрицања, не само од породице, већ и од лечења задобијених рана у
тихим, чистим стационарима. За велика дела потребни се велики
људи, а он је само обични кмет, покуша да се утеши. Кмет у туђој
земљи, у којој се не сналази најбоље. У тренутку постаде му и жао
што се замерио са Брозом, без обзира на све што је овај радио. Ипак
му је он једини познаник овде.
У низу мислених слика сети се и свог брата Францека, и својих
кметова послатих на руски фронт. Како ли је њима, јесу ли живи,
питања му освојише ум и он дубоко уздахну. Ех, да је гледао своја
посла сада би имао с ким да разговара, мисли му се вратише на
Јосипа Броза. Није могао ни замислити да се овај, у том истом
тренутку, борио да продре у долину Јадра, на Ади Курјачици,
низводно од Лознице, фронтално, у строју са својим земљацима из
Вражје дивизије, јуришајући против Дринске дивизије српске
војске која им се овде, добро укопана, супроставила. У страховитим
борбама хватало су се за вратове и набијало на бајонете, уз велике
губитке на обе стране. Кога није исекао бајонет односила је Дрина.
У борбама прса у прса погинуло је, тај дан, скоро хиљаду људи на
обе стране. Дана 14. августа, када источно-православна црква слави
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помен на седморицу Макавеја који пострадаше за чистоту вере,
трупе 8. корпуса аустријске војске, напокон, потискују јадарски
одред заузимајући село Лешницу и избијајући на планину
Видојевицу.
У даљем наступању, после више узастопних јуриша, око осам
сати увече пробијају српску одбрану на линији Горњи Добрић –
Руњани - Тршић. То је имало за последицу да се, у ноћи између 14.
и 15. августа шабачки одред, у чијем саставу су били и Станковићи,
морао повући из Мачве ка планини Цер како не би остао опкољен.
Следећег јутра, одред аустријског генерала Адалберта Летовског
са Дрине је, преко села Бадовинци, прешао попреко Мачву, скоро
без икаквих борби, и стигао у два дана раније заузети Шабац.
Тиме је окупација Мачве била потпуна.
С тешком муком у срцу сељаци из Старог Ноћаја оставише свој
завичај. Остајући без својих домова, без икаквог сазнања о томе где
су им најрођенији, осећајући се попут биљака истргнутих из земље
у којој им остаде корен, прибијали су се један уз другога, тешили и
јадали се узајамно, осећајући као да су им другови из чете једина
преостала родбина на целом свету.
Данима не спавајући као што то доликује људима, све на трзај и
на голој земљи, уз пушку и једним оком отвореним ка линији одакле је долазио непријатељ, гладни и прљави од земље и зноја, тешко су примили к срцу чињеницу да морају да се повлаче из свог
завичаја, нарочито након сјајне одбране положаја и аустријске погибељи на Ведрилу. Окупивши се око Пере Станковића сатима су
слушали његово објашњење стратегије модерног ратовања по којој
се и они који побеђују некад морају повући јер је линија фронта
пробијена негде другде, на некој страни која наизглед нема везе са
њима. Мачванским сељацима, нарочито онима који нису никад
изашли из круга тих пар села што окружују место њиховог рођења,
тешко је било објаснити да је Мачва пала због Јадра, иако је овај
Јадар са друге стране високих церских планина. Пера је дуго и
стрпљиво све ово објашњавао једнима, па другима новодошавшим,
па трећима који су хтели да нешто расправе, па четвртима који би
да питају где су им породице, све док није погубио и оно мало
нерава.
„А, у матерну сви! Идите па питајте Штурма где су вам жене.
Нисам вам ја отац.“
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Војници су се разилазили тражећи утеху и разна објашњења негде
другде, јер свима гореше срце за њиховим најближим, за несређеном ситуацијом у коју их је бацио рат, и да јутрос по правилима
преког војног суда не беше стрељани неки јадници ухваћени у покушају дезертерства, вероватно би се сва војска расула по Церу и
Рађевини у потрази за својима.
„Немој тако, Перо.“- покуша Младен да умири брата: „Видиш да
људи не знају где удараје. Сви смо као померени у страну, нит' шта
видимо, нит' шта знамо. Официри шаљу своје посилне да им склоне
породице на сигурно, а ми, обични војници, шта ћемо ми...“
Петар се утиша мислећи на своју и братову породицу:
„Знам то све, али не могу бити ја тај који ће тешити друге, а да
сам останем неутешен. Мислио сам, пре овог рата, да Шваба неће
ни стићи до Цера, а камоли преко њега. Мислио сам биће нам чељад сигурна у Текеришу, а ево рат се и њему приближио. Сад не
знам хоће ли тамо чекати Швабу, или ће бежати даље. А где да беже? Куд ће моја жена са малом децом, или твоја у другом стању?
Мој брате, у несрећно време се почесмо кућити.“
„Овде је свако време несрећно.“- лаконски одбруси Младен дубоко се замисливши над братовим речима.
„Жао ми је само што напустисмо село без праве борбе. Бар да
остависмо кости тамо, сад не би ударали главом којегде. Овако, ем
не знам шта ћу ни куден ћу, ем ме поједе срам што смо се повукли
из Мачве к'о неке бабе.“
„Па ти каза малопре да је то због некакве модерне стратегије ратовања.“
„Ама знам ја то, ал' јопет ми жао. Бар да сам забиберио Швабу
још који пут као на Ведрилу, не би их ни остало више.“
Младену се осмехне брк. Не издржа да не каже:
„А јесмо их запрашили на Ведрилу, а? А они дођоше когођ на ракију да су звани.“
„Еј, вала. Зацрнисмо им онај дан.“
Петру прелете преко црног, запрљаног лица осмех, па задовољно
извуче дуван из џепа. Замота једну, па додаде брату, а затим, у току
замотавања друге цигарете, обрати се Глиши Црном који је седео
украј њих, дробећи тврди, бајати хлеб за попару у округлом чанку
од калаисаног цинка који беше успомена на турски рат, а сада му је
служио и као шлем.
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„Глишо, брате, сећаш ли се кад смо пекли циглу на Модрану.“
„Сећам се.“- између два залогаја одговори овај.
„Е, да нам је ко казао да ће кућа од те цигле изгорети још овог
лета. Бил' и тад пек'о?“
„Е, мој Србине, прво би пек'о, а онда би лег'о покрај твог оца да
умремо заједно, да не гледам ову беду.“
„Немој тако, Глишо.“- умеша се Младен: „Није теби теже него
нама двојици. Ти бар не бринеш о породици. Ти си инокосан.“
„Јес', мене не уједају буве ко вас двојицу, и не зуји ми око главе,
'ел да? И не спавам ходећи, и не грлим ову травицу место девојку да
грлим. И не једем сад смрдљиву попару, већ Божићну печеницу.“
„'Ајде, море, Глишо, не мисли Младен тако. Он каже да ти је
глава там' ди су ти и ноге. А нама је глава у Текеришу, а ноге
кобађи овде, на овој ливади.“
Глиша настави да једе попару ћутећи, знајући да са Пером ниједна расправа није мирно завршила. Младен се осети кривим због
упадице на Глишин рачун, па и он окрете главу лежући на леђа по
травнатом тепиху иза ровова. Изнад себе угледа јато рода како лете
преко прозирноплавог неба негде на север, ка Сави, ка његовом завичајном селу.
Након неколико минута, и Миха Коларич из свог рова угледа то
исто јато птица. Пожели да је и он слободан попут њих, неспутан
невидљивим везама које од слободних људи стварају робове. Невидљивим везама које ткају појединци, стварајући заједнице и царства, зидајући утврђене градове и границама мржње раздвајајући
потпуно исте људе. И поново се сећајући малог лица свог сина готово да је кренуо руком у празнину пред собом да га помази по
глави. О, како би сада желео да је поред њега. Царство би за то дао,
да га има. И поново осети мучнину у желуцу и празнину у души, и
тренутно му се онај официр Шандор, коме се до скоро дивио, смучи. И он и она његова говеђа жила којом је дотеривао војнике у ред.
Ипак, не потраја дуго то његово превртање у себи.
У неко доба из позадине почеше да дејствују хаубице и друга артиљеријска оруђа. Хаубичке гранате стадоше рити земљу око српских положаја. Шума око њих нестаде у диму и пламену. Младен
Станковић је, након првог фијука хитро ускочио у ров. Приљубише се, један уз другог, и он и брат му Пера и Глиша Црни, и сва
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ности, нестаде. Сада их споји заједнички страх од смрти. Глиша прозбори док су се около стабла рушила са треском:
„Е, моји Колџићи,“- читалац већ зна да Станковиће у селу од давнина зову Колџићима: „ви барем имате ко да вас наследи, а мене
ако запне граната, затреће ми се семе ко Марку Лукићу.“
„Ћут', бре, клипане!“- повика Пера: „Немој да нас тешиш тим
твојим црним приказанијама. Ако пукне међ' нас неће нас спасти ни
семе ни племе.“
Одједном их, изнад глава, засу пљусак митраљеских рафала чија
зрна секоше гране по дрвећу иза њих. Још једна хаубична граната
паде у њиховој непосредној близини. Раздера се Шоле Кајмачар као
да га је погодила. Пера потрча ка њему кроз ров. И Глиша и Младен
погледаше за њим мислећи да је Шоле рањен.
Тада престаде гранатирање и из даљине зачу се трубни знак за
јуриш. Хиљаде плавих униформи прекрише видик. У том првом налету потукоше их Срби пушчаном и митраљеском ватром, али у
другом покушају Швабе надвладаше и поче повлачење.
Бежали су Мачвани, равничари, ка Церу, ка шумама и планини
које ће их заштитити. Тек после добрих десетак минута трчања наиђоше на другу линију ровова и ускочише у њу.
Тамо су их дочекали Тимочани.
Петар Станковић је, у трку, држао Шола за руку, те је с њим ускочио и у ров. Погледаше их Младен и Глиша упитно, не знајући колико је Шоле страдао од гранате. Пера им укратко објасни:
„Оца му гејачког, канда је оглувео од експлозије. Не би чуо ни да
му прднеш на уво.“
Силина аустријске офанзиве утихну. Фронт се поново помери у
штету Срба. До друге прилике. По пољима, уз мртве и рањене војнике, осташе разбацани војнички шлемови, гасне маске, ранци, поломљене пушке и по која шарена торба од козје длаке.
Миха Коларич међу првима је ушао у ровове које до малочас
држаше српски војници. Упаде у мркоцрвену земљу која се лепила
за пете чизама и заустављала кораке. Шандор нареди да се у том
рову све обезбеди како се Срби не би вратили у њега током ноћи.
Постави страже и распореди објавнице. Идући кроз ров, уз вику и
махање оном жилом, у једном тренутку нестаде иза завоја.
Миха га испрати погледом и уморан урони у земљу.
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Остадоше, уздајући се у Бога и светог Јована
Јасно, округло сунце које је, извирући изнад Соколских планина и
Повлена, потапало цео Јадар и Рађевину, Десу подсети на детињство проведено на овим ливадама и пропланцима. Иако је, поштујући тастову кућу и крсну славу, Петар Станковић са њом долазио
барем једном годишње у Текериш, последњи њихов долазак, у брзини и под притиском надолазећег рата, разликовао се у потпуности
од свих дотадашњих.
У кућу Стевановића, код Десиног оца Војислава, дошли су предвече, без најаве, изненадивши пријатно и домаћина куће и његовог
сина, Десиног брата Премислава, момка од четрнаест година.
Њих двојица живела су као самотњаци у свом засеоку, никако се
не опорављајући од жалости због преране смрти домаћице куће, Војине жене Стане. Војислав беше престар за војску, а Премислав сувише млад, те тако и дочекиваше вести добошарске и оне друге,
које доносе путници намерници, као да их се све то не тиче.
У свом брђанском инату према свакоме, углавном из неких недоречених разлога, претварали су се као одсечени од осталог човечанства, као да их не додирују догађања која пролазе мимо њих стапајући их, хтели они то или не, са безнађем света којим су били окружени. Боравак Десин и њене деце, а са њима и боравак прије Ангелине, Младенове младе женице, вратио их је у свет живих људи, у
свет пун страсти и суровости, светске неправде и несреће малог
човека.
Деса, посматрајући овог јутра излазак сунца изнад Повлена и Шумадије, осећала га је потпуно другачије но дотад, као да свих ових
година то није било исто сунце. Испред ње простирао се свет њеног
детињства, ливада на којој је проходала, поток у коме је њена покојна мајка прала веш, а лево и десно расле су шуме из чијих се недара грејала сваке зиме, шуме које су је даривале горштачком снагом
и лепотом.
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И данас је све исто, помисли, али је у исти мах и потпуно другачије. Све је исто, схвати, али ја сам другачија. Леђа су јој натоварена годинама, срце јој отежало бригом због деце, због мужа, због
куће, душа јој беше угушена тугом за покојном мајком и свим оним
добрим људима које је сретала у детињству и данима девојаштва и
младости, а којих сада више нема.
Да одагна немир из себе, узе ведро и крену по воду.
Деца су још спавала, а отац се, устајући пре свих, чуо како чисти
шталу и, по свом обичају, прича са кравама зовући их умиљатим
женским именима и тепајући им.
Деса, сипајући воду са једног од извора којима је ова падина обилато даривала своје становнике, осети немир у себи, као да је од
оног дана када их је Петар оставио у Текеришу, и вратио се одмах
назад јашући већ уморну кобилу Зринку, почела да живи неки други живот, живот чији се дани састоје од сећања на први, дотадашњи.
И сећала се. Још како се живо сећала свега.
Сада је имала времена само за сећање.
И после, у току јутра, када су се дечаци пробудили и поустајали, и
њена трудна јетрва изашла из куће, и брат њен Премислав се са сестрићима шегачио и изигравао луду, опет се сећала. Смејала се братовим шалама и, у исти мах, гушила се тим истим сећањима, који су
се тицали покојне мајке и спокојства ствараног њеним трудом, и
оца у младости и највећој снази, у времену када је скакао на коња у
ходу, а није се гушио кашљем као сад, и дана када је упознала пргавог Мачванина због чијих је очију оставила Јадар и преселила се на
север, у непознат свет и међу стране људе.
Да, и сада се сећа дана када га је први пут видела.
Јоште како се сећа!
Долетео је као вихор на алатастом коњу каквог до тада никад није
видела, он, непознати војник, до чесме на којој је стајала са женама.
Висок као бор, витак, у униформи, елегантно је скочио са седла и
скоро утрчао међу њих да су неке од жена цикнуле. Дрско је подвикнуо на њих:
„Вода за краљевог војника!“
Жене се раздвојише ослобађајући простор око чесме. Тај војник
стави чутурицу под чесму и пусти да се ова пуни водом. Деса га је
посматрала не дишући, чврсто шаком стежући мишицу својој роди155

ци Анђи која беше стајала уз њу. Остале жене у некаквом чудном
страхопоштовању ћуташе чекајући да непознати војник напуни
чутурицу. Напокон, то се и зби, па се овај окрену, заблагодари
свима на стрпљењу, јер, објасни, жури да однесе воду команданту сећа се данас Деса да рече некакву швапску реч, сада је убеђена да
је поменуо Штурма - по изричитом наређењу истог. Жене се отргнуше од изненађења, па почеше му одобравати вичући за њим:
„Носи то, дијете. Носи господину воду. Та-ако треба. Послушање
ко у наша времена кад се поштовао отац и старешина. Него шта!
Овај беше прави домаћински син, види се. Није командант џабе њега послао по воду, поред толико војске.“
Грактале су и даље док је Деса остала као прикована погледом за
непознатог војника који се јашући галопом удаљавао. Убрзо је сазнала да млади војници имају маневре по околним брдима, да се
вежбају за неки, можда будући, рат са Аустро-Угарском, око Босне
и западних српских земаља. Деса погледа горе, ка небесима и, прозревши видом кроз беле паперјасте облаке, пожели да јој будући
муж буде попут овог војника, леп, висок и храбар.
Околне жене затим почеше јадиковати због несрећне судбине
српске и сталних ратова у којима беху губиле и браћу и очеве и синове, већ како којој беше записао горки усуд. Деса напуни балон
водом последња не учествујући у тим разговорима, будући међу
присутним најмлађа - а тада беше још врло млада, тек се одевојчила
- па се опрости са родицом својом Анђом и крену кући.
Уском земљаном стазом, поред дрвореда шљива, пењала се узбрдо. По каткад би спустила воду да мало одмори руке, па би настављала даље.
Већ скоро пред кућом зачу топот коња. Хитро уђе унутра не
осврћући се. Спусти крај матере своје, Бог да јој душу прости, балон са водом и ослушне схвативши, по дубоким, непознатим гласовима да отац разговара са неким страним људима. Но, није могла
видети њихова лица, јер су коњаници стајали са оне стране куће на
којој није било отвора.
Ускоро, Војислав уђе и рече укућанима да ће чета младих војника,
регрута, ноћас подићи шаторе у њиховом шљивику, иза куће, те по
наредби командира, укућани не смеју залазити на ту страну до сутра рано ујутро, кад се војска подигне и крене даље по маневарском
плану.
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Са поносом који се осећао у гласу, отац рече матери Десиној, не
издржавши да одмах након почетног обавештења то напомене, да је
командир, упитавши ко је одабрао, својевремено, простор за садњу
шљивика, похвалио га као узорног домаћина због добро негованих
воћака, прописно распоређених, а о стратешком положају места
које је одабрано за садњу, да се и не говори. Са њега се види цела
падина према селу Текеришу, док је са друге стране, посматрач,
потпуно заклоњен стаблима и правилно израслим гранама.
Војислав отиде, готово трчећи, да напуни флашу ракијом справљаном од шљива из тог засада, желећи да је однесе командиру да
овај види како шљивик није само добро посађен и није само добро
негован, него и да богато, домаћински рађа.
И данас је Деса довела децу у овај шљивик, а јетрви са поносом
испричала ову згоду од пре пар година, згоду која је, на крају, довела до тога да се упозна са Пером и, напослетку, уда за њега.
У шали је увек говорила да никада не би ни видела Мачву да није
отац посадио овај шљивик.
Наиме, те исте вечери, дајући своју смену на стражи, пуст и безобзиран каквим га је природа направила, један од ових војника, Петар Станковић, регрут из мачванског села Стари Ноћај, нађе начина да обиђе помоћне зграде и кућу, те дође, на своју одговорност
и ризик до виђења са непознатом домаћиновом ћерком.
После је причао да је оставио своје стражарско место на цео сат
како би дошао у прилику да је види. Када је већ намеравао да се
врати назад због опасности да га смена предухитри, а разводник
страже не нађе на стражарском месту, дочека да Деса изађе у двориште. Она је, опет, затварала кокошињац и одрешивала пса не слутећи да је непознати војник, данас виђен на чесми, посматра.
Петар, видевши да је обавила послове због којих је изашла, уверен како га нико неће видети, рече тихо да га је само она могла
чути:
„Јеја, богати, дај ми чашу воде.“
Деса се тргну, у први мах не препознавши војника, па од страха
потрчи у кућу. Таман кад је Пера помислио да она више неће ни
изаћи, или да ће напоље, у двориште, послати неког старијег, изађе
Деса носећи у руци калаисану чашу напуњену водом. Петар отпи на
силу пар гутљаја јер не беше заиста жедан, па јој рече:
„Ја мислио не'ш изаћи.“
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„Не би ни изашла.“- одговори му Деса: „Него те се сетих од данас
са чесме када си дошао по воду за команданта.“
„А, богати!“- изненади се Пера: „Па и ја сам тебе јоште тамо ошацово.“
„Зар међу свим оним женама?“- дође сад време и на Десу да се
изненади.
„Ама, каквим црним женама. Била си издвојена као цвет међ' коровом. Јакако!“
И још би очијукали њих двоје да није дошло време да се он врати
на стражарско место ради смене. Деса му даде марамицу исхеклану
са њеним именом за успомену на ово вече, али јој Пера обећа да ће
са овом марамицом доћи, после одслужења, код њеног оца да је
проси. Деса се слатко насмеја не верујући ни реч и брзо уђе у кућу.
Данима након одласка војника склапала је у мислима његов лик
не могавши себи да опрости што је заборавила да га пита за име, па
сад он беше безимени, временски све удаљенији сан.
Петар Станковић, који се никада никог није бојао, а знао је, какав
је прек, насртати и на самог Бога, појавио се још те јесени на прагу
њене куће, водећи са собом оца, сада покојног Живка, и кола пуна
дарова сељачких руку.
То беше немало изненађење за њу, а поготову за њене родитеље.
Нико никад у Мачви није тако испросио девојку, на само један поглед, само један разговор, а и тај крадом, у тишини. Било је то до те
мере дрско тражење благослова од девојчиног оца како се не да
замислити.
Такав је човек био Петар, кад нешто науми, нико га не може зауставити у томе, а Деса га је и дан-дани волела због те особине. И
данас, и сада, док са његовим синовима, Јованом, Николом и Луком, које је изродила једног за другим у првим годинама брака,
седи овде у изгнанству из куће, тек озидане у мачванском Старом
Ноћају.
Сам Војислав Стевановић, правдајући се после зачуђеним комшијама и фамилији, објашњавао је то змијама које су га посматрале из
Петрових очију и биле намах спремне да скоче на њега ако не да
'алал кћери својој Деси.
С друге стране, сељаци из Старог Ноћаја, склони спрдању и гледању преко комшијског плота, вадећи труње из туђих очију занемарујући, у исти мах, брвна у својима, у почетку су са висине гледали
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на младу која је у село дошла на такав начин, за руком дојучерашњег војника, али су се сви, знајући Перину пргаву нарав, чували да та оговарања не дођу до његових ушију.
Временом, како је Деса стала рађати синове као из воде, а својом
чврстом вољом и душевном снагом почела утицати и на Перин
карактер, тако да се он, након мало времена, одвојио од младићких
пустоловина и дане проводио водећи рачуна о кући и домаћинству,
њен се углед подиже у очима сељачким, те чак почеше узимати и
по који савет од ње.
А покојни њен свекар Живко који ју је необично, попут рођене
кћери, волео од првог дана како је дошла, а нарочито кад му је даровала три унука, дедина војника, увек ју је хвалио пред светом и
штитио од Периног незгодног темперамента. Схватао је Живко, Бог
да му душу прости, да му је ова, ни откуд дошла девојка, вратила
сина на пут кућевни, а удаљила од кафана и пустоши.
За разлику од Мачвана, у Текеришу, где не познаваше зета и његову тешку руку, наставише се зађевице и подбадања у свакој прилици. Због тога је Пери тешко падао сваки одлазак тамо и непрестано је корио жену када би му ова то, из било ког разлога, предложила, одбијајући сваку помисао да упреже коња у кола и крене на
тај пут.
Избећи није могао само одласке на Јовањдан, крсну славу Стевановића, када се окупљају фамилијаши и пријатељи куће Војине, јер
би се то лоше одразило на углед старчев до којег је Петар веома држао. Уосталом, на чега би то личило да на Славу не дође једини зет
и не доведе кћер родитељима својим, макар на само тај један дан,
али и унучад, како се које рађало, да их види и дарује шира родбина.
Колико је Пера држао до тастовог образа и части сведочи и чињеница да је прворођеном сину дао име кућне славе старчеве, без
обзира на другачију жељу кумову - а кум беше, наследивши традицију између њихових породица од давних дана досељавања у Мачву, Алекса Ивковић, што после погибе у рату са Турцима - због
чега се овај кратко наљутио.
„Све до треће ракије у здравље кумчетово.“- после је Младен зачикавао нарав Алексину, овог доброћудног, а живот ће показати и
несрећног кума, јер не остави потомство и погибе млад.
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На једном од тих свечарских окупљања нађе да тражи ђавола неки
даљни брат Станин, матере Десине, који се до ових брда није пењао
бар деценију и по, те га толико и не видеше, и који је, доле у Шапцу, радио као писар у среском начелству. Веле они који су га познавали да се звао Димитрије, од милоште Тика, да није био жењен,
мада постоје и неки, више безобзирни, који тврде да га се жене и
нису толико тицале колико мушкарци.
Док је радио у вароши сматрао је себе елитним делом друштва, а
будући лукаве нарави и подмукле, савесно је служио и Обреновиће
и Карађорђевиће, па је такав слабо марио за сведоке свог сељачког
порекла. Пре би небо пало људима на главу него што би се он јавио
или, не дај Боже, помогао штогод свом роду и земљацима ако би,
ради каквих обавеза, сишли доле у варош шабачку.
Када је дошло доба да се пензионише, поче Димитрије, од много,
изненада, слободног времена, али и због мало преосталих живих
пријатеља, да се присећа младости, родне куће и завичајних ливада,
те извора церских који га направише човеком. Прерана смрт сестрице Стане постаде за њега одлична прилика да се појави у
Текеришу и поново примакне рођацима које је одавно сам одгурнуо. Ови, будући простодушни, и склони заборављању свега лошега у прошлости, примише га у своје окриље, па он поче долазити
редовно Стевановићима на Јовањданску славу.
И зађевати.
И зановетати изигравајући градског господина којем ови сељаци,
што га дворе и муштрају му, нису достојни ни ципеле очистити.
Но, неке године, Деси се сад учини да то беше девестодесете, нешто по рођењу средњег сина Николе, јер он тад остаде у Старом
Ноћају код бабе, а са собом поведоше само Јована - најмлађи, Лука,
се, дакако, још није ни погледао - судбина удеси да, један насупрот
другога, за сто седну, овај Димитрије, и њен Пера. Док су пили
вино и ракију, како ко по вољи својој, Војислав, домаћин куће, радо
је служио госте, па и зановетала Тику, не желећи да се коме замера
на дан Славе. Једући овчетину и бивајући све пијанији, Димитрије
поче вређати прво Перу говорећи како су Мачвани обични лењи
гејаци, како су нецивилизовани и шкрти, прости толико да у чарапама по дворишту ходају - а што је Пера ћутке подносио погледајући на старца који га је очима смиривао - а затим и Десу, корећи
је што је отишла за војника, па још и гегулу, те како је отац и мати
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нису ништа научили, а најпосле су, дајући јој благослов, и укаљали
углед куће Стевановића.
У једном тренутку, кад овај рођак, бивајући све пијанији и бешњи, поче псовати и вређати до срца, устаде Пера, попе се на своју
столицу, па на сто, порушивши чаше са вином и преврнувши тањир
печења, уз врисак Десин и опште комешање других гостију, и свом
својом тежином скочи на њега, тако да Димитрије под теретом паде
на под.
И по паду, настави Пера да га гази ногама док га остали гости не
раздвојише. Несрећног Димитрија, свог крвавог, истученог, изнеше
напоље и гурнуше у снег. Како је он после отишао то нико не зна и
нико од присутних није видео, углавном нико више никада није поменуо начин на који је Деса испрошена, а и ако јесте, то зато да би
нахвалио Петра Станковића као човека који зна да заштити част
своје жене.
Деси сад паде на ум, у овој несрећи и рату који се приближава
њеном завичајном дворишту, и тај ујак Димитрије, и сети се, са
смешком, да се он више никад није појавио, не само у њиховој
кући, него ни у Текеришу целом. Једном је Младен поменуо, да л'
прошле или претпрошле године, стаде јој мозак у овој гужви, да га
је видео у Шапцу, идући тамо са Пером на вашар, али да се овај,
видевши их, нагло окренуо и убрзао корак не би ли избегао сусрет.
„Далеко му лепа кућа.“- закључи мисао с поносом се сећајући
дана кад су почели њеног Перу поздрављати и они који су до тада
избегавали поглед правећи се у нешто загледани.
И одмах, сети се и да је њен отац, од тада, причајући штогод о
зету, почео попут ње сада, називати га мој Пера, стављајући га, на
тај начин, у исту врсту са својим сином Премиславом.
Ових ратних дана, како су злослутне вести долазиле од Саве и
Дрине, са босанске стране, како се линија фронта приближавала и
општа несигурност завладала, док су по околним церским врховима
већ одјекивале детонације из тешких артиљеријских оруђа, а позадинске јединице, вукући санитетска и коморџијска кола, постале
уобичајена појава, Деси су управо ова сећања из времена мира остала као последња одбрана од општег очаја.
Били су као везани, и она и деца, и јетрва, и стари, немоћни отац
јој, и брат њен, још дечак, немоћни да се покрену и припреме за бе161

кство пред ратом који се неумитно приближавао њиховом кућном
прагу.
И кад су већ, кроз њихов засеок, почеле пролазити прве српске пешачке јединице и артиљеријске батерије у повлачењу пред Швабом, њој постаде јасно да времена за бежање, дубље ка Ваљеву и
Шумадији, више нема. Глад и паника владали су међу народом.
Путеви су били закрчени војском и избеглицама и они, са троје
мале деце и трудницом, не би, у таквим околностима, одмакли далеко од Текериша. Остали би негде, на пола пута, под ведрим небом, изложени киши и блату, сунцу и припеци.
Због тога одлучише да остану у кући и чекају да виде лице своје
судбине уздајући се у Бога и молитве Светог Јована.
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Између две војске галопирао је коњ
Српска војска у том махнитом, без икаквог реда, а на тренутке и
паничном одступању, остављала је непријатељу на милост и немилост своја села и породице у њима. Из даљине војници су гледали
своја имања како горе и како их пљачкају, немоћни пред том огромном војном силом. Док су немоћ и бес, попут сложне браће, царовали у њиховим душама, смрт их је косила на сваком кораку готово
им доносећи олакшање у тој муци.
Аустријски корпуси надирали су и од Дрине, кроз Јадар, и са севера, од Саве. Мачва је била изгубљена. Чета у којој су били браћа
Станковић повлачила се у југоисточном правцу, ка реци Колубари,
остављајући на свом десном крилу Текериш. Петар и Младен су се,
док је земља око њих горела, док су грмели топови и праштале
пушке, а хиљаде војника остајало беживотно да лежи на бојним пољима, окретали више ка Церском гребену, иза којег би требало да
се налазе њихове породице него ка линији са које су надирали безбројни плави војници.
„Који нас ђаво повуче низ Саву!“- вајкао се Младен свом брату
жалећи што им нису наредили одступање ка Текеришу, да виде где
су им жене и да их, ако устреба, повуку за собом, дубље у Шумадију.
„Ово је потпуно расуло.“- додавао је уље на ватру Шоле: „Ко зна
'ди ћемо завршити?“
„Право у матер'ну.“- бесно му је одговарао Петар, нервозан због
зрна која су фијукала около кидајући му и слух и нерве. Ваздух се
око њих тресао од експлозија артиљеријских граната.
Упадоше у неки суви јарак, тек при дну блатњав, те им он добро
дође да мало предахну. Ускакали су у њега како су пристизали, и
Станковићи, и Шоле Кајмачар, и Глиша Црни и, с њиме скоро у
истом тренутку, Гаја Тамнавац, огрубео и бесан. Тек, за свима њима, и Радивоје Ковач стрча низ страну вукући ногу и држећи се за
бедро из којег је капала крв.
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Болничар му се приближи и поче му цепати панталоне да би завио
рану. Притрчаше Петар и Шоле да помогну. Шоле га је храбрио:
„Држ' се, прика. Јуначино!“
Доле, из мокре земље дизала се влага коју као да осећаше у костима. Непознати наредник, кроз јарак, поред њих протрча вичући
неповезано:
„Где вам је командир? Други вод је уништен.“
Младен се придиже изнад ивице са које почиње увала јарка и погледа у даљину, тамо одакле беху надирали аустријски војници. Видео их је у даљини, у групама по десетину, како слушају нечија
наређења, вероватно за нови јуриш.
Пешадијска пуцњава скоро да престаде на обема странама. Срби у
растуру, уморни, дезоријентисани, са мислима негде на неком неодређеном месту где би могли бити њихови најближи, а телом на падини овог, богомданог јарка, почеше се пропитивати ко је из које
чете и тражити своје старешине са којима се, у свеопштем хаосу,
разиђоше.
Младен, гледајући ка Швабама, примети, по њиховим покретима,
да ни они не планирају даљу офанзиву, барем не данас. Почеше се
укопавати да вечерас заштите и сачувају освојене положаје.
Између две војске, коњ кулаш, са белом гривом, без јахача, унезверено је галопирао ка јарку и српским положајима. На себи је
имао седло и бисаге. Његов јахач је, вероватно, погинуо, помисли
Младен. Под коњским копитама прскало је црно блато и Младен за
тренутак заборави на Швабе гледајући лепу фигуру коњску.
„Сад би' истрчао да га свежем, само да није оних душмана.“- зачу
Перин глас, јер овај беше залегао поред њега, а да га Младен није
ни приметио посматрајући галоп прелепог коња, какав би служио за
понос сваком газди у Старом Ноћају.
Коју десетину метара пред јарком коњ скрену под правим углом и
настави трчати паралелно са српским положајима, удаљујући се од
староноћајских посматрача.
Војници српске војске, већином сељаци, полегаше по облој ивици
јарка и, без речи, са дивљењем посматраше фигуру коња док је овај,
галопирајући у даљину, постајао све мањи.
У једном тренутку се зачу пуцањ, коњ чудновато затресе главом
и, као да се, онако у трку, заљуља, нагло се заустављајући. Још секунд-два и сруши се док је крв шибала из његове губице.
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„Ударен је метком у главу.“- наглас рече Шоле, а као да за себе то
закључи.
„Мајку им њину.“- зашкрипи зубима Петар гледајући са мржњом
према Швабама.
„И коњи им сметаје.“- разочарано додаде Шоле, док су остали, тужно, без речи, посматрали агонију. Шта ли чека нас кад и коње убијају, помислише многи од присутних војника.
Стари, артиљеријски подофицир, Тимочанин пореклом, из даљине, са једног од поцерских узвишења, догледом је посматрао ову невољну игру уплашеног коња и његов завршетак, па бесно пљуне у
страну псујући и Јевропу, и цара Фрању и њихову културу. Беше
Србима више жао несрећне коњске смрти него своје данашње погибељи.
Касније, кад се мало прибраше од свега, кад се окупише по својим
водовима и четама, кад се официри сабраше, поче струјити од руке
до руке храна, углавном конзерве, пексимит, тврди црни хлеб или
проја, шта кога допадне и шта је ко носио по џеповима.
Док се пешаци сабираше доле у јарку, у свом новом рову, дотле је
Тимочанин, артиљерац, још бесан због доброг коња, добио обавештење да се његова батерија припреми за ноћашњу, одлучујући
офанзиву. Нареди војницима да поскидају топове са коња, већ спремних за покрет и ново повлачење, те ови навукоше топове на лафете и учврстише цеви.
Топовски отвори се за час разјапише према долини.
Са друге стране Цера, око Текериша, борбе су још трајале. Црни
стубови дима рађали су се око засеока Стевановића претећи да их
прождру. Стотине фијука зујали су над кровом куће старога Војислава, куће у којој се скупише уплашене жене и деца која не успеше
да побегну даље. Гранате су палиле суву траву око куће, док су,
дуж јадарске долине, остајали трагови беспоштедне борбе две војске, преврнуте каре, топови, кола.
У повлачењу, крај куће, у један час видеше воловска кола натоварена лешевима. Сељаци из Текериша су водили волове ћутећи и,
с времена на време, штапом би комали у бокове запрегнуту стоку,
пожуривајући их. Кроз прозор куће Деса је видела мртве војничке
руке које су висиле доле и млатарале кроз ваздух. Зајеца падајући
оцу у наручје.
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„То су Перине руке, оче. Познам ја њи'.“- говорила би као у бунилу.
„Ама, нису, ћеро, то су неки други војници, нису Мачвани.“- умиривао би је отац.
У позадини просторије, деца би завриштала, жене закукале, почеле нарицати за својима. Онда би их Војислав смиривао, па на понеке и подвикнуо претећи им батинама и истеривањем из куће ако
не престану ширити страву.
У неко доба све се напољу смирило и постаде јасно да се српска
војска повукла, те да ће сваки час кроз њихов засеок проћи Швабе и
Хрвати. Војислав изађе на двориште да осмотри ситуацију у околини. Жене се примирише као овце без пастира очекујући домаћинов извештај. Сви као да престаше дисати. Сунца напољу као да за
трен нестаде и земља као да се под њима раствори. Страх и неизвесност завладаше у срцима.
И после, ко што у инат бива, отворише се улазна врата са треском
и у просторију ступи војник у плавој униформи. Жене зајецаше.
Деса помисли да јој је отац напољу убијен. Чврсто загрли Јована и
Николу, док је малога Луку дала јетрви да држи мислећи да је Швабе, ако буде дете уз њу, неће дирати.
Војник се продра терајући их напоље, на двориште.
Док су излазиле, упирао је пушком ка њима бојећи се да не излети
неки сакривени српски борац. Кад све изађоше један од војника погледа по кући да није неко остао сакривен. Жене са децом се шћућурише у углу дворишта, између штале и сеника. Војник изађе и
свог старешину, оног што је први ушао у кућу и истерао чељад напоље, извести да унутра више нема никог.
Старешина стаде испред уплашене групе жена и деце и поче их
загледати понаособ. Његове челично плаве очи биле су оштре и
тврде попут метала чију су боју примиле. Деса га, испод ока, погледа у лице, лице које ће целог свог живота памтити.
Памтити и мрзети.
Швапски старешина зграби Премислава за врат и привуче себи.
Премислав, млађи брат Десин, дечко од четрнаест година, се уплаши и заплака молећи војника да га пусти. Деса крену ка њему, али
је други војник одгурну.
„Жене, где су вам мужеви?“- упита их швапски старешина.
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Сви су ћутали, док у даљинама, иза околних брда, одјекиваше детонације.
„Питам, где су вам мужеви? Где су се посакривали?“- понови
Шваба на српском језику. Једна од баба, иначе Војиног брата удовица, коракну напред и храбро рече да су у селу остале само жене, а
да се војска повукла.
„Не лажи ме, бабо смрдљива. Говори где су скривени или ћу заклати ово жгебе.“- био је упоран војник. Жене у глас вриснуше и
почеше га молити да то не чини, да војника нема, да су саме, и тако,
све у глас. Тада, непознати швапски старешина извади нож из белих корица од кости и принесе га врату Премином. Дечко зајеца.
Жене у групи кренуше ка непознатом официру, али их други војници почеше ударати кундацима и враћати назад. Ситна деца Десина
зајаукаше.
Зачу се пуцањ.
Нож паде на земљу. Неколико аустријских војника потрчаше ка
сенику са чијег је врха одјекнуо пуцањ.
Неколико километара даље од њих, на церској падини која гледа
према Сави, српски артиљеријски подофицир, Тимочанин, добио је
наређење да плотуном удари по непријатељским положајима. Он
то, са жаром и великим задовољством, и учини.
Недуго затим, сиве униформе српских војника, испрљане од вишедневних борби, кренуше у јуриш да поврате своје положаје.
Петар Станковић, трчећи испред своје браће и земљака, узвикну
им преко рамена:
„'Ајде, кривинаши!“
Ови, као у лудилу, са смешком на лицу, кренуше у нову погибију,
на желећи да живе без својих села и жена, не желећи да оставе децу
и старе родитеље душману под нож.
Официри су наизменично издавали команде: плотун, брза паљба,
плотун. Затим их позивали, а не наређивали, на јуриш, називајући
их браћом. На крају сви кренуше на бајонете, на ножеве, рукама
хваташе за гуше, крв на крв, песницом на песницу.
И најзад, Аустријанци почеше попуштати и повлачити се назад ка
Шапцу, ка Мачви.
А горе, у Текеришу, у засеоку Стевановића, убише старог Војислава на сенику док је овај чврсто држао кокинку пушку покушавајући да у њу намести други метак, заклаше му сина Премислава
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пред сестром његовом Десом и осталим женскињем, пред сестрићима Јованом, Николом и Луком, и још хтедоше да учине пир и разврат са присутним женама да им не стиже глас о надирању српских трупа.
Увидеше да се брзо морају повлачити, те у трену несташе из дворишта.
Гледајући како беже, у свом болу запамти Деса за цео живот те
челичне очи швапског старешине и његово ђаволско лице, и уреза
јој се јасно у сећање име којим га је ословио војник што им донесе
вест о српској контраофанзиви.
И њега запамти за цео живот називајући по њему сваку злу твар
са којом би се, касније, сусрела.
И то име беше Броз.
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Вода дотекла из далеког завичаја
Те ноћи су, код Текериша, делови комбинованих српских дивизија, у огорченој борби, приморали аустроугарску 21. дивизију на
повлачење. Сутрадан ујутро, шеснаестог августа, на дан првовеснице Саломије, 9. аустроугарска дивизија стигла је на прве линије
као помоћ својим посусталим саборцима, па су тада, под знатним
притиском, Срби били приморани да се врате на почетне положаје.
Схватајући тежину тренутка, командант Друге армије Степа Степановић уводи у борбу моравску Прву дивизију која, одбацујући
Швабе, заузима стратешки важно брдо Беглук. Неколико пута су се
сударале две војске прсима у прса, хватајући се за вратове и набијајући једна другу на бајонете, док се, напокон, превага не окрете на
српску страну, те од ноћи са 19. на 20. август, почеше војници у
сивим униформама гонити оне у плавим на целој дужини линије
судара.
Мачвански одред је напредовао ка Шапцу, док су се ка Дрини
кретали Поморавци и Шумадинци. Младен Станковић је неколико
пута на нишану имао једног високог, сувог Швабу, али би му се
овај увек у последњем тренутку измигољио и наставио бесомучно
бежати штитећи се разним заклонима, расутим дрвећем, жбуњем,
усамљеним бунаром или, неком простом, земљаном гредом. Младен се, ко у инат, затрчао право ка њему, не мислећи на опасност да
и сам буде упуцан од других Аустријанаца у повлачењу.
Неколико пута га је и Петар опомињао да не трчи испред свих, јер
би могао лако да се нађе на самој линији ватре, па да погине од
својих. Но, Младен, као да има некаквих личних рачуна према
високом Шваби, настави истим напором да га гони и, повремено,
пуца к њему. То примети и Шоле, који се опоравио од детонације
остајући тек незнатно наглув, па хтеде да му припомогне пуцајући
ка истој мети.
„Мора да му је униформа прима квалитета, кад си се толико залепио за њега.“- добаци Младену у пролазу.
169

Цео тај дан гонили су Срби швапску војску, како ка Дрини, тако и
према Сави. Ослободише Шабац у трку улазећи у мрачни декор попаљеног града без радости због свих мука и погибељи које доживеше.
„Шта су се наврзли на мене?“- поче се, у тренутку предаха, јадати
Миха Коларич свом другу са дебелим, црним, спојеним обрвама,
којег је упознао при доласку у Митровицу, док су, у повлачењу,
пролазили кроз столетну храстову шуму. Захваљујући широким,
зеленим крошњама били су заклоњени од српских погледа, па су
могли успорити ход и, уз извесну дозу опреза, цигарету запалити.
Око њих остајали су трагови већ избеглих аустријских војника,
остављени топови, преврнута кола и бачени сандуци са муницијом.
Десно од њих, у даљини, чули су како копите коња у бесомучном
трку одјекују по тврдој земљи. Михин, у туђини стечени друг, пореклом Славонац, одговори са пуно самопоуздања:
„Не знам за тебе, Словенац, али ја и не мислим преко Саве,
назад.“
„А кај ћеш делати?“
„Лепо ћу, ево овде, сести,“- и Славонац заиста седе на бусење траве поред пута: „и сачекати српску војску. Па, ваљда сам и ја Србин
ко и они.“
„Ти си нор. Ти невеш ко су они. Заклаће те док трепнеш.“
„Неће, Словенац, ја сам из њи'овог племена. Видећеш.“
„Небом видел.“- одговори му Миха и убрза корак за осталим војницима у повлачењу. После стотинак метара се окрену и, видевши
Славонца како мирно пуши цигарету чекајући српске војнике да га
заробе, изусти себи у браду:
„Норец.“
Миха Коларич, на исти начин као што ономад није правио разлику између Срба и Србијанаца на коју му је указао овај Славонац по
доласку у Митровицу, тако и сада није схватао у чему је сличност
између људи који служе различитим владарима. У ком тренутку
човек своје непријатеље почне сматрати својим истомишљеницима,
још мање је разумео.
У овом тренутку било му је важно само да се домогне Саве, реке
којом плови вода из његовог завичаја, да побегне из недара ове
проклете земље Срба и Србијанаца. И њему, пораз силне царске армаде био је потпуно видљив, очигледан.
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Око њега, војници у плавим аустријским униформама бежали су
без реда, у паници, потпуно отказујући послушност старешинама,
чак и претећи им, јер у овом поразу престаде да постоји страх од
претпостављеног - постојао је само страх да не падну у руке српских војника, и то паничан страх, јер претходних дана, у борбама,
упознаше снагу и карактер њихов.
Миха се хитрим кораком враћао земљаним, избразданим путевима који воде ка Сави док се око њега сунчано летње поподне претварало у пламен, тресак и дим. Гранате из српских топова палиле
су суву траву око њега. У тренутку угледа десно од себе како четири војника носе Шандора на шаторском крилу.
Док је овај падао у самртни ропац Миха прође поред њега без
икаквог осећаја сажаљења. Било му је свега доста, и Србије, и рата.
Желео је само да пређе Саву, а после ће се, ваљда, и политичари
опаметити, па ће и он видети своју кућу. И своје детенце.
„Први вод одступај!“- викао је неки капларчић, као да није сва
војска у паници и бесомучном бежању. Миха га погледа не видевши га. Видео је само даљину, и пут који води на север, ка Сави.
И метални одбљесак шлемова војника који су испред њега и који,
једнако као он, беже.
У неком тренутку наиђе на ровове својих војника. Ту ће вечерас
остати линија фронта, постаде му јасно. Неки официр га заустави и
примора да заузме место у рову. Састављен у нереду, од војника из
разних чета, напуни се ров војском. Поделише пушке онима који су
дотрчавали без њих.
Чета браће Станковић заузе свој положај наспрам ових линија, на
удаљености од стотинак метара. Петар опсова гласно рекавши:
„Куде нам баш западе овако близу Саве. Сатреће нас швапски
монитори.“
„Не секирај се, братац.“- одговори му неки непознати капетан,
који беше артиљерац послат на објавницу да ујутро наводи батерију: „Допремише нам Руси медикаменте и за њих.“
Погледаше га радознало мачвански сељаци очекујући да чују о
каквом леку је реч. Овај капетан, задовољан што његова личност
доби на важности, почне надугачко објашњавати како су аустријски
монитори уништени некаквим торпедима који излећу из цеви маскираних на обали, у сплету корења густог, обалског дрвећа, те
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како је и он све то посматрао изблиза, стојећи у црвеној, каљавој
води.
Српски пешадинци га посматраше са одушевљењем. Усхићени
Шоле не издржа, а да не похвали Русе:
„Море, они би сваки клин избили. Опасан народ!“
Остали потврдно климнуше главама хвалећи Русе и њиховог цара,
за кога неко, у простодушној хвали, рече да је виши од бечког Фрање бар за главу.
„Уши су му ко Фрањина глава, толики је.“- објашњавао је Шоле.
„Ама, човече, није то вепар, но човек.“- смиривао га је Петар Станковић.
„Не кажем ја да је он кобађи вепар, него да је много велик и глават. Веле да има скоро две висине човекове.“
„То је немогуће! Ко је толико висок. И ти Шоле диваниш којешта.“- умеша се и Радивоје Ковач.
„Мора да му је она експлозија оставила трага дубље у ушима.“прихвати Пера шалу. Шоле се готово наљути због тога што му не
верују, па почне викати:
„Не знате ви, гејачине слепе, ко је руски цар. Он има главу к'о бунар, зато и влада са пола света.“
„Ћути, будало, чуће те Швабе.“- припрети му Пера.
„Какве, бре, Швабе, богати. Нису то ни Швабе ни Маџари. Јесте л'
видели данас оног, диг'о руке, па виче, немојте браћо, и ја сам
Србин.“
„Јес, брале, и ја сам баш натрч'о у том тренутку. Виче баш тако. А
мали, немаш га шта видети.“- прихвати Глиша Црни.
„Па шта бијаше шњиме? Је л' стварно Србин?“- упита Младен радознало.
„Да не поверујеш, прича ко и ми. А каже негде је из неког села у
Славонији, близу оног где смо терали свиње ономад.“- поче Шоле
објашњавати, па на упитне погледе настави:
„Ама код Шида неко село. Како се зваше? Исто ко неко име.
Сима, Ђока, тако нешто.“
„Нема таквих села тамо.“- упаде артиљеријски капетан правећи се
паметан.
„Та има, гос'н капетане, неко место ко човечије име. Чекај?“- Шоле спусти главу размишљајући, а око њега сви знатижељно ућуташе. У једном тренутку овај се сети:
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„Јес' богати, тако је. Лаза, биће. Село је Лазе, тако се зове. Из тих
сремачких Лаза је он, тај Србин.“
Кратко ућуташе, па Глиша прихвати:
„Јелеј, ти, Шоле, шта би напослетку с њим?“
„Ништа, брате, испрси се Гаја да га одведе у комору и преда надлежном.“
„Који Гаја? Тамнавац?“
„Јакако. А који други?“
„Ама Шоле, ти памтиш ко гођ неко дете. Гаја је то, бађи, одвео у
команду, а иза прве кривине је тај твој Лаза награис'о.“- објасни
Петар свом брату од тетке Гајино ратно правило од како му је страдала породица.
„Ма, знам ја то, Перо,“- стаде се бранити Шоле: „него сматрам да
ме се то не тиче. Није право судити човеку који носи тежи крст но
ти. Ко зна да л' би ми били и гори?“
„А Бог зна како су и наши прошли?“- замишљено додаде Младен
што натера све да ућуте и замисле се над судбином својих ближњих
о којима још ништа не чуше. Петру затрепташе мускули на образима. Да није строга војна дисциплина подразумевала стрељање по
кратком поступку за сваког ко напусти јединицу, ма из ког разлога,
он би одавно одјахао на Цер с првим коњем којег би нашао, па макар га морао украсти.
Овако, остаде му само да се, попут других, раздире у себи од муке
и лечи пуцајући по швапским војницима, јер они беху, по његовом
схватању, главни кривци за сву беду и муку што их снађе.
Сутрадан, ободрени наредбом за даљом офанзивом, кренуше с вољом, на север, ка Сави, ка селу свом староноћајском. Данима заједно марширајући, заједно једући, заједно јуришајући и заједно гинући, били су као спојени у једног, исте мисли носили су у својим
главама, исте жеље у својим срцима.
Готово у трку ослободише своје попаљено село.
Нису се обазирали на циктање митраљеза и грување швапских бомби, као да су овде, на свом кућном прагу, постали бесмртни, неуништиви. Ускакали су у плитке ровове, на брзину ископане, бодући
бајонетима све који су затечени у њима, макар ови били и рањеници.
Около њих гинуло се од граната, од танади пушчаних, а они, староноћајски сељаци, ослободише своје село, и Станковићи, и Шоле
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Кајмачар, и Глиша Црни, и немилосрдни Гаја и Радивоје Ковач, без
огреботине и без ране. Но, многи њихови другови нису имали ту
срећу, те изгибе доста младог света на домаку своје куће.
Док су Швабе настављале бежанију ка Сави њих је дочекало пусто, попаљено село и напола срушена црква у центру.
Поп Василије, који стиже у парохију одмах након уласка војске и
ослобођења, затече унутар цркве гомилу срушеног и поломљеног
бибер-црепа. Неколико дрвених рогова од крова били су преломљени на половини, звоник као посечен са гомилом шута у његовом подножју.
Прекрсти се видевши да је вршена нужда унутар олтара, да је иконостас решетан из пушака, те да је једна од икона на њему, посвећена Богомајци са Христом у руци, позлаћена још од старих дана
кад земљом корачаше витезови и јунаци, опљачкана, а да је
дијамант у њеној руци ишчепркан ножем и однет.
Записни дуд у порти, под којим су бабе саливале деци страву,
исечен, немо је лежао на путу.
Од цркве, па према оба краја села, куће су што паљене, што пљачкане. Налажени су лешеви деце и стараца, жена силованих, па унакажених.
Остатак преживелих јадао се попу и пристиглим војницима описујући зверства која учинише маџарски хусари по уласку у село,
говорећи како су их све истерали из кућа и потерали на крај села, на
ледину. Док су их једни спроводили други су палили остатак непорушених кућа, након што би их предходно опљачкали.
Што покраше однеше, остатак у пепео претворише, говорили су.
Горели су сеници и тавани, жито у амбарима и преостала стока по
стајама, укратко, сва мука сељачка.
Затим ово робље избатинаше. Деца су вриштала, мајке запевале, а
старци се ваљали по земљи под ударцима кундака. На крају их, уз
вику, псовање, шамарање и пљување пустише да се врате назад у
попаљено село, да једу блато и покривају се звездама, јер све беше
сатрано и у пепео претворено.
Младен и Петар Станковић нађоше двориште и шталу празне, а у
штали за греду обешену матеру своју Душу. Младен закука до неба,
а Петар закрвављених очију, као луд, протрча селом тражећи заробљене Аустријанце да им се освети због мајке. Једва га зауставише
остали војници и сељани и завезаше за некакав стуб држећи га тако,
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подивљалог, догод се није смирио и заклео да неће направити неку
лудост због које би могао под преки суд.
Дана 24. августа, завршено је избацивање и последњег аустријског војника из Мачве. Миха Коларич је тај дан дочекао на самој
обали, тачно наспрам Митровице чији су га кровови посматрали с
друге стране реке. Спремајући се за прелазак Саве, чекао је, са осталим војницима из чете, ред да се попне на понтонски мост. Цела та
србијанска обала, насупрот граду са друге стране, представљала је
благо нагнуту, уску падину на чијем врху се налазио ред занатлијских и рибарских кућа, ту и тамо, испресецаних малим кафанама.
На тој падини није било ни једног дрвета иза којег би се могло заклонити од тешких, разорних зрна којима их је засипала српска артиљерија, била је ту све сама гола земља и изгажена трава.
Са друге стране, из Митровице, штитиле су их хаубице и само захваљујући њима, Срби нису смели на јуриш да их помлате и, просто, онако у гомили погурају у реку.
Неки успаничени војници почели су, у општем расулу, бацати
опрему и скакати у воду, не бојећи се више ни претње својих официра, нити њихових уперених пиштоља. Штавише, у овој гужви
није се знало ко се кога више боји, војници официра или обрнуто. У
самртном страху свако је био спреман да пуца у најближег, без
обзира на његов чин.
Преврнуте каре, топови, фуражна кола, лежали су около и нико
није имао намеру да их покрене. У општој скрушености, и официри
су престали да издају наредбе о укрцавању разних техничких средстава схвативши да их више нико и не слуша.
Миха Коларич, напокон, трчећи крену дуж понтонског моста. Војници су, један другоме, викали да успоре, како не би, услед вибрација од чизама и ногу, дошло до превртања појединачних сплавова.
Без обзира на та упозорења, ипак су сви панично трчали даље, у
маси повлачећи се узајамно, као да сами не могу изазвати ту несрећу.
Од некуд заостала коморџијска кола, под силином надируће војске била су погурана у реку, па њихов пад изазове пуцање једне
стране понтонске ограде. Са њом у реку попадаше неки војници,
али, други, за њима пристижући, наставише даље, ка сремској страни, као да их се све то не тиче.
Нико се није обазирао на запомагања дављеника.
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У једном тренутку граната из српског топа погоди понтон по сред
среде, па га у потпуности растави. Попадаше у Саву раскомадана
тела околних војника. Гелер од гранате погоди у бутину десне ноге
и Миху Коларича, али се он одржа на понтону притискајући шакама рану и покушавајући да подвеже ногу каишем од ранца. Када
се осврнуо око себе виде да је сада у потпуности растављен од сремске обале, те да је његов крај понтонског моста, под притиском
речне матице кренуо једном половином низводно, претећи да се
изломи у делове, јер друга половина беше чврсто везана за мачванску обалу.
То се, убрзо, и деси, па Миха, рањен, одбаци све што би му могло
представљати терет, блузу, чизме и пушку, те скочи са понтонске
површине и заплива реком ка аустријској обали.
У тренутку осети сигурност у тој води, иако она бејаше препуна
мртвих телеса и разливене крви, мрцина раскомаданих од граната и
остатака војничких техничких средстава. Све то му не засмета, јер
је та вода носила комад Бохиња, његовог завичаја.
У Бохињском језеру је научио пливати и био је од бољих пливача
у крају. Временом, постаде му угодније у води него на сувом. Сада,
овде на раскршћу светова, на граничној линији света и несвета,
осети на својим мокрим рукама завичај, и виде у тој води своју
младу жену Марију, што је доведе из Бистрице, из куће Трстењакових, и свог малог сина, којег остави летос у мајчином наручју.
Груди му се надимаше од жеље да преплива питомију половину
Саве, да ухвати руком обалу, да у шаци раствори парче земље његовог цара, да се у ветар претвори и врати се, као дах небески, својој кући. Груди му јецаше под теретом остатка тела које са, сваким
замахом руку, постајаше све теже.
Рана му се потпуно отворила, и осети како реком отиче његова
крв. Рањена нога постаде му као тег. Матица га је носила низ воду и
он, просто, није имао моћи да је надвлада и упути се обали спасења.
У једном тренутку осети да му се рањена нога потпуно укрутила и
он, остајући без снаге, није могао више да је помера.
Тада га поче хватати паника. Погледа около, очекујући помоћ, и
са страхом закључи да у близини није било никог ко би могао да му
помогне.
Свако је спасавао свој живот!
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Рањеници су се давили у очају руке подижући увис тражећи да
нешто дохвате и њихова тела су почела да тону, помешана са телесима коњским и лешевима већ преминулих војника.
Са собом су вукли, у страху и немоћи, сваког ког су, несвесно,
ухватили рукама.
Иако се Миха Коларич, последњим атомима снаге, трудио да
исплива из те гунгуле мртвих и умирујућих, из те крваве воде смрти, у једном тренутку схвати да ову воду никад напустити неће. Руке му се престаше покретати и нестаде му снаге за одржавање на
површини.
„Нећу те видети, сине!“- зајаука наглас као да се правдао некоме.
Под притиском надолазеће воде изврну се на леђа и небо му прекри
видик. То небо као да је постајало све ближе.
Широм отворивши очи примети облаке како, ношени ветром, плове њиме. И на облацима угледа осликано малено лице свог сина. То
лице као да му се приближавало постајући све јасније.
Миха, противећи се логици и законима природним, загледан у то
малено лице, отворених очију покуша да крене ка њему, и та жеља,
тај покушај, остадоше као урезани на његовом мртвом лицу које је
Сава прождирала заједно са десетинама других мртвих лица, на
којима остадоше као замрзнути бес, страх, жеља за бекством, пркос
и бол.
Михини раширени прсти на рукама одавали су немоћну патњу и
беспомоћни покушај одбране од неизбежног краја.
Мокра, разбацана, подивљала коса се још извесно време након
утапања, није хтела помирити са смрћу, бацакајући се власима по
површини воде, као да се и она желела ослободити остатка тела, да
би, најзад, и сама нестала у мутним, крвавим дубинама воде дотекле из далеког завичаја.
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Не спава се крај ђавола
Након што је и последњи аустроугарски војник избачен из Мачве
настадоше дани обнове и видања рана код староноћајских сељака.
Привремено отпуштени из војске како би обновили куће пре доласка јесени и хладних дана, орно прионуше на посао довлачећи дрва
из шума и покривајући кровове својих домова.
Цело село постаде велико градилиште.
Заједно, прелазећи из дворишта у двориште, крпили су зидове кућа и покривали их црепом, а остатак стоке које се нису дочепали
изгладнели војници, довлачили из лугова и потеса, косећи за њу
траву и денући је у стогове око попаљених штала.
Сељани постадоше пуни самопоуздања јер надвладаше, не неке
другоразредне Бугаре и измучене Турке, већ царску армију, светску
силу, и то тако да ће се она дуго чешати по глави због тога. Уопште, владало је уверење да сада дуго аустријски генерали неће
смети преко реке, видевши какве делије и јунаци живе с ове стране
њене обале.
Управо са: „Делијо! Јуначе!“ један другог су ословљавали не признајући више никакву силу пред собом.
„Бога небеског се једино бојимо, а на земљи само братску Русију
поштујемо. И никог више!“- тако су говорили хвалећи се пред својим женама које су их гледале сузних очију захвалне Сведржитељу
што их је сачувао живима.
Остало је забележено у светским архивама да су војницима
Аустро-Угарске војске на Церу уништени читави пукови војске, да
је много њих оставило своје кости посејане преко целог мачванског
и дуж јадарског поља, да је српски ратни плен био огроман, рачунајући ту око педесет хаубица, три пољске болнице и мноштво муницијских кола. Сем тога, ломећи зубе о планину Цер претворило
се у прах и пепео уврежено мишљење стручњака о војној премоћи
Централних сила, Немачке и Аустро-Угарске над осталим светом.
Такво мишљење покушавали су побити и Французи водећи крваве
битке северно од свог главног града. Влада Француске, која се из
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Париза већ беше преместила у Бордо, схвативши да и опстанак државе долази у питање, у потрази за излазом из незавидне ситуације,
у Србима је видела значајну војну помоћ. Због тога су од српске
Владе тражили да пређе у офанзиву преко Саве и Дрине што је могуће пре, те да на тај начин привуче к себи што већи део АустроМаџарске војске и тиме им унеколико олакшају.
Како наводи у свом ратном дневнику ђенерал Душан П. Стефановић, „малена Србија, одговарајући позитивно на ову молбу, показала је да је веран савезник, и да је спремна да се жртвује за општу
ствар.“
Староноћајски сељаци, не знајући за ове међудржавне молбе и
потребе, обнављали су своје село и припремали за зиму, живећи у
уверењу да су показали свима какви су борци, те да их више нико
неће смети ни мрко погледати, а камоли напасти. Један од најхрабријих међу њима, Петар Станковић, након што је са млађим братом сахранио мајку и покрио кућу, тек толико да се оспособи за становање, упутио се са њиме ка Текеришу по жене и децу.
„Затре се семе Стевановића, ко Марку Лукићу.“- закука Деса када
их је угледала.
Покушавајући, у општем плачу и јецању обе жене, Десе и Ангелине, између нарицања и међусобног упадања у реч, да сазнају што се
догодило у засеоку Стевановића, морали су да их теше, умирују, а
Пера би, онако огрубео и пун једа, на измаку нерава, и подвикнуо
по који пут на ону која би била гласнија.
На крају, сломљен од сазнања, жалећи и старца, а нарочито малог
Премислава којег заклаше душмани, скрушено седе на камени кућни праг, па и сам, пратећи њих две, зајеца. Његови синови, сва тројица, покушавали су дечије наивно да их утеше, али их Пера без речи, пригрли, говорећи скрушено:
„Еј, муко, зато рађаш децу и одгајаш, да их на крају однесе ђаво.“
Уздисао је тако Пера љубећи своје синове са сузама и гладећи руком по главицама. Било му је жао жене, па јој, не знајући како да је
утеши, обећа да ће, ако добију још једног сина, име му дати по њеном покојном оцу. Деса га погледа у по очију, навлачећи мараму на
главу јер јој се беше повукла до темена и везујући њене крајеве испод браде, просто још не верујући да је жив, и да је ту, крај ње.
„Хвалим Бога,“- рече:„што је тебе сачув'о. Шта би' ја чемерна са
ова три црва да те је нестало са овог света?“
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„'Ајде, јадна, не призивај зло.“- као грдио је Пера, а у себи се и он
захваљивао Сведржитељу, иако га се својевремено одрицао и терао
шегу са онима који верују у њега.
Деса тада, као да је потпуно заборавила – првобитно притиснута
недаћама које су је гушиле ових недеља, а сада сметнута олакшањем што је угледала мужа живог - упита, изненада, за свекрву своју
Душу. Младен ућута и погледа у земљу, стидећи се, да пред женама, пусти сузе, па Петар одговори како су све затекли по повратку,
матер обешену, кућу разваљену, стоку одведену, шталу запаљену.
Жене се опет дадоше у кукњаву тако да се Пера скоро покајао
што им је казао све онако како јесте, уместо да их лаже како би се
примириле мало. Та тугованка потраја све до вечери, а онда у кућу
покојног Војислава стадоше навраћати и неки од преживелих рођака из засеока Стевановића желећи да чују од Пере о свему што се
догодило у Мачви и његовој кући. Овај и њима понови да су му
Швабе обесиле мајку, да су му запалиле кућу коју је прошлог пролећа озидао, да су по селу зулум чинили, убијали децу и старце, те
опљачкали све што се могло понети.
Но, рече, и ми смо њима показали, па их изгибе мноштво не само
на Ведрилу, пољу преко којег води главни пут од Старог Ноћаја ка
остатку земље, већ и по многим пољима и потесима мачванским, да
им се ни гроб не зна.
„Има неки Гаја у нашем селу,“- настави да им прича: „коме је
деда дошао негде из Тамнаве, па га зато зоведу Тамнавац, е њему су
Швабе сатрле кућу, а он, сазнавши то, све док их не изгнасмо из
Србије, није знао за заробљеника или рањеног, убио је и прикл'о све
што му је дошло под руке, а имало плаву униформу швапску на
себи.“
После им рече да им је и црква порушена и оскрнављена, на шта
се присутни прекрстише по неколико пута питајући се какве их то
сотоне нападоше кад се ни крста не боје.
Сељани, жељни да чују новости са стране, упиташе хоће ли опет
бити војне, шта се прича по Мачви, на шта им Пера рече да то само
Бог може знати, али да он мисли да хоће, и то све док не нестане
Србије или Хабзбурга, јер једни крај других више живети не могу.
Неки од присутних људи са одобравањем климнуше главама.
„Јес, тако је. Не спава се крај ђавола. Чека он да се умиримо, па ће
опет са својом силом.“
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„Ја, силом.“- побунише се други: „Надвладаћемо ми јопет к'о и
ово сад.“
„Божја воља, браћо!“- покуша Младен да примири два супротна
мишљења подсећајући их на то да Господ увек последњи ставља
тачку. Сви, одјекдном, као по нечијој нечујној команди, заћуташе,
па опет некакав деда-Среја настави гласно да кукумавчи:
„Не ваља, децо моја. Никако не ваља.“
„А шта сад то не ваља, ђед-Срејо?“- упита га Пера, тобоже, наивно, намигујући осталима не би ли се, барем мало, откравили од причања о несрећи.
„Не ваља оно што ће доћи.“
„Нешто ми, ђеде, много заобилазиш.“- нашали се опет, у свој својој муци, Пера.
„Страшно је, децо, о томе и говорити. А да ће бити рата, биће.
Откад је света било је, и биће, догођ корача земљом овај љуцки
зверињак.“
„Е, тако је, старино. Ти најпаметније збориш.“- сложи се присутни народ терајући иронију, док је деда-Среја, задовољан због признања, замотавао још један дуван не примећујући, у том свом гордом самозадовољству, смешке на лицима присутних.
Седели су тако људи до дубоко у ноћ, тешећи један другог, у разговору тражећи лека за сву пропаст која им се овог лета догодила.
Тек, у неко доба, разиђоше се и укућани полегаше.
Сутрадан, остављајући празну кућу Стевановића, потрпаше ствари на кола, те поседаше у њих, назад деца и Ангелина - чији се стомак заокружио тако да је више лежала него седела - а напред Петар
и Деса. Поред њих, на кобили Зринки, јахао је Младен, погледајући
мало на друм, а мало у своју жену, трудећи се да јој угоди, подметајући под њу кожухе и сламу и смирујући немирне братиће.
Кад сиђоше са Цера и уђоше у мачванску раван видеше како у Липолисту и селима око њега беше, опет, мноштво војске да се једва
могло проћи. На питање Младеново голобради момци у униформама одговорише да тек пристигоше из Неготина, као и да су мобилисани широм Тимочке крајине.
„Биће јопет белаја.“- изрече себи у браду Петар.
„Не би их доводили да се не спрема некаква мука. А нас ће лако
подићи, ми смо им већ у шаци, и немамо где.“- настави да прича
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Деси док је ова уздрхталог срца гледала час у њега, час у децу која
су, назад у колима, полегала на сламу и заспала крај Ангелине.
Кући стигоше довече.
Жене, водећи децу, уморно уђоше у стару кућу коју је правио још
покојни њихов свекар, јер нова, као више оштећена, не бијаше оспособљена за живљење. Док је Младен уводио коње под кров обновљене штале, Пера се својој жени, иако то нико није ни тражио у
оваквој ситуацији од њега, правдао због тога.
„Завршићемо поправку и наше куће до зиме, ја ти кажем. Ово је
само привремено, знаш, за прво време.“
„Е, мој животе, несрећо моја. Гурамо се овде сви у једној кући, а у
Текеришу остаде празно све, без домаћина.“- јадала се Деса Ангелини пазећи да њене речи не допру Петру до ушију, јер би је овај,
поносан какав је био, распалио шаком по глави.
Те ноћи полегаше уморни, одмах након вечере, али већ наредних
дана, између разних свакидашњих сеоских обавеза и послова на обнављању домаћинства, Пера је одлазио до својих јарана не би ли
сазнао штогод о томе шта се спрема. А да се спрема неки кијамет,
био је убеђен, иако су га већином одвраћали од те помисли.
Од пароха староноћајског оца-Василија сазнаде да је војвода
Степа Степановић наместио штаб своје Друге армије у Богатићу, те
да је под своју команду примио и припаднике Тимочке дивизије
првог позива.
„А-ха, говорим ли ја вама да се нешто спрема. Стари сам ја вук да
би ми било шта промакло.“- ликовао је по селу, одлазећи са прела
на прело.
„Чуј ти мене, стари вуче.“- одговорио му је у једном тренутку Гаја
Тамнавац, пратећи га на тим окупљањима у стопу, јер немаше мира
у души, нити смираја у својој празној кући: „Рат се спрема, као да је
већ и почео, а видим, и куће нам неко чудо попалило.“
Неки од присутних домаћина се врхом усана осмехнувше видевши где Гаја циља.
„Знаш ти, Гајо, о чему ја говорим. Нисам још излапео, па да не
знам где смо били. Него, велим, неће се Шваба смирити. Опет ће
навалити, можда већ и за који дан.“- није се дао Пера.
„Јелеј, Перо, зар ти мислиш да Шваба гледа наопако у календар.“убаци се Шоле не могавши више да ћути: „Јесен долази, и зима за
њом, а ни Шваби се не ратује по блату и хладноћи.“
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„Ти би, Шоле, да ти когод затвори уста, прдно, само да не
ћутиш.“- додао је Младен настојећи да разговор окрене на шалу.
И заиста, успе у томе, те се сви окренуше причи о томе како по
кућама теку припреме за предстојећу зиму, како су скрпили куће,
хоће ли бити довољно хране за њих и марву, и томе слично. Но,
изнад свих тих разговора ипак је, као дух, и даље лебдела брига
хоће ли им сав тај труд бити узалудан, неће ли све, опет, оста-вити
Шваби на немилост, а сами се упутити у бекство ко зна где. Шоле
Кајмачар је све њих бодрио причајући приче о српском јуна-штву и
несаломљивости, те како нема силе на овоме свету која може
надвладати Србина и Руса, брата његовог, догод је Бога на небу.
„Јер је Господ Бог прво створио Србина на овој нашој кугли којом
корачамо, па ондак све остале, и Немца, и Вранцуза, и Јенглеза, па
и Турчина. Док Србин није коракнуо земљом никог на њој није
било. Цврц!“- кликну победоносно.
„Јес, зато је после и слао Сина свог Јединороднаго да спасе што се
спасти да.“- не издржа отац-Васа да баш и не каже иако се увек, у
оваквим диванима, држао по страни, не уплићући се у непотребне
расправе.
„Тако је, прото! Свака част. А ми мислили ти спаваш.“- коментарисали су присутни његову упадицу, једино Шолу не би право, па,
уместо да мудро заћути, он, са пуно вере, изговори:
„Смејте се ви, гејаци, незналице. А то је све лепо описивато и у
књизи једног нашег Мачванина, неког Мише из Црне Баре, од Милојевић фамилије.“
„Ја, богати, да је ти ниси чит'о.“- неиздржа ни Петар, праћен подсмесима.
„Ја нисам, али сам слуш'о људе писмене, који су је читали. Нисам
ја к'о обични сељаци, што пушу, седу и ништа не раду. Ја пратим и
слушам казивања високог света, писменог.“
Сада већ отворен смех и поспрдавање прекидоше Шола, те он поцрвене и пљуну у страну називајући их правим гејацима и стоком
безрепом.
Тако се, из вечери у вече, скупљаше сељаци да у разговорима и
шали ободре једни друге, да у казивањима чују свеже вести, да диваном пресеку сав свој страх од надолазећег зла, зла који се осећао
у ваздуху који су удисали.
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У првим данима септембра стиже Младену Станковићу наредба
да се јави у Богатић у штаб Друге армије, извесном капетану Петру
Костићу. Збуњен због овог позива, јер нико други у селу није ништа
слично добио, Младен обуче војну униформу и оседла коња, па одјури до Богатића, великог села које беше удаљено од Старог Ноћаја
око сат јахања, дубље, ка унутрашњости. Брат Пера, у ишчекивању
његовог повратка, ходао је двориштем горе-доле на могавши да се
ухвати никаквог посла. Горећи од радозналости, викао је на децу
због сваке ситнице и претио жени шаком ако их не смири.
Сви се по кући ућуташе и посакриваше по кухињи и ћошковима,
што од бриге због позива, што да не излазе нервозном Пери на очи.
У неко доба, улицом дојаха Младен и касом улете у двориште тако
да се кобила једва зауставила пре шталских врата. Петар потрча ка
њему вичући:
„Шта си урадио, лудаче? Што су те звали?“
„А, батана,“- јер Младен је тако звао брата у детињству, а сада
само кад је изузетно расположен: „то ти не смем касти, јербо је то
војна тајна.“
„Казуј, море, или ћу те развезати дланом.“
Петар стаде крај брата очекујући одговор, док је Младен скидао
седло са коња, смешкајући се. Петра скоро издаде стрпљење, па да
не би кренуо руком на брата, он прихвати њоме штрањгу од коња,
као да ће га повести у шталу.
„Шта ћутиш, крвопијо, сунце ли ти твоје? Што су те, бре, звали у
штаб?“- понови питање решен да добије одговор на њега, макар и
силом.
„Ама, знаш шта су официрска посла. Бађи се забринули хоћеш ли
имати дрва за зиму, па ме позвали, ако ти треба, да исеку по који
пањ.“
„Ја, море, они брину...“- опусти се Петар видевши да му брат све
тера на шалу. Сигурно су га звали због некакве ситнице, чим се
спрда са мном, то прво помисли.
„Јес, а питали ме после, би л' се ја прихватио каквог чина, јербо их
је много, тих официра, изгинуло на Церу.“
„Ја, па нађоше тебе, главоњу, да командујеш. Немаје они никог
другог у Србији.“
„А, оно, јест, размишљали су и о теби, али се војвода Степа
успротивио.“
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„Богати, лично он?“- тобоже, зачуђено упита Пера: „Па шта вели
тај војсковођа? Хоће ли тебе турити наспрам Поћорека?“
Младен је кренуо ка штали водећи коња за улар, а Петар га је
упорно пратио све запиткивајући не би ли, напокон, сазнао за прави
разлог одласка у штаб. У штали, док су везивали коња и појили га
водом Младен напокон рече што су га звали. Каже да га је неко из
села, биће да је то поп-Васа, препоручио као доброг познаваоца
савске обале, њених увала и плићака, те ће, као такав, ићи, под командом некаквог капетана Костића у маркирање места могућег преласка наше војске преко, у Срем.
„Али те молим, батана, ником ово не говори.“- заврши причу. Петар промрмља:
„Богати, а шта ако ти изблебећеш ово Шолу, па сазна цело село,
хоћу ли јопет ја бити крив за све.“
„Какав црни Шоле, ником не говори, заклињем те.“
„Но, добро, добро, брацо.“- одобровољи се Пера поносан због
тога што му је рођени брат добио овакав задатак.
„А је л' ти то задао лично Степа?“- настави.
„Та, јок, њега нисам ни видео. Тамо, у Богатићу, све врви од
официра. Има их ко ситних светаца.“
Овај одговор мало помрачи понос Перин, но он је у својој глави
већ негде уписао податак онако како то њему одговара, па је после,
кад је већ све прошло и није се морало чувати као тајна, па до краја
живота говорио како је Младен добио овај специјалан задатак лично од војводе Степе.
„Ми, Станковићи смо одувек били прави војници, сортимент, зато
су нас и војводе позивале у помоћ када загусти.“- тако је некако, на
крају, то дефинисао, а успут, и себе уграђивао у ту причу и хвалисао се пред млађим сеоским генерацијама и својим синовима.
А што се тиче Младена, он је у наредна два дана, на коњу и под
командом капетана Костића, изразито мршавог дугоње на чијем лицу су се истицали густи црни бркови испод кукастог носа, обишао
савску обалу од ушћа Дрине, па до Дреновца, села у близини Шапца, и нашао да је најбоље место за прелаз управо његова Чеврнтија, седам километара низводно од Митровице, где је годинама,
по препоруци свог покојног деда-Благоја, обичавао да пред Петровдан сече мачковце за лиле.
185

Чаврнтија у Мачви – Легет у Срему
Дана 4. септембра, на Светог мученика Агатоника и прочи с њиме, из Врховне команде је стигла наредба да се Тимочка дивизија
упути на север, ка Митровици, и по могућству, изврши прелаз преко реке Саве у непосредној околини овог града.
Већ сутрадан, испред команданта Друге армије, војводе Степе
Степановића, у његовом штабу у Богатићу, стајали су командант
Тимочке дивизије генерал Владимир Кондић и командант мостовног трена мајор Војислав Ковачевић. Војвода Степа их је управо
упознао са наредбом Врховне команде.
„Господо официри, да ли сте разумели заповест?“
„Сама суштина команде ми је потпуно јасна, али...“- први проговори Кондић, трљајући кажипрстом и палцем десне руке врх бркова, па пре него што ће наставити, кратко заћута сачекавши да командант подигне главу са гомиле папира и мапа које су стајале испред
њега, на столу: „усудио бих се замолити за објашњење начина на
који ће војници под мојом непосредном командом прећи саму реку,
с обзиром на квалитет мостовног трена и другог материјала.“
Војвода Степановић, држећи наочаре у руци, управи поглед ка
команданту мостовног трена и затражи од њега објашњење за нејасноћу која је мучила генерала Кондића.
„Господине мајоре, могу ли ваши техничари испратити ову наредбу. Колико је мостовног материјала у вашем магацину?“
„Ја сам материјал за форсирање река добио у лошем стању. Ви се
сећате да је још за време мира било предлога да се добар део понтона расходује.“- поче се правдати мајор Ковачевић, али га Војвода
нестрпљиво прекиде спуштајући наочаре на огромну мапу која је
лежала на столу пред њим.
„У реду, знам, али ми ви, ипак нисте одговорили на питање, већ
одмах кукумавчите.“
Мајор Ковачевић стаде мирно и почне декламовати:
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„Мостовни трен је добрим делом неисправан, веома разноликог
састава и стар. Поред тога, кад је у питању извршење ове наредбе,
мостовног материјала је недовољно с обзиром да је река широка
скоро четири стотине метара.“
„Да, мајоре, али је наредба Врховне команде потпуно јасна. Ми
морамо извршити притисак на Аустро-Угарску војску на овом месту како би олакшали прелазак Прве армије низводно, у реону доњег Срема.“- настави упорно Степа.
„У смислу целокупне замисли, ми ћемо све учинити да извршимо
добијено наређење.“- заврши мајор.
Кондић, који је ово слушао са стране, сада се махинално испрси и
заузе став видевши да Војвода гледа у њега:
„Кондићу?“
„Господине војводо, морал мојих војника је на високом нивоу и
они ће извршити сваки задатак који се постави пред њих. Најтеже
им пада ово чекање којему су изложени далеко од својих кућа.“
„Да, тако је, то је јасно.“- замишљено рече Степановић, па настави:
„Али, господо официри, морате узети у обзир чињеницу да је извршење ове наредбе од врхунског значаја за углед Србије и развој
ратне ситуације у целој Европи. С друге стране, ми морамо показати да је српски војник способан и за решавање проблема са којима
се досад није сусретао, при чему имам у виду и чињеницу да се
пред њим испрсила једна велика и широка вода коју не познаје.“
„Господо,“- настави војвода Степа ослобађајући се у потпуности
цвикера одлажући их у страну и наслањајући се длановима обе шаке на сто пред собом, те гледајући своје официре као да им држи
политички говор: „Српство на југу је ослобођено, Стара Србија је
саставни део Краљевине, а ово ће бити наше прво војничко продирање на север, ка остатку наше поробљене сабраће. Ми, стога, морамо показати да смо способни за њихово ослобођење.“
Официри значајно климнувше главама као да је тим објашњењем
решен сваки недостатак у оружју и техници, па их војвода поче
упознавати са непосредним оперативним замислима које морају
следити, а тичу се линије командовања између штаба Тимочке дивизије оба позива, те команде мостовног трена и артиљеријских батерија које ће потпомагати продор пешадије и када ова буде прешла
на супротну обалу Саве. Упознавши их и са чињеницом да је шта187

бни официр капетан Костић маркирао место прелаза на потезу
'Чеврнтија на мачванској страни обале – Легет на сремској страни', рече да пребацивање људства почне сутрадан, шестог септембра, одмах иза поноћи.
Након тога, окренувши се од стола, из витрине извади флашу напуњену коњаком и напуни три чашице њиме, па наздрави официрима за успех акције која их чека. Оба официра задовољно примише здравицу и наискап испише садржај.
Генерал Владимир Кондић се већ око десет сати вратио у свој
штаб у селу Липолист и издао заповест за покрет. Око једанаест часова почео је покрет трупа Тимочке дивизије ка Сави.
У то исто време, у двориште браће Станковић дојахао је капетан
Костић са својим ађутантом и наредио Младену да обуче униформу
и, на коњу, крене са њим не говорећи где.
Пера га замоли да и он крене са братом, али га Костић одби наглашавајући како је задатак пред њима таквог карактера да не постоји
потреба и за његовим учешћем. Старији Станковић оде ка штали да
спреми брату коња бесно се удаљавајући и говорећи да сви чују:
„Јес, нема потребе, а кад треба у рат, ондак Перу првог зову.“
„Господине старији брате,“- покуша капетан помирљиво: „задатак
је поверљив, те изискује што мањи број присутних војника.“
Петар се удаљи без речи, одмахнувши бесно руком.
За то време из куће изађе Младен обучен војнички, зајаха коња
што га управо изведе брат, и крену за капетаном и његовим пратиоцем. Кад су се одмакли улицом, Пера рече женама разочарано:
„Ето, треба му пратилац, а Пера му смета. Видећеш ти официрчићу кад запуца, неће ти ондак помоћи ти ађутанти, овак'и к'о Пера ће
ти требати, ал' их тад неће бити.“
Руком обриса зној са чела, јер беше веома топло и спарно за ово
доба године, па уђе у двориште не чујући више никог.
Под пуном ратном опремом, у усиљеном маршу прашњавим путевима, пролазећи кроз мачванска села у колони, знојави, нервозни од
ишчекивања онога што их чека, војници Тимочке дивизије, трпећи
исту топлоту, гунђали су:
„Нас шаљу на Саву, а виде овијех гејака, седу код својих кућа.
Што њи' не шаљу на границу, њима је ближа.“
Други у колони, смиренији, разумнији, одговарали би:
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„Ћути, брајко, видиш да су им куће попаљене. Ко зна имају ли и
хране довољно.“
Показујући рукама на црне барјаке који су се вили готово на
свакој кући, на сваком раскршћу, настављали су:
„Наше је, барем, све живо и све читаво. Ми ћемо имати у шта да
се вратимо, а ови, кукавци, ко зна како ће дочекати зиму.“
И тако, у гунђању, маршевали су Тимочани цео дан, до вечери,
без престанка. Истовремено, воловске запреге, вукући кола са општим потребама, довлачиле су из Коцељеве делове за мост, али и
артиљерију која би требала да олакша прелазак преко реке. Пред
вече добише војници, ненадано, кратки одмор, а све због застоја
који је изазвала некакава узана ћуприја у мочвари, пред којом се
згомилаше топови и мостовни трен. Ту се сручи и комора и сва она
силесија војника што пристизаше из Липолиста и широм Поцерине.
Уз вику и псовање официра, уз ударце корбачима по воловима, некако се превуче преко сва та техника и коњи, па, најзад, и пешадија,
у поретку, за њима пређе.
Испред свих, на алатастом коњу, јахао је командант дивизије генерал Владимир Кондић, мислима загњурен већ дубоко у воде реке
која се налазила испред њих, и која представљаше границу његове
земље. Попут сваког српског официра, самоуверен у одбрани земље
коју сматраше својом отаџбином, при помисли на оно што га очекује, на прелазак у туђу земљу, постајаше несигуран, лоших предосећања који га вукоше на опрезност и неки непознати облик страха,
облик који до сада осетио није.
Како превести војнике преко оволике реке, какву многи од њих у
животу нису ни видели, а камоли прелазили преко ње, како је премостити мостом којег нема довољно, питао се настојећи да у високој трави што је у недоглед покрила земљу пред њиме, нађе одговор. Ех, да је и вода тврда ко ова земља, па да је пређу пешке, са
именом отаџбине на уснама, нико их не би могао зауставити, кукумавчио је у себи.
Из џепа, по ко зна који пут, извади писану наредбу за прелазак реке, па је стаде читати, настојећи да у свакој речи нађе неки нови
смисао, какав до сада налазио није.
„Тимочка дивизија првог позива има задатак да покуша и по
могућству изврши прелаз преко Саве...“- на тој реченици запело је
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његово око. Шта ли су мислили под тим, 'по могућству да изврши
прелаз', питао се.
„Ех, и ти штапски генерали, обичне салонске официрчине,“ – нервирао се: „они се лепо ограде, а ти Кондићу лупај своју главу. Ако
не пређеш питаће те зашто ниси, ако пређеш, казаће ти ко ти је дозволио. Нити знам чиме ћу прећи, нити сам за то да припуцамо, па
побегнемо. Смејаће ми се цео официрски кор.“
Знао је Кондић да је покрет његове дивизије само варка за Аустријанце, само мамац на који они треба да се упецају. Прави прелаз
извршиће Прва армија негде код Обреновца, одатле ће кренути
талас слободе за Пречане и другу браћу поробљену од Шваба и Маџара, надао се. Његова улога је да, са својом војском, омогући да тај
талас порасте, да га припомогне док је још мали и рањив, а после,
ех, после, како Врховна команда нареди.
Ако треба и ако је због Српства, узеће он и тај град пречански,
Митровицу, одлучи у једном тренутку.
„Шта по могућству да пређем, има да се пређе и натрља Шваби
носурда, да не испадне како се народ у Срему ослободио док је Кондић са својим Тимочанима седео на некаквој Чеврнтији и пио ракију.“- пратиле су мисли његово напредовање ка реци.
Окрену се и викну пратећим официрима да пожуре војску, да нема још пуно времена, ево и мрак ће ускоро. Затим погледа напред,
ка шумарку који му је заклањао видик, размишљајући:
„Морамо ноћас прећи ту Саву, у мајчину и она. Никад Кондић
није џабалебарио кад се отаџбина ослобађа, па неће ни сад. Ја,
море!“
Иза њега, као водени таласи, пратили су га Тимочани, као и артиљерија и војници који опслужују мостовни трен, сви већ упознати
са наредбом о преласку преко Саве. Уморни, тромо су се вукли прашњавим сеоским друмовима, растегнувши се по пољима и шумарцима.
Тек увече, када је около тама завладала, када су се у њој само наслућивале тарабе, куће и бунари у двориштима, врбаци и удаљено
дрвеће, стигоше у Стари Ноћај, село надомак Саве. Ту добише кратак одмор, ради јела, па се војници стустише ка бунарима да заграбе воду у чутурице, да угасе жеђ и оперу знојава лица.
Вечерали су и после се одмарали по групама, наслоњени на стабла ораха и дворишне тарабе. Гледајући артиљерце који су грабили
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ка својим положајима, склањали су се у страну да би пропустили
воловска кола са мостовним треном. Сељани староноћајски су радознало улазили у разговоре са њима, доносећи из својих кућа ракију
и парчади меса. Распитивали су се ко су и одакле су, па им после
причали о својим страдањима на Церу пре коју недељу, о својим
мртвима и беди што их је снашла.
Уморни, војници су невољно одговарали једући храну или нагињући флаше са љутом мученицом. Међу Тимочане се умеша и Петар Станковић растрзан муком, јер цео дан не сазнаде где му је одведен брат. Од војника чувши да ће се вечерас форсирати река схвати да је и Младенов одлазак у некој вези с тим.
Хитро се окрете кући.
Стигавши, објасни женама да је село пуно војске, и то наших
Срба однекуд са бугарске крајине, те да ће и он са њима у потрагу
за Младеном. Не хтеде им рећи за све што је чуо, за прелазак Саве и
предстојећу борбу, да их не заплаши, јер беше му их већ жао због
свега што претрпеше овог лета.
Обуче униформу, па пребацивши пушку преко рамена, похита ка
команди Тимочке дивизије да се добровољно јави у строј. Тамо, након што су га неки од присутних официра саслушали, похвалише
његову намеру узевши га за пример пред оним војницима који су
били у близини и слушали разговор, но ипак, одбише помоћ правдајући све посебном процедуром прописану самим устројством војске. Не може војник да бира у коју ће чету, већ о томе воде рачуна
војни стратези, и они су немоћни да то овде и при оваквој ситуацији
промене, тако му рекоше.
Разочарано, Петар покуша да се позове на брата који је јутрос
отишао са извесним капетаном Костићем иако је у истој чети као и
он, но ови само слегоше раменима говорећи, опет, да је све то у надлежности више команде, те да му је најбоље да се врати кући и не
омета више њихове припреме за покрет.
Петар, видевши да од његове замисли неће бити ништа, а не желећи да и даље искушава нерве присутних официра, војнички их поздрави и, разочаран, окрете се кући.
У путу, посматрао је лица тих непознатих војника који су доведени са друге стране Краљевине да изгину ту, крај његовог села. Гледао је њихове очи, дубоке, црне као бунар, тврде, дебеле обрве, у
којима се огледао сав кошмар века у којем су живели, чела у којима
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је записана судбина пред њима зацртана, а чију одлуку су они
некако равнодушно прихватали, као да се то не тиче њих, као да ће
и после тога живети још ко зна колико живота.
Ти војници, до јуче сељаци и мученици на црној земљи, загњурени у своје плугове и бразде, васпитани да буду покорни краљу и до
смрти одани идеји одбране отаџбине, идеји која их прати од рођења, од малих ногу, слушајући приче о кнезу Лазару и косовским јунацима што дадоше своје животе штитећи нејач, певушећи јуначке
песме о Карађорђу и његовом бесмртном делу, а све у славу слободе, знали су да ће у њој живети само ако су спремни да се и боре
за њу не питајући за цену.
И Петар Станковић је, на крају крајева, био такав.
Пргав, бесан и љут када је отаџбина у питању, није штедео себе
као да је бесмртан, неуништив. Ходао је то вече између војника покушавајући да заподене разговор са некима од њих, али су они били
сувише уморни, па су му на његова запиткивања одговарали кратко,
нејасно, са пуно муке.
Примећивао је то Пера, али му се, ипак, није дало да, напокон,
крене кући, а све у нади да ће међу њима, у каквој гомили, угледати
и свог брата.
На крају, мислио је, ако га и не видим, барем да сазнам где је.
Док је топла ноћ пред њима наговештавала да ће и сутра бити
лепо време и сунчан дан, у неко доба, нареди се покрет и сва се она
војска подиже и за кратко време изгуби у мраку, идући ка Сави.
Петар остаде на сеоском раскршћу гледајући за њима, окружен групицом староноћајских радозналаца и попом Василијем који се, мрмљајући молитве за одлазећу братију, упадљиво крстио.
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Зар је то она силна војска
Тачно у поноћ српска артиљерија је почела засипати сремску обалу гранатама које су прелетале широку воду, секући, попут маказа,
небо изнад Младена. За њима је неколико тренутака остајао светли,
танки траг, а затим би безгранична помрчина поново преовладала.
На обали реке, на Чеврнтији, поред Младена и капетана Костића,
стајала је и неколицина радозналаца што живеше по околним колибама, и они су час окретали главе ка небесима пратећи трагове граната, час упитно гледали у капетана настојећи да чују његова стручна објашњења.
„Када се очисти обала од граничара, кад се они повуку даље од
обале,“- говорио је он показујући руком: „онда ће се тући онај део
ка Митровици одакле се очекују евентуална непријатељска појачања.“
Старци колибари које су у Мачви локално називали колебарима
(вели се, још из старина, да је то настало стога што су ови равничарски катуни грађени из преке потребе, били неопходни ко-леба)
озбиљно би загледали један у другог климајући главама и дивећи се
модерним војним доктринама које штите војника разгрћући пред
њим пут овим експлозивним материјалом. Беху међу њима са највише ауторитета чича-Тоза звани Петрућко, те Панта и Нинко Достанић, два брата деведесетогодишњака.
„Каква је то глава смислила...“- хвалили су непознатог стратега,
јер је добро знао где се мора тући гранатама, а да није ни прелазио
преко реке.
„Какав је то мозак...“- одговарали би један другоме присећајући се
дана када су, кадгод, јуришали на Турке без икаквог оружја сем пушака, па ко за врат, а ко на зелену травицу да оде душом пред судију, а ево сада, кад поравна силно оружје пролаз, има наши да се
ушетају само.
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Та, ко може жив остати после овога, храбрио је Петрућко околне
колебаре жалећи што се цело село није спустило на обалу да види
обновљену славу српског оружја.
Капетан Костић се поносно испрсио, као да је он, лично, творац
ових направа, па је мало недостајало да му и дугмад на униформи
попуцају. Гледајући на сељаке говораше им:
„А, браћо, шта кажете? До јуче су биле силне ове Швабе, шетали
се овуд к'о на корзоу, а шта би сада. У рупе се сакрили од краљ-Периних топова. Видећете тек кад пешадија крене.“
Недуго затим, на обалу почеше стизати прве чете 13. пука, а за
њима и остатак Тимочке дивизије. Страшно је било погледати лица
исцрпљених Тимочана после непроспаване ноћи и целодневног марша, док су се уморно постројавали у врбаку, иза обалне греде, заклоњени од појединачних пуцњева што одјекиваше са супротне
обале, сити свега, спремни и на смрт и на борбу, само да се ово мучење којем су били изложени заврши.
Из околних бара и ритова ствараних од стране речице Богаз што
се управо овде и уливала у Саву, почеше се вадити чамци, који су,
још синоћ, онако расушени спуштани у воду не би ли набрекли и
били спремни за превожење српских војника. На несрећу, и сада су
помало пропуштали, но времена за чекање више није било, јер је
истицао погодан тренутак за форсирање реке.
Док су чете полако пристизале једна за другом, на истоку се, пуштајући пред собом прве јутарње зраке, стварао заметак новог дана.
„Ако ништа друго, биће лепо време.“- задовољно рече Младен капетану Костићу склањајући се у страну пред покретом пешадинаца.
Овај сумњичаво заврте главом јадајући се наглас како се све одвија
преспоро, па ће војници при прелазу изгубити таму као великог
савезника.
„Мора то ићи брже.“- завршавао је мисао и сам се склањајући са
чистине којом ће проћи кола са понтонима. Видевши, са стране,
како Тимочани имају на располагању свега једанаест понтона претрну схватајући да је то недовољно. Ипак, без обзира на тај недостатак, ускоро је почело форсирање Саве.
Оно је, по наређењу генерала Кондића, вршено на два места, па је
и сама Тимочка дивизија подељена на две колоне, неједнаке. Мања
је упућена на обалу наспрам самог митровачког града и њен задатак
беше да својом појавом завара непријатеља и натера га на помисао
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како је ту главни правац којим ће прећи Срби преко реке, те тако за
себе веже што више супарничке војске.
Већа колона је стигла на Чеврнтију и она је под пешадијском
ватром и куршумима ландштурмских јединица са аустријске обале,
на понтонима и чамцима, веслајући, пловила у сусрет непријатељу.
С обзиром да је већ свитало, на широкој реци као брисаном простору, без икаквог заклона, развијала се жестока борба. Погођени
војници падали су у воду и њихова беживотна тела река је односила.
Младен Станковић и колебари око њега, посматрајући овај призор
са мачванске обале, слушали су, с језом у срцу, јауке рањених који
су се давили, али и пљуштање воде око оних што су, са последњим
атомима снаге у рукама, настојали да се одрже на површини реке.
Сав простор је врио од звиждука метака, запомагања, команде старешина, вике и псовања.
На срећу, онај део дивизије који је, тобоже, покушао прелаз преко
Саве на саму Митровицу успео је да превари команду непријатеља,
а тиме и веже за себе главнину његових војника. Хаубице намештене у околини староноћајског села порушиле су центар овог града и
тако онемогућиле Аустријанце да осматрају покрете војске на мачванској страни.
Петар и његов брат од тетке, Шоле, седели су од ране зоре у дворишту куће Станковића и пили ракију у славу и част српског јунаштва.
„Шоле, брате мој, ово је музика за моје уши.“- говорио је припити
Пера док су око њих одјекивали звиждуци испаљених граната.
„Нећемо сад стати до Беча.“- одговарао је одушевљено Шоле дубоко у срцу осећајући се увређеним што и они нису позвани да учествују у овом поразу бечке царевине.
„То није у реду, Перо,“- казао би у једном тренутку: „Ваљда смо
ми највише заслужили да уђемо у Митровицу, а не ови што до јуче
нису ни чули за њу, а камоли где се налази.“
„Много су ме увредили наши генерали због тога, мој Шоле. Никада ме нико није овако понизио ко они данаске, ето.“ - одговарао би
му Пера док га је ракија све више опијала, и све брже, јер овако
рано још не беше доручковао. И не само ракија, изнутра у желуцу и
срцу, изједала га је и забринутост због тога што не зна где му је
брат.
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У једном тренутку, видевши кроз прозор куће сузно, неиспавано
лице снаје Ангелине нешто препукну у њему и он бесно, скоро
отрча у шталу, оседла братовог коња - јер је њему дао своју Зринку
- па га узјаха, у касу већ поред Шолета довикну му нешто што овај,
видно опијен, није ни чуо, настављајући да пиљи укоченог погледа
у неку тачку на земљи.
Петар, држећи се за ункаш и мамузајући коња, одјаха улицом тако
да је све одјекивало од удара копита под њим. Деса истрча на дворишну капију и, гледајући у правцу у којем је одјахао, беспомоћно,
без речи, као тражећи помоћ од неког невидљивог, рашири руке.
Потом се врати унутра, у авлију и упита Шола где јој је муж
отишао. Шоле је мутно погледа, промрља нешто невезано, пијано,
на шта му Деса одврати псовком, опет енергично махну руком и уђе
у кућу.
У исто време, на Сави, јутро је овладало простором и сада су
колебари и Младен, заклоњени иза стабала врба и приобалног жбуња, јасно видели борбу која се одвијала пред њима. Видели су како
Аустријанци из ровова засипају српску војску куршумима, како рањеници падају обалом бауљајући по песку и тражећи помоћ, како
се нико није усуђивао да им приђе због метака који су пљуштали
као киша. Видели су војнике како леже пресавијени преко ивице
понтона док се вода око њих бојила крвљу и пресијавала од топлог
јутарњег сунца.
Неколико пута су Срби покушавали да избаце Аустријанце из њихових ровова, али би се увек повлачили под куршумима, а после се
опет враћали грабећи весла и продирали право према извору непријатељске ватре. Без команде пуцали су у главе које би се појављивале изнад ровова. Пуцали и веслали. Како су једни гинули други
би седали на њихова места и настављали да веслају.
Пуцало се и са мачванске стране не би ли се смањио притисак на
војнике који прелазе Саву, изненађујуће мирну, лагану, неосетну на
крв и бол, на јауке и смрт, спремну да све то заједно, без роптања
или самилости, понесе у својим недрима и изручи као жртву даљинама којима је отицала.
На осматрачници крај Нединог канала јасно се видела сва мука
којој су били изложени српски војници.
Један од официра, пуковник Божидар Јанковић, стежући двоглед
својим кратким снажним подлактицама које су се откривале испод
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засуканих рукава војничке кошуље, посматрајући призор, окренуо
се ка генералу Кондићу и рекао, готово панично вичући, да се војници морају повући, јер није више могућ никакав пробој преко
обалских ровова, поготову по дневном светлу. Раширивши зенице,
црвен у лицу, генерал Кондић викну колико га грло носи:
„Прелаз се мора извршити, господо официри! Ми имамо прећи
одмах!“
Присутни официри, изненађени оваквом одлучношћу свог претпостављеног, престаше са приговорима и наставише са издавањем
наредби за даљи прелаз осталих војника који су, на мачванској страни, чекали свој ред за укрцавање на понтоне.
Око десет сати је, најзад, био пробијен одбрамбени зид од аустроугарских обалских стража и извидничких патрола.
Немоћни пред жестоким продором српске војске остаци ових граничара дадоше се у паничан бег ка Митровици, јер, пре ње, на отвореном пољу, нису били у стању да задрже Тимочане.
До поднева је цео 13. пук био на сремској страни.
Младен Станковић, изашавши из заклона на чистину обале, видео
је како Срби косе непријатеље и како ови безглаво, у паници и нереду, беже. Гледао је са одушевљењем како се плави Легетско поље
од аустријских униформи, од њихових мртвих телеса и рањеника
што у бунилу и болу дозивају лекаре. Зар је то, још до јуче, она силна војска што нас је гонила до Цера и Колубаре, а гледај их сад,
јадни, немоћни, говорио је одушевљено Петрућку колебару и другима, а ови би то или слично, као ехо, понављали њему и између
себе.
„Ал' ће награисати Швабе!“- узвикну у једном тренутку Петрућко
видевши како се на понтоне утоварају митраљези и топови са карама и утиша све малопређашње разговоре. Младен се умеша међу
остале војнике да припомогне утовар артиљерије. Остаде на понтону који је покренут ка супротној обали.
Сад нико, и да је хтео, не би могао да га врати назад, у Мачву.
Он, Младен, учествоваће у пропасти аустријског царства, у првим
редовима. Ала ће Пера да се секира због тога - весело су му играле
мисли у глави. Он, Пера, са женама седи у авлији, а ја, Младен, преко у Срему, сечем главе швапске. Цврц, нек се зна.
Погледа ка обали не би ли видео да ли га је спазио неко од колебара док се пењао на понтон.
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„Ако јесте, моћи ће Пери да сведочи како сам стварно био преко.“- закључио и скоро узвикну од среће када му се поглед укрсти
са старим Нинком Достанићем. Весело му махну руком на шта
Нинко отпоздрави скидањем шешира са главе.
„Добро је.“- опет ће Младен у себи: „чича-Нинко ме видео, а он је
озбиљан човек. Сви ће му веровати. Е, Перо, Перо, а смејао си се
Шолу, велиш жентурача. А где си сада ти, брајко мој, када грми?“
Понтон на коме је био Младен пређе лагано преко реке, јер се главнина српске војске већ одмакла од обале и кренула ка Митровици
и селима низ Саву, Шашинцима и Јарку. Убрзо је стао на сремску
земљу са неверицом у срцу.
То ли је та царевина, срце му се осмехивало.
„Прихвати!“- довикну му некакав каплар и показа руком на топ.
Младен послуша иако није припадао батерији, јер у том тренутку
свака рука беше потребна, сваки грам снаге војничке требало је
упрегнути да се топови наместе за дејствовање по непријатељу чија
су појачања већ стизала из Митровице и Руме.
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Са топовима га превезоше у Срем
„Нинко, богати! Петрућко! Аман, старци, чујете ли ме!“- викао је,
у свеопштем комешању, Петар Станковић на присутне колебаре који су, отворених уста, без речи, гледали у Степу Степановића, војводу што надмудри Швабу на Церској планини. Војвода је, у пратњи официра из свог штаба, стигао на Чеврнтију да извиди ситуацију на лицу места.
У пратњи генерала Кондића, команданта Тимочке дивизије, укрца
се у чамац и заплови Савом у намери да на другој страни из близине посматра ширење мостобрана на сремској страни, као и да осмотри брзину пребацивања трупа.
Слушајући разговор из близине, присутни колебари чули су да је
војвода задовољан развојем ситуације, иако је било очигледно да
постављање понтонског моста још није ни започето. У том тренутку, нико од присутних официра није био обавештен да на њихове
војнике из Митровице, под узбуном, иде читава аустроугарска 29.
дивизија, која се, тих дана, спремала за одлазак на руски фронт.
Свега неколико дана их је делило од поласка, а сада су их, ето,
Срби запослили овде.
„Петрућко, аман, људи, де, шта вам је!? Што се не одазивате!“Петар је већ привезао коња и трчећи стигао до колебара. Војвода са
пратњом беше одмакао ка средини Саве и старци тек сада обратише
пажњу на Петра.
„Перо, сине, оде и твој брат преко.“- у једном даху му изрече
чича-Нинко чим га угледа.
„'Де преко, богати? Говори, стари.“
„Преко у Срем, мили. Са нашом војском оде. Са топовима га превезоше.“
Унезвереним погледом пређе Пера по свој оној гужви од војске и
официра.
„Са каквим, бре, топовима, сунце вам калаисано?“- викну не обраћајући се ником посебно. Поче се гурати са војницима што су чека199

ли на прелаз преко Саве. Ови су га одгуривали, мислећи да је неки
од њихових, од оних што су изгубили своју чету.
„Куш, море, у строј!“- викну на њега непознати официр када је излетео на саму реку, на место где су пристајали понтони и чамци.
Пера устукну и опет крену уз обалу. Хватали су га за рамена и одгуривали војници којима је упадао у поредак и официри мислећи да је
то неки овдашњи сумашедши колебар, викали на њега и претили
му, а он је, још под утицајем јутрошње ракије, тражио официра у
чијој је пратњи отишао његов брат - капетана Костића.
Но, овог, ко уз инат, не беше нигде.
Смушено сиђе у долину маленог Богаза и поново стаде међу старце што живљаше по чеврнтијским колебама. Поново им постави
иста питања и доби исте одговоре. Кусе. Недовољне.
Ех, да сам обукао униформу к'о синоћ, помисли, сада би се већ
умешао међу остале војнике и прешао преко, у Маџарску.
Овако, остаде му само да чека, ил' повратак братов, ил' какву прилику да се пребаци преко Саве, ил' да нађе оног несрећног Костића
што му одведе Младена. Пливати се није усудио, јер у овој гужви и
тарапани био би лагана мета за неког сумњичавог војника, а да
глупо гине, то Пера себи није могао дозволити, не толико због образа, већ због она три црва што га чекају код куће. Мисао на њих га
је и задржавала да не направи неку исхитрену глупост.
У неко доба, када је већ сунце прешло зенит и подне прошло, војвода Степа се, са старешинама, вратио назад, а командни кадар Тимочке дивизије заузео своје штапске положаје. Послуга мостовног
трена престаде са превожењем војника и неопходне муниције на
другу обалу Саве и поче постављати понтонски мост.
Док су техничари састављали елементе мостовног материјала, чамце, металне понтоне, мостнице и слагалиште, градећи суви прелаз
између две обале, на војнике који су прешли реку нагртале су све
веће аустроугарске снаге, како из Митровице, тако и из села низ
Саву, које су, прекинувши недељну мису, веома брзо кренуле са
својих зборних места под пуном ратном спремом. Без припреме и
предходног извиђања терена, безглаво и сасвим супротно свим правилима ратовања, са свих су се страна сливале према легетском
пољу одакле су наилазили Срби из Тимочке дивизије.
Припадници 74. пешадијског пука, састављеног од Чеха и Маџара, чим су изашли из Шашинаца, места у којем су били смештени, и
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ступили на брисан простор великог сеоског стрњишта, нашле су се
под страховитом пушчаном паљбом српске војске.
Била је то права погибељ, права кланица.
Затечени на отвореном пољу, изненађени, падали су под смртоносним куршумима, често несвесни правца одакле меци долазе. Из гомила мртвих и рањених војника успевао је тек по који да се извуче
пузећи по земљи и раније ископаним рупама, натраг ка селу, тражећи помоћ и дозивајући доктора.
Српска војска је, у великом налету, освојила целу површину легетског поља и, крећући се низводно, село Јарак готово без отпора, уз
радосни дочек локалног становништва које је било, у огромној
већини, српске народности.
Повлачећи се из Јарка, вод пуковника Вернера, високог Штајерца
са помало искривљеним лицем, у очајном је стању стигао у суседне
Буђановце. Сам Вернер је известио свог претпостављеног, команданта 57. пешадијске бригаде, генерала Јозефа Шена, изразито гојазног човека с великим проседим залисцима, да му је готово сва артиљеријска послуга изгинула у брзом налету српске пешадије.
У приобаљу Саве, далеко иза првих линија, стајао је Младен Станковић и уживајући слушао веселе покличе војника који су, иако
неиспавани и уморни од целодневног пешачења, одлазили на линију борбе да косе непријатеља. Понесен и сам овим заносом, са радошћу је помагао послугама српских топова намештаних да дејствују по швапској пешадији. Сви су на њега гледали благонаклоно
сматрајући га локалним патриотом спремним да се добровољно жртвује за општу ствар и, у свој оној брзини и гужви, нису га питали
нити за име нити за чин.
Када је одлучено да један топ делује низводно, преко Јарка, да би
одговарао на дејство аустроугарске артиљеријске ватре, а остала
два ка Шашинцима, иза којих је тукла противничка батерија, Младен, видевши да његово присуство поред топова постаје непотребно, одмакну се од њих, ка самој обали, а да нико од послуге на то
није ни обратио пажњу.
На супротној, мачванској страни, Пера и присутни колебари помагали су војницима у доношењу неопходних елемената за градњу
мостовног трена. Петар је сумњичаво вртео главом ослушкујући пуцњаву и плотуне које је поветарац доносио са Легета. Пожуривао је
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присутне знајући, као стари војник, да од брзине комплетирања моста зависи и опстанак војника на другој страни реке.
А тамо је и његов рођени брат!
Та мисао мутила му је памет и чинила га нервозним, па због тога
више није ни пазио како се односи према ономе ко би му дошао у
близину, било да је у питању некакав стари колебар или непознати
војник.
Зато га је један од присутних официра под претњом оружја отерао
од понтона и обале, даље ка унутрашњости, запретивши му метком
уколико се опет приближи месту прелаза. Исту судбину су поделили и Петрућко, заједно са присутним колебарима, па је склапање
делова моста остало само на војницима.
Пера је, из даљине, облетао око почетка моста, трчећи кроз ритове
и канале, преко њива и лугова јашући на коњу, везујући га за усамљено дрвеће и узнемирено посматрајући градњу прелаза. Све му
се то чинило јако споро. Викао је из далека да се гради брже, да
времена нема, јер ето чује се све учесталија пуцњава из Митровице,
објашњавајући како то значи да Швабама стиже појачање.
Викао је, али нико на њега није обраћао пажњу мислећи да је у
питању некакав локални умоболник.
Иако су му, повремено, неки од официра припретили високо подигнутом руком у којој би се клатио пиштољ, то није, Бог зна колико, утицало на Петра. Само би узјахао коња, одјахао на њему коју
десетину метара лево или десно, и наставио да галами.
За све то време, борбе су се појачале на Легету.
Српска војска није могла дуго да одолева све надмоћнијим противничким снагама на све развученијој линији фронта. Иако је 13. пук
био појачан са неколико чета из 15. пука, све то није било довољно
да се заустави непријатељ и сачува мостобран до тренутка комплетирања моста и доласка свежих војника. До касног поподнева је
одбијено шест безглавих јуриша пешадинаца у плавим униформама, а онда је линија борбе почела да попушта на штету Тимочана. Пуковник Ристић, командант 13. пука тражи да се одмах пребаци и остатак 15. пука са Чеврнтије, но то не бејаше могуће с обзиром да су понтони за превоз били ангажовани за постављање моста.
Једино се са десне обале артиљеријска ватра појачала у правцу аустроугарских положаја.
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Некако у то време, Петар Станковић је налетео на капетана који
му ономад одведе брата. Насрну на њега тражећи да се овај одмах
изјасни о разлогу Младеновог одвођења, али га капетан Костић
само опсова и извади пиштољ из футроле. Перу су држала тројица
присутних војника док је богарао и псовао капетана, са таквом
жестином да му је, од беса, пена излетала на уста.
„Шта да радимо шњиме, гос'н капетане?“- питали су га збуњени
војници настојећи да Петра удаље од овог.
Костић, гледајући пред собом полуделог човека, одлучи да га убије, па упери пиштољ на њега.
„Одбиј, капетане!“- викну на њега колебар Петрућко, појављујући
се ко зна одакле и водећи за узде Зринку, Петрову кобилу. Са кобилом уз себе стаде између капетана и Петра који се и даље отимао,
али, због изгубљене снаге, немо, не псујући више.
„Склони се, чича, видиш да је овај полудео.“- рече капетан Костић Петрућку. Овај га стаде молити и кукати из све снаге:
„Није, синко, не пуцај на праведника. Такав је он кад се узбуди. А
брат му је на другој страни, па му је тешко. Не пуцај, ако Бога познајеш.“
Капетан врати пиштољ у футролу, па скочи на свог коња и одјури
ка Старом Ноћају. Војници, по његовом одласку, пустише Петра и
разиђоше се као да се ништа није ни десило.
Сви бејаху као опчињени пуцњавом која се чула са Легета, па овакве расправе брзо остављаху у забораву хитајући некуд даље. Петар
обема рукама обгрли Зринку питајући Петрућка откуд она код њега.
„Ама, остави ми Младен још синоћке, чим је дош'о, а ја је вез'о
међ' моје коње. Ето, малопре, кад нас отера онај официр с моста
отидох да им бацим сена, јер ко знаде кад ћу јопет стићи, кад оно,
богати, Зринка једнако пасе к'о и моји коњи. Ја реших да ти је дотерам, па ти, синко, види да оба своја коња одведеш кући и смириш
се тамо. Овдекар можеш само главу изгубити.“
Петар га је задихано слушао, и даље бесан на капетана, гледајући
чичу у по очију. Као да се нечег присети, па му даде за право.
„Јес, вала, чича-Тозо, јес, вала.“
Понови то још који пут, несвесно, све тише, па хитро седе на Зринку, управљајући је једном руком, а другом држећи другог коња,
братовог. Досети се и чича-Тоза звани Петрућко разлога због којег
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овај тако брзо пристаде да се окрене кући, па му, већ из даљине,
довикну:
„Батали, Перо, црног капетана, тај је већ заждио за Богатић.“
Знао је Пера да се капетан испред њега креће брже, но му је ипак
остало мало наде у срцу да ће овог, неко или нешто, задржати пре
Старог Ноћаја, те да ће га ипак моћи шакама дохватити и унередити
да га ни рођена мати не препозна, макар га одмах извели на преки
војни суд.
За то време, линија борбе коју су на Легету држали српски војници, почела је да се повија пред силином непријатељских јуриша.
Уморни српски војници су се повлачили не надајући се више у то
да ће их заменити свежим снагама. Сада су јаукали за муницијом,
јер нису желели да их Швабе заробе са празним, немоћним пушкама. Мост спаса, иако би по свим плановима већ морао бити склопљен, због неисправних пловила која су пропуштала воду, нагињао
се час на једну, час на другу страну, и техничари су са тешком муком одржавали основни ниво изнад воде.
Младен, не могавши ићи за војницима у фронт, јер не беше део
њихове војне структуре, а с друге стране, без могућности да се врати назад, преко широке воде, приђе санитету понудивши се да помогне око довлачења рањеника. Присутни доктор му прстом, без
речи, показа на носила, и Младен одмах схвати шта треба да ради.
Прихвати се једног краја носила и крену ка унутрашњости територије, даље од обале. Један млади војник, са белом траком око руке
на којој је био обележен црвени крст, махну му из даљине руком и
Младен потрча ка њему.
„Идемо у правцу Шашинаца. Оданде се наши повлаче. Има много
рањених.“- рече му брзо када је овај стигао до њега. Потрчаше као
без душе док су се око њих војници, појединачно или групно, кретали ка жаришту борбе или, у зависности од наређења, од ње. Официри су пожуривали војску, викали на њих, претили им војним судом и све Младену указиваше да влада неописива паника.
Недалеко од њега, командант 13. пука, пуковник Драгутин Ристић, крупан човек широких рамена на чијем се лицу истицала јака,
широка брада са рупицом у средини и очи као упале унутар јагодичних костију, у тренутку док су протрчавали завапио је пред групом
официра:
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„Аман, људи, на ивици смо катастрофе! Нити се трупе пребацију,
нити се шаље муниција, нити се мост гради.“
Младену се стеже грло. Зар због моста да изгубимо већ готово
добијену битку, помисли грцајући и осећајући да ће сузе да му
груну на очи. Није га било страх од смрти, а поготово не заробљавања, хтео је да заплаче због своје лудости и исхитреног преласка
преко реке. Толико је чезнуо за другом обалом, туђом, обалом коју
гледа од детињства, а никако да је додирне. Обалом која му се чинила тако питомом, слатком, тајанственом, још од старих времена,
када му је покојни деда-Благоја откривао место где расту најбољи
мачковци за петровске лиле, да се, ето, без преке потребе, удовољавајући својој лудој жељи из детињства, сад нашао на њој, а питање је хоће ли се икад вратити назад.
Покупише једног рањеника и понесоше га брзо назад, у заклон, да
се превије. У тренутку почеше звиждати меци око њих, па се Младен погну не успоравајући корак. Иза његових леђа рањеник, ситан
младић од двадесетак година, јаукао је од болова држећи се за ногу,
а изнад колена, из ране, шикљао је млаз крви потапајући му панталоне и претварајући их у мокру, сунђерасту смешу пурпурне боје.
У трку, крај ногу, примети на земљи како леже једна крај друге
официрска шапка и војничка шајкача.
„Шта ли је са главама које су их носиле?“- помисли.
Стигоше до заклона и положише рањеника. Тек сада Младен примети да овај ћути. Присутни болничар који је кренуо да га превија,
погледавши боље у рањеног младића, као опарен одмакну се и крену ка следећем изговоривши суво, скоро за себе:
„Џабе сте га носили.“
Младен погледа у мртво, укочено лице под собом, скоро дечије, и
тек сада примети узане бркове, педантно избријаних ивица још од
пре пар дана, сећајући се себе из времена када се бријао једном недељно. Ово момче је млађе од мене, тек се испилио, а ево, већ му
одузеше живот душмани, помисли.
Неко га ухвати за раме и он види свог саборца на носилима. Без
речи пође за њим, назад, ка линији ватре и рањеницима, с тим што
је сада непознати војник држао носила у рукама, јер их је извукао
испод умрлог док је Младен запањено гледао у његово детиње
лице.
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Пао је на пољу части
После неколико стотина метара паничног повлачења Срби се некако успеше зауставити.
Њихов командант, пуковник Драгутин Ристић доби од више команде наређење да му се, иако већ десеткован, пук укопа и припреми
за предстојећу ноћ. Према Шашинцима остаде свега шест чета да
брани мостобран. Они се стадоше закопавати у ровове на друму
који спаја Митровицу и Јарак, са сасвим мало муниције, штедећи
сваки метак. С друге стране, аустроугарске бригаде у гвоздени обруч почеше стезати овај простор и опкољавати га доводећи све више
свежих, одморних војника.
У неко доба српске положаје је, из Митровице ка Јарку, надлетео
извиђачки аероплан, што је изазвало спонтану рафалну паљбу војника у жељи да га сруше. Официри су, претећи и псујући, једва прекинули ово непотребно трошење муниције.
Прелет авиона је видео и Петар Станковић, поново се вративши
на саму обалу након што је, јурећи капетана, дојахао до куће и испрегао братовог коња. Пре тога је, одустајући од даље потере за Костићем, на брзину, као под узбуном, обукао сиву униформу српског
војника.
Са њим су стигли и сељани које је сусрео у повратку кући и којима је, трудећи се да буде кратак, описао борбу која се водила на
Сави. Сви су обукли своје униформе и одмах, по доласку на обалу,
кренуше да помогну око склапања прелаза преко реке.
Неки се почеше прихватати за даске и носити их ка средини Саве,
ка другом крају градње, а други, попут Шолета и Гаје, седоше у чамце локалних, њима познатих, колебара и почеше веслати ка матици реке.
Са друге стране, Аустријанци су, у намери да до мрака потуку српску војску, појачавали артиљеријску и пешадијску ватру. Генерал
Јозеф Шен је непрестано довлачио одморне људе, свежу стоку за
клање, чврсто дисциплинујући целокупну јуришну масу.
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Почела је агонија Срба!
Младићи из Тимочке крајине, доведени на равно сремско поље
Легет, уморни, гладни, скоро без муниције, гинули су у својим, на
брзину ископаним рововима. Негде далеко, у њиховом завичају, остајале су им драге жене, убоге мајке, несрећна деца, неутешени очеви, нељубљене девојке да се сећају на њих и њихову јадну судбину.
На Сави, у чамцу којим је управљао Шоле Кајмачар, стајао је Пера и драо се из све снаге дозивајући име свог брата.
Било је јасно да се мост неће завршити. Остало је још неколико
распона, али материјал за њих је споро пристизао. Шоле је вукао
Перу за рукав блузе.
„Сагни, се, Перо, погодиће те неки залутали метак.“
Но, Петар као да га није чуо.
„Младеенеее! Младеенеее!“
Викао је колико га грло носи.
Да би избегле заробљавање, српске чете и групе у нереду, у паници, почеше трчати ка недовршеном мосту, не обазирући се на поредак и вику претпостављених официра. На сву њихову муку, паљба
из свих врста оружја, уз заглушујућу буку, сламала је отпор преосталих линија фронта.
Почела је општа бежанија коју су, са мачванске стране, немо посматрали колебари и остатак војника који је, цео дан, чекао да се
мост доврши, па да јурне преко. Гледајући преко реке, видели су
мноштво своје сабраће у униформама како трче низ обалу, ускачу у
реку и пливају ка недовршеном мосту.
Рањеници и непосредно обезбеђење моста, Први батаљон, под
притиском јурнули су ка реци. Други, тек пристигли, нагрнули су
преко њих. Настаде велики метеж. Мноштво руку ухвати за понтоне у жељи да се попне на њих, те се ови, под теретом, почеше повијати и, ломећи се, сасвим распадати.
Настаде пакао.
Звиждуци метака и грмљавина топова мешали су се са језивим
крицима дављеника. Река је носила мноштво мртвих војника, а заједно са њима и растурене чамце и делове моста.
Шоле завесла узводно да им чамац не дохвати то мноштво руку и
не повуку и њих ка дну. Петар је једнако осматрао сремску обалу и
ни мало није обраћао пажњу на оно што се дешава око њега.
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С времена на време, викнуо би Младеново име не губећи наду да
ће овај истрчати из неког шибља на песковиту обалу и чути га.
И заиста, у неко доба, вечерње, сунце се већ на северозападу смиривало бојећи небо тамноцрвено, појави се Младен носећи у рукама
заставу 13. пешадијског пука.
„Младеенеее!“- викну поново Петар чим га је, у мноштву унезверених војника, угледао и срце му заигра кад је приметио да је и овај
видео њега.
„Ево га, Шоле! Терај чамац овамо, ка њему, сунце ти твоје!“- готово са усхићењем, радосно подвикну.
Младен заплива Савом ка чамцу. Са њим је пливао и санитетски
доктор. Шоле поче веслати ка њима не би ли их прихватио.
Они, заиста, и допливаше до чамца, те их обојица прихватише
својим рукама и повукоше у корито. У чамац беше убачена и
застава пука коју Младен није испуштао из руке по цену живота.
Пошто је чамац, ношен водом, кренуо у сам центар војника који
су пливали и давили се, Пера дохвати весло и потера узводно, остављајући јауке иза својих леђа.
„Ал' смо награисали.“- казао је Гаја Тамнавац, у том истом тренутку, окупљенима вративши свој чамац на мачванску обалу.
Ови су пропаст посматрали без речи, тешко дишући, неки су и
плакали због немогућности да помогну војницима на другој обали.
Стари Петрућко поведе људе низ реку, говорећи како треба помоћи
онима који допливају, оденути их у сува одела и завити им ране.
И заиста, сви га послушаше, па и Гаја Тамнавац кренувши, опет,
чамцем упоредо са обалом.
„Иду Швабе, сунце ли им њино.“- узвикну Пера видевши мноштво плавих униформи како трче обалом из правца Митровице. Остатак српске војске који беше према њима припуца не желећи без
борбе да изгуби то још мало живота што му остаде.
Мост иза њихових леђа се преломи, уз страховиту грмљавину и
тресак, помешаним са крицима војника што се нађоше низводно од
њега. Настаде језива слика дављења. Маса испреплетене војске час
је тонула, час се подизала, пружајући очајно руке увис тражећи нешто да дохвате, да се спасу.
Нељудски крици цепали су срце и ледили крв.
Измешаше се јауци људи и животиња са треском граната, са рафалима митраљеза и фијуком шрапнела.
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„Помагајте, браћо!“- викали су несрећници остатку српске војске
на мачванској обали, али су их ови, у немоћи, посматрали држећи
се за главе и кукали кунећи и рат и проклетог бечког цара.
Пера и Шоле, заједно веслајући, успеше да извуку чамац узводно,
ка средини реке, једва избегавши самртно коло српске војске уплетено око недовршеног моста.
Но, једну гранату долетелу са аустријске стране не избегоше.
Преврну се чамац од детонације и сви полетеше у воду. Петар,
окренувши се, утврди да су сви живи, па поче пливати ка Мачви,
храбрећи и остале. Иза њега, пливао је и Младен, чврсто држећи
пуковску заставу. Одједном, осети незамисливу хладноћу у телу.
Изгуби, затим, сву снагу у себи и почеше га хватати грчеви.
Почеше му се кочити удови. Погледом ухвати брата Перу како
одмиче ка обали, хтеде да му нешто довикне, али се, збуњен, прену
кад угледа мноштво црвене воде око себе. У грчу пружи заставу ка
санитетском доктору и овај је прихвати настављајући са пливањем.
На његов упитни поглед Младен само изусти:
„Рањен сам.“
То рече и нестаде у дубини.
*
Свуда око њега протицала је река сијајући као запаљени мачковац
и емитујући у околину плавичасту светлост, загонетну попут песме,
ужарену као додир, тако да је до обале све видео као на длану.
Добра водо, помисли, као да је она једино до чега му је стало.
То је вода живота, долазио му је у мисли нечији глас ко зна
одакле. То је флуид који тече кроз сва људска бића, флуид који нас
чини живима, покреће наше руке и ноге, усмерава мисли, чува наше
најскровитије тајне. Све што смо икад у животу чули и видели, осетили и желели, све је то текло овом водом, упаковано у њене молекуле.
Попут невидљивог ужета ова вода тече кроз све људе, носи идеје, мисли, жеље, осећања у сусрет својим далеким обалама, настављао је глас.
Младен је несигурно покушавао да замахне руком, готово пијан
од промена које су настајале око њега, час би то био привид узаних
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пећинских зидова, час небеске звезде од чије светлости би му ум
слепео, а срце дрхтало.
Тренутак потом, вода би емитовала топли звук заборављених шума, пустих обала, лица и наличја безазлених страхова.
Добијао је утисак као да лети, тло би се појављивало под ногама,
као да у сну сања, не знајући зашто одговарао је зато, губећи се у
простору и разилазећи на сто различитих страна.
Свест би бежала од тела, а душа од свести.
Осећао је одсуство времена. Није се више бојао смрти, ни осећао
глад, ни желео она ситна задовољства која чине свакодневни живот.
Стварао би од себе јаму, црну рупу свемира, несвиклу на протест,
на приговор. Гнушао би се помисли на повратак у тежину, постојање, живот.
Једно време био је као нико. То време није постојало, јер нико беше ван времена, а тамо где се не живи, тамо се и не умире. Тамо ни
простор не постоји, ни светло, ни тама, ни ништа. Постоји само
свест о себи, о свом трајању, о свом крсту који мораш да носиш.
Постоји свест о хиљадама истих који те чине на једнак начин како и
ти њих чиниш.
Одјек овога света постаје све тиши и ускоро ће сасвим нестати.
*
На другу обалу испливаше, уз Петра Станковића, Шоле Кајмачар
и доктор Миливоје Петровић, санитетски мајор, који је, иако рањен
на неколико места, сав крвав, крајњом снагом, пренео и заставу 13.
пешадијског пука, обмотавши је око тела.
Беше то шестога септембра 1914. године на реци Сави, на дан
Светог мученика Евтихија, седам километара низводно од Митровице.
Доктор Миливоје Петровић, праунук војводе Милутина, млађег
брата хајдук-Вељка, јунака српског устанка против Турака са почетка 19. века, за подвиг спашавања заставе после рата је добио Карађорђеву звезду 4. реда са мачевима, уручену из руке регента Александра Карађорђевића, а исто одликовање за храброст припало је,
постхумно, и Младену Станковићу, несуђеном иноку из мачванског
села Стари Ноћај.
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У име свог брата одликовање је примио Петар Станковић и одмах
по повратку у село однео га и предао Ангелини, удовици Младеновој, уз речи које је чуо лично из регентових уста и које су му се необично свиделе, те је и тада као и много пута касније, када би га ко
упитао за братову судбину, изговарао:
„Пао је на пољу части.“
Почетком марта 1915. године, готово шест месеци након битке на
Легету, Ангелина је родила сина, посмрче Младеново.
Сви се једнодушно сагласише да дете понесе име свог покојног
оца.
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Од рата и чемера не преоста много
Те се јесени Срби одбранише.
Следеће 1915. године на својим плећима понесоше рат против
здружених војски Аустро-Угарске, Немачке и Бугарске, па под њиховим притиском одступише преко Косова, нестајући, заједно са
целокупним државним апаратом, краљем, Владом и благајном, у
врлетима северне Албаније, повлачећи се ка јадранској обали, и
доле на југ, до савезничке Грчке, али и васкрсавајући, након неколико година одмора и реорганизације, на Солунском фронту чијим
пробојем су, показало се, одлучно утицали на завршетак Великог
рата.
Незадрживо напредујући, у јесен 1918. године, ослободили су територију, не само предратне српске краљевине, већ и остатка словенских земаља широм западног Балкана које су некад припадале моћној аустроугарској монархији.
Велику победу у том рату Србија је несразмерно скупо платила изгубила је трећину своје популације.
Након престанка ратних дејстава и распада Аустро-Угарске створили су се услови за стварање државе која би окупила све Јужне
Словене што су живели на подручју Србије, Црне Горе и словенских делова Аустро-Угарске.
Проглашење нове државе је обавио регент Александар Први Карађорђевић, у име свог оца краља Петра и то 1. децембра 1918. године под именом Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца.
То проглашење немоћно је посматрао очерупани црни орао Хабзбуршке монархије у свом самртном ропцу, без снаге да и замахне
крилима, а камоли да крене на плен. Бивши војници широм ове
државе у распадању кретали су се својим кућама без икаквог реда и
организације, деморалисани, заплашени, мењајући путем, по туђим
селима и градовима, своје оружје за храну. Са далеких фронтова
враћали су се Словаци и Чеси, Пољаци и Хрвати. Међу њима, зби212

јени у групе, страхујући од сваког разбојника у близини, враћали су
се свом бохињском завичају и Бодричани.
Долазећи кући дочекивани су од органа друге државе, а не оне из
које су одлазили. Затицали су у својим домовима жене и децу, осиромашене, гладне, опљачкане. Дочекивале су их исте приче које су
и сами причали, приче о смрти, о откинутим рукама и ногама, о глади, о хладноћи, о страдању, о безнађу обичног човека. Инвалиди су
махали својим патрљцима у жучним расправамо о томе ко је за њихову несрећу крив, старци оплакивали мртве синове и гледали како
им снајке одводе децу у неке туђе домове, тамо где ће добити хлеба
и пуне тањире.
Франц Коларич у кући затече и мајку и жену и обоје деце. Затече
и малог Миху, свог синовца, као сироче. Одмах му рекоше да је Марија, жена његовог брата, пролетос умрла од туберкулозе, попут
многих у селу.
Францек је после дубоко уздисао, без речи, милујући по плавим
главицама децу, али и свог братића, чије сећање на родитеље постаде сасвим магловито, као неки сан, а овај човек, мршавог, запуштеног лица и упалих, испијених очију, неко ко му је сад најближи род.
Тада му рекоше да је и млада женица Станетова, оног сељака с
краја села, са којим је некад путовао на сајам у Радовљицу, такође
умрла. Он њима одговори да је Стане ратовао са њим у Галицији и
сада срећно стигао кући, без огреботине, читав.
Читав, али коме?
Брица Ференц, за време рата хапшен и прогањан од власти
Аустро-Угарске због свог југословенства и републиканства, после
уједињења наставио је, пун снаге и ведрог духа, агитовати за своју
ствар, преображавајући се у правог комунисту, борца за радничка
права, сада налазећи свог архинепријатеља, не више у бечком цару,
већ у српском краљу, којег је погрдно називао азијатским опанчарем.
Далеко, далеко од Бохиња, низ реку, заједно са стотинама хиљада
својих сабораца, Петар Станковић из мачванског Старог Ноћаја, поделио је судбину своје државе, прешавши Албанију по леду и мразу, осрамоћен и забринут за судбину своје породице остале под окупацијом, а затим се, три године касније, у великом стилу, вратио
преко Солуна, Скопља, Ниша и Шумадије, јуришајући из ноћи у
ноћ, спавајући између два корака, између два пуцња, две плотунске
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паљбе, не жалећи себе и пркосећи смрти, само да што пре види
своју децу, жену, свој кућни праг и земљицу слатку.
Његова жена Деса, пожртвована каквом је Бог створи, сачувала је
потомство док је он био у туђини хранећи их са њихове земље, обрађујући је као мушкарац, сејући је и орући једним оком погледајући
на децу - а тада најстарији Јован немаше још ни пуних десет година
- а другим на вола који је, у својој снази, претио да однесе и њу и
плуг.
Заједно са својом јетрвом Ангелином, удовицом Младеновом, и
њеним посмрчетом, преживљавала је те три године у оскудици и
глади, у јаду и чемеру, дижући главу и поглед ка небу и Богу, молећи се пред његовим затвореним вратима у нади да ће се чути њен
вапај.
Богу хвала, говорила је по доласку Петровом, па су га дочекали
сви на броју, упркос туђој војци, глади и болестима, да су имали
кога да дочекају, макар и тако сувог, у костима, вашљивог, упалих,
подивљалих очију.
Богу слава на томе, говорила је, јер многе жене не дочекаше своје
мужеве и синове - готово половина мушкараца у Србији оставише
своје животе у вртлогу Великог рата.
Многе жене, а међу њима и Ангелина, њена јетрва.
Прву зиму у најзад слободној земљи, преживели су у оскудици, у
глади, скупљени, њих седморо у једној просторији, јер све друго беше срушено или се распало без мушке руке и одржавања.
Петар, након тих неколико година у прогонству, времена одрицања и простог војничког преживљавања, спавања под шатором, у
земуницама, на камену, на земљи, на мокрој трави, у старој исхабаној униформи, нечешљан и немажен, закорео од прљавштине, увучен у љуштуру своје самоће, преслаб за савете, прејак за утеху, огрубео од живота, а жељан своје жене, миловао је Десу рукама по
образима и телу, без речи, бојећи се да се не осрамоти пред децом и
снајом, све до неко доба ноћи, док не би заспао.
Увече би, кад сви полежу једно до другога у спојеним креветима,
ослушкивао црвчање мокрих дрва што их је тек донео из шуме, по
снегу и размишљао о животу који воде, о будућности која неумитно
наилази и шта им је чинити од себе. Као у некој грозници, грашке
зноја прекривале би му лице, а он не би знао шта је стварни узрок
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томе, мислећи да је у грозници, обхрван неком чудном болешћу без
температуре.
И све тако месецима, до краја зиме.
Када је отоплило, и црвено пролећно сунце просушило двориште
од влаге и блата, а зелена травица почела, попут тепиха, избијати
око куће, одлучи да прекине ту своју агонију.
Беше то оног дана кад је одлучио да, са својим течом Крстивојем
и Шолетом, посече жбуње и младо дрвеће на обали која дели њихове њиве. И иначе је, од старих дана, цела Мачва била премрежена
тим, како их је народ називао, обалама, а заправо, парчадима земље
између имања различитих власника, који се нису орали већ би се
пуштало корову да израсте и тако створи простор који јасно указује
на међу. Временом би, захваљујући ветру и птицама, у тим просторима почели ницати ораси, багреми, грабови и друго дрвеће, и тако,
својим корењем и крошњама, утицати на принос по околним њивама.
Зато се та обала морала сваки две-три године сећи, а понегде би је
људи и изорали, нарочито ако би постали власници земље са обе
њене стране, после чега би и само њено постојање губило сврху.
Ова обала која је делила Крстивојеву њиву од Пере Станковића је
у протеклих пар година готово подивљала јер није имао ко да је
одржава, па су, тај дан, сва тројица морали својски да се потруде не
би ли исекли све изникле саднице и скресали грање на њима.
Увече су, уморни и огладнели, натоварили на двоја кола млада
стабла и грање чији су крајеви штрчали на све стране, висећи иза
кола и својим доњим деловима упадали у прашину на путу, па, упрегнувши коње, повезли их свако ка свом дворишту.
Опраштајући се са рођацима који су одлазили даље, низ улицу, ка
њиховој кући, Пера је испрегао коња и дао најстаријем сину Јови,
сада већ дечкићу, једек у руке да риђана напоји и уведе у шталу.
Уморан, оде до бунара да се умије и опере руке, док су се млађи
синови његови, Лука и Никола отимали који ће да га полива водом.
Када је, касније, сео за сто, Деса, ћутећи, постави пред њега чинију са белом чорбом која је била зачињена комадима јутрос заклане
кокошке и проју. Тек Ангелина, удовица Младенова, коју су сви од
милоште звали Гина, упита га јел' било пуно посла на обали, с
обзиром да није кресана још од пре рата.
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Петар погледа на кола пуна грана, па одговори уморним тоном
потврдно, тако започињући разговор, те наводећи га, некако уз тешку муку, ка теми која га је месецима гушила и није му давала
мира и спокојства.
„Немој ми, снаја, што замерити,“- крене причати између два залогаја, гладно жвачући комаде меса и удробљене проје, док је у левој
руци држао остатак кришке, гледајући час у снајино лице, час у површину стола испред тањира из којег је јео: „али се и ми људи понекад морамо уредити ко то грање. Морамо ударити биљег, па кренути неким другим правцем у животу.“
„Па, јес, тако је.“- одговори му Гина добродушно мада није разумела о чему он говори.
Петар настави да једе ћутке, па после пар залогаја, кад мало утоли
глад, застаде и понови своју последњу реченицу, не знајући како би
наставио.
„Дедер ми разјасни шта мислиш.“- одговорила је Гина, простодушно, док их је Деса, ћутке, држећи у рукама чокове кукуруза које је
до малочас хтела да дометне на ватру, а сада нечујно спустила на
под, посматрала са стране, стојећи уз шпорет.
„Кажем да и ми, као бића човечанска, инокосно...“ - волео је, у
тренуцима кад крене да штогод објашњава, употреби ову реч коју је
чуо на Солунском фронту од једног наредника из Пирота, неког
Стојана, ког је пред сам пробој фркнуо комад гранате, због чега
остаде шепав на леву ногу: „одлучимо који је правац најбољи за
наш и наше потомке, па да кренемо њиме.“
Деса, оштроумна сељанка из долине Јадра, схвати где ова прича
иде, па чучну крај шпорета узимајући у руке чокове и поче их
стављати у ватру, једног по једног, као да их слаже, а успут помно,
са стране, ослушкујући. Једно од деце је позове, али га она нервозно ућутка. Дете изненађено погледа у њу, па видевши да се нешто
неуобичајено дешава у просторији, уплашено одуста од намере да
је поново зове. Док је то трајало Петар мало застаде, као да тражи
праве речи којим би објаснио оно што жели рећи.
„Је л' ти девере велиш да ја одем одавде?“- одједном га, у том премишљању, прекиде Гина и тако скрати његово мучење. Видело се
да и њу мучи ово питање од како се Петар вратио са фронта.
„Па, не кажем ја да ми треба да те отерамо одавден...“- поче овај
говорити развлачећи речи и гледајући у Десу, немо тражећи од ње
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помоћ: „Велим да нам је свима претесно овде, а кућа порушена,
видиш и сама. Ово што је остало није довољно за све нас, па спавамо једно друго на глави.“
„А опет,“- речи, најзад, кренуше као лавина: „мислим се да не дајемо повода свету да, далеко било, што почне причати о нама, мада
ја, овај, не бих дозволио, разумеш, ништа. Да ти кажем право, ипак
си ти жена мог брата покојног, имам и ја, зато, обавеза према теби и
мом синовцу.“
Кратко ућута, па тек што помисли да није добро објаснио, одмах
и настави:
„Не мислим ја тебе терати одавден, пола свог имања овог је и
Младеновог сина, јел' то теби јасно?“- отпоче да тражи спас у војничком опхођењу ка снаји: „Него бојим се шта ће касти народ. А ти
имаш места у Црној Бари, јел' тако, код оца у кући и сматрам да и
ти њему требаш тамо. Стар је, треба му женска рука у кући, јелде?
А Млађа кад одрасте, кад ојача, он увек може узети своју половину
имања овде.“
„То му ја, као чича његов, обећавам.“- Петар нагло заврши овом
реченицом као да је најзад рекао све оно што је имао на уму.
Ангелина прихвати све што је чула, слажући се са Петром и сама
видећи да не може опстати у овој гужви и сиротињи, поред куће и
земље коју има у Црној Бари, што пропада јер нема ко да је обрађује, а снага њеног оца Чеде беше недовољна.
„Ја сам још зимус хтела да одем оцу, ал' сам се бојала да ћеш се
ти, због тога, наљутити.“- каза му.
„Ма, недао Бог,“- поче се правдати Петар: „Не би' ти ја ни сад приговарао, него велим, свет ће казати...“
Заустави се одједном увидевши да ће почети да се понавља. Погледа некуда у страну, у празнину, као да се правда пред покојним
братом, и нагло заћута.
Иако је ћутао, у себи је, окружен самоћом свог унутрашњег бића,
наставио да се правда својој савести да није могло другачије, није
могло против света, није хришћански, на чега би то изашло, а и она,
млада је, штета да сав живот остане туђој руци на милости.
Овако, ако здравље послужи, може од имања у Црној Бари да лепо живи и одгаја своје дете.
Сутрадан је, кријући очи као да га покојни брат са свих страна посматра, устао зарана, још пре зоре, па истоварио сам оно грање што
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му остаде на колима преко ноћи, и замотавши дуван, сачекао да се
сви пробуде. Даде женама задатак да саме међ' собом поделе одећу
и перјанице, а затим утовари Ангелинине и Млађине ствари на
кола.
То се брзо заврши, јел' од рата и чемера не преостаде много тога.
Младен, умазан од тетка-Десиних пољубаца, нестрпљиво седе назад, срећан што ће се возати, а јетрве се, уплакане, загрлише и
осташе тако спојене док је Петар упрезао коња.
Сетише се свих мука и брига за време рата, па гласно ридаше.
Тек у неко доба, кад већ и децу узнемирише својим сузама, почеше се хватати за марамице и брисати лице једна другој обећавајући
да ће се посећивати и чешће, а не само о свечарима.
И када је коњ повукао још су се држале за руке, Гина седећи на
колима, а Деса ходајући крај њих, да је Петар, изнервирано, потерао
парипа у кас, канџијом машући ка својој жени и наређујући да се
врати у кућу.
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Као да је краљ њи'ов, а не наш
Када је одвезао Ангелину њеном оцу у Црну Бару, Петар остаде
тамо на конаку не би ли се одморили и он и коњ, но већи део ноћи
ипак проведе у разговору са Чедом, завијајући дуван и испијајући
ракију.
Причали су један другоме о страхотама које их задесише током
ратних година, Пера о свом гажењу преко Албаније и витлању назад, од Солуна, а Чедомир о мукама које се преживеше у окупираној Србији. Иако је Пера све те приче чуо и од људи из свог села,
и од својих укућана, а све оне су личиле једна на другу ко јаје
јајету, ипак је помно слушао свог пријатеља, задовољан што га, и
поред његових година, види здравог.
Кад поменуше Младена и несрећни бој на Легету почеше им очи
сузити и, кријући јецај један од другог, обазриво, са стидом, брисаше лице рукавима својих кошуља.
Око њих је село утонуло у мрак, а Црна Бара беше заиста велико
село, раширено дуж десне обале реке Дрине, готово до самог ушћа
у Саву. Тај угао који од мачванске стране удара у уплив Дрине у
Саву од давнина се зове Парашница, и ту беше, у столетним шумама и необрађеној дивљини, стециште мноштва хајдука у временима
буне против Турака. Зато се сматра да су данашњи Црнобарци махом потомци тих хајдука или јатака које су ови имали тада у селу,
на чега се много поносе.
За разлику од Дрине што одваја Мачву од Семберије и даље од
Босне, која је стотинама година мењала ток прождирући својом воденом масом насеља и усеве, остављајући за собом трагове у облику ритова и честара, потока и шљунковитих наноса у чијим недрима су разне животиње налазиле своја склоништа, река Сава, милионима година хранећи нектаром бога Зевса, оличеног у Дунаву, немо
је посматрала сталне промене око себе, сама не мењајући се.
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Тако је, и након завршетка Великог рата, престала бити гранична
река између две државе што су међусобно ратовале и постала главни капилар који је спајао крајеве уједињене у нову државу.
Сутрадан, након кратког сна и доручка, тешком муком се Пера
опрости од домаћих, љубећи синовца у теме главе, па крену кући, у
Стари Ноћај.
Враћајући се путем поред Саве, гледао је преко ње у бескрајну
равницу победничким погледом тражећи граничаре, иако је знао да
њих нема више. Беше га преплавио осећај некаквог самопоштовања
због победе, за тренутак заборављајући на све жртве поднесене у
њено име.
Попут њега, и други људи чији су животи текли крај ових обала,
попут Староноћајаца и Црнобараца, па и мештана других села уз
обалу, Равња, Засавице и Клења, који су до јуче Пречане из Срема
гледали као странце, припаднике туђе државе, сада су постали ближњи, браћа, суграђани, одлуком неких смртника којима је, ето, даровано с неба да буду краљеви и вође народне. Та лица која су се до
јуче међусобно гледала обучена у униформе супарничке војске требала би нагло, готово одједном, да постану драга, комшијска лица.
Многи у Старом Ноћају то нису могли да схвате, нити да прихвате, поготово што су, у великој мери захваљујући и људима са
друге стране обале, изгубили своје рођаке, своје синове, своје куће,
што су осиромашили и напатили се предходних ратних година.
Још већу одбојност према Пречанима изазивало је и то да су овима имања и куће остали читави, а предратно богатство се, у највећој
мери, ипак, очувало, а као со на рану дошла је и чињеница да су се
они најсуровији елементи, бивши војници каљени на ратиштима
широм Балкана, вратили скоро у касну јесен, када је већ било доцкан да се припреми огрев и храна за зиму, па су до пролећа морали, у оскудици, да гладују заједно са децом и свима који су их дочекали.
Зато су се, притиснути очајем и хладноћом, појединци почели
окупљати у мале, готово хајдучке дружине и ноћу, чамцима, прелазити преко Саве, која сад беше без граничара, отворена река, и
одлазити до оближњих, богатих, сремачких села и усамљених салаша, да их пљачкају.
У почетку, прве поратне зиме, те пљачке су се усмеравале махом
на пушнице, амбаре или какво друго складиште са храном, просто
220

да би се задовољила потреба за исхраном. Касније, друге и треће
године, окураживши се, првенствено због тога што нису наилазили
ни на какав отпор у поспаним сремачким селима или он беше занемарљив, почеше одводити и по којег бика или краву, или потеривати крда свиња ка обали са далеких, забачених салаша.
Многима се ослади ова пљачка, па стаде све више њих да прелази
преко, не само зими већ и преко целе године.
С пролећа, кад посеју жито, уздајући се у Бога и своје хајдучке
претке, скупљали су се у групице по одвојеним, забаченим колебама, сакривеним у густим мачванским шумама, па под окриљем
ноћи пребацивали на другу страну.
У прво време на мети ових пљачкаша беху, махом, села уз реку,
највише она богатија, попут Јарка, Шашинаца, Мартинаца или Кузмина, но касније, кад она постадоше несигурна јер се почеше организовати сеоске страже и сачекуше у којима су неки изгубили и
главе, тежиште пљачки се пребаци на села јужних падина Фрушке
горе.
Зато су ове хајдучке дружине морале, после преласка Саве, сву
ноћ проводити у пешачењу и скривању како би стигле до циља, а
затим се, са пленом, неприметно вратиле назад. Бивало је и да једни
другима, у путу, отму улов, или да сачекују једни друге, са ножевима, на обали, крај чамаца.
После неколико година, ствар поче примати драматичне размере,
те се држава умеша са жандармеријом да уведе реда и врати мир у
крајеве око Саве.
У Старом Ноћају једну од таквих дружина имао је и Гаја Тамнавац, али је то мало ко знао, јер се ствар држала у строгој тајности.
Овог сина злехуде судбине читалац је већ добро упознао, присећајући се да му је швапска граната, још при првом налету девесточетрнаесте затрла породицу, па је након тога, туге ради, до краја рата
тражио смрт, јуришајући на бајонете без страха, увек на челу. Но,
судбина га не хтеде, као да је желела несретника да испати животом.
Преживевши Велики рат, остаде љут на свет и огорчен на живот,
па настави хајдучки да живи, без воље за помирењем. Зато је, међу
првима, још у време раног пролећа 1919. године, почео окупљати
око себе своје сапатнике из рата, међу првима Радивоја Ковача и
Шола Кајмачара.
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Са њима двојицом у друштву, закуца једне вечери, дан-два након
Ангелининог одласка, кад мрак већ беше потопио село и тама пригрлила прашњаве сокаке, на прозор куће Станковића.
„Перо!“- прво је Шоле почео дозивати шапатом.
Зачу се лавеш пса у суседном дворишту, лавеж који повуче за
собом и друге псе дуж улице. Петров бели пулин је, познавши придошлице, ћутао, помно гледајући ка улазним вратима одакле је очекивао да изађе његов газда.
И заиста, Пера отвори врата и провири кроз њих.
„Шта је, море?“
„Отвори, дер. Ето ти доводим Гају и Ковача, да се о нечему разговоримо.“
Петар погледа у помрчину иза Шолових леђа, па видевши тамне
прилике ове двојице, поздрави их и позивајући да уђу унутра.
Седоше сви за сто. Домаћин упали свећу која својим треперавим
сјајем обасја просторију. На креветима су спавала деца и Деса међу
њима, и управо у тренутку паљења свеће се разбуди и, тетурајући
се, крену да услужи посетиоце.
„Нека, снаја, спавај ти. Ми ћемо тихо са Пером да се разговоримо.“- рече јој Шоле, док је Гаја около погледао не видевши нигде
Ангелину.
„А где ти је Гина?“- упита Перу.
„Одведох је пре неки дан њеном оцу, у Црну Бару. Видиш да овде
нема места за све. И овако смо когођ пилићи једно на другоме.“
Док је то говорио насу им ракију у чашице.
„Него, откуд ви у ово доба? Ми смо већ сви полегали.“- настави
да говори намерно променувши тему, настојећи да буде љубазан,
иако му се у речима откривао прекор.
„Где сте данас цео дан? Било је време за дивана кол'ко вам Бог
ишће.“
„Ма нисмо ми дошли вечерас да се бадава дружимо с тобом,
Перо.“- први прихвати Гаја, нагнувши своје кошчато лице земљане
боје мало напред, ка средини стола. Кад скиде шешир, својом разбарушеном косом на ионако големој глави заклони од светлости
свеће велики део зида иза себе и просторија постаде полумрачна.
„Ми смо дошли да видимо шта нам је чинити и како ћемо даље.“
Петар га је упитно гледао, па Гаја настави:
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„Је л' видиш как'а нас је сиротиња дочекала? И ко зна кад ћемо се
опоравити, кад нико не води рачуна о нама. Овај краљ-Перин син
проширио свој забран к'о да је руски цар, а не пита како живимо ми
који смо ратовали за њега и његову круну. Поћераше нас Швабе
преко пола Јевропе, ама нису то ни Швабе него онај наш изрод што
им је служио по Угарској. Опљачкаше нам благо, куће попалише,
чељад огологузише док нас није било.
Сад кад се вратисмо, пребијени ко мачкови, у наше празне и хладне куће, са празним амбарима, торовима и оборима, без обуће, без
каиша, без посуђа, без плуга и мотике, целе зиме чупамо травицу и
гулимо кору да не скапамо од глади, а они се затворише у своје
лепе пречанске куће, закључаше капије својих авлија, па све вичу:
Живео краљ српски, ко да је он бађи њи'ов краљ био одувек, а не
наш. Ја, море!“- удари, у жару, лактом о сто, тако да га остали почеше утишавати, знајући да је Гаја утањио живцима још од рата. По
опомени Гаја се тргну, али и настави:
„'Оћемо ли остати и даље слепци којих се наш лепи краљ сети само кад се гине, па нас онда удара по раменима и назива својим Србима, док се дебели Пречани тове? 'Оћемо ли, Перо, брате, доживети да, за који годину, идемо код њију да служимо за парче сланине?
Ми који смо ратовали са свим светским силама, па и са том њи'овом, и гледали смрти у очи.“
„А што ти то сад мени говориш?“- прекиде га домаћин стрепећи
да му се деца не пробуде. Деса их је покривена, лежећи на кревету и
жмурећи као да спава, слушала, тек понекад гледајући у дечијем
правцу и ослушкивајући њихово равномерно дисање.
„Дошли смо да те питамо, ко људи, не к'о некак'е бабе без живота
и снаге, хоћеш ли са нама у друштво или не?“
„У как'о друштво?“- тобоже наивно упита Петар, иако је знао о
чему му Гаја говори. Наиме, већ се по селима прочуло о хајдучким
дружинама које су прелазиле преко, у Срем, да пљачкају.
„Знаш ти, Колџићу...“- Гаја се поче обраћати Пери по његовом
шпицнамену желећи да у овом разгори дух предачки, дух ратника:
„...о чему ја говорим!“
„Мислиш да се сад, после свега, претворим у разбојника? Е, вала,
свашта сам радио, ал' то још нисам био, Гајо. Хоћеш ли да ме пречански жандарми хапсе и пребијају, кад већ нису могли да ме у'вате
у рату?“
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„А ти се пази, па неће.“- убаци се Шоле.
„Велиш?“
„Јес, вала!“- опет ће Шоле: „'Оћеш ли, брацо, с нама, к'о човек, да
нахраниш ову децу, или ћеш чекати да пресвисну од глади. А јесен
је далеко. Треба уранити крме. Треба да сазри градница. А шта ћемо до тада? Јести земљу?“
„Дедер, браћо, тешко је то што ви мени говорите. Не могу преломити одмак. Да сачекамо сутрашњи дан.“- покуша Петар помирљиво, а у ствари желећи да се посаветује са Десом.
Тај прави разлог не помену осталима, да се не би спрдали и оговарали га напољу, али је чињеница да, након што се безброј пута
уверио у мудро расуђивање своје жене, није доносио значајне одлуке без договора с њом.
„У праву си. Не каже народ џаба, јутро је паметније од вечери.“подржи га Гаја Тамнавац, па покуша да усмери разговор ка неким
другим темама.
То му није ишло од језика, ни њему ни осталима, мада је и Радивој Ковач својски помагао узимајући учешће у дивану, јер све
теме неминовно водише кукњави и немаштини, недостатку помоћи
од државе, великим порезима које је ова наметнула због својих потреба. И опет се све сводило на ону народну мисао која каже да ће
Бог помоћи ако прво сам себи помогнеш, што је, у њиховом случају, значило да чине оно што Гаја предлаже.
У неко доба поздравише се са домаћином и разиђоше, исто онако
тихо како и дођоше. Одлазећи кућама, ту и тамо, узнемирили би у
понекој авлији пса који би својим лавежом узбудио друге, ближње
псе у њиховим двориштима, па би се, опет, све утишало, неколико
минута, па опет исто, и тако, до неко доба ноћи.
Сутрадан, после разговора са Десом и њеног преклињања да не
иде туђој деци отимати хлеб из руку, да гледа Господ одгоре, па ће
сваком дати по делима његовим, Петар Станковић одрече Гаји своју
намеру дајући му, уједно, реч да неће ником препричавати њихово
договарање.
Одустаде и мирни Радивоје Ковач, не само због питоме природе
своје, која му се опет вратила у срце терајући лакомост из њега,
него и због обезбеђеног посла што га имаше по селу зидајући људима куће и друге објекте, а на чега су његови огромни дланови и ми224

шице свикле, хранећи, на тај поштени начин, његов унутрашњи
мир, па Гаји и Шолету остаде да нађу друге ортаке за свој наум.
И нађоше.
То беху Шолетова браћа преко његових тетака Смиље и Даринке,
вишљасти Јеротије, што му беше једно око побегло у страну, па,
бивајући и буљаво, изгледало као да виси над образом, и Тимотије,
мршави, трапави младић, којем се рамени мишићи још нису ни уобличили, а већ је хтео да обезбеди своје место у друштву старијих
гаравећи оне длачице што му избијаху изнад горње усне не би ли
изгледали као брци.
Не би Гаји друштво по вољи, но журећи да донесе плен, пристаде
да са овом тројицом спадала, за шта их је сматрао, крене одмах те
вечери преко у Срем. Набави и чамац од сина већ покојног чичаТозе, чеврнтијског колебара, уз договор да овај иде са њима на другу обалу и тамо их сачека, колико год то буде потребно, до њиховог
повратка назад.
Тако и урадише.
Препловише Саву и остављајући чамац и његовог газду скривене
у чести, кренуше низ обалу ка Јарку, најближем селу.
Већ после поноћи се вратише, задовољни, готово певајући, збијајући шале међу собом и чамџији весело причајући о самом току авантуре. Донесоше са собом сувих кобасица из пушнице, огромну
плећку ко да је од вола, а не крмета, и џак кукуруза. Шоле, управо у
дворишту домаћина којег су опљачкали, опази чутуру ракије како
виси обешена за зид чардака, па је понесе да се дружина почасти
успут.
У сваком случају, дођоше кући сретно и берићетно, па се одмах те
ноћи договорише о следећем путу.
У међувремену, пошто Шоле није могао против свог причљивог
карактера, све исприча брату своме Пери хвалећи се уловом.
Петар плану на њега као на разбојника и изговори у даху све оно
што је и њему самом говорила Деса, те што отима туђој деци хлеб
из руку, те гледа Бог одгоре, како га се не боји, те што срамоти име
свог оца, и слично томе.
Шоле се на ове речи наљути, па њих двојица престадоше неко
време међусобно причати, окрећући главу један од другога при мимоилажењу на улици и престајући се међусобно помагати у раду.
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Крстивоје Филиповић, Шолов отац, не знајући узрок овог ћутања,
покуша у неколико наврата да их измири видевши да се сами, у
тешким сељачким пословима, пате без испомоћи оног другог, но
његова настојања остадоше неуслишена.
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Једина спона са светом био је његов син
И даље је Шоле са Гајом одлазио преко Саве у пљачку, временом
престајући да позива своју браћу од тетака, Јеротија и Тимотија, као
споре у дугом пешачењу и слабе у ношењу тешког терета назад, па
уместо њих, нађе друге људе, познанике из села. Ова двојица, кад
потрошише и поједоше све што им је запало у предходним походима, кивни на Шолета, а ипак, бојећи се Гаје који им је запретио
животом да по селу не говоре где су били и шта су радили, испричаше једино својим мајкама Смиљи и Даринки како су доносили
храну крадући је по Срему од Пречана.
Ове, пренеражене, све то пренесоше Крстивоју, китећи причу клетвама упућене том хајдуку Гаји, коме је, ето, и Господ затро кућу
когођ и Марку Лукићу, па сад хоће и другима несрећу да нанесе.
Заклињале и молиле су га, свог брата Крстивоја, да не дозволи више
Шолу одласке преко, јер ће га неко убити или осакатити, или ће
себи навући беду на врат и робију.
Слушајући их, Крстивоју се напунише очи сузама, како од страха
тако и од срама, не могавши да се опорави од изненађења да се ова
два зла, страх и срам, тако нечујно примакоше његовој кући и увукоше у његов живот.
У души оронуо, у телу готово већ старац, иако је тек почео пунити шесту деценију, од смрти своје жене Руже потпуно се повукао од
света, и још једина жеља му беше да доживи женидбу синову и
дочека прво унуче.
Сама срж његовог садашњег живота пунила се, с једне стране,
сећањем на прошле дане и успављивањем себе у неком окружењу
сачињеном од старачког смирења и, са друге, задовољства у усамљености, те у свеукупном преплитању и сагласју тих двају граничних мера са непосредном околином у којој је живео, са тихим шапутањем поветарца док се провлачи кроз крошње околног дрвећа, у
разноврсним нијансама светлих и тамних боја облака који би, повремено, заклањали сунце, у поигравању врабаца изнад тршчаних
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острва, у врцкању младих коња, пуних самопоуздања и снаге, и
њиховим бесомучним галопима по околним ливадама и житним пољима која су била у непосредном окружењу његове њиве.
После свих животних патњи и олуја којима је био немилосрно
шибан, након ратова и пропадања вредности што их је у својим
младим годинама, док је још био пун снаге, створио, после познања
смрти и умирања у свом непосредном окружењу, познања које му је
јасно указивало на то колико је људски живот обична танка нит
која се у тренутку може прекинути и у ништавило претворити
целокупну машину која се назива живим створом, Крстивоје се
склањао од људи и дружења неприметно се удаљавајући у дубину
своје самоће, споро, тихо, тако тихо да то није нико примећивао.
Носећи са собом у то својеврсно тиховање само снагу својих жуљевитих руку, испуцалих дланова, искривљених прстију, тражио је
утеху и спасење у раду, сталном раду, макар и узалудном, тек да се
не дангуби, не мирује.
Једина спона која га је везивала за село био је његов син Златан,
којег је, тепајући му, од малих ногу звао Шоле. Тај Шоле, његов
син, био му је плаво, бистро, прозирно небо које је покривало сав
његов свет, нарочито од како је остао удовац, од времена кад му је
жена Ружа, још у младости, умрла од сушице.
Сада, после свега што је чуо од сестара својих, а што је и за њега
било покривено непрозирним велом тајне, схвати да се један огромни, тамни, олујни облак наднео над његовим светом претећи да
поруши и последњу преосталу вредност у њему, да ледом из своје
црне трбушине побије сву преосталу летину живота, летину коју је
узгајао управо за то да је Шоле и његова будућа деца пожању.
Смиља и Даринка, Крстивојеве сестре, имале су некакав посебни
заштитнички однос према свом братићу, без обзира на своје породице и своју децу у њима. То је било с тога што је овај од дечачког
доба, после мајчине ране смрти, растао под њиховим будном оком,
под њиховим својеврсним старатељством, јер је Крстивоје, у немоћи да замени мајку, њима препустио ту улогу.
Тако је малени Златан бивао по неколико месеци у њиховим кућама, са њиховим породицама, премештајући се, као циганче, мало
код једне, мало код друге, најмање времена проводећи у правом
дому, са оцем.
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Истина, како је растао и почео самостално обављати све више
сеоских послова, та временска неравнотежа се упадљиво смањивала, јер је све више времена проводио у својој кући, у све већем
дружењу и сарадњи са оцем, на тај начин га поново откривајући.
Само је њему Крстивоје, већ довољно добровољно изгнан из збивања околног света, дозвољавао да открива срж и сваку тајну своје
личности.
Само је према њему порушио све зидове којима се заградио.
Он је постао једина нит која га је везивала за живот, нарочито од
како му се братаница Ангелина вратила у Црну Бару, у очеву кућу,
код Крстивојевог рођеног брата, тако да је, самим тим чином, престао да је виђа, сем о сеоским преславама које беху једном годишње.
Зато је толерисао сваку синову навику, па и оне које је стекао у
данима одрастања по теткиним кућама, навике оговарања и преношења аброва из једне у другу кућу, од бесомучне потребе за непрекидним прежвакавањем свих сеоских новости и шегачењима са онима који нису присутни.
Знао је да он, његов Шоле, тако покушава себи, у очима других
сељака, да дометне на значају уживајући у томе што ће сваки од
њих понаособ, безброј пута, признати да је он тај који доноси нову
вест, пре других, да је он особа код које се одлази по разне врсте
обавештења, али и обавештавања.
Укратко, он је морао бити у свакој чорби мирођија, и готово!
Као такав, био је потпуна супротност рођеном оцу, ћутљивом,
повученом у себе, те је овај за њега заувек остао, у извесној мери,
као туђ, недокучив.
Увек је постојао, и поред узајамне љубави које имају сваки отац и
син међусобно, неки размак између њих двојице, нека празнина коју су комшије и рођаци тумачили чињеницом да је Шоле у својим
најосетљивијим годинама, годинама када се формира личност, одрастао са теткама и њиховим породицама.
Сада, видевши да је ђаво однео шалу, Крстивоје, свестан да је његов син, и поред свих патњи и ратова, остао лаком и поводљив попут детета, реаговао је на начин њему, тако спором и повученом у
себе, несвојствен.
Елем, наумио је да ожени свог сина, и то што пре, да га веже за
жену, за кућу и сасвим одвоји од лудости Гаје Тамнавца.
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Мада је у први мах самостално пребирао по мислима присећајући
се кућа у којима је девојка за удају, све му то беше непотпуно или
неприкладно његовом сину, најчешће због тога што се и сам није
баш најбоље слагао са родитељима замишљене младе.
Тада одлучи да одмах тог дана, исто поподне након разговора са
сестрама, оде до староноћајског попа Василија - јер нико није боље
познавао село од оног који је улазио у сваку кућу - те пред њега, не
само изнесе своју муку, него и да заједничким трудом нађу решење
за њу.
„Много се село изменуло после ових ратова, мој прото.“- жалио
се Крстивоје попу Васи након што му је изложио проблем молећи
га да не говори ником ништа због оног незгодног Гаје, што се након
повратка са фронта понаша као сумашедши.
„Кога је било њега нема више, старци умрли, деца одједаред
постадоше домаћини, нити знам кога да зовем кад ударим на капију, нит' коме да се обратим. Гледам прав' у лице, па питам чији си
не би' ли се посетио. Кад ми кажу не умем себи да дођем, све мислим он још дете, а оно већ човек, па и своју децу има.
Зато сам смислио да ми ти, који обилазиш село и водиш спискове,
препоручиш за мог Златана неку честну девојку из какве домаћинске куће, па ако и нема неке која би била наспрам њега у Старом
Ноћају, има ваљда у Засавици или Глушцима.
Немој само да буде из Мачванске Митровице, тамо су ти сви будибог скупљени с брда с дола, не зна им се ни род ни одаклен су. Да
ваљају не би ни напуштали своје прагове, па долазили ту на обалу,
где ври когођ на пијаци.“
Попу Василију Бабићу би мило што му се један од старих домаћина, људи на гласу, обраћа са оваквом молбом, поготово што је и
он сам вршњак његовог сина.
Сматрајући себе значајним, десном руком гладећи браду од корена ка њеним расцветаним крајевима, а у левој преврћући бројаницу,
поче у мислима пребирати куће у селу, шетајући из једног у друго
двориште, и присећајући се има ли у ком женске чељади, па ће одједном:
„А шта мислиш ти, Филиповићу,“- обрати се, некако присно, као
да је он старији, а не гост, Крстивоју: „шта ти мислиш о томе да
одведемо Шола на виђење са најмлађом сестром покојног Алексе
Ивковића.“
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„Па, кол'ко она може имати година?“- изненади се Крстивоје сећајући се њеног рођења које скоро беше.
„Ама већ је одрасла, право за удају.“
Крстивоје фијукну од изненађења гледајући право у крупне очи
попа Васе.
„Из рата у рат, ево, док трепнеш, прође десет година.“- поче се
правдати.
„Јес, тако је!“
Гост поново ућута размишљајући о девојци. Да добије на времену
упита оца-Васу како се она, беше, зове.
„Драгана.“- чу одговор.
„Јес, Драгана.“- тобож се присети, па увукавши ваздух у плућа
поче полако вртети главом.
„А, оно, не кажем ја да Драгана не ваља, него мислим, ови у
њи'овој фамилији сви имају врцкаву нарав, знаш. И Алексу су звали
Бећар, иако је добар Србин био. И храбар. Ал' ето погибе, на правду
Бога, још у турском рату.“
„Право говориш.“
„Млад си ти, па не знаш, а ја јопет не знам је л' ти ко каз'о, и
њи'ова мати Радинка је умела, кад јој дођу бубе, заређати годинама
пред радове у пољу да оде својима у Дреновац, па би ујесен Алексин отац Рајко, и он је покојни, Бог да му душу прости, одлазио по
њу.
Страх ме је да се девојче није бацило на њу, па да видиш белаја,
јоште и већег од овог сад.“
„И то си паметно промислио. А ја мислим она се не удаје што је
сиротица, кад није то но јој мати удари биљег још одвајкад.“- закључи поп Васа.
Крстивоје климајући главом потврди.
„А од Глише Црног?“- одједном ће Василије.
„Шта од њега?“- готово се изненади Крстивоје сећајући се Глише
који се, јадан, смрзао при преласку Албаније, остављајући кости
зверима на немилост.
„Па и он је имао сестру, и то исто годиште као и Драгана Бећарова.“
„Ејс, оче-Васо, па ти мени препоручујеш само из кућа изгинулих.“
„Ама, чича-Крсто, схвати, народ је изгинуо, тешко је наћи младу,
а да су јој у кући сви на броју. Није ли тако?“
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Крстивоју не преостаде ништа друго него да се сложи, па, ћутке,
климну главом, настављајући да размишља о овој девојци.
„А, оно, добар је био Глиша. И отац му. Него не знам девојче
как'о је.“- рече одједаред посматрајући попа испод трепавица, испитивачки.
„Добра девојка, честита, поштена. Вредна!“
„Је л' вредна?“
„Јес, вала, сама води и кућу, зна и да хекла и да везе, и градницу
копа, и мисли о млађем брату. И матеру Наду двори како приличи.“
Крстивоје је знао да се након сазнања о Глишиној погибији његов
отац Сретен, од туге, осушио и за два месеца, сатрвен, умро.
А била је то, пре рата, права домаћинска кућа, пуна.
За време рата, нарочито после смрти Срејине, осиромашише, па
дотераше скоро до глади. Тек се од скора почеше опорављати, но и
то мало, недовољно.
„Било би Надежди мило да уда шћер у твоју кућу!“- закључи отац
Васа разговор, пре него што ће се опростити са Крстивојем обећавши му да ће одмах, јер ствар беше хитна, ако могадне још с вечери,
отићи до младине куће и уредити с њеном матером све.
Крстивоје оде кући препорођен, као да је обавио неки велики посао што га је гушио дуго времена.
Правећи дуге кораке, док му је кошуља ћарлијала иза леђа, махао
је рукама у ходу и ширио их као да намерава сваки час полетети.
Они што га у том путу сретоше окретали су се за њим и чудили се
не знајући шта је узрок тој усплахирености.
У једном тренутку, између два корака, Крстивоје нагло застаде
сетивши се да је, у општој збуњености и стрепњи, заборавио да
пита за девојчино име, па сад, наставивши ход, поче да пребира по
сећању. Прође и цели пут од црквене порте до улице у којој је живео, али се не сети њеног имена.
Дошавши до Станковића куће, угледа Перу у дворишту, па га позове к себи:
„Јелеј, синовче, да ја тебе приупитам нешто?“- обрати му се док
му је Пера прилазио.
„Али, тако ти Бога, ником ништа немој говорити.“
„Нећу, течо, не брини.“- увери га Петар мислећи да овај хоће нешто од њега да сазна по питању синових ноћних прелазака у Срем.
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„Реци ти мени како се зове ћерка Сретена Црног, што му син
Глиша погибе у Арбанији?“
Пера руком почеша потиљак главе присећајући се њеног имена,
па кад је већ изгледало да ће се окренути ка Деси, њу да упита,
одједном се сети, па као из топа, рече:
„Славица, бре. Тако се зове.“
„Славица, велиш. Јес, у праву си.“- сад се присети и Крстивоје.
Махну руком задовољно и настави ход ка својој кући, потпуно заборављајући на Перу који га је збуњено посматрао наслонивши се
са обема рукама на тарабу.
Гледајући низ улицу како овај одлази све док није скренуо у своје
двориште, Пера се тек тада одмаче од плота и позове Десу рекавши
јој да се са течом Крстивојем нешто чудно дешава и исприча јој шта
је било.
„Да није с ума сишао?“- упита је гледајући је у по очију као да ће
му оне одговорити.
„Ма шта булазниш.“- брецну се Деса на њега: „То сигурно 'оће да
жени Шола, па се распитује о удавачама.“
„Ааа, мислиш.“- збуњено рече Пера и седајући на пањ, поче увијати дуван, размишљајући о ономе што му жена рече и чудећи се
што се тога није и сам сетио.
Наредног дана, очекујући вести од Василија, Крстивоју је сваки
сат пролазио споро као вечност, у сталној стрепњи од онога што ће
му поп саопштити. Зато је непрестано извиривао из куће низ сокак,
тамо одакле очекује његов долазак, а када би отишао у шталу или
задње двориште, непрестано би ослушкивао звукове са улице, и
учестало истрчавао до капије, без обзира да ли је неко, јашући коња, прошао поред његовог дворишта, или се у даљини чуо разговор двоје људи. Шоле, не слутећи о чему се ради, чудио се таквом
понашању свог оца.
Тек у неко доба, дође и поп Васа, пешке, у грађанском оделу, са
шеширом скрајнутим на сам потиљак главе, марамицом бришући
зној са чела, јер тај дан беше топао, мајски.
Ушавши у двориште поздрави и домаћина и његовог сина, па се
са оцем одвоји негде у страну.
Шоле их је из даљине посматрао стрепећи да њихова тајновитост
није у вези са његовим ноћним путовањима. После неколико тренутака, Крстивоје се окрете ка сину, разведри му се лице, усне разву233

коше у широки осмех, па, држећи попа испод руке, заповеди Шолу
да изнесе ракију.
Касније, кад већ седоше сва тројица, па још са улице дође и Петар
који се, приметивши оца-Васу, прикрао улазној капији да ослушне
шта се догађа, желећи да се увери је ли његова Деса погодила, а
сада, видевши их сву тројицу у причи, расположене, уђе и сам, босоног, раздрљене кошуље, косе слепљене од прашине и зноја, па
седе на троножац без речи.
Шоле настави разговор који се водио пре Периног уласка:
„Ма, ја сам њу још отоич кибицов'о, но велим, рано је, тек је рат
завршен, да се опоравимо мало. Лако ћемо за женидбу.“
„Как'и рано!“- прекиде га Крстивоје: „Как'и рано. Ево и Пера се
оженио још пре рата, па шта му фали. Радишни ће се пре скућити
кад имаје породицу нег' кад немаје. Је л' тако, Перо?“
„Јесте, течо. Ја те, вала, подржавам. Не може се кућити човек који
је инокосан.“
„А јел' 'оће Славка?“- опет, несигурно, са стрепњом, Шоле погледа у оца-Васу, руком гладећи браду и, по ко зна који пут чувши
позитиван одговор, задовољно се поче осмехивати.
Крстивоје, видевши да је све протекло како је и замислио оде још
те вечери на разговор са Надеждом, матером Славичином, па
уговори виђење будућих младенаца. Некако је то чинио у журби,
иако њему несвојственој, желећи да предухитри судбину намењену
људима попут Гаје Тамнавца, а која би, свакако, задесила и његовог
сина, судбину проклетника и изгнаника, хајдука и разбојника, која
се завршава или вешањем или робијом.
У томе је и успео, па се Шоле те јесени венча са Славицом.
Окрену се свим својим бићем својој жени и кући, те више ни
једном не пређе преко у Срем ради пљачке. Крстивоје, након свадбе, пред зиму, кад се све слегло и вратило у уобичајену колотечину, поново навуче на себе чауру и удаљи се од остатка света,
избегавајући улицу и дружења са сељацима.
Поново је био онај стари, мрзовољни старац, који је, у пролазу,
навлачио шешир на чело и гледао право преда се без поздрава и без
воље за било каквим разговарањима.
Гаја Тамнавац је, са своје стране, наставио да живи истим хајдучким животом харајући по Срему и пљачкајући богата пречанска
села, док, у једном таквом походу, не упаде у заседу коју му поста234

више жандарми, па ухваћеног спроведоше у митровачку казниону у
којој је после и робовао неколико година, након суђења и осуде.
Тамо се, у окружењу дебелих зидова, плаховитих чувара, међу лоповима и убицама, у махнитом раду и времену испуњеним тугом и
чемером, донекле смирио, па се по изласку на слободу, душевно
сможден, али телесно и даље јак, поново оженио, ушавши у кућу
удовици чији је муж оставио кости негде у Македонији.
Та удовица, Стана јој беше име, имала је двоје сирочића на врату,
од осам и једанаест година и, радећи лети у надници, а зими помагајући у цркви проти Василију, прехрањивала их.
По удаји за Гају родила је овом још двоје деце, но, Бог је сведок, а
и село које их је познавало, да он никад није правио разлику међу
децом, већ је на њену сирочад гледао као да им је прави отац и није
их раздвајао од своје деце правдајући се како и његово дете на оном
свету помаже Станин покојни муж. Село се чудило догматици овог
суровог и, по карактеру, пргавог човека, али је и одобравало, па и
поштовало његову жртву, жмурећи на испаде које је чинио у опхођењу са људима све дајући на несрећу и крст који му се даде, вољом Вишњег, да понесе кроз рат.
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Није човек кантар
(1923. година, Мачва, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца)
После Шолетове женидбе време у селу као да је застало. Долазило је доба мира. Народ је обнављао порушене куће, стаје и оборе,
обрађивао запуштене њиве, увећавао благо у стоци и свињама. У
тој јурњави за обезбеђивањем хране и бекства од сиротиње и глади
полако се почеше зацељивати ране и заборављати проживљене
муке.
Почеше се упознавати људи са обе обале, па и трговати међусобно. Одлазило се на сточне вашаре у Срем, куповало по вароши
митровачкој и све је више, у главама људи који живљаше на обема
савским обалама, ова река престајала бити граница.
Међу светом се све мање причало о кланици из 1914. године и битка на Легету постајаше све више као нека далека успомена.
То беше, махом, због тога што су хиљаде и хиљаде војника изгинулих у њој били из далеких крајева обе ратујуће монархије – најмање је страдалника било локалног порекла.
Младен Станковић остаде упамћен као један од њих.
Петар се дуго времена, живо, сећао лика свог млађег брата, иако
су и њему надолазеће године на својим плећима доносиле мноштво
новог терета, искустава и доживљаја. Сасвим се добро сећао и саме
битке у којој је брат погинуо, мада је после ње учествовао и у
многим другим.
Као да се Легета сећао боље од свега преживљеног у протеклим
ратовима.
И слика доласка Степе Степановића на бојиште, у његовом црвеносивом, војводском мундиру са позлаћеним гајтанима и сабљом
кривошијом о појасу, беше му још увек у сећање свеже урезана, као
да се све то јуче догодило. Како је Степи војска клицала и здравила
се са њим, као да им је род најрођенији, и то.
И оног ђенерала што је руководио битком се сећао.
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Кондић се презивао, говорио је себи у брк када би му низ оживљених слика похрлило у сећање подстакнуто неким тренутним разговором на тему те битке или простим размишљањем о прошлости. А волео је о томе да прича са својим сељацима, како онима који су са њим прошли Албанију и цео рат, тако и са другима, касније
рођеним, што су о рату само слушали, најзад и са старцима, упоређујући њихова војевања против Турака са својим.
Једино му на ум није долазио лик оног официра што му брата одведе у погибељ, капетана Костића, који је тада, пред њим и његовом
песницом, утекао ка Богатићу. Тражио га је, после, годинама, и на
путу кроз Албанију, и на Крфу, и на Солунском фронту, али не нађе
ни трага, ни помена на њега. Верујући да је овај негде уз пут погинуо временом га је потпуно избрисао у сећању.
Присетио га се тек неких пет година после рата, када је осуђени и
ражаловани ђенерал Кондић дошао у Стари Ноћај да тражи сведоке
који би могли казати коју реч у његову корист у процесу рехабилитације, поново започетог по свршетку ратног зла и новом настанку
мира у држави.
Тако је дошао и до Перине куће.
Петар Станковић бившег ђенерала одмах препознаде, па, изненадивши се што види његов лик пред собом, готово се заборави, те га
умало не поздрави војничким чином, салутирањем. Но, та почетна
неспретност брзо прође и он госта одмах, по реду и поретку од памтивека, позове у кућу извињавајући се - као што то беше обичај у
народу - што му је све у нереду, јер ето, нису очекивали овако високог госта.
Неколико тренутака потом, седели су у кухињи, за столом, један
наспрам другога. Пера га је тек сада с пуном пажњом посматрао,
уочивши све оне црте лица или елементе телесне које ономад, у
рату, у свеопштој гунгули и брзини дешавања, уочавати није стигао.
Тај ђенерал Кондић, мада је био мањег раста и сувоњав, ипак је
имао некако необично живахне покрете, па сад Пери изгледаше сав
запет, попут струне.
Управо је - како стаде објашњавати домаћину на почетку разговора разлог свог доласка - тражио пред судом обнављање суђења
сматрајући да не сноси апсолутну одговорност за изгубљену битку
на Легету, како, по његовом виђењу, ту одговорност треба да поде237

ли са онима који су му издали наређење да, са исхабаном техником
и некомплетним мостовним елементима, форсира Саву.
Зато је дошао овамо, у села северне Мачве да разговара са сведоцима који су присуствовали преласку и који би сведочили у његову
корист, а на правди Бога, па ком опанци ком обојци.
Распитујући се по околини ко би му у том послу могао бити од
највеће користи, дошао је у кућу Петра Станковића, јер га многи
сматраше најпозванијим очевицем те пропасти.
На крају, и брат му се удавио у реци, њему пред очима.
Нажалост, власници колеба на Чеврнтији, који у зло доба, такође,
бејаху присутни на лицу места, већ нису били међу живима, сваки
из свог разлога, што погибије, што старости.
Петар је, једва дишући, посматрао ђенералово лице, гледајући у
избраздано чело на коме су водоравне линије готово замењивале
чинове са недостајуће официрске шапке, терајући саговорника на
неко немо поштовање.
Те линије готово да су хипнотисале, да би га очи са продорним
сјајем, дубоким, право генералским, својим сугестивним погледом
потпуно ошамутиле. Саговорник би, хтео он то или не, спуштао
поглед пред њима и постављао се у улогу детета које разговара са
оцем.
Таква је била појава ђенерала Владимира Кондића, венчаног кума
ђенерала Павловића, краљевог ађутанта, иначе брата од тетке Драге
Машин, некадашње српске краљице из династије Обреновића.
И дуго година после, до у саму своју старост, Петар се сећао свих
карактеристичних детаља са лица овог човека, широких, на крајевима оштро сечених бркова који су прекривале оба образа и браде по
spitzbart моделу, какав беше тада модеран код уважене господе, као
и малецних, готово шиљатих јагодица на образима, гледајући у његовој судбини једнако и своју, као човека који свагда, у свакој
ствари, мора бити највећи кривац и на чијим се леђима свачији грех
ломи и преклапа.
„Ја сам, домаћине, одмах након оног страданија на Легету био
смењен и одма' ми се судило.“- настављао је да говори ђенерал, док
га је Петар и даље, уз страхопоштовање, немо, полуотворених уста,
посматрао и пућкао на страну дим из цигаре којом га је гост,
управо, почастио:
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„На војном суду ми одрезаше, сматрајући ме најкривљим, годину
дана робије, но сам рат и све оно што се догађало са државом одложише то моје робовање. Истина, одмах иза рата, девестодвадесете,
поништише ову казну, али ме то у очима свих оних војника који су
се борили на Легету и Срему, па сачували главу, не опра.
Не опра ме ни пред душама војске што је изгинула тамо, преко
Саве, нити пред онима што их отпратише од куће у тај рат.
Зато сам намислио да поново покренем цео овај суд, не би ли се
потпуно ослободио кривице које немам, а да предузмем само онај
њен део који сам заслужио.“
„Јакако!“- слагао се Петар: „Само оно што сте и заслужили, господине, а други нека преузму своје заслуге.“
„Јес, вала.“- потврђивао је генерал учтиво, па у некој својој муци,
трљао длановима чело, као да има главобољу, као да има неку муку
коју не зна како би изнео пред домаћина куће.
„Је л' вам добро, господине ђенерале?“- забринуто је прекидао ту
радњу Петар. Овај би се мало тргнуо, па кренуо руком ка чашици са
ракијом која је још од почетка разговора стајала пред њим.
Прстима би је ухватио, па би их опет одмакао, као решен да каже
оно ради чега је дошао.
„Извол'те, господине ђенерале.“- Пера га је ословљавао као да су
у униформи, негде у рововима испод Кајмакчалана, а затим би га
охрабривао:
„Могу ли вам штогођ ја бити од помоћи у вашој ствари?“
Ђенерал Кондић тада, напокон, иступи, предлажући и, скоро, молећи Петра да да изјаву пред судом о свему што је тих дана видео
на Чеврнтији, онако како му стоји на срцу и сећању, без потребе да
нагиње исказ на било чију страну, да говори о бројности војске коју
је видео на обали, о њиховој опремљености позивајући се на своје
војничко искуство, о квалитету понтонског моста који се, пред његовим очима, протезао преко реке.
Да сведочи о томе, предлагао је Кондић, да ли је видео како недостаје понтона до друге обале, те колико је, по његовом мишљењу
недостајало и слично. Да каже суду како му је погинуо брат и како
су, пред његовим очима гинули и други војници, како је изнета ратна застава и даље, све у том смислу.
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Све то, дакле, да каже на надлежном месту како би он, Кондић лично, могао да преда то сведочанство са осталом документацијом
која се тиче његове одбране.
Петар потврдно климну главом спреман, још тај дан, кренути у
Шабац код адвоката да изнесе своје сведочење и потпише га овереног у суду, но ђенерал се благо насмеши и захвали на одлучности, напоменувши да је сада дошао да нађе сведоке, а да ће све то
моћи учинити од недеље, када га буде контактирао његов правни
заступник.
Док су седели и разговарали, а и касније током ручка - који је ђенерал Кондић желео да избегне, али, на упорно наваљивање домаћиново, није успео - селом је већ прострујао глас о важности Петровог госта. Уосталом, и сама појава црног аутомобила била је довољна да пробуди радозналост. Сељаци су, по двојица, тројица, пролазили поред куће Станковића загледајући аутомобил и његов крушколики облик хладњака на којем је писало FIAT, па снебивајући
се, прилазили шоферу подижући своје шешире у знак поздрава и
запиткујући га, не само у вези његове машине, већ и о госту што је
одсео код Пере.
То је трајало све док се домаћин и поменути гост нису појавили
на излазној капији, после чега се сви разиђоше, тобоже, својим послом, а у ствари због незгодне Перине нарави, због које нису знали
како ће реаговати на њихову радозналост.
После се годинама причало о томе какви све велики људи долазе
код нашег Пере по савет и помоћ.
Дошло је до тога да су, чак и они сељани који тад нису били рођени, а Петра Станковића упознали као већ зрелог, старијег човека,
оца њихових вршњака, говорили како је и сам краљ, касније убијен
у Марсељу од усташа, долазио на саветовање код њега хвалећи се,
на тај начин, пред сељацима из околних места који немаше таквих
величина међу собом.
Готово већ при одласку, Пера је Кондића питао оно што га је мучило све време, а стално се уздржавао да то изнесе гласно у страху
да тиме не повреди високог госта.
„А, је л' те, ђенерале,“- почео је несигурно:
„Нешто би вас приупитао, а да се не увредите, ко Бога вас
молим.“
„Таман посла, слободно питајте.“
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„Ви рекосте да сте, по вашем сматрању,“- Пера је, у приликама
кад би разговарао са људима које је сматрао великим и уваженим,
имао обичај да криви речи и реченице желећи да звучи еманциповано: „криви само делимично, а не скроз, како су вас осудили.“
„Тако је!“- потврђивао би овај.
„Да ли питате себе кадгођ колики је ваш део у кривици?“
Владимир Кондић, саслушавши питање сагну главу и замишљено
стави руке на леђа држећи шаку у шаци. Тако, ћутећи, ходао је, упоредо са Петром, неколико корака. Домаћину постаде скоро непријатно што је ово питао, па поче објашњавати како и он не може себи
да опрости због многих ствари које је могао учинити тај дан, па
није, многих ствари које би, можда, спасле живот његовом брату,
но та непријатност се распрхну након првих генералових речи, јер
овај, изненада се враћајући из дубоке замишљености, прекиде Перу
у по реченице, говорећи.
„Да, у праву сте, тешко је самом човеку да реално одреди своју
кривицу у некој ствари. Није човек кантар! Тако је саздан да се
целог свог века ждере због неке своје мале кривице, а са друге стране превиди какву другу, у нехату учињену грешку, и да је одмах
заборави, иако је она, својом појавом учинила големе и страшне
последице.
Тако је и у овој ствари, а сам Бог ми је сведок да сам небројено
пута, након добијања депеше са наредбом Врховног команданта о
пребацивању трупа преко, у Срем, па чак и у време самог чина
пребацивања трупа и допреме мостовног материјала, прочитао њену садржину. У њој је писало да Саву, на најповољнијем месту у
околини Митровице, форсирам по могућству.
Шта је значило то по могућству? Морао сам да разјасним сам себи у датим околностима да ли то значи да је мени, као команданту,
препуштено да проценим постоји ли та могућност или не, или да
сачекам долазак ђенерала Степановића ради добијања прецизнијег
наређења?
Чињеница говори да је ђенерал Степа дошао на Чеврнтију и Легет, али није обуставио прелазак војске. Да сам направио грешку
дајући наредбу за прелазак он би је тада, свакако, обуставио, зар
не?“
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„Тако је, ђенерале!“- Пера је, из позадине, удворичким гласом потврђивао, желећи да остави утисак како је материја о којој говори
његов гост, њему, као прекаљеном ратнику, веома блиска.
„Са друге стране посматрајући,“- настављао је Кондић: „ сви смо
у то доба, нарочито после Церске битке и продора Руса у Галицију,
веровали да је пропаст Аустрије питање дана, да је царство на умору. Не ја, него ни један српски ђенерал се не би усудио да, под таквим околностима, без обзира на тешко стање материјала и услова
преласка, са целом дивизијом стоји на обали Саве, а да не пређе у
Срем.“
Кондић застане на трен, па настави као да већ образлаже своју
одбрану пред судијом.
„Тим пре што је за то добио и наређење.“
Поново стаде, па настави да говори одлучније, као да се тек сад
сетио одлучујућих аргумената у своју корист.
„И како сад ја, који сам у рату са Турцима одликован Карађорђевом звездом са мачевима, да дозволим да ми се иза леђа официрски кор подсмева говорећи како сам се уплашио слабих ландштурмских јединица преко реке, јер смо сматрали, верујући у наше обавештајне податке, да оне чине кичму непријатеља.
На жалост, ти подаци показали су се као нетачни, а то је, између
свега осталог, и изазвало нашу погибељ.“
Генерал Кондић се поново повуче у неку своју дубоку замишљеност, против које се са муком борио и током самог чина опраштања са Петром и одласка у црној лимузини.
Још док је гледао како аутомобил нестаје у облаку прашине, спуштајући десну руку којом је махао за генералом, Петар закључи да
је највеће зло по српску војску изашло из тих погрешних обавештајних података, те је у све опет уплео оног несрећног капетана Костића, јер тај, по његовом схватању, беше задужен да води рачуна о
тим стварима и исправно информише старешине о томе. Зато је,
живећи даље, њега окривљавао за судбину која је задесила Младена
надајући се, и том надом хранећи ону злу змију у срцу коју сваки
смртник носи, да га је иста коб задесила негде у тим далеким земљама југа, преко којих је српска војска, у својој муци и борби,
прелазила ратујући са Швабама и Бугарима.
После десетак дана, добијајући писмени позив, отиде у Шабац и
изрече своје сведочанство пред овлашћеним адвокатом Драгорадом
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М. Танасијевићем док је, стојећи испред његовог стола, у рукама
нервозно гужвао шубару.
Овај је, за време Периног монолога, ћутке хватао белешке у свеску дебелих, небескоплавих корица. Слушао га је, с времена на време подижући рукама сако који се, непрестано, спуштао са рамена ка
напред, а затим, након свршетка давања изјаве, на основу ухваћених забелешки, понављао изнесено сведочење своме секретару да
би овај, куцајући на машини, то преносио на папир. Перину пажњу
је, за то време, привукла велика капља зноја што је са чела секретара клизила ка обрви изнад левог ока, а коју овај није имао времена да обрише, прекидајући то посматрање сваки пут кад би га адвокат, у диктату, погледао немо, тражећи да Петар, климањем главе,
потврди аутентичност својих речи.
На крају, одоше заједно и у суд да тамо својим потписом овери
тек изнесено сведочанство.
Иако му је остало непознато како је текао даљи ток овог процеса,
ипак је долазио да сасвим малих, штурих информација захваљујући
извесној господи, новинарима варошким, дописницима београдске
штампе из пречанске Митровице, где је киријашио годинама и којима је превозио разне креденце, ормане и друге комаде намештаја
сваки пут кад би се сељакали из једне куће у другу.
Они су, на његова радознала питања, одговарали како у новинама
пише да је, по закључењу случаја, главна одговорност за несрећу на
Легету пребачена на више командовање.
И то је све!
Ђенерал Кондић му се није јавио, нити га је обавестио о току суђења, нити је икад више навратио у његову кућу.
Тек, годину пре него што ће почети следећи рат са Швабама, чуо
је од истих познаника, да је дотични Кондић, управо тих дана, преминуо. Ето, како се све удесило да то сазна на време, к'о да је телеграм примио, говорио је Деси после, по доласку кући, кад јој је
преносио вест.
Но, и даље није осећао потпуно задовољење, није умирио душу,
јер пролазни карактер времена није успео да му угуши бол ношен у
срцу, бол од неналажења одговора на основно питање које тишти
људе што на својим плећима носе крст страдања и смрти - да ли
вредело водити у погибељ сву ону омладину, да би деца гладовала
без очева, мајке туговале, жене нарицале, живот пролазио у глувом
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болу, а све због непромишљених одлука донесених у удобним салонима, далеко од јаука и вриске људи чији су животи овим одлукама
уништени?
Јесу ли заиста вредни интереси великих држава које су, тих почетних дана ратовања, видели у сиротињском српском сељаку значајну војну помоћ, помоћ на коју се заборавља већ при следећем мешању карата и новом преплитању интересних подела?
У чему треба да види разлику тај обични, прост свет, па да одабере да служи и бори се за некакву династију, кад ни једна не види
његове проблеме и муке него се, по правилу, окреће онима који
имају богатство и капитал, који јој доносе новац, удобност и лагодан живот, крупном поседнику, индустријалцу.
Сиротиње, простог света, сете се само кад треба главу да стави на
пањ да брани интересе друштвених паразита који живе на народној
грбачи, чврсто увезани у неразмрсиви змијски чвор са владарима.
И где је ту крај трпљењу народном?
И, где је Бог да пресече?
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Све ово што видиш, моје је
(1940. година, Мачва, Краљевина Југославија)
И баш тај дан, када је сазнао да је генерал Кондић преминуо, све
му се вратило, терајући га да поново прелистава странице свог живота, своје прошлости. Немајући мира и не могавши да се скраси у
кући, оседлао је бедевију и дуго, дуго, јахао пољем.
Док су бели, паперјасти облаци различитих облика и величина
пловили преко светлоплаве небеске позадине, он их је посматрао
кроз паучинасту завесу бледог дима из луле пуштајући му да се
провлачи кроз зубе и шпицеве широких, проседих бркова, на крајевима уврнутим увис.
Дуго је, кроз небеску даљину, његов поглед пратио те облаке, све
док се нису, негде у дну хоризонта, почели разливати и спајати са
другим облицима, па, продирући кроз њих, формирати неправилна
тела мало тамнијих нијанси, искрзаних ивица.
Бивајући под утиском вести о смрти генерала Кондића, гледао их
је схватајући да сваки човек, попут облачка, плови преко неког временског неба све док, на крају, не остане ни трага од њега.
Ни трага, ни сећања.
Само у главама понеких људи, људи као што је он, чије су мисли
окренуте прошлости, а не будућности, остаје спомен дуг таман толико колико траје и њихов живот. После преостане само бледи отисак у нечијим речима, само предање, а најчешће ни то.
А сећао се, како бејаше старији и све усамљенији, све даље у прошлост, заборављајући временски блиску свакодневницу у којој се
крила самоћа и досада.
Сећао се и дана момковања, и доба ратовања, али и времена ретког весеља и доброг живота.
И своје женидбе се сећао.
И како је испросио Десу, жену своју, из засеока Стевановића,
тамо на Церској планини, где ономад потукоше Поћорекове Швабе.
И те туче се сећа, јако добро! Их!
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И како је са њоме добио три сина у три предратне године, девестоосме Јована, првенца и угаони камен куће Станковића, девестодевете Николу и, годину дана потом, Луку.
И како је отишао у један, па други, па трећи рат, а после трећег у
прогонство на три дуге године.
И како се вратио деветсто осамнаесте, ујесен.
Сећао се, још како се сећао, и оног пролећа када је Ангелину, удовицу брата његовог Младена, одвезао на колима у Црну Бару, оцу.
И како су се Деса и Ангелина, коју сви од миља називаше Гином,
међусобно, како једна другој и обећаше, посећивале све док није
умро Гинин отац Чедомир, што беше девестодвадесет и седме године, у пролеће, умирући једнако тихо како је и живео.
Након тога, у неко доба, престаше!
Ангелина се преудаде преко реке, у Срем, у село Босут, за неког
Ивана Јокића, остарелог момка, који беше мало грбав у леђима, што
је, по свему судећи, и био разлог његове усамљености.
„А шта је и могла друго, оста' сама са дететом, у сиротињи.“- сада
је, тобож причајући неком, стаде правдати Петар, док га је послушна кобила носила атаром и пољима.
Одведе са собом међу Пречане и његовог синовца Младена,
Млађу.
Пера, сада, сетивши се тог доба повуче дим дубоко у плућа, па га
испусти док су му се очи пуниле сузама.
Сећао се тог доба, још како.
Тада Млађа већ беше момчић од дванаест лета.
Но, испоштовала је Ангелина и њега, свог девера, па не хтеде да
оде без благослова. И то Пера никад није заборавио, до данашњег
дана.
Зато је, у то старо време, када је још било неког реда међу људима
и поштовао старији, отишао у пречанско село Босут и разговарао са
младожењом. Овај му се учинио добрим човеком, иако одмах на
њему запази ситне, ружне очи и неко, као смежурано лице, црно ко
да га је пекао у фуруни, и грбу што је надимала кожух, али, видевши да лепо приходује као опанчар, схвати да би и његовом синовцу могло бити добро, да би могао научити овај господски занат, а
не мучити се на њиви.
И после венчања, обилазио је Јокиће - што добродушног Ивана
није љутило баш ни мало - па је и помогао својим именом и ауто246

ритетом међу Мачванима да Ангелина добро прода имање у Црној
Бари.
Новцем од тог пазара је купила четири јутра земље крај Вртича,
канала што одваја атар њиховог села од суседног, кузминског, а
остаде мало и да се дозида још једна соба у кући.
Иван Јокић, немајући деце са Гином, односио се према Младену
као да му је рођени син, не штедећи себе ни у једном тренутку њиховог заједничког живота, само да би му жена, коју је много волео,
била задовољна.
То је Пера добро знао и зато га је поштовао, као човека и као домаћина, јер управо захваљујући љубазности и простодушној доброти овог Ивана, могао је, као рођени чича, пратити одрастање свог
синовца који је, како то само Господ може удесити, сваке године
све више личио на свог оца, како у лицу, како стасом, тако и понашањем, ходом, па и навикама.
А он, Петар, ех, он је остао да тешким животом, сељачким, живи
на предачком темељу у Старом Ноћају, слажући се у свему са својом женом и рађајући синове и кћери.
Тако им се родило још шесторо деце, пет ћерки и један син, али
троје узе Бог одмах на рођењу. Тек две одрастоше, Ружица која се
роди прве и Јелица, треће године после рата и повратка његовог из
Солуна, са фронта. Сину што им се роди, четвртом у укупном броју, наденуше име Војислав, по Десином покојном оцу, како јој је
Петар, своједобно, и обећао. Но, у седмом месецу живота, управо
две ноћи уочи Тројица, дете испусти душу, иако није показивало
никакве знакове болести, тако да су га изјутра затекли већ охлађеног, свог поплавелог.
Причао је после, а и данас прича кад има ко да га слуша, како је, о
косидби, данима пре тога, чуо детињи плач из даљине, и онда би се
вазда окретао да види где је то дете и, сем огромне, плаве небеске
површи и, испод ње, под ветром зањихалог травнатог тепиха и разиграних крошања огромних, усамљених ораха, није видео никога.
Никога и ништа.
Обилазио је околна поља са, још младим, кукурузом мислећи да је
неко оставио дете између редова, па се враћао, крстећи се, једнако
збуњен и једнако ослушкујући.
Сеоске бабе, гатаре, наследнице покојне стрина Виде што је некад
саливала страву, а каквих има у свим временима по свим селима,
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говораше да су га удавиле вештице, ноћу, у сну, ушавши кроз кључаоницу у собу где је спавао. Чак су, желећи да буду од користи, и
указивале на неке жене из села које су, по њима, вештичариле.
Зато је Деса након тога, по њиховом савету, сваке вечери, по навици коју је после држала до смрти, у отвор кључаонице стављала
иглу чији је шпицасти врх био окренут ка дворишту не би ли се
вештице наболе и одустале од дављења остале деце.
Пера се њеном сујеверју подсмехивао једнако као што је ниподоштавао и црквене догме. Његово вјерују беху само мишице на рукама и снага коју имаше у себи. Једино се у то уздао, до данашњег
дана, када је рат у Европи поново заденут и када се он, неумитно,
приближавао и границама државе у којој је живео.
„Тај рат, ђенерале, ти нећеш доживети.“- рече са некаквом мешавином огорчености и зависти, па се загледа некуд горе, ка небесима, као да ће га оданде Кондић чути.
У неко доба, разговарајући тако са мртвим генералом, Пера, јашући, стиже и до своје колебе, свог салаша, недалеко од села, којег је
почео подизати свега пар година након смрти маленог Војислава, у
пустари од старина названом Острво, јер то беше земља окружена
воденим телима речице Богаза и реке Саве.
Када би, с пролећа, почели да се топе снегови, па ова два водена
брата у својим коритима понела велике воде, цео тај простор се
претварао у огромно непроходно и ненастањиво блатиште у чијем
центру се налазила змијолика земљана греда, чак и тада сува, ван
домашаја воде и блата.
Као таква, била је, по Перином схватању, одличан простор за зидање колебе, а иза ње, у врсти, попут војника на смотри, и неколико
зграда за потребе домаћинске: фуруне, малене штале за краву, свињца у којем би запатио свиње прашчаре, тора за овце и магазе.
Колеба је имала зидове од чатме, а покривена бејаше трском и
рогозином. Све материјал за њу је, још током првог лета и сушног
периода, уз помоћ својих побратима из села, у првом реду Радивоја
Ковача и Шола Кајмачара, на таљигама и коњима, стрпљиво преносио из села.
У време ниског водостаја, сву пашчад нагнао би около по утринама околних пашњака, обилазећи их у пратњи свог ордонанса, пулина, који је на сваки његов миг, беспоговорно, појурио за неком немирном овцом, отишлом предалеко, или се забављао трчећи око
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магарца и лајући на њега. Пера Станковић се, захваљајући овом
свом ордонансу, и осећао као какав ђенерал.
Сада, након што је сјахао са кобиле и извадио јој ђем из уста да
може около да пасе, поново напуни, па запали лулу, кривећи избледелу црну шубару, изгажену од година, на ону страну одакле циља
ветрић и набијајући је јаче на, већ седим власима, прошарану главу.
Ухвати дугачки грабов штап под десну мишку и стаде полако обилазити своју парокију, своје имање које не треба ником и на које
дуго времена нико није ни погледао.
Обилазио имање и сећао се, још како се сећао.
„Е, мој ђенерале Кондићу, ти си отпутов'о на онај свет, а не знаш
да сам и ја им'о своијех ратова.“- говорио је наглас гледајући испред себе, у празно, па, опет, пућкајући.
Намах се сетио оне године, за време владавине краља Александра,
што је касније мученички страдао у Француској, када је држава
одлучила да на ушћу Богаза у Саву подигне црпну станицу која би
регулисала водостај и бранила великим водама да плаве ову површ,
па су сељаци из суседне Засавице, чији атар покрива махом бесплодна бара, бацили око на ослобођени простор, мислећи да га поделе
међу собом и посеју кукуруз и пшеницу.
Чак су и државну комисију довели на лице места.
Знајући Перину нарав, скупило се њих скоро сто, па у уверењу да
ће се овај повући пред мноштвом, још од последњих сеоских кућа
почеше гласно причати да развеју страх, и галамити да се чује колико их има.
Пера, тада још у највећој снази, у годинама за које паметнице
овог света говоре да су најбоље, стаде на чело, корак-два испред
својих синова, већ младића, намрштено посматрајући Засавчане
како му прилазе.
Када беху - онако у нереду, заклањајући се један иза другога, а
сви заједно иза чланова државне катастарске комисије пристигле
преко из Митровице, и коју су чинила тројица чиновника у сакоима, покривени шеширима, са знојавим прстима што су грозничаво
стезали ташне пуне папира и разноразних геодетских мапа – пристигли близу, на педесетак корака од Станковића, један од чланова
комисије, пуначки, кратконоги брка нехотично стаде у глиб, па му
влажна земља испрља ципеле, а блатњава смеса прсну по чарапама,
те махинално опсова, на шта га сви који то чуше погледаше, и
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схвативши о чему се ради, наставише ћутке гледајући напред, право
ка оној четворици курјака, како су описивали, увек за кавгу спремне, браћу Станковиће и оца њиховог.
На десетак метара од њих и најхрабрији Засавчани засташе чекајући да чиновници из комисије започну посао поделе Острва. Испод ока посматраше Петра и синове знајући да се од овог, какав је,
може свашта очекивати.
Један од тројице чиновника иступи.
Беше то високи, испијени мршавко, лица пуног трагова испуцалих
капилара који су одавали његову слабост ка алкохолу, па врхом
прстију додирну свој шешир.
„Добар дан!“- викну ка Станковићима.
Прво сачека одговор, па, после пар тренутака, видевши да ови
ћуте, сметено се окрену колеги, кратконогом брки, и даде му руком
знак да из торбе извади списак по којем ће се делити земља. Петар
Станковић крену ка њима, а за њим се померише и сва три сина.
Многи Засавчани се одмакоше пар корака. Сами чланови комисије
претварали су се да не виде ове покрете око себе.
Са пар метара даљине Петар упита:
„Којим сте ви добром дошли овамо, на моју земљу?“
Мршавко, члан комисије, погледа га изнад оквира својих цвикера
које му, читања ради, стајаху на врх носа.
„Ко си ти, пре свега?“- одбруси он Петру.
„Ја сам овде газда. Ово што видиш около моје је.“
„Како се ти зовеш?“- настави члан комисије, једнако оштрим
тоном.
„Зовем се Петар Станковић, а ово су моја три сина: Јован, Никола
и Лука најмлађи.“
Како је којег представљао тако руком показиваше ка њему.
„А имаш ли ти какав доказ да је ово твоје? Имаш ли неку тапију о
власништву?“
„Слушај ти мене, ћато митровачки! Питаш ме за доказ. А где си
био отоич да узмеш доказ кад је Шваба одонуд навалио на Мачву?
(Показа руком ка обали Саве и преко ње, даље, у Срем, где се
својевремено распростирала територија аустругарског владаоца,
цара Фраца Јозефа.)
Ја сам и тада бранио ово парче блата на којем стојиш. А мој покојни брат Младен је и главу дао за њега. Па сам напошљетку отиш'о
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са краљем и командом преко Арбаније да га сањам, исти овај комад
блата, како по њему бађи ходам и како га орем. И у сну глед'о како
моје овце пасу по њему то мал' траве што расте туј, око тебе.
Па сам тамо три године ову земљу сањ'о, а веров'о нисам да ће је
моје очи видети, и да ће је моје кости газити. И сад си ти дош'о и
ова гологузија с тобом да ме питаш за ћаге. Е, то не иде, господине.
Нико од њих Арбанију видео није, а ни ти, јербо сте жутокљунци,
к'о и моји синови.“
„Не називај ти мене жутокљунцем, Бога ти сељачког!“- тобоже
љуто подвикну мршавко, а заправо, у том викању невешто покушаваше сакрити некакву мешавину страхопоштовања јер и његов отац
беше преко Албаније прешао, али и елементарног страха, знајући
да су ови стари људи на све спремни, да се ни смрти не боје када је
у питању оно што сматрају да је њихово.
„Море, ја теби кажем, и свима вама...“- није се дао више зауставити Петар, па стаде викати дижући прст увис:
„Данас ће овде главе да лете!“
У то извади из широког џепа чакшира малену чутурицу у којој је,
по навици, носио ракију да спира грло од прашњаве земље што ју је
несносни ветар знао данима и недељама витлати ваздухом. Некима
од радозналих Засавчана, од оних што се у току расправе приближише, учини се од врха ове чутуре да је осигурач бомбе, па цикнуше бежећи ка свом селу.
„Бациће бомбу! Бежи!“- повикаше.
Сав се народ препаде, па и чланови комисије.
Почеше скакати преко неравне земље, газећи један другог.
Папири и акт ташне се разлетише пољем и ветар их разнесе покривајући њима блатњаве вагаше и узане барице које за собом, кадгод, остављаше точкови запрежних кола.
Три брата Станковића стадоше се бесомучно смејати показујући
прстом ка гомили људи што се, трчећи од њих, одмицала, док им је
отац, истовремено, завитлао, ка тим истим људима, празну лимену
чутурицу. Чутурица паде после десетак метара, окрену се око себе
неколико пута и смири на проређеној трави. Петар то пропрати
узвикнувши: „Бум!“, па се и сам придружи синовима у смејању и
очинском ударању шакама по њиховим раменима.
Сутрадан дођоше жандарми у село да га приведу у срез, па га
држаше и неколико дана у затвору.
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У току тих неколико дана отидоше му синови, појачани са својим
стрицом Шолетом, до тог суседног села Засавице, па припретише
коловођама да повуку тужбе како не би, и стварно, неко платио
главом. Причаше после људи што бејаху присутни да је у том убеђивању пало и неколико шамара, но нико о томе није смео да сведочи пред судијом.
У сваком случају, Засавчани одусташе од Острва и од тада ова површ пређе сасвим под власт Петра Станковића, нарочито када се
утврдило да се она у надлежном обласном катастру води као бара.
Након тога, осећајући се издан од својих сељана, јер нико из Старог
Ноћаја није дошао да му помогне, па мораде стати сам, он и синови,
наспрам силног мноштва, Пера се узјогуни, те забрани прелазити
преко ове земље. Удари и забран-капију како од Богаза, те речице
што се растегла између Старог Ноћаја и Засавице и текла ка Чеврнтији, тако и са друге стране, до оне увале коју је засавичка бара
плавила, и која беше супротна граница овог специфичног земљаног
појаса - Острва.
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Погледавши небеса, широко се прекрсти
Иако незадовољан, јер бејаше му згодно, нарочито у доба године
када је плитка вода на Сави, да овде пресече пут ка малој Митровици, с обзиром да је други пут, онај преко Чеврнтије, скоро трипут
дужи, народ је поштовао ово правило, не само због Перине преке
нарави и гласа који га је пратио, већ и зато што се осећао крив и несолидаран, нарочито ако се има у виду да је кућа Станковића уживала велики углед и поштовање у селу.
Но, нису сви зазирали од Пере и нису га сви поштовали.
Били су у селу и неки Тодоровићи, тројица браће, и мноштво наследника, опасни људи, без страха у грудима, кратких живаца, а уз
то гладни на туђе, покварењаци и без икаквих обзира, попут Арнаута преко чијих брда су прелазили у исто време као и Петар.
Држава је њихово насилно понашање углавном толерисала, како
због ратних заслуга тако и, готово, псеће оданости исказиваној и
покојном старом краљу Петру Карађорђевићу, али и његовом наследнику Александру. Будући да их се на имању у селу намножило,
постаде тесно за све, па да не би гладовали, пар година након Засавчана, када је глас о Перином освојеном парчету земље стигао до
њих, одлучише да му преотму колибу и околно имање, убеђени да
ће држава ради, већ поменутих, ратних заслуга, игнорисати тај чин.
Што се Петра тиче, размишљаху, како је стекао тако ће и изгубити, на руци, на смелости, на безобразлуку.
И ником ништа.
Данас, Лета Господњег хиљадудевесточетрдесетог, гледајући у
даљину, изнад линије хоризонта приметивши окрвављену боју неба
како се разлива на све стране, одајући сумрак и залазак сунца, сети
се Пера и оне вечери када Тодоровићи дођоше пред колибу, опасани ножевима, па га почеше звати.
Сети се, па гласно, без икаквог разлога, рече:
„Е, мој, ђенерале...“
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А те вечери, пре много дана, кад изађе напоље - а задеси се сам на
имању - угледа пред собом десетину људи, једнаких и спремних на
све као и он. То да су Тодоровићи пргави попут њега, беше му добро и давно познато, још од младићких дана.
Најстарији брат њихов, којег су од колевке звали Тицан, и нико
му није знао право, крштено име, средњег раста, здепасте фигуре,
широких рамена, на које је, као статуа, падала скоро четвртаста глава тако да је изгледало као да врата скоро уопште није имао, стајући пред Перу упита овог за здравље.
„Добро се осећам. Никад боље.“- одговори домаћин одлучно.
„А види, на прилику,“- наставио је Тицан тада, окружен својим
братством: „повредио си нас, Колџићу, кад пре неки дан ниси пустио нашег синовца Вујадина...“- показа руком на мрког дугоњу,
младића којем тамни брчићи тек почеше ницати: „...да пређе преко
Острва на митровачки пијац, па дођосмо да ту твоју тиранију и самовољу прекинемо, јер, на прилику, мислимо да је овденак државна
земља, тако рекућ свију нас, а не само твоја.“
„Па, добро, браћо, кад сте тако одлучили.“- наизглед мирно је казао Петар мислећи да су дошли да га претуку. Настави зато:
„А који ће први к мени? 'Оћеш ли ти, Тицане.“
„Е, види, на прилику...“- настави овај да објашњава гледајући
Перу у по очију и гладећи руком врхове својих широких, црних као
угаљ, бркова:
„Ниси ти мене добро разумео. Ми смо дошли да те оћерамо одавде, јербо је ово наше кол'ко и твоје и велим, на прилику, сваког
живог створа из овијех крајева.“
Петар тек тад схвати шта му се спрема. Крв му јурну у слепоочнице.
„Ти би, Тицане, кол'ко видим моје да отимаш, јелеј?“
„Мируј, Колџићу. Не отимам ја ништа. Купи ти своје ствари и
своју стоку, па хватај линију право кући у село. Ништа нама твоје
не треба. Ми хоћемо само оно што припада свима нама, па нек ужива ко је највећма заслужио. Гре'ота је да ти сам седиш овде, а ми, на
прилику, један другом на глави.“
Не изустивши више ни реч, Петар уђе у колибу, извуче иза врата
секиру, па крену ка Тицану.
Овај подиже глогову батину што је, све време, држаше у руци,
али не стиже да је подигне. Ипак, у том подизању макне мало гла254

вом и то му, тренутно, и спасе живот. Петар га одалами мушицом
секире мало укосо по лобањи тако да му одлуби шаку косе са стране и зацепи уво чија горња половина остаде да виси.
Шикну крв из ране.
Затим стаде витлати лево и десно, тако да се изненађени Тодоровићи почеше повлачити.
„Моју земљу 'оћете!“- викао је у заносу, а пред очима му опет лете главе оних Турака што их је секао у Македонији у првом рату, и
Бугара из другог, и Шваба, редом...
Тодоровићи побегоше на све стране, вукући са собом рањеног
Тицана, који од ове ране после неколико недеља доби тровање, па
на крају и испусти душу.
Тако Пера опет стиже до суда, али уместо да се наново извлачи на
заслуге за краља и отаџбину он, по наговору адвоката Танасијевића
из Шапца, његовог браниоца којег упознаде захваљујући ђенералу
Кондићу, своју одбрану поче заснивати на нужној самоодбрани као
елементарном праву сваког појединца, које је он, у овом случају,
користио да сачува главу пред руљом.
Без обзира на то што га је адвокат на суду зналачки заступао, па,
напослетку, и успео да издејствује ослобађајући пресуду, велику
помоћ у целој ствари је имала чињеница да су Тодоровићи и пре били познати као незгодни и за кавгу вазда спремни људи.
Иако је, након завршетка парнице, по општем мишљењу, Тицан
Тодоровић добио оно што је целог живота тражио, ипак је, од свих
учесника у процесу, најзадовољнији био адвокат Танасијевић из
Шапца на чији хонорар оде те године сав Перин ћар од острвске земље и стоке држане на њој.
„Ејх, црни Танасијевићу...“- уздахну Пера сетивши се колико су
то родне године биле.
Но, после тога, све се умирило, народ поче овај простор сматрати
као непобитно власништво Перино, а кад су синови његови ојачали
да могу чврсто физички упрегнути, почело се са проширивањем
зграда.
Прво се обновио и проширио тор за овце, па покрио један његов
део шаровином. Десет корака од тора, на месту, по њиховој процени погодном, ископали су дубоки бунар, у којем је преко лета била
вода као лед хладна, а зими знатно топлија да се могао човек купати
у њој без догревања. Иза бунара, опет на довољној удаљености, да255

скама је скована свињара и кочак, затим и штала, јер је од давнина
био обичај да права газдинска кућа - а Станковићи су се таквом
сматрали - држи бар неколико коња, у зависности од потребе и ситуације.
На крају, после свега, преуређена је и колеба и на њу, са задње
стране, беху наслагана дрва довлачена са обале Саве помоћу оних
истих коња са којима је Петар друговао говорећи радозналим намерницима цинично, заједљиво, како више воли коње него људе.
А дружио се са коњима од раног детињства и ту љубав му је усадио још његов покојни деда Благоја што га је на њима возао до Дреновца, низ реку, на пола пута ка Шапцу, где би гледали преко Саве
на швапску страну, а предвече се враћали истим путем назад, уз
воду. Онда би му деда причао о вилама и вукодлацима, те о злом
воденом ђаволу који живи у реци и одвлачи у њу децу - зато га је
упозоравао да никад не иде на обалу сам. Одговарајући на радознала питања свог унука, описивао је овог као гадног човека са канџама и дугим репом обраслим козјом длаком, покривеним травом
и маховином и зелене косе умашћене речним муљем.
Виле су, у дединим причама биле лепе девојке златних коса, одевене у дуге, прозрачне хаљине, и таквима их је Петар замишљао целог живота верујући у њихово постојање, иако их никад није видео.
И када је већ одрастао и човек постао, па и породицу стекао, водио
је рачуна да ноћу не загази у круг изгажене траве којег су оне створиле играјући коло.
Зато никада ноћу није улазио у шталу, а ако је и морао, то би
чинио тек кад би се добро закашљао пред улазом најављујући, на
тај начин, свој долазак.
У прво време и млађим укућанима је откривао како је ујутро, по
уласку у шталу, затицао знојаве алате и бедевије, а њихове гриве
увезане у плетенице, што је био сигуран знак да су их виле јахале,
али би се тог причања временом окануо видевши како се ови подругљиво смешкају и шегаче после.
А коња је имао свих врста и свих боја, почевши од Зринке, прве
кобиле у свом власништву, са којом је ишао и на рад и у рат, па
преко мноштва, већ прежаљених, мрких и црних вранаца и дората,
онда мало светлијих, мишјих боја, кулаша и ждралова, све до белодлаких ђога и чилаша.
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И дан данас је држао једну гиздаву бедевију, не толико због потребе, јер коње за рад и орање имао је у селу, у кући, колико ради, већ
поменутог, обичаја по којем нема правог домаћинског дворишта без
коња у њему, а он је и од свог салашког простора желео да учини
то.
Та бедевија - а и њу је, по традицији звао Зринка, и то беше ко зна
већ која кобила са тим именом - коришћена је, сем за довлачење
дрва и понекад, од прилике, за киријашење по околним селима, и за
орање баште иза колибе - настале ослобађањем земље од воде након подизања црпне станице на ушћу Богаза у Саву - у којој је расло поврће какво није имао нико и о којем се причало по околним
пијацама.
Био је његов парадајз као бостан, а кромпир попут бундеве, и то
све захваљујући одморној, богатој земљи, храњеној оним барским
капиларом што води од реке Дрине, па кроз Богаз наноси минерале
и друго ђубриво на ивични део Острва.
Касније би ветар довршио започети посао воде, па нахранио земљицу таман колико је потребно поврћу да израсте.
У јесен, након што би, уз Десину помоћ, скинуо усеве, покрио би
ту површ стајским ђубретом и преорао је остављајући земљу до
пролећа да мирује, да је ледени дани и мраз при врху круне и уситњавају, а он би се спаковао и затворио колебу, па упрегнувши кобилу, на кола утоварио сву живину и остатак хране, терајући пред
собом, попут старозаветног Аврама, овце, свиње и краве, и кренуо,
пре киша и снегова који ће затрпати путеве, ка кући у селу, да тамо
презими.
У рано пролеће би се враћао да обнови све, поправи оно што су
снег и ледени ветрови развалили, догради што је смислио преко
зиме и насели новим животињама.
А током зиме, боравећи у селу, ухранио би по неколико браваца,
хранећи их кукурузима што их је напабирчио око Острва које су,
после скидања летине, у доба кад јесење кише преовладају и блатом
затворе сеоске путеве, остављане да мирују, њему на старање.
Кад најјача зима загуди, током децембра и јануара, пред велике
славе и светковине, пред Божићне празнике, устајао би још пре
свитања, заложио ватру под оранијом, клао ове бравце, већ потешке, удебљане, исекавши их, после, на комаде, па испекавши чва257

рке и направивши крвавице и кобасице, још пре поднева их разнео
наручиоцима преко у Митровицу, градској господи.
Тај товар је носио на коњу, прелазећи преко понтонског моста
који је спајао две обале, привлачећи погледе радознале светине и
осмехујући се деци.
Обилазећи господске куће, пред чије ајнфорте су излазили домаћини поздрављајући се са њиме и трудећи се да гласним разговором
привуку пажњу радозналих комшија и уличних абровача, како би се
градом раширила прича о томе колико је меса наручено у њихову, а
како другачије, него газдинску кућу.
И тако, у тим навикама и таквом обичају, пролазили су му дани, и
пролазиле године.
До данашњег дана у ком му јавише за смрт ђенерала Кондића.
До данашње вечери.
Дебелим плетеним чарапама заштитивши ноге од свежине, ходао
је по дворишту обувен у гумене опанке и сећао се детаља из прошлости. Кроз облак дуванског дима посматрао је како ледена, зимска тама прекрива земљу, док се преко небеског свода пале далеке
звезде.
И сећао се, још како се сећао.
Свега.
Док му је поглед завршавао на небеском пространству, главом подигнутом горе, као да ће тамо, у тим висинама, досегнути непрежаљено доба, сећао се све даље у прошлост, заборављајући временски
блиску свакодневницу у којој се крила самоћа и досада.
Сећао се и дана момковања, и доба ратовања, али и времена ретког весеља и доброг живота.
И своје женидбе се сећао.
„И сада је се сећам, мој Кондићу, мој ђенерале покојни!“- изговори, па опет напуни лулу.
„Сећам се и како сам испросио Десу, из засеока Стевановића, тамо на Церској планини. Јакако!“
И како је отишао у један, па други, па трећи рат, а после трећег у
прогонство на три дуге године.
И како се вратио деветсто осамнаесте, ујесен. И то се сећа.
Сећао се, још како се сећао, и оног пролећа када је Ангелину,
удовицу брата његовог Младена, одвезао на колима у Црну Бару,
оцу.
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И како су му се родиле кћери, Ружица и Јелица.
И покојног сина Војислава се сећао, оног што су удавиле вештице, још како се сећао.
То му је вечерас једино остало – да се сећа.
Пуштајући свом верном псу, пулину, да се, ходајући уз његове
ноге, телом таре о њих, понекад би га испуцалим длановима помазио по глави. Затим би одлазио до штале ослушкујући равномерно
дисање заспале марве, па се опет вратио у предње двориште продужавајући до тарабе која је одвајала његово имање од околног простора.
Наслањајући се рукама на њу, опет би поглед подигао горе, гледајући, сада већ, тамно, ноћно небо са којег тек што нестаде сунца, и
дивио се огромним светлећим крошњама што су прекриле небеса
изнад пречанске Митровице свестан да је извор тог светла у уличној расвети што виси по нарочитим стубовима - бандерама.
И би му мило што је, гледајући ка реци Сави и преко ње, видео
како осветљени свод прекрива готово читаву половину неба, правећи дан од ноћи, и што је сав тај напредак и достигнуће човечанско
украсило град који је сад део његове државе.
Поносећи се што је и он дао део себе у изградњу тог напретка и те
државе, у једном делу свог бића, ипак, осети тугу због немоћи да
измени судбину Младенову и мноштва побратима што су свој живот уткали у њено стварање, па, погледавши у неизмерне висине,
преко реке, ка небесима, удахну дубоко и, напунивши плућа ваздухом, док су му жмарци пролазили уз кичму, широко се прекрсти пожелевши да и они одгоре виде колико је сада њихова отаџбина велика и како је силна.
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САДРЖАЈ:

Тај ретки, јужни ветар
У топлој материци бохињског поља
Нови век, двадесети, хватао је корен
Остаде посматрајући њихове силуете
Наш цар је слон!
Није љубио света, ни што је у свету
Три су недеље одлазили у Кривајско поље
Држао је свакодневно молебан у сеоској цркви
Бугари ударише с леђа, мучки
Какве синове рађају горењске мајке?
Хиљадудевесточетрнаеста
Сад захтевате рат, а сутра ћете плакати
Лицем у лице са својим стрепњама
Народ се савија и крсти
Током јула запалила се Европа
Разбарушени цветови крвљу натопљени
Ако је Србин није Србијанац
Шваба пуца дум-дум
С тешком муком оставише завичај
Остадоше, уздајући се у Бога и светог Јована
Између две војске галопирао је коњ
Вода дотекла из далеког завичаја
Не спава се крај ђавола
Чаврнтија у Мачви - Легет у Срему
Зар је то она силна војска?
Са топовима га превезоше у Срем
Пао је на пољу части
Од рата и чемера не преоста много
Као да је краљ њи'ов, а не наш
Једина спона са светом био је његов син
Није човек кантар
Све ово што видиш, моје је
Погледавши небеса, широко се прекрсти
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