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ПРЕДГОВОР.    

             Ова књига је романсирани дневник, или мемоарско штиво. У  исто време је покушај 

интердисциплинарне анализе друштва. Настала  је одређеним поводима, као што су јавне 

расправе и реаговања на прошле и актуелне догађаје  који су нас довели у данашњи исход. Има  

превасходно етички карактер, покушава да укаже на оно што би ваљало, и на оно што не би 

требало чинити . 

            Сабрани записи у овој књизи су уствари истините животне приче, које се односе 

на време од 1940 до 1953 године. ( Урађено је у  електронском облику још пет томова 

овога аутобиографског романа ``Сага о ..ићима``, који покривају временско раздобље  од 

1953 до 2017 године).  

             Aктери су аутентичне личности, са пуним именима и презименима. Догађаји су 

стварни.  

Када сам имао пет и по година у ратним данима  јануара 1942,  родитељи су ме 
научили да читам и пишем. Записујем од тада животне догађаје до данашњих дана, 
много тога је једноставно нестало. Сачуване забелешке нагрижене зубом времена сам 
разрадио и романсирао. Тако је настала ова књига 

 
Записима детета, касније дечака, сам временом додавао своја размишљања из 

перспективе зрелог  човека. Можда ова техника дуплог презента, овај спој виђења, дају 
неки посебан шарм овим списима? Или обратно? То треба да процене сами читаоци?. 

 

Моја породица је била захваћена, као и други, ураганом који се обрушавао на овдашње 

просторе, не само за време Другог светског рата, него и након њега–то траје вековима. То је 

историјско питање.  

У делу који се односи на Други светски рат, описујем оно што сам тада видео као мало 

дете у  родном крају у околини западносрбијанске паланке Љубовије на  Дрини у Западној 

Србији,  и у суседној Источној Босни, завичају моје  мајке, где су се сучељавале разне војске. 

Недалеко од места догађања је Бела Црква, где је 7 јула 1941 године почео комунистички 

устанак.  

Што описане доживљаје ставља у једно врло узбуркано време и простор, у део  Балкана 

од великог значаја не само за нашу земљу, него и за цео свет. Дрина је не само  географска 

вододелница, него је већ скоро хиљаду година граница између држава, Истока и  Запада, где се 

преплићу Католицизам, Православље и  Ислам.  

По завршетку Другог светског рата отац породице бива по потреби службе премештан у 

јужну Србију, Житковац, Крушевац, Ниш. Да би се породица 1951 године трајно настанила, прво 

у Земуну, а онда 1952 у Београду. 
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Наведена места боравака, различите временске епохе,  кључни или споредни политички 

и друштвени догађаји, снажно предодређује судбине јунака ове књиге. А из њихових личних 

судбина се очитавају ломови, узлети и падови нације и државе, од којих и дан данас овде 

подрхтава тло. 

Дакле, у овоме првом тому описујем Други светски рат и завођење комунизма ...   

То желим да постигнем кроз записе о судбинама већег броја породица, више 
стотина јунака ове саге захваћених ратном помамом и потоњом коренитом променом 
друштвеног система. Није ми нарочита жеља да говорим о сродницима, или о себи, 
доживљаји кроз које пролазе јунаци ове књиге ( сродници, суседи, пријатељи, 
познаници, случајни животни сапутници), су узети као повод, да тако љубопитљив 
читаоц кроз њихове личне судбине спозна шта је се дешавало пре више година, или 
деценија, када је био мали, или када није био ни рођен. Да препозна како су живели 
преци, да открије шта је било добро, а шта лоше, да се лично увери како је још онда 
настајало оно што се дешавало касније, данас. 

 
Ово су сведочења о борби појединаца који су се у свеопштом балканском метежу 

батргали  у  потрази  за спасењем. Ове потраге за спасом су често биле више потсвесна тумарања  

у тамним балканским лагумима, него  ли  рационалне одлуке засноване на познавању валидних 

чињеница.  

Цицерон  каже, да су они људи који су неспособни да уче из сопственог искуства,  

осуђени да остану заувек  деца. Богат  животним искуством сам дошао до спознаје да је лични 

живот истинска ризница спасоносних путоказа Ја бих казао-Лични живот је учитељица 

живота. Само треба се умети  враћати у прошлост, присетити се, извлачити поуке. 

Књижевни приступ би био врло недовољан. Отуда је ова књига у исто време и 
етнолошко, антрополошко, социолошко, психолошко и политиколошко штиво. 

 
Уствари је пројекат проникнавања у душе балканских народа. А изгледа ми, да 

управо у овој још неразјашњеној сфери лежи кључ разумевања тајне судбина балканских 
народа. 

 
Комунисти су најзад остварили сан. У почетку су се искрено и са најбољим 

намерама трудили да бајковита начела Револуције преточе у стварност. Долазило је до  
неминовних ломова, сурових обрачуна са пораженима, али су упркос тога остваривали 
значајне напретке. Југославију је захватила истинска револуционарна екстаза. 

 
Постепено и неосетно су настајале девијације изворне револуционарне чистоте. Били су 

ретки комунисти  који су имали храбрости да се супротставе. Падали би под сурове ударе. Неки 

од њих  нису били у довољној мери  ни свесни девијација. Касније када су схватили, нису имали 

други избор да преживе. А није било мало оних који нису ни препознавали шта је по среди. 

Судбина комунистичке идеје да сви Јужни Словени живе у једној држави 
Југославији, и како су се се те дивне замисли изјаловиле, је једна од главних тема овога 
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романсираног дневника. Из епизоде у епизоду се описују фине процедуре урушавања 
овог вековног сна 

 

Историја је учитељица живота-ова древна латинска изрека добија свој пун значај и 

актуелност,  и онда када се читају и записи сабрани у овом, на први поглед аутобиографском 

роману. А он је много више од тога,  покушавам да кроз животе и судбине стотинак актера 

прикажем поступке, узроке, разлоге и идеологије, који су у прошлости кројили националну 

судбину.  

Историчари препознају да историја није хаотична смена различитих, случајних 

епохалних догађања, него да је вековна серија добро осмишљених програма. Уствари је читанка 

вековних тежњи моћних сила и држава, да овладају слабијим државама. Уједно крцата је 

сведочанствима слабијих, који су покушавали да се одупиру моћнијим, не препознајући довољно 

пипке лукавих подухвата моћних сила, које су са даљине програмирале ратове, победе или 

поразе, мењале границе, онако како је то њима одговарало. 

Срби су мали народ, али су на стратешки врло значајном простору Балкана одувек били 

значајан национални ентитет. Као такви су кроз историју бивали изложени похлепама освајача 

на вишем степену развоја културе, технологије и цивилизације. А често су у суровој и 

немилосрдној борби за пуко преживљавање били без стварних, искрених и снажних савезника, 

остављени сами себи, својим разједињеностима и лошим проценама.  

Ко влада светом? Из странице у страницу јунаци овог романа страсно расправљају по 

балканским ме'анама и састајалиштима: да ли владају Америка, Енглеска, Француска или 

Русија? „ Завладаће жута раса! “ , прочита мама у Креманском пророчанству 

Јунаци ове књиге сасвим исправно запажају да је се ондашња Југославија била 
сувише усмерила у амбициозне реформе, које не би могле остварити ни много богатије и 
развијеније земље. Почетком 1950-их је заведено Самоуправљање, наводно фабрике су 
биле дате радницима на управљање.Уместо тога, дошло је до масовне и врло интензивне 
бирократизације, укључујући и економију, образовање, информацију, културу, 
правосуђе, итд. Видели су око себе сумњичења и хајке, отимачине, богаћења, 
привилегије, раст социјалних  разлика.  

 
Наш однос према СССР-у, Русији и Русима се понекад изненадно и врло 

драстично мењао. Са Русијом или са Западом?  ``Бог високо, Русија далеко``, иако 
велика, и она је била стешњена моћима других држава.  

 
С овим у вези је запостављање научног проучавања друштва. Капиталне државне 

одлуке треба да се доносе на основу чињеничних података..А не од ока. Са свим 
трагичним последицама које су из тога проистицале.  
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Ова мањкавост је ГЛАВНИ УЗРОК ПРОМАШАЈА У СФЕРИ НАШИХ ПОГРЕШНИХ КОНЦЕПАТА ОДНОСА 

СА ДРУГИМ ДРЖАВАМА, СА  ГЕО-ОКРУЖЕЊЕМ,  како се то каже, са МЕЂУНАРОДНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ- што је 
једна од главних порука ових дневничких записа..  

 

Суштина наших тешкоћа у односима са међународном заједницом је да ова 
област није научно истраживана, отуда нису доношене капиталне државничке одлуке на 
основу чињеничних података.  

 
А наспрам нас смо одувек имали моћне и богате државе, врхунске светске 

експерте који би доносили рационалне одлуке. 
 
Актери ове књиге се питају: откуд 27 март 1941.године, па појава комунистичког  

и четничког покрета? Не могу да се чудом начуде зашто је Краљ Петар Карађорђевић 
крајем рата поручио четницима да приступе партизанима подржаваним од ривалског 
бољшевичког Совјетског Савеза? Како то, Југославија, мезмиче СССР-а, а изненада 1948 
постаде опасан непријатељ? Са ким је Југославија након 1948? Почетком 1950-их година 
заведе Самоуправљање? Нове забуне унесе зближавања Тита са државницима азијских и 
афричких држава? 

 
Са Југославијом су се дешавали необични и нагли заокрети, у свету су почели да 

је  славе  као шампиона мирољубиве коегзистеније, као мост између Запада и Истока, 
као једину демократску социјалистичку државу. Комунистичка држава, а постаде скоро 
мезимче Запада? Цитирали су је као ENFANT TERRIBLE, као гео-политичког несташка, на сва 
уста су јој изрицали похвале. Зашто је Запад затварао очи пред недовољно демократским 
курсом ове земље?  

 
Југославија постаде политичка енигма понегде у свету.  
 
А у земљи о улози и  месту Југославије завладаше мук и истинска конфузија. 

Престрашени ученији људи оборили главе, ћуте. А народ у бризи за пуким 
преживљавањем није имао времена нити сазнања, да ову енигму  разјасни. 

 
Југославија је све више била виђена као тајанствена држава, као седиште нечије 

нејасне и неизмерне  моћи, њеног харизматичног вођу Јосипа Броза Тита прогласише  
такорећи за водећег светског лидера и моћника.. 

 
Каква је то необична држава? Зашто се тако нешто дешавало баш са 

Југославијом?  
 
Да ли је  наша судбина нешто изван наших домета и доприноса, да ли ми као 

појединци можемо нашим личним поступцима утицати на ток историје и узети нашу 
судбину у своје руке? 
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У овим записима нема мржње, нити осветољубивости, никога поименце не оптужујем., 

Мото ових дневничких записа је: НЕ ПРЕСУЂУЈ- НЕГО ПРОСУЂУЈ. НЕ СУДИ ДА ТИ НЕ 

БУДЕ СУЂЕНО. 

Учимо се на грешкама! 

Србима, и не само њима, него и свим народима Балкана, су потребни духовни и душевни  

препород, избављење из посрнућа у које су гурани вековима. Треба их подржати да усправе 

кичму, да ојачају, да се избаве.   

 
 

ХРОНИКА ДОГАЂАЈА 

 

Новембар 1940. године, Ђевђелија, (македонска варошица на крајњем југу 

бивше Краљевине Југославије, на граници са Грчком, са око 4000 становника, 

окружена македонским Динарским Алпима). 

Ходајући брзо приближавао сам се малој ђевђелијској железничкој станици, која 

ми је хитала у сусрет, смешио сам јој се из даљине као драгом знанцу. Не могу да 

савладам нестрпљење да се што пре придружим неколицини другова у игри. За нас је 

железничка станица  омиљено место, где смо уживали у посматрању возова и путника 

који долазе, или одлазе  према новим сусретима и сновима. 

„Ево ме, Димчо!“, узвикнух задихан мом златокосом македонском другу у игри. 

Благ и мио осмех појави се на његовом сувоњавом лицу, онда ме је испитивачки 

погледао, некако искоса, преко рамена; учини ми се да је био љут. Нисам видео разлог за 

љутњу. Потпуно ме је разуверио, када ме пријатељски загрли, осмехнувши се,  

прошапута ми, право у ухо:„ Шта тражиш, бре, овде у Македонија, твој отац је Србин, 

Срби трули врби!“  

Схвативши шалу, узвратих му, смејући се гласно:„ Македонци, трули конци!“ 

Oбојица се засмејасмо гласно, загрљени пођосмо даље.  

„Знаш“, настави он хватајући ме одлучно за лакат, ,, недалеко одавде је у поље 

пао авион, хајдемо да га видимо!“ Погледа ме паметним зеленим очима, пријатељски као 

и обично, па тихо проговори, значајно наглашавајући речи:„ Успут ћу ти показати 

склониште против бомби, које је отац саградио у нашем подруму.“  
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Ваздух је изненадно запарао писак локомотиве, која се брзо приближавала. 

Композиција је излазила из тунела, вијугајући се као огромна дебела змија, ближећи се 

убрзано се претварала у истинску аждају, која је постајала све већа. 

 „ Сачекајмо још овај воз, а онда идемо да видимо авион!“, рекосмо у глас. 

Буку композиције замени апсолутна тишина.Топло је. Миришу смокве. Ништа се 

није чуло сем поја блажених цврчака у сасушеној трави поред пруге попрскане 

катраном.  

Композиција стаде .Летњу идилу цврчака наједном поремети реска шкрипа, 

почеше да се широм отварају шарке на вратима вагона,  .  

Пред нама се указа необичан призор у вагону: војници са испрљаним белим 

завојима око руку, груди, глава, ногу и преко очију; неки су стајали усправно, остали су 

били наслоњени, или су седели.  

Гледали смо у војнике затечени и задивљени. Слика осакаћених војника који 

негде путују, а да их нико не прати нити чува, као да су од свих заборављени, била је   

врло тужна. Дирнуло ме је њихово спокојство: схватали су, тако ми се учини, да су међу 

пријатељима, на сигурном.  

Неки од њих смогнуше снаге да несигурним корацима сиђу из вагона на земљу.  

Два војника узеше испод пазуха једног рањеника, имао је велики жућкастобели 

завој преко целе главе и очију, те није могао ништа да види. Када га некако из вагона 

снеше у рукама на земљу, он се саже, напипа један повећи камен, притисну га уз срце, 

поче потрешен да га љуби. Јецајући изговарао је речи на нама неразумљивом језику, 

који није био ни српски ни македонски. Слепи војник је био крајње потресен. Учинило 

ми се да му из празних очних дупљи прекривених завојем теку сузе.  

Схватих да слепи војник воли ову земљу, узбуђен је и срећан што се жртвовао. 

Није ми јасно зашто говори страни језик, а љуби камен Македоније? 

У међувремену се појави наш старији друг, повећи дечак, син Грка, ђевђелијског 

трговца. Окрете се ка нама, пажљиво ослушкујући речи оног војника, па  рече весело:„ 

То су моји Грци, враћају се из Албаније, они су их натерали у повлачење.Тај војник 

љуби камен, јер мисли да је дошао у домовину, у Грчку.“  

Грци и ми смо слични, слепи војник воли нашу земљу, помислих. Путују возом 

без пратње, ми смо прави пријатељи.  

( Напомена  Аутора: Тадашња немачка савезница, Италија, је видела ондашњу Албанију 

као мост за војну експанзију на Балкану. Априла 1939. године Италија је напала и окупирала 
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Албанију. Краљ Албаније, Зогу, је избегао у Грчку. Употребљавајући Албанију као своју војну 

базу, у октобру 1940. године, италијанске  трупе су напале Грчку, али су одмах биле одбијене 

захваљујући енергичној одбрани грчке војске. Грчку и Југославију окупирала је затим Немачка, у 

априлу 1941. године.) 

15. март 1941. године –Отац је позван у војску. 

Рат се назирао.  

„Живео Краљ, живела Југославија!“,  узвикивали су кошчате људине официри, 

окупљени у гостинској соби нашег пространог стана у згради дуванске станице, стајали 

су претећи раскречених ногу, горопадно машући снажним рукама сабље извучене из 

корица, витлале су високо ка плафону. Дошли су да испрате оца у војску. Официр, 

светлосмеђ, са великим брковима, истински џин, тетурајући се од пића одржа прави 

говор:„ Нису извукли лекцију из Првог светског рата, овога пута ће научити, заувек!“  

Kад je завршио, љутито је вратио сабљу у лежиште.  

Мајка нас је измицала што даље, док су сабље фијукале кроз ваздух. 

Отац, шеф дуванске станице у Ђевђелији (тако су звали директора), као резервни 

капетан војске Краљевине Југославије, је позван да се одмах јави на дужност у својој 

војној јединици.  

Родитељи одлучише да мајка са нас троје деце, оде у наш завичај код родитеља 

нашег оца, у село Узовница, код Љубовије на Дрини, у Западној Србији, јер је тамо, ипак  

најсигурније. Недалеко преко Дрине, је источно-босанска варошица, истинска касаба 

Братунац, одакле је наша мајка, тамо живи њена породица. 

Родитељи су били забринути због могућег рата, тужни због растанка са 

македонским пријатељима, искреним, поштеним и вредним људима. Отац је често 

остављао бицикл поред пута у јарку, одлазио би по цео дан 

километрима далеко у брда, да обиђе узгајиваче дувана, а да 

му нико не би ни пипнуо бицикл. 

20.  март 1941. године - Кукавица . 

Када се приближава дуванској станици, из даљине се 

на сунцу беле нове, високе, складно сазидане чврсте 

грађевине. Сиви магацини за дуван са сивим лименим 

крововима, по конструкцији се разликују од велике, 

троспратне административне зграде равног крова, кишом 

Брат Бора и мајка  Зора на Вардару у Велесу 1938.године 

испраних белих зидова, у којој се налазе наш стан и гостинске собе.  
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Двориште дуванске станице је врло пространо, у бескрај на сунцу сјакти чиста 

жичана ограда. 

Дрвеће у дворишту је танко, штрчи небу. Лежећи на леђима на трави, једва 

назирем тамо високо према плаво-беличастом небу тамна птичја гнезда, као авиончићи, 

повремено би затреперили на сунцу.  

Цветају јужне биљке, шири се опојни мирис смокви у цвету. Дуванска станица 

дрема на искрају варошице, као да нема нигде никога. У ћошку огромног травнатог 

дворишта супруга стражара Глигора, дежмекаста жена средњих година, на шпорету 

постављеном испод разгранатих крошњи велике јабуке, кува оброк за породицу  Глигор 

је баш донео из лова дивљу свињу. 

„Погледај  Глигоре“, одмаче се нагло од шпорета, скоро да подскочи, забринуто 

је показивало руком птицу у брзом лету, која се као камен стушти на сјајни кров 

магацина:„ Опет кукавица, није добро!“ мало застаде, па бехајно забаци црну, густу 

косу.  

Глигор је забринуто погледа:„ Господина директора су позвали у војску, шта ће 

сада да ради ових триста радника. Он све ово оддржава вредним и мудрим радом.“  

                   Завршили су разговор и позвали и нас на обед. Месо дивље свиње је  

миришљаво и укусно.                 

                             26. март 1941. године - Путовање за Србију.  

Данас полазимо возом у завичај, у Западну Србију. Пут је дуг и напоран, треба 

пропутовати целу Македонију и добар део Србије, од крајњег југа, до северозапада. 

Мајка је забринута за нашег оца. Рат само што није почео. Воз иде до Сталаћа, а онда 

преседамо за Ужице; у Ужице стижемо следеће вечери тамо ћемо преноћити. Одатле 

настављамо аутобусом осамдесет километара до Љубовије. Тамо ће нас чекати деда 

Велизар са коњским колима; село Узовница поред Дрине, је неколико километара 

низводно од Љубовије, ка Зворнику 

Воз накратко стаде на коловоз малене ђевђелијске железничке станице, што брже 

можемо уђосмо у празан купе, стражар брзим ходом унесе ствари; снажни младић 

подиже кофере у простор за пртљаг изнад наших глава, мама га замоли да горе подигне 

лакше ствари; да оне теже стави на под.   

Па стражар брзим корацима изађе да сачека да наш воз крене.  

Кондуктер кратко махну машиновођи заставицом, писну звучно у пиштаљку. Док 

је воз полазио са ђевђелијске железничке станице, стражар и још неки људи и жене су 

нам махали са перона; Глигорова супруга је шмркћући, брисала марамицом сузне очи. 
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Мама им је насмешена узбуђено махала руком. Осећао сам, више него што сам разложно 

закључио, да се у Ђевђелију никада нећемо вратити. 

              Мајка нас је, једно по једно, сместила на седишта купеа. Најстарији брат је  

пунио девет година, ја сам имао пет, најмлађи брат је још беба, није имао ни две године. 

Он је другачији од мога брата и мене, врло је плав и зеленоок. Родитељи су говорили:„ 

Уметнуо се на деду Велизара.“  

Мама се опрезно осврну:,, Седите мирно, не нагињите се кроз прозор.``  

Са нама је у купеу војник,  сав сив, сива коса, сиве очи, сива униформа затегнута 

на снажним плећима се пресијавала као да је масна. Његов масиван, жут дрвени сандук, 

опкован гвожђем, је вирио одозго баш изнад наших глава. Мајка је цело време дискретно 

бацала забринуте погледе горе ка војниковом сандуку.  

Преко пута нас је седео сувоњав, омањи чикица, његове мршаве дугачке дрхтаве 

руке се обесиле са седишта, висе као са чивилука. Тај доброћудни старац је врло забаван. 

Одједном се узруја, нагну се ка мајци, био је видно узбуђен:„ Знате, госпођо, воз се 

једном тако нагло заустави, сандук војника паде право на главу детета официра, уби дете 

на лицу места!“ Старац замлатара рукама, нагло устаде, у угловима усана му се ухвати 

бела пеница; настави уносећи дрхтаве руке мајци у лице:,, Знате ли шта се десило 

госпођо, официр узе револвер, на лицу места уби војника.“  

Војник на то устаде, као да му неко заповеди; осмехујући се благонаклоно, 

снажним рукама зграби дрвени сандук, сави се, као да је од гуме, па снесе сандук на под 

купеа.  

Мама неупадљиво одахну од олакшања. 

Воз цимну и полако крете, па убрза према Србији. Ишли смо код деде и бабе, у 

родни крај; воз је јурио право у искошено црвено сунце, а ми смо били узбуђени и  

радосни. Ишли смо пуни наде у будућност.  

Небом се затеже ватрена опруга муње, груну гром, као да неко запуца топовима 

на возну композицију одозго из неба,стушти се за трен невиђено невреме. Наоблачи се, 

тмурни облаци заклонише сунце, Смрачи се, као када воз усред дана, изненадно уђе у 

тунел. Киша засу прозоре као бујица, шта ако вода провали у вагон. Где се уклонити?  

Воз је јездио кроз мрачну олују, као брод преко узбуркане пучине. Олуја се 

примиравала, али није престајала; у замраченом  купеу вагона поче полако да се 

расветљава.  

У клисури код Демир Капије, још у Македонији, провирих кроз прозор, човек у 

полутами, као у праскозорју, раскречио се на папучици нашег вагона, као да га неко 
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черечи, па држи чврсто обема уздигнутим рукама пушку уперену у шуму изнад пруге, и 

нишани. Севну ватра, чу се неколико јаких прасака.  

Однекуд дојури кондуктер, дахћући љутито узвикну, показујући руком кроз 

прозор:„ Неко је из воза пуцао!“  

Војник отвори прозор и радознало се истури изван вагона. Кроз отворен прозор 

нагрну дим локомотиве. Почесмо да кашљемо. Једна постарија, живахна жена, устаде и 

повуче га благо за рукав:„ Знаш војник, врло је опасно нагињати се кроз прозор“. Затим 

се уозбиљи:„ Једном се тако једна жена са дететом у наручју нагнула кроз прозор, није 

видела мост, уби јој дете!“ 

Воз поче опет да убрзава. После кратке паузе, жена се нагло окрете лицем у лице 

са елегантним, проседим господином, на кога до тада нисмо обраћали било какву 

пажњу. Средњег је раста, са ушију му виси лорњет, а у горњем џепу новог, плавичастог 

сакоа био му је отмено задевен велики скупоцен сат; за сат  прикачен позлаћен ланчић, 

који савијајући се као змија. пада  ка појасу, читао је новине 

Као да га због нечега чика, отресита жена му викну, право у лице:„ А где ви, 

господине, путујете?“.  

Полако спустивши новине на колена, необични господин  одговори врло тихо, 

као да се брани:„ Идем у Београд госпођо“. „ Па да, сећам вас се“, ухвати се причљива 

жена за главу, као да је глумица, „видим да сте ми познати. Ви сте господин М. Ви 

држите златару у Скопљу, ја сам школска другарица ваше сестре Саре, седеле смо у 

истој клупи“. „Гле, како је свет мали, баш ми је мило“, обрадова се углађени господин; 

наглашавао је сваку реч, као професор, мерио је  шта ће казати.  

Насмеших му се, и спазих да се раскравио, као да се претвори у весељака; 

неочекивано устаде. Као глумац на бини, поклони се  на све стране, црна, дуга коса, 

прошарана седим власима му је лепршала око главе:„ Добар дан даме и господо, Златаре 

Београд, Софија, Скопље.“  Брзо је сваком од одраслих тутнуо у руке своју визиткарту. 

 „ Није требало, чувајте за другу погоднију околност“, обрати му се мама учтиво. 

 „ Шта мислите, да ли ће бити рата, или не?“, настављала је упорно она жена.  

„Баш  сам у Политици читао о прогонима Јевреја у Немачкој и другим 

окупираним земљама, ако нацисти дођу овде, учиниће исто.“  

Човек због нечега окрете бригу на весеље, са благим осмехом ме помилова по 

коси:„ A шта ћеш ти бити када порастеш?“  
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Као да сам предосећао питање, одмах одговорих: „Бићу пилот!“. „Браво!“ гласно 

узвикну углађени господин мало спонтаније, разгали:„ Знате госпођо, био сам недавно у 

Бугарској, ах, свугде розе, розе.“ Није казао „руже, руже“ него розе. 

Шкрипа кочница запара уши, композиција успори. Олуја само фијукну ветар иза 

воза. Сунце се стидљиво помоли иза облака, као сеоска млада на вашару; окна прозора 

замути сипљива јесења киша. Једва назресмо блатњав пут који баш ту прелази преко 

пруге; видесмо по барама и поломљеним гранама, по мокром лишћу попадалом по 

земљи, да је баш туда пројурила олујна стихија.  

Устадох да видим зашто је воз успорио, обрисах руком окна?. Преда мном се, као 

на слици, указаше спуштене рампе; са обе стране пута се протегао низ сивозелених 

војних камиона: чекају стрпљиво да прође воз. У камионима покривеним мокрим 

цирадама, се у малим потоцима слива киша, седе покуњени војници у сивим 

униформама; обгрлили пушке рукама, стежући их ногама, као да држе децу у крилу; 

нестрпљиви шофери истурили главе из кабина, покривајући се рукама да не покисну, 

неки су се нагињали да виде колико вагона још треба да прође. 

Композиција убрза, зацима вагон, поче да вијуга, заносећи вагоне на кривинама, 

час лево, час десно; локомотива би повремено писнула реско, па би захуктала као да се 

љути; зачусмо како избацује дим; затим закашља, шкрипа заглуши уши. И нагло опет 

забрза.  

Имао сам обичај да одбројавам бандере. Најдража забава ми је од како памтим,  

да уживам у преласцима вагона преко спојница. Дрм, дрм, па неколико секунди тишина, 

па опет дрм дрм по спојевима трачница. Носталгична музика повременог сетног врло 

благог дрмусања по спојевима шина, као успаванка ме је тонула у поспаност, преда 

мном је будућност постајала најдивнији сан. Опојна мистерија, неодољива инспирација 

будућим животом.! Дрм, дрм, па неколико секунди тишина, па опет дрм дрм по 

спојевима трачница. И тако непрестано. Воз језди у будућност, у снове.  

Врата купеа се са праском отворише, цео наш вагон преплавише сетни звуци 

хармонике; неко у наш купе уведе слепог певача, држећи га руком око слабина. Висок и 

крупан, плаве, чекињаве косе, уперио укочене празне очне дупље у плафон вагона, у 

ходу развлачећи ручердама хармонику гласно је певао стару српску песму „Три ливаде, 

три ливаде, нигде 'лада нема, само једна, само једна, ружа калемљена!“   

Сви га узбуђено погледасмо. Откуд он сада ?  

Слепи певач унесе у вагон зелена поља и китњаста брда јужне Србије. Није био 

као други слепи певачи просјаци, деловао је достојанствено. Носио је хармонику од 

вагона до вагона, са маском спокоја и блаженства на лицу, насмејан, румен, глават и 

срећан. Свирао је без престанка, престао би само када је прелазио из вагона у вагон.  
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Путници су радо устајали и стављали му са уважавањем по неки новчић у џепове. Он се 

није захваљивао, нити се заустављао. Настављао је своју необичну шетњу из вагона у 

вагон блажен и насмешен, Очигледно је имао поверења у поштење  путника.  

Дрм, дрм, по спојевима трачница као рефрен га испрати у следећи вагон.     

Питао сам се, како прелази из вагона у вагон, то захтева опрезност чак и од оних 

који виде; платформе су климаве, видех из ходника вагона? Па ваљда га неко од путника 

преведе у следећи вагон, помислих? Може неко и да га гурне? Мада нисам знао зашто би 

то неко учинио, он је слепи певач, просјак, коме би он сметао? Како ли је ослепео, зашто 

проси по возовима? Но, видело се да га људи  поштују. 

Пролази ноћ обасјана месечином; настајала би мркла тама кад би воз пројурио 

кроз тунел. У једном часу видесмо месец изнад сјактаве реке, помаљао се изнад великог 

брда; као да се окачио на бандери.  

Путовали смо цео наредни дан, копачице дувана у димијама, забрађене фереџама, 

стоје на њиви, наслониле браде на спуштене мотике ослоњене на тло, зуре радознало у 

воз и у путнике, као у нешто што долази из другог, мало познатог света; сањиво зуре са 

страхопоштовањем у путнике, као у нека чудна знчајна бића. Неке су, ознојене, помало 

откриле лица, процењујући да су путници из воза подалеко, да их не виде. Већина их је 

била плавокоса. 

Тај призор ме је подсетио на Индију, на једну слику коју сам видео у својој 

омиљеној књизи, Свезнању, преведеној са француског на српски. Али, у Индији су 

црнокоси, сетих се. 

 Воз је махнито јездио кроз јужну Србију, као виле кроз сено; стално у 

носталгичним размацима дрм, дрм по невидљивим спојницама трачница, радознало сам 

зурио у блатњаве јаруге  речица и потока, па то се ваљају велики сиви биволи. У пољима 

су долапи, одзвања песма, ово је Јужна Србија.. 

Локомотива вуче нашу композицију кроз драге и познате пределе; утрином поред 

пруге јури ковитлац, заправо вртлог прашине, врти се у круг, диже се небу, као мали 

циклон. Креће се истом брзином као и композиција. Старији брат и ја смо пажљиво 

пратили мали циклон. Зашкрипаше кочнице, воз стаде: стаде и вртлог. Воз крете, вртлог 

поново поче јурњаву за возом. Да ли праћење воза има везе са струјањима ваздуха коју 

воз проузрокује, или је то чиста случајност, питали смо се брат и ја?. 

Старац устаде, протегну се:„ Сталаћ је ту, а и Београд, а где су моја Ћуприја, 

Мала Крсна, Лапово?“ Протегну руке на све стране, узе пртљаг и показа кроз прозор 

вагона:„ Ово ти је права Србија“. Чекајући да се воз заустави, стаде поред прозора и 

поче да чита гласно:„ Не нагињати се кроз прозор“. А онда рече:„ Ево, пише и на 
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француском, и на италијанском``. Старац изненада устаде, и поклони се свима:„ Ајд, у 

здравље свима“,  рече помало војнички Сви га поздравише: ,  Збогом, сретан пут`` 

Старац се придржавајући рукама упути ка излазу, закорачи несигурно на џомбасто тло 

железничке станице у Сталаћу. Нестаде заувек у гомили путника на перону.  

Посматрали смо кроз прозор испраћај војника на перону, као на филмском 

платну. Није младић, него већ отврднуо човек; сјатило се много света. Изљубише га 

присутни, а на крају га, сва у сузама, загрли, некако усиљено, млада жена. Војник се 

успе у вагон, хитро као чигра;  да би показао снагу, неки црнокоси младић из пратње му, 

у последњем моменту дотури кроз прозор тежак, дрвени, војнички сандук. Као да га је 

храбрио? Војник спусти сандук на под купеа, лако као сламку, махну свима 

самоуверено, као да им је казао:„ Средићемо ми њих!“. 

 Локомотива писну, лагано задрма композицију, поче да мили, па крете, све брже 

и брже. Сталаћ остаде иза нас заувек. 

Воз се устремио на север, ка западној Србији; граби преко река и врлети, 

растерујући магле и облаке, као  разљућена горопад јури ка Ужицу, ка реци Дрини, која 

дели Србију и Босну.  

Замишљам Дрину у даљини, вијуга, пени, зелени се валовита. Радујемо се посети  

завичају, деди и баби, рођацима. Нестрпљиви смо да видимо Дрину, као и сваког лета.  

Мали смо и не знамо куда заправо идемо, али то зна наша мајка. Она нам каже да 

је у родном крају ипак, најсигурније. 

Предвече прођосмо кроз Краљево, Чачак, и Ужице. 

Ту је био крај нашег путовања возом. 

         27. март 1941. године - Демонстрације у Ужицу. 

Ужице, тај драги град на брдима, у наше ноздрве ветрић доноси драге мирисе 

родног краја, воњ тек напупелих биљака, помилује нас по коси благ сјај сунца, као 

мајчином руком, унаоколо као стражари се уздигли познати брегови, одзвања песма 

ијекавских речи, свуда  љубазни и весели људи. Као да нам неко љупко шапуће:,, Још 

мало па сте стигли кући на брежуљку изнад запенушане реке.``  

Усред града штрчи брдо, зове се Доварије, а на врху брда ужичко гробље.  

Нађосмо преноћиште у крчми у главној улици, недалеко од железничке станице, 

има неколико соба за намернике, Ужице није мали град, има путника. Мама сва 

усхићено нам исприча како је завршила један разред гимназије у Ужицу. Често и радо се 

сећа професора француског језика. 
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 „Боље рат него пакт, боље гроб него роб! “, заурла  однекуда разјарена руља, као 

надошла речна матица се изли и замахнита по улицама. Посматрали смо узбуђени ту 

бесну светину са истурених прозора наше гостионице високо уздигнутих над улицом. 

Улицом све тутњи, као да испод нас јури крдо дивљих бивола. Почех да замишљам како, 

као војсковођа, са узвишице посматрам битку,.  

Снажан, плавокос демонстрант у лепо скројеном новом зеленкастом оделу, попе 

се на балкон, држао је  чврсто у уздигнутој руци. високо изнад главе повећу црвену 

заставу. Важан, као диригент, треперећи од заноса као струна на гуслама, запенушано 

узвикну:„ Доле Хитлер. Доле нацисти!“. Гомила се поче окупљати око њега, као око 

вође.. 

Говорници су се смењивали; развијорише се на ветру велике црвене заставе, као 

да их повадише из џепова, из торбица, одјекнуше рески повици разбеснелих људи: „ 

Живијо Стаљин, живијо Совјетски Савез, живила Комунистичка партија!“.  

Смирен, постарији човек, мудрост му зрачи из очију, попе се на мало узвишење, 

као на импровизовану говорницу, тихим гласом  бирајући благе речи позивао је на 

смиреност и разум.  

Узнемирена гомила га љутито одгурну, зачуше се разјарени  урлици:„ Обесимо 

издајника!“.  

После тог догађаја, дуго смо се тога сећали, стално смо се питали шта је било са 

тим  мирним човеком, зашто су били љути на њега? Да ли су му  учинили нешто нажао?  

28. март 1941. године - Дрина, капија бездана - путовање  се ближи циљу. 

Партизанска песма 

На реку Дрину поћ, Водити борбе дан и ноћ Бацати бомбе све На фашисте. 

Из аутобуса који се тресе и дрмуса изрованим макадамом осамдесет километара 
узбрдо и низбрдо преко планинских превоја, од Ужица ка Љубовији, уживао сам у 
планинама обасјаним сунчевим зрацима. У бескрај се простиру тужне, сиве  стеновите 
громаде, у подножју се зелене затамњени шумарци борова и јела, врхови планина са 
снежним бечим капама нестају у облацима и магли. Између стена зјапие црне, велике 
рупе. „То су пећине“ рече мама.  
                      Аутобус поче да мења положај, крете нагло наниже, кабина шофера се 

нагну надоле, седишта се уздигоше. Претходни пејзаж  нагло нестаде. Са обе стране 

пута угледасмо онижа брда, скрише околну природу. Наједном аутобус обасја сунце,   

повукоше се облаци, изађе на утрину са које пуца незабораван поглед на велику реку. 

Далеко у долини; као разљућена змија, вијугала се  укљештена у процеп околних брда и 

планина. Сјакти на сунцу, и повремено се губи у окукама, или би је заклониле гудуре.         
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       Човек озбиљног и строгог лица, који је седео са женом испред нас, вероватно 

супругом, окрете нам се и рече са осмехом:„  Децо, то је Дрина “. 

             Када чух реч Дрина, задрхтах и истински се узбудих. Аутобус се брзо спуштао у 

долину, у сусрет Дрини, као када се коњ у галопу сјури низ падину. Од узбуђења ми је 

срце снажно закуцало, старији брат се смејао, нестрпљиво чекајући, као и ја, да види 

најдражу реку изблиза.  

               Дрина се изненада појави пред нама иза једне окуке; приближавала нам се брзо, 

силовита, узбуркана, плаво-модра, са запењеним валовима и капљицама распршене воде, 

које, као жарке звездице, сијају на сунцу. Као да хоће да се излије на нас!                           

„Сплавови!“, згрјше весело деца, устајући на ноге, уперише прстима у правцу реке.  

                Велики сплавови, састављени од дебала, излетали су један по један из црнила 

клисуре, избачени као из праћке, губећи се у плавим таласима и белој пени, да би се, 

мало касније појавили као окупани, сјајни и чисти, вода се између браонкастих балвана у 

поточићима сливали у реку. На сваком од њих је, спреда и позади, стајао по један човек 

са великим дрвеним  мокрим веслом. Видесмо и једну жену са чизмама до препона, 

дугачке смеђе косе, високу  и крупну као мушкарац, како држи весло, веће од човека, и 

њиме крмани, валови се разбијају о прамац сплава.  

                   Река се мало даље смири, потече споро. Као да више није била Дрина.   

                  Сплавови се, као мали бродови, поређаше један за другим, караван полако 

заплови ка непознатом циљу.    

        ,,Још један сат, па смо у Љубовији“, хоће да нас обрадује мама. „ Тамо ће нас 

сачекати  деда Велизар (Отац нашег оца-напомена Аутора)) са колима, Узовница је на 

пет шест километара од Љубовије. Када се мало одморимо у Узовници, отићи ћемо у 

Братунац,  деди Васи и баби Сави “ (мајчини родитељи)''.  

                Сећали смо се претходног лета, и  Братунца, који се налази одмах преко Дрине; 

прелазили смо преко великог зеленог гвозденог моста, који повезује Србију и Босну.                                                                                              

Сав прашњав, аутобус изрони из облака прашине , крете нагло у љубовијске 

улице. Заустави се . 

 Из даљине нам се упутио деда, смејао се сав срећан; сагињао се да нас загрли 

својим кошчатим ручердама, отврднулим и огрубелим од тешког рада. Као што је имао 

обичај и овога пута је испољавао љубав према нама трљајући оштром брадом по нашим 

лицима, брада је боцкала, али је то за нас било забавно и пријатно. Осетих, као и раније, 

мирис тежачког зноја.  
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Деда је постарији човек, не бих рекао да је старац, висок и снажан, обријане 

главе, риђ, зелене, оштре очи проницљиво су севале около; имао је велике, чекињасте, 

плаве бркове. Деда је био прав и чврст као здраво тврдо дрво. Нарочито је волео 

најмлађег брата, Милића, јер је био плав, као и он; назвао га је Риђа. Осећао сам се 

помало запостављено, а чинило ми се да је и мој старији брат Бора, слично доживљавао 

дедину наклоност према Милићу. 

Када сам  већ био ђак, те стекао извесну зрелост и сазнања, чуо сам да је провео 

као тобџија шест година у Првом светском рату, борио се у балканским ратовима, 

прошао многа ратна страдања, боравио у Грчкој. На Кајмакчалану је изгубио брата 

Драгу, а други његов брат, Обрен, био је неко дуже време у Француској, у пратњи  

Војводе Путника; одакле се вратио са новим навикама и знањима, хтео је да унапреди 

живот сељака у Узовници и околини. Када се јело за столом, говорили су:„  Обрен је 

каз'о да се не сме сркати“. Нажалост, Обрен је убрзо умро од туберкулозе. 

Деда је на десној руци имао само три прста. Експлодирао му динамит у рукама 

када га баци у мирни, дубоки дрински вир; испод Крсмановића гробља у Узовници, ту 

брза снажна матица, мота уз воду, вртећи у ковитлац пену и капљице, и понеки листић, 

или беспомоћне инсекте док немоћно трзају мокрим крилцима. На том месту, у заклону 

ниских врба и погрбљених топола, савијених до саме матице, у које се завлаче дивљи 

голубови и грлице, и у сред дана влада  мрак.  

Деда је данима, у тишини хранио рибе хлебом уживајући у жубору брзака и поју 

дивљих голубова. Кад грлице загучу горе у гају, дочаравају спокојство и мир, кога има 

само ту, подсете га на косидбе и жетве, дајући му снагу и радост. Посматрао је оштрим 

оком, оне веће рибе у дубини, привучене храном коју је бацао у вир, радујући се скором 

богатом улову . 

Био је довољан само тренутак непажње, нешто му одврати поглед, пуче му 

експлозив у руци, груну  као гром из ведра неба, севну пламена муња. Деда је био 

прекаљени ратник  из  првог светског и балканских ратова, безброј пута је гледао смрти 

у очи, огуглао од немилосрдног суровог живота, поумирало му је деветоро мале деце, 

остао му је, за утеху, само наш отац, син Милан, његова највећа нада.  

Није се, као што би многи, предао капитулантски смрти, тешећи се помишљу на 

сина јединца, не, он је ту несрећу схватио као зло коме се мора одупрети: бориће се свим 

снагама до краја. Осети да га сила експлозије обори на травнату обалу, шикну крв, 

зацрвенеше се трава и гранчице, виде своје забељене огољене кости на прстима десне 

шаке. Наше снаге да се усправи, па се опипа левом руком. Оцени да нигде није рањен, 

сем у десну шаку. Схвати, пресрећан да је преживео.  
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Пипну се, завуче здраву руку у џепове.  Сети се џепног ножића, кога је свуда 

носио са собом, напипа у нутграшњем џепу коморана парчиће метала. Тргну се 

радостан, сигурне смрти га је спасао управо тај нож (којег је он називао ведеместер), 

експлозија је, као муња, ударила право у ведеместер, који му је био у џепу испред самог 

срца, који се распрсну у безброј малих парчића. Толико пута нам је причао, усхићен:„ Да 

не би ведеместера, погибох! “ 

Важио је за једног од најјачих људи у Подрињу. Препричавало се у селу и 

околини, како је за време операције шаке, без лекова за смирење, истрпео болове, без 

иједног јаука, пушећи пркосно цигару коју је држао левом руком. Лекари су били 

задивљени. Он је тврд и јак као стена, и прекаљени Солунац.  

Иако су му прсти десне шаке били делимично осакаћени, брзо се повратио и 

привикнуо, наставио је да обавља земљорадничке послове скоро као и раније. 

Деда је био моралан човек, који се трудио да у свакој прилици поштује закон; 

добро је знао да је лов рибе динамитом забрањен. Наиме, 1928. године, на једном 

политичком народном збору у Љубовији, деда Велизар је, као демократа, јавно 

нападнут:„ Милан, син Велизара Крсмановића, никада неће овде добити запослење.“ 

тврдили су радикалски противници.  

Деда је био љут на тадашњу странку на власти. Динамит је био активирање те 

потиснуте љутине, његова освета друштву и поретку. 

„Хвала  богу, видим да сте добро и здраво“, рече деда, милујући нас погледом. 

„Очас смо код куће, па ћете се одморити и јести. “ Осврну се ка нама потежући дизгине, 

на то коњ из места  лењо закаска.  Видесмо како се пред нама искривише дедина чврста, 

затегнута широка леђа. „Дошло је писмо од Милана, у Нишу је, добро је“. 

 „Како је мајка . Ми смо такође примили његово писмо“, одговори мама мирно.  

Коњ је полако вукао кола још неколико километара, без иједног убрзаног каса. 

Деда је строго водио рачуна да све буде безбедно. Наиђе аутобус, а деда завика: „,О! “ и 

коњ стаде. Онда опет тргну дизгинима, а коњ крете из места. 

Драги пејзажи нижу се пред нама, прилазе нам радосни рођаци, поздрављају се са 

мамом, милују нас. Лево од нас, доле, у удубљеном кориту, хучи Дрина, река са безброј 

лица. Око нас су брда, а далеко горе, у ћувицима вире из крошњи црвени кровови 

разбацаних кућа. Поред пута певају чобанице, трчећи за овцама да не оду у зијан. Једна 

од њих, сва у црнини, увија вретено, преде, и кука из свег гласа, неко драг јој је умро; 

кроз кукњаву набраја све добре особине покојника. 

Паде мрак, сјајне звезде обасјаше пут, кола нагло успорише, па одједном 

скретоше у десно,  у сокак. Од куће, која се налази на узвишењу обасјаном месечином, 
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појури ка махнит низ падину пас Хидра, препознао нас је, није нас заборавио од прошле 

године, скаче сав радостан према нама на колима, хоће да нас излиже.  

Кола стадоше пред кућу под брдом, мало уздигнутом изнад кратке стрмине. 

радосна баба се раширених руку упути ка нама, грли нас, још неколико корака па смо 

пред кућом.  

Дедина и бабина кућа је приземна, има кухињу и две собе, а око куће су пратеће 

зграде. Деда није богаташ, али је добро стојећи домаћин. У великој кухињи су сто и 

столице, крај зида је велика озидана пећ, на коју се зими може наслонити и грејати леђа,  

на њој се може и спавати. На пећи је прела задовољна мачка. У кухињи поред врата, 

виси велика слика светог Јована, нашег крсног свеца, где се, сваке вечери пред спавање, 

сви моле Богу.  

Осећали смо свуда око нас неизмерну љубав, срећу деде и бабе што смо дошли. 

Цврчали су усамљени попци, завучени по мишјим рупама у зиду. То је био необичан 

осећај, сличан бескрајном блаженству бебе на голим грудима мајке. Родни крај, код куће 

смо. Успављујуће цврчање у мирној ноћи је за нас наговештај срећних дана.  

Нестрпљиви смо да сване, да почне нови дан, пун узбудљивих догађаја, сусрета, 

игара са друговима, посета, и одлазака на Дрину. 

                      1. април 1941. године – Узовница. 

Небо су прошарали беличасти облаци, са Дрине повремено дуне прохладан ветар. 

Мама гура колица са најмлађим братом Милићем по путељку, крај сивог, прашњавог 

макадама изрованог рупчагама. Понеко војно возило подигне облак прашине, сиве се 

војничка одела, а високи, кошчати официри се испрсе, показујући на снажним раменима 

поносно сјајне еполете. Наша војска је сва  у сивом.  

Старији брат и ја идемо поред маме, ка центру села; у посету сестри наше мајке, 

Секи, и њеној породици. Она је удата за узовничког свештеника Миладина Рачића (који 

је, после Братунца, добио намештење у Узовници). Њихов светлокоси синчић Радмило 

је, вршњак брата Милића. 

„Сутра нам долазе из Братунца тата и мама“, обрадовасмо се маминим  речима.  

Отац наше мајке, Василије Поповић је успешан и имућан трговац стоком. 

Поповићи су дошли у 18. веку из Васојевића у Црној Гори, у Селанац, планинско село 

изнад Узовнице, дакле у Србију. Пре тога су били свештеници, у планинским црквама 

изнад Дрине, између Бајине Баште и Љубовије, да би, крајем 18. века, прешли у Босну, у 

Сребреницу.  
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Један од предака Рабреновић је доспео на врло висок положај генерала руске 

царске армије. У хијерархији царске Русије се још више успео извесни предак 

Милорадовић, који је, пре више од два века, био у руско-кинеском тиму, који је одредио 

ондашњу (и данашњу) границу Русије са Кином. 

Oтац деда Василија, Анисије, прекинуо је вековну свештеничку традицију и 

постао  трговац. Позајмљивао је новац, који му дужници нису враћали, због чега је  

банкротирао. Његов син Василије, мајчин отац, млад и енергичан човек, позајмио нешто 

новца од пријатеља у Сарајеву, започео да тргује стоком, и тако стекао иметак. Када је 

био у могућности, купио је од имућног бега Рустембеговића.земљу и имовину у 

Братунцу  

Отац нашег оца, напредан земљорадник из оближњег србијанског села Узовнице 

1931. године жени сина Милана, који је завршио средњу пољопривредну школу у 

Ваљеву, Зором кћерком Василија Поповића трговца из Братунца.  

Деда Велизар и баба Бојка су били пресрећни,  добиће унучиће, неће се угасити 

лоза.  

Породица мајке наше мајке, Беатовићи, је дошла у Братунац крајем 19. века из 

Херцеговине, из околине Гацка, са обронака планине Лебршника. Бакини Беатовићи су 

такође вековима били православни свештеници. У породици је постојала традиција 

учења. Бака Сава је била најбољи ђак у школи, за време аустроугарске власти научила је 

течно немачки и мађарски; њена кћерка Милена је такође била  најбољи ђак. 

Није био радни дан, нигде никога на путу, ни запрежних кола, ни пролазника. 

Према нама су се монотоно дрмусала шкрипава воловска кола, пресијавали су се 

препуни, прашњави џакови из којих се по тлу воловских кола просуло зрневље пшенице 

и кукуруза. Сељак престаде да удара бездушно штапом вола који не може да се брани, ок 

рете нам се, одложи штап, док кола шкрипе, скоро цвиле чусмо нешто као његов 

поздрав, клањао нм се:„ Бог вам помог'о. Идем у веденицу на Ушће, нека ми Бог опрости 

што ‘во  чиним данаске у свијету неђељу, ал’ нема више брашна, нема се, вала куде, не 

мере се другачије.“ 

Поред пута, на брегу, чобаница трком сакупља овце и козе. Дрвену, излизану 

преслицу заденула за појас, у трку за овцама окреће десном руком од времена потамнело 

вретено и понавља исти рефрен мени непознате меланхоличне народне песме. Кроз 

оголело грање ваља надошла мутна Дрина, само хучи. Црнокоса чобаница појури као 

помахнитала, да врати козу, узвикујући љутито:„ Ђе ћеш?“; у пролазу показујући руком 

узводно, добаци у нашем правцу, засмејавши се гласно:„ Дрина је мутна к'о орање, било 

горе, уз Дрину, велике кише.`` 
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Са друге стране реке, далеко у Босни, између зеленог грања једва препознах  

високе сјактаве шиљке, мама рече да су то витка минарета сеоске џамије. Срећу нас 

мештани, зову да навратимо, поздрављају, срећни што нас виде после дугог времена. 

Сви су према нама добри, скромни.  

Кад стигосмо у центар села, сретосмо течу Добру и тетку Росу Пановиће, блиске 

сроднике оца , око њих облеће буљук мале деце. 

„ Јој, Зоро, глибаве ми руке, радила сам у пољу“, обриса руке о  кецељу тетка 

Роса, забрађена белом марамом, љубећи се радосно са мајком. Течо Добро је занимљив 

човек, земљорадник, а са лицем мудраца. 

Кућа свештеника Миладина Рачића је једна од највећих и најлепших у селу; 

налази се преко пута велике, беле цркве високог звоника и шарених фресака врло живих 

боја. Код куће затекосмо тетку Секу и синчића Радмила.Чисте и велике просторије сијају 

свеже окречене, на зидовима висе слике светаца, на столу, на белом, чистом платну, 

истканом на разбоју, сјакти нов, смеђежути  радио марке телефункен. У овој кући срећа 

влада на сваком кораку, у сваком кутку, то је осећај који нам испуњава душе.  

Осећамо да смо код најближих, у просторији лебди радост због сусрета 

најрођенијих. Две сестре су пресрећне, имају добре породице, децу и мужеве са којима 

се слажу и лепо живе, па очекују много од будућности. 

За разлику од маме, која има црну косу и тамне очи, њена  сестра, тетка Сека је 

светлокоса и зелених очију. Једино су мама и њен брат, ујак Божо, црномањасти; сви 

остали су светле пути и светлих очију.  

Отац породице је био на служби у цркви.  

Са радија у великој просторији одјекну живахна далматинска песма, баш она коју 

нам мама често пева:„ Липе ли су нане, младе Каштеланке, штоно носе рођена, на каиш 

опанке.“ 

 Обрадовах се,  откуд баш та песма?“. 

Пођосмо до цркве, мама рече да се прекрстимо када будемо улазили. Већ нас је 

научила како се крсти, но опет ми узе руку, па моја три прста принесе челу, па појасу, па 

десној страни груди, па левој.  

Уђосмо у препуну цркву, купола сва у лепим фрескама, Узовничани су  побожни 

верници, сваки час се крсте, клањају се, моле се богу  полугласно шапућући. Сви 

су свечано и чисто обучени, лица опаљених сунцем и мразевима, а кошчате им руке 

огрубеле од тешког рада.  
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Свештеник, течо Миладин, висок и кошчат, у црној свештеничкој одори, као гар 

црне браде, пева гласно псалме; крочи повремено међу присутне, махне кандилом из 

кога се шири опојни мирис тамјана, а верници се клањају са уважавањем. Он ужива 

велики углед у селу.  

         3. април 1941. године –Политичке расправе.  

Сунце израња, рађа се изнад брега што се окомито уздиже изнад наше куће, 

огреје прво далека брда у Босни, а онда се, како се диже, сунчеви зраци се све више 

приближавају нашој кући.  

Прозиран ваздух и плаво небо су наговештавали топао пролећни дан. Деда и баба 

су устали у рану зору, сваки дан раде до мркле ноћи, уморе се од мукотрпног рада, па 

једва чекају да падне ноћ, да намире све обавезе и оду рано на починак. Једва чекају и да 

сване други дан, да нешто поору, посаде, пожању, окопају, оплеве, да пораде око стоке и 

пилића. Увече, пре спавања, би се увек помолили богу испред иконе светог Јована 

Крститеља, која стоји  у кухињи изнад врата. 

„Ено пријатеља, долазе!“, дотрча пред кућу задихан дечкић, рођак Драгољуб 

показујући руком на пут, на који из наше куће пуца сликовит  поглед. Путем су се брзо 

приближавале чезе са гуменим точковима, као да чух бат копита снажног коња који 

нехајно каска и фркће; препознах у њима деда Васу и бака Саву. Такву двоколицу сам 

видео у биоскопу у Ђевђелији; давао се филм о римским гладијаторима,: јуришају једни 

на друге у двоколицама, које муњевитом брзином вуку запењени бесни ждрепци. Чезе 

нагло успорише, скретоше удесно у сокак, па узбрдо, ка узвишици на којој се налази 

наша кућа. Стадоше у месту,деда Васо и бака Сава сиђоше, а деда Васо привеза коња, 

упутише се ка нама, обадвоје високи, светлосмеђи, проседи, достојанствени, одевени у 

градско одело. Мама им пође у сусрет, скоро трчећи низ малу падину, грли се са њима, а 

деда и баба стоје пред кућом, гледајући радосно у госте. 

Тада је вођен овакав разговор: 

Деда Велизар:„ Милан је у Нишу, рат само што није плануо, Немци су врло љути 

због прекида пакта са њима 27. марта, морамо се спремати за рат, да нам бог сачува 

Милана“. 

Деда Василије:„ У Босни су могући сукоби између Муслимана и Православаца, 

ако се то деси морамо избјећи у Србију.“ 

Деда Велизар:,, Добро сте дошли, ако Нијемци дођу овде, избјећи ћемо, сви 

заједно у Постиње код рођака Симића; горе Нијемци не могу, планина, спутно је.“ 

Деда Василије:„ У случају рата, Босна ће бити припојена Хрватској, то су 

Нијемци казали.“ 
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Деда Велизар:„ Не вјерујем да ће Руси и Американци моћи да нас заштите.“ 

Деда Василије:„ Тешко је у то повјеровати, они су заузети собом, треба се уздати 

у себе.“ 

Деда Милутин: „Ништа добро нам се не пише, у се и у своје кљусе.“ 

Ђојо Крсмановић:„ Узјећемо пушке у руке, нема друге.“ 

Кум Велизар Ковачевић:„ Биће исто што и у оном рату“ (назив за Први светски 

рат). 

Јово Крсмановић:„Чекаћемо, и виђећемо.“ 

Деда Влајо Крсмановић:„ Проћи ће и ово, ако Бог да.“ 

Одлазећи за Братунац, казаше да ће пратити догађаје, позваше нас да их посе 

тимо ако све буде добро. 

Увече навалише рођаци и комшије; разговарало се о свему и свачему, али се 

највише бистрила политика. Хоће ли бити рата, да ли ће нас напасти Немачка, шта ће 

учинити Черчил, Рузвелт, Стаљин, Француска, наши политичари, наша војска? Неко 

каза:„ Политика је опасна ствар, кол'ко људи због језика изгуби главу.“ Онда неко други 

загалами:„ Проречено је да ће завладати жута раса“. Спомињано је и Креманско 

пророчанство. 

Ђојо, син деде Симеуна, скоро дечак, повисок и кошчат и светле косе, исприча 

како је деда Велизар био један од најјачих људи у Азбуковици:„ Био је за Илиндан 

вашер у Зворнику у Босни, још у доба Аустроугарске, чича Велизар би дош'о тамо са 

момцима из Узовнице; надбацивали би се камена с рамена, и Велизар најдаље баци. 

„Свака част Турцима (погрдна реч, употребљавана за муслимане Бошњаке), и они су 

људска чељад, ал' су вала били љути што је Велизар најдаље бацијо. Морала је 

аустроугарска полиција да их раздваја, све до Црнче, где су на газу, по мјесечини 

прегазили Дрину“.  

Баба Зорка је промрљала:,, Само да ми Бог сачува ђецу и да ми да лаку смрт“.Она 

је из Рађевине. Казала је и ово:„ Ако нас нападну Швабе, идемо у Шљивову, јој, сећам се 

ја и оног рата“.  Њена кћерка Мица исприча како је баба Зорка онога рата била болесна 

од тифуса, те једва остаде жива. Син баба Зоркин, Драгољуб, на то се истински 

разљути:„ Јок, море, није мајка била болесна од тифуса, имала је запаљење мозга“. Не 

знам ко је био у праву. 

           4. април 1941. године - Драго Зврчак, узовнички змијар. 
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               „Добар дан!“, уђе,тајанствен насмешен млађи човек средњег раста. па 

седе са нама за дрвени сто испод већ олистале липе, држећи због нечега непрестано 

кажипрст на челу, као закуцан ексером. Он је  дедин рођак, Драго Томић, звани Зврчак. 

Чувен је као човек који уме са змијама. Личи на једног циркусанта који кроти дивље 

звери и ваља се по поду  кога сам видео на прослави Нове године у Ђевђелији. Његова 

кућа је ближе центру села, уз сами Кучевачки сокак, на брду. Поред мање куће на 

брежуљку, у којој живи са породицом, је и повећа, коју изнајмљује држави, у којој је 

смештена узовничка жандармеријска станица.  

Позвао нас је све у посету. Сиђосмо сви низ сокак на прашњави пут, па окретосмо 

пешице ка његовој кући..  

Од Ушћа, од Крсмановића гробља,  из даљине су нам се приближавала необични 

људи, како су нам се се приближавали,  препознасмо мушкарце, копаче, са мотикама на 

раменима. Када дођоше до нас, видесмо двадесетак њих у народној одећи, са мотикама, 

ашовима, пијуцима, косама и срповима. Сви снажни и здрави; шајкаче весељачки 

нахерили на разбарушеним косама, већина њих плави, неки би носили капе чак и лети, 

када је права жега. Дан је врло топао за ово доба године. Певали су сви у глас, из  петних 

жила, или, боље речено, урлали су; тако мушкарци певају у овом крају Србије: нема 

мелодије, само врло гласно извикивање речи. На крају стиха заори се рефрен из свих 

грла: ``И каје``. Испредају они песме успоравајући ход; пожелеше нам у пролазу 

побожно  „ Помаже бог!“. Ми им љубазно узвратисмо поздрав. 

То су били копачи из суседног брдског села Грачанице, из поља и са брда уз реку 

Грачаницу, сви који имају у узовничком пољу мало плодније земљиште. Оне доле, који 

живе ближе Дрини, у пољу, зову ``доњани``, а оне горе, у брдима и уз Грачаничку реку,  

„горњани.“ Понекад је између њихове деце било истинских свађа, па чак и туча. 

У првом реду ове „ кавалерије рустикане“ је био истински кепец, висок до појаса 

одраслим људима, врло кратких ногу, али са главом великом као и код других сељака; 

капу је шеретски накривио, руке су му кратке и снажне. Носи  мотику, враголански је 

забацио на раме.  

Група копача нас престиже, окрете се нагло удесно као чета војника по команди, 

па пође узбрдо Кучевачким сокаком, баш у правцу зграде жандармеријске станице и 

куће Јове Зврчка. Кад се Кучевачким сокаком приближисмо, чусмо у њиви поред сокака 

одзвањање мотика, пијука, видесмо како из све снаге ударају ашовима о камење, журе са  

једног краја њиве на други, као да их добошар убрзава на бојном пољу; њива је пуна 

камења, само звечи; требало је прво повадити камење, па онда сејати детелину.  

Деда је говорио за ову њиву да је пуна  гујунтара ( змија, гуја). Поља поред Дрине 

су плоднија, а како се иде ка брду, каменитија су и поснија  
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Кепец дође из поља са пијуком у рукама, на пијуку је висила  пресавијена  велика 

дебела змија, коју  је управо убио; стомак јој је зелен и жуто-бео; завитла снажно 

пијуком, и баци убијену змију у оближњи густиш поред сокака.  

Драго се приближи убијеној змији, загледа је пажљиво, окрете се кепецу, па му 

прекорно рече:„ Знаш, ниси је требо убити, ово није отровница, него змија белоушка 

чуваркућа, учинио си велики гријех.“  

Кепец избечи очи, крстећи се, као кривац:„ Драго, ја не знам са змијама к'о ти, 

бијо сам се уплашијо да ме не дојити изненада, нека ми бог опрости овај гријех.. Опет се 

прекрсти, окрете се и оде покуњен  по мотику, зграби је и снажно и звучно њоме зазвеча 

по камењару, као да је кривац, па да истутњи грех. 

Док је све одзвањало од удара мотика и ашова по камењару, Драго Зврчак   

показа на убијену змију:„ Данас је врућина, зато су се змије тако рано појавиле, обично 

измиле из склоништа у топлим летњим месецима.“ 

Окрете се ужареном камењару на крају сокака показавши руком:„ Децо, 

дођидерте до мене, не бојте се ништа, будите мирни.“  

Клекну на каменито тло, па поче да шапуће неразумљиве речи. Нешто зашишта у 

камењару, тргнусмо се престрашени, одмакосмо се подаље, из камењара се измигољи  

дугачка, подебела змија шарка са шавовима поред ушију. „Отровница“, рече Драго, а 

змија стаде пред њим, подиже се на реп као кобра, па поче да палаца језиком према 

њему. Драго јој, на наше највеће запрепашћење, пружи руку. 

 Згранути нисмо веровали својим очима, змија се послушно обави око његове 

руке, са поверењем, сва блажена, наслонила главу на глежањ његове руке. Драго је 

склопи другом руком, као хармонику, и стави је у своју табакеру. Змија се није опирала.  

Драго се опет окрете камењару, поче поново да нешто шапуће; опет се појави 

једна, још већа, шарена змија, уздиже се на реп, и тако оста непомична у густишу,  

подаље од стазе, као зачарана. „Погледајдете ђецо“, рече Драго, „ та змија ће овде бити 

цело време док се ми не вратимо!“ 

Нашем запрепашћењу и дивљењу није било краја: како то он успева да змији 

нареди да стоји и да чека док се не вратимо? Видео сам слику у једној књизи, факир у 

Индији свира на фрули, а кобра се увија пред њим, игра. Али, ово није Индија. Старији 

брат Бора га замоли да нас научи свом змијском занату?. „Кад порастете, још сте мали да 

то разумете. То је породична тајна“, скоро нам припрети Драго. 

Драгина  зграда, у којој се налази жандармеријска станица,је велика кућа на два 

спрата, белих зидова, чистих блиставих прозора са плавим оквирима, кров се издалека 
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црвени међу крошњама високих стабала ораха. Пред зградом би увек стојао понеки 

нехајан, докон жандарм; пушке наслагане у сошке испод доксата пред прагом.  

На клупама испод дрвећа, за великим столом би понекад седео командант 

станице Ђуро, игра шах са мештанином замашћене шајкаче на великој глави обилато 

разбарушене црне косе. Ђуро је сликовита личност, стамен, наочит човек,за појасом му 

виси велика сјајна сабља. Он је Далматинац, из Задра. 

Сунце се приклањало босанским брдима, са Дрине је допирао свеж талас ваздуха, 

који је наговештавао прохладно вече. Јово нас је донекле допратио, стаде показујући 

руком у густиш поред сокака, на наше запрепашћење змија је стајала баш  на истом 

месту, на репу, као укочена. Он се нагну према њој, нешто прошапута, змија се покрете, 

као да му се јави, па у магновењу шмугну у траву.  

Сунце зађе за босанска брда, а Јово рече да, када сунце зађе по ведрој вечери, то 

значи да ће следећи дан бити ведар, а ако зађе у облак, биће кише.  

                    Пети  април 1941 године-Деда сеоски зубар. 

        Данас је сунчан и топао дан за ово доба године. Дрвеће још није олистало, из 

зеленкастих гранчица надиру жућкастозеленкасти пупољци, шарени се  процветала 

трешња. Празнични је дан. Налети ветра доносе далеки звон цркве у центру села. Никога 

нема у пољима, сви су код својих кућа, или у цркви. 

Пред кућом на клупи испод липе седи млада жена из суседног села 

Црнча, Користећи празнични дан  дошла је код деде да јој извади зуб. Држи се руком за 

уста. Иако је очигледно да врло јака зубобоља њен љупки лик претвара  у згрчену болну 

гримасу, црнокоса млада жена кипти од животне радости и женствености.  

Деда је самоуки сеоски зубар. Занат вађења зуба је научио за време 

шестогодошњег ратовања у Балканским ратовима и у Првом светском рату. Као  

тобџија, прошао све битке, од војног зубара, који је вадио зубе војницима у његовој 

војној јединици, научио је занат зубара, деда је кувао и стерилисао клешта, додавао их 

четном зубару, држао главе војницима, давао им шљивовицу да испирају рану после 

вађења. Многима је помогао, па је тако стекао је велике симпатије војника,  

Једног дана аустријски гелер тешко рани доктора, па деда остаде до краја рата 

једини зубар у јединици. Обављао је овај посао на свеопште задовољство.  

Када се рат завршио, наставио је да вади зубе и постао врло цењен и познат 

самоуки зубар у целој Азбуковици, па и даље у Рађевини. Долазили су и из суседне 

Босне, понекад би дошли и Муслимани. Вадио је зубе и никада није било компликација. 

Није му сметало ни то што је после рањавања динамитом изгубио два прста; навикао је 

на ту невољу и наставио је свој неопходни посао. 
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Своје зубарске услуге није никада наплаћивао, једино ш то желео је да помогне  

болеснима. Људи и жене су му у знак захвалности доносили поклон, флашу шљивовице, 

мало шећера у коцкама, сувих шљива, или кесицу исеченог дувана. Никада није хтео да 

прими новац, нити му је било ко то нудио; знали су да би се он увредио.  

Деда је давао упутства баби, беле крпе и марамице су искуваване више пута, па 

потом испране у најљућој шљивовици, зубарска кљешта опрана сапуном, затим кувана 

пола сата у лонцу, а онда опрана чистим алкохолом.  

За то време уплашена млада жена згрченог лица би испирала  уста шљивовицом, 

то је била врста анестезије. Деда се појави из кухиње држећи у рукама кљешта спреман 

да извади зуб, самоувереним кораком приђе столу под липом. Жена га је престрашено 

молећиво гледала без речи, једва чекајући да се спасе несносних болова.  

Баба повуче децу у страну, да не гледају. Зачу се болан јаук жене, а деда, 

осмехујући се победнички подиже увис руку са кљештима, у њима зуб, огроман и бео, са 

дугим црним коренима.  

Млада жена сва сретна, мада је још увек јако боли рана, је исплакивала уста 

шљивовицом. После пола сата када болови уминуше, упути се кући, клањала се захвална 

деди, који јој је давао савете . 

6. април 1941. године - Превртање деда Микине дринске дереглије.  

Из даљине потрчи к’нама повисока црномањаста девојчица, рођака Душанка 

Крсмановић, сва задихана у трку је узбуђена мрмљала гласно, млатарајући рукама..у 

нашем правцу. Дотрча пред маму сва зaдихана забацујући  густу замршену црну косу. 

Једва од узбуђења проговори:„ Тетка Зоро, јутрос је бомбардован Београд, чула сам на 

радију код деде Мике, позвали су вас да дођете вечерас на вести.“ 

Већ смо били сазнали ову трагичну новост, сви су били забринути  за родбину и 

судбину земље.  

Предосећали су да долазе тешки дани, почеће рат.  

„То је објава рата, нападоше нас Швабе мучки опет, ко и оног рата!“, махну деда 

љутито руком. Дедине речи нас охрабрише, код њега нема ни страха, нити 

страхопоштовања према Немцима.  

Деда  Мика Николић је ожењен Видом, блиском рођаком бабе Бојке, мајке нашег 

оца. Њихова кућа повећа зграда на спрат, на којој великим ћириличним словима пише 

``Тромеђа`` , је непун километар удаљена од засеока Крсмановића, стотинак метара иза 

Крсмановића гробља. То је и кафана, и гостионица,  на спрату је пар  соба за ноћење за 

путнике намернике. Са прозора пуца поглед на босанске гудуре обрасле непроходним 
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шумама, и на србијанску планинску речицу Грачаницу која истиче из кањона и прави 

мало ушће у Дрину.              

Деди Мики и баби Види бог није дао децу. Деда Мика је врло успешан 

земљорадник, али и довитљив посленик. Поред гостионице, поседује воденицу и 

стругару на реци Грачаници недалеко од куће, раније је имао и дереглију (тако у овом 

делу Србије зову скелу). Мика је куповао земљу, стварао новац и улагао да га оплоди. 

Маштао је да направи мали хотел, или фабричицу, да стекне иметак својим радом.  

Његова скела је била постављена тачно испод куће, испод пута, превозила је 

путнике, стоку, па и коњске и воловске запреге. Преко целе Дрине, између Србије и 

Босне била је разапета јака, врло дебела челична сајла, која је на обе обале била више 

пута обмотана око дебелих стабала високих дринских топола. Дереглија је клизила по 

дебелој сајли, гурала су је два сеиза (слуге). дугим дебелим моткама у плићаку, или 

веслима када  вода постане дубока. Дрина је ту широка и прилично мирна, па је место 

погодно за скелу.  

Скела је била добар пословни потез, било је доста путника. 

            Седели смо у соби на спрату; још се није било потпуно смркло, а кроз прозоре су 

се на бледуњавој месечини светлуцали валови Дрине, изнад реке трепере контуре 

босанских  брда, као да су џинови који чувају реку.  

            „Чуде, Чуде!“, махну свима нервозно руком баба Вида, проседа и кошчата жена.  

             Спикер Радио Београда је читао вести: "Данас ујутру и касније, Београд су, у 

више наврата бомбардовали немачки бомбардери. Читави делови града су порушени, 

има на хиљаде мртвих и рањених. Београђани масовно напуштају град у збегове, у села 

и склоништа. Немачка је почела необјављени рат против Југославије. Наши пилоти су 

пружили херојски отпор далеко надмоћнијем непријатељу.“ 

              ,, Данас је почео рат. Треба се уздати у савезнике, Америку и Енглеску, у 

Русију“, размишља гласно забринути деда Мика.  

            Мајка је ћутала потрешена, забринута за судбину нашег оца, мобилисаног на 

фронт као резервни официр; брине и за друге своје сроднике, за нас децу.  

             Пред деда Миком сатлик ракије, очи му засузиле, да  би заборавио бригу и тугу 

због рата, и да не мисли на мучну стварност, запевуши тихо, грлено, кроз нос, као да је 

момак:„ А чим дође паша Али-паша, он наметну тумбазли (од јарећих кожа) ћуприју, и 

преметну младе јаничаре!“ Деда Микине зелене очи се још више разводнише, па, већ 

врло узбуђен, прозбори показујући руком на Дрину:„ Ево овде је Али-паша био поставио 

ћуприју од јарећих кожа, ту је била и моја дереглија. А ње више нема.“  
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            Толико пута се причало о томе: у пролеће 1933. године десила се трагедија- деда 

Микина дереглија се преврнула. Тада се удавише  два сина оне бабе Даринке чија је кућа 

доле преко пута кафане тече Добре Пановића. Баби Даринки се десила још једна 

трагедија, слушкиња се убоде на виле које није видела у слами, умре од тетануса  

               Чуо сам раније да је већ пословична Микина дереглија у то време повезивала 

србијанска села Грачаницу и Узовницу са суседним селима преко Дрине у Босни. 

Рекоше да је то био један огроман чамац, скоро брод, направљен од дрвета и челика, 

кадар да превезе одједном, поред десетина људи, и по неколико коњских и  волујских 

запрега и грла стоке. Челични ланац је звечећи клизио преко дебеле сајле, развучене 

између две речне обале. Спреда су била два огромна весла, а позади је био завезан 

чамац, који се у брзацима батргао и бесно лупао о бокове дереглије.  

            Деда Мика потрешен наједном поче да се гласно присећа велике трагедије која га 

је задесила, када се преврнула његова дереглија.  

            Наједном ућута, дубоко се замисли буљећи закрвављеним беоњачама преко 

Дрине у Босну. Изненадно скочи снажно као момак, приђе прозору, просто се тргну од 

призора који виде упиљивши очима укочено кроз прозоре  према босанским брдима.  

             Приђосмо радознало прозору да видимо шта је?  

Глогова планина изнад Дрине у Босни је била у мрклом мраку, наједном се на њеном 

самом врху, појави треперав, испрекидани пламичак, као повећи свитац. Па се запали 

ватрица, па плану, засија истински пожар, који поче да се шири. Схватисмо да се то 

месец помаља иза планине.  

            Деда Мика показа дрхтавом руком преко Дрине:„  Погледајдетедер!?“  

            Не, то није био пун месец, то је био крвав пламени полумесец. Деда Мика упиљи 

очима  у крвави срп полумесеца, као да га тај необични призор стално изнова на нешто 

присећа, па упре руку ка небу изнад Босне:„ Лоше предсказање, тако је било и онога 

рата!“  

            Кад то рече, покуњене главе земљи се врати до стола, сруши се на столицу, 

зграби чашицу миришљаве шљивовице. Искапи, у трену заборави на дереглију. 

           Као да се присети нечега, деда Мика поскочи, окрете се свима присутнима. У 

очима и цртама лица  се видела необична забринутост због предстојећег рата. 

            Изненада гласом који је подрхтавао од узнемирености и забринутости, се спремо 

да нам прича о превртању дереглије. Две невоље, рат и дереглија, се спојише у једну, 

узбудише га и дубоко узнемирише.  
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             Повремено би причао неповезано, или монотоно, као грамофон. Устајао  је и 

гестикулирао као глумац у позоришту, шапутао , смејуљећи се себи у браду  причао је 

сам са собом. Мрмљао је речи брзо и нејасно, као пијанац у сеоској кафани код 

цркве.Час је био озбиљан, час би се осмехивао, а онда би се опет ожалостио. Устајао је, 

седао, сагињао се, говорио тихо, па гласно, прекидао би причу, понекад би скоро 

запомагао; тада га је прекидала баба Вида.  

Рођака Душанка му је повремено постављала питања. Видело се да му време није 

избрисало сећање. Причао је све до најситнијих детаља, као да је то било јуче, а не пре 

неколико година. Деда Мика је умео да верно дочара путнике и догађаје.  

Ево шта нам је деда Мика испричао: 

Било је то оне године када је било много кише. Тога дана је овде на Ушћу ( 

недалеко од варошице Љубовије на Дрини у Србији. Напомена аутора) Дрина била 

надошла од отопљеног снега и пролећних киша, мутна к`о орање. Вече се приближавало. 

Од главног пута ка дереглији води узан пут, па се на стрмој страни закрчише запреге, 

стока, људи и жене, али је ред оних који су чекали излазио чак горе на пут. Босанци, који 

су се враћали из Србије, журили су кућама  желећи  да стигну што пре. Он је стао испред 

њих раширених руку, није им дозвољвао да се укрцају на скелу:„ Не може, сачекајте 

мало, да прођу сплавови!“.  

Дрином, одозго од Лоњина, један за другим су наилазили сплавови, читава 

колона, огромни, искакали би  из таласа и пене, као избачени неком невидљивом силом, 

а онда, када дођу наспрам деда Микине куће, где река постаје шира и мирна, наједном би 

почели да плове спорије, као мали бродови. 

Путници за Босну су били махом Босанци, Срби, који су се враћали из 

Азбуковице са запрегама; радили су код србијанских газда, или су носили брашно, суво 

месо, робу купљену у сеоским задругама. То је био сликовит призор подринских тежака 

са мотикама и вилама на раменима.  

Ретко кад би Муслимани прелазили скелом у Србију, али су тог дана у реду 

стрпљиво чекала и два Муслимана.  Један од њих,постарији, висок и крупан, са црвеним 

фесом и белом ахмедијом (чалмом од белог платна), која му је обавијала проседу 

косу, испод које су блистала два мудра зелена ока, одевен у антерију, испод паса 

беневрек (панталоне са ниским туром), на грудима му се црвени џемадан. Седео је на 

великом алату са кожним седлом. Није био у седлу коња, као што се то обично чини, са 

главом окренутом напред, него леђима окренутим напред и главом унатраг. Држао је 

ћитаб и нешто премишљао. Дизгине његовог коња држао је младић, Муслиман, омањи, 

снажан, крупне главе, широког лица, снажних вилица и истурених јагодица, са 

ћиверицом (врста капе) на глави. 
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Младић из Грачанице, који се ту нађе у пролазу, им одбруси обесно:„ Ви Турци 

сте к'о сунцокрети, ви се свакој власти која дође приклањате. Ко год да дође, ајд Турци, 

ајд Устријанци, ајд Маџари, ајд Рвати,  увек с њима. А ми Срби смо увијек Срби, никоме 

се не клањамо.“  

Стари Муслиман га погледа пријатељски, одмерен и разуман човек, па, тапшући 

га по рамену му рече:„ Аферим, драги пријатељу, имаш право, али треба знати зашто је 

тако. Ми, муслимани Бошњаци, ми смо ти мањина, болан, уколико не будемо добри са 

свијема, нестаћемо, па све чинимо да преживимо.“  

Млађи муслиман се нервозно мешкољио, очигледно љут, а очи су му севале:„ А 

ви, ђаури, ко сте ви, погледај каки сте, црни ко Цигани.  А ми, агарјани, погледајдер како 

смо лијепи и бијели?“ 

Старији потапша по леђима оног српског младића, смешкајући му се 

пријатељски:„ Смири се, младићу! Гријешиш, ми нијесмо Турци, ми смо, ба, само 

муслимани Бошњаци; наше поријекло је исто к'о и Срба. То значи да смо и ми, к'о и 

Срби, мешавина свијех раса са овијех простора, које су се помијешале са Словенима 

каде су дошли, а затим и са свим страним завојевачима, који су овуде пролазили, па и са 

Турцима. Ми смо Словени, али измешани и са другима, ко и Срби Православци.“  

Стари муслиман предахну, извади из џемадана лулу, из уста му излете ка очима 

облачић дима:„ Иш'о сам 1935 године на ћабу  у Меку, и о томе дискутов'о са многијем 

дервишима из цијелог свијета, са ученијем људима, гледали су у ћитабе, они то исто 

зборе.“  

   Застаде, повуче дим из луле, па се осмехну гледајући сетно како сплавови 

полако пролазе:„ Колико ли од тада протијече воде Дрином, моји преци су дошли у 

Слапашницу, ту у Босни, 1845. године из Сокола ту у Србији, из Постијења; мој покојни 

ђед је наш'о на нашем тавану икону Светог Николе, ми смо били Срби који се 

потурчили, то је био наш свијетац, и наша слава. Ми смо један народ, болан.?“ 

Млађи муслиман се није лако смиривао:„ Знамо ми вас, невјернике, добро, 

безбели ми агарјани смо одувијек били издавани од памтивјека, џехенем вас прогут'о. 

  Вече је падало, освајала је тама. Са Дрине је у таласима, наилазио  прохладан 

ваздух, пролазили су последњи сплавови. Људи су били све нервознији, увијали су се у 

хаљетке да се згреју, стока је мукала, а они одозго, са пута, журни кућама наваљивали су 

са запрегама, тражећи да им се дозволи да се укрцају, и да крену преко реке.  

Мика гласно повика:„ Не, не може, саекајте ! “ 

Многи заграјаше:„ Зашто не мере, пада ноћ, окаснићемо, нећемо стићи, не 

желимо да заноћимо вође, ајмо, браћо, доликане!“  
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Руља се узнемири, крену ка дереглији, одгурнуше Мику, навалише трком, у 

нереду, као лавина, да улећу у скелу. Одгурнуше сеизе, неколико млађих Босанаца узе 

мотке и  завесла, загура.  

Мика је  ускочио у последњем моменту, узвикујући:„ Људи подавићемо се, 

станите, немојте за име Бога! “ 

Ту деда Мика застаде и одахну. Искапи чашицу џане, па настави занесено причу. 

Као да је био уморан, тишим гласом, али све узбуђенији, све је нервозније приповедао 

драму на валовитој реци. Спазих благу пеницу у угловима његових усана. 

Дереглија је била преоптерећена, али, одгурнута моткама, ипак крете споро ка 

Босни; захвати је матица, повуче према широком брзаку на средини реке. Матица 

снажно повуче скелу наниже, зашкрипаше ланци, затеже се сајла.  

Ужаснут, Мика виде да се велика сајла, завезана за дрво испод његове куће, 

полако развезује, а затим изнад глава присутних почеше бучно да пуцају влакна.  

 „ Мили Бого, прасну нешто изнад Дрине, пуче к'о прангија“, деда Мика обори 

главу на сто. Као да је смак света. Сатлик шљивовице се задрма, чаша зазвеча као жива, 

али се не просу.  

Уморан, није има снаге, гутао је речи:,,. Сајла се прекиде и паде у воду.``  

Застаде, хукну. Па поскочи, некако скупи снаге да настави п ричу, глас му живну.  

Дереглија, захваћена брзом матицом, поче да се окреће око своје осе, бујица и 

вртлози је понесоше, све брже и брже. Са свих страна се зачуше запомагања:„ Ајој, ајој, 

изгибосмо, у помоћ! “ 

Ззамукаше волови; сви у паници јурнуше на један крај дереглије, где су мислили 

да је сигурније; поремети се равнотежа, претегну на ту страну. 

Скела се одједном преврну, и покри већину путника и сточних запрега. Неки од 

њих су се спасавали пливајући у леденој води, Дрина је хладна и у јулу, погодна је за 

купање тек у августу, после летњих врућина. Тада је била ледена; неки су тражили спас 

хватајући се за преврнуту скелу, или хватајући даске, пењући се на потопљена коњска и 

воловска кола, или су једноставно пливали. Долина Дрине је одјекивала од повика за 

помоћ и мукања говеда. На леденој реци, препуној вртлога и брзака, водила се борба за 

преживљавање. Неки су зграбили мали чамац и почели да се пењу у њега, но чамац се 

преврте. Они наставише низ Дрину, држећи се за њега и јаучући „Упомоћ!“, „Помагајте 

браћо!“.  
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Мика се држао за подебљу даску,  стално запомажући :„Ајој, ајој , помажите 

људи!“. Неколико километара ниже, код Пановића гаја, извукао га из Дрине неки Бркић 

из Црнче.  

Онај стари муслиман је, држећи се за реп свога коња пливао ка обали Босне, 

свукавши пре тога антерију.  

                   7 април 1941. године, Војник дезертер.        

С.Б. је добио позив да се пријави у војну јединицу, а неки нису ни били позвани, 

што је изазвало забуну. Проносиле су се гласине о значајним победама наше војске над 

немачком армијом код Хоргоша, на граници са Мађарском, и код Скадра, на граници са 

Албанијом.  

С. је са групом Узовничана промарширао прашњавим путем ка Љубовији, певали 

су из свег гласа; у Љубовији их је чекао камион за фронт.  

М.М., војник првопозивац, сиђе из аутобуса обавијеним облаком топле прашине;. 

М. стаде постиђен пред оца који се ту случајно задеси:„ Ћаћа, ја се вратијо, официри 

дали пушку, али фали упаљач.“ Отац, сав блед од љутине, спусти седу главу на прса:„  

Сине, ја ратов'о од 1912. до 1918. године са Турцима, Немцима, Бугарима и 

Аустријанцима, ост'о шест година, а ти се вратијо за само неколико дана. Срам те било, 

натраг.“  

М., постиђен обори главу, и оде натраг у своју јединицу. Али где ће је наћи? 

11 април 1941. године, Буди се борбеност. 

 

       Ђуро, командир жандармеријске станице у Узовници, у униформи са еполетама , 

сабља му виси о појасу, уплиће му се у ходу међу кошчата колена, се пење ка нашој кући 

у пратњи супруге. „Дезертери су наша срамота, није тачно да официри не ваљају, то је 

пропаганда фашиста и пете колоне. Добровољаца има све више у брдима око Пецке и 

Крупња, они су наша дика, буди се наша српска борбеност, бранићемо се до последње 

капи крви, нећемо никада капитулирати!“, у ходу скоро да виче командир Ђуро 

приближавајући нам се.  

Неко љутито подвикну:„ Виђен је тенк са кукастим крстом у Јагодини!“  

„ Јок море лажу, оће пета колона да нас обесхрабри!“, рече Мишо Еро и лупну 

самоуверено шаком о дрвени сто. 

                    12. април 1941. године - У збегу. 
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        Деда уђе у кућу видно узбуђен, али пун самопоуздања, настоји да присутнима улије 

храброст:„ Немци су прешли Саву код Сремске Митровице, могу овде бити већ сутра; 

отпор наше војске је слаб, повлачи  се у правцу Љубовије; за један сат идемо у бежанију 

код Симића у Постиње (баба Вида сестра деде Велизара  је удата у Симићима, 

планинском селу Постиње повисоко у планини Соко). Виђећемо шта ће даље бити“.  

    Деда Велизар најчешће говори  ијекавски, као и већина Узовничана, а ако би понекад 

неку реч изговорио у екавштини, просто би се сам себе постидео, јер је мислио да тако 

говоре новопечени господчићи. 

          14. април  1941. године - Немачка окупација. 

Вратили смо се из бежаније у Постињу (за време Другог светског рата, немачка 

војска није ни залазила у висока планинска села, па већина становника овог дела Србије 

није никад видела немачке  војнике). Рођаци Симићи су велика породица, живе у 

задрузи, вредни и сложни, и молили су се Богу. Били су сретни да нам пруже уточиште 

пред окупаторима..   

Млађи и покретни су избегли у брда, само неколико старијих или немоћних 

рођака су остали препуштени судбини у својим кућама.  

Када смо се вратили у село у долини поред Дрине, они који нису били избегли су 

казивали да југословенска војска није ни пружала иоле озбиљнији отпор; други пак,су 

тврдили да је било жестоких борби, али да су Немци били далеко надмоћнији у 

наоружању и техници. Код Кучевачког сокака је  било жестоких окршаја; видели да је 

погинуло неколико немачких војника; други су тврдили да су то били наши војници. „ 

Ама јок, видијо ја својим очима, било је и убијених Нијемаца!“, убеђивао је деду 

Радислав Томић.  

Према казивањима очевидаца, наша војска се повлачила ка југу у расулу, 

бацајући оружје; неки војници су бежали у брда с намером да се врате својим кућама, 

или  у жељи да се придруже побуњеницима. 

          „Пета колона је за све крива, дезертираше сви сем Срба, послали  пуне сандуке 

поквареног оружја“,  покушавао је деда да потисне стид. „Срби су  најбољи војници на 

свету, али, шта то вреди, преварише нас, издаше.“  

             Очевидци, пуни утисака кажу да је када се све смирило, да је  кроз село 

пројурила немачка јединица на моторциклима, остављајући за собом облак беле 

прашине; на челу колоне је у куполи моторцикла са три седишта, стојао немачки официр 

плава људина, дрског и претећег израза лица, са револвером у високо подигнутој десној 

руци, придржавала су га за дугачке ноге два сувозача.  
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„Заплашивање!“, слегну раменима Крсман, лукаво се смешкајући. 

                       

               У Узовници је  сада владала врста безвлашћа, мада више није било ни 

југословенске, нити било које друге војске, сем немачке. Али нигде не видесмо немачке 

војнике  

                 „У Љубовији су, ђе ће бити овде у селу“,  казао је деда зурећи на пут, да види 

да ли се тамо нешто дешава?.  

                     Људи  су се помирили са немачком победом, постепено се враћајући 

уобичајеним свакодневним обавезама, очекујући са леденом зебњом даљи развој 

ситуације. „Не може се из своје коже“, слеже раменима натмурен деда Милутин, млађи 

брат деде Велизара.  

                  „ Равнаћемо се, па како буде, нека нам Бог буде од помоћи“, прекрсти се тетка 

Пела, Душанкина мајка; врло побожна и разумна,  сува као грана,  изразито црнокоса 

погурена жена, вредна као мрав, и мудра као пчелица. Погрбљена се стално крстила и 

савијала земљи. Њен муж, чика Јово, црномањаст, дежмекаст човек, окренут занатима, и 

раду око куће и на имању.имао је обичај да ми у шали каже, кад бих се се појавио у 

њиховој авлији: „Шта има ново, мајстор квариш?“ 

                      

           Крсман, син деде Милутина, сувоњав момак мудрог лика од двадесетак година се 

весело обратио мами:„ Зоро, идем колима у Љубовију, да га поведем?“, показа руком на 

мене.„ Не брини, све је сигурно, коњ је миран, враћамо се брзо, да види дијете и све да 

упамти?“. 

              Мајка се, забринута због несређене ситуације, нерадо сложи, знајући да је 

Крсман поуздан човек од поверења, на крају га посаветова:„ Води рачуна о Босни, пут 

иде поред Дрине, ко зна шта се тамо дешава?“ 

                     „ Ама не, јуче је овђе био човјек чамцем се превезо преко Дрине, каже да је 

у Босни све мирно!“, уверавао ју је Крсман.         

                Призор који смо посматрали из кола, путујући пет километара до Љубовије, 

скоро стално изнад Дрине, је нешто што се не може никада заборавити.  

                  На путу, поред пута на оближњим пољанама и брежуљцима, свугде разбацане 

пушке, митраљези, топови, бајонети, оружје, метци, војничке чутуре, завоји, таини, 

опасачи, капе и делови одеће, чоколаде, гас маске. Понегде преврнути топови и војна 

возила. Нигде не видесмо људска тела, само понека  надувена коњска лешина лежи на 

леђима; као камен тврде ноге штрче уздигнуте увис, као некоме у инат.  
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                  Овај необични и тужни призор личи на хајку за неким ко је бежао, бацајући  

успут терет који му је сметао да бежи, да тако умакне разјареним гониоцима.  

                 Ово је врло понижавајуће, помислих, с тугом се сетих оца. Шта се ту може, 

наша храбра војска је била слабија и принуђена на такво срамно повлачење.  

                  „Завршиће се рат, Немци ће отићи, отераће их.“, ухвати ми Крсман благо за 

рамена.„ Дођу, па оду, тако је било и оног рата.“ 

       

                  Враћајући се из Љубовије, видех на тлу гас маску, замолих Крсмана да 

заустави кола, сиђох и метнух је на лице, то ми је било врло забавно. Крсман ми рече да 

скинем маску, да се коњ не поплаши.  

                   Коњ је вукао кола падинама брда Микуљака, које се окомито спуштају у 

запенушану реку пре ушћа речице Грачанице у  Дрину. Изненадно, без видљивог 

разлога, коњ поче да рже и да се пропиње на предње ноге. 

             Крсман притегну снажно себи дизгине, усправи се на ноге, подвикну: сањиво: 

„ОООО, ООО!“. Једва га некако смири  па коњ најзад стаде, а кола се затресоше.  

                    Крсман је гласно размишљао:„ Да није јеж, или пас, или вук не дај боже?“ 

Поглдао је око себе испитивачки.  

                   Коњ се опет њиштећи пропе, и подиже горопадно предње ноге увис.  

                    „Погледајде!“, узвикну Крсман досетивши се победнички, узбуђено је 

показивао руком ка Босни.  

            Иако је Дрина широка и босанска обала далеко, смо успели да препознамо да се 

нешто  необично  дешава, у даљини близу босанских планина, које се спуштају окомито 

у мало поље према Дрини узбуђени, спаз исмо обрисе великог медведа, излазио је 

гегајући се  из шуме. Упути се тетураво ка реци, а иза њега цупкају два медведчића, па 

се сви упутише право Дрини, као поднапити сеоски весељаци.  

                Медвед загази у ледену реку, заплива  ка Србији, медведићи се снебивају, 

загазе опрезно у брзу реку, па наједном устукну пред леденом водом. Медвед поче да се 

љутито осврће, маше им шапама као људско биће, позива их да одмах крену за њим. 

Мечићи се укочили, неће ни да мрдну у ледену Дрину, чини ми се да се стресају и 

задрхте.  

            Мечка се љутито окрену у води, доплива до обале, зграби за ноге прво једно, па 

друго мече, завитла их, из све снаге баци их више метара у хладну матицу; онда заплива 

и она, па сви заједно замлатараше бесно шапама по води, вода је прштала наоколо.  
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                Коњ се још више узнемири, Крсман узе узде у своје руке, поведе коња што 

може брже ка Ушћу.  

              Иза нас остаде медвед са два мечета, пливају чежњиви ка својој одредници, ка 

новом животу, ка Србији. Кад допливаше у Србију, видесмо их како одоше шепајући уз 

окомити шумовити беспутни Микуљак. Изгубише се из ншег видокруга, заждили узбрдо 

ка високим планинама. 

        

                  Док смо ишли кући Крсман покуша да ми објасни од куда имена Крсман, и 

презиме Крсмановић. „Врло је могуће да потиче од турске речи крсмет, што значи зла 

судбина, знаш, у старо доба су жене овђе давале ружна турска имена ђеци ко Мујо, 

Муса, да оћерају зле болести од мале ђеце, ђеца су често умирала. Тако и ја мислим да су 

дали име крсман, крсмет, да оћерају зло да не дође на њи'ову ђецу.“  

              Загледао сам Крсмана љубопитљиво, некако је другачији од осталих 

Узовничана, више ми личи на професора гимназије из Ђевђелије.  

Крсман ми је, тако једном приликом испричао, када сам већ био поодрастао ђак, 

да није тачно што историчари причају да је назив варошице Љубовија постао од имена 

неког рудара Љубовића, него од назива реке Љубовиђе која пролази кроз Љубовију.“ А 

можда је и назив реке Љубовиђа настао од имена рудара Љубовића?“, упитах га. „Не 

може бити“, одговори зналачки Крсман, „у црногорском Санџаку код Бијелог Поља има 

ријека која се зове такође Љубовиђа, а имена ријека су старија од имена насеобина.“. 

Етничко порекло Азбуковачана је већином херцеговачко и црногорско. 

                  15. април 1941. године – Први дани немачке окупације. 

 

      Враћали су сес рамно поражени југословеснки војници, пешице су се упућивали 

преко брда и планина, неке су Немци отпуштали  из заробљених јединица. Доносили су 

вести које су обесхрабривале  покуњено становништво; причали су о издаји и да 

најчешће није било правог отпора.  

                     Сви заробљени официри су били спроведени у Немачку у логоре за ратне 

заробљенике, као и поједини војници. 

                

                       Из Узовнице  су нестали бивша власт и њени представници, пре свега 

командир Жандармеријске станице Ђуро. Говорило се да је отишао у Крупањ. 

                Наша породица је била крајње забринута за судбину оца. 
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                 Немачка окупација на први поглед није довела до неких видљивијих промена. 

Није било регистрованих жртава у самој Узовници; за неке се претпостављало да су у 

заробљеништву, неки нису ни могли било шта сазнати тако брзо за своје сроднике који 

су  живели у Београду и другим местима.   

                 Узовничани су крстећи се и клањајући до земље шапутали:„ Боже, помози им.“  

                  Живот се наизглед настављао истим темпом и на исти начин . Земљорадници 

су наставили да на њивама обављају земљорадничке послове, као и раније. Они који су  

избегли, враћали су се убрзано кућама.  

                    Немачки војници су били скоро невидљиви. 

                      

                    Међутим забринутост и страх се огледају на лицима. Појавише се прве 

несташице, одређивани су нови порези и намети. Људи су се окупљали око неколико 

радиоапарата на батерије, да слушају вести  из Београда и стране радио станице. Били су 

потиштени и преплашени, а немачка победа је била муњевита и понижавајућа. У 

суседној Босни су почели да се догађају трагични  обрачуни са српским живљем.  

               Апатија је узимала маха, али је било све више оних спремних да се одупру . 

       

             Сишао сам сокаком на пут, чим крочих на ивицу вијугаве прашњаве  џаде, 

наиђоше немачки војници на мотоциклима, сви до зуба наоружани. То је био мој први 

директан сусрет са Немцима, гледао сам их мало дете,  како ми се приближавају, без 

икаквог страха. Нисам тада схватао о каквој се војсци ради?  Колона се заустави,  

немачки војник спусти леву ногу на тло, сви стадоше и почеше да ме загледају, то су 

били љубопитљиви погледи, без мржње или претње. Ипак је било нечега леденог у 

њима. Војник на челу колоне махну руком, као да каже:„ Ама, то је дете“. Упалише 

моторе и одоше остављајући иза себе беличаст облак прашине.  

Мој други сусрет са Немцима се десио следећег дана у дворишту наше куће. Баш 
тада су  били у посети наши рођаци и вршњаци Драго и Максим Пановић, и њихова 
мајка, тетка Роса. „Иду сокаком ка кући три Немца“, показа скоро забринуто руком баба 
Бојка.  

Неки људи су се пели сокаком ка нашој кући. Препознасмо силуете три повисока 
немачка војника у зеленим униформама; иду важно и журно, и сва три држе чврсто капе 
у рукама. Нисмо били уплашени, али смо, ипак, у неизвесности. Деда, који је био још 
увек врло држећи и снажан човек, рече: „Ишли су и по другим кућама, само јаја траже, 
плаше се отрова.“  

  
Дођоше пред кућу и рекоше на на нешто као на лошем српском „Добар дан“, па 

стадоше нехајно, скоро обешењачки изнад дрвене клупе, наслонили се на стабло липе. 
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Сва тројица врло млади, скоро дечаци, повисоки, светлосмеђи, кошутњави али 
неухрањени, делују учтиво и интелигентно, зеленкасте униформе су помало висиле на 
њима. Скоро дечаци. Били су самоуверени, нимало претећи, чинило ми се и да се 
смешкају. Један од њих заокружи мало руком и рече на лошем српском:„Јаје.“   

Баба Бојка  нестаде без речи, невесела им донесе из вајата неколико јаја, држећи 
притом мог плавокосог брата у наручју.  

 
Они узеше јаја, устадоше и одоше, нешто су кратко промрмљавали.  
 
Нису ми нимало личили на окупаторе, него на постиђене младиће  . 

присиљене да просе. 
 
             16. април 1941. године - Удес немачког камиона. 

Тишину прохладног и магловитог априлског јутра, док ромиња сипљива јесења 

киша, а пролеће је, запара дуг, испрекидан  звук, какав никад раније нисмо чули. Тај звук 

је долазио од необичног немачког аутобуса, умереном брзином је одмицао путем испод 

Крсмановића кућа; на његовим бочним странама су били исцртани повећи крстови 

црвене боје. Испушта је звук који никад до тада нисам чуо, тај звук је необичан, 

непријатан. 

Видео сам већ негде кукасте крстове, па се следих од необичног страха. Да нису 

то ти исти крстови? Мама рече да то нису ти крстови, него да је то Црвени крст, 

организација за помоћ болеснима.  

Сазнадосмо да је то немачки камион који превози болеснике, да непознати, 

испрекидани звук означава опасност, позив у помоћ. Код нас нема таквих аутобуса, 

Немачка је Европа, они воде рачуна о болесницима, а имају и богатију државу?.  

Сви су схватили да се десило нешто лоше, али нико није знао шта?. 

Са пута повика кум Вукић:.. Бемачки камион пун војника се сурво у корито  

Грачанице, код Заријине воденице, има рањених и мртвих.  

Узовничани преплашени, су се питали са зебњом који је разлог удеса? Неки се 

плаше саботаже, јер би Немци могли спровести сурову одмазду?  

Ка нама трчи Душанка, сва задихана, хоће нешто важно да нам саопшти, чусмо : „ 

Грешка шофера“.  

Свима лакну. 

              20. април 1941. године - Вести од оца.  
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Неки човек је с пута, из даљине, гласно викао. `` Чуде``, :баба Бојка нас позва да 

се ућутимо. Деда и баба закорачише на брдашце у дворишту да боље осмотре и ослушну   

Чусмо јасан узвик„ О, Велизаре!“.  

Деда му узврати истим тоном, позва га да се попне до куће.  

Сокаком се прилика непознатог мушкарца брзим кораком упути нашој кући 

Приближавао нам се млад, плав човек, сувоњав и омањег раста; носио је у руци штап, да 

се брани од паса. Када се попе на брежуљак , стаде пред нас, није био весео, али је око 

себе ширио доброту и оптимизам, одбаци штап , па подвикну звонко:„ Добар дан, помоз' 

Бог, ваш син Милан је у Немачкој у логору за ратне заробљенике!“. 

Сви смо на окупу. Завладала потпуна тишина, без речи и питања. На лицима  

одраслих забринутост, али и олакшање, отац је  жив. Остала нам је, ипак велика нада. 

Сви смо ишчекивали узбуђени даље вести од придошлице:„ Ја сам В.С. из 

Богоштице“(суседно село), представи нам се, са свима одраслима се пријатељски рукова.  

Деда га позва да седне за сто испод липе. Изнеше му кафу и ракију.  

Сви се окуписмо, нестрпљиви да сазнамо више о оцу.  

„Милан је заробљен 12. априла поподне, код Блаца (јужна Србија, недалеко од 

Ниша); капетан чете, са Немцима смо се сукобили у долини Топлице, било је магловито, 

и није било праве борбе. Већина војника, који нису били Срби, је дезертирала, остало 

нас је мало, без икакве подршке, без оружја; били смо препуштени себи, око нас су се 

наши предавали. Ваш син је наредио да се боримо“,  казао је у једном даху. 

 Сви смо га гледали без речи, чекајући да настави причу. Придошлица испи 

чашицу ракије, наслони  се на стабло липе, па настави, стално пиљећи у штап као 

хипнотисан.  

„Испод моста, неколико десетина метара испред нас, се појави група немачких 

војника, са официром на челу; пођоше право на нас. Немачки официр је пуцао из 

револвера, и ранио у руку војника поред Милана; одмах је пришао Милану, поцепао му 

еполете, скинуо му капу, и разоружао га. Затим је превио руку рањенику.  

„Да ли су Милана ранили или малтрерирали?“, упита га забринуто деда, 

гледајући га право у очи. 

 „Не, однос је био коректан, одатле су нас спровели у сабирни логор у Прокупљу, 

раздвојили војнике и официре и казали да ће сви ратни заробљеници бити спроведени у 

радне логоре у Немачкој, да ће се према њима поступати на основу међународних 

конвенција и одредби Црвеног крста; свакоме ко  буде поштовао власт, биће гарантована 
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сва права. Онда нас камионима пребацише у Ниш. Ја сам био једини у чети из ових 

крајева; ја и Милан смо били ко два брата. Мене су Немци одмах ослободили, због 

лошег здравља. Милана сам видео још једном, на железничкој станици у Нишу, здравог 

и читавог, када су га са групом разоружаних официра трпали у фургоне воза за 

Немачку“. 

„У који логор су га одвели?“, запита деда. 

 „Немачки војници су ми казали да ће сви заробљеници имати право на преписку, 

и ја им верујем; по ономе што сам видео, стекао сам утисак да је то дисциплинована 

војска. Очекујте, убрзо његово писмо“, рече гост лупнувпи обема шакама о сто. „ Ево 

шта вам је послао преко мене, даде ми то у Нишу неки његов дуванац, Нишлија“, па 

пружи мами дописнице, смешкајући се задовољно. 

Мама поче да чита гласно. Рече да је једна дописница писана на немачком, али је 

испод неко написао, читким рукописом, превод на српски; била је послата из вагона на 

железничкој станици у Нишу, написана прво у Лепенику, код Бруса, 10.априла 1941. 

године, а затим отпремљена из Ниша 15. априла.  

Драги мој Вело, (скраћеница од Велизар). Ево ме сада овде. Стално смо у 

покрету. Сада идемо за Краљево, како ће бити даље, не знам. Тешко ми је, али ми нико 

не може помоћи. 

Заробљен сам код Блаца, близу Прокупља. Данас идемо за Немачку. Има нас 

много, официра и војника. Срце ме боли, не могу преболети. Слатки мој Бокота 

(деминутив од Бора, најстарији син), Томо и Милићу, мила моја Зоро, драги оче и мајко, 

љубим вас све, можда последњи пут. Ваш Милан.. 

 Ово је стигло преко Миланка Ђурића, из дуванске станице у Нишу. 

Друга дописна карта из Ниша (на српском): Жив и здрав. Заробљен сам. Идемо 

данас за Немачку. Љуби вас, можда последњи пут, ваш син Милан. 

 И она је стигла преко Миланка Ђурића. 

            22. април 1941. године - Дрина носи лешеве. 

Кроз озеленело грање трепери искричава река, пламти под косим зрацима, као  

пожар, промиче прскава матица лаве, сукља из неког планинског вулкана. Донедавно је 

Дрина била видљива са пута, гране су олистале и заклониле понегде реку од погледа. 

Баба ме је водила за руку; пред нама, усред Дрине се издужило острво у дрвећу и 

шикари, баш наспрам засеока Крсмановића; много је ближе Србији него ли Босни , 
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мештани га зову Крсмановића Чагељ. Деда је причао, када је био велики поводањ 1892. 

године, Дрина је изменила ток, поплавила Крсмановића њиве и направила острво.  

Дрина надошла, сва мутна, ваља, граби, јаке кише пале негде узводно, матица је 

носила стабла поређана једна за другима, неке је нанела на огољени прамац Чагељ 

Крсмановића.  

Када нам снажна матица ове пловеће трупце приближи, згранут, препознах да 

Дрином иду лешеви људи и жена. Тргнух се, протрљах очи, на обали Чагеља 

видех насукан леш  пуније жене у варошком оделу, сав надувен од воде.  

„Тако је било и оног рата“, оптужујућим тоном рече баба, обарајући очи ка земљи 

ме хитро повуче подаље да то не гледам .  

          1 мај 1941. године - Идеолошка надметања и пропаганда. 

Дрина је опевана у легендама, како код православних тако и код муслимана. И 

Турци су јој се дивили,подсећа на сличну вијугаву реку Меандер у Турској.  

Босански муслимани гаје вековима култ ове реке, она је за њих као 

судбина. Имали би обичај да кажу:„ Колико је воде протекло Дрином и колико ће још 

протећи.“  

За Србе је она увек света река, као што је за Индусе Ганг; то је река која спаја, 

или дели, која одувек означава њихове наде, победе, или поразе.  

Неколико дечака и девојчица стајало је на обали реке уживајући у посматрању 

риба, као мала подводна пловила, разних боја и величина, помаљајле би се из прозирних 

плавих дубина. Са нама су били и старији рођаци, Драгољуб и Милић 

Из Босне, из магловите даљине са оне стране реке, допре нешто као попевка, или  

јауци; ослушнусмо и једва разазнасмо речи, више гневне узвике: „Америка чемерика!“. 

Био је то босански Србин, који је оплакивао горку судбину, и неиспуњене наде у 

Америку, која није помогла југословенској војсци против Немачке; чему се онда, потајно 

надала већина Срба, за њих је Америка била симбол пријатељства и подршке. 

Касно је поподне, сунце се приближава брду, после топлог дана прохладна 

свежина је излазила из  Дрине. У реку су падали инсекти, одмах би их прогутале 

изгладнеле рибе излећући високо изнад воде као водене птичице, показујући елегантне 

силуете и белину стомака. Површину реке нешто запара, поче брзо да се приближава 

обали, а одмах затим на обалу, тачно међу нас, излете читав рој риба, које се 

запраћакаше. Помамно су  искакале на обалу покушавајући да се спасу од већих риба, 

које су јуриле да их прогутају. Деца поскочише, изненађена и одушевљена, бацајући се 

на тло да их  покупе. 
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Вода је у овом виру изузетно дубока и бистра, љигаве стене обрасле алгама, 

пужићима и шкољкама су се  губиле у прозирним зеленкастим  удаљеним дубинама, од 

којих нас је хватала несвестица. У виру, од површине до далеког дна пливало је 

мноштво риба, малих на површини, а све вечих ка плавичастој дубини. Из дубине се 

помоли  огромна риба, велика као омањи човек, као ајкула, коју сам запамтио из 

Свезнања, као да је неко окрете нама да је лепо видимо, па се укочи, жмиркала је  у нс 

стакластим очима,. Но, скоро истог часа је нестала. 

Узбуђени рибом коју смо видели, препричавајући догађај, брат и ја 

кретосмо  кући обалом реке обраслом густом шикаром.  

У потрази за новим узбуђењима, упутисмо се стотинак метара узводно, банусмо 

испод гробља Крсмановића где се одваја  рукавац Дрине кога зову Отока, који  паше 

Крсмановића Чагељ; ту обала постаје стеновитија. Одавде се могла сагледати уздигнута 

босанска обала, видесмо сликовит призор,  на трави, у хладу ониже врбе, клањао је 

поснажнији  човек, очигледно муслиман; сагињао се до земље према истоку, према нама; 

назирале су се пете, цеванице и стопала, који су се када би се сагнуо, увек слагали ка 

задњем делу тела. 

Узбуђени данашњим сусретом са Дрином, брат и ја, весело препричавајући  

догађаје, закорачасмо кроз миришљави шибљак. задихасмо се, удисали смо пуним 

плућима дрги мирис наше родне Дрине.. 

Опијени миомирисима озона  пенушавих брзака Дрине, банусмо раздрагани из 

шибљака право пред двојицу младића. Седели су на Ували, у трави поред воде, у 

хладовини испод врба,  уживајући у миру и тишини, коју прекида само шум матице и 

гукање грлица.  

Када нас видеше, као по команди устадоше обојица, гледали су нас радознало.  

Пред нас стадоше, ѕнамо обојицу, то су наши блиски рођаци. Један је средњег 

раста, дежмекаст, врло црне косе, очију и тена, а други  нешто виши и виткији, потпуно 

плавокос, зелених очију и беле коже.  

„Хеј мали, јеси ли за Монархију или за Републику?“, пригрли ме онај 

црномањасти, стежући ми јако руку, смешио се цело време драго; гледао ме је као да сам 

одрастао човек. 

 „За Монархију “, одговорих брже-боље, јер ме је болно стискао, мислећи како је 

то права реч. Он ме погледа проницљиво, осмехну се потапшавши ме благо по рамену. 

 Започеше за нас чудан разговор. Као да одрасли људи наједном подетињише. 

Саговорници почеше да се отимају за реч, прекидали су један другога, видело се да и не 

слушају један другог, само чекају да један другом отму реч..  
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Плави огорчено  проговори:„ Шта нам монархија учини, да нас Немци покоре без 

отпора, за само неколико дана. И твој краљ“, унесе се љутито  у лице саговорнику, „лепо 

нас је напустио, одлете авионом из Никшића за Енглеску, и срамно је однео благо; он је 

за мене издајник. Ми, комунисти, смо рекли своје 27. марта, ми ћемо изгнати Немце из 

земље, 'оћемо ново друштво, једнакост за све. А не, као што је било до сада, власт 

богаташа и експлоататора!“ 

Црномањасти га испитивачки погледа, смишљајући брз одговор; таман почне, а 

овај други га прекине, не да му реч. На крају га монархиста љутито пресече, просто се 

издра на њега:„ Краљ је от'шо из земље, а шта је мог'о да уради, далеко веће државе  су 

капитулирале; отш'о је да организује отпор; остали су зато овде његови људи да се боре, 

четници Јездимира Дангића, нашег човјека овде из Братунца, шефа обезбеђења на двору 

краља Петра; њему је Дангић, на растанку положио заклетву да ће се борити за краља и 

отаџбину, за крст часни и слободу златну.“ 

Републиканац му опет упаде у реч, сада мало помирљивије:„ Знаш, тек ћеш 

видети шта ће се десити, разрађују се планови напада на Немце и Недићевце, имаћемо  

нашу слободну територију. А твоји четници само мудрују и пландују.“  

           Неколико десетина метара изнад нас забрундаше немачки моторцикли, виђамо их сваки 

дан, познајем те мрачне тонове,  само протутње путом ка Љубовији, на свакоме по тројица 

војника у зеленим униформма. Нас  нису могли  видети од густе шикаре што одваја обалу реке 

од џомбастог макадама. 

            Саговорници се брзо повукоше према реци, сакрише се иза грања врба које су шуштале 

над брзаком. 

Плави, једва сачекавши да моторизована колона прође, узе oпeт реч:„ Хитлер  ће 

напасти СССР, треба га овде блокирати, да би Црвена Армија лакше победила. Ви, 

четници сте лелемуди, спори, недисциплиновани, пуштате браде, запатиће вам се 

ваши, ми комунисти смо организовани.“  

Црномањасти, који се стално задовољно смешкао, обрати се весело моме брату и 

мени:„ Знате ли ви момци, шта значи реч ТИТО?  Значи: „ 

Т ајна  

И деална  

Т ерористичка  

О рганизација“. 
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Били смо узбуђени надмудривањима двојице мештана. „Тито је шеф тајне 

комунистичке терористичке организације, који жели да на превару освоји потпуну 

власт“ изазивачки ће М.  

Разговор опет поче да се претвара у малу свађу:„ Слушај М., ми 'оћемо да 

протерамо Немце, и да створимо друштво једнакости и правде за све“. 

„То је лаж, Р., тиме ви комунисти придобијате балавце, изазивате ђецу против 

родитеља, да жена поткаже својега чојека. Ви се борите против Бога. Ономадне у 

Баставу (суседно село), партизанка се попе на сто, задигла ти она сукњу изнад чизама са 

високим петама, па запјева из свег гласа:`` Ја сам Анка партизанка, носим капу са три 

рога, водим чету против бога.`` Шта ћете ви, комунисти направити од нашијех жена, 

растурићете нам вамилије. Нагоните брата на сестру, срам вас било!“ 

Засеваше закрвављеним беоњачама, спремају нова надмудривња? 

Застадоше па се згледаше смиреније. Као да није ништа било, руковаше се 

помирљиво, скоро пријатељски, уз реч:„ Уздравље!“ у исто време, па оде свако својим 

послом. 

Та двојица наших најближих рођака су касније постали крвави политички ривали, 

истински закрвљени непријатељи. 

       6. мај 1941. године - Политичка опредељења нашег деде. 

Деда воли да страсно дискутује о политици, као и већина Узовничана. Иако је   

верник, ипак је имао извесне симпатије за поједине левичарске идеје; комунистичке 

аргументе није унапред одбијао. Проучавао је поруке и монархиста и комуниста, 

чекајући да добије више података, на основу којих ће створити свој став, заснован на 

чињеницама.  

Имао је обичај да нам каже ,да никако није добро што су комунисти у савезу са 

СССР-ом., Једном љутито спусти огрубеле набубреле руке на сто:„ Совјети, то ти је 

Стаљин, Сибир, колхози, пљују на Бога Створитеља“. Деда, српски домаћин ,верује у 

Бога, у рад,  у породицу. Упркос свему, деда се уздао у енергичну борбу Совјетског 

Савеза против Немаца. Ипак у односу на комунисте је био сумњичав, ограђивао се од 

могуће дволичности оних којима је, по њему, једино било стало да освоје власт. 

Као и већина домаћина овога краја, деда је много знао о породичним коренима. 

Крсмановићи су дошли у 18.  веку из источне Босне, са падина планине Романије, 

од Олова; презивали се Бановићи, населили се недалеко, у Осоју, у брдима наспрам 

грачаничке цркве. Бавили су се превасходно рударством,  сточарством и земљорадњом. 

На Романију су дошли из Црне Горе, као Бановићи. Побегли су пред терором Турака, 

једног врућег летњег дана, када се вратише из њива кући, пред вече, нађоше убијеног 
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синка од шеснаест година. Дошао Турчин субаша, затражио воде; дечко му донесе млаку 

воду, разјарен, обесни Турчин без речи потеже јатаган, уби га на лицу места. Бановићи 

се договорише да се освете, па у касне вечерње сате нападоше турску постају; све Турке 

поубијаше, па им попалише куће. Да би избегли освету, исте ноћи се иселише преко 

планинских кланаца, за Босну.  

Деда се често, са сузама сећао свог златокосог сина, кога као дете, покоси 

дизантерија. Његова браћа Милутин и Симеун имали су више среће са децом, иако су и 

њима често умирали потомци; ипак, њихове куће и авлије су биле пуне дечије граје и 

смеха. 

У Крсмановићима се предања као светиња преносе с'колена на колено, деда 

Велизар је неколико пута казивао како је чуо од његовог покојног оца Милића, да су 

наши Крсмановићи у блиском сродству са познатим српским јунаком из Првог српског 

устанка Илијом Бирчанином; , када су у 18 веку ишли из Бирча сви заједно  ка Србији, 

Бановићи крену уз Дрину ка Грачаници, а други сродници са Романије, са њима и 

породица Илије Бирчанина, се упутише у село Ваљевске Ставе.   

Деда је волео да се сећа прошлости:„ Ево донде је долазила вода“, показа руком 

на качару испод куће. „Било је то 1896. године, највећа поплава која се  памти, прави 

поводањ; Дрина дошла довле, до пред кућу, тамо све до подножја онијех брда у Босни, 

неколико километара даље. Све је носила, куће, дрвеће, балване. Покојни отац Милић је 

стално удар'о штап у земљу, све довде, до качаре, мислили смо да је потоп,  Дрина је 

стално надолазила. А онда  штап показа да се вода више не пење, па настаде славље.“ 

Деда је често евоцирао успомене из  ратова. Причао нам је замагљеног погледа и 

сузних очију:„ У Солуну када смо се вратили бродом из Албаније су са нама били наши 

савезници, браћа Вранцузи  Видео сам чете коњице, официре како узвикују: `'Атасон'“. 

Гајио је изузетне  симпатије и љубав према Француској, као и већина Срба у то време. 

Често је говорио да су Французи помогли Србима да се ослободе стране окупације, да су 

наши савезници.  

Ђојо се, пак, никако није слагао са његовим претераним симпатијама за 

Французе:„ Ти, чича Велизаре, и сви ви прећерујете у вашим хвалама Француза. У 

политици нема осећања, него постоје само пуки интереси. Они су нас, Србе подржавали 

у оном рату, зато што смо се борили против истих непријатеља. А Срби од тога 

испредоше читаве бајке.“ 

Кум Вукић, жилав и црномањаст, наслонио се рукама на браду, па пита:„ А шта 

мислиш Ђојо о атентату на краља Александра у Марсељу 1934. године?“.  
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„ Нашег краља су убиле усташе и противници југословенске политике, зато што 

је диктатуром спречио јачање комуниста, а убише га управо у Француској“, оштро ће 

Ђојо, севајући беоњачама. 

Мишо Еро је био познат у крају по својим шалама. Није било скупа у узовничкој 

кафани, а да се не преприча шта је казао Мишо Еро. На његовом високом, снажном телу 

истицала се мужевна глава и светла плава коса. Умео је да мења маске, од доброћудног 

шерета нагло би постао врло бритак на речима, што би изазвало нечију љутину. Смеша 

ове две крајности, склоност шали и забављању саговорника, и оштроумност његових 

опаски, које су понеког жацнуле у срце, управо је чинила необични шарм овог забављача 

узовничких састајалишта: кафана, слава, преслава, села и прела, моби, жетви, купања на 

Дрини, вашара.  

Мишо Еро би  увек смишљао неку опаску, нестрпљиво отимајићи другима реч из 

уста:„ Оног момента када убише краља Александар у Марсељу, недалеко одавле, ту у 

нашим Креманима, пророк Тарабић узвикну: 'Убише краља!'. Како је то знао? То 

Креманско пророчанство ти је чудна ствар“, казао је једном приликом. 

„ Знајте браћо, тамо је погинуо наш краљ, а и француски министар иностраних 

послова!“ узвикну кум Ненад Васић.  

„А краљ је један, а министара можеш наћи и других. Убише краља Александра 

што је спречио комунизам; 'тели су да нам га утрапе, да нас изнутра уништавају, к'о 

Русију; покојни краљ је знао за јадац, не да бато, зато га убише“, лупну Ђојо снажно 

руком о сто, те зазвечаше чаше. 

Деда опет узе реч, да брани Француску:„Ђојо, не гријеши душу,  ја сам видијо 

својим очима како су нас помагали браћа Вранцузи у Грчкој.“  

Наста граја, једни се слажу са Ђојом, а други не. 

Мишо Еро устаде, и грактавим гласом надјача све остале:„ Ама, свако гледа себе, 

свака држава гледа свој интерес``. 

,, Вратимо се у садашње време, шта нас чека: СССР улази у рат, Америка  и 

Енглеска ће заратити још више, свуде у Европи ће  започети покрети отпора. Овде је, већ 

сада безвлашће, каква је то немачка власт, када овде вршљају, скоро јавно, и комунисти 

и четници. А да не говорим шта је тамо горе, у брдима“, махао је забринуто главом кум 

Велизар Ковачевић.  

Радислав и Живко Томић само ћуте, нешто дубоко премишљају. 

„ Долазе тешка времена“, стави руке на сто кум Ненад Васић,загледајући се у њих 

нетремице.  
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„ Вала јес, тако је“, климну главом кум Богдан Ковачевић. 

Ђојо, снажан човек оштрог погледа; устаде, пркосно се исправи и љутито узе реч: 

„ Ама, исте оне велике силе, које су нам радиле о глави у Првом светском рату, то чине и 

сада; нисмо им дорасли, само будала удари два пута у луди камен, а ми то чинимо, по ко 

зна који пут.“ 

Мишо Еро покуша грлато да узме реч, таман заусти, а неко други му отме реч из 

уста. Устаде љутит, оде бесан кући, без речи и поздрава.  

Живко Томић, снажна људина, гласно се насмеја:„ Маните се људи ћорава посла, 

ко је јошte имо вајде од политике. “ 

                9 до  14 мај 1941 године. Посета Братунцу и Сребреници.  

               На путу испод наше куће у Узовнициа стоје кола са упрегнутим коњем, сија му се масна 

кожа, једе зоб и фркће, а повремено би се пропео, нестрпљив да крене. Стриц Крсман вози мајку 

и мене, петогодишње дете, у посету деди и баби, родитељима мајке, у Братунац, оближњу 

источнобосанску касабу удаљену око седам километара. 

         Од Љубовије ка сликовитом зеленкастом гвозденом мосту на беличастим валовима 

намрешканој Дрини, који повезује Србију и Босну, води, када се заокрене ка гвозденој 

конструкцији моста, широк калдрмисани пут, као у неком велеграду. 

         У Србији је немачка власт, а Босна је потпала под јурисдикцију НДХ Независне државе 

Хрватске. На мосту, на прелазу између две државе, нико нас ништа није запитао. Коњ је каскао; 

одјекивала су ритмично копита по макадаму, стара кола су се тресла, а ми смо бројали три 

километра од моста до Братунца. Прођосмо  поред некадашње аустријске касарне, велике 

полусрушене зграде поред пута која потсећа на давна времена; кроз поломљене прозоре 

напуштених просторија би улетали дивљи голубови и грлице, гласно залепршавши крилцима.  

Поред нас промаршира чета домобрана (званичне војске НДХ); официр  гласно и 

жестоко командује; другачији су од војске Југославије: превише машу рукама, дижу ноге 

повисоко; то ми је помало смешно; заклоних се помало преплашен иза Крсманових леђа да 

прикријем насмешено лице. Чух по први пут реч ``сатник`` (војни чин у домобранској војсци). 

Пред нама се појавише црвени кровови Братунца, један пут се одвајао удесно, узбрдо, и рачвао 

се, као рогови горског срндаћа; по путу журе жене са бошчама у рукама и на главама, обучене у 

шалваре. Већина, ако нису и све  су биле откривених лица. Журре у своје планинске засеоке. 

Кроз дрвеће се назиру минарети локалне џамије; ветар је доносио у таласима грлени пој хоџе. У 

даљини  се зачу сетан звон звона. Затим се указа купола православне цркве.                               

Православци журно иду за послом, муслимани се враћају са џуме (клањања) у 

братуначкој џамији. Пред нама се указа врло сликовит призор, који ме подсети на слике из 

Турске, Арабије и Индије, које сам видео у Свезнању. Пролазили су људи са фесовима, у 

беневрецима и антеријама, на грудима им се румене као булке црвени џемадани, као токе; неки 

беху у минтамима (дугачка мушка хаљина); лепршају шарене димије око ногу жена које носаху 
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бошче, џезве, ђерђефе; међу њима на штакама храмље некаки ђутурум (богаљ). Испред свих , на 

алату покривеном ирамом, седи поносито, можда је то хоџа, са ахмедијом (чалмом од белог 

платна), држи у руци ћитаб; поред њега хода поносито муктар (кнез) кравички Мурат. Ибро 

звани Осаћанин,са белим запрљаним платном на оку, лагано хода  и свима око себе телали:„ Док 

је мене Ибре жива, неће моја Фата открити лица, не дајмо се браћо невјерницима“. Жене са 

откривеним лицима би га погледале скоро као у неког чудака, иако им се на лицима види и 

жалост за прошлим временима. Дошао неки нови адет. 

Поред пута муслиманске куће, скривају мрачну унутрашњост, као неку велику тајну. Из 

оваквих кућа би излазиле жене, Муслиманке; само сукну, као пчеле из кошнице. Обрадовах се, 

па то су мамине другарице из детињства; узвикивале су мамино име, плачући од среће што се 

поново сусрећу. Не, оне то не глуме, грлиле су се и љубиле са њом искрено, од срца. Немају  

другачију боју лица, косе или очију, нису мање ни веће од маме, али ми ипак делују помало 

страно, ваљда због мени  необичних поступака и израза лица. Око ногу им се врзмају буљуци 

деце. „ Велики евлад (пород), по ерамеру (вољи) свевишњег“, рече једна жена, сузних очију, 

грлећи  маму. То је била њена школска другарица Евлиха. 

Поред мостића на речици банусмо на повећу бару. Неки полуголи људи се завукли у 

блато, у води до појаса; један изађе, држећи велику теглу пуну дугачких дебелих модрих глиста. 

Мама рече да су то пијавице, њима лече реуму и болове у ногама. Погледах човека у бари, 

увукао се у блато, на бутину и на слабине му прионуле две повеће црно-црвене пијавице, пију му 

крв, тече у воду танак модроцрвенкасти млаз. Он је се само смејао, скоро блажено. Да ли 

пијавице заиста могу да излече? Зар бара није прљава, добиће неку заразу, тровање?. 

Уђосмо у главну улицу у Братунцу, коју чини ред продавница и занатских радњи, а има и 

доста гломазних четвртастих административних зграда, са неколико спратова, заосталих из 

времена Аустроугарске. Ове велике зграде одају утисак берићета, подсећају на давно прохујала 

времена, на владавину поражених држава, гурнутих у музеј историје. Мама , гледајући ове 

велике зграде, рече Крсману, као да би хтела да надјача буку точкова кола:„ Није било баш све 

лоше у Аустроугарској, било је и добрих ствари. “ 

Кроз Братунац одјекује врло необична музика: ударци чекићима о наковње. Братунац је  

варошици вредних занатлија и трговаца, ковача, поткивача, калајџија, грнчара, столара. Сви 

приљежно раде и привређују. Вредноћа, рад и ред виде се на сваком кораку. Успут су нас 

сретали срећни и пријатељски настројени људи и жене, поздрављајући нас радосно и са 

уважавањем. 

Упркос рата, у Братунцу се нису запажале значајније промене; живот је текао својим 

уобичајеним током. У ваздуху је ипак лебдела нејасна  напетост, православци и муслимани се у 

пролазу загледају са неповерењем, сви почињу да сумњају у све, рат може донети свашта; ти 

људи имају вековна искуства, сви су опрезни, ишчекују да виде шта ће бити даље. У њиховим 

зеницама сијају неповерење и сећања на прохујале векове. 

Милена, мамина сестра, висока, лепа девојка, која је увек била најбољи ђак у школи, 

објасни нам да је Сребреница  била посебан случај; када је утврђени турски град Соко изнад 

Узовнице пао у руке Срба, скоро при крају 19.века, Турцима, уствари Србима Потурчењацима, 
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који су се држали ушанчени у неприступачној тврђави, дат је пролаз у Сребреницу; Сребреница 

је на домаку Србије, заклоњена брдима и планинама, и за њих је била погодно склониште. Она 

сматра да православци и муслимани треба да живе у слози.„ Али их увек неко позавађа, да није 

подмуклих људи, живели би увек у слози “ рекла ми је тужно.  

Кола кретоше удесно, према речици која тече из оближње планине у Дрину; избисмо 

право пред кућу маминих родитеља. Кућа деда Васе и бабе Саве је повелика, са приземљем и 

спратом; беле се недавно окречени зидови, кров се црвени, сјакте се светло зелено обојени 

прозори. Двориште је велико и травнато, ограђено ниском дрвеном оградом (да не може да 

побегне стока, спремна за сточне вашаре), назиру се велике штале, амбари, магазе. На крају 

дворишта се уздиже високо дрвеће, а иза њега се, у недоглед, простиру деда Васине њиве. Д   

Деда Васо је надалеко познат као успешн трговац, који се обогатио. Пођосмо уз врло 

стрме дрвене степенице на спрат, где бораве бака и деда, приземље су издали под кирију; 

степенице само шкрипе. Чусмо женски глас изнад нас, препознасмо баку Саву на дрвеном трему; 

гледала нас је одозго, као да се попела на дрво. Сва је срећна што долазимо у госте. Видим да је 

помало погурена, а и у црнини је. 

Сазнадосмо трагичне вести: на железничкој станици у Вишеграду је погинула њена 

сестра Јела, са две ћерке; убише их немачке бомбе. Бака Сава плаче, грлећи ћерку и унуке. Њен 

брат, Мирко Беатовић, трговачки представник фабрике Бата у Београду, мобилисан је као 

резервни официр југословенске војске, и не јавља се. Нема никаквих вести ни од браће Боже 

Беатовића, једног од директора фабрике Бата у Борову, Ранка Беатовића, 

трговачког представника исте фабрике у Високом код Сарајева, ни од Драге Беатовића, 

службеника, који је живео у Шапцу. Није добила поуздане вести ни од других сестара. Била је 

неизвесна и судбина других сродника, разасутих широм земље.  

Стигла је једна добра вест из Београда, ћерка Мира и њен муж, трговац Остоја, срећно су 

преживели бомбардовање.  

Деда Васо је такође био забринут за своје сроднике, од којих није имао скоро никаквих 

вести. 

„Дођите овамо!“, позва нас бака Сава, заборављајући тугу. Загрли нас, и уведе  у велику 

одају.Зачудио нас је призор пред нама: под велике собе био је затрпан  новчаницама. „То је 

новац Краљевине  Југославије, који је замењен новим, не вреди више ништа, то су сада 

најобичније хартије“, објасни бака Сава. Питао сам се мало дете, ако је све безвредно, ко ће то 

надокнадити?. Ваљда ће се то десити кад прође рат. Бака нам рече да можемо да трчимо по 

новчаницама. Газили смо до колена по обезвређеним новчаницама. Стрепимо да се не појави 

деда Васо, њега се сви плаше. Кроз прозор се зачу растегнута песма, тако поју православци, 

растежу: „И ојојој!“; изгледа да су били пијани. Бака Сава отвори врата, и одјекну из друге собе 

музика са радија; у Братунцу је била уведена струја, за разлику од оближње Љубовије у Србији. 

Певачица Муслиманка, коју препознах по изговору гласова х и ч, певала је, врло осећајно, дивну 

севдалинку „Кад ја пођох на Бембашу“. 
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Бака надвика све те гласове:„ Нема Васе, идите, играјте се, јавићу вам кад  наиђе!“. Стала 

је испред собе као стражар, да би нам казала ако наиђе строги деда Васо. 

Деда Васо је познат по својој отреситости;  изузетно правичан, али врло строг, врло мало 

прича, али оно што каже је увек врло одмерено. Када би био у просторији, владала би скоро 

апсолутна тишина; сви би шапутали и кратко изговарали само оно што треба. Када је деда Васо 

продавао стоку на вашарима, његове речи су биле малобројне, али праве, погађале су у душу 

купаца, или продавца. Он је важио за изванредног трговца стоком, био је познат као Васо 

Џамбас, постепено се обогатио. 

Брак деде Васе Поповића и Савке Беатовић повезао је две моћне породице са јаком 

традицијом, и дубоко усађеним култом учења, рада и највиших духовних и моралних вредности. 

Породица деде Васе Поповића је вековима давала учене и поштоване православне свештенике, 

па је била предодређена да игра значајну улогу у Братунцу и околини. Деда Васи је Бог дао 

неколико синова и кћерки, имао је и унуке. Правио је велике планове за будућност. Није био 

сањалица, што зацрта, то и оствари. Његова породица је била изузетно уважавана, али је било и 

завидљиваца. 

Бакини Беатовићи из Жањевице код Гацког чувена су свештеничка породица у 

Херцеговини и у Црној Гори.  

Главно извориште Беатовића је Жањевица, испод Лебршника, у коју су се Беатовићи 

доселили почетком 16. века, из Пилатовца. Скендер Бег, албански националн јунак је имао и 

словенског порекла, сестру Мару удаде за црногорског велможу Иву Црнојевића, а Иво 

Црнојевић  (1459. - 1490.), удаде кћерку Мару за Пилата ( изгледа да је био Латин), и са њим је 

Мара родила четири сина: Беата, Саву, Шекару и Комнена. Беат се одселио у Жањевицу; од њега 

насташе Бети, Беатовићи, Бејати и Бејатовићи, као и Савићи, који се убрзо селе у околину 

Власенице и Бања Луке. Њихов предак, поп Саво Беатовић, био је близак војводи Сочици. Из 

овога брака су настали Беатовићи бабе Саве, Савићи и Рончевићи. 

У Жањевици изнад Гацког је било тридесетак кућа Бе(ј)атовића, десетак кућа Савића и 

пет-шест кућа Рончевића.  

Бака Савина породица је живела високо у планини Лебршник. Причала о усовима, један 

рођак је тако погинуо; три дана су бушили нагомилани снег штаповима, а када су га пронашли, 

био је мртав. Један други сродник је скоро изгубио око док је пекао цицвару: усијана маса му је 

прснула у око; чувени далматински очни лекар из Дубровника повратио му је вид и ранији 

изглед; сви Беатовићи га кују у звезде.  

Када је бака имала шест година, први пут је сишла на пазарни дан, у долину у Гацко. 

Видела је неко чудно створење и питала: „Шта је оно мајко?“. „То је свиња“, објасни јој мајка, 

јер их тада није било у планини. 

Поменути поп Саво Беатовић, деда баке Саве, имао је два сина: Павла и Тодора,  и 

кћерку Василију, касније удату Симић, која се удала у Подравање, изнад Сребренице. Павле се 

доселио у Братунац 1897. године, а Тодор 1900. године. Павле је  учио за попа у манастиру 
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Острог, и када је завршио, требало је да се запопи и ожени истога дана. Сватови, у којима је био 

и поп Саво, одоше у Пиву по младу и доведоше је на брдо Лебршник изнад Жањевице; одатле су 

послали муштулугџије у Жањевицу. Војвода Сочица, послао  свога барјактара у сватове; он и 

Саво се потркаше на коњима. Савин коњ протрча поред неког жбуна, из кога искочи зец или 

нека птица, па коњ нагло промени правац. Саво паде са коња, удари главом о камен и на месту 

погибе. Млада, након  тринаест месеци, умре од јектике . 

Мамина сестра Милена нас изведе да нам покаже оближњу речицу, да мало одахнемо од 

дедине дисциплине. То није била права речица, већ повећи поток, лети би понекад скоро 

пресушио, али је у пролеће или јесен, могао да надође од киша или отопљених снегова; понекад 

се вода изливала и плавила поље. Гледао сам са уживањем  бистру брзу воду, која се пресипала 

по каменчићима, као по неким малим бисерним степеницама; у вировима пливају јата рибица, а 

из корења дрвећа, дубоко у виру, излети понека повећа риба; ракови са пипцима и брковима 

лењо доплове до неког камена, а рибице се у трену разбеже, као стрелице. 

„Мерхаба“ (добар дан ), рече неки млад човек, улазећи у собу. Био је снажне телесне 

грађе, средњег раста, кестењасте косе. То је био комшија Хакија, Муслиман, који је у суседству 

живео са бројном породицом.  Није носио фес, сем у нарочитим приликама; био је у градском 

оделу. Он  је деди помагао у пословима, две породице везивало је искрено пријатељство.Уз њега 

је била његова супруга у димијама, насмејана, витка и живахна жена; очи јој само севају. Грлећи 

маму, стално је понављала: „Јој, моје Зоре!“ Жене седоше, скуваше кафе, испише, окретоше 

шоље. Хакија однесе корито да његова супруга касније замеси тесто за хлеб. „Филџан по 

филџан, оде вакат“, рече мами враголасто Хакијина супруга, устаде и оде, поздрављајући нас све 

весело.  

Бака Сава ми пружи воденицу за кафу, љубећи ме:„ Однеси, заборавио Хакија“,  

тутнувши ми  пакетић млевене кафе. „Дај им кад дођеш, то је она кућа преко пута“, рече она и 

показа ми кроз прозор. Мама стаде поред прозора и рече: „Кажи им добар дан, буди учтив, и 

врати се одмах кући. Гледај испред себе, и пази куда идеш“. Бака Сава се досети: „Пожури, још 

мало па ће им бити акшам (вечерња молитва)“.  

Хакијина кућа ми изгледа врло тајанствена, па закорачих у двориште опрезно; заклоњена 

је од погледа високим зидовима, видех некакве чардаке. Дечаци су се у авлији  играли неке игре 

јахања, зову то „анџазис“; у Узовници слично играју игру „труле кобиле“. Та деца ме нису звала, 

као деца у Узовници, да им се придружим. Хакија ми захвали, помилова ме  по коси, па рече 

„аферим“, а његова супруга се засмеја: „Безбели, овај Зорин средњи  син много личи на Зору“.  

Вратих се брзо кући, мислећи како су сви су били добри са мном. Касније, са временом и 

годинама, увидео сам да је то било необично пријатељство. Мада су се Хакија и његова супруга 

дружили са породицом мајке, то није био случај са нама и њиховом децом. Зато су се браћа и 

сестре моје мајке дружили са Хакијином децом. 

Мама се развесели, исприча како је један од њених Беатовића, у доба Аустроугарске, 

наочит и отресит Херцеговац, био немаран у облачењу: приведоше га, због нечега у Сребреници 

аустроугарски жандари, неки Дане и Мане, мислећи да је скитница. Убрзо га и пустише, 

подсмехујући му се. Када је била велика Светосавска забава, обично немарни Беатовић се појави 
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одевен у ново одело шивено по последњој бечкој моди;  сјакте му лаковане ципеле на ногама, а 

сви га гледају задивљени. Седе он достојанствено у први ред, поред котарског предстојника у 

Сребреници; постиђени пандури га осматраху  сада са страхопоштовањем. 

Расположена тетка Милена исприча нову шалу: неки туњавко је имао у Сребреници 

лепушкасту жену, али склону ванбрачним излетима. Туњавку то кажу, а он наивно прозбори: 

„Зар опет?“. 

Дедина кафана је била у главној улици, баш испред  џамије; уживао сам да посматрам 

братуначког хоџу који клања и пева при врху џамије, горе, високо, небу под облаке; ветар је 

носио грлене речи које нисам  разумео. Виђао сам џамије и у Македонији, али никад нисам био 

тако близу џамији, као сада. „ Како се пење тако високо?“, упитах учтиво постаријег Муслимана 

лукавог израза лица, који је седео за суседним столом са пријатељем и успут разговарао са нама. 

„ Имају, ба, степенице, које иду у круг кроз минарет“, затапша ме он по рамену осмехујући ми се 

као да сам одрастао. „ Шта оџа каже?“, упитах. „ Каже Алах акбар, то ти  је на арапском“ 

одговори ми. „Шта ћеш  бити кад порастеш?“,  питао је, тапшући ме драго по рамену. Већ сам 

био навикао да ме то питају; да бих му учинио задовољство, шаљиво одговорих:„ Бићу ођа“., 

намерно нисам казао ``оџа`` Он се насмеја грохотом, пригрливши ме уз себе, па рече:„ Погледај 

му  само потиљак, овај мали ће бити прави ефендија (научник). “ 

Са нама су за столом седела и два крупна Православца, обојица са великим проседим 

брковима ;  један је био из Бољевице, а други из Коњевића. Саставили главе, певају из свег гласа, 

све одзвања, а на крају завијају као рефрен: „ И ојојоој!“.  Нешто се и споречкаше, схватих да се 

кошкају око песме. Испаде да не певају на исти начин. Чух да је један из Коњевића, из краја који 

називају Лудмер, а овај други из Бољевице, из краја који називају Осат. Каже Осаћанину 

Лудмерац:„ Ви Осаћани сте рогоње, а ми смо љути Лудмерци“. 

Запитах касније баку Саву зашто Осаћане зову рогоњама? .„ Зову их тако јер се у Осату 

мараме и капе, шиљати   к'о рогови.“  

Зар се због тога свађају?, питам се. 

Затим смо прешли преко пута,  до некадашњег дућана деде Васе. Продавац је Салчин. Ту 

је раније било свега и свачега: свећа, дувана, соли, шећера, текстила, свакојаких занатских  

предмета.  

Враћајући се са речице поред Хакијине куће, следећег дана видесмо у дворишту 

постављен сто и столице; двориште сија од чистоће; ту седе деда Васо, Хакија, и један старији 

господин у муслиманској одећи. „То је  братуначки хоџа“, рече тетка Милена, кратко и са 

уважавањем. Нисам могао да одвојим очи од њега: сасвим бела коса и необично смирено, 

племенито и мудро лице. То је прави мудрац, завршио је неке велике стране школе, помислих . 

Слушао сам како разговарају. Хоџа рече:„ Алах Свевишњи да нас заштити, само да не 

дође до међусобних обрачуна и покоља. Историја нас учи, морамо бити мудри. Не смијемо 

дозволити да било ко изазове кавгу. Овај дио источне Босне још нијесу захватиле чарке, али 

горе, уз Дрину, код Скелана, Горажда, и Вишеграда има белаја. Дрина носи лешеве.“  
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Деда је на то рекао:„ Имамо искуство из Првог светског рата, и од раније. Будимо добри 

суседи, као и до сада. Пратимо шта се дешава, сасијечимо сваки сукоб у зачетку. Али, то не 

зависи само од нас, не вјерујем да ми можемо било шта значајније ту учинити. Све је то много 

шире и сложеније, ми смо немоћни. Не само горе, уз Дрину, него и према Романији, већ је било 

клања“.  

Деда је био јако забринут за судбину својих синова и ћерки, а и због неизвесности које 

доноси рат. Хакија је одговорио:„ Враг не спава. Ако искра севне, настаће крвопролиће. Све је у 

рукама Свевишњег, како он буде одлучио, тако ће и бити.“ 

Под великом крушком, чија се лисната купола раширила над делом дворишта, у трави су 

се жуте крупни, опали плодови; око крушке шефтелије на серџади (малом ћилиму), седе деда 

Васо и његов пријатељ Хасан, старији човек са наргилама у устима; био је врло учен , звали су га 

„ефенди  Асан“; тефериче они, пију кафу са рахатлуком, у тепсији пред њима је симит, па мезете 

и разговарају о томе шта их све чека у овим тешким временима. 

„Хаирли, газда Васо, да мало осеиримо (размотримо), будност и опрезност су нам, вала 

потребни, да не буде опет фесата (сукоба)“, рече Хасан, уздахнувши. „Валахи, билахи, Алах је 

свемоћан; колико је Дрина пронијела воде, и колико ће још протећи воде, шта ми можемо 

учинити, ништа болан; инсан је слаб, што но рече рахметли (покојни) илумли (просвећени) 

дервиш Хусеин, нема ничега док не дође кијамет-дан (судњи дан). Алах ће све да уреди, шућур 

(хвала Богу), уздајмо се у њега“.  

А онда осмехујући се, увек склон шали, Хасан спусти наргиле на колена и окрете се 

деди:„ Газда Васо, да се мало маскаримо (нашалити се), ово што се догађа са овијем женскијем 

чељадетима ти је велики марифетлук, нема, ба, више турцијата, дошо чудан земан, зулум 

невјерника; не ваља никако, ваше се откриле одоздо (скратиле сукње), а наше и одоздо и одозго“ 

(мислећи при том ваљда да су многе Муслиманке у градовима већ одбациле и фереџе и димије).  

Увече у Братунцу у главној улици би свирали тамбураши, а међу њима су и мамини 

рођаци Беатовићи. Сви поустајаше да се, љубазно и са поштовањем, јаве мами.  

Следећег дана одосмо у Сребреницу, десетак километара удаљену варошицу у 

унутрашњости Босне, одакле су деда Васини Поповићи дошли из Селанца изнад Узовнице. А у 

Селенац су дошли из Црне Горе, из Васојевића.  Сребреница је дубоко завучена у планине. То је 

типична оријентална касаба,  са високим постотком Муслимана и старинским кућицама. Петак 

је,  пијачни дан. Из околних села би се слегли сељаци да продају и купе што им треба. Мајка нас 

поведе до цркве, где је њен покојни деда по оцу, свештеник,  служио службу; тамо се, иза цркве, 

у хладу налазе споменици, са старинским, временом нагриженим, али још увек  препознатљивим 

сликама, урезаним у мермер споменика. Ту су и споменици Беатовића, предака бабе Саве, који 

су дошли  у Сребреницу почетком овога века из Херцеговине.. 

У порти сребреничке цркве је много света, православаца и муслимана. Гледао сам, 

нетремице, групу муслимана у сликовитој источњачкој одећи: неки су седели, док су 

други полегали по сувој трави. Видео сам и два гушавца, а неко рече да је то због тога што нема 

јода у води. Сретао сам гушаве и у Србији.  
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Сви ти муслимани су ми деловали необично, егзотично , налик на слику из Индије, коју 

сам видео у Свезнању. . 

Деда Васо је одржавао добре односе са свима, ужива велики углед, не само у околини, 

него и у многим местима у Србији, Босни, и Срему, где је одлазио на сточне вашаре. Нарочито је 

неговао добре односе са Муслиманима. Имао је обичај да каже:„ Ја се бавим трговином, 

политика ме не привлачи.“ 

У Првом светском рату у аустругарској војсци, на граници са Италијом,; радио  у 

кухињи, и није ишао на фронт. Једном га одредише за борбене редове,  он се наједе пресног 

кромпира и доби високу температуру; војни лекари га ослободише фронта и оставише у кухињи. 

Деда Васо је био необична личност. Иако је био шкрт на речима, врло озбиљан и строг, 

на свечаностима је умео да живо заигра коло, али га никада нисам чуо да запева. Пред њим је 

скоро увек, био сатлик шљивовице; пио је помало, уз  јело, понекад у друштву комшија, али је 

врло ретко био пијан. 

 Босну и Србију дели само једна река.Те су поделе невидљиве на први поглед, али су 

разлике велике, то су два света. Мени се чинило да  су у Босни и људи различити, па чак и куће, 

а другачије су и навике људи; моја дечија уобразиља  ме је наводила да замишљам да је трава у 

Босни сочнија, да су овце веће, да је ваздух прозирнији, да су брда другачија, да голубови и 

птице другачије гучу и цвркућу.  

Када бих одлазио у Братунац, напуштајући Србију и прелазећи у Босну, као да се у мени  

завршавала једна прича, а започињала друга.Почињао бих нови живот, и заборављао свој стари у 

Узовници, у Србији; као да се у  мени угасило сећање на оно што је било раније, и почело нешто 

ново. Слично је било и када сам се враћао из Братунца, из Босне; закључио сам, нешто касније, 

као адолесцент, да  је то мој лични психолошки проблем, да је потребно да ускладим и усвојим 

обе традиције.  

То је био сусрет  две државе, две културе, две различите нације. То двојство је остало у 

мени све до данашњих дана. 

                   3. јуни 1941. гoдине – Избеглице 

 Из оближње Босне су пристизале све страшније вести-врши се покољ Срба. На  

нашу срећу, сазнасмо да су Братунац и Сребреница поштеђени, барем засад.  

Гај повисоко брдо се окомито уздиже  изнад засеока Крсмановића, да би једним 

својим делом наткрилио Kрсмановића гробље. У гају има зечева и лисица, дивљих 

свиња, пођосмо да јуримо зеца са псом Хидром, па сви вичемо псу нападно: „Држ га!“, 

нахушкавајући да јурне у густиш. А зеца нема нигде.  

Одозго са брда се отворио необичан видик. Боље се виде Дрина и Босна, јер је 

поглед из долине скучен брдима. Ружа, рођака и вршњакиња, плавокоса и зеленоока  

кочоперна девојчица вична верању по стрминама и врлетима, ме ведрог пролећњег дана 
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поведе на врх брда изнад села, на Ђерића брдо па на још вишу Карачицу. Показа ми 

руком ка Босни, у бескрајном плаветнилу  су се уздизале  све више, снежне босанске 

планине. 

Посматрали смо данас са Гаја  нетремице Дрину, а нашу пажњу привуче чамац, 

из Босне, пловио је преко Дрине, просто мили. А путници у њему налик на непомичне 

црне линијице. Чамац прикрајчи, назирем да се црне линије помакоше и расплинуше на  

србијанској обали.. 

Затим се чамац окрете и упути ка Босни, тамо одакле је дошао. Нама се чини да 

су се у Босни у чамац опет неки укрцали. И  тако више пута, чамац је се усмеравао тамо 

и овамо.  

Сазнасмо при повратку кућама,да су пристигле избеглице из подножја велике 

планине Романије, која се високо уздиже између Дрине и Сарајева, из околине 

Власенице, Хан Пијеска и Олова. Траже у Србији спас од усташких покоља. 

,, Тако је било и у оном (Првом светском) рату``, проговори баба  Јелисавка.  

Србијанци су босанске избеглице лепо прихватали, помажући својој сабраћи у 

невољи, онако како су им дозвољавале њихове скромне могућности. Двадесетак 

избеглица је прихваћено код деде Велизара и његове браће Милутина и Симеуна.  

Спазих код бабе Јелисавке, и код суседа кумова Велизара и Богдана Ковачевића, 

преплашене жене како доје расплакане бебе..  

Избеглице су биле потрешене, јер су многима од њих побијени најближи. Нису 

причали много о личним трагедијама, ћутали су погнутих глава. Поштени и искрени, а 

поврх свега скромни људи и жене, промицали су  као сенке,  скоро невидљиви, неће 

никоме да буду на терету Обарали би очи ка земљи, постиђени што су пали на туђу 

милост и немилост, на просјачење.                                                                       

                Србијански домаћини би им давали кров над главом, стан, храну, одећу и све 

друго што су могли, поштовали су их. Заузврат су избеглице уважавале своје 

добротворе. Србијански домаћини су одбијали да им дају послове; они у њима нису 

видели јефтину радну снагу, него свој народ у невољи. Створен је однос заснован на 

високим моралним нормама испомоћи сународницима.  

                      Код бабе Јелисавке су биле избеглице из Бирча, од Олова, звали смо их Ере, 

или Ерцови, што је надимак за становнике тих крајеве (већином пореклом из 

Херцеговине, отуда Херо или Еро); људи познати по својој отреситости и урођеној 

бистрини, и по неизмерној енергији.  

Међу њима је одударала по свему, жена од тридесетак година, зове се Динара;  

високог стаса и изузетне женске лепоте, као зифт црне косе; њене, као ноћ тамне очи су 
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врцале животношћу, бистрином и љубављу. Све је пленила својом непосредношћу и 

заузимањем за друге, спремна да сваком помогне,  постала је омиљена у селу. Усташе су 

јој заклале мужа, двоје мале деце, и родитеље. Са њом су у збег у Србију  дошла два 

брата и две сестре, који убрзо одоше низ Дрину, у села према Зворнику.  

У Ракићима, и у другим породицама уз Грачаничку реку, такође су биле 

смештене избеглице, а међу њима и Велизар Димитрић, из Зелиња, са босанске стране 

Дрине. 

7. јуни 1941. године - Четник из Србије гаси пушком фитиљ лампе у               

                              муслиманској кући у Босни.                                                                                

Из Братунца су  тих дана пред усташама избегли у Узовницу деда Васо и бака 

Сава, заједно са ујаком Божом и тетком Миленом; једино је у Братунцу због  остао ујак 

Вељо. Наиме, десила се непредвидива случајност. Супругу ујке Веље, Љубицу, са 

ћеркицом Олгицом, позва  родбина у оближњу варош босански Зворник, четрдесетак  

километара низводно, поред Дрине; ујко Вељо остаде у Братунцу да сачека вести од 

супруге, па да онда сви дођу заједно у Узовницу. 

Места у нашој омањој кући у Узовници није било за све њих. Рођак Радислав 

Томић, власник простране куће на спрат у којој је смештена месна жандармеријска 

станица, прихвати мамине родитеље да станују у једној повећој просторији 

жандармеријске станице.  

Падао је сумрак, па се спусти мркла ноћ, без месечине. Испред жандармеријске 

станице у Узовници, у позно вече неколико четника са дугим брадама и великим 

брковима, је седело за столом, пили су ракију и мезетили суво месо.  

Радислав Томић узе сатлик ракије, па исприча присутнима , све до 1878. године 

није било дринског пута за Лозницу; на пазарни дан у Ваљеву се ишло пешице преко 

планине Медведника, па онда низ Јабланицу ка Ваљеву.  

Један од присутних четника показа на удаљени пламичак, који се изненада упали 

преко Дрине у Босни. Неко тихо изговори:,, Лампа на гас у кући Турчина Селмановића.`` 

Пламичак би лелујао, гасио би се на поветарцу и нестајао повремено, као неки далеки 

свитац. 

,, Саде ћу му утихнути фитиљ“, махну руком космати четник, горопадна људина, 

у трену узе пушку, поче да је наслања на  повећи камен у дворишту,скоро однекле 

залуталу стену. Очигледно да је био пијан и усплахирен.  

„ Не, никако, за име бога, убићеш му неко чељаде, знам Селмановића, златан и 

добар човјек, не, нипошто!“, скоро да  поче да му отима цев пушке из руке бака Сава.  
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Осиона људина се засмеја гласно, смешкајући се пакосно:„ Нећу му никога ни 

убити, ни ранити, само да се мало нашалим, ето виђећеш, госпоја Саво.“ 

         „ Откуд знаш, откуд ти видиш ко седи тамо у соби поред лампе, убићеш 

некога, немој никако!“ 

„ Знам ја све, не брини стара, виђећеш да ће све бити у реду, и да нико неће бити 

ни рањен, нити убијен, а  да ћу фитиљ утихнути“, одгурну oн благо али одлучно баку 

Саву. Седе на земљу, наслони цев на камен, нанишани и опали.  

Истога момента пламичак у Босни усахну. Он победоносно скочи увис. 

Следећег јутра, када освану, шум брзе речне матице надјачаше ветром ношени 

повици са оне стране, из густог зеленог шевара поред саме Дрине. Погледасмо, а у Босни 

стоји  човек ,виче из све снаге, запомаже:„ Немојте, људи, тако вам Бога, убићете ми 

чељад, немојте, молим вас!“.  

Радисав Томић препозна глас који је једва допирао са друге  обале хучне реке, 

упућен Србима у Србији, који су у то време били на обали Дрине:,, То  је Селмановић.``  

У даљини на босансој обали је стајао мирно повисок човек, без страха од 

пуцњаве, прави отац, забринут за своју чељад, не марећи шта ће са њим да буде. 

8. јуни 1941. године - Партизан одузима деди револвер. 

Деда Велизар је имао обичај да од нас деце захтева да му прикопчамо дугме на 

рукаву кошуље око зглоба на месту где почиње шака. „ Сапни-де ми!“, казао би журећи 

неким послом, пружајући ми у пролазу велику кошчату руку, набреклу од напорних 

тежачких радова. Није било лако прикопчати дугме, нарастао ручни зглоб, једва бих 

успевао да некако прикачим дугме, и то уз помоћ старијег брата.  

Деда је имао крупне ручне зглобове.Тата, његов син, нема такве руке; изгледа ми 

да наш отац више личи на бабу Бојку, своју мајку, али има уске кукове и широка рамена, 

као и деда Велизар. 

Залаја пас, а одмах потом у кућу бахну група врло строгих партизана. Уђоше без 

куцања. Промрљаше мрзовољно:„ Добар дан!“. Млад, плав и врло самоуверен партизан 

уђе у собу где су спавали деда и баба , никога није запитао за дозволу, само процеди 

деди кратко и јетко, показујући руком:„ Стари, отвори-де овај дрвени сандук!“.  

Тај дрвени сандук је за нас децу био највећа тајна, никада нисмо добили дозволу 

ни да завиримо у њега. Деда је у дрвеном сандуку држао личну документацију, ту су 

биле похрањене слике и драге успомене, писма, исечци из новина, књиге о 
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пољопривреди; деда је био напредан земљорадник који се образовао и читао часописе и 

књиге из пољопривреде и сточарства, покушавајући да стечена знања примени у пракси.  

Деда отвори сандук, партизан приђе, гурну руку у њега, напипа нешто, насмешка 

се себи у браду, тргну благо руком, извуче победнички нов, сјактећи револвер, који је 

деда ту дуго чувао, нашао га после повлачења југословенске војске,  јако му се свидео, 

чистио га и подмазивао. 

Млади партизан узе омиљени дедин ревовер, одмах га као трофеј дрско задену 

себи за појас.  

Деда је ћутао, уздржавао се, али је неуобичајено, млечно бледило његовог 

натмуреног лица казивало да је врло  љут.  

После тога су партизани брзо нестали, као што су и дошли. 

Овај догађај са револвером је имао значајан утицај на формирање дединог става 

према партизанима. Оценио је то као пљачку недостојну регуларне војске. Није му 

никако било јасно како је партизан знао где се налази револвер, а одмах га пронашао?. 

Деда, који је провео шест година у Првом светском рату, борио се у Балканским 

ратовима, добро је знао шта је тада била српска војска, поштена, морална, никад није 

крала, силовала, поштовала је противника и војне законе.  

А како се ови понашају?  

         10. јуни 1941. године - Банатски Немац у посети. 

Овог  поднева киша је само добовала по окнима прозора, испод куће се 

повремено засија наквашена  трава, тако бих радо загазио да ми опере гола стопала? А 

преко Дрине се у зелене окомите падине босанских планина  завлачила  беличаста магла. 

Пас Медо савио своје вучје снажно тело испод пушнице за шљиве, па сањиво повремено 

завије, протегне се као људско биће, завуче се у сламу,  настало би његово блажено 

време спавања. 

Баба Бојка стала пред кућу, огрнула се преко главе старом реклом, док гледа у 

Босну, сјајне капљице и кише су се скупљале по њеном лицу и обрвама. Окрете се према 

Мачковом камену одакле обично долазе невремена:„ Ово ће дуго падати, неће богами 

стати киша.“  

Поглед јој залута сокаком који се од пута поред Дрине пење ка кући на брегу. 

Зачуђена и помало забринута  нас обавести:„ Ене некога чојека иде уз сокак?“ Брже-

боље  уђе у кућу, забринута се загледа у деду:„ Ено Немаца иду уза сокак.“  Деда се 

приби уз  прозор кухиње:„ Јес, али иде само један. Оће јаја.“  
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Сви занемесмо чекајући непознате посетиоце. А завезани пас Хидра гласно 

залаја. 

Утом придошлица закуца снажно на врата, пред нама се помоли зелена 

униформа, као страшило за птице на њиви. Сви се тргосмо, као поливени хладном 

водом. Пред нас стаде немачки војник, средњег раста и питомог израза лица, стресајући 

на прагу капи кише са капе; проговорио је смирено и тихо, чистим српским језиком. Сви 

смо ћутали, изненађени.  

Представи нам се благим гласом, више налик на неког преобученог суседа, него 

ли на немачког војника; повери се деди је Немац из Баната. 

„ Стари, дај мердевине, имаш ли сувог меса на тавану?“ , упита строго.. 

Изгледа да је гладан, треба му храна:?  

Доносећи мердевине, деда му уљудно одговори:„ Има нешто од прошле године, 

боље да ја донесем?. Немојте ви, горе има дима, јако је загушљиво.“  

Немац не одговарајући, ћутке, без речи, поче самоуверено да се пење уз дрвене 

стабилне степенице мердевина. Деда насу у пећ читаву кесу алеве паприке, разгоре се  

ватра, сукну дим навише. После неколико минута, Немац  сиђе кашљући и бришући очи. 

Постоја без речи. Оде љутит. Без довиђења. Без погледа. 

Постојао је у то време прећутан договор,  не убијати немачке војнике, Немци су 

претили драстичним одмаздама. Страдао би незаштићени народ. 

   11. јуни 1941. године - Немачки војници као удварачи. 

Смркавало се, кроз топло вече би пролетео понеки свитац. Код мештанина у 

суседном селу, младог ожењеног човека, дођоше два немачка војника. Један од њих, 

златокоси момак, истински  џин, очигледно поднапит, није био нимало агресивно, 

напротив, деловао је уљудно, очи су му весело севале, засјакташе када спази неколико 

младих једрих жена избеглица. Ушао је расположен у велику кухињу у приземљу, из 

које се иде, са бочних страна у две велике спаваће собе.  

Помало накресан, златокоси џин се обрати присутнима весело мешајући 

неколико српских речи које је научио, показа обешењачки на два кревета у кутку 

кухиње:„ Цвај кревет, цвај дамен, заједно“, упре ноншалантно прстом у комшију и 

његову жену, па у заносну избеглицу као мрак црнокосу Динару.  

Настаде напета тишина  прекидана  неразумљивим мрмљањем комшије, кога је 

очигледно таква понуда дубоко забринула. Нервозно показа руком на велика врата у 

соби,  његова супруга нестаде кроз врата, и уклони се као сенка.  
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Избеглице и Динара искористише благу збуњеност Немца, па у трену нестадоше 

у суседству. 

Немац није више инсистирао, нити се понашао насилнички; обојица су устали и 

отишли некуда на моторима, који су их чекали на дну сокака поред пута. Зачу се брујање 

моторцикала, а рефлектори запараше тамну ноћ. Отишли су према Љубовији. 

                 24.  јули 1941. године – Покољи. 

Из даљине, однекуд из Босне, преко реке једва допре већ познати јаук жена, 

очигледно нарицање за убијеним ближњима.„ Млађеновићима опет усташе некога 

заклале“, подиже ожалошћена баба Бојка руке ка Босни. Кум Ненад Васић је седeo под 

липом, испред куће, а пред њим  чашица миришљаве ракије џане. Ћутао је снужден, не 

знајући ни сам шта да каже.  

Сви смо мислили исто, тако близу, ено голубови прелетеше у Босну, а нико им 

одавде не може помоћи?. Шта су границе? Шта је рат?  Усташе могу да дођу овде?, 

задрхтах. 

Поред кума Ненада седе  девојка Кристина, избеглица од Олова; само ћути, као да 

је изгубила моћ говора, постиђена што је пала на терет другима; њена, као зифт, црна 

коса је била донедавно дуга и падала јој на рамена; неколико дана раније јој је 

подсекоше, због вашки и гњида плашећи се епидемије тифуса. Потражи од маме дебели 

беличасти чешаљ, гурну  га у косу, полако га провлачећи све до корена влати  косе. Онда 

би га извукла, загледајући га радознало. Између танких пластичних зубаца дебелог белог 

чешља видела се по нека мала, жућкаста вашкица. Кристина би узела са земље мали 

каменчић и притиснула вашкицу; она би се распукла, зацрвенила би се кап крви. 

 4. август 1941. године - Писмо од оца из Нирнберга у Немачкој. 

Драга моја Зоро, 

С плућима сам сада добро, добијао сам валеријан. Реци родитељима да сам добро. 

Буди јака и поносна. Знај да ја често мислим на тебе. Твоје слике држим стално у 

рукама, оне ми дају снагу да све ово поднесем. Поздрави све.  

Тебе љуби, Увек само твој, Милан. 

11. август 1941. године, Нирнберг - писмо оца из немачког заробљеништва. 

Драги мој оче, 

Од Зоре сам добио једну карту, пошто је пакет одобрен, пошаљите ми одмах све 

што сам тражио. У истом пакету пошаљите само 300 цигарета, а остатак задржите. За 

следећи пакет припремите једну кутију од плеха, са два килограма старог сира и кајмака. 
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Од преобуке припремите: две кошуље, двоје гаће, два пара чарапа од вуне, један пар 

чарапа званих штуцне, један шал, пуловер, и рукавице. За ове ствари ћу вам послати 

посебан купон. 

Све вас пуно поздравља, 

Ваш Милан 

15. август 1941. године - Бекство ујке Веље пред усташама преко Дрине. 

Данас је облачан и хладан дан за ово доба године. Густи слојеви магле се 

спустили са окомитих босанских брда, налеглих на Дринине букове, као у кревете. Као 

да је изненада дошла јесен?. Дрина надошла, па само ваља, гура, као и увек негде жури.  

Старији брат и ја смо стајали на стеновитој обали реке 

испод Крсмановића гробља, на улазу у Узовницу, недалеко од 

места где је некад била дереглија деда Мике Николића. 

Посматрали смо са уздигнуте обале велике рибе које су долазиле 

у стеновите плићаке близу обале , у потрази за храном. 

Са удаљене босанске стране реке спазисмо да нешто 

необично поче да се дешава. Није се могло разазнати шта је по 

среди, као да је се нешто нејасно приближавало, забеле се 

таласићи? До наших ушију допреше неуобичајени људски 

узвици? Као запомагање? Како нам се та необична прилика                

Ујак Вељко Поповић. 

усред реке приближавала, разазнасмо да то плива неки човек. Када се још мало 

приближи, препознасмо да плива само једном руком, а у другој, високо изнад воде, држи  

одећу и ципеле.  Пливач је снажан, чим Дрину препливава само једном руком?. 

Многи  снажни сеоски младићи се не усуђују да препливају Дрину на том месту, ни по 

најтоплијем времену, када је Дрина мања, а камоли кад је изненада надошла, мутна и 

хладна као данас, узводно су падале обилне кише.  

Шта ли тера овога човека да то чини? Били смо нестрпљиви да видимо необичног 

пливача?. 

Када се мало приближи, јасно разазнасмо речи, неколико пута је очајно узвикнуо: 

„ Мајко Србијо!“.  

Непознати je допливаo сасвим близу нас. Босим ногама je додирнуo клизаво 

каменито тло реке обрасло муљем, тражећи чврст приступ обали. Клизајући се и 

посрћући, поче да се пење на слузаву камениту обалу Био је то висок и кошчат човек, 
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светле косе и очију, у кратким, белим мушким гаћама што се спуштају ка коленима;  

држао је високо у рукама цело своје бреме, одећу и ципеле, пазећи да их не покваси. 

Савлада клизави стењак, победнички закорачи на обалу, седе задихан на травнату 

падину, па одложи оно што је држао у рукама.  

Погледавао је у нас сузним очима. Приближи нам се, изгрли , поче сав мокар и 

задихан  да нас љуби.  

Брат и ја смо ћутали, збуњени, залеђени, чак се нисмо ни обрадовали, нисмо га ни 

препознали одмах. Радовали смо се што се незнанац из Босне спасао. 

 Он нас запита за маму. Из магле навреше загубљена сећања, препознасмо и ми 

њега, то је био ујко Вељо, брат наше мајке. 

Пођосмо све троје нашој кући, ујак Вељко корача узнемирено, још није довољно 

дошао себи. Сви присутни га опколише. Мама му донесе суву преобуку, он се згреја, 

понудише га храном.  

Када се мало примири, кад му се колико толико поврати снага, испрекидано 

исприча, да му је сусед Хакија, муслиман, верни пријатељ породице, јавио да усташе 

долазе да га закољу, ујко Вељо искочи из куће, једва стиже да се обуче, појури у шуму 

преко села Слапашнице да се спусти Дрини наспрам Узовнице, знао је да су тамо  

његови ближњи. Његова супруга Љубица (које је била мис Босне и Херцеговине) из 

Зворника, са кћеркицом Олгицом, је пре догађаја који су изазвали бекство мамине 

породице из Братунца у Србију, била отишла у посету родитељима у Зворник; у том 

ратном вихору ујко Вељо је  изгубио везу са њом. 

Био је врло забринут за судбину своје супруге и детета, плашио се одмазде 

усташа.  

Једног дана М., Србин из села у Босни, пређе чамцем преко Дрине, донесе му 

поруку од муслимана Н. из места С., да дође у одређено време у село Сакар, на српској 

страни Дрине у Зворничкој клисури, где ће га чекати чамац, да га превезе у Босну, и вра 

ти отуда натраг са супругом и кћеркицом.                                                                                                        

У планинском селу Сакар Дрина је уска, валовита, и стешњена окомитим 

планинама у клисуру. Чамац је дошао из Босне, љуљао се на плавим запенушаним 

валовима као орахова љуска, а у њему насмејани Н. Загрли ујку Вељу, прошапута му на 

ухо враголасто:„ Хајде, Вељо, болан, ено чекају те Љубица и ћера, тамо под оном 

тополом“, показа му руком према Босни.  

Затим је превезao збуњеног ујку Вељу преко воде у Босну. 
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Тада му се траг изгубио. Сазнали смо, касније, да је убрзо после тога убачен у 

камион који је чекао спреман, и спроведен, прво у затвор у Тузли, а одатле у логор 

Јасеновац у Босни, на обали Саве, где је убијен маљем у главу, баш на Светог Саву,  у 

јануару 1942. године. Сазнали смо да је исту судбину у Јасеновцу, истога дана, доживео 

и брат баке Саве, Ранко Беатовић. 

Очевици су нам испричали да су их усташе прво натерале да пробију лед на Сави, 

да се окупају, а када су излазили из ледене реке, на њих су насрнули маљевима. 

           20. август 1941. године - Сусрет са Титом. 

 Опет смо били у бежанији, овога пута код рођака у планинском селу на падинама 

Сокола, или Медведника, не знам тачно где?. Tу смо избегли из села Узовница у долини 

поред саме Дрине, колале су свакојаке гласине заплашених мештана-да је могућа 

немачка казнена експедиција? А Немци нису никада залазили у ова брда, наши рођаци 

одавде нису досада видели ниједног немачког војника. 

Ти рођаци су спомињали мами да се горе у планини појављују некакве војске. 

,,Четници су домаћини, верују у Бога, за Краља и Отаџбину``, подиже чашицу 

миришљаве џане плећати брка, очев рођак, као да наздравља, скоро да је бркове завио за 

уши.  

Његов синовац дечак, а замомчио се, кочопери се окрућао, неће ни да чује:,,Чича, 

немој молим те, партизани хоће правду  и једнакост за све.``  

Нису се свађали, само су мало поразговарали, па се вратише сложни својим 

свакодневним пословима.  

Спазих у светлом сунчаном дану, из даљине некаква војска је улазила и излазила 

из суседне повеће зграде белих зидова и као крв црвеног крова, однекле су журно 

долазили, сливали се као мрави у мравињак. Неке видех изблиза, лепо су им стајале 

складно скројене униформе, а на главама необичне капе, личе на српске шајкаче, али су 

доста другачије, издужене су, напред и позади имају као мале рогове.  

Виђао сам од почетка немачке окупације и четнике и партизане, четничке капе су  

праве српске шајкаче, или црне шубаре, са великим сјајним беличастим кокардама.Нису 

колико се сећам носили сопствену четничку униформу, него сеоска или грађанска одела. 

 А они партизани  које сам сретао за ово време, су имали лепо скројене војничке 

униформе, њихове капе су звали ``титовка``, сужавале су се кројем ка темену, а 

завршеци су били зашиљени, као рогови, насред капе напред на челу се сјактала црвена 

звезда са пет кракова, такозвана петокрака. 
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Учини ми се да су они војници, што их малопре спазих недалеко од куће 

партизани, препознах их најпре по капама титовкама са сјајним петокракама, и строгим 

понашањем.  

Приближих им се радознао, изненадих се, са њима је био онај синовац што је 

хвалио партизане да се боре за једнакост и правду за све, баш тада му приђе строга 

људина, стави му титовку на главу, натуче је помало бахато, синовац сав насмејан је 

радостан брзо је намести рукама, лепо му је стајала,помислих. Иако су самоуверено 

носили машинке на грудима, нису били нимало претећи.  

Један од њих сав насмејан ми пружи сјактаву петокраку:,, Узми мали, чувај``, 

рече ми помиловавши ме благо по коси. 

Очев рођак из Горњих Крсмановића у Грачаници, чика Бибо Крсмановић, 

црнокос, повисок младић, партизанска униформа му лепо стоји, поносно носи титовку 

на густој разбарушеној црној коси, често је одлазио важно тамо и овамо, увек је негде 

журио, било ми је забавно да он нека документа носи под мишком? Зашто их не узме у 

руке као цели свет, насмешио бих се у себи?. 

Двадесети  август 1941. године је врућ, иако је на планини обично и лети свеже. 

Права јара. Све се склонило у хладовину, стадо се савило у хлад, овце саставиле главе, 

исплазиле језике, па само дахћу. Пландују. Све чека да захлади. 

Данас се нешто важно дешавало, сви су се узвртели, дошаптавају се, чујем да је 

ту у великој башчи иза куће партизанска војска. Видех неколико стаситих војника, носе 

исту униформу као чика Бибо капе титовке са црвеним сјајним звездама им украсиле 

густе црне и плаве праменове косе. 

Чика Бибо ме ухвати за руку, поведе до оближње зграде, куда раније нисам ишао; 

ту је на заравни почињала пространа башта са низовима стабала ониских шљива, 

раширене гране скоро попадале по густој трави, плаве се у лишћу сочни модри велики 

плодови.  

Између два подебља стабла у хладовини разапета мрежа, у њој  лешкари 

постарији човек, још није оседео; средњег раста, снажних рамена и бокова, јаких руку и 

ногу. Лице рошаво, вероватно од богиња, по рукама и леђима браонкасте пеге. Његово 

кошчато тело  обучено у кратке браонкасте панталоне и белу летњу мајицу без рукава. 

Лежи тај човек у мрежи сасвим опуштено, и нешто чита. Десном руком важно истурио 

велику муштиклу од порцелана и седефа, из које се дизао вијугави, опојни дим; 

повремено би застао, узимао оловку и хартију и нешто значајно бележио.  
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Поред њега је стајала млада, насмешена, лако одевена партизанка, заиста је лепа 

помислих, као шумска вила, лепезом је терала муве да му не сметају при читању и 

писању. 

Чика Бибо ми са страхопоштовањем прошапута:„ То је друг Тито.“  

Невероватно, какво изненађење за мене; већ сам био чуо за њега. Али сам био и 

помало разочаран позом у којој сам га сада видео. Замишљао сам га у сјајној униформи, 

са златним  еполетама на раменима, са високо уздигнутом блиставом сабљом у десној 

руци, на разиграном алату. Зашто га називају друг? 

Тај старији господин је био врло достојанствен, према њему су се сви присутни 

односили са необичним поштовањем, као према неком Богу на земљи. 

Збунило ме је и нешто што сам са страхом спазио: једна мува би често слетала на 

његову снажну белу бутину, доводећи у неугодну ситуацију младу партизанку.То су и 

други запажали, али су се правили да не виде; шта се ту може, мува је мува, нико јој не 

може забранити да слеће где хоће, мислио сам. 

„Шта су оне црне цик-цак линије, горе на стењаку, које се од стена пењу у 

висину, ка небу; да ли је то неко преламање светла?“, упита присутне  црномањасти 

проседи партизан, носио је наочаре и говорио с јужњачким нагласком, а личио ми је на 

професора.  

              Чика Бибо је мештанин који познаје сваку стазу и богазу, одговори му као из 

топа, услужно и спремно:„ То су дивокозе и дивојарци, који скачу са стене на стену по 

неколико метара увис, зато изгледају као неке невидљиве црне линије.“ 

                       Истога часа се према небу истегну, као змијаста муња, једна нова, још већа 

црна опруга, као цик-цак линија. 

По страни је стајао замишљен плав човек, средњег раста и снажне грађе; врло 

тајанствен, његово лице је строго, а очи  му разборито сјакте; он се умеша у разговор са 

необичним нагласком:„ То сам већ видео у Узбекистану, то нису дивокозе и дивојарци, 

то су жертвеније јарци.“ Ваљда мисли на српске речи ``жртвени јарци``  зашто онда каже 

другачије`` жертвеније јарци `?, Иако сам био мало дете те необичне речи су ми запарале 

уши. Ове две речи је јако нагласио, претеће подижући глас.  

Сви су застали, са великим поштовањем, друг Тито је желео да нешто каже; он 

тада прозбори, тихо али  одлучним гласом, у коме је било  ледене строгости:„ Није пао 

снег да покрије брег, него да свака животињица, па и она најмања, покаже свој траг.“ 

 Недалеко je стајао  још један партизан мудрог лица, плав и висок, са наочарима; 

рекоше да је Словенац, деловао је доброћудно. Окрете се ка мени, топло се осмехујући, 
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шалио се:„ Мали, ти си одавде, када порастеш и ти ћеш да исправљаш криве Дрине, да 

тражиш вечиту правду, као што ми сада хоћемо да створимо најправедније друштво на 

свету.“ 

„Не, никако“, окрете му се жустро чика Бибо „ то је најнезахвалнији посао, ми 

нећемо исправљати криве Дрине, него ћемо градили хидроцентрале; настаће нова језера,  

добићемо струју и светлост.`` 

                    28. август 1941. године – Тајанствени ритуал доктора Х.                                                      

                  Дешавало се нешто необично. Из мркле ноћи су као утваре израњали 

незнанци , различито обучени, црни, плави, мали, високи, обучени у српску или неку 

другу, непознату одећу, понекад и у градска одела. Говорили су разним језицима.  

          На пропланак обасјан месечином, насмејани партизански водичи су тријумфално 

доводили  тајанствене и значајне људе; пристизали су из гудура, са вододерина, 

одзвањала су у тихој планинској ноћи њихова реска салутирања, измешана са појом 

сањивих цврчака. Изасланици из далеких земаља су пристизали уморни, ко зна кроз 

какве су  заседе и замке пролазили? 

              . Чуло се како узвикују имена, а већина нису била српска; говорили су наш језик 

са различитим нагласцима: македонским, бугарским, словеначким, руским. Неки су 

говорили и потпуно неразумљивим језиком; изгледа да је то био немачки, или енглески. 

                То су, како неко рече, били комунистички активисти из Србије, Босне, 

Херцеговине, Хрватске, Македоније, Словеније, али и из Бугарске, Румуније и 

Мађарске, Грчке, па чак и из Албаније; дошли су на значајан скуп у Соколу. 

               

              Главну реч на овом скупу је води лекар, виђао сам га замишљеног, окруженог 

партизанима, који су око њега облетали као чигре; врло тајанствен официр. Мислио сам 

да је свакако нека изузетно значајна личност. Име му нисам знао, али почињало је на Х. 

Чуло се да  је комунистички вођа из Београда, црномањаст, висок и витак, подсећао ме је 

на маминог ујака, Драгу Беатовића. Био је полиглота,изванредан познавалац земаља 

придошлих комунистичких активиста. Сви су се одушевљавали кад је, по наречју, 

погађао из кога дела Србије, Босне или чак и Бугарске долази који активиста.  

                 Сви најављени су најзад стигли, бар према броју на добијеном списку; нико 

није био заробљен, рањен или убијен. 

            Са планинског виса пуца поглед на далеку, плавичасту долину Дрине. Двогледом 

се могао разазнати мост на Дрини, који повезује Љубовију и Братунац, па чак и сенке 

стражара који шетају по њему.   
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                    Данас је изузетно сунчан и светао дан. Испод неколико великих крошњи на 

узвишици стајао је, у средини повеће групе присутних доктор Х., проседе црне косе,  а 

поред њега неколико сарадника. Са обе стране поређано тридесетак делегата из разних 

земаља. Сви су гледали нетремице доле према Дрини у плавичастом амбису, зурећи ка 

далекој Босни. Свако од њих  је добио по један јак и нов двоглед, право чудо савремене 

технике, које су партизани и четници запленили од Немаца у Пецкој и Крупњу. Неки би 

радознало разгледали  ове сјајне справице, други су их стављали на очи, неки устадоше 

и повикаше да се мост и Дрина виде као на длану. Кроз двоглед се јасно виде, не само 

мост на Дрини, него и два стражара, један са српске, други са босанске стране.               

             Никоме није било јасно ко су ти стражари доле на мосту, да ли су домобрани, 

недићевци, или Немци?.Битно је да је тамо доле једна, а горе друга власт. 

            

             Доктор Х. подиже двоглед очима, па га, као да сам са собом разговара, спусти; 

ћутао је неколико минута, нешто је очекивао, као да се нешто прерачунавао.  

              Сви присутни упрли у њега очи са страхопоштовањем, очекују његова даља 

наређења.  

                Он се значајно усправи, помаче се строго мало унапред, подиже руку, стави 

опет двоглед на очи.  Сви урадише то исто, као по команди. Он их заповеднички упита:„ 

Видите ли сви мост?“.  

                 Сви климнувши главама погледајући нетремице у доктора,али  не спуштајући 

дурбине са очију. Он сачека мало, махну енергично руком надоле, свима се учини да 

рече:,, Доле!“.  

                 Сви згранути видеше да су истога часа, као по команди, оба војника пала. 

Неки почеше да узвикују, да устају и скачу, и сви одложише двогледе, видно узбуђени. 

Устадоше, па опколише доктора Х. пиљећи снисходљиво у њега, као у бога. Неки му се 

и приближише, не верују својим очима, као да хоће да га пипну да виде да ли је живо 

биће, или чаробњак, хтели би да га нешто да запитају, али се обесхрабрени и постиђени 

удаљише.. 

Доктор Х. се самоуверено осмехну, достојанствено се удаљи, не дајући никакав 

коментар. 

Зачудила ме је група младих људи и жена, што стоје ту у близини, на зеленом 

пропланку?. Изузетно одударају од свих осталих, високи су, снажно грађени, лепих црта 

лица, из којих избијају интелигенција, виталност и достојанство. Неки су црномањасти, 

други плавокоси, делују као нека надљудска бића. То је био чудноват призор, помало 

застрашујући. 



69 
 

 Ко су ти партизани? Говорили су тихо, не дижући глас, не млатарајући  рукама. 

Били су необични и врло господствени, из њих избија племенитост, надмоћ свемоћних 

тајанствених људи на власти. Сви су их изузетно поштовали, али су их са зебњом 

заобилазили. Већина је говорила наш језик, али се чуо и руски, као и македонски, 

словеначки, и неки други, мени неразумљиви језици. 

          

То су били комунистички политички комесари.Најважнији, најпаметнији, 

најбољи, најлепши, у свему нај, нај. Врста надљуди. Њихова надмоћ се испољавала у  

једном захтеву-од свих су тражили апсолутну покорност и извршавање задатака. 

          

Висораван је запљуснула тужна музика, као магла када се излије у до. „ То је 

Мојца, болничарка, Словенка која свира на клавиру“,  шапну, крстећи се, нека старија 

жена.  

Док то шапуће, гледала је бојажљиво  нетремице у групу необичних људи, као да 

се плаши да је не чују шта прича. 

„Бежи даље од њих брале!“, рече чика Биби голобради младић, који се недавно у 

Грачаници придружио партизанима, најбоље је да те никад не виде нити чују.Тешко 

мајци онога ко са њима расправља, мораш да извршаваш без поговора, шта ти кажу, ако 

не послушаш, почеће да те киње, а онда ти нема спаса. То траје целога живота, и иде, к'о 

проклетство, с'колена на колено. Бежи даље од њих, земљаче!“. 

29. август 1941. године - Медвед са рађевске планине Медведник. 

 Путељком на пропланку планине Медведник обраслом боровима и јелама, из 

даљине према нама кренуло неко људско створење, ко је сад? Што се више нејасна 

контура приближавала, све јасније се препознавало да нам долази у сусрет смеђа и 

омања жена средњих година, грабила је дугим корацима право нама у сусрет, као да је 

мушкарац, као војник Када нам се приближи, скоро да зачусмо бат њених корака, била је 

насмејана и радосна, рашири радосна руке у загрљај.  

Мама је препознаде, одмах радосно узвикну: ,, Милка!.`` 

Милка стаде пред нас сва задихана, раздрагана загрли и сочно пољуби маму у 
образ, па онда нас децу, мога старијег брата, па мене, тада сам имао свега пет година, на 
крају загрли и изљуби три године млађег брата.  

Наш отац је у немачком заробљеништву у Нирнбергу, а ми смо пред Немцима 
доле у долини Дрине избегли у бежанију у србијанске планине  изнад Дрине. 
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„  Јавио чича Велизар да су се Нијемци повукли, да је све мирно, можете се 
вратити у Узовницу.“ окрете се Милка мами живахно. 

Била је пресретна што нас види, па опет весело загрли маму:„ Ајте, Зоро, свратите 
мало до нас, није долеко.“ Мама нам објасни да је Милка рођака нашег оца, одавде, са 
ове зелене планине.  

Кренусмо за њом, отвори се видик на нове бескрајне пропланке Медведника. 
Претходне ноћи је падала киша, земља је мокра и клизава. 

Загазисмо у зелене равније падине; наједном се магла изли и заклони нам видик. 
Иако је летњи дан, повремено се не би видео ни прст пред оком. Милка је одавде, са 
планине, познаје сваку стазу и богазу, поведе нас самоуверено кроз маглу, преко 
пропланка.  

Повремено ветар развуче маглу, као да разгрне завесе планинског позоришта , па 
изронише околна брда.  

„Још мало па ће поток, а онда смо код куће“, рече Милка, весело нас пригрливши. 
Мирисала је на свеже сено од горских трава. 

Истог часа се зачуше из даљине необични звуци, као да неко дува у малу трубу. 
Затим се звук претвори у потмуло стењање и брундање. Милка се поче преплашено 
освртати у правцу одакле су долазили необични звуци.  

Из магле изрони грдосија, медвед, гегајући се као пијанац, као доброћудан човек, 
скоро као неки шаљивџија; крете безбрижно ка нама, као да је радознао, као да нешто од 
нас тражи?.   

„Полако! “, поше да нас узнемирене смирује Милка, будимо мирни, не обраћајмо 
пажњу.“  

Смирисмо се, а медвед се постепено приближавао, гегао се из борика само 
неколико десетина метара од нас. Грдосија убрза кораке, бржи је од нас, све гласније 
мумлајући.  

Милка се замисли, она познаје ћуд медведа, зна како треба са њим, зна она како 
да се отарасимо од њега?. Зна како треба са овом огромном дивљом звери, која уме бити 
опасна, али и мирна. 

Хитно гурну руку у сукњу. ,,Данас нам је била у гостима моја сестра удата у 
Лазама, донела по киле шећера у коцки, ево, ту је “, маши се сва радосна, руком за 
сукњу. Извади отуда задовољна неколико кристално белих коцкица, па их хитну опрезно 
у правцу медведа, као да му махну да га поздрави, трудећи се да замах руке не буде 
нимало претећи, да медведа не онерасположи.  
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Одмакосмо се на пристојну раздаљину, медвед се приближи сјајним коцкама 
шећера у мокрој трави, поче да њушка, омириса једну по једну, исплази језик па покупи 
једну коцку, стави је опрезно у њушку, зачу све до нас се ломљава у зубима медведа,  
ослади му се, поче и друге коцке да језиком претура једну по једну по устима. 

Иако охрабрени видећи како му Милка даје коцке шећера. а он задовољан иде за 
нама, ипак помало забринути убрзасмо мирним корацима, да не узнемиримо изненадног 
непредвидљивог пратиоца, да га се некако и што пре отарасимо, јер он нема намеру да 
остане иза нас.  

Осврнух се опрезно, он је мирно цупкао иза нас, није нимало изгледао опасан, 
али није никако имао намеру да заостане, гегао се упорно иза нас као припит сеоски 
весељак.  

Милка мало застаде иза нас, па у његовом правцу баци још неколико кристалних 
коцкица, то се поновило још неколико пута, медвед би увек обрадован застао да их 
језиком халапљиво покупи из траве.  

А ми би тада убрзавали кораке. .  

Питао сам се докле ће све ово да траје са медведом? Шта ће бити када не буде 
више белих коцкица у Милкином џепу? 

Заузети храњењем медведа, приближисмо се потоку који се назирао кроз маглу.  

„Ух,ух,ух! “, ухвати се за главу Милка, гледајући у поток:„ Од кише је надош'о.“.  

То више није био поток, већ мала мутна речица, матица само вуче, назиру се 
дубоки вирови хладне као орање мутне воде, која клокотаа наниже отичући великом 
брзином и успут правећи мале вртлоге..  

Стадосмо. Зачу се опет мумлање, али мало подаље. Милка закорачи љупко у 
његовом правцу, па му као драгом пријатељу одмереним трзајима руке баци још 
неколико белих шећерних коцки. 

Медвед се поново заустави, њушкајући по влажној трави у потрази за слатким 
залогајима..  

Сада се нађосмо пред новим искушењем: како прећи преко набујалог потока?  

Са наше стране је био један повећи камен белутак, сав мокар од налета мутне 
матице. Са друге стране мало подаље, сјактио се велики камен белутак. А између њих 
мутна матица се преливала преко повећих, клизавих каменова. Около каменова је само 
хучала и ковитлала мутна матица, стварајући мало наниже дубоке прљаве вирове.  
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Спас је био у томе да се набујали поток некако пређе, скачући са камена на камен. 
То је искушење и за одрасле особе, а камоли за малу децу.  

Милка стаде поред бујице, да може да нас спасава, ако неко од нас, не дај Боже, 
се оклизне са камена и стрмекне у ледену блатњаву матицу. То је за нас био велики 
испит зрелости, знали смо да је врло опасно, али да нема другог пута. 

А медвед нам је био за петама.  

Ипак смо били смирени  и самоуверени. Пробуди се одбрамбени инстинкт и неки 
необјашњиви оптимизам, сигурност у себе и нада да ћемо лако прећи.   

Да ли ће нас медвед најзад оставити на миру, да ли ће прегазити и речицу?  

Прво крете опрезно наша мајка са двогодишњим братом у рукама, закорачивши 
са једног камена на други, стиже безбедно на другу обалу. Онда се залетих и ја, скочих, 
радостан победнички се нађох на другој страни набујалог потока, па мој четири године 
старији брат. Последња пређе Милка, сасвим сигурно и самоуверено.  

Само што пређосмо на другу страну, као руком однесена нестаде магла, 
сину сунце, указа се небо, плаво и пуно облака. Пред нама се, као изронила из бајке, 
указа кућа наших рођака на брежуљку Рађевине на падинама Медведника, велика, бела, 
са сјајним стакленим прозорима и црвеним кровом, који је сијао под зрацима сунца. 

Око ње се уздижу стеновити висови обавијени маглом и облацима, у стрминама  
зјапе мрачни улази у пећине.  

Према нама однекле, од куће, дојури пас, поче да нам се радосно увија око ногу и 
лиже руке.  

Спасени смо, помислисмо, па похитасмо ка кући на брегу, испред које су стајали, 
рођаци, препознали нас, радосно су нам из даљине махали.  

Магла поче да се спушта у до из кога смо дошли, обави медведа, више га нисмо 
ни чули ни видели. 

                                     1941. године – Партизанска  болница.  

Полазећи од Дрине путем који се одваја уз кањон реке Грачанице, према 

планинама  се упутиле групе војника, и партизана и четника. Неки иду пешице, у 

коњским колима, џиповима и камионима седе забринути рањеници са завојима. Ступали 

су у пролазу у упадице радозналих мештана:„ Идемо горе, на Језера, на лечење.“ Према 

њиховим казивањима, тамо се налази болница, заправо нешто као санаторијум. 
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Тамо су  војне власти слали  рањене, болесне, или изнурене и исцрпљене,  да се 

на планинском ваздуху окрепе и излече. Упутили се узбрдо озарених лица, широко 

отворене очи упрли у  брда, у очима им сјакти нада у оздрављење. Колона вијуга узбрдо 

колником, полако се приближавајући некадашњој чувеној турској тврђави на граду 

Соко.  

На уласку у сеоце у подножју планинског насеља, млађа, плава жена забрађена 

белом марамом, чува овце и пева гласно, вртећи брзо прстима вретено у рукама. У трку 

за козама се спотаче,  као укопана  стаде у месту, показа руком неколицини нестрпљивих 

војника:„ Ене, онђе, видите ли ону голему кућу горе на вр'у стењака, и око ње неколико 

дрвећа. То је болница. Још мало, нема више од сат брза 'ода“, па оде, вртећи муњевито 

прстима вретено да окупи разбежане овце и козе.  

Док је колона промицала поред повеће куће на спрат, запљуснуше пропланак 

опојни тонови клавира. Висораван је одзвањала. 

Стара жена изађе пред кућу, држећи бакрач у рукама погледа их благо, осмехну 

им се као мајка:„ Ђецо, то је Мојца Словенка, болничарка доктора Х., клавир су јој 

донијели из Ваљева, на коњ'ма.“ Истог часа музика утихну, иза завеса се појави заносна 

силуета љупке девојке паметних и нежних очију, попут зелене Дринине воде; са косом 

боје ражи. Завеса прекри младу девојку, она намах нестаде из видокруга  вијугаве колоне 

изнурених војника. 

. „ То је мелодија из Лабудовог  језера“, рече постарији  четник, објасни да је био 

професор музике. 

                   Поред пута на висоравни протиче необична речица, заправо повећи поток. 

Узак, али дубок одраслом човеку до рамена. Иако се јесен приближава врућина је. 

Зачудих се необичном призору, бистра и прозирна вода хучећи у кориту удубљеном  

вековима у камену и црвеној земљи, донесе баш наспрам колоне војника двојицу 

младића пливача, подврискивали су и раздрагано певали. 

             Необична музика није престајала да испуњава мали до, као кад паперјасти 

облаци нагло прекрише плаво небо.  

Оронуо и блед младић, некако се најзад смести у колима, хоће да се испружи, па 

не иде. Седе на крају на сламнати под кола. Такав положај га опусти, па поче да прича. 

Уствари исповедао се. Очи му усахле, рамена висе, образи бледи, жућкасти, модре му се 

подочњаци, а усне  испуцале од високе температуре. Проницљив посматрач , ће лако 

открити да његова оронулост ипак не може  да укрије његову природно снажну телесну 

конструкцију, линија рамена је широка, испупчене јагодице лица одају главу снажног 

мушкарца. „ Ово је мој родни крај, то су моје грлице, моји рођени дивљи голубови, то ће 

да ме излечи!“, повери се, скоро загушен од изненадне радости. „Чујте грлице како поју, 

то нигде нисам чуо, сем у моме родном крају, то је најлепша музика на свету.“  
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Док кола тандрчу монотоно, сунце упекло, поверавао се. Био је комунистички 

активиста, на задатку у Грчкој, где се разболе, па су га вратили у земљу на опоравак. „ 

Нагло почех да патим од несанице, да простиш, навали дијареја, не могу ништа да једем. 

Добих и запаљење плућа. Треба ми јака храна, а стомак ми не да. Онда ме грчки другови 

пребацише у Скопље, и одатле овамо. Моја кућа је на око четрест километара одавде, у 

Ужичкој Црној Гори, код Косјерића, испод Субјела“, покуша да се исправи, смогну 

снаге да упре дрхтаву руку у правцу југа, ка Ужицу. „ Овде је исти ваздух као тамо, исти 

су људи, исти обичаји, исто и говоре. Овде ћу оздравити!“, узвикну са новом надом, 

усмеравајући поглед у околно стење покушавао је да удахне дубоко. Гледајући она два 

младића, које  је носила брза речица, настави:„ Овде ће ми се повратити снага, само ми 

треба лекова, хране, одмора и сна, повратићу се, мајко. Само да слушам неколико дана 

грлице и голубове, и ерску пјесму мојих земљака!“. 

            

Стара жена га погледа бојажљиво право у очи, забринута као рођена мајка :„  

Бежи даље од њих брале! Чувајте се ђецо, то су безбожници, поп није уш'о у њи'ову 

болницу, а оне који умру, са'рањују тамо, у оној пећини, без опела“, показа велику рупу 

у стенама: „Бацају их у ријеку понорницу.“ 

                   

Висораван  је одјекивала од необичне музике. Мојца је свирала Баха, објасни 

тужно поменути  професор музике осврћући се забринуто око себе.  

Колона болесника и  изнурених се приближавала своме одредишту. 

         2. октобар 1941. године - Отац се вратио у Узовницу. 

Данас је пресретан дан за све, вратио се тата. Блед и уморан, пењући се лагано уз 

сокак, држао је у рукама поцепан кофер, пољуби се са родитељима у уста; такав је 

обичај у Узовници. То ми је необично, мама се љуби са сродницима у образ. Тата нас 

изгрли, и онда сав задихан седе да се одмори на клупи испод липе. Сви се сјатише око 

њега. Није се баш много променио, мада је деловао уморно  и забринутије него пре тога. 

Сви су га запиткивали: како је здравље, како му је било у заробљеништву, како је и куда 

допутовао из Немачке, шта је радио у Београду?.  

Тата рече поражено да му је понекад, у немачком лагеру долазило да удара 

главом о зид. Сазнадосмо и да очекује посао у дуванској станици у Љубовији. У кући 

завлада боље расположење . 

Сазнали смо од оца разне занимљиве детаље о бекству из заробљеништва.  

Транспорт  заробљеника југословенских официра је обављен вагонима за превоз 

стоке, преко Београда и Загреба. Када су се приближили Загребу, пронесе се вест да се 
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сви заробљени Хрвати ослобађају, под условом да, приликом испитивања, покажу да су 

католици, и да докажу одакле су.  Пошто је отац знао Оче Наш само на старословенском, 

а није имао акценат ни једне од хрватских подгрупа, врло брзо је схватио да нема 

никаквих шанси да буде ослобођен у Загребу. Тако се, после дугог и тешког путовања, 

нашао у Офлагу (логор заробљених официра) у месту Langwasser, надомак Нирнберга. 

Правио је многобројне планове за бекство, али је у логору та идеја сматрана за 

нереалну, а убрзо је и глад угрозила здравље заробљеника, и сви су веома омршавили. 

Отац је спао на 42 килограма тежине (пре тога имао око осамдесет килограма).  

Једног дана појавило се неколико људи у цивилу, који су издвајали заробљенике 

из Македоније, тада називане Бугарска. Приликом обиласка заробљеника, један од 

цивила се у пролазу нагло заустави испред оца, запита га да ли је он био шеф дуванске 

станице у Ђевђелији?, На шта је отац одговорио потврдно. Тај цивил му  објасни да га је 

упознао у његовој радњи у Скопљу, када је отац куповао канцеларијски намештај за 

потребе ђевђелијске дуванске станице. Одмах је предложио мом оцу да се пријави као 

Македонац, односно Бугарин, будући, да је, наводно, био из Ђевђелије, која је тада била 

у Бугарској. То је отац одмах прихватио.  

По одласку из Немачке, заробљеници су се опорављали у прихватном логору у 

Софији, а убрзо су могли и да се упуте куда су хтели. Тако се отац нашао поново у 

Ђевђелији, где је одмах потражио старог пријатеља, адвоката. На његово изненађење, 

нашао га је на положају председника општине Ђевђелија, што је значило да је тај 

пријатељ, игром околности, постао немачки службеник. Отац му је брзо поверио да жели 

да се врати у окупирану Србију, и да се придружи својој породици. Мада то није било 

лако, пријатељ је пристао да му обезбеди илегални прелазак тадашње српско-бугарске 

границе. То пријатељство је било пресудно за наш даљи живот, а све се то десило 

захваљујући помоћи македонског пријатеља, који је био грађанин друге државе.  

Када је отац илегално стигао у Београд, прихватиле су га неке колеге, који су 

већином били левичари, и које су радиле у Управи државних монопола, па је, по 

сопственој жељи, био постављен за шефа дуванске станици у Љубовији на Дрини. 

                

 Ноћ је била немирна. Изнад и око куће фијукали су меци. Борили су се четници и 

партизани, њихово  пријатељство је било климаво, почињало је да пуца. Четници су 

били поред Дрине, а у брдима су били партизани. У паузи пуцњаве, кроз ноћ се 

проломише узвици:„ Браћо, не пуцајте у месо, пуцајте у ваздух!“.  

Ове узвике су чули сви Крсмановићи, а и суседи. „ Има и тамо мудрих, нису све 

саме усијане главе“, рече деда мудро и погледа у своје кошчате руке на столу. Сутрадан, 
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када се добро одморио, тата нам исприча да је његов пут од Београда до Узовнице, од 

око две стотине километара, путем преко Шапца, био напоран и опасан.  

Од Београда до Шапца, који се налази на граници са Сремом, и који је припао 

Независној Држави Хрватској, пре рата је се путовало возом преко Лознице, а понекад и 

аутобусом. Постојала је и редовна речна линија, велика парна лађа је пловила од 

Београда до Шапца, и натраг. „ Најтеже ми је било доћи до Шапца, а од Шапца је даље 

лако стићи неким превозом“, рече тата замишљено. 

                    

Обрадовало нас је што је добио од окупационих власти намештење у дуванској 

станици у Љубовији, дали су му нове исправе и личну карту.  

Наставио је тужну причу о свом путовању.Од Београда за Шабац се није могло 

путовати ни возом ни аутобусом, комунистички, или четнички  герилци су, на више 

места, минирали пругу, и веза је прекинута. „Партизани и четници забрињавају Немце“, 

скоро прошапта тата деди Велизару. 

 Осврћући се око себе, наставио је, као да му то причињава задовољство: „ 

Опседају не само Пецку, Љубовију и Крупањ, него и Лозницу, па чак и Ваљево и 

Шабац.“  

 

Отац Милан Крсмановић у Београду 1941.године. 

Отац под утиском догађаја настави да описује свој пут од Београда до Узовнице.  

Одлучио је да дође великим паробродом до Шапца, па да види шта ће даље?.  

Некако стиже од Шапца  до Лознице, а са једним сељаком који је ишао коњским 

колима и до Лешнице, надомак Лознице. Кроз Мачву није било тешкоћа, сем неколико 
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неугодних  легитимисања, исправе су биле реду, а и био је из овог дела Србије. Чак је и 

срео неке људе који га познају, школске другове из Лознице и Ваљева. 

                

Проблеми настадоше тек када дође у Мали Зворник у Србији, наспрам Зворника у 

Босни. Ту почињу веће планине, пут се нагло приближава Дрини, узак је, скоро стално 

поред Дрине, наспрам Босне, до Узовнице, четрдесетак километара узводно. Ту почиње 

и зворничка клисура, а река се нагло сужава стешњена окомитим планинама. Када би се 

пролазило путем у Србији, све се као на длану види са околних босанских брда 

препуних усташа. Мештани у Малом Зворнику су упозоравали све оне који иду ка 

Љубовији да буду опрезни, јер има припуцавања из Босне.  

Другог пролаза није било, сем преко околних врлетних и непроходних брда. Тата 

пође са једним сељаком коњским колима према Љубовији, наједном се из Босне зачуше 

пуцњи, а они искочише из кола као опарени, и полегаше по земљи, без икаквог заклона. 

Морали су чекати ноћ без месечине да наставе пут. 

           

Односи између Срба и Муслимана у Босни су већ били тешко поремећени, било 

је међусобних масовних и крвавих обрачуна. Тата је стигао у Узовницу тек следећег 

дана. 

          6. октобар 1941. године – Приче о вампирима и вештицама. 

 У пространој кухињи са неравним земљаним подом, у кући деде и бабе у 
Узовници се вечерас искупило више људи и жена. 

Изненада захладне, дуну северац уз Дрину, скоро да се заледише барице на путу, 
забели се понегде по још зеленој трави танка скрама снега. „Биће ладна зима, бога ми, 
много, много рано залади“, рече баба погурена поред велике пећи; ложила је  ватру, 
убацује велике цепанице, а пламен гласно запуцкета и избаци на под рој сјајних 
жеравица; на топлој озиданој пећи задовољно преде мачка. Баба Зорка, сестра деде 
Милутина, брата деде Велизара, села поред пећи, па дрема наслонивши леђа на озидани 
део да се греје.  

Њен син, једанаестогодишњи Драгољуб, стално се шали и гласно се смеје. Ђојо је 
већ одрастао човек, седи и нестрпљиво чека да започну приче о приказама. Кумови 
Велизар и Богдан Ковачевић седе за столом, и куцкају се са дедом чашицама џане. Баба 
Јелисавка, удовица брата нашег деде (муж Драго јој је погинуо на Кајмакчалану), живи 
у  суседству, сама у кући; ту је и наочита избеглица из Олова из Босне, која се настанила 
код ње; селе су на троношце испод иконе светога Јована, па греју на ватри озебле прсте.  

Стигао је деда Милорад Томић, са братом Живком, силом од човека, и синовима 
Сретеном и Младеном, Сретен је познат по томе што свуда са собом носи свиралу, а 



78 
 

чика Радислав Томић је увек насмејан. Деда Милорад држи у рукама гусле и гудало, тај 
древни српски инструмент, симбол српства и српске културе. Он је долазио са гуслама 
само пред нашу крсну славу, светог Јована, а сада их је изузетно донео, јер је било 
необичио време. „Шта је да је, рат је опет брат, нек га опјевају ове гусле јаворове“, 
наклони се свима..  

Наиђе и ћерка грачаничког воденичара Зарије, једна драга, црнокоса девојчица. 

Зачу се глсно јако куцање, уђе човек кога зову Учо, отресе на прагу снег са 
ципела, притисну о под запаљен комад луча, који му је осветљавао пут у тамној ноћи; 
гурну га у воду, угарак зацврча, он загледа да ли се угасио, а онда га стави у џеп, да га 
причува за повратак. Тек онда се окрете присутнима:„ Добро вече свима!“ Нађе се једно 
место на клупи и за њега. 

Седимо на две клупе, за дугачким столом, у кухињи је топло, а поред улазних 
врата је икона светог Јована, испод иконе упаљена мала свећа; гори лампа на гас  
(петролејка), а на пећи се крчка јело; шири се мирис киселог купуса и куваног сувог 
меса.  

Сви се орасположише, па само жаморе. 

Утом опет неко закуца на врата.Запитасмо се ко је, нико не куца тако јако. Баба 
Бојка узвикну:„ То су Стана и Станко!“ Врата се широм отворише, бануше средовечан 
мушкарац и жена; брачни пар глувонемих супружника, у селу их сви зову Стана и 
Станко, они су сеоски просјаци, живе у убогој полусрушеној кући у брду у Кучевцима; 
када им понестане хране и одеће, иду да просе од куће до куће. Баба метлом поче да 
чисти снег са њих: Станку се снег заледио на густим обрвама, као на 
надстрешницама наше куће, а он их, немоћан и не скида. Млада избеглица, као да осећа 
да је крива, скочи, и притрча му:„ Стани, пусти да ти скинем лед“, па поче Станку 
прстима и пешкиром да скида мале ледењаке са густих седих обрва; он је само мумлао. 
У селу их сви лепо примају, и брину о њима. Стана има обичај да мумла реч:„ Бачече.“ 
Дадоше им хлеба, сира и кајмака и неколико јаја, они одоше кући уз стрму страну, скоро 
помамним трком кроз мрачну снежну ноћ, држећи у рукама добијену храну. Узовничани 
не воле просјаке, и склони су да их виде као нераднике.У селу нико не воли нераднике; 
рећи некоме да је ленштина, је највећа увреда. Ипак, Стани и Станку помажу, мада 
понекад са презрењем, али већина Узовничана схвата да овај глувонеми брачни пар није 
крив за своју немоћ и да не може да се стара о себи. Крива је болест, божји усуд! 

Прво се поведоше озбиљни разговори о тешкој ситуацији у којој  се налази наша 
земља. Закључише да је у Узовници, и у том делу Подриња, настала врста безвлашћа, у 
долини су четници, а горе у брдима, већ код грачаничке цркве партизани. Између две 
војске нема већих окршаја, али је ситуација напета.  „Не убиј Немца, послаће казнену 
ескпедицију, оћераће нас у логоре, побиће нас ко зечеве“, каже Радислав Томић. „ 
Стрпимо се, будимо мудри, победиће савезници Швабе“., обрати се Живко Томић 
рођаку Радиславу. 
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Уз шљивовицу, кафу, или чај, док се постепено просторија загревала и ватра 
весело пуцкетала стварајући врло пријатну и опуштену  атмосферу, деда Милорад узе 
гусле у руке, стави их на колена, извади из џепа лој, намаза њиме струне, превуче 
неколико пута гудалом. на шта се сви тргнуше. Када Срби чују гусле, осоколе се, најеже 
се, у њима све заигра.  

Деда Милорад опева битку између Срба и Турака у Првом српском устанку, 
почетком деветнаестог века, на неколико километара од Узовнице: српска војска се 
ушанчила на Немићу, високом брду изнад Љубовије, а турска у Босни, испод планине 
Чауш (Весник), недалеко од Братунца. Српски јунак, Стојан Чупић, послао ђака Грујицу, 
да се ноћу преобучен у турску одећу превезе чамцем преко Дрине, да извиди колико има 
турских војника, како су наоружани, и каквог су морала. Ђак Грујица се врати после 
обављеног задатка. ,, Када би се српска војска у со претворила, не би им могла ручак 
осолити``, рече ђак Грујица оно што искрено мисли. 

Упркос томе, српска војска је победила турску. 

Врати нам се лепо расположење и оптимизам. Драгољуб ухвати бабу Јелисавку за 
лакат, моли је, просто преклиње:„ Ајде стрина, причај-де мало о привиђењима и 
вампирима?“.  

То је врло честа тема приликом окупљања Азбуковчана. Те приче нарочито воле 
деца. 

Треба знати да је Балкан постојбина свакојаких прича о вампирима, о злим 
духовима и вештицама. Реч вампир је са Балкана ушла у разне светске језике. Фамозни 
Дракула је са Балкана, из суседне Румуније. Двадесетак километара од Љубовије, у 
беспућу планине Повлен, налази се село Зарожје, које је овековечио Милован Глишић, 
српски класик пореклом из тога села, у познатој причи „ Деведесет  година после 
смрти“, описавши чувеног српског вампира Саву Савановића. 

Прво поче причу о вампирима кошчати Ђојо, нагнут над дугачку совру (сто) :„ 
Једном тако Дрина надошла у позну јесен, ја ти приђем, и имам шта виђети: мили Бого, 
тамо далеко, насред ријеке, плива дијете на леђима, само забацује руке унатраг; то 
бијаше приказа. Кад виђох, побјегох колико ме ноге носе. Други пут, било је то у љето, 
када је Дрина бистра и топла, ја сам ти одличан пливач; тако придвече загазим ти ја, 
тамо код Крсмановића гробља ђе одмах почиње дубијан, задигнем чакшире до кољена, 
погледам у воду преда се, имам шта виђети: нешто у води к'о ланчић, сагнем се да га 
узмем, таман да га доитим, оно се помаче мало дубље; опет се мало приближих, ланчић 
се опет мало помаче у дубину, поче да ми се врти у глави, у последњем трену се тргох 
унатраг, хтио је да ме намами у дубину.“ 

Сви уперили очи у Ђоју, љубопитљиви су. Охрабрен пажњом присутних, Ђојо 
настави:„ Враћали се отац и мајка ноћу таљигама, из Босне, ту из Братунца; окаснили, 
мрак је, ал' сија месечина к'о у по дна; отац држи дизгине, задремали, 'оће обоје да заспу; 
чују да нешто зацвили, окрену се унатраг, кад имају шта виђети, на руди седи дијете, и 
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само јечи. Коњ подиже реп, накостреши се и даде се у галоп, пројурише преко моста на 
Грачаници; дијете све до моста сједи ли на руди сједи. Кад се приближише кући Обрада 
и Цурице, мајка се прекрсти, истом нешто пуче, нестаде дијетета, као да га никад није ни 
било, а коњ стаде у месту, ко укопан.“ Ђојо застаде, сви упиљили у њега, скоро без даха. 
Он обори главу, растужи се:„ Богами после тога добро занеможе мајка, добро је била 
болесна“. 

Баба Јелисавка сва седа, али жилава; умела је да се очас попне на дрво, као 
веверица; преузе  реч од Ђоје:„  Боже, дај ми лаку смрт, остарило се. Онога рата 
побјегли ми једне ноћи пред Швабама и ископали  земунице у брду, у Томића гробљу. 
Мили Бого, чусмо ноћу плач мале ђеце у гробљу, изађемо, а оно ниђе никога. Позвасмо 
попа, он запјева, и плач престаде.“ 

Динара, лепа избеглица из подножја Романије у Босни у насталој паузи стидљиво 
узе реч, и исприча, несигурним гласом:„ Вратих се кући по подне, у дворишту, башти, у 
кући нађох, пререзаних грла и раскомадане, у локвама крви, мужа, двоје ђеце и старе 
родитеље.“ Није могла дуго да прича, грцала је од плача, али није никога оптуживала, 
нити је тражила освету. 

Сви заћуташе потресени. Опет поче причу баба Зорка:„ Поћерам ја овце, кад сам 
била ђевојка, ка Мачкову камену, тамо ђе је била велика битка са Швабама у ономе рату; 
по пољанама се још виде топовске чауре. Кад мало даље , Бог да прости, костур српског 
војника, сједи и једе, држи тањир у рукама, и кашиком срче." 

Баба Бојка, сва погурена пред шпоретом, још једном нам је испричала догађај 
који смо сви већ толико пута слушали од ње:„ У планини, изнад Велике Ријеке, кад сам 
била шеснаестогодишња ђевојка, чувала овце, била велика жега; овце се завукле у 
'ладовину и пландују. Приђох коријењу велике букве, беше дебело к'о рука, скамених се, 
имађах шта да видим: склупчала се огромна бијела змија, к'о змај, па само палаца 
језиком. Тада ме задеси страва, требала ми је година да дођем себи; кад год се огледах у 
језеру, виђех свој разбијен лик.“  

Насмејана девојчица, стидљива ћерка воденичара Зарије Николића, са чијих се 
прозора види воденица на реци Грачаници, недалеко од Ушћа, узе реч, узбуђена се 
расприча:„ Ту ноћ смо млели 'шеницу и куруз, имађаше неколико џакова, три витла 
и три камена само тутње и мељу, пригушују хук ријеке и јаза који пушта воду на 
витлове. У воденици жмирка лампа на нафту, тетка засула куруз, па мало приљегосмо у 
собичак; љето, топло, кроз прозор виђех мјесечину, ко усријед дана; видим к'о на длану 
косе изнад Грачанице; са Дрине се зачуше крици некаквијех ноћних птица, горе у 
Микуљаку захуја совуљага, чусмо завијање лијаћа.“ 

На помен лијаћа сви заграјаше као један, замахаше рукама, заталасаше се:„ Tо је 
лош знак, када се огласи лијаћ, неко ће умријети.“ 

Воденичарева ћерка узбуђено настави:„ Лијаћев глас је страшан, сва се најежих. 
Убрзо задремах и склопих очи. Поново ме пробуди глас лијаћа, и то врло близу. Пренух 
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се и седох. Истом зачух некакво шкрипање у воденици, к'о кад неко иде дрвеним 
степеницама које шкрипе. Отворим ти ја врата, кад имам шта виђети. Отворио се капак 
тавана, и озго се промолила огромна мушка ногетина, сва надувена, шкрипе степенице, 
бубња камење док меље, онда се промоли трбу', огроман и надувен, па лице вампира, 
црвено, огромно ко тепсија, страшно. Вриснем, искочим на врата и избудим укућане; 
браћа дотрчаше са вилама и сикирама, сви јурнуше у воденицу са запаљеним лучевима, 
крстом и тамјаном. У воденици се чуо исти звук камења, окрећу се каменови, мердевине 
пале на земљу, капак отворен и поломљен, вага срушена, разбацани џакови и просуто 
жито; од приказе ни трага ни гласа. Сутрадан дође поп , освети воденицу.“ 

Слушајући ове приче, најежи ми се коса од страха. Соба је близу, спремам се да 
одем да спавам, већ сам задремао, очи ми се склапају, али не смем да уђем сам у собу. 
Позвах старијег брата, неће ни он да пође, радознао је да чује шта ће се још причати. 

Уча се умеша; он није из овога краја, увек се осећа некако као странац, па рече 
тихим гласом:„ То је сујеверје, људска уобразиља. Идем ја, тако једне вечери поред 
гробља Крсмановића, кад тамо усред гробља, из даљине видим неко стоји, као нека 
људска глава; приближим се, видех да је то било неко огољено дрво; машта то лако 
претвори у вампира, кога нема. Једном сам видео да на гробљу гори свећа, а знам да је 
нико није палио. Скренем у гробље између гробова, да видим, ухватим руком и повучем, 
преда мном засветли сасушени дрвени штап пун фосфора." 

Људи се мало опустише и насмејаше. 

Ђојо исприча како је једном, као дечак, са другарима од бундеве направио 
страшило, извадио је семење изнутра, исекао у бундеви људске очи и вилице, а онда је 
ноћу однео бундеву на гробље и у њој запалио два повећа парчета луча; наиђу људи, и 
престраше се од ужарене лобање на гробљу. 

Приче о вампирима завршио је деда Велизар:„ Не вјерујем ја ни у какве приказе и 
вампире. Када се вратисмо кући, после шест година онога рата, навикли на коцкање,  
скоро сваке вечери у јесен када прођу радови, сам иш'о на коцкање у Ракиће, уз 
грачаничку ријеку. Једне ноћи у позно доба ја ти се враћам кући, поред нашег гробља, 
горе стрмина, доле Дрина, нигде никога; тога сам се јако плашио када сам био мало 
дијете, али после шест година рата огугл'о.  Наједном, горе ка гробљу, недалеко од мале 
Микине колибице, чух лупкање, к'о да неко клепа косу. Шта може бити? Пођох да видим 
шта је? Скренем са пута у шипражје, полако закорачах ка звуку.Корак по корак. звук све 
ближи. И тако дођох врло близу места одакле је долазио звук, чух га по метра испред  
ногу. Пружим руку, сагнем се, упалим упаљач. Имам  шта видјети, са крова Микине 
колибице падају капи задржане кишнице на један цреп, и тако настаје звук. Помакох 
цреп, и истога трена звук утихну.“ 

Посетиоци поустајаше, и уз поздраве одоше према кућама. Ипак, нисам баш био 
убеђен да су били разуверени причом деде Велизара; видим да одоше брзо и плашљиво, 
мада су им куће биле у суседству.  
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Страх од вампира је дубоко усађен у душама Азбуковчана 

     11. октобар 1941. године – Отац у дуванској станици у Љубовији. 

Отац је, као добро познати дувански стручњак, добио наређење да организује 

дуванску станицу у Љубовији.  

У међувремену су четници и партизани здружено отерали Немце из доброг дела 

Подриња; чак су опседали велике градове у равници, као што су Шабац, Ваљево и 

Лозница. У Љубовији се неколико пута мењала мењала власт, прво су варошицу држали 

четници, онда, једног дана дођоше партизани, направише заједничку команду места.  

Тој је власти требао дуван. Фабрички направљене цигарете су се, и пре почетка 

рата, пушиле само у градовима, и биле су скупе, за већину неприступачне; биле су још 

ређе у време рата и несташица, владала је велика криза дуван а, развио се прави шверц. 

Људи су у селима секли дуван ножевима, сушили га,завијали у папириће, или у 

новинску хартију, тако правећи цигаре или су ситно исечен дуван стављали у луле и 

муштикле. 

Љубовија је мала сликовита подпланинска варошица од неколико хиљада 

становника, досељених махом из околних села: занатлија, трговаца, административних 

службеника, који су се у исто време бавили и пољопривредом, имали су своју стоку и 

кокошке. Налази се у пољу, мало уздигнута, поред Дрине, а одмах изнад ње почињу 

планине у Србији;  преко Дрине пуца поглед на Чауш и друге босанске беспутне врлети. 

Дуванска станица се налази на крају варошице, где пут креће ка Бајиној Башти и 

Ужицу, а од пута се одваја путић ка Дрини, где Љубовијани иду лети да се купају , или 

да  пецају, да прошетају,  да обрађују своје баште, или да чувају овце и козе.  

Дуванску станицу сачињава подужа приземна зграда, у којој је наш стан и 

канцеларије, То је дуга зграда на спрат, са просторијама у којима су се налазиле опрема 

и машине, апарати за сушење, сечење и ферментацију дувана, ножеви за сечење хартије. 

А са горње стране огромног дворишта, издужио се у приземљу велики магацин, у коме је 

складиштен дуван.  Дуванска станица је  опасана масивном гвозденом оградом.  

Све ме је подсећало на далеку Ђевђелију. У Краљевини Југославији су дуванске 

станице прављене типски, све су биле исте, или сличне.  

Родитељи су од познаника и сродника, добили  намештај, опрему, дрва, заправо 

све што нам је требало, а у Љубовији и околини је било доста наших пријатеља и 

сродника; имали смо рођаке у селима од Зворника до Бајине Баште у Србији, као и са 

босанске стране, у дужини од око сто километара.  
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Наш отац, његови родитељи и родитељи наше мајке, су врло поштовани,  уживају 

велики углед. Но, имали су и непријатеља, нарочито отац моје мајке, као  богат и 

угледан, изазивао је завист појединаца. 

                  Ситуација је била несређена и непредвидљива. Немци су могли да нападну 

изненада и да опет освоје варошицу, али је и у односу партизана и четника све било 

нејасно, прожето великим неповерењем, сумњичењима, ривалством. Нешто је између 

њих пуцало.  

                Поред дужности шефа дуванске станице, отац је на захтев партизана, 

прихватио да буде и председник локалног Црвеног крста 

Тај део Србије је био врло немиран. Уз присуство Немаца и љотићеваца, честа су 

била пушкарања изазвана нападима партизана или четника. Нажалост, брзо су се 

окренули једни против других. Догађало се да се у опустелој Љубовији појаве, на кратко, 

четници или партизани.У тим ситуацијама отац је преживљавао тешке моменте. Понекад 

смо морали касно увече да примамо на преноћште по неког наоружаног четника, или 

партизана, који би се, пре зоре, упутио својим путем.  

Једног дана, када тренутно није било никакве војске у Љубовији, на околним 

брдима сукобили су се партизани и четници; том приликом било је више рањених на обе 

стране. 

 Међутим, у току борбе, изненада је примећено да се Љубовији приближава 

немачка моторизована колона. Оружани сукоб је прекинут, и противници су се повукли, 

док је известан број рањеника остао. После проласка Немаца, рањеници су ноћу 

долазили у љубовијску болницу, или су довожени уз помоћ сељака.  

Тадашњи управник  болнице је обраћајући се мом оцу, напоменуо да ће четнике 

примити, али није знао шта ће са партизанима, и упитно је гледао оца? Отац је 

одговорио, да је, као председник Црвеног крста, дужан да прими све рањенике, па су 

тако сместили четнике у једно крило болнице, а партизане у друго. Болничари су пазили 

да не дође до сусрета, односно до сукоба између противника. Тако су сви, врло брзо, 

после кратке и неопходне неге, напустали болницу и отишли..  

Знам да је отац имао разумевања и за четнике и за партизане; свако се борио на 

свој начин.  

Ипак је сматрао да треба да се измире. 

12. октобар 1941. године - Народни збор у Љубовији. 

Данас је нерадни дан, у Љубовији се одржава народни збор, који су заједнички 

организовали четници и партизани. Испред кафане ``Азбуковица`, у главној улици, 
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искупило се прилично света, направљена је импровизована бина са неколико степеника 

за пењање говорника.  

Окупљена светина је неповерљиво зурила у бину, нестрпљива да почне програм. 

Прво је група младих партизана и партизанки отпевала две песме, једна је била : 

``Пшеница је класала, горица је стасала``,, а друга још лепша, осећајнија, али нисам чуо 

назив. На бину крочи пркосно млада партизанка,  загази енергично чизмама са високим 

штиклама; бујне груди јој се пресипају испод скромне партизанске униформе, на глави 

кокетно накривила титовку, на којој сјакти црвена петокрака.  

Заиста је лепа. Окупљена светина се развесели.  

Љубовијанка, средовечна жена, руку жуљевитих од тешког рада, збораног лица, 

гледајући насмејану лепушкасту партизанку задивљено рече:„ Како она може да буде 

нафракана, а нама само пракљача, прегача, метла, где је ту правда за жене, има је само за  

мушкарце?.“ 

Млада партизанка позва присутне жене да се укључе у АФЖ (Антифашистички 

фронт жена);,, Да се описмењујете  да учите да шијете, да се бринете о деци!``.  

На бину се после ње испе самоуверено црнпурасти партизан, истински џин; 

осиона људина рашири руке климајући великом главом обраслом чекињастом косом, 

беоњаче очију му се само севају љутито  на све стране:,, Немце треба нападати где год је 

могуће, да се што пре сломије  кичма Хитлеру; Немци продиру у Совјетски Савез, треба 

помоћи браћи Русима, цела Европа, сем Енглеске и Сoвјетског Савеза, је покорена, ми 

смо једини делић слободне територије.``, скоро да се  љутито издра на присутне, као да 

су они због нечега кривци. Уздахну, па се окоми као осица на четнике: опортунисти, 

блокирају устанак против Немаца. „Знајте сви ви да је свима поштеним патриотима 

место са нама, комунистима“,  узвикну запењен , подигнувши претећи песницу у вис. 

Присутни, као један, одушевљено запљескаше. Чини ми се да су то учинили ипак 

реда ради.  

Овације партизанском делу власти у Љубовији збунише присутне четнике, ка  

говорници закорача висок, крупан свештеник из суседног села; успут је у брзом ходу 

рукама енергично загртао црну свештеничку мантију. Он је, иначе, био један од чланова 

заједничке партизанско-четничке команде места. Стаде на бину, затегну црну мантију, 

па покуша да узвикне победнички:„ За краља и отаџбину, браћо!“, трудио се да буде 

сигуран у себе, али некако није био убедљив; наставио је, помало нервозно и 

несигурно:„ Ви, комунисти сте на превару ушли у Љубовију двадесетог септембра, ми 

смо вас пустили, к'о браћу, а остадосте овде без нашег пристанка; сада желите да нам 

командујете, ви сте тројански коњ. Браћо Срби, тешко ономе народу где завладају 
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антихристи бољшевици, они су узели за таоца нашу Русију, братски руски народ 

распопили, ако то и нама ураде, сви ћемо пропасти.“ 

Из окупљене гомиле се издра снажан млад сељак, са шајкачом на глави и 

укрштеним  реденицима на грудима:„ Коста Пећанац (четнички војвода), је изд'о нашу 

ствар, сарађује са Немцима! “. 

Доброћудни свештеник, са великим искуством појања и вођења црквених oбреда, 

увек уважаван и поштован, није био нимало вичан политичком прегањању и демагогији, 

збуни га критичка упадица на рачун војводе Пећанца.Па поче да замуцкује, што разљути 

поједине четнике, који су сматрали да је војвода Пећанац човек у сваком погледу на 

своме месту, те да би свештеник требао да га јавно и енергично подржи. Свештеника за 

говорницом болно штрецну брада кад чу како неки  његови саборци, четници, 

загаламише гласно изражавајући неслагање са његовим речима. упадице из четничких 

редова га збунише, поче још више да замуцкује, осећајући се понижен и повређен. 

Погледао је шкиљавим очима у окупљене људе са болним предосећајем некакве 

невоље..  

Мало задрхта, па болно уздахну; виде да се нешто необично дешава,  предосети   

несрећу, злу коб: као да нека невидљива рука  развуче окупљени збуњени и већ 

преплашен народ на два дела, гомила се растави, направи се мали пролаз, а кроз празан 

простор кроз збијени народ, право ка њему брзо закорача бујна девојка, скоро девојчица; 

рекло би се да није имала ни шеснаест година. Због нечега је била врло љута; носила је 

овлаш нахерену титовку на бујној светлосмеђој коси, а поред ње је брзо корачао млад, 

наочит партизан, држећи јој дрско руку око струка.  

Свештеник упиљи згранут, потресен осети мучнину, кнедла као стврнути камен, 

му се заглави у гркљану.  

Девојка стаде  испред бине, баш  наспрам њега.  

Свештеник, препознајући своје драго дете,  предосети опаку несрећу, брада му се 

болно затрза, десни брк заигра као помаман, уста му се осушише.  

Она самоуверено брзим корацима се испе на бину, стаде пред оца,  приближи  му 

се лица унакаженог гневом, нагну се хитро, пљуну му огорчено право у лице:„ Ти ми 

више ниси отац, ти си издајник, стидим те се, срам те било! “, то није био узвик, ни 

претња, него болан крик девојачког грла који одјекну на све стране. 

Свештеник, бео као зид, сломљен, престрашен и постиђен њеним гестом, паде као 

покошен на столицу. „ Дајте чашу воде и коцку шећера“, завикаше неки, „попи је 

позлило!“. Придржавајући га испод пазуха снеше га на тло,  ставише за кафански сто.  

Присутна сељанка му стави ракијане облоге на чело. 
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На бину се затим попе млада партизанка у униформи, средњег раста, плава, 

снажног и широког лица, истурених јагодица; прво је одрецитовала песму Косте 

Абрашевића, познатог српског социјалисте из 19. века. Пркосно слажући усне, док је 

јаросно колутала беоњачама, гневно је узвикивала да је све што вреди црвене боје, а на 

крају диже песницу у ваздух, и врло гласно одрецитова, севајући зеленим очима:„   

Црвена је наша мржња, црвена је крв, и наша осветa ће црвена  бити! “ 

Очи присутних се упреше у млађег четника, брзим кораком се пео за говорницу; 

сувоњав и мирољубив, личи на  професора, није неки страшљивко. Желео је да поврати 

четницима изгубљени поен због сцене са свештеником и његовом ћерком:„ Ми треба да 

штитимо Србе од усташке каме преко Дрине у Босни, и да подржимо наше четнике и 

Јездимира Дангића. Треба се борити против Немаца, али мудро, немојмо их непотребно 

љутити; кога је митити није га љутити, после ће кренути казнене експедиције и страдаће 

невин народ. А ми, свуда, од Бајине Баште па све до Зворника, имамо наше страже које 

мотре на Босну и повезују се са четницима Јездимира Дангића, ноћу горе ватре 

изнад Дрине и на околним брдима, да усташе знају шта их чека.“  

Видело се по његовом помало несигурном тону, да није био довољно убеђен у 

истинско прихватање његових речи.  

Неколико истовремених љутитих повика из гомиле га прекиде, загаламише 

претећи, отимајући му  реч:„ Доста, то није тема дневног реда, ви четници сте 

опортунисти и сарадници Немаца, са њима тајно преговарате нама иза леђа. А то што 

ваши четници чувају Србе у Босни, окачи ти то мачку о реп, то је лаж, четници ноћу 

прелазе у Босну, краду Муслиманима из колиба стоку; срам вас било, каква сте ви 

војска!“  

Упаде му у реч партизан, згужвава нервозно титовку у руци:„ Србија је 

проглашена за ратно подручје Немаца, а не за окупирану државу; узимају таоце, прете за 

једног њиовог нашијех сто, већ стрељају, затвор у Шапцу је права мучионица, а ви, 

четници, гњавите, ли гњавите! “ 

Настаде свеопшта галама, загаламише самоуверено грлате брадате људине:„  

Оставите ви вашу пропаганду, ви комунисти сте безбожници, радите против Срба, 

немате ни нацију, ни веру, не поштујете својту!" 

„ Ћути издајниче!“, загалами млади партизан, раменко циничног и дрског  израза 

лица, „избегличка влада у Лондону можда сад хоће да се ослони на Дражу Мијајловића и 

четнике, ви сте руља и недисциплиновани сте, на крају ће нас подржати и Запад и 

Совјетски савез, иза нас је Коминтерна!“ 

Други партизан се испрси и запева из свег гласа:„ Америка и Енглеска биће 

земља пролетерска! “ 
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Кад партизан заврши песму, пред скуп иступи млад партизан, леденим гласом , 

саопшти да је збор завршен. 

Народ поче да се разилази. Сви су били потресени испадом кћерке свештеника, 

коју су у заврбовали партизани, без знања и слагања оца, окренули наивно младо чељаде 

против оца  

Партизани су се ликујући победнички разилазили, док четници, незадовољни и 

погнутих глава, оодоше ћутке, свако на своју страну. 

Уча, посматрајући скуп са стране, рече једном мештанину:„ Ово са оцем 

свештеником је утеривање страха народу; бољшевици прво растурају породицу, руше 

ауторитет родитеља, руше морал, укидају бога, шире мржњу, да би тако завладали и 

срушили све што вреди, да све заплаше. Тешко руском народу, у чије канџе је пао“ 

„ А како то дозвољава руски народ и његова интелигенција?“, упита један сељак, 

проницљивог израза, са обешењачки нахереном шајкачом на плавој коси.  

„Нису они  будале, да уништавају свој народ беспотребно“, запита га збуњени 

саговорник.  

„Е, мој брајко, бољшевици су врло лукави, они агитују, обмањују многе поштене 

људе, па су их заврбовали. А када им једном приђеш, нема ти више повратка“, обори 

главу Уча. 

       13. октобар. 1941 године - Сналажљиви бобијски чобани. 

Два чобанина су чувала овце у подножју села Савковића, гласно запевајући, па 

потераше стадо узбрдо уз зелене обронке бујне планине Бобије.  

Свештеник беле косе, седећи на доксату повеће куће, очински одговори на њихов 

поздрав; упери руку ка Бобији, само рече:„ Ено, кад видим око врха Бобије бијелу чалму 

магле, знам да се време мења.“ 

Весели чобани замакоше са стадом уз косу. У јеловику зачуше бат корака ,и 

кршење сувог грања и шишарки.  

Рат је, има свакојаких војски, младићи су се научили опрезности.  

Из густиша бану пред њих чета младих партизана, са титовкама и црвеним 

петокракама, на грудима им укрштени реденици, за појасевима задевене бомбе.  

Преплашени, али довитљиви младићи, да би им показали личну наклоност, 

запеваше стидљиво:„ Накриви се оскоруше грана, иде чета младих партизана!“.  
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Партизани их погледаше, један изађе из строја и пружи им заповеднички две 

петокраке, да их ставе на измашћене шајкаче. Иако им је пришао строго их загледавши, 

младићи су га проценили по његовом благом осмеху да је добронамеран, хтели су да му 

се обрате снисходљиво и са уважавањем. 

Он их предухитри, позва их јетко на омладински састанак увече у школи у селу 

Савковићима. Они завикаше, као један:„ Оћемо, вала, доћемо довече засигурно!“ 

По подне потераше опет стадо на пропланак, још ближе врху зелене планине.  

Утом чуше бат корака. Из тамне борове шуме искрсну чета веселих младића са 

шубарама и кокардама, брадати и бркати грмаљи, газили су самоуверено, раширили руке 

као да је све на земљи њихово, држали су у рукама пушке и пушкомитраљезе, као да су 

их одломили са грана борова; бомбе им задевене вире иза опасаче око појаса, а реденици 

преко груди пуни фишека сјајних месинганих метака. Барем  у односу на партизане, који 

имају нешто ледено у себи. ови четници су деловали помало безазлено и доброћудно.  

Довитљиви чобани су сретали и партизане и четнике, уползнали су их. Труде се 

да се не замере ни једнима ни другима. 

Да придобију наклоност чете која се појави пред њима из борика, запеваше из 

петних жила:„ Шкрипи, шкрипи шаша, ево наших шубараша! “  

Колона се заустави, четници полако спустише наоружање на земљу, чобани 

повикаше углас:„ Бог вам помого јунаци!“. Четници им приђоше, неке загрлише, 

тапшали су их раздрагано, узвикујући као да салутирају:„ За краља и отаџбину!“ Један 

доброћудни грмаљ узвикну, ехо одјекну међу јелама:„ За крст часни и слободу златну!“ .  

Сви четници, као један, запеваше весело, да се планина орила:„ Кличе вила са 

Немића, и призива Обилића, Обилићу српски тићу, Обилићу српски сине, вини нам се са 

висине! “            

Мало застадоше, песма утихну, завлада шумски мир, из чете се издвојише њих 

двојица, један држећи сатлик ракије, а други флашу шљивовице.Да су били помало 

пијани није било тешко препознати, јер су се поједини од њих благо тетурали,  неки се 

придржаваху за дебела стабла високих храстова.  

Као по команди натегнуше чутуре, па запеваше полугласно. Прво један започе:„ 

Оће чича“ , а други настави:„ Оће више“, па онда обојица запеваше из све снаге, углас:„ 

Ала чича калајише, од колена па навише! “. 

Четничка чета покупи оружје, стаде у строј, упути се својим путем, гласно 

певајући:„ Рогатица у камену, изгорела у пламену!“.  
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Потом променише мелодију, зачу се из даљине:„ Овце ћера Јулијана, по шумама 

и горама! “ 

14. октобар 1941. године -Убиство четничког стражара у гробљу Мекоте. 

Вест се муњевито рашчу кроз Љубовију и оближња села: Четничког стражара 

Јарамаза док је био на стражи на брду Мекота, на улазу у Љубовију од Узовнице и 

Зворника, близу љубовијског гробља, ударила мина право у главу; мину су наводно 

испалиле усташе из правца Чауша из Босне.  

Проносиле су се свакојаке гласине, од тога да је немогуће да се са раздаљине од 

неколико километара нанишани тачно у главу, до претпоставке да се сам убио? Свашта 

се препричава : Неко га убио из близине?. Ко би то могао бити? Неки рекоше да  је тај 

четник, Јарамаз, био у свађи са појединим партизанима?  

Четнички чланови команде Љубовије затражише да балистички експерти 

установе како је погинуо тај стражар?  

Истога дана се пронесе вест да је Тито ту ноћ преноћио у кафани у Љубовији, и 

продужио ујутру са пратњом према Ужицу. 

15. октобар 1941. године - Експлодирало четничко складиште у Љубовији. 

Касно ноћу негде са  искраја Љубовије, од гробља Мекоте. зачу се страховита 

експлозија. Експлозија одјекну као грмљавина долином Дрине и околним брдима.  

Настаде узбуна. Цела узбуњена варошица скочи на ноге. Нико не зна шта се 

догађа? У ведрој, прохладној ноћи, Љубовију осветли велика ватра, огроман облак дима 

се уздиже право у небо.  

Кроз Љубовију проструја: експлодирало четничко складиште оружја, има и 

мртвих, настрадала  два четника чувара  складишта. Нико не спомену узрок.  

Многи, престрашени, нису смели ни помислити, а камоли рећи, да би то могла 

бити саботажа, мада је негде та мисао, као зубобоља, свима кљуцкала у глави, као 

застрашујућа опомена. 

Сви су ћутали као заливени. 

 19. октобар 1941. године - Немци бомбардују Љубовију. 

Четири немачка авиона су надлетала Љубовију у више наврата, бомбардујући  и 

митраљирајући административне зграде, војна складишта, и део дуванске станице, где су 

се налазиле спаваонице војника.  
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Каква срећна случајност! Отац нас је баш тај дан одвео код деде и бабе у 

Узовницу, као да је знао шта ће бити. Дуванска станица је на срећу, била само мало 

оштећена. Али је на другим локацијама било жртава и рањених, као и разрушених 

зграда.  

Авиони су се ујутру појавили из правца Зворника и Шапца, летели су врло ниско 

изнад Узовнице и наше куће. Учини ми се да лете тако ниско, и да су тако мали, да их 

могу оборити на земљу неком дугом мотком?. О томе сам стално размишљао, сањао бих 

ноћу како авион лети ниско изнад куће, а ја машем мотком да га оборим. Знам да је тако 

нешто немогуће, али ми је та шала пријала, давала ми је осећај важности.  

Зарекох се сам себи, да ћу, када следећи авиони наиђу, да припремим једну 

дугачку мотку.  

Видео сам, убрзо, како авиони опет лете ниско изнад наших кућа, па почех да 

тражим неку дугачку мотку; рођак Драгољуб, весео момчић увек склон шалама, повика 

гласно се смејући док ми је пружао дугачку мотку, којом  деда тресе зреле џанарике:„  

Држи, држи, трчи, удри, обори га!“ 

21. октобар 1941. године - Четнички војвода Рачић позвао оца на разговор на 

планину Бобију. 

Наш отац у Краљевини Југославији није био члан ниједне политичке странке, 

једноставно, политика га није привлачила. Није желео да приступа ни четничком ни 

партизанском покрету, због принципијелног става да неће да се бави политиком. Имао је 

троје мале деце и супругу, размишљао је како да преживи тешка ратна времена. Ипак је 

казао да се и једни и други боре против окупатора, свако на свој начин. 

Добро је познавао моћ Немачке, био је реалан у проценама. Отац је редовно 

слушао стране радио станице на српском језику, и вести о догађајима у земљи, и у 

покореној Европи и Совјетском савезу, о борбама савезника против Немачке и њене 

алијансе. Чим би сазнао било какву важну новост, о томе је одмах обавештавао 

познанике у Љубовији и Узовници. Деда Велизар је био нарочито нестрпљив, чим бисмо 

дошли у Узовницу, одмах би се окренуо тати, да чује шта кажу краљ Перо, Черчил и 

Рузвелт?. Убрзо би цело село сазнало најновије вести.  

Тата је био угледан човек у Азбуковици, омиљен код многих, али је имао и 

непријатеља. Плашио се да га неко не опањка код окупационих власти. 

Отац је, често у разговорима са мамом и дедом шапутао, осврћући се око себе, да 

је велика грешка што се партизани и четници не сложе, уместо што се свађају. „ Е мој 

Милане!“, рече му једном деда снуждено „ и једни и други 'оће власт, неће нико да 

попусти!“ 
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 Тата се није баш слагао са дедом, затегнуте односе партизана и четника је  видео 

више као производ спољних утицаја, него ли као њихову неумешност да се сложе. 

Једнога дана уђе на капију дворишта љубовијске дуванске станице брадат, 

намрштен снажан човек, закорача према нама деци, самоуверено, скоро претећи запита 

нас, мирно али строго: где је наш отац. Замаршира дрско уз степенице право у његову 

канцеларију, кратко и жустро му саопшти да треба у одређено време  да се јави у штаб 

чувеног четничког војводе Рачића, на планини Бобији. 

Војвода Рачић  је разговарао са оцем уљудно и одмерено, затражио је од њега, као 

од виђеног човека у Подрињу, да се придружи четничком покрету. Отац је врло учтиво 

изнео свој став по том питању. Војвода Рачић га је исправно схватио, уважио је његове 

аргументе, отац због тога није имао неприлика са четницима. 

Течо Миладин Рачић, узовнички свештеник, муж мамине сестре тетке Секе, је 

био оправдано спречен да се одазове позиву имењака (нису ни у каквом сродству) 

војводе Рачића.  

Како живот подешава животне догађаје?  

Војвода Рачић је ишао кроз село Узовницу, у друштву са четничким војсковођом 

Јездимиром Дангићем, блиским  сродником мајчине породице из Братунца. Течо 

Миладин им се придружио, грохотом се смејући, радостан  због сусрета са Јездимиром 

Дангићем, не знајући ко је онај брадати крај њега?.  

Приђе им и поздрави се са њима, уместо поздрава преки и непредвидљиви 

војвода Рачић извади хитро револвер, упери га у главу имењака свештеника Рачића.   

Дангић му благо одгурну цев, пиштољ опали, дим опрљи дугу, као зифт црну 

браду тече Миладина.  

Иако је схватио да је четник само хтео да га заплаши, престрашени течо 

Миладин није могао да изусти ни реч; осећао је мирис сагореле браде, помишљајући да 

је малом грешком војводе Рачића, могао, ни крив ни дужан, да изгуби главу. 

27. октобар 1941 године - Договор у Брајићима. 

Четници и партизани  су направили познати договор у Брајићима, о међусобним 

односима, о подели територија, о заједничким командама, ратним судовима, и о слободи 

кретања и транспорта. Свима је изгледало да ће доћи до праве сарадње. Уместо тога су 

се наставиле даље лоше процене, и почеле су све веће и опасније чарке. 

16. новембар 1941. године - Физички напад на оца. 



92 
 

Отац је око поднева ишао главном љубовијском улицом, из даљине му  је потрчао 

у сусрет кочоперан, снажан младић, пун обести и осионости. отац га је знао, младић није 

имао ни шеснаест година. У пролазу се нагло устреми на оца, одгурну га у страну 

изазивачки, скоро га обори на тло,уносећи му дрско у лице:„ Ти си издајник, сарађујеш 

са четницима и Немцима!“.  

Партизани су оваквим поступцима више одбили оца, него што су га застрашили, 

јер је тата имао извесних симпатија за њих. Због те провокације се све више дистанцирао 

од партизана.  

Ипак, никада није пришао ни четницима, а у Немцима је видео окупаторе.  

Уздао се у савезнике и њихову победу, али нам је казао да се не зна да ли ће 

победа савезника бити тако брза? 

27.  новембар 1941. године – Поновна немачка окупација. 

Од Шапца је кренула немачка офанзива уз Дрину и кроз Рађевину, ка Љубовији, 

Бајиној Башти и Ужицу. Немци су са снажном моторизацијом и оклопним возилима 

дошли пред Љубовију 27. новембра, где их је дочекао јак отпор партизана. Четници су се 

повукли у околна брда, одакле су  нападали Немце.  

Није било сложне заједничке акције, четници и партизани су постајали 

непријатељи. То је ишло на руку Немцима, а и непријатељима из НДХ, усташама, 

Павелићу и многим другим.  

Партизани су се тада повукли, било је на обе стране жртава, а потом су  у налету, 

поново, на кратко, ослободили Љубовију,  Немци су је убрзо повратили.  

Немачка војска је по наређењу Хитлера, добила задатак да уништи и партизане и 

четнике. Партизани су се повукли ка Бајиној Башти, у Ужице, које је постало центар 

велике ослобођене партизанске територије, назване „Ужичка Република“. Немци су били 

љути и на становништво које је подржало партизане и четнике, и било је неких 

осветничких немачких акција, можда и казнених експедиција; већина становника је, сем 

старих и немоћних, поново избегла у брда и планине.  

Двадесет деветог новембра 1941.године Љубовија је била пуста. Дошли су 

Немци, формирана је мала немачка постаја. А онда су  тридесетог  новембра пристигли 

бројни Руси белогардејци, који су у Љубовији остали све до октобра 1944. године. У 

Азбуковици за то време није било партизана, али их је било у брдима, а нарочито су 

били бројни у илегали и тајним организацијама.  

Двадесет деветог  новембра 1941. године пало је Ужице, Тито се са Врховним 

штабом, повукао ка Санџаку и Босни, у непроходније планине, што је партизанима 
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олакшавало герилску борбу против Немаца. Њихова стратегија је била да изненада 

нападају немачке јединице, да их увлаче у планине, да би се лакше са њима борили. 

Агитовали су и ширили своје идеје, да придобију подршку становништва, да би, коначно 

освојили власт на крају рата уз помоћ Црвене Армије.  

Партизани су се у Средњем Подрињу и Азбуковици, повукли у брда и  у илегалу; 

у току зиме 1941-1942. године, била је изнад Узовнице, у планинама Соко, Медведник и 

Јагодња, мала слободна партизанска територија, али је она ускоро нестала пред 

нападима Немаца.  

Четници су постајали све јачи, а тамошњи партизани су се ноћу, на месечини, на 

беспутним брзацима Дрине, пребацивали у Босну придружујући се тамошњим 

саборцима.  

Од двадесет деветог новембра 1941. године, када је пала Љубовија, па све до краја 

рата, 1944. године, је била немачка влас.Ту су били и њихови сарадници: недићевци, 

добровољци, љотићевци, Руси белогардејци. Они су званично били са Немцима, али то 

није значило да су сви, или већином били за Немце, многи од њих су оцењивали да тако 

могу задовољити своје националне интересе, сматрали су да треба да сачекају свој 

тренутак, када победе савезници, а да до тада треба са Немцима мудро и дипломатски 

поступати.  

Свуда око Љубовије је тада било четника, који нису имали организовану војску 

 У Љубовији су, за време другог светског рата, виђани и Италијани. 

1. децембар 1941. године - Отац поново у дуванској станици у Љубовији. 

После поновног немачког заузимања Љубовије, вратисмо се у Узовницу. Р., шеф 

месне канцеларије у Узовници, под надлежношћу Владе немачког намесника Србије 

Недића, дође нашој кући изнад Дрине:,, Милане, одмах се јави на дужност у Љубовију, 

мирно је, више неће бити борби, ни опасности, пресели целу вамилију у  Љубовију.``  

То је била врста наређења. Отац није имао избора, морао је да прихвати. 

12. децембар 1941. године - Посета Фоса, команданта Љубовије. 

Нагло је отоплило, као у пролеће, сија сунце, снег се топи и слива низ асфалт 

поред зграда дуванске станице у малим поточићима, уз ритмичне ударе капи по 

олуцима.  

Пут поред дуванске станице је био проходан, мада препун шарене смесе блата, 

воде и снега. Повремено би промакле велике запрежне санке; упрегнути волови потегли 

полако санке по снегу, а коњ само њисне када га возач удари бичем, па закаска вукући 
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санке које нечујно клизе, док гласно звоне прапорци. Када би санке наишле на отопљено 

тло наједном би зашкрипале тужно, па би се закочиле у месту. Коњ би болно њиснуо 

опет. 

Иза брда изнад Љубовије, из магле, из ниског зимског облака, израња као ватра 

огромно жуто сунце, бацало је своје светле зраке на све стране. Греје нас као нека 

ужарена небеска пећ.  

Силазећи са узвишеног пута ка дворишту дуванске станице  долазио је на коњу 

повисок човек у зеленој униформи немачког официра; отмено је седео на мирном, 

сјајном коњу .  

Стражар приђе капији и отвори му  је  

Немачки официр има капу са великим заштитним капком, који иде изнад чела, 

као дугачки, широки кљун. Заогрнут је дугачким зимским војним шињелом, на ногама 

изгланцане му сјакте чизме са мамузама, у руци бич, који када нам се приближи, задену 

ноншалантно за седло. 

Пред нама се постави на коњу Фос, немачки командант Љубовије; знали смо га из 

виђења, увек је ишао кроз Љубовију на коњу, са пратњом, али би га понекад видели и 

самог како јаше преко мостића на реци Љубовиђи.  

Коњ се пропе, њисну, и заустави се мирно, на неколико метара од нас. Видели 

смо га сада изблиза. Изгледао је као чудно биће из нама далеког, непознатог света, са 

неке друге планете. Иако није био претерано крупан, деловао је као зрео човек; подсећао 

је на нашег оца. Израз лица му је био интелигентан, тајанствен и врло строг, али није 

изгледао нимало зао.  

Немачки командант места се одмах обрати оцу на немачком, јер је био унапред 

обавештен да он зна тај језик. Отац је имао средњошколско знање немачког језика, 

усавршено шестомесечним  боравком у немачком заробљеништву у Нирнбергу.  

Немац проговори полако, не много гласно, али довољно јасно и одсечно,  врло 

кратко:„ Добар дан. Надам се да сте прочитали упутства о захтеваном дувану, и да сте 

испунили захтеве?.“  

Отац му пружи пакетић дувана, који Немац распакова и пажљиво прегледа, 

штипкајући дуван прстима. Мирисао је исечени  дуван, страсно га удишући; очигледно 

задовољан, обрати се оцу, званично и уљудно:„ Врло добро. Када потрошим, доћи ћу 

опет, то ће бити кроз неколико дана, бићете обавештени.“  

Отац му одговори лошим немачким језиком, са јаким српским нагласком, 

наглашавајући глас``р``, да га је разумео, и да ће му обезбедити дуван када му затреба.  
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Фос окрете коња, па застаде, као да се досети нечега. Изгледало нам је да је био 

страстан пушач. Кратко је запитао оца:„ Да ли ми можете припремити дуван за 

ушмркивање?“  

Отац обећа и то.  

Фос се окрете нама, посматрајући нас као неке непознате и чудне створове. 

Поглед му је био мудар и продоран.   

Другачији је од осталих мештана. Прави господин, помислих. Прво одмери оца, 

погледа летимице нас децу, баци учтив дискретан поглед на мајку, која је држала у 

наручју двогодишњег сина Милића, врло плавокосог и зеленооког.  

Хладан и уљудан, са висине, са коња је деловао је импозантно и необично, можда 

строго, али нимало непријатељски. Ипак је био хладан. Очигледно је желео да буде 

ауторитет, да покаже да је власт, да тражи апсолутну послушност, али  да није склон да 

буде зао без потребе. Чак се мало насмешио, гледајући нас окупљене заједно. Вероватно 

се сетио своје породице?. 

Онда се прену из размишљања; отоплило је, раскопча шињел, назрели смо опасач 

на коме пише на немачком „Бог са нама“; подиже главу високо, проговарајући 

разговетно, али без подизања тона:.. Свима  који буду поштовали нашу власт биће 

гарантована сва права. Партизани су бандити, ми ћемо се са њима убрзо обрачунати. А 

четници?“, као да се сам питао, одмахну нехајно руком, „ваљда ће и са њима бити исто.“ 

 Одахну и погледа нас строго:„ У овом делу Србије су ланци планина до 1500 

метара висине“, па показа руком на оближње србијанске планине. Изненада благо 

замамуза коња по сапима, коњ болно њисну и пропе се на предње ноге, Фос се окрете ка 

Босни, показујући руком:„ А тамо су веће планине, преко 2000 метара, тамо још даље у 

Црној Гори има седамнаест висова виших од 2500 метара, а на Косову чак има двадесет 

два врха виша од 2500 метара“.  

Поново застаде, коњ се смири, поглади га руком у рукавици. Сви смо ћутали. 

Фос се прену:„  Ваше планине нису високе, али су непроходне, неприступачне, без 

путева, дивље. То је за бандите добро. Но, наше јединице ће их и тамо пронаћи. Нека их 

за сада, али када овде буде све готово, доћи ћемо и горе, у планине.“  

Осврћући се око себе, показао је руком, као да је све било његово:„ Цео Балкан је 

један планински масив, Балкан је турска реч и значи планина.“ 

Без речи окрену нагло коња према капији, док му је излазеће сунце ударало право 

у лице, нестајао нам је полако из  видика у зрацима сунца које је провиривало из  гране 

дрвећа обасјајући дрвени оквир капије. Дижући руку високо, као Месија на слици у 
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љубовијској цркви, истури далеко испред себе десну руку ка ниском зимском сунцу. 

„Исток!“, узвикнуо је јетко, држећи левом руком коња за гриву. 

Док је излазио на пут, окрену нам се нехајно, као да се нечега присетио, добаци 

нам кратко и скоро благонаклоно:„ Довиђења!“ Подбоде коња мамузама: коњ се мало 

пропе, болно њисну, па загалопира уз благу узбрдицу на пут, па онда настави да лагано и 

послушно каска ка центру варошице.  

Изгуби се иза високих крошњи дрвећа поред пута. 

Остала ми је у сећању само издужена сенка коња и јахача. 

Тада ме спопаде истинска дечија опсесија: одакле ми је позната таква сенка,  где 

сам је видео?  

Намах се сетих, скоро исту такву слику сам видео у омиљеној књизи `` 

Свезнање.``  

Јурнух у собу, зграбих омиљену дебелу књигу, почех да је листам што сам брже 

могао. Књига Свезнање је за мене било нешто најдраже. Донели смо је из Ђевђелије, 

купио ју је отац још у Велесу, у Македонији, 1938. године. Та је књига дебела, са јаким 

картонским корицама, са дебелим страницама, као од коже, луксузно опремљена, са 

много слика у боји. Док сам брзо окретао листове, осећао бих јак мирис олова; листови 

миришу на боју и слова. Уживао бих често листајући и миришући, загледајући заставе 

свих могућих држава, као и свакојаке авионе; у њој има ама баш свега. Стално сам 

запиткивао старијег брата, који је већ био ученик, да ми каже шта ту пише; питао сам и 

оца, мајку и познанике, тражећи од њих да ми читају. Одлучише да ме науче да читам, 

тако убрзо почех да сричем слова. 

Наиђох, најзад, на тражени лист, пун радости препознах лик који сам тражио. На 

доњој половини стране била је слика јахача, као сенка, то је та слика што ме подсећа на 

Фоса као коњаника. Изнад ове слике, на горњој половини странице, била је друга слика 

у јарким бојама, на њој је био шпански хидалго, племић са седом брадом и необичним 

шеширом. Испод слике хидалга текст:„ Сервантес, писац књиге Дон Кихот.“ А испод 

сенке јахача је писало:„ Дон Кихот са копљем и коњем.“ 

Овај догађај ме је подстакао да још чешће прелиставам Свезнање. То је за мене 

постало најдраже занимање. Улазио бих у собу када сам био сам, ставим књигу на сто и 

листам је.  

Нарочито сам се враћао на слику чудне и преплашене породице, испод слике  је, 

чини ми се, био потпис ``Спрудников``, мајка и троје деце у некој собици се шћућурили 

око свеће, прозори оковани снегом и ледом, а свуда око њих се завукли страх, безнађе и 

недостатак оца породице. Замишљао сам како је нестао, да га је неко одвео, мучки, на 
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силу? Прочитао сам без даха, да је то слика руске породице, од бољшевика изгнане у 

Сибир. Из слике избијају необична снага и страх; осетих шта су то бољшевици и шта је 

Сибир. То ми се заувек урезало у сећање.  

        30. децембар 1941. године – Руска словенска   душа. 

Руси белогардејци су имали су своје спаваонице у великом магацину, где су били 

наређани кревети на спрат; када је било хладно пећи усред спаваоница би гласно 

бубњале. Испред спаваоница, у ходнику, биле су наслагане пушке у сошкама, као и 

друго лакше и теже наоружање. 

Најчешће су ти Руси били врло ћутљиви, пазе на сваку реч; знали су да на сваком 

кораку, а можда и међу њима, има доушника, ко зна чијих? Када је било топло , лежали 

би на трави испред магацина. Долазили су, понекад и на травњак испред нашег стана; 

увек су били учтиви према родитељима. Деловали су утучено и преплашено. Како и не 

би, када су били у туђој земљи захваћеној ратом. Повремено су умели и да се опусте. 

Када нису били на војним вежбама, обично би играли томболу; један од белогардејаца 

би узимао мог плавокосог двогодишњег брата Милића у крило, миловао га по лицу, 

љубио му косу, и тражио од њега да извлачи бројеве томболе. 

Мало су разговарали, мерећи сваку реч. Ваљда их је рат научио да треба што 

мање говорити. Понекад су певали, врло тихо, увек осврћући се, као да су се плашили да 

неко не наиђе, мада Немци овде нису навраћали.  

Један од Руса, још млад, плавокос, средњег раста и дежмекаст, избачених 

јагодица и косих очију, имао је обичај да узме гитару у руке и запева. Тада сам први пут 

чуо руске песме, и заволео их заувек. Открио сам у њима љубав, искреност и дубока 

осећања. Тај Рус је често певао једну необичну врло осећајну песму:„ Вижу ниви, вижу 

поља, вижу реки и морја, ета рускаја природа, ета рускаја земља“ (Видим њиве, видим 

поља, видим реке и мора, то је руска природа, то је руска земља). Затим би отпевао једну 

другу песму, о растанку са драгом, на далекој железничкој станици, загубљеној у 

бескрају Русије:„ Двадцат первова јулија, тачно в дватцат часа, ја на пероне, ти в вагоне, 

задње прашћај ја кажу тебја“. (Двадесетога јула, тачно у двадесет часова, ја сам на 

перону, ти си  у вагону, дошао сам да ти кажем последње довиђења). 

Појавио би се још један певач, распојасани плавушан, сви су га у 

Љубовији волели, био је још врло млад; зграбио би гитару и ударио у жице,  зачуо би се 

звонак звук,  препун пенушавих осећања; из њих се изливала река снажног оптимизма и 

узбуђење; видело се да је истински маестро, замахнуо би главом уназад, дуга плава коса 

би му пала на рамена, деловао је као глумац на бини. Запевао би стихове:„ Чупчик, 

чупик, чупчик золотије, појти на каторгу в Сибир, Сибир тоже рускаја земља!“ (Чуперак, 

чуперак златне косе, поћи у прогонство у Сибир, Сибир је такође руска земља). 
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Постарији белогардејац, изгледао је као песник тужног лица, обратио би се 

певачу песме о железничкој станици:„ Растанак, то је не само најтужнија, него и 

најглупља ствар на свету. Волиш неку  жену, она ти је све у животу, и онда она седне на 

воз и оде негде у бескрајну матушку Русију; путује возом десет дана, онда се вози 

санкама кроз бескрајну тајгу, и свему је крај. Нестане заувек, као да није ни постојала. 

Ништа не вреди да тугујеш за њом, никада више је нећеш видети. Живот је смешна 

ствар. Сад јесмо, сутра нисмо“.  

Запевао би, на крају, тихим и ганутљивим гласом, тужну и упечатљиву песму:„ 

Соња, Соња, твои красивие глаза, ја так многа љубју тебја Соња, сколка раз ја љубил 

тебја“ (Соња, Соња, твоје су очи дивне, ја те много волим, колико пута сам те љубио). 

Зграбио би флашу шљивовице и почео да пије, халапљиво, да заборави тугу.  

Цела чета би тада устала и тихо запевала:„ Под звиздам Балкана“ (Под звездама 

Балкана). 

 Тада сам сазнао да су Руси врло осећајан народ, да лепо певају, и да воле децу. 

4. јануар 1942. године - Италијани (вероватно нека залутала чета). 

Данашњи дан је ведар и топао, иако је јануар, права зима. У нашем планинском 

крају је клима сурова, зими може бити врло хладно. Али пошто је то ипак југ Европе, 

понекад ојужи усред зиме; тако је данас нагло отоплило, сунце је засјало, птице су 

весело зацрвркутале, као да се природа изненада поче да буди. 

Расположена, тетка Милена рече мами да ће ме повести  у куповину; пошла у 

књижару у главној улици, да купи свеску. Поведе ме за руку, те сиђосмо низ степенице 

путањом ка капији која кроз двориште предузећа излази на широки пут ка центру 

варошице.  

Чим крочисмо испред куће, до нас допре необична граја, какву никад раније 

нисам чуо. Нисам могао никако да се досетим шта би то могло бити.? Помислих на неки 

вашар, сакупили се људи због нечега, па галаме из свег гласа, ваљда се цењкају око 

стоке, или су се, можда, око нечега споречкали?  

Чим изађасмо иза зграде, отвори нам се видик, а граја постаде још гласнија. Што 

смо се више приближавали месту одакле је долазила необилна граја, , пред нама се 

постепено приказивало поље  величине  фудбалског игралишта, препуно непознатих 

људи; поред којих су стајале мазге са бисагама, из којих су штрчали заденути митраљези 

и пушке. Поред мазги су стајали непознати људи; схватих да су и они војници. Били су 

насмејани и посматрали су нас радознало, али пријатељски; изнад румених, црнпурастих 

лица извиру им чекиње као гар црних, густих коса. Делују ухрањено и бодро; нешто 
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гласно разговарају на непознатом језику, млатарајући рукама, као да се жестоко препиру 

око нечега? Било ми је јасно да су то војници, али нису личили на друге војске.  

Упитах се каква ли је ово чудна војска?. 

Кад нас спазише, више њих се као по команди упути брзим корацима ка гвозденој 

огради која је делила дуванску станицу од пољане на којој су се налазили,  у 

трку почеше да узбуђени дижу руке према тетки Милени, да јој упућују одушевљене 

узвике. 

Тетка Милена се уозбиљи, али се није намрштила; сачувала је присебност и није 

учинила ниједан пребрз или неодмерен гест; поведе ме шврст им стегом за руку ка путу 

журним кораком, достојанствено, без ароганције; уљудно, као да није спазила  непознате 

војнике који добацују. 

Настави да хода, мирно и лагано, као да  се ништа не дешава; скретосмо смо ка 

центру Љубовије путељком иза капије поред  ограде. Више нисмо могли видети те чудне 

и насмејане војнике.  

Иза нас се више и није чула галама, потиснуо ју је хук реке Љубовиђе, све 

гласнији, како смо јој се приближавали.  

Топио се снег, речица Љубовиђа је надолазила. 

         14. јануар 1942. године - Смрт младог комунисте. 

Љубовијски затвор је смештен у зграду бивше љубовијске општине. Ова зграда је 

у облику квадрата, састављена од више мањих приземних грађевина, оивичених са 

неколико оближњих уличица. Ове зграде изгледају као омање љубовијске куће, али су 

ипак биле другачије од њих, масивно грађене, дебелих зидова, великих прозора, 

стабилне. Такве су биле администратривне зграде бивше Краљевине Југославије. 

У делу тог квадрата од зграда, које су гледале на главну љубовијску  улицу, 

налазиле су се канцеларије и спаваће собе оно мало немачких војника и официра, који су 

били лоцирани у Љубовији.  Било их је само десет у Љубовији.  

Затвор се налазио у подруму једне од тих зграда, у улици паралелној са главном, 

али са доње стране на низбрдици, близу пијаце. Изнад затвора се раније налазило 

књиговодство општине, сада су у  тим просторијама смештени затворски стражари, 

добровољци. 

Љубовијом се пронела вест да су из Шапца дошла два иследника специјалне 

полиције, са задатком да испитају два добровољца, ухваћена у часу када су се 
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припремали да пребегну партизанима; неко их је чуо, и одао. Требало је да иследници 

одлуче да ли ће их пребацити у Шабац, или у Главњачу, у Београд? 

                  „Живијо Стаљин, доле Хитлер, живијо Совјетски Савез, доле Немачка!“, 

урлао је пркосно из свег гласа осамнаестогодишњи  П. М. из оближњег села Г.; сав ван 

себе, поцепа разбешњен рукама кошуљу на испршеним снажним грудима. „Вежите га и 

смирите!“, наредише мирно иследници, мада су деловали забринуто. Један од иследника 

је био из околине Љубовије, и деловао је као разуман човек; било је очигледно да има 

намеру да некако изглади  ствари, ако може.  

Неразумно понашање М. га је јако узнемирило. Забринут за судбину неискусног 

младића, добро је знао да га такви поступци могу коштати главе. Искусни иследник је 

видео да је побуњени младић дете, и да га је неко завео. Чак му је младић, на неки начин, 

био драг, можда су били и даљи сродници? Иследник је добро знао да Немци немају 

разумевања за младост, и да јадног невиног младића могу стрељати, или депортовати у 

концентрациони логор. 

Поверио се колеги:„ Ако се овако буде понашао пред Немцима, готово је са њим, 

а ја  са Немцима не могу преговарати, после таквих речи.“   

Колега му одврати, осврћући се бојажљиво:„ П.М. је паметан, али је млад, насео 

је на комунистичку пропаганду, жао ми га је, како да му помогнемо?“ 

Нажалост, када је дошао немачки официр у пратњи два млада снажна 

добровољца, П. М. је се поново још више разбеснео, испрсио се још пркосније, и 

победоносно, пред Немцем наставио да раздире бесно кошуљу на грудима, понављајући 

исте покличе још јаросније. 

 Други затвореник је био смиренији, није испољавао никаква осећања. 

П.М. је наредног дана, по наредби немачких официра, убачен у камион, и под 

јаком стражом добровољаца, поведен у злогласни затвор у Шапцу. Добро је знао где га 

воде. Камион  је бректао путем изнад Дрине, од Љубовије ка Лозници и Шапцу; 

несретни младић је знао сваку стопу пута, нправи план да скочи и побегне чим му се 

укаже прва погодна прилика. 

Када је камион стигао испод Микуљака, окомитог, стеновитог брда, које се, 

испред Ушћа Грачаничке реке стрмо спушта право у Дрину, где је пут  усечен у стене 

изнад реке, у П.М. се пробуди изузетна снага; знао је да му следује или ужасна смрт у 

немачком логору, или  бекство? Није имао шта да изгуби.  

Стргну нагло цираду камиона са стране према Дрини, док су се добровољци 

сабрали, искочи у пуној брзини кроз отвор, баци се низ бедем ка Дрини, поче да се 

котрља кроз шипражје као камен низ падину ка  надошлој Дрини. Навикао од раног 
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детињства на природу и физички рад, младић је био врло спретан, снажан, брз и 

сналажљив.  

Добровољци завикаше преплашени, камион се заустави у месту, војници скочише 

на тло, осврнуше се, спазише га како јури поред Дрине ка шумарку према Лоњину; 

дадоше се, путем изнад Дрине, у потеру за њим, узвикујући гласно:,, Стој, или пуцамо!''  

 П. је бежао, скачући као помахинитао, користећи сваку прилику да се спасе.  

Ипак нису смели да пуцају на њега, требао им је жив, такво је било наређење; 

речено им је да пуцају само у крајњој нужди, па су се надали да ће га брзо ухватити.  

Добровољаци стрчаше низ обалу ка Дрини,  да га опколе и по сваку цену ухвате 

живог.  

Видевши да ће га ухватити, П. појури уз Дрину, а онда иза једног места где 

стењак и дрвеће укривају реку, не видећи другу могућност, скиде одећу и обућу у трку, 

баци се у ледену Дрину, брзо заплива ка Босни; тамо су се, поред усташа, налазиле и 

јединице партизана.  

Добровољци се сјурише реци, видевши да се одважни младић успешно бори са 

леденом матицом и сантама леда, да одмиче ка Босни, наперише пушке и митраљезе; 

запрашташе рафали. 

П. потону, једном, па онда исплива. Дрина је ту бистра, видело се како се 

зацрвенела од крви. Потонуо је још једном, и више се није појавио на површини реке. 

       15. јануар  1942. године - Партизан, убица оца свога борца. 

Бастав је планинско село у коме се скривала илегали група локалних партизана. 

Сколише високог плавокосог младића из оближњег села Тепавац, тек напунио 

деветнаест лета; али очврснуо од тежачког рада, доведоше га пред постаријег партизана., 

Сав скуњен и преплашен се освртао око себе, оборио престрашен поглед ка земљи од  

страхопоштовања према моћном и опаком команданту. 

Партизан је гледао нетремице у младића, његово намргођено лице, читанка 

почињених недела, као да је скрушеном младићу причало безброј свакојаких грозних 

тајни.  

Младић није умо да чита тајне са његовог лица, слеђен страхом једино је осећао и 

видео опасност 

Иако је био застрашћујући, опаки партизан ниједним гестом није био 

непријатељски настројен.  
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После краће паузе се обрати младићу свечаним, тихим тоном гласа. Сада је чак 

покушао да га разгали:„ Седи, да попијемо кафу.`` Застаде, па онда изненада рече нешто 

што збуњени младић никако и никада не би могао ни да помисли да би му тако нешто 

било ко могао рећи:,,  Ја сам ти убио оца, био је рат, он  четник, a ја партизан, опрости 

ми, и заборави на то!“  

Младић побледе, белом од страха, спуштене главе, задрхта му доња вилица, стаде 

пред њим  на клецаве ноге. Знао је од раније да је тај партизан убио његовог сиротог оца 

у борби против четника, заробљеног оца тукли џакчићима песка по бубрезима; када је 

несрећник почео да мокри крв, овај што сада са њим разговара  је пуцао у главу његовог 

оца.  

Дубоко потресен помисли како само да се из свега овога исчупа, како да спасе 

живу главу?. 

Младић, новопечени партизан, је морао проћи ватрено крштење.  

Доби први задатак, да извиди четничке постаје у близини, да оде у Љубовију и да 

реферише све податке које успе тамо да прикупи.  

Командант му на крају разговора строго нареди:„ Сазнај од избеглица из Босне, 

да ли и где у Босни има наших партизана?.“ 

         16. јануар 1942. године - Научио сам да читам и пишем. 

Уживам да страсно миришем странице занимљиве књиге Свезнање. Овај 

необични мирис олова ме је још више подстицао да уроним у те странице, да разгледам 

слике. Нарочито су ме узбуђивале заставе и грбови, као да су у мојим ушима одзвањале 

химне- слава и понос ових држава, моћне трубе, дрмали бубњеви. Свакога часа сам  

радознало запиткивао понешто оца, мајку, или старијег брата; хватао сам за рукаве било 

кога ко наиђе, молио га да ми каже шта ту пише?. Кад би неко имао времена да седне 

поред мене, да узме књигу у руке и да ми чита како се које слово зове и изговара, трудио 

сам се да све то упамтим. Јављала ми се свакодневно све јача жеља да што пре научим да 

читам и пишем, почех да сричем, да памтим слова, да их бележим и понављам.  

Пред тетком Миленом сам узимао у руке књигу Свезнање, натуцао и срицао 

слова из дебеле књиге. Она би, сва радосна, узвикивала:„ Дођидете да видите, он уме да 

чита!“. 

 Свакодневно сам вежбао, напредовао, и почео да читам прилично брзо. 

То је био велики догађај, у моме животу је настајао значајан преокрет. Од тада  је 

све постало другачије.  
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Пошто сам научио да читам, стекао сам самопоуздање и одлучио да  морам што 

пре да научим и да пишем. Почео сам да пишем слово А, мало и велико, вежбао сам га, 

понављао. И остала слова сам тако учио, једно по једно.  

После извесног времена, мајка је радосно констатовала да ми и писање добро иде. 

Показала је пријатељицама неколико реченица, које сам написао у свесци коју ми је тата 

купио у књижари у главној љубовијској улици.  

Неко ми, смејући се гласно скоро да се обрецну:„ Што не водиш дневник?“. 

 „ Шта је то дневник?“,  

„ Само бележи оно што ти се дешава свакога дана!“, насмеја ми се и подметну 

свешчицу..  

То ми се учини као добра замисао.У тој свешчици сам почео да бележим свакога 

дана поједине, за мене значајне догађаје. Научио сам да водим дневник. 

Из даљине се зачу сетни звон парпораца. Излетех на прозор, развукох дебеле 

завесе, укза се пут окован леденом скрамом, и понегде утабан снегом. Препознах чика 

Станка Јаковљевића, седи на санкама, држи узде, коњ каска тегли тешке дрвене санке, 

коњ је око ушију имао шарени кожни облог. Станко ме спази, заустави санке пред 

зградом:,, Ајде да те мало провозам?`` 

Станко благо ошину коња бичем, коњ појури, велике санке зашкрипаше болно, 

заклизише као авион по писти.  

Вожња санкама је била врло узбудљива, али кратка. Чика Станко зауставио санке 

испред ограде дуванске станице, испрегну коња, завеза га за дирек у дворишту, па му 

даде зоб. Коњ гурну главу у зобницу, видех како му се покрећу вилице и чух жвакање. 

Старији брат ми је дао своју школску читанку, а убрзо добих и књигу басни; 

нестајао бих из стварности, звлачио би се по буџацима, просто сам књиге гутао.  

Мига Вучковић, Борин најбољи друг, показао ми је књигу на којој је писало: 

Десанка Максимовић, Песме. Прочитах ову песмарицу у једном даху. Отац ми је донео и 

дао, смешкајући се, још једну лепу књигу: Приповетке Милована Глишића.  

Одох у спаваћу собу, где је хладно, завукох се у кревет, читао сам узбуђен 

приповетку о вампиру Сави Савановићу; дешава се у селу Зарожју, негде ка Ваљеву.  

Помиислих како то није далеко од нас. Бацих поглед кроз прозор, видех татиног 

стражара, како стоји напољу. Викнух му:„ Где је Зарожје, знате ли да ли је то далеко 

одавде?“. Стражар се грохотом насмеја:„ Има добра три и по сата брзог хода, 
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окренеш одавле уз Дрину према Дрлачама, а онда скренеш уз Горњу Тријешњицу, све 

поред ње косом, испнеш се у Зарожје; тудер се иде на вашер у Пашину Раван.“ 

Добровољци смештени у магацину за дуван, би увече тихо певали:„ Шушти, 

шушти Ибар брзи.“      

Мама je  једне вечери сањивим гласом рекла:„ Баш лепа песма.“ 

      19. јануар 1942. године - Друга посета команданта Фоса. 

Фос се појавио на коњу овог прохладног и сунчаног зимског дана; ујахао је 

полако, зауставио коња на истом месту као и раније; дошао је по дуван који је прошли 

пут захтевао од оца.  

Отац му је све припремио, онако како му је било речено. Фос је био врло 

задовољан. Понављао је оцу весело, био је расположен:„ Врло добро, врло добро!“ Мало 

се опусти. Пиљио је сада у оца док му је говорио озбиљним, тихим гласом, одвајајући 

слогове и наглашавајући сваку реч:„ Наше трупе напредују у Совјетском Савезу, наша 

победа је неминовна, и биће брза. А наше јединице наносе тешке губитке 

комунистичким бандама у Босни.“  

Застаде, задовољно ширећи руке се окрете оцу:„ Сада је овде све у реду и мирно.“ 

Посматрао нас је као знанац. У његовом наступу није било непријатељства, ипак 

нас је потмуло притискало његово ледено покровитељство; његова самоувереност и 

супериорност су биле свеприсутне.  

Отац је, као и обично, био врло учтив и достојанствен, али ми се учини помало 

снемоћао.  

У том часу зашкрипа капија, на њој се појави деда Велизар, дошао из Узовнице у 

посету; приђе нам сигурним и самоувереним кораком. Пред нама је стојао постарији 

снажни горштак, одлучан али уљудан. На снажном телу затегао се сељачки копоран.  

дуге сукнене сељачке чакшире прилепљене уз снажне ноге. Деловао је сликовито, 

упркос година још увек снажан, висок као јаблан; на глави шубара испод које се назиру 

праменови плаве косе прошаране седим власима;  велики плави бркови отишли улево и 

удесно испод носа. Из продорних  зелених очију избијају бистрина и самоувереност.  

На нас је деловао охрабрујуће, просто бисмо се озарили када га видимо. 

„То је мој отац, Велизар“, рече кратко тата, гласно изговарајући глас ''р''. Деда 

поздрави учтиво немачког официра, помери се у страну, одакле нас је све испитивачки 

осматрао и просуђивао.  
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Деда изгледа као хајдук из моје старе читанке, скоро да се насмеших. Није био 

нимало арогантан, нити непријатељски настројен према Фосу; био је учтив, сваки гест 

му је био одмерен и на своме месту; односио се са дужним поштовањем према немачком 

команданту. Но, истовремено се иза тога скривала његова природна и ненаметљива 

надмоћност. 

Занимљиво је да је мој, четири године старији брат, процењивао Фоса сасвим 

другачије од нашег оца. Он је изговарао име Фос онако како је чуо да га изговарају 

Немци, са потпуно тачним немачким акцентом, и са дозом уљудне наклоности. 

Фос, који је према нама до тада показивао ледено-покровитељски став, поче да се 

нервозно мешкољи на коњу. Погледао је у деду радознало, али му се на лицу видела 

нелагодност. Он је интелигентан и образован човек, па је одмах прозрео деду.  

Иако се држао претходног стила општења са нама, овога пута се код нас задржао 

неуобичајено кратко, нервозно ошинуо коња мамузама, и уз једно штуро  „Довиђења!“,   

нестаде иза капије. 

Касније, када смо одрастали, сећајући се нашег оца и деде, и њихових поступака 

и односа са Немцима за време Другог светског рата, моја браћа и ја смо често 

разговарали и анализирали њих двојицу. 

Запазили смо њихове две потпуно различите представе о Немцима. Код оца се 

назирао страх, достојанство које се бори да не подлегне осећању беспомоћности, што се 

изражавало кроз једну врсту покорности и послушног односа према Немцима.  

Док је однос деде према Немцима, у свим сусретима без изузетка, био другачији. 

У сваком сусрету са Немцима, као и приликом овог виђења са Фосом, био је 

учтив, испуњавао је, без поговора и у потпуности, свако њихово наређење, није им се 

супротстављао, никада, ни у чему. Али се видело, из сваког његовог геста и израза лица, 

из сваке његове речи, да се на неки једноставан и природан начин осећа супериорним.  

Немцима то изгледа није сметало, мада су морали осетити нешто од тога. Из 

њихових  поступака према њему се назирало подсвесно поштовање, можда и страх од 

непредвидивог инстинкта балканског горштака.. 

Трагајући за узроцима оваквих различитих ставова према Немцима, установили 

смо, временом, да је код оца оваква врста обеспомоћности имала више узрока. Један 

детаљ из његове биографије за време Првог светског рата је врло значајан за разумевање 

оваквог његовог става. У селу није било мушкараца, сем стараца, а жене су све биле 

саме, без мужева који су били на фронту. Наш отац тада дете (рођен  1908. године); на 

њега је деловало обесхрабрујуће појављивања мушкараца у селу, у одсуству његовог 

оца, а поготову странаца и окупаторске војске (мада су неки од њих били Срби, или 
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Хрвати, из Аустроугарске, знали су српски). Био је због тога  повремено истински 

утучен. Томе је допринео немио догађај, једнога дана му се аустроугарски војник 

обратио на лошем српском језику, поцепавши му грубо у парчиће стару српску шајкачу, 

превелику за његову главу, па му је натукао  на главу нову, удобну капу аустроугарског 

војника.  

Отац се, као дете, после овога догађаја осећао још беспомоћније пред одраслим 

људима,  поготову пред Аустријанцима и Немцима. 

На оца је касније додатно лоше деловала муњевита победа немачке војске, никако 

није могао да заборави како је његова ослабљена чета заробљена у долини Топлице, и то 

без  икакве борбе, на крајње понижавајући начин, сви војници који нису били Срби су 

претходно дезертирали. Начин на који је био заробљен, пуцањ немачког официра на 

његовог ордонанса и његово рањавање, а поврх свега цепање очевих официрских 

еполета, подсетили су га на цепање његове дечије српске шајкаче. Начин 

транспортовања у Немачку, однос према њему и другим заробљеницима у логору био је 

крајње понижавајући; то нам је отац неколико пута  казивао. Видео је шта је било са 

нашом земљом, упознао је Немачку, ондашњу развијену европску државу, схватио је 

колико је стара Југославија била неразвијена и заостала. Видео је организовану, 

моторизовану и ухрањену немачку војску. Отац је био образован човек за оно време, а и 

природно мудар, па је добро схватао немачку супериорност.  

Извесну храброст и сампоуздањ,е ипак му је давало сазнање да савезници неће 

дозволити Немачкој да завлада светом, да ће је, на крају победити.  

Што се деде тиче, он се из Првог светског и Балканских ратова вратио са осећајем 

изузетне надмоћности у односу на аустроугарске војнике. Није их кудио, нити је говорио 

да су кукавице, или лоши војници, но Срби су били супериорни у снази, лукавству, и 

мотивисаности за борбу; они су се борили за одбрану своје земље, нису никог нападали. 

Он је ратовао шест година, и стекао је такав осећај, који је задржао заувек. Деда је био 

изузетно снажан човек, један од најјачих у Азбуковици. Није био образован као отац, 

нити је путовао у Немачку, није ни знао како је тамо. За њега су Немци били Швабе, и то 

је изговарао исто као и за време  Првог светског рата. Деда је, као и наш отац, био 

убеђен у брзу победу савезника. 

 21. јануар 1942. године - Лепа Рајна, преводилац (њено име и назив места су  

измењени). 

Немачка команда оближње варошице К.,, на челу са  командантом места 

Францом Милером, издала је добровољцима наредбу да пронађу што пре у месту, или 

околини, где год могу, квалификованог преводиоца за немачки језик, за разговоре и 
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писање. Уколико га не нађу у К., да такву особу потраже у Лозници, Шапцу или 

Београду.  

Добровољци, мештани, се сви дадоше у потрагу, сетише се Рајне Петровић, 

тридесетогодишње неудате учитељице из напредног села у околини Шида у Срему, која 

се затекла на почетку рата у  К. Знали су да зна немачки ``као српски``, јер је потицала 

из сремског села где је половина становника била немачке националности; са њима се 

играла од малена, и тако научила немачки. Причало се да уме да пише немачки, исто 

тако добро као што га је говорила. 

 Два добровољца дођоше на врата њеног стана у зашушканој кући под окомитом 

падином што се скоро обурвавала у главну улицу. Без икаквог уводног објашњења, 

одмах пређоше на ствар: треба да ради као тумач, обавеза јој је да то прихвати.  

Рајна, застаде, да размисли, загледа се у тачку на поду?. Није имала куд. Знала је 

да би било сумњиво и опасно да овакву понуду одбије. Стаде пред добровољце 

смирено:„ Када се нешто мора, онда се мора, прихватам.“  

„ Будите сутра тачно у осам сати у згради Месне командатуре!“, рекоше јој 

уместо довиђења. Она климну потврдно главом. 

На врата командатуре ушла је следећег дана млада, висока плавуша, сетних и 

ватрених зелених очију; деловала је не само женствено, него и проницљиво.  

Иако је Милер рафиниран човек, који не показује лако своја осећања, видно 

пријатно изненађен насмешио јој се, скоро да се обрадовао. Очи су му засветлеле док је 

гледао у Рајну, не трудећи се да укрије зачуђеност. 

Обратио јој се на немачком:„ Добар дан, изволите сести. Ми смо сазнали да ви 

добро говорите и пишете немачки, позвали смо вас да дођете на овај разговор, да 

проверимо да ли одговарате нашим захтевима?“  

Одмах започео са званичним питањима: име и презиме, адреса, занимање, година 

рођења, образовање, брачно стање? 

 Рајна је на свако питање одговарала смирено и учтиво.  

Милер ју је посматра испитивачки, смешкао се задовољно, као да  је био у 

искушењу да се насмеје гласно; очигледно је био врло пријатно изненађен њеним 

знањем његовог матерњег језика.  

„ Јесте ли ви Немица, или ваш отац или мајка, одакле вам такво префектно знање 

немачког?“. Гледао ју је све љубазније.  
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„ Ја сам из сремског села, где половину становника чине Немци, у детињству сам 

се играла са њиховом децом, и научила немачки, чиста сам Српкиња, и по оцу и по 

мајци“, рече Рајна весело.  

Милер се осмехну задовољно:„ Радује ме што очигледно гајите симпатије према 

Немцима.“ 

Настави да је испитује о положају Немаца у Краљевини Југославији; то је чинио 

више зато што је желео да процени и боље упозна њену личност, а мање зато да би 

сазнао нешто о положају немачке мањине у Југославији. „ Када су Немци дошли у то 

село?“, запита је Милер, гледајући је право у очи.  

Рајна је одговорила, спремно и смирено:„ Почетком 18. века дошли су низ Дунав 

чамцем; кренули су од Шварцвалда почетком јуна, стигли у Сланкамен, код Новог Сада, 

средином јула, одакле су коњским колима дошли до Шида.“ 

 „ Изванредно, изванредно“, поновио је више пута сијајући; гледао ју је 

задивљено, као да не верује својим очима. „Још једно питање,  имате ли децу?“.  

„Не, природно да немам, јер се нисам никада удавала“.  

Милер је загледа помало зачуђено, чак је отворено инсистирао:„ Да ли живите у 

ванбрачној заједници?“.  

„Не, то овде уопште није обичај, ово је врло патријархална, пуританска средина, 

народ је високо моралан“, као да се постидела Рајна. Милер је онда директно упитао: 

„Да ли живите са неким, или сами?“ „Живим сама“, прошапута  Рајна ноншалантно.  

Милер је постајао расположенији:„ Ево вам овај текст, идите тамо за онај сто, 

имате пола сата да га преведете са српског на немачки. Умете ли да куцате, тамо је 

писаћа машина?“  

„Да“, рече Рајна,и послушно седајући за сто, погледа текст, и откуца све за само 

десетак минута. Врати се и достојанствено пружи Милеру урађени превод.  

Он погледа у текст радознало, у почетку помало потцењивачки, нагло се удуби, 

прочита све врло пажљиво, одложи насмешен лист на сто.  Добаци јој значајан поглед: „ 

Изванредно, не могу да верујем, превод је савршен, ви перфектно говорите немачки. Али 

и добро пишете“, казао је изненађено.  

Погледа  је право у очи:„ Морам вам признати да је немачки који говорите 

савршен, али је то ипак помало архаичан немачки језик.“ 
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 „ Могуће“, одговори Рајна, „ипак између села и матице Немачке је постојала 

значајна веза, новине, књиге, плоче, посете, чак је један мештанин завршио студије у 

Келну, вратио се у село, и тако унапредио локални немачки језик.“ 

 „ Откуда вама, чистој Српкињи, немачко име и презиме?“, упиљи испитивачки 

Милер у њу.  

„ Рајна је река у Немачкој, али је то име које није необично код Срба. А презиме 

Петровић потиче од имена Петар које постоји и код Срба и код Немаца“, Рајна се скоро 

завуче у своја слегнута женствена рамена 

„ Врло интересантно“, поновио је Милер. „Занимљива коинциденција“, додао је,  

насмешивши се гледајући је задовољно. 

После тога се уозбиљи, као да се прену из недозвољене опуштености; мало се и 

намрштио; опет је то био онај помало осиони и арогантни официр; усправи се, испрси, и 

званично и одсечно се обрати Рајни:„ Госпођо Петровић, посао који будете обављали 

захтеваће од вас велику одговорност и лојалност, то су врло значајни подаци, војне 

тајне, о томе не смете никоме рећи ни реч, ни најближима; уколико то урадите, пашћете 

одмах под удар наших војних закона који су врло строги.“   

„Схватила сам“, одговори Рајна скромно, оборивши испред себе. чежњив поглед 

укривен дугим трепавицама.  

„ Ваше радно време ће бити пет дана у недељи, од осам ујутру до шеснаест 

часова, а по потреби и у било које време када год вас позовемо; будите спремни и на 

краћа путовања, најдаље до Београда.“  

Онда, као да се досетио нечега што је заборавио, запита је:„ Ви сте учитељица у 

основној школи; школа је ове године још увек затворена, али ће ускоро почети са радом; 

ми желимо да се живот потпуно нормализује. Но, за сада сте потребни нама. Ваше радно 

место у школи ће бити замрзнуто, до даљег.“ 

Рајна Петровић није имала најбољу репутацију у варошици. Имала је тридесет  

година, а није се удала, врло згодна, мушкарци су лудовали за њом. У селима 

Азбуковице, девојка која пређе шеснаест година, а не уда се, постане престарела 

удавача. Ако би прешла седамнаест година, тешко се удавала, а ако би се десило да 

пређе и осамнаест, остајала је целог живот неудата.  

А Рајна је имала тридесет година.  

Варошица се ипак разликовала од околних села, Рајна је учитељица из Срема, 

дошла из другог дела земље; Срем је био дуго у Аустроугарској, под јаким утицајем 

Беча, Будима, Пеште, Загреба и Европе. Рајна је  била далеко више еманципована од 
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локалних жена. У провинцијској средини неки су је неосновано оговарали као „Сремицу 

на штиклама“, или чак олако, као жену лаког морала. Говорило се да жене страхују за 

мужеве, држе их подаље од Рајне. 

К. је мало место, ништа се није могло сакрити. Месна командатура је била у 

строгом центру варошице изложена погледима становника, видљива са прозора околних 

кућа и са брда која надвисују центар варошице; све се видело, као на длану. Убрзо се у 

варошици прошапутало, мада у кругу најближих сродника и пријатеља:„ Сремица  се 

спанђала са Милером.“ 

Једном погодном приликом, она је Милеру признала да јој је прва највећа љубав 

био млади Рихард Цихабер, Немац из њеног села.  

Милер је био млад и привлачан, међу њима се развила страсна љубав. Једном јој 

је признао да је ожењен, да има супругу и двоје мале деце, живе у околини Франкфурта 

на Мајни. Звао  ју је из милоште Рајни, обећавао јој је да ће се развести од жене, да ће је 

после победе Немачке одвести са собом у Немачку. 

Када је завршен рат, због раширеног уверења да је била љубавница немачког 

команданта места, да је сарађивала са немачким властима, Рајна Петровић је била 

оптужена, одржано јој је суђење у Окружном суду у оближњој Л.  

На оптужницу је одговорила кратко:„Она“, подигла је кажипрст, мислећи на своју 

женскост „нема националност, нити се бави политиком; она није ни патриота, ни 

издајник, она зна само за љубав; волела сам га, и ништа друго ту нема да се каже“.  

Многи су се у препуној судници, смејали из свег гласа, неки су звиждали и 

пљували  на њу, гневно узвикујући:„ Курво, издајице, продала си се!“.  

Председник судске пороте, млада партизанка у чизмама са високим петама, 

кокетно ставивши ногу са чизмом на столицу, је изрекла завршну реч:„ Жене и 

мушкарци имају иста права, зашто би нешто могли само мушкарци, кад то исто могу да 

чине и жене; Рајна је волела немачког официра као мушкарца, а не као Немца.“  

Кокетна жена судија устаде, усправи се, погледа у препуну салу, заћута мало, као 

да је хтела нешто важно да каже. Сви ућуташе. Прозбори гласно и свечано, тако да је 

судница одјекивала:„ Рајна Петровић је од 1941. године партизански обавештајац ; све 

што је сазнавала на томе поверљивом месту је прослеђивано преко наше везе из 

Љубовије, нашој илегалној филијали у Соколу. Захваљујћи Рајни смо знали шта се  све 

дешава са Немцима у том делу земље. Рајна је због ратних заслуга унапређена у чин 

мајора КОС-а (контраобавештајне службе)“. 

Рајна је, убрзо после тога, добила запослење у Шапцу, где се удала за лекара 

Словенца, партизанског официра, и отишла је са њим у Словенију. 
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                  1. фебруар 1942. године – Свезнање. 
 
Сваки слободни тренутак бих користио да се повучем у усамљени кутак, да на 

миру проучавам омиљено Свезнање. Окренух страну где се налази наша земља 
Југославија, пред мојим очима се појавише наши застава, грб, мапе, и натпис:„ 
Југославија краљевина Срба, Хрвата и Словенаца који су јужни Словени, али има и 
других несловенских нација.“  

 
Окренух на садржај, под ``Словени``:„ Словени су живели у подножју Карпата, 

плави, високи, врло лукави одакле су се раселили. Када би их нападали непријатељи,  
завлачили би се у мочваре и дисали кроз трску, онда би излазили непријатељу иза леђа, 
изненадно нападали, и побеђивали. На исток су отишли Руси, Украјинци и Белоруси, на 
запад Чеси, Словаци и Пољаци, а на југ Срби, Бугари, Хрвати и Словенци“. 

 
Значи и ми смо Словени?  
 
А како ја нисам плав, а ни моја мајка није плавокоса, него црнокоса? Отац има 

плаве очи, светлосмеђ је. Млађи брат Милић је плав, други је светлосмеђ; сестре моје 
мајке, и татин отац су такође плави? Запитах мајку; она ми објасни да су Словени веома 
давно дошли у наше крајеве, а затим су се мешали са другим народима. 

 
 
22. фебруар1942. године - Писмо Јездимира Дангића властима НДХ - злочини  

над цивилима и сродницима. 
 
 У азбуковачка села (Азбуковица је део Србије око Љубовије), пристизале су све 

више избеглице из босанских подроманијских села. Доносиле су потресне вести о 
закланим сродницима, о масовним покољима и гробницама. Румена, млада, црнокоса 
жена, у босанској народној ношњи, са, као снег, белом блузом и сукњом, црним 
копораном и белом марамом, пуца од здравља и женствености; исприча нам како је 
видела, у околини Олова подрум са више великих буради и каца, препуних црвене 
српске крви. Друга, усплахирена, надовеза да се у језеру на Романији појавила аждаја. 

 Баба Зорка, бледа проседа жена, има лукаво лице, дрхтећи као прут исприча како 
је у време Првог светског рата оболела од тифуса; доктор казао да јој нема спаса. „ Мили 
Бого само нешто пуче, стакло прозора оде у парампарчад, истом дођох себи, наслоних се 
на лактове, почех да прездрављам“, исприча, као да се пренула из поспаности.  

Показа руком на стакло прозора:„ Погледајдете ове плаве шаре, то је божје 
упозорење!“. Сви су гледали у прозор узбуђени и без речи. 

У групи избеглица је замишљени младић, повисок и снажан, врло плаве 
разбарушене косе, око врата ђердан људских очију различите боје: црних, плавих, а 
највише зелених. Младић повика из свег гласа:„ Све су ми поклали, пићу им крв, дијете 
у колевци ћу им заклати! “ 

Млад човек приђе мајци, па јој се изненадно унесе значајно у лице:„ Знам ја ко је 
на превару спровео твога брата Вељу у Јасеновац, ђе су га убили маљем, на Светог Саву  
прије непун месец дана; прво га натерали, да знадеш, да разбије лед на Сави и да се 
окупа. Све знам, мој брат Јово је побјего, и све видијо.“  
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Мајка је немоћно ћутала. Онда он поскочи као опруга:„ Наша нада је Јездимир 
Дангић! Ево ко је Јездимир Дангић, он је наш понос!“, па пружи мами писмо написано 
руком: `` Написао га је лично војвода``.  

Узех од маме тај документ ставих га у Свезнање, између две стране. 
 
Писмо мајора Јездимира С. Дангића 
 
Горски штаб босанских четничких одреда, 30. октобар 1941. 
Операциона зона 
 
КОМАНДАНТУ ХРВАТСКЕ ВОЈСКЕ,  Зворник 
 
Приликом доласка на Зворнички сектор, обавештен сам о детаљима разговора 

који су водили са Вама и Вашим официрима моји официри, старешине српских четника. 
Уверен да Вас појединци и јавност погрешно обавештавају о нашем устаничком 
покрету, да се износе разне неистине о нама, те сматрам за дужност да Вас о појединим 
стварима обавестим.  

Усташка држава ставила је ван закона око 3 000 000 Срба, и пожурила да нас, што 
пре, обезглави, а онда и уништи. То је злочин, нечувен у историји човечанства. На нашу 
љубав одговористе нам мржњом, за наше братско поштовање одговористе нам 
злочинима, каквим нема равних ни у мрачним временима старог и средњег века. У 
прошлом рату провео сам три и по године на робији, као југословенски националиста. У 
својим књигама сам о томе писао, величао сам нашу братску љубав и слогу, прећутавши 
све лоше о нама. Али нада да ће све бити боље била је узалудна. Ви, које смо волели као 
рођену браћу, које смо мазили и протежирали, одликовали и унапређивали у сваком 
погледу, постадосте нам небраћа из првих дана прошлога рата.  

Истина је горка, нама и прегорка, и последице тога разочарања биће неминовне. 
Напали сте на обезоружан и преплашен српски народ, на нашу невину дечицу, 

мајке и сестре, попалили сте домове наше и порушили светиње наше.  
Описаћу Вам само оно што сам својим очима видео и што су забележили или 

фотографисали моји четници и њихове вође: убијали сте нам беспомоћни народ, на 
најокрутнији начин. Наишли смо на непокопана тела мученика. Ноге и руке су им 
пребијене, очи ножем ископане, језик, уши, усне и нос одсечени, кроз главу им 
пробијане гвоздене шипке, поткивани су коњским потковицама и тестерисани живи, или 
им је живима срце извађено. Поливали су их кључалом водом, да им лакше кожу огуле, 
браде и бркови им почупани, прсти на рукама одсечени, да би ове мученике натерали да 
сами пију из рана своју крв. Многима је месо сечено на коцке, а да не говорим о безброј 
силованих жена и девојака, које су после распорене; пресецали су им дојке и испод њих 
провлачили руке, са одсеченим прстима. У једном селу нашли смо две главе српских 
жена, стављене у посуду, и испечене у пећи. Изложене су, да их свет види, и биће 
сачуване, као и безброј фотографија свих ових злочина, да служе као доказ свега што је 
до сада српски народ преживео. А да и не говорим о безброј наших домова, запаљених 
са укућанима. 

Ми смо имали горких искустава са хрватском војском. А код мене живе стотине 
заробљених хрватских војника, као код своје куће. Бог ми је сведок да се исто осећају 
слободни, као људи који су били слепи, па прогледали. Ако желите, послаћу Вам и 
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њихова имена, и писма која можете послати њиховим породицама. Да се већ свуда 
знаде, да ми не кољемо затворенике, као што је рађено са нашим племенитим народом и 
цивилним становништвом, и како ви усташе радите са нашим погинулим и рањеним 
друговима. 

Једини је начин да и сами устанете у свету борбу против злочинаца који се у 
Вашој средини налазе, и који Вам издају наређења шта да чините у циљу истребљења 
српскога народа. Ви, дојучерашњи углађени, васпитани и културни официри, и прваци 
хрватског народа, преко ноћи се удружисте са чудним друштвом, са  усташама, том 
новом аријевском врстом.  

У новинама ме називате вођом комунистичке и разбојничке банде. Да нисам 
никад био комуниста, то моја прошлост доказује, а да нисам вођа разбојничке банде, 
најбољи  је доказ што се борим, са мојим храбрим четницима, против разбојника, 
злочинаца и крволока.  

Време ће казати свој суд о свакоме од нас, а уверен сам да се никада нећу 
застидети што се борим, док многи од вас неће смети изаћи на светло дана, уколико и 
преживите своју људску и националну срамоту.  

Од Вас самих, војничких старешина и војника зависи, да ли ћете у последњем 
часу почети да перете срамоту са хрватског народа, уколико се то још може учинити. 
Сасвим је опрати никада нећете, ни Ви, ни хиљаде будућих поколења, као ни језуитска, 
и од Хрвата отпадничка класа.  

У покољу српског народа учествовало је најразноликије друштво у свештеничким 
орнатима, усташкој униформи, фесовима  и дроњавим оделима. Удружише се крст и 
дин, поклоници Христа и Мухамеда, и безверници да нас сатру и униште. На нашој су 
страни Бог, правда и истина. Боримо се за најсветлије идеале човечанства, па ћемо и 
победити. 

 
         1. март 1942. године - Породичне жртве. 
 
Бака Сава је стално у црнини, најчешће јеца, али никад није гласно заридала:„ 

Мој син Вељо, мој брат Ранко, убише их у Јасеновцу!“.  
Несносне главобоље би је по неколико дана, обориле у кревет.  
Стигле су нам, недавно нове трагичне вести из Братунца и Сребренице. Усташе 

су у Сребреници, у нечувеној најзеди, за само неколико дана убиле око двадесетак 
мајчиних сродника. Једна мамина рођака је нађена исечена на комаде у кориту за прање 
веша. Била се ту сакрила, усташе је нашле и измасакрирале. Априла 1941. године 
немачке бомбе убиле су у вишеградској железничкој станици  њене сестру и две ћерке 

  
Јавише баки још једну лошу вест. Њеног брата Владу Беатовића, директора дома 

за избеглице у оближњој  Бањи Ковиљачи, ухапсили Немци, и послали у логор, под 
оптужбом да је у дому прикривао комунистичке илегалце. Други брат, Мирко 
Беатовић,је у заробљеништву у Немачкој, док је најстарији брат Драго, који је у 
Краљевини Југославији био симпатизер комуниста, ратовао у оближњој Босни на челу 
свога партизанског одреда; један од бакине браће, Божо, је, изгледа, заглавио у неком 
логору.  

Бака Сава се жалила мами да јој је тетка Мира (мамина сестра) јавила  из 
Београда да  је њен близак рођак, Ђорђо Беатовић, покушао, заједно са доктором 



114 
 

Веселином Савићем, и кумом, професором Бошком Томићем, да мири  партизане и 
четнике; сву тројицу Немци отерали у логоре.  

Шта све учини рат! 
Из даљине, из сивоплавих бескраја високих босанских врлети и гудура, све 

чешће  допире потмула јека жестоких детонација; праште топови, грме хаубице, гранате, 
бомбе; нечији осветнички гнев  одјекује као громови са неба. Тамо далеко неко ратује, а 
нама изгледа као да се на другој планети туку нама непознате војске. То је, ипак 
охрабрујуће, нико није свемоћан, па ни Немци, ни усташе, неко се бори против њих, не 
могу да нас ућуткају, стално одјекују ратни звуци. Нико није говорио ко то пуца. Рат је, 
сви су били веома преплашени. 

Уплашена мајка, не знајући шта да нам каже, одговара на наша питања ко то тамо 
ратује, сасвим кратко:„ Минобацачи, бомбе.“ 

 
 
        15. мај 1942. године - Ратни страх у Љубовији. 
 
Кроз Љубовију су се проносиле свакојаке застрашујуће вести. Нестао је сарадник 

нашег оца, службеник дуванске станице; ишли  смо понекад у посету код његове 
породице; у сећање ми се урезала његова врло црна коса, татиних година, пореклом из 
оближњег села О. Имао је обичај да прича о Бобији, стално је говорио да, када Бобију 
обавије магла као чалмом, предстоји промена времена. Његова жена и двоје мале деце су 
ћутали, дубоко утучени.  

Никада није нађен, али неки сељаци из Лоњина испричаше да су видели траг 
мушких ципела испод Крша ка Дрини, тамо где је река врло дубоко већ при самој обали; 
ту је обала блатњава; траг иде до Дрине, а нема трагова повратка.  

Отац нам рече, злокобно: „Можда га је неко гурнуо у Дрину?“  
Питали смо се, ко би то могао учинити, и зашто?. Била су то мрачна времена. 
Пронела се још једна, врло застрашујућа вест: Немци ухапсили учитеља Спиру, 

пореклом из Хрватске, и још двојицу Љубовијана; пребачени су у затвор у Шабац. 
Колала су свакојака нагађања, па тата рече мами шапатом:„ Проваљена  је илегална 
комунистичка ћелија“. 

У Љубовији завладаше ледени страх и несигурност. Отац дође кући врло 
забринут и утучен. Предосећали смо да се десило нешто лоше. „Данас у један сат треба 
да се јавим у Командатуру Љубовије, лично команданту Фосу, није то добро“, муцао је 
отац, скоро занемео ; очи беживотне, чело наборано, побелео наједном у лицу.  

Сви заћутасмо, страх и неизвесност испунише наш стан, као када се у њега увуче 
сумрак; не играмо се, а мама ради и ћути забринута. 

Отац се брзо вратио са разговора са Фосом. Са врата се једва довукао до столице, 
ухватио главу обема рукама, само је смогнуо снаге да мами, испрекиданим гласом 
саопшти да је Фос био леден. Није хтео да каже зашто. Нешто је, изгледа, сумњао у оца? 
Фос је кратко наредио оцу да цео велики дворишни круг дуванске станице мора бити, у 
року од два дана и две ноћи, апсолутно чист, да се не сме наћи никаква хартијица, ни 
отпадак, ни опушак; за најмањи недостатак ће бити спроведен у концентрациони логор.  

Отац  је добро знао да није у питању чистоћа  круга, који је редовно плевљен и 
одржаван, него да је нешто друго; можда Фос сумња у његову лојалност, можда мисли 
да отац, као човек од великог угледа у Азбуковици, сарађује са четницима, или 
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партизанима? Плашио се да Немци нису сазнали да он обавештава народ о вестима са 
западних радио станица, да га неко није опањкао; била су врло опасна времена, зачас се 
изгуби  глава.? Сви смо два дана радили у дворишту са радницима, службеницима и  
њиховим породицама, плевили траву и коров, сакупљали отпатке, чистили, закуцавали 
тарабе, бојили их, поправљали зграде, мењали браве, све смо чинили да Немци не могу 
пронаћи ни најмању замерку. 

Отац је био у недоумици, опасност да буде депортован је била реална. 
Размишљао је шта да ради?. Да бежи у шуму, партизанима или четницима? Шта би било 
са троје мале деце и супругом? Каква би била одмазда Немаца према његовим 
родитељима у Узовници?  

Те могућности је ипак одбацио, и остао је да сачека одређени рок. 
У току та два дана отац је мало оседео.  
Прође рок, а нико није дошао да види чистоћу дворишта. Оцу се, ипак, ништа 

није десило, али је то створило још већи страх и неизвесност у нашој породици, а и у 
целој варошици. 

 
            20. јануар 1943 године - Јеврејке у Узовници. 
 
Из Београда је дошао чика Љубо, син деде Симеуна, младић средњег раста, врло 

снажан, изузетно црне косе, очију и тена. Његов поломљен нос, нагњечене усне и  
избачене јагодице одају боксера. Живео је у Београду, где је био јако популаран међу 
омладином, са надимком „Јумба“. Његова група је била страх и трепет у бeоградским 
ганговима. Он је занатски калфа, приступио комунистичком покрету у Београду. Био је 
пред рат, један од најбољих боксера у земљи у полутешкој категорији; због врло снажне 
физичке грађе и средњег раста, морао је много да се труди да не премаши 80 килограма 
телесне тежине. 

Чика Љубо је био у градском новом оделу, са дречавим карираним сакоом; носио 
је као снег белу кошуљу, са црвеном краватом завезаном у велики чвор. Не само да је 
био снажан, деловао је мудро и отресито; видео сам како гошће, Београђанке, сваку 
његову реч веома уважавају. 

Имао је обичај да лети, сваког јутра, иде на Дрину, да се умије и окупа; упућивао 
би се низ сокак, ка реци, у белим мушким гаћама, затегнутим на снажном телу.  

За децу је био истинска сензација, заронио би на једном месту, и нестао. Сви су 
већ помишљали на најгоре: нестао је, удавио се. Али би се, на наше запрепашћење и 
дивљење, уз радосне повике деце, појављивао на сасвим другом крају реке. Излазећи из 
воде, пуштао је крике као звер, фрктао, дувао у воду, викао из свег грла, пригушујући 
хук запењених букова, одзвањала је усечена долина Дрине 

Са њим су дошле и две млађе жене. Ишле су полагано, уморно, у изношеној 
градској одећи. Префињени манири, оштре интелигентне црте и сувоњава, забринута 
лица одавала су становнице великих градова, можда Београда?. Сазнали смо да су 
Јеврејке. 

Јеврејке су  имале обичај да стоје на степеницама велике куће деде Симеуна.  
Биле су као две сенке, врло достојанствене, а њихово бледило и ћутљивост одавали су 
забринутост. 

Немци су наилазили врло ретко, нису се распитивали, ни проверавали; имају за то 
сеоску власт. А сеоска власт је била слаба и неогранизована, и плашила се сваке војске, 
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данас дођу једни, сутра други, зачас се изгуби глава. Сви су мудро ћутали. Изгледало је 
да су наше гошће, Јеврејке, ипак у Узовници у каквој таквој безбедности   

Када је било топло време, деда Симеун би седео на степеницама; имао је обичај 
да гунђа, што је понекад нервирало његову супругу, бабу Драгињу. Она би тада ставила 
пред њега сатлик ракије и чашицу,  па би се он мало смирио. 
             Две жене у градским оделима стајале су на степеницама као сенке, неме као 
кипови. Кад бих их видео у пролазу, учтиво и љубазно сам их поздрављао. Тако ме је 
научила мама. Оне би само немо климнуле главом, али сам могао да видим скоро 
невидљив осмех. 

Био је 20. јануар, свети Јован, слава Крсмановића, хладан, мразовит дан, дува 
ветар, пада снег, смрачи се усред дана, настаде прави кијамет.  

Предвече смо седели у дворишној кухињи деде Симеуна и бабе Драгиње, није се 
још било смркло. Из мећаве су наваљивали на врата славски гости прекривени снегом, 
са ледом у ноздрвама, на обрвама и брковима, као да долазе из неког другог света. 

Рођака Душанка им је чистила метлом снег са одела. Одјекује лупање обуће о 
под, стресају снег.  

„Светојовански мраз, саде је најладније доба године“, разговарају две рођене 
сестре, ћерке бабе Јелисавке, тетка Вуја Тријић  и тетка Дика Васић , после дугог пута 
кроз мећаву греју озебле руке на великој фуруни поред самих врата, Тетка Вуја је 
црномањаста, као и њен муж Радислав Тријић, а тетка Дика је плава, као и њен муж, 
течо Стојко Васић Да ли је то случајност, или избор сличних особа?  

Са прозора који гледа на двориште и степениште, видех у том смркнутом дану, 
као да нешто пролете, или ми се причини? А онда се из дворишта зачу врло гласан 
женски  јаук:„ Ајој, ајој, погибе Симеун“.  

Деда Симеун се оклизнуо на просуту воду смрзнуту на врху степеница, са велике 
висине се стрмоглавио главом у каменито тло. Умро је за неколико минута. Ђојо, његов 
син, свима је причао да се деди Симеуну пре него  што је умро. леви брк трзао и играо  

Сутрадан је чика Љубо нестао, заједно са две Јеврејке; видех их како грабе 
узбрдо, скоро до појаса утонули у дубоке  сметове, одмичу уз скоро вертикалну стрмину 
баште, одоше у сусрет слободи, према брдима, према Соколу и Медведнику. Тамо нигде 
нема Немаца. 

Тада сам први пут видео како изгледа српска сељачка сахрана у дринској 
Узовници. Старе жене јаучу и наричу из свег гласа, све док тело не сахране, и за то 
време оглашавају све добре особине покојника. 

 
 1943. година - Енглески авиони лете на руски фронт, Вујица Николић. 
 
Онеспокојени Узовничани гледају у небо покривено облацима: брује горе моћни 

мотори авиона негде високо на небу, нико их не види, неки кажу, забринуто да су то 
немачки бомбардери; иду негде да бацају бомбе.  

„ Море јок“ , подвикну Раденко Пуцаревић то су енглески  авиони, лете на руски 
фронт! “ 

Вујица Николић четнички командант из Осоја у Грачаници, пролазио је у чезама 
кроз Љубовију, црн, витак, дуге косе и браде. Oхрабрило ме је то што видим нашег 
човека који се не плаши Немаца. 
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Кроз Узовницу  је прошао и одред четничког војводе Љеље: све неки прсати и 
плећати момци, раздрљили груди; испред свих је ишао један плав делија, држећи 
поносито у руци велику заставу, српску тробојку. Чух за још једног четничког 
команданта: име му је било Перо Ђукановић. 

 
       1943. година - датум непознат. Убијен Здравко Ђорђић. 
 
Здравко је био разборит и поносан младић, син угледног домаћина Радојка 

Ђорђића из Узовнице; стицајем околности је постао добровољац, али је сматрао да му је 
место у партизанима; видео је у комунистима борце за слободу, хтео је да се бори за 
своје патриотске идеале. Направио је план да пребегне партизанима, али су га 
провалили, па је тако изгубио свој млади живот.  

  
     12. јануар 1944. године – Српски вампир Сава Савановић. 
 
Тог недељног преподнева завучен у кревет у мртвој тишини велике спаваће собе, 

у рукама ми Свезнање. Нигде никога, сам сам у соби. Нестајем, путујем разним 
световима, земљама, враћам се у прошлост, у подморници сам, летим авионом, вијоре 
заставе, ослушкујем  државне химне.  

Одложих дебелу књижурину, па узех књигу златастих картонских корица, то су 
приповетке Милована Глишића. Читао сам причу „Деведесет година после смрти“, која 
се одиграва у селу Зарожје, недалеко од Љубовије, у беспућу планине Повлен. То је 
чувена прича о српском вампиру Сави Савановићу, и глоговом коцу.  

Устадох да погледам мапу околине прикачену на зид, тражим село Зарожје, и 
нађох га. Није тако далеко од Љубовије. Из предговора сам сазнао да су преци Милована 
Глишића били пореклом управо из тога села, али да је он одрастао у Ваљеву. Тако важан 
писац, а из нашег краја?. 

Баш у овој соби, можда у овом кревету, мама је изгубила бебу. Доктор ју је 
прегледао: дете је било мртво у стомаку, била је потребна хитна операција; дошао је са 
татом лекар, отворио је кофер, извадио инструменте и искувао их. Мама је, срећом, 
добро поднела ту хируршку интервенцију. Исечено тело нерођене бебе је сахрањено у 
ћошку пространог дворишта дуванске станице, поред јарка, испод пута.  

Сетио сам се наше сестрица Оливере, рођене 1934. године, која је умрла наредне 
године у Прешеву. 

 
      13. јануар 1944. године - Убица ујке Веље у љубовијском затвору. 
 
Кућа кума Илије је у центру варошице, у великом дворишту у главној улици. 

Кума нас је позвала да дођемо у посету. Примише нас у соби на спрату, видех целу 
авлију, као на длану.  

Мама устаде, узрујано је зурила кроз прозор у велико двориште, ништа не 
говорећи, застаде у месту, као укопана. Кад се мало смири, укипи се поред прозора, 
упорно је нешто доле посматрала. Показа  дискретно руком на човека који је испред 
шупе у бетонираном дворишту  цепао дрва: „То је Н “  

На то име сви ућутасмо, то је био човек за кога се говорило да је намамио ујку 
Вељу у Сакар, да пређе у Зворник, где га је предао усташама, који су да одвели у 
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Јасеновац. Постојали су сведоци у Босни који су то наводно тврдили, али то није било 
поуздано, нити судски проверавано. 

Изгледа да су се добровољци привукли Братунцу и заробили га на некој њиви док 
је косио, па га довели у Љубовију. Мој први утисак је да је необичне физичке снаге, 
цепаница се распадала под снажним ударом секире, иверје је летело високо у ваздух; 
тамносмеђа коса му је лелујала на крупној глави, насађеној на широк врат и снажна 
рамена. Подигао је поглед ка нама, очи му се нису виделе испод чупавих обрва и 
широког чела; имао је  широку браду и изражене вилице, као и истурене јагодице. Био је 
то млад човек, средњег раста. Док је цепао дрва из њега је избијала дрска сaмоувереност; 
мени се чинило да је он сигуран у себе, да се осећа потпуно безбедан. Чинило ми се да у 
себи има нешто тајанствено, претеће, да зрачи неку опасност. Као да је хтео да каже:„ Ко 
ми шта може, имам заштиту“.  

Чију? Откуд му то самопоуздање? Понашао се скоро изазивачки, као да га штити 
нека невидљива сила, од које сви зазиру?  

Сви смо га ћутећи гледали како цепа дрва. Нико ништа није казао, није било 
радости, ни претњи, нити оптуживања.  

Обрадовало ме је мамино достојанство и племенитост, за тог човека говоре да јој 
је убио брата, а она не испољава никакву осветољубивост. Чак није ништа ни казала 
добровољцима који су га заробили.. 

 Морам да напоменем да није било званичних ни проверених судских доказа и 
података да је он стварно послао ујака Вељу у смрт. Требало је проверити шта су 
чињенице, а шта гласине.  

Овај човек није касније био ни оптужен, нити под истрагом, нити осуђен „у име 
братства и јединства“; живео је до дубоке старости  са својом породицом  и сродницима; 
нико га никад није оптужио; проживео је живот лепо и удобно.  

( Напомена Аутора: Његовој породици се изгубио сваки траг после догађаја у 
Босни, почетком деведесетих година, и после крвавих обрачуна православних и 
муслимана у Сребреници и Братунцу., насталих распадом СФРЈ), 
 

   14. јануар 1944. године - Судија Рашо Протић, пријатељ нашег оца. 

Тата често спомиње судију Рашу Протића. Виђаo сам их лети, свакодневно на 

тераси кафане у Главној улици. Чика Рашо је човек од великог угледа у Љубовији. Имао 

је два сина. За истим столом у кафани виђао сам и чика Столета, и Тодора Обућину. 

Били смо у посети код бабе Андријане, сестре бабе Бојке, у Старој Љубовији; до 

ње се иде дугим сокаком, док се не дође до куће под брдом. Њена ћерка Була је витка, 

светлокоса, девојка, која сија од благости и мудрости. Ту су били и син Симо, и унука 

Душанка, моја вршњакиња. 

  21.фебруар 1944. године - Командант Фос, обичан човек. 

Зачусмо са пута лаган и ритмичан бат коњских  копита по макадаму. Командант 

Фос се на коњу појави на капији дуванске станице, пратила су га пешице два 
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добровољца, придржаше га да сјаше са коња, он скочи на тло, затеже снажно  униформу, 

као да је пегла, и завеза коња за капију.  

Фос је све ређе виђан у Љубовији на коњу, Причало се по Љубовији да се вратио 

са одсуства од десетак дана у Франкфурту, ишао да обиђе породицу, супругу и двоје 

деце.  

Закорачи у круг дуванске станице, пође право ка оцу, стаде крај њега, сада 

наједном пријатељски насмешен, пружи му ноншалантно руку у знак поздрава, као да се 

знају одавно. Постаде другачији  на наше изненађење, се чак и насмешио. Сви смо се 

зачудили, ваљда се сећао својих у Немачкој? 

Фос и отац су стајали један поред другога; то није више био онај стари Фос, 

немачки командант Љубовије, већ обичан човек, исте висине као наш отац, чак и личне 

грађе, нешто мало светлијих очију и косе; помислио сам да им је и облик главе сличан. 

Фос је сада погледао у оца са уважавањем, као да је у њему препознао нешто вредно, 

што раније није увиђао.  

Захвати нас талас олакшања.. 

Фос руком нехајно показа добровољцима који су га допратили, да могу да оду у 

страну;  када се они удаљише, на наше велико изненађење, Фос се приближи оцу, обрати 

му се поименце, овога пута са видљивим уважавањем:„ Господине Крсмановићу, 

Франкфурт капут, савезнички бомбардери су га разорили.“ Осврћући се, у бризи да га 

неко не чује, настави оцу шапатом:„ Знате, ја сам социјалиста, левичар, трудио сам се 

колико сам могао да народу олакшам за ових неколико година овде, да не трпе  превише 

од рата и окупације.“ 

Отац га је гледао, и држећи се на уљудном одстојању.,осмехивао се без икаквог 

коментара. 

Фос се љубазно поздрави са оцем, „Довиђења!“ одјекну његов звонак и весео 

глас. Попе се на коња, крете овога пута без мамузања; то је сада био потпуно други 

човек. Док је коњ полако каскао путом,  Фос нам је весело махнуо  руком. 

             1. март 1944. године - Варање немачке страже. 

На великој пољани поред дуванске станице збијени  у  гомилу су нешто чекали 

стотинак сељака и сељанки из околних места, међу њима спазих неколико избеглица из 

Босне. Дошли су да посете своје блиске заточене у месном затвору у Љубовији, да им 

донесу храну, одећу, лекове, да се виде, поразговарају.  

После тога, оне који су притворени, поново враћају у магацине.  



120 
 

Са једне стране пољане су стајали затвореници, а са друге стране њихова 

родбина.  

Између ове две групе зјапи празан простор од неколико метара, којим је шетао 

млад, висок и крупан немачки војник, корачао је нехајно и безвољно. Поред пољане је 

доконо ћаскало неколико добровољаца, његових помагача,  

Није било никаквог знака у одећи који би могао указивати на разлику између ове 

две групе. Затвореници су чамили већ извесно време у магацинима дуванске станице, 

чекајући да буду ослобођени, или суђени, или транспортовани даље; неки су затворени 

као симпатизери четника, или партизана, или као шверцери, неки су, пак, оптужени да су 

прекршили ратна правила и законске прописе, или су једноставно затворени јер их је 

неко потказао.  

Неколико месеци пре овога, према затвореницима су се немачке власти односиле 

сасвим другачије: они су били злочинци са којима се обрачунавало без милости; слали 

су их у затворе, у руднике, на принудни рад, у логоре, у Норвешку.Или су их стрељали.   

Но, однос према њима је сада постајао другачији. Немачка је одступала, морал 

немачких војника је се убрзано топио као пролећњи снег на топлом сунцу. 

То се видело и овога пута.  

Док је се високи, крупни немачки војник, незаинтересованог, тврдоглавог и 

помало детињастог израза лица, као по команди, механички шетао са  краја на крај 

простора који раздваја ове две групе, то јест преваљује око двадесетак метара 

раздаљине, две групе почеше да се приближавају једна другој. 

Немачки војник, нехајно и безвољно, тек реда ради, понекад би махнуо руком да 

се затвореници удаље од слободњака..  

Гомила би се само мало помакнула.  

Немац као робот, настави да истим ритмом прелази исто растојање, тамо и овамо, 

дубоко занесен својим мислима, одсутан, не осврћући се сувише, и не гледајући шта се 

дешава док је био окренут леђима. Као да броји своје кораке, 

А и добровољци су се олењили, не труде се нарочито да прате шта раде ти 

окупљени људи. 

Док се немачки војник лењо окретао на другу страну, видех да један затвореник 

брзо претрча неколико метара, пређе из групе затвореника, па стаде на пола пута 

окренут леђима на страну где је родбина. Постаде слободњак. 
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Тога момента Немац се окрену према њему, гледајући га зачуђено, као да се 

питао откуд он ту?  

Пребегли је био врло лукав, био је већ окренуо леђа групи посетилаца, као да је и 

он посетилац, поче да маше руком затвореницима, и да им се помало приближава, као да 

жели да нешто  каже некоме од затвореника, његових рођака, као да је он из групе 

посетилаца, а не из групе затвореника. 

Немац му приђе и гурну га снажно и љутито у слободњаке, у посетиоце, уместо 

да га врати у групу затвореника.  

Питао сам се, да ли је Немац погрешно проценио, или је хтео да помогне 

заточенику да буде ослобођен? 

4. март 1944. године - Посета ујке Драге Беатовића, партизанског 

команданта. 

Сокаком од пута, од Дрине, ка нашој кући се упутила лаганим ходом колона 

војника; изненађени препознадосмо на њиховим главама капе титовке са црвеним 

петокракама. Носили су у рукама митраљезе са ногарама, и пушке.  

Деда их је са уздигнутог брдашца где је наша кућа, осматрао зачуђено;  

незадовољан, мрмљао је забринуто:„ Откуд сад они?“.  

Чета се приближи кући на брегу, изгледала је  сликовито, високи, кршни момци, 

са тешким наоружањем, вире бомбе за појасевима. Испред њих је ишао, смејући се, 

средовечан, повисок, црномањаст  човек; када се приближи кући, одјекну његов 

грохотан смех.  

„Ујко Драго!“ узвикну мама радосно, приђе му, загрли се и пољуби са њим. То је 

био Драго Беатовић, брат њене мајке. Сазнадосмо да је он командант овога партизанског 

одреда.  

После срдачног поздрава са свима нама, ујко Драго седе за сто под липом, а баба 

изнесе послужење. Тридесетак партизана одложише пушке, машинке, митраљезе 

ставише на ногаре, извадише иза појасева бомбе, поређаше по реткој травици  

бајонете, скинуше реденике. Чета партизана се смести у велико двориште наше куће; 

неки поседаше, други  полегаше по просушеној земљи која још није била довољно 

отравнатила.  

Удаљих се што даље од одложених бомби на трави, може неко нешто да додирне 

па да груне експлозија?. 
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Баба и деда желе да колико толико угосте гладне партизане, али се пред њима 

снебивају. Као да су ти људи туђинци, као да су Немци?. Ипак се потрудише да то 

прикрију.  

Баба оде ужурбано да испече две велике проје и припреми мало сира и кајмака. 

Изнесе храну пред партизане, свакоме по мало, само кратко рече:„ На, једите 

љеба!“.Послужи их млеком у шољама, понеким јајетом. Гладни војници су гледали 

нетремице у њу, не казавши ни хвала.  

          Тога часа се са неба зачу резак звук авиона, који се муњевито приближавао; на 

наше запрепашћење и страх, видесмо како два авиона пикирају као осице према Дрини, 

и избацују бомбе, а онда се зачу страховита експлозија.  

             Партизани се, у трену разбежаше и сакрише у оближње дрвеће и жбуње, 

простреше се по земљи.  

               Ми са ујком Драгом, полегасмо у дворишту, међу зидове пушнице за суве 

шљиве. 

Бомбардовање убрзо престаде. Ујко Драго рече:,, Руски авиони, бацили бомбе у 

Дрину, да нико не страда``. Казао је то као да правда оне који су нас гађали. 

„ А што није гађ'о Турке, тамо у Босни?“, упитаo голобради дечак. Ујко Драго му, 

у трену, одговори, љутито:„ А што да њих гађа и они су чељад, невини цивили.“ 

Утоливши глад партизани се разгалише. Један отвори црну, прљаву, пластичну 

кутију, поче да откопчава беличасте копче прекривене прашином, препознадох 

хармонику.  

Плећати, плавокоси брка, који засвира на гитари, запита деду:,, Колико има 

одавде до Зеленгоре и Сутјеске?`` 

„ Далеко је, богами, иде се на Бајину Башту, па на Кремна, Мокру Гору, 

Вишеград, Горажде, а кад дођеш Фочи, стиг'о си; далеко је, има око сто педесет 

километара пјеве, али у ваздушној линији нема ни сто километара.``  

„ А ми смо дошли довде наоколо, ишли смо Босном на Соколац, преко Романије“, 

показа партизан руком у Босну „ пa oнда на Озрен, ка Тузли.“  

Партизанска чета ујка Драге је сишла према Дрини низ падине босанских 

планина, те ноћи је прешла реку наспрам засеока Крсмановића, и дошла у Србију. 

Партизан узе хармонику у руке, неколико пута је развукао, шуштави мехови 

истиснуше меланхоличне тонове. Па запева дубоким осећајним гласом, а сви су му се 
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придружили:„ Што то хучи Сутјеска, крв плива по њој, дивизија Савина бије тешки бој, 

хеј хај, хеј, хај, бије тешки бој.“ 

Ова мелодија звучи као права руска песма.  

Одахнуше накратко, а онда запева цела чета, сви као један, још лепшу и 

осећајнију партизанску песму:„ Коњух стење, руши се камење. Борови и јеле, јасени и 

брезе, збијају се једно уз другога.“  

Обе песме ми се јако свидеше.  

Партизан који је свирао на хармоници ове дивне мелодије, узе инструмент у руке, 

говорећи друговима:„ Да одсвирам нешто и за своју душу!“. Развуче музичку направу, 

као што развлаче мех код Раденка ковача, зашумеше снажни тонови; авлијом у долини 

Дрине, испод брега, разли се мелодија од које се тргох; одмах се сетих, ту мелодију је 

свирала на клавиру патртизанка Мојца, болничарка доктора Х. Тада је један присутни 

партизан казао, сећам се као да је било данас, да се мелодија зове Лабудово језеро.  

Повезао сам, у трену, назив мелодије са књигом Свезнање, па сам се сетио да 

тамо пише да је композитор ове мелодије Рус - Чајковски. Мелодија ме подсећа на 

жубор воде, на потоке, на врхунце људске радости, излазила је из хармонике као из неке 

чаробне кутије, стварност се измени, облаци заклонише сунце, све је постало необично. 

Учини ми се да се нађох у неком другом далеком свету. 

Хармоникаш се заустави, на моју жалост врати инструмент у велику тамну 

кутију, закачи дугмад, обеси кутију о раме.  

Чета наједном сложно устаде као један. „ Покрет!“, узвикну кратко, али гласно, 

неко од њих.  

Ујко Драго се изљуби са свима, партизани натоварише оружје, завезаше опасаче, 

окачише бомбе и реденике, поправише капе на косматим главама.  

Деда им показа путељак у Брижане, у брда, изнад куће, даље ка Постињу и 

Соколу. 

 Видео сам им леђа, обрисе младих снажних мушкараца, натоварених свакојаким 

наоружањем; одоше уз башчу, убрзано се попеше уз гај изнад куће, упутише се дугим 

одлучним корацима право ка србијанским  планинама. Тамо их чекају њихови јатаци, 

илегалци. 

Деда и баба одахнуше. Деда суво и кратко рече:„ Ови су Крајишници, Личани, из 

западне Босне, препознајем их по говору и по стасу.“ 

       15. април 1944. године - Фос дуби на глави на столу у кафани. 
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Главна љубовијска улица је препуна радњи, брат Бора застаде, због нечега 

радознало загледа у излог кафане у главној улици.  

Затечени и изненађени, видесмо кроз стакла у полутами кафане врло чудан 

призор: немачки командант Љубовије Фос дуби на глави на столу.  

Онда устаде тетурајући се, очигледно пијан; ипак је био колико-толико 

самоуверен, као да је хтео да покаже да његова моћ и даље постоји, али није био 

убедљив. Поред њега су стајала два плава, крупна добровољца, оба за главу виша од 

њега, као и Рус белогардејац; сви су му се осмехивали благонаклоно, придржавајући га 

помало сажаљиво испод пазуха. Учини ми се да му се један добровољац потуљено 

подсмехује. 

Фос више није био онај ранији, сада је деловао добродушно, изгледао је као 

добричина.  

Сетих се како се у Ђевђелији, за време првомајских свечаности, неки циркусант 

ваљао по поду, и дубио на глави. Било ми је, због нечега жао Фоса. 

       20. април 1944. године -Партизани у Братунцу. 

Братунац се види из Љубовије, преко Дрине, иза зелених поља у даљини се 

црвене братуначки  кровови, иза којих се постепено уздижу околна све виша брда.  

Љубовијани полујавно причају да се у Братунцу  налазе  партизани, пронесе се 

глас да су одржали јавни збор. Скуп је наводно водио Муслиман Х.В. из Сребренице, 

официр СКОЈ-а , бивши занатски калфа. Кажу да се тамо скупило много света из 

околине, и православних и муслимана. 

Мост на Дрини изгледа аветињски, са српске стране је још увек стајала постаја 

добровољаца, мада често није било више никога од страже, а са босанске стране су 

зјапили празни сводови моста, наткривљавани сивим громадама стена сурих босанских 

брда. Нигде никога. 

У Србији је још званично била немачка власт, у Босни су стварно владали 

партизани, мада је она тада, још званично била у саставу НДХ - Независне Државе 

Хрватске.  

Све је изгледало климаво, нејасно. Немачка војска је малаксавала на очиглед, 

ауторитет немачких војника је опадао у очима грађана. 

          24. април 1944. године.- Сан о космичком броду. 

Те ноћи сам сањао чудан призор, као да стојим у дворишту дуванске станице, 

ведро је и сунчано, гледам брда изнад Љубовије, Босну, Немић који се окомито диже у 
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небо, а онда се окренем ка брду Мекоте, где је љубовијско гробље. Видех како изнад 

Мекота мили, плови небом, као да стоји у месту, нека огромна машина; нешто као 

локомотива, или као неки парни ваљак, којег сам видео како посипа асфалт на пут у 

Љубовији. 

Сетих се одмах слике у Свезнању: тако је Жил Верн замишљао пут у васиону.  

Схватих да сам  сањао васионски брод. 

                      5. мај 1944. године - Пао авион. 

Тога јутра је пао авион, далеко у пољу поред Дрине, према Бајиној Башти; 

изненада се испод плавих облака отворише као снег беле куполе два падобрана, које 

почеше брзо да пропадају наниже. Као неко чудо које долази са неба, видех у даљини 

контуре два човек како раширених ногу и руку брзо падају из облака ка земљи, попут 

црних линија,  

Како је човек свемоћан, лети, спушта се кроз ваздух с падобраном?. А ми овде 

још возимо воловска кола?  

То су неке моћне државе, а ми смо сиромашни, непросвећени; док сам тако 

размишљао, падобранци  нестадоше са видика, скрише се у заклоне далеких крошњи 

високог дрвећа.  

Нико није знао зашто је авион пао, нити чији је био. Невероватно ми је било и да 

помислим да је то био авион неке друге силе, осим Немачке; то ми је већ изгледало као 

приче Жила Верна које сам тада читао, као и прича о марсовцима који се искрцавају у 

Француску?  

Нешто пре тога су са неба падале мале, врло лепе, заставице, са звездицама у 

једном углу; биле су америчке или енглеске, не сећам се тачно. Видим и сада како их 

брат и ја их држимо у рукама, трчимо са њима, машемо, оне вијоре, а када се истрчасмо, 

заденусмо их поносно за ревере. Наиђе отац, погледа нас љутито, забринуто и строго 

нам одбруси да их одмах скинемо; узе нам нервозно преостале заставице, и однесе  их 

некуда. „ Више никад не узимајте било шта што бацају авиони, не дирајте то, има  

паклених машина, изгледају као пенкало или као кутијица!“ 

Пре него што је отац узео заставице, сретосмо тајанственог човека, који је 

касније, када су комунисти освојили власт у Љубовији, постао један од локалних 

моћника; он нас је погледао значајно, незадовољно се загледао у заставице, учинило ми 

се као да нам каже:„ Ах, баш тако, ви то носите, значи, ви сте за њих?“  
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Можда ми се само тако учинило, можда сам погрешно проценио? Учинило ми се 

да је у његовим речима била доза разочарања, чак и нечег претећег? Да ли је он немачки 

сарадник? Као да смо учинили неки прекршај, као да смо га издали?  

Тај осећај је остао неизбрисив, и често ми се јављао и касније: као да смо ми били 

прешли на другу супарничку политичку страну, и да ћемо за то сносити последице?.  

Касније сам годинама, имао намеру да му саопштим, да ми нисмо знали какве су 

то и чије су биле те заставице?  

Било ми је криво због његове лоше процене. Ми смо били само мала деца, 

забављали смо се, а заставице су биле врло лепе. 

Овај ми је догађај остао заувек урезан у сећање, бременит последицама и 

сећањима на нашу погрешку, мада ми није било јасно у чему смо погрешили?. Ми смо 

били деца, нисмо ни знали чије су заставице. 

         13. мај 1944. године - Расуло и страх окупатора. 

Немци, добровољци и белогардејци су се узнемирени мотали по варошици. 

Немачка моћ је, такорећи наочиглед копнила. Настајало је право расуло. Четници су 

губили морал повлачећи се пред надолазећим партизанима; партизани су надирали из  

Босне, и јачали широм Србије, и целе земље. 

У Љубовији су се узнемирени људи у пролазу загледали са неповерењем, није се 

знало ко је ко, ко је за кога, и против кога, ко је за Немце, ко за четнике, ко за партизане, 

нико није знао шта се дешава?. Сви су сумњали у све, нико никоме није веровао, 

царевале су вечите лоше процене. Стално су ми у мислима биле мамине речи:„ Због 

језика су многи изгубили главе, људске речи су нешто најопасније, треба добро пазити 

шта се говори.“ 

Породица,узрујана и преплашена, се повукла у стан. Излази негде само у прекој 

потреби..  

Речица Љубовиђа нагло надође од отопљених снегова и киша, вода је нагрнула из 

планина, прети да све поплави, а нарочито дуванску станицу, која је у пољу. Мама је 

пожуривала оца, гледали смо кроз прозор докле је стигла вода, очекујући кола да нас 

одвезу на сигурно, у центар варошице; најзад дођоше дуго очекивана коњска кола, 

радници брзо утоварише неопходне ствари, вода већ скоро да се преливала преко саме 

ивице пута.                                                                   . 

Кренусмо коњским колима, настаде олакшање, али још није све било безбедно; 

коњ је вукао кола путем који је изгледао као омањи, врло дугачак мост, око нас велика 

вода са обе стране пута хучи као узбуркано море.  
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У мислима смо се молили да човек који вози кола пожури. Нисам смео ни да 

погледам у водени бескрај, Дрина је била свуда око нас, од босанских планина, до брда 

око Љубовије, као море коме се не види крај, као потоп који је неко просуо са 

планинских врхова, јуриша наниже, на нас. Дринине матице, дубине и вртлози су и лети 

без дна. Сада је Дрина свугде око нас, излила се из свога корита, стихија се само обрће и 

увлачи све у бездна гротла, клокоће као у неким подземним казанима пакла; лепо сам из 

кола назирао бујне матице како се укршатају тамо према Босни, како помамно тутње, и 

сурвавају се, као да се руше горе.  

Пожуривали смо човека који је возио кола, још мало па ћемо бити у Љубовији, на 

брежуљку. Само да пређемо мостић на Љубовиђи, да нас стихија не однесе све Дрини у 

хучну, брзу, мутну матицу, у водени бескрај и бездан. 

Док смо прелазили мост на Љубовиђи, видесмо необичан призор. Усред водене 

стихије, на домаку варошице, остало је у кориту реке једно мало непоплављено острвце, 

од неколико десетина квадратних метара; по травнатом острвцету је бесно трчала жена 

средњих година; препознасмо одмах глувонему Љубовијанку, коју је знала цела 

варошица.  

Вода је наочиглед расла и смањивала површину острвцета. Несретна жена,  

потпуно свесна опасности која се муњевито приближавала, тражећи спас трчала је врло 

брзо, час напред, затим натраг, па лево, па десно, све брже и све гласније је мумлала, 

правећи врло необичне гримасе; сваки минут јој је остављао све мање простора пред 

надолазећом воденом стихијом.  

Како је постала мудра, како опасност буди разум, чак и код ње, помислих. Да ли 

је до тада била стварно неразумна, или се није трудила да размишља, или се душевно 

опустила? А сад тако мудра? Шта год да је било, можда ће се после овога освестити и 

уразумити, вратити се себи, мислио сам. 

Размишљао сам о тој необичној особи. У људима се налазе огромне скривене 

могућности, које треба знати покренути; треба наћи пута и начина, па их нагло 

разбудити?. Опасност то понекад учини.  Можда се, на овај начин, стварајући вештачку 

опасност, могу лечити неки душевни болесници? 

Недалеко је стајао чамац, снажан младић, сазнасмо да је њен даљи рођак, у брзом 

трку ускочи у чамац, снажно завесла према њој; матица га занесе, он отплови мало ниже, 

па, тражећи спорију струју, завесла снажно уз воду, прикрајчи уз острвце; у последњем  

моменту она ускочи хитро у чамац, а он снажно завесла, избише на обалу мало ниже, где 

их понесе матица. Она хитро искочи из чамца на мокру клизаву обалу, гестикулирајући 

на све стране и мумлајући неразумљиве речи, па одјури некуда као тане, главом без 

обзира. 
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Дуванска станица је због поплаве престала да ради. 

Из Босне су одјекивале све снажније детонације, по први пут се зачуло штетктање 

блиских митраљеза; пуче пушка у Босни, одмах ту, поред Дрине, надомак Љубовије.  

Знаци краја рата били су свуда око нас.  

Путем од Ужица ка Зворнику, ка северу, према Немачкој, просто су извирале 

бескрајне моторизоване немачке јединице, куљале су, као што река понорница извире 

непрекидно из земље. 

Опет смо се уклонили код деде и бабе у Узовницу. Немци су се у повлачењу 

борили на живот и смрт, а наша кућа у Узовници је поред пута, главне саобраћајнице.  

Морали смо опет у бежанију, у Постиње, код рођака Симића. Тамо немачки 

војници нису ниједном дошли за време рата. Кренули смо коњским колима, а деда је 

држао дизгине; код грачаничке цркве, у дворишту смо видели брадате четнике. Гледали 

су нас испитивачки и са неповерењем, а онда су пришли, и тражили нам исправе. 

       1. јуни 1944. године – Фосу је пречи стомак од отаџбине. 

У Узовници су, у нашој кући, остале баба Бојка и мала рођака Ружа, кћеркица 

деде Милутина и бабе Зорке. Баба Бојка је изненада занемоћала,не може да пешачи, а 

Ружу су оставили да јој прави друштво. Ружа дражесна, изразито плавокоса девојчица, 

небескоплавих очију, имала је тада девет година.  

У кући су биле само њих две, а баба Бојка је била управо испекла пиле са 

кромпирима и ставила га у орман да се охлади. 

Тог момента су се врата простране кујне полако отворила, на њима се, на њихово 

велико чуђење, појавио покуњени немачки официр. Баба га је одмах препознала, то је 

био Фос. Али му ништа не рече.  

Устадоше учтиво; баба се трудила да схвати промену у његовом понашању; 

раније је обично био помало надмен. Сада није било ни трага ни гласа од било какве 

надмености, немачки официр се осмехивао врло уљудно; чим је ушао, подигао је нос и 

почео да мирише, очигледно је да је нешто осетио. Схватиле су одмах о чему се ради, 

када је кренуо одлучно ка извору мириса, оценио је да је то орман у коме се по његовој 

процени налазило печено пиле. Фос се осмехивао благонаклоно својим случајним 

сапутницама, хтео је да их насмеје, све више се приближавајући пилету за цело време је 

шаљивџијски показивао на његов стомак.  

Баба Бојка и мала Ружа су закључиле да је немачки официр врло гладан. 
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Немачки командант Љубовије, бивши или садашњи, оне још нису знале, наставио 

је своју игру, осећајући да ће утолити глад; да би одобровољио бабу и Ружу, почео је да 

се облизује несташно, као кловн.  

Ружа се засмеја полугласно, а баба је имала намеру да му понуди да руча пиле, то 

није било спорно. То је Фос зналачки приметио, али је ипак наставио забаву 

приближавања пилету, унапред уживајући у гозби коју је предосећао.  

Немачка војска је се у расулу повлачила, како је ко могао се спасавао, чинови 

више нису били важни, најважнија је била лична сналажљивост. 

Фос је био врло гладан, Сагнуо се да отвори врата ормана, али се мала Ружа 

изненада испречила, клече испред њега, ухвати га за руку, говорећи јетко, али ипак 

донекле учтиво и детиње:„ Не, не може!“ Фос се поче осмехивати, гледајући је са 

симпатијама, као своју кћеркицу. 

„ Како  лепа девојчица!“, рече он баби врло лошим српским. „Каква дивна плава 

косица, дивне плаве очи, ти си права  Нибелуншкиња“, па помилова малу Ружу по коси. 

„Како се зовеш?“, упита је на мешавини немачког и српског језика. Нису га разумеле. 

Онда он рече:„ Име?“ „ Ружа“, одговори мала одлучно. „Ах ружа, розе, да, да, наши 

језици имају исти корен, ми смо два слична народа“.  

Ружа и Фос наставише на коленима прегањање око пилетине. 

Баба их је посматрала осмехујући се, па одлучи да прекине њихову расправу; узе 

Ружу за руку, одведе је на страну говорећи јој да има за све довољно, па позва Фоса за 

сто, стави пред њега пиле, кромпир, сир и кајмак. Стекла је утисак да је он ипак 

доброћудан. 

Фос је халапљиво јео, а када се најео, благо је подригнуо и тихо рекао:„ Ох, 

извините“, па је додао тапшући рукама благо стомак:„ Ја сам гладан, а стомак нема 

домовину, не зна за политику; он је просто гладан.“ 

         15. јуни  1944. године - Заробљен немачки официр. 

Ујко Божо је био на стражи, његова партизанска јединица се налазила у брдима 

изнад Љубовије, партизани су већ увелико прелазили из Босне у Србију. Немци су се у 

пролазећи кроз пакао у расулу повлачили долином Дрине према северу, бију их са 

околних висова, са свих страна. Спас је био на северу, требало је побећи из заседа које 

вребају са свих  страна. 

Два натмурена унезверена голобрада партизана предадоше младом партизанском 

официру на даљу надлежност разоружаног и преплашеног немачког официра поцепаних 

еполета. Ујко Божо, који је својим претпостављенима спроводио заробљеног немачког 
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официра, имао је само осаманаест година, висок и снажан, врло згодан, мудрост му је 

врцала из очију; био је запажен код надређених као природно предодређен за сјајну 

официрску каријеру. 

Немачки официр га је погледао опрезно, испитивачки; тај искусни ратник је 

видео да је он врло млад и да је смирен, што га је обрадовало, па га је запитао, учтиво и 

тихо, да ли говори немачки? Ујак Божо је имао школско знање немачког. Официр  

преплашен за своју судбину, му се обрати молећиво, на немачком, али без губљења 

достојанства, маши се за новчаник, показа ујаку слику младе лепе жене, истинске даме, 

са двоје мале деце у наручју:„ Моја супруга и моје двоје деце, они су у Франкфурту.“ 

Ујак Божо тад препознаде Фоса, доскорашњег немачког команданта Љубовије; 

према њему се односио коректно, саопштио му је да му нико неће учинити ништа нажао, 

да ће бити спроведен у затвор за немачке официре и војнике, да ће тамо бити проверен,  

да ће се према њему поступати у духу ратних конвенција. Тако је и било.  

(Писцу ових редова није могуће да сазна какво је било понашање Фоса за време 

рата, да ли је непотребно прогонио, или оштетио некога у Љубовији и Југославији, већ 

само наводи оно што зна.) 

            20. јуни 1944. године - Српска сеоска школа. 

Основна школа у Узовници је у пољу поред самог пута, прашњаве џаде, налази се 

у старој пространој издуженој приземној згради, окруженој великим двориштем пуним 

воћки, на липама су стално цвркутали врапци. Преко пута школе је кућа кума Илије 

Полића, кога смо из даљине лако препознавали по великим брковима. Даље од школе, ка 

брду, почињу имања и куће чувених богаташа Којића.  

У школи се све из корена променило. Учитељи и учитељице су сада носили  

титовке са сјактавим црвеним петокракама, на зидовима се црвене заставе, буквари и 

књиге се црвене, препуни  ликова партизана и друга Тита. Пионирске новине крцате 

причама Бранка Ћопића, и малих јунака, пионира, курира пете чете. Нама су казивали 

учитељи, и свакакојаки људи који су наилазили однекуда у нашу школу, да смо ми 

Титови пионири, ставили су нам црвене мараме око врата, свуда су хвалили Црвену 

Армију и друга Стаљина, и нову Титову власт. 

Свуда око нас је била црвена боја, све се црвенило. 

Учитељица из Шапца, риђокоса и отресита, весело гледајући девојчице и дечаке 

како се играју, прошапута колегиници:„  Свако од њих поседује свој живот, све њих вуче 

будућност, желе да буду срећни и успешни, да остваре своју улогу, и искористе своје 

могућности.“   
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„Да“, ухвати је весело за руку колегиница „многи од њих ће доживети 21. век; то 

су деца 21 века. А ми смо рођене почетком двадесетог века“. 

„ Неки од нас су рођени и у 19. веку“, надовеза један учитељ, веома црне косе и 

бркова, лукавог лица, који је, као навијен, стално понављао стихове:„ А ти где си свио 

крило, издајицо, срам те било“!.  

         20. јули 1944. године - Сликање пред црквом у Љубовији. 

Љубовијска црква. 

Нове комунистичке власти позваше оца да дође у Љубовију, да води дуванску 

станицу. Одаше му признање да је човек од угледа и изванредан стручњак, да се 

понашао патриотски за време немачке окупације, да је слушао стране радио станице, и 

ширио истину о борби савезника.  

Тата је одмах био наименован за задуженог за пропаганду. То је било значајно 

политичко задужење.  

Тата је уљудно ставио до знања да поштује нову власт, да ће сарађивати као 

стручњак за дуван, али да не жели да постане члан Комунистичке партије, да не жели да 

се бави политиком, којом се није бавио ни у Краљевини Југославији. 

Овакав став мога оца није био баш најбоље виђен код појединих љубовијских 

комунистичких моћника, али то смо схватили тек касније. 

Уместо стана у дуванској станици, дат нам је на коришћење прилично леп стан у 

центру Љубовије, на првом спрату старе зграде смештене у повеће бетонирано 

двориште, изнад се уздиже окомито брдо. Уживао сам у стрмини, замишљајући иза 

овога брда пропланке, косе, ливаде, стењаке изнад којих кружи орао; истурио орао врат 

надоле ка тлу, раширио крила, па зури са висине у долину, у запенушану Дрину. 

Љубовијска црква је смештена у центру варошице, има лепе беле зидове, са 

ишараном куполом и звоником. На унутрашњем, белом зиду уклесана мермерна плоча 

са именима добротвора љубовијске цркве; наиђох на име деде, Васе Поповића. Црквено 

двориште, пространо и травнато, је привлачно место за друговање са вршњацима. 

Пред високе зидове љубовијске цркве наиђе висок кошчат партизан, жућкасте 

косе, смешкао се пријатељски, у рукама је држао леп нов фотографски апарат, деловао је 

веома важно. Одмах сам га препознао, то је онај кога смо видели на коњу, у кањону 

изнад Узовнице, када смо се враћали из збега. Позва нас строго, али очински, поређа нас 

једног по једног пред улаз у цркву, па се одмаче загледа у нас. Желео је да нас слика, 

схватих.Стадох и ја, раздраган, очекујући да нас слика.  
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Партизан  ми неочекивано приђе, узе ме за руку и издвоји из групе коју је сликао, 

показа ми строго да станем са стране; фото апарат шкљоцну, сликао је моје другове, али  

без мене. 

           Тај догађај ми је изгледао чудно, размишљао сам о чему се ради? Никако нисам 

могао да га заборавим, а опет, ту помисао би увек нека бојазан одгурнула, као 

невидљива рука би је бацила у заборав. Али је ипак та зебњива помисао стално тињала, 

треперила негде дубоко у мени, као нека мала зубобоља.  

            Не, нећу то да заборавим, зарицао бих се сам себи.. 

На крају одлучих  да се поверим родитељима.  

Саслушаше ме, али очигледно моје речи нису узимали довољно озбиљно, 

поставише неколико питања?. Мама се осмехну смирено, хтела би да ме разувери:„ То 

ти се само учинило, нема он ништа против тебе.“  

Ипак, сам и даље о томе размишљао. Пред очима ми je повремено лебдела слика 

крупног партизана, како ме узима за руку и издваја из групе за сликање; никако нисам 

могао да се ослободим неугодног осећаја одбацивања. 

Када би моји родитељи, понекад, били нерасположени, мама би, као да хоће 

руком да одагна нешто невесело, казала тати:„ Хајмо у шетњу на Стару Љубовију.“  

Мама  би нас тада свечано обукла; обожавао сам кратке панталоне, и морнарску 

мајицу са кратким рукавима; прошетали бисмо, сви заједно, кроз целу Љубовију, све до 

Васине воде поред самог пута, на Старој Љубовији. Одласци у шетњу су за нас били 

свечани догађај; у пролазу би нам се срдачно јављали сродници и познаници, родитељи 

би са њима поразговарали, свима би се повратило лепо расположење. 

Надалеко су се шириле приче о здравој води која истиче из у целој Азбуковици 

чувене Васине воде; из бетонске чесме тече кроз  дебелу, гњилу дрвену цев набубрелу од 

воде само букља ледена вода, жедни намерници би се сагињали и пили  директно из 

цеви. Та вода крепи, мирише на гвожђе. Неки би напунили шаке и пили воду из њих. 

Виђао бих понеког знојавог пролазника, саставио шаке, пуни их хладном водом и 

пљуска се по лицу. Када год би туда прола зили, мама нас је подучавала да је опасно по 

здравље  пити воду загрејан, прво се треба одморити и расхладити; често  је спомињала 

како се један намерник, сав врућ напио ледене воде, и преминуо на лицу места. 

Понекад бисмо, у Старој Љубовији посетили кума Илију Полића и родбину 

Глигориће. Кућа Глигорића је испод брда, и подсећа на нашу кућу у Узовници... 

У основној школи је одржан скуп пионира; отишли смо старији брат и ја, радосни 

због прилике да се дружимо. Неки момчићи са црвеним тракама око мишица гледали су 
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нас важно и уображено подигли носеве. Са њима је строг човек, истих година као наш 

отац; пиљио је хладно у нас, а мени се учинило да само што нас није питао зашто смо 

дошли?. 

Тих дана, изнад цркве, на заравни брдашцета код школе, лежала је на трави чета 

младих партизана. Седох са њима:,, Добар дан``, поздравих их учтиво.. Крупан, 

светлосмеђ, млади партизан је грдио оне који нису ратовали:„ Татини синови, хоће да им 

други донесу слободу на тацни.“  

Имао сам осећај као да грди мене. Па ја сам дете. 

Отац је ујутру стајао  у соби сав блед. и забринут, спомињао је шапатом 

поименце поједине љубовијске моћнике,  

У нашој породици, у наше пребивалиште се постепено усељавао осећај страха. То 

више није био страх од Немаца, него од нове власти. 

 Тата је казао да је ипак било боље у јужној Србији. 

               21. јули 1944. године - Љубав према књигама. 

Читање књига је постало нешто најузбудљивије и најлепше у моме животу. 

Тражио бих свугде књиге, по ћошковима, превртао по орманима, распитивао се код 

сродника, пријатеља и суседа. А када бих пронашао било какву књигу купусару, одмах 

бих утрчао у собу. Завлачио бих се у кревет, нестајао сам са књигом у рукама, сатима, 

данима, селио бих се у други свет, живео на другом месту, са другим људима, дружио се 

са драгим личностима из књига, удубљивао се у њих, у њихове доживљаје  и судбине, 

поистовећујући се са њима. Путовао сам тако у разне земље, упознао далеке пределе, 

историју, навике. 

Паде ми у руке књига са кожним корицама, на њима арабеске, неки султан  седи 

на камили испред џамије. Библијски мудрац описује пустињу.Тако сам прочитао причу о 

Шехерезади и хиљаду и једној ноћи.  

Затим прочитах неколико књига у издањима Кадок и Плава птица. Једна прича ми 

се јако свидела. Догађа се у Нормандији, породица из Париза дошла да проведе 

неколико дана распуста, деца отишла да се играју поред мора заједно са децом мештана. 

Са њима је младић ,мештанин, нем је, снажан и висок, градска деца се испела на високу 

хрид, наиђе бура, зароби их. Кроз таласе до њих провукао неми џин, спасао их. Мислим 

да се звао Баија; у селу је, после тога настала радост. 

Затим ми је пала у руке прича о рату Земљана против Марсоваца: цела Француска  

на ногама од панике, а Марсовци су се на крају искрцали у Хавру. 
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 За мене је било истинско откриће роман Андре Жида, млади Лафкадио и његова 

породица дошли у 19. веку да проведу одмор од три недеље у Далмацији; тај роман ми је 

био посебно занимљив, јер се радња догађа у нашој земљи. Јунаци романа кажу да нигде 

нису упознали тако здраву климу: тронедељни одмор их је препородио, вратили су се у 

њихово место у Француској одморни, пуни снаге и новога оптимизма. Лафкадио  изађе  

да прошета, у главној улици избио пожар, зграда у пламену, унутра вришти лепа девојка. 

Лафкадио скочи неустрашиво у пламен, појави се из ватре и дима, држи у наручју 

престрашену лепу девојку. Напољу га дочекаше овације одушевљења.  

На мене је такође оставио снажан  утисак француски роман, Тартарен Тарасконац 

би се појављивао са магарцем, а магарац је увек смешна животиња, мада ме је помисао 

на њега помало нервирала. После тога узех књигу руског писца, који описује доживљаје 

Насрадина Хоџе у Бухари, опет са магарцем. Магарац  је забавна животиња?.  

Читао сам у једној књизи да се у америчким школским букварима налази причица 

о Џоу Магарцу, врло јаком човеку, који је пореклом Црногорац, радио је у америчким 

рудницима; толико је био јак, да је у устима, претурајући језиком по непцима, израђивао 

од усијаног челика разноразне мале предмете. 

Мама је задовољна што волим да се удубљујем у књиге. Видевши да читам неку 

књигу о Сибиру, прекиде ме узбуђена:„ Када сам била ученица, прочитала сам књигу 

руског писца, коју никад нећу заборавити; звала се Велики Ван, то је прича о руском 

сибирском тигру“.  

Знао сам да Русе називају медведима, па помислих да некe свакако називају и 

Велики Ван, или Велики тигар Иван. Тигар је јачи од медведа, па ми се чинило да је 

лепше да их зову Тигар Иван. 

Тих дана су надошле планинске речице. Грачаница је куљала одозго из планине, 

па је поплавила уску долиницу, однесе као сламчицу дрвени мостић испред Заријине 

воденице, испе се до њиве Милене Мићић, захуча ка Дрини; то више није била речица, 

него истинска мала Дрина, само хуји, бучи, ваља кладе, грање, мутна као ораница, 

шикља, ударила до пола Дрине.  

Речица Узовница поплави цело Узовничко поље око Цркве и центра села. Тетка 

Роса Пановић је дрхтала говорећи мами:„ Ајој Зоро, кад нагрну озго поводањ, само хучи, 

хуји, нешто изнад воде јечи, ко мало дијете, жамор, жамор, затутња, к'о да се из неба 

изли, опколи, нагрну са свих страна. Ајој, изнад реке мала измаглица, а нешто само јечи. 

Ко мало дијете.“ 

                  1944. (датум заборављен) године - Освета змијског цара. 
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Затичем себе како ми мисли лутају Дрином, њеним притокама, вировима, заједно 

са рибама и раковима. Речица Узовница, као мало повећи поток, пролази на пар стотина 

метара од школе, на свом путу ка ушћу у Дрину на дну узовничког поља, неколико 

стотина метара ниже. Ова иста  речица, уме да нарасте од киша и снегова, па се сјури као 

грмљавина из планина, поплави читаво поље, као мало море, и настане истински потоп. 

 За време одмора сам имао обичај да отрчим да тих неколико минута посматрам 

речицу, рибе и ракове у вировима. Данас на великом одмору између часова, одјурих 

нестрпљив до речице, седох на травнату повисоку обалу у зеленом густишу, сањарио 

бих у жубору зелене брзе речице, може се прекорачити, брза вода се љубко прелива 

преко камења и шљунка, правећи мале вирове; изнад главе птичице и јата дивљих 

голубова залепршају крилцима, загучу, па слете пернатим телашцима да се напију, перу 

кљуниће у бистрој води око њихових ножица .  

Неколико метара од мене, ћуприја спаја две обале речице. Чини ми се да су се 

некад на дну каменог стуба видели римски бројеви излизани реком и вековима. У овом 

подручју су се водиле битке између Латина и Грка, између Латина и неких других 

племена, илирских, трачанских, старословенских, не знам поуздано, историја то још није 

сасвим разјаснила.  

Изгледа да су Словени прастари староседеоци Балкана. Дрина је одувек граница. 

није само река, него читав океан који невидљиво дели, или спаја наше земље и људе.  

Подигох летимице поглед ка другој обали, на неколико метара од мене са оне 

стране речице, угледах ужасан призор. На малом, заравњеном шљунковитом узвишењу, 

обраслом зеленом сочном кратком травицом, лежало је на стотине тела склупчаних 

змија; можда и на хиљаде змијских тела, и то најотровнијих змија, одмах их препознах, 

све су биле уплетене у плетенице, непомичне, као камење. Због нечега блажене. Сетих 

се, па сада је време парење змија. Оне су тада мирне, ако се не дирају, али, ако се угрозе, 

тада су најопасније и најотровније.  

Тог момента зачух бректање камиона, бучно зашкрипаше кочнице, грдосија од 

возила пређе мост, нагло стаде у месту као укопана. Настаде потпуна тишина, прекидана 

љупким жубором речице што жури Дрини.  

Зашкрипаше масивна врата камона, до мене допре разговор двојице непознатих 

мушкараца, из кабине искочише два млада, плава, повисока плећата војника, закорачаше 

распојасани низ травнату падиницу ка речици. Видеше ме да стојим са друге стране, 

померише се иза онижих дебелих грана ораха.  

Ипак, их назирем, препознах да је један партизан, а други црвеноармејац, исти су 

као у буквару и читанци, са истом капама и сјајном црвеном звездом. То ме  зачуди, 

откуд црвеноармејац овде, они уопште нису залазили у овај крај, бар ниједном до сада? 
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Ваљда је залутао, зближио се са партизаном, тамо негде  на северу, код Шапца, па су 

дошли у његов родни крај, да заједно виде чудесну Дрину, закључих? 

Моја размишљања разбише необични звуци. Пренух се, подигох поглед, два јака 

млаза жуте мокраће су као два мала водопада падала право у бистру брзу речици, уз 

гласно прскање по површини воде. На моје запрепашћење, видех да два млаза мокраће, 

уз праскаво шушкетање, падају баш право на савијена клупка змија.  

Змије почеше да се мешкоље, неке подигоше главе, запалацаше љутито језицима  

пиштећи тихо, као мале пиштаљке. Онда запишташе још јаче. 

О змијама сам често размишљао, па се сетих како је у оближњој речици, 

претходне године, једна жабица на моје очи, престрашћено пиштећи скочила великој 

змији право у уста; змија ју  је погледом једноставно хипнотисала. Стално ми се по 

мислима врзма оно што је толико пута испричала баба Бојка, како је, док је чувала овце, 

у Планини испод Мачковог камена, усред лета видела у корењу дебелог храста голему белу 

змију, налик на змаја. ,, Доживех струму`` ( Струма, локална реч за реч траума) после  

годинама, огледајући се у планинском језеру, виђела сам свој лик разбијен у 

парампарчад.``  

А, видео сам и својим очима, да чика Драго Зврчак уме да разговара са змијама. 

За то време два весела другара запазише о чему се ради, партизан скочи као 

опарен, јурну ка камиону, врати се ка бедему изнад клупка змија, са две велике канте 

пуне бензина у рукама, поче снажно и бесно да на склупчане змије изасипа пуне канте  

бензина,  те обе канте испразни. Маши се хитро руком за џеп, извуче шибицу и неколико 

листова новина, па поче да их пали. Плану хартија као сува слама, партизан клупка змија 

посута бензином запали пламтавим хартијама. 

Црвеноармејац га одлучно ухвати за руку:„ Њет, њет, пуск!“ покушавајући да га 

одврати. Није вредело, партизан је и даље бацао запаљене листове новина на змије. 

Настаде призор какав никада у животу нисам ни сањао да ћу видети, који никада 

нећу заборавити.  

Клупка змија се претворише у пожар: све су гореле. Писка, шиштање, 

вриска, јауци, запомагања, лелек, крици; пиштале су као људска бића, као жене, као 

деца; запаљена змијска тела су се грчевито увијала, горела су; живо змијско месо и кожа 

се претворише у издужене сагореле кости, нестајући наочиглед присутних.  

Змије су биле затечене у највећем блаженству, а ватра их је управо из тог стања 

гурнула у највећи и најужаснији бол и страдање. Нису схватале шта се десило, ко је то 

урадио, биле су невине  жртве, све се десило без разлога. Бацале су клетве због бола који 

су осетиле, све је наоколо одјекивало од љутине и осветољубивости. 
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Побегао сам потресен трагедијом змија.  

Изненадио ме је поступак младог партизана: то је за мене било непотребно. Змије 

су опасне ако се дирају, али, ако им се не прилази, неће да уједу. Чим постоје, значи, 

потребне су природи.?  

Свидео ми се поступак црвеноармејца, али сам имао и неко оправдање и за 

партизана; био је у рату, огрубео, постао зао, пребрз и осветољубив, подивљао; видео 

сам у току ратних година  разне војске које долазе из борби: војници ван себе постају 

агресивни и пребрзи. Можда га је некада ујела змија, или некога од његових? 

Затим се зачу брујање мотора камиона, који крете. Нестаде иза окуке пута, ка 

Зворнику. 

Причало се, затим, да су се змије осветиле младом партизану. Ево детаља те 

приче. 

Био је топао сунчан дан, партизан довео свога пријатеља црвеноармејца у 

зворничко село Ц. да преноће у његовој напуштеној кући у брду изнад села, белила се у 

камењару ужареном од летњег сунца. Отац и мајка умрли, браћа и сестре се раселили.  

Кућа испод брда, усађена у сунцем угрејано стење које окомито пада  ка пољу, је 

била дуго празна, сва зарасла у коров и мирисне траве.  

Иако  је полако падала ноћ, све се усијало од јаре, не хлади се. Једва се пробише 

кроз авлију, трава нарасла до препона.  

Били су уморни, цврчали су  цврчци, у приземљу кревет; у тај напуштени кревет 

леже партизан, а црвеноармејца  је одвео уз степенице, на спрат, у собу где је  други 

кревет. Заспали су. Напољу месечина ноћ претворила у дан.  

Партизан поче да се мешкољи, нешт о га засврби, поче да се расањује. Ослони се 

узнемирен на лактове, са свог узглавља  запрепашћен виде безброј уздигнутих, дугачких, 

шарених опруга, како на месечини шиштећи лелујају кроз собу уздигнутих глава, 

Помисли да му се причињава? Одмах осети ужаснут, да се нешто мигољи у кревету; да 

се безброј ледених живих опруга миче испод ћебета, да му се обавија око ногу, бутина, 

да му пузе му уз ноге, преко стомака, груди, ка глави, устима, ушима. Наједном му се 

неколико змија обави око руку, и око врата. 

Скочи из кревета, поче да урличе, бесно.  

Све змије које су биле у просторији, се као по команди бацише као једна на њега, 

бесно шиштећи почеше да га уједају где стигну, једна му се увуче у ухо, а друга му, када 

је урликнуо, уђе у уста и шмугну у стомак. 
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Црвенорамејац се ујутру пробудио, сиђе весео по свога другара. Отвори врата 

собе и викну гласно и весело:„ Владимир, давај!“  Погледа, на његовом кревету, на поду 

је лежао његов другар мртав, избечених очију, надувен, жут као восак, свугде около  

змије, прелазе преко његовог тела. 

Млади црвенормејац ужаснут затвори врата, сјури се згранут ка путу, седе у 

камион и даде гас; камион забректа разлоканим путем, на коме није било никога, јурио 

је на север, ка равници, која се од Лознице простирала  све до Украјине и  Русије. 

            Септембар 1944. године - Одлазак у Лозницу. 

Требало је да се старији брат упише у гимназију; у Љубовији је постојала само 

основна школа, па родитељи одлучише да мама и нас троје деце, ову школску годину 

проведемо у оближњој вароши Лозници, где постоји гимназија. У Лозници су живели  

Станојевићи, блиски очеви рођаци; њихова кућа је на искрају вароши, код Расадника; 

тата је разговарао са њима, јавише да су пронашли згодан стан за нас, близу њиховог 

пребивалишта. 

Деда упрегну коњска кола, пођосмо у цик зоре са најнеопходнијим стварима. Још 
је био мрак, зора је рудела, небо изнад босанских брда се зацрвенело. Кроз шкрипу 
точкова кола чула се рика са Дрине:„ То је рикоч, дринска птица, јавља се само ноћу, а 
има глас к'о говече“, чусмо дедин сањив глас кроз шкрипу точкова. И не опазисмо када 

свану. Док је иза брда изгрејавало топло сунце, коњ је споро вукао кола, ногу пред ногу;  

Ишли смо путем изнад Дрине, која се плавила као огромна змија; палацала је 

белим буковима, гмизала бесно по спрудовима, шиштала вртлозима. Наиђоше сплавови, 

као ђулад лете кроз пену плаве воде, скоро нестану, а онда се опет појаве, оквашени  

сплавари држе огромна весла, не испуштају их ни једног трена; бљеште мокри смеђи 

балвани, сијају на сунцу, а сплавари стоје усправно, чак се одрже усправно и у буковима. 

Поред нас маршира чета голобрадих партизана, говоре ијекавски, али мало 

другачије него у Узовници, чак другачије него и у Братунцу. Један из грла запева:„ Мала 

моја из Босанске  Крупе“; не потраја дуго, а они променише песму, заори се другачија 

мелодија:„ Партизан сам, тим се дичим, то не може бити свак, умријети за слободу може 

само див-јунак“. Околна брда су одзвањала од песме. Чета је марширала као један, 

ћутке, само се чуо бат корака, а онда се опет заори песма:„ По шумама и горама наше 

земље поносне, иду чете партизана, славу борбе проносе.“ 

Пристиже нас лимузина, нагло успори, човек у униформи партизанског официра 

провири из кабине; аутомобил стаде тачно наспрам наших коњских кола. Деда се 

усправи, мало повијен унапред, затегнут као струна, повуче себи снажно дизгине, викну 

коњу реско:„О,О! “. Коњ стаде у месту. Из аутомобила изађе повисок црномањаст 

официр; смејао се се грохотом сијао је од радости; одмах га препознасмо, то је брат баке 
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Саве, ујак Драго Беатовић. Деда сиђе из кола, и поздрави се кратко са њим. Мајка 

радосно узвикну:„ Ујко Драго!“. Он понуди, учини ми се реда ради, да нас повезе аутом 

до Лознице, а мама му учтиво захвали.  

Чим сам га видео, одмах га се сетих насмејаног са четом партизана у Узовници, 

код деде Велизара, када је руски авион  бомбардовао Крсмановића Чагаљ, мало острво у 

Дрини. Још ми у ушима звоне детонације бомби и његов рески глас. Помислих како су 

партизани добри људи: они нас бране, наша будућност је у добрим рукама. Спопаде ме 

неодољива жеља да учим, да у Лозници будем најбољи ђак, да им се некако захвалим. 

Ујко Драго жели нови свет, жели да наша земља буде јака?. 

Деда, и тога пута, као и обично када се приближе партизани, или било ко од нове 

власти, постаде опрезан, узнемири се. Зазирао је од комуниста још у Краљевини 

Југославији, Совјетски Савез је био лоше виђен. 

На путу за Лозницу заноћисмо код мамине рођаке, у суседној Бањи Ковиљачи. У 

Бањи Ковиљачи  лебди невидљива неизвесност, страх, забринуто ишчекивање. Рођака  

живи су мужем, бледуњавим високим, мршавком, ћутљивим и озбиљним човеком, 

стално је забринут. Био би отсутан и замишљен; услужно, скоро понизно би оставио две 

жене да саме пију кафу и изврћу филџане. Немају децу. 

У току целе ноћи је из Босне, отуда преко Дрине одјекивала канонада топова и 

хаубица; тишину ноћи зацепали би рески митраљески рафали; одјекнуо би са удаљеног 

брда понеки усамљени пушчани прасак; учинило ми се да негде опали револвер, ваљда 

борба прса у прса. Кроз прозор помрчину парају светлеће ракете, па одлетеше високо у 

небо изнад Босне, као звезде репатице. Све засија, као кад огромна муња осветли цео 

небески свод.  

Прескромни муж мамине рођаке нам шапну:„ Бију се на Мајевици, са 

четницима!“  

Јадни четници, где ће сада, немају где да беже, опкољени су, похватаће их! Бију 

се браћа!  

Не можемо да спавамо, све одјекује. Замишљам Дрину, ту негде у тмини иза куће, 

видим како сјакте пенушави брзаци на месечини. Топлина ме преплави; Дрина је близу, 

ово је још увек родни крај; Дрина је стално за нама, она нас прати. Још увек смо међу 

својима. 

            2 септембар.1944 године Наш стан у Лозници. 

Наше ново пребивалиште у Лозници је омања дворишна кућа, приземљуша белих 

зидова, ипак, имали смо све што нам треба. Власница, постарија проседа удовица; има 

два сина, оба неожењена, млађи, младић од двадесетак година, јавља нам се уљудно у 
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пролазу. Старији, нешто млађи од наше мајке, снажан, смеђ мушкарац, пролазио би  

поред нас надмено, подсећајући на неког силеџију са улице. А нас није узнемиравао. 

Лозница је, после Љубовије, прави повећи град. Школа је на брду, у центру, код 

цркве, велика лепа зграда, простране учионице, свугде ред и дисциплина.Све сија. 

Много је већа од оне у Љубовији. Пазим на часовима, учим код куће, желим да будем 

одличан, и најбољи ђак, као и до сада; но, видим да то овде иде много теже. Слично је 

било и после Узовнице, по доласку у Љубовију.  

Чинило ми се да према мени у овој новој средини постоји одбојност, што ме је 

болело, иако сам знао да нема оправданог разлога за моју бојазан? Зашто би учитељица 

имала нешто против мене? (Напомена: Када би дошао крај године, одличним ђацима су 

давали награде, књиге, као признање за резултате у учењу, али и то само онима чији би 

родитељи претходно купили књиге за школу. Болела ме је та мала неправда. Ко је 

имућнији и може да плати, деца ће му на крају године добити награду.) 

Лакше је бити одличан у селу, или у малој варошици, Лозница је повећа варош, 

већа је конкуренције, строжији критеријуми, не познају ме, треба да се наметнем?. Није 

више било похвала учитељице или учитеља кад дигнем руку и одговорим; уместо тога је 

владала незаинтересована хладноћа. А када неко други дигне руку и каже нешто, 

учитељица га гласно похвали, и очи јој просто сину. Схватам да ме овде не познају 

довољно, морам се наметнути 

Борим се против болног осећаја запостављености, не мирим се са тим; то ме не 

обесхрабрује, напротив, постајем још борбенији и упорнији..Пазим на часовима, 

бележим,  учим код куће, дижем руку, и полако све креће набоље, мада признајем себи 

да је напредак врло спор. Морам се потрудити. Кажем то мами, а она кратко одговара:„ 

То је нормално, промена средине, мораш се прилагодити, учи, труди се, бићеш опет 

одличан. “     

           3 септембар 1944 године..Чика Милоња Кићовић. 

Биоскоп се налази у центру Лознице, у великој округлој згради белих зидова. 

Школа је организовала биоскопске представе за ђаке, обрадовах се када на улазу у 

биоскоп затекох течу Милоњу Кићовића, он је овдашњи учитељ, ожењен сестром мужа 

мамине сестре, тетке Секе, Миладина Рачића, свештеника из Узовнице. Био је неко 

време, и учитељ у Узовници, а пре тога и у Братунцу. И он је Црногорац, из Васојевића,  

обрадовао се што ме види. Потапша ме по рамену:„ Немој седети на почетку реда, да не 

сметаш онима који улазе, седи у средину“, рекао ми је. Ту су била и његова два сина, 

Драган и Божо; ћерка Сека још није стигла. Давали су се француски и енглески 

филмови, није било руских. Чуо сам у школи да су руски филмови динамичнији, пуни 

акције и предивних песама.. 
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        5 септембар 1944 године, Љубав према црквама. 

Обожавам цркве, а скоро свуда у завичају има понека црква, скоро увек саздана 

при брду. Сетни звук звона ме увек подсети на мир и спокојство, на родни крај. Цркве су 

пуне топлине, стреме куполама небу, са белим зидовима, високим оградама, пространим 

двориштима и клупама у цвећу и мирисној трави. Преци моје мајке су вековима били 

свештеници, отуда ваљда и моја љубав према црквама.  

Колико ли је ту било вашара, кола, весеља, и туге? Када дођем до неке цркве, 

погледом помилујем ограду. Када видим свештеника, осетим да зрачи радост и очинску 

топлину.  

Кад год уђем у цркву прекрстим се; родитељи су нам били побожни, учили нас да 

се молимо Богу, да поштујемо друге, да не лажемо, да не крадемо, да никоме не чинимо 

зло.  

Видех свештеника у лозничкој порти, стасит, мудрог лица са кога сија доброта; 

погледао ме је кратко у пролазу, као отац. Развесилио ме је.  

Има и другачијих свештеника, видео сам једног у некој азбуковачкој цркви, 

лукавог и злог лица. 

Обично се цркве виде из даљине, прво се појаве купола и крст, а онда одјекне 

далеки звук звона.  

Тада осећам да сам међу својима. 

         20. септембар 1944. године - Нервна криза младог партизана. 

Железничка станица Лозница има неколико колосека, на једном напуштеном 

колосеку обраслом у густу траву стоји старински, заборављени, разваљени вагони.. 

Поред зидова магацина наслагане правоугаоне плоче од неког светлосивог метала; неко 

рече да је то прерађена руда звана антимон, из оближњег рудника Зајача. У школи нам је 

учитељица казала да је та руда потребна за нашу војску, која истерује из земље 

окупатора и домаће издајнике, и за изградњу пруга и мостова наше порушене  домовине.  

На травнатој утрини, у хладу високог гранатог дрвећа, недалеко од железничке 

станице, полегла чета партизана; раскомотили се, скинули оружје, испружили се по 

трави.  

Препознах међу њима младе партизанке у лепо скројеним  униформама, високе и 

витке, њишу се у ходу као вите јеле на ветру, накривиле враголански титовке на бујним 

косама. „Ђе ли их нађоше, овако стасите и лијепе?“, насмеја се гласно задовољна 

Рађевка, док спушта у повратку са пијаце обрамицу са два испражњена каблића сира и 
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кајмака. Показа руком мами, гледајући их задивљено:„ Да су их бирали на вашерима, 

одавле па све до Крупња и Пецке, не би их вала нашли овако лијепе и младе!“ 

Партизани и партизанке се прикупише, као неки хор, па, као по команди, 

запеваше песму коју сам већ чуо у Узовници од партизана које је довео мамин ујак 

Драго Беатовић:„ Коњух стење, руши се камење, борови и јеле, јасени и брезе, свијају се 

једно уз другога“. Слушали смо, занемели и узбуђени 

 „То је руска песма“, рекох дирнут мами. „Не, Коњух је планина код Тузле, 

недалеко одавде, ка Романији, тамо су биле велике борбе“, не слаже се мама..  

Видео сам у пролазу огромног, натмуреног партизана; на њега је био нападао 

снег, ухватили му се ледењаци по коси и обрвама, личио је на брдо, па помислих да је он 

као Коњух, права планина.  

Хор опет запева:„ Борови и јеле, јасени и брезе, свијају се једно уз другога.“ 

Хладно је, смркава се, а ја замишљам партизане и партизанке, који се, као борови и јеле 

прибијају једно уз друго, да им буде топлије. 

Сећам се да су добровољци, за време рата у Љубовији, увече певали лепу песму „ 

Шуми, шушти  Ибар брзи“. Знам да се и мами допадала. Али она не личи на руске песме, 

мада није оријентална, више је меланхолично словенска.  

„ Ко је партизанима у шуми компоновао овако дивну песму, то може само неко ко 

је музички образован?“, није јењавала моја радозналост. Мама ме погледа смешкајући 

се, не одговоривши на моје питање. 

Тада један партизан паде као проштац на травнато тло, затегну се као опруга, 

удари му пена на уста, очи му се закрвавише, избечи се; очи му заиграше махнито, као 

бесне животињице, просто хоће да испадну из очнх дупљи; партизан поче да се бацака 

тамо-амо телом и удовима, као подивљала звер. Сви скочише на њега, обухватише га 

рукама, стегоше око паса, ногу и руку, тако су га држали док се није смирио, да се не би 

повредио.  

Овакав мучни призор сам видео више пута, кажу да је то реакција на страхоте 

рата.  

Неко рече да  је један партизан, у нервној кризи, убио нашег далеког рођака 

Кљајића,  партизана из Зворника: посвађали су се због неког џемпера, и младић изгуби 

олако живот, због ситнице. Свугде се причало да је младић рођак Кљајић  био тако 

наочит, да се од њега није могао одвојити поглед. 

       21. септембар 1944. године - Нашао сам новчаник. 
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Зелено брдашце је зарасло у жбуње и коров, миришљаве већ сасушене отврдле 

хајдучка трава и јагорчевина ми се у ходу запетљавају око колена као конопци; све 

мирише на родни крај; трчим, радостан кући, гледајући панораму Лознице са узвишице; 

хитам да браћи испричам све о том лепом брдашцету. 

Одједном згазих на нешто од коже, као мали пакетић.Подигох га изненађен, и 

загледах; био је то новчаник пун новца, видех унутра и некаква документа. Неки јадни 

човек га изгубио? Пожелех да му га што пре дам, да га обрадујем. Али коме да га дам? 

Властима?  

Потрчах ка центру града мајци, сав узбуђен и радостан држао сам новчаник 

високо у руци. После неколико корака у жбуњу набасах на насмејаног, младог, високог 

партизана, био је плав као Немац; као да је вирио из оближњег шумарка, и све видео?. 

Смејао ми се топло, али је у њему било нешто што изазива неспокој.Пружих му 

новчаник,  он га узе без речи, загрли ме, овлаш, али топло. Ништа не рече, видех да му 

сијају очи, да је обрадован мојим поштеним гестом.  

Откуд се створио ту баш када нађох новчаник? Необична подударност, закључих. 

Партизани су, ипак, симпатични, цене поштење. А он је помало стр ог, па то је при 

родно, он је власт. 

А оно што чујем о одузимању имовине, о Сремском фронту, то је свет одраслих, 

мали сам да то схватим. То је обрачун са прошлошћу, револуција подразумева и то, а 

касније ће све доћи на своје место? 

У школи ми је кренуло на боље, па сам био задовољан због тога. 

  15. октобар 1944. године - Полудео стриц мог школског друга. 

Двориште Н.В., стрица школског друга Ђуре, врло богатог сељака из Лозничког 

поља, одише богатством и ширином, начичкано је помоћним зградама, улазе и излазе 

кола, испод надстрешница су поређани свакојаки пољопривредни алати, виде се разне 

справе; амбари и чардаци препуни клипова жутог кукуруза и пшенице, у дугачким, 

великим шталама, са тавана им вири сено, мучу говеда, блеје овце. На узвишеном делу 

дворишта кућа на спрат, бели се као дворац. Богатство на сваком кораку. Личи на богату 

Мачву. Како све ово саградише? Вредна чељад само врви, излази и улази, као у 

мравињаку или у кошници; раде од јутра до мрака, сви су сложни, као један.   

У Узовници сам видео нешто слично на имању богатог Мише Којића; Којића 

куће су под брдом, а у равници њиве, шуме, воћке, стока, бројна вредна чељад. (Сличан 

утисак сам стекао и у Лоњину и на Старој Љубовији, кад год се прође поред кућа газда 

Живка и Ђорђије Савића, само се види берићет и богатство.Такви су били кућа и имање 

деде Васе у Братунцу). 
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Н.В.је постарији, стамен човек, побелео као овца; делује врло мудро, као да је  

професор. Због нечега је стално забринут, скоро очајан? Понешто сам схватао зашто је 

забринут, његов син је погинуо на Сремском фронту. Једном се повери мами.„ Одвели 

ми синка, школарца, још дијете; изгуби улудо главу, на правди бога.“ Тргнух се од 

страха кад чух шта каже. Чуо сам да рече да су га само позвали у команду града, и 

кратко му саопштили да је његов син погинуо  бранећи отаџбину од фашиста.  

Више пута сам слушао тужне речи тог необичног човека, спомињао је реч 

„реквизиција“ (oдузимање имовине за потребе партизана). 

Партизани су били љути на оне који се нису заједно са њима борили, називајући 

их „татини синови“, да су то лењивци, каишари, који су се крили и пландовали, док су 

они страдали, борећи се и за њихову слободу.  

На неки начин, партизани су у праву, али многи нису ишли у партизане из 

оправданих разлога; таква општа осуда би могла бити понекад погрешна? . 

Једном је учитељица изговорила мени до тада непознату реч „кулак“. Неки на 

лозничкој пијаци рекоше за Н. В. да је кулак, да су кулаци богати људи, експлоататори, 

који су земљу отели од сиромашних, да је народна власт у Русији кулацима одузела 

земљу, да треба и ми такође да се обрачунамо са експлоататорима.. 

Из пространог дворишта ка путу су се полако кретала велика коњска кола, на 

предњем седишту је седео Н.В.-ов  млађи син, снажни младић, поветарцем разбарушене 

бујне подуже плаве косе, држећи чврсто дизгине у рукама; коњ је ишао лагано 

савијајући послушно главу надоле. У таљигама се на ћилиму испружио Н.В., непокретан 

као проштац.  

Рекоше да је оболео живчано, да га воде у болницу. Његов необичан израз је 

изазивао код присутних неспокој, уствари необјашњив страх. Та гримаса се није дала 

описати, изазивала је трагичан осећај необјашњиве опасности. Као да је то било 

испољавање лудила, иза кога се крије демон, који се увукао у овог несретног 

човека.Такав страшан призор, не могу дочарати речи, него само слика..  

До претходног дана је тај човек био сасвим другачији, а сада је деловао као живи 

мртвац. Видело се да се ужасно пати. Но, нема одбране од самог себе, мислио сам.  

Изгледао ми је сасвим поражено, потучен до ногу, понижен и потпуно 

беспомоћан. Као да га је неко изненада снажно ударио у главу повећом каменицом, 

сурово га оборио на прашњаво тло? .То је за човека највећи и најболнији пораз, да тако 

изгуби разум, мислио сам?. Завлада тишина, згранутост, сви су били заплашени његовом 

трагедијом. 
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Одлазећи кући, мама тужно уздахну:„ Е мој човече, шта ти би да улудо изгубиш 

главу?“.  

Па није он крив што се разболео, нико не одређује да ли ће се разболити, мислио 

сам?. Да није, можда, недовољно водио рачуна о своме здрављу, да се није опијао, па 

зато доспео у такво стање, питао сам се?. 

А ја сам размишљао о коњу, о његовој злехудој судбини, који онако послушно 

савија главу док вуче пуна кола, када види бич у рукама возача, он само понизно савије 

главу и врат, да тако покаже послушност. Он је оробљен.  

Као што оробе коња, исто тако оробе и поједине људе. 

             10. јуни  1945. године - Посета баке Саве. 

Бака Сава је, као што је то почесто, седела завијене главе, мучила ју је несносна 

главобоља. Зачас заплаче, не може да преболи губитак сина, брата, родбине.  

Син, ујак Божо, онај што је заробио немачког команданта Љубовије Фоса, пуца од 

бистрине и снаге, жели да се упише у неку средњу школу у Ваљеву. И он је, због нечега, 

стално нерасположен. Вероватно због очевих неприлика, и губитака брата и родбине?.  

Бака Сава повуче руком маму у страну, приближи јој, прошапута да не чује ујко 

Божо:„ Васи забрањују да ради, прогласили га за реакцију у Братунцу, оће да  одузму 

имовину, разрезују порезе.“ „ Стално је у кревету, а био здрав ко дрен. Рекла сам му, 

Васо, пази болан гдје пијеш кафу и ракију!“  

Мама не воли да слуша ове разговоре, али то никад, ни најмањим гестом не 

показује, да не би повредила баку Саву; нас би у таквим приликама упућивала да  се 

играмо. Да то не слушамо. 

Размишљам и питам се да ли то исто бака Сава прича њеном брату, Драги, 

утицајном партизанском официру, и како он на то реагује? Зашто он не заштити сестру и 

њеног мужа? Хтео би, али не сме, можда и не може, помислих?.  

Како то, Немци и усташе поубијали су толике мамине сроднике, а сада им ово 

чини нова власт?  

А они, који су поубијали и поклали сроднике за време рата живе мирно, нико их 

не дира, или су чак и на власти? 

Револуција, тако мора бити, а после ће бити боље. А народ не може да схвати? 

            14-. 16 јуни 1945. године - Имам катар желудца. 
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14 јуни 1945 године. 

Боли ме стомак, то траје подуже, већ десетак дана. Мама ме одведе код лекара у 

Љубовију. Није био код куће, рекоше мами да има добар лекар у Сребреници. Мама 

упита да ли је то познати  доктор Чемерлић, сазнадосмо да он више није тамо, чусмо 

неко друго име.  

Дођосмо у Братунац, одосмо по подне у посету баки Стоји, сестри баке Саве; њен 

муж, деда Саво, је забаван; с времена на време би ме заголицао испод браде, код грла, и 

тихо запевушио:„ Овде киша не пада“. Имају две плаве ћерке, одане мамине друге, Љубу 

и Олгу. 

Деда Васо упрегну коња у чезе, коњ закаска ка оближњој Сребреници. Лепо је  

возити се у чезама са гуменим точковима, иду глатко као санке, као чамац по води, само 

клизе. Пролазници нас гледају са поштовањем, климају главама у знак поздрава, неки 

скинуше капе, дубоко се поклонише.Тако се нико не клања у Србији? Остала је, ваљда, 

људима навика из Aустроугарске? 

Навратисмо до деда Данета, брата деда Васе; врло плавог, помало збуњеног и 

тужног човека, живи са супругом у кући окруженој врбама у дубоком потоку речице у 

Сребреници, где је и у сред дана тама. Изгледало ми је као да је био пијан. Мама нам је 

раније причала како је амиџа Дане био леп као слика када је био млад:,,  Није се могао 

одвојити поглед од њега.'' Мени је сада деловао старо, смежуран, некако се смањио. 

Нешто га мори, спопала га некаква  велика брига, па пије, тетура се по кући? 

Лекар средовечан, миран човек скину наочаре, обриса их пажљиво марамицом, 

осмотри ме испитивачки; слушао је са уважавањем маму, која је описала моје тегобе. 

Мене ништа није питао. После кратког размишљања, узе оловку, написа нешто на 

хартији,  пружи мами, говорећи јој тихим гласом, и наглашавајући сваку реч:„ Мали има 

катар желуца, мора држати строгу дијету, треба да једе прокуван пиринач, супице, млад 

сир, стругане јабуке, компоте.“ На посебном рецепту, гласно шкрабајући пенкалом, 

преписа лек, нагласивши да се тај лек  може наћи једино у Лозници или Београду.  

Бака Сава код куће ухвати маму за руку:„ Ајде Зоро, к'о да лекари увијек погоде 

шта је, и они умију да погријеше, он је дијете, мало нек припази на храну, оздравиће.“  

Хакијина жена сва засија:„ Ама, дијете к'о јабука, шта зна доктор, да дијете није, 

болан, уватила страва, дај, ба, да га одведемо 'ођи, да му запише амајлију, или попу, да 

му очита молитву?“.Ухвати ме снажно за руку, смејући се гласно повуче ме ка вратима, 

као да хоће да ме украде, схватих да је решила да ме поведе Хајри и хоџи:„ Шта знају 

доктори, хајмо, болан, код Хајре, да му излије страву! “ 



147 
 

Мама је схватила ово као љубазност, или као шалу која ми не може нашкодити. 

Да не повреди драгу сусетку, прихватила је њен позив.  

Код Хајре су, опет, били на реду филџани и извртање шоља; она загреја и растопи 

олово и сасу га у повећу бакарну џезву, пуну хладне воде; олово зацврча, и стврдну се у  

издужене фигурице. „ Оџа ће му, болан, написати амајлију, оздравиће дијете очас, 

сигурам ти Зоро“, предложи Хајра, не рекавши шта је видела. 

15 јуни 1945 године. 

Код братуначког хоџе се увек морало најавити; он је мудар човек, има  племенито 

лице; гледао ме је дирнут, као своје чељаде, па рече исто што и Хајра:„ Престравило се 

дијете нечега, написаћу му, болан, амајлију.“ Узе гушчије перо, умочи га у неку 

замућену течност, перо зашкрипа, а он нешто нашкраба мени непознатим арапским 

хијероглифима. Запис сави у троугао, узе иглу и конац, уши га у неку крпицу. Онда поче 

да ми шапуће на уво: три пута ми је понављао, сећам се добро сваке речи:„ Ох ударцу, 

ох поганцу, хајд' одатле ударчино, на највишу планину, на дебелу Влаињу, гдје во не 

буче, гдје крава не риче, гдје овца не блечи, где коза не дречи!“. После сваког 

понављања би ми дунуо у уста. Осетио сам неки устајали мирис, арому дувана и буђ; 

онда ми стави амајлију око врата. 

Вратисмо се кући. Бака Сава рече мами да треба да набави што пре онај лек у 

апотеци, да га редовно узимам, да строго држим дијету, онако како је казао лекар.  

Деда Васо би повремено ушао у просторију, и одмах би сви заћутали. Он је био у 

праву, најпаметније је било ћутати. 

Тетка Милена је познавала врло добро обичаје и навике и православаца и 

муслимана. Чусмо од ње неке занимљиве податке. „ Раније није било ни болница ни 

лекара, нити апотека у целом Сребреничком срезу; народ се лечио како је знао и могао, 

највише разним травама, молитвама свештеника или хоџа, бајањима, а врачаре су биле 

највише тражене.“. 

Стално сам мислио на хоџине речи и оно „дебела Влаиња“; знао сам да је 

Влахиња увредљив назив за православку, па упитах маму:„ Зар  то није увредљиво?“  

„То није озбиљно, то је бајање, није он мислио да увреди било кога, тако чита 

свима.“  

„ Зашто Србе називају  Власима?“, радознао покушавам да добијем одговор од 

тетке Милене.„ Зато што су се Срби мешали са планинским сточарима Власима, који су, 

некад давно дошли из  Румуније“, рече мама, поучно као неки професор.  
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„ Па зато зову ову планину Романија, а насеље на њеним падинама Власеница“, 

питам 

„ Могуће је да су то Власи досељеници дали име планини, јер се Румунија на 

румунском каже Романија, а Власеница је ваљда по томе што су се тамо населили 

Власи“, одврати мама.  

А откуд Власи овде, и даље сам се питао?. 

16 јуни 1945 године. 

Тетка Милена воли да истакне знање народне медицине:„ Против уједа бесног 

пса хоџа би написао на лепињи нешто на арапском језику, и нацртао Соломоново слово; 

лепињу је болесник морао одмах да поједе, и да попије девет гутљаја воде.“ 

Бака Сава је и даље била у црнини, а ракијски завој око чела, није јој помагао; 

глава ју је упорно болела све док се сам бол не би истутњио. Ишла је докторима у Тузлу 

и у Београд, али није вредело.  

Бака је, иако ју је стално болела глава, волела да прича о њенима; говорила је 

полако, тихо, стално се присећајући:„ Године 1898. доселише се у Братунац из 

Жањевице, изнад Гацког у Ерцеговини, мој отац Тодор Беатовић, са мајком Јањом, 

рођеном Рудовић, и мојим сестрама Јелом и Стојом. Тад дође и мој стриц Павле, са 

женом Госпавом, рођеном Додер, и са троје ђеце: Јованком, Ђорђином, и Ђорђом. Тад у 

Братунцу бијаше свега пет кућа, са око тридесетак становника. Овдје, гдје је ова  наша 

кућа, био је бегов чардак; у овој кући је била прва основна школа. Кад смо дошли из 

Ерцеговине, даде нам Авдибег Рустанбеговић неке шупе, да станујемо у њима. У тим 

шупама је држао стоку, кукуруз, пшеницу, раж и сву другу храну, коју је сабирао од 

својијех кметова.“ 

Зар је могуће да је у то време, када је Братунац био у Аустроугарској, још било 

кметова, који су били обавезни да муслиманима плаћају намете, баш као у и време 

Турске?.  

Бака Сава зна историју:„ После Берлинског конгреса, 1878. године, у Босни, која 

је дата под управу Аустроугарској, нису били укинути феудални односи; Срби, 

земљорадници, остали су кметови, сва земља коју су обрађивали припадала је беговима; 

кмет је од свега морао давати трећину бегу, и десетину цару. Тек по завршетку првог 

светског рата, настанком Југославије, укинути су кметовски односи; земља је дата 

земљорадницима који су је обрађивали, а бегови су oбештећени деоницама.“ 

Тетка Милена је тужно посматрала згрчену мајку, коју је мучила главобоља,  

знала је за свакојаке народне лекове, али то ништа није вредело.  
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По глави ми се врзмају свакојке мисли. Зашто Срби зову муслимане балијама, а 

они њих власима?   

„ То се ретко каже, овде се Срби и муслимани лепо слажу“, слеже раменима тетка 

Милена. 

Нeко закуца на врата, уђе момчић лукавог израза лица, комшија Вело, син деде 

Влајка Зарића; чуо сам у Братунцу да је Вело био нарочито наклоњен медицини. Седе, 

без речи, нестрпљив да и он нешто каже:„ Знаш, Милена,  нишадор је био један од 

главнијех лијекова, истуцо би се у прах, па би се кроз неку цевчицу удувао у грло и нос; 

лијечио је прехладе, кијавицу, болове у грлу. Од болова у ногама и реуме лијечило се 

пијавицама, ране су превијане разним мелемима, намаже се лист боквице медом или 

машћу, и стави на рану.“ 

Запазио сам да Вело жели да се надмеће са тетком Миленом у знању навика 

лечења у овоме крају. Тетка Милена га је слушала пажљиво, па настави:„ То је све 

лечено на бази аутосугестије, гледала сам како мажу плаву хартију пераћим сапуном, 

преко тога се намаже жуманцетом, па то превију на убој. Многима је било боље, но то је 

аутосугестија, и ништа друго.“  

Вело је скоро прекиде:„ Од штуцавице се лечило овако: три пута по шаку пепела 

у уста и седам пута да се болесник напије воде; од падавице се лечило тако што се са 

површине неког старог каиша наструже прашина, помеша са водом, па се да болеснику 

да је попије.“  

Тетка Милена га сачека да заврши:„ Против жутице се лечило овако: метне се у 

воду миразли дукат, па се том водом болесник седам дана умива и пије, или се нађе 

певац са жутим ногама, ноге му се оперу у доста воде, па се болесник у тој води окупа; 

за мушкaрца је коришћен ороз, за женске кокош. Туберкулоза је харала, веровало се да је 

добар лек за њу гас петролеум. Савремена медицина има друге лекове, но некима је од 

тога било боље, јер су себи сугерисали, и умислили да су народни лекови добри. То је 

описао и француски лекар, Емил Куе, моћ аутосугестије у лечењу је огромна.“ 

Тетка Милена и Вело утихнуше, изгледа да су утолили жеђ у надметању око 

народне медицине.  

Сви погледаше у маму, која је желела нешто да каже; мама није била причалица, 

када она нешто каже то је увек промишљено. „ Иза Турске је остала  непросвећеност; 

Аустроугарска је донекле поправила стање у здравству, а највише је учинила Југославија 

после 1918. године.  

Умешала се и бака Сава:„ Сад, опет, овај рат све уназади, народ се врати 

враџбинама.“  
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 „Колико је некад било сифилиса“, снужди се бака Сава, „нарочито код 

муслимана, а веровало се да је то због калаја у судовима“.  

На то тетка Милена живну:„ Погрешно, а после првог светског рата је ова болест 

сузбијена правилним лечењем. Било је овде много гушавих, јер нема јода у води; и сада 

их има, мада много мање.“. 

Бака Сава је испричала како су вађени зуби:„ Најчувенији зубар у целом крају је 

био Јован Радић, воденичар из Ђорића; кад му дође болесник, нареди му да легне на 

земљу, једном ногом му клекне на груди, левом руком му притисне на чело, а десном 

руком, неким гвозденим, црним кљештима извади зуб. Правило је било да болесник 

понесе извађени зуб, и да не сме јаукати, да га не би други зуби заболели.“  

              Јули. 1945. године - Народни обичаји – жетва. 

Жути се сазрела пшеница, обилато родила, висе ка земљи савијене влати препуне 

модрог храниљивог зрневља, хоће да поломе крхке стабљике. Сви се згледају радосно, 

тих дана је жетва; договарају се шта све треба припремити; радило се целе године, сада 

се убирају плодови рада. „Само да Бог да лијепо време?“, крсте се жене гледајући 

богобојажљиво у небо.  

Утом се јастреб стушти с неба право ка нашој авлији; баба Бојка га спази, замаха 

из све снаге рукама ка пилићима да их одбрани, повика из свег гласа у правцу јастреба:„ 

Хај, хај, хај, хај!“, да га тако отера, да не уграби пиле; дешавало се, понекад, да зграби  

кокошку. 

Деда Велизар, као и сви други у селу, ради од ране зоре до мркле ноћи, леже чим 

се смркне, устаје у цик зоре. Имао је обичај да пре подне мало прилегне, навика му је да 

сваког јутра подигне повећу дрвену карлицу пуну млека и саспе је у уста. 

Док смо увече седели на две клупе за дугачким столом у кухињи, поред улазних 

врата испод иконе Светог Јована је треперила упаљена свећа. Сви стадосмо испред 

иконе, ја сам увек гласно изговарао речи ``ОЧЕ НАШ``.  

Поседасмо за софру. Деди се затегао копоран на снажном, правом телу; радовао 

се жетви:„ Хвала Богу, добро родила шеница!“ Приближи ми се. Осетих, као и увек, 

мирис тежачког зноја, помешан са мирисом ракије и крџе:„ Сутра изјутра иди да 

позиваш жетеоце“ Издиктира ми имена мештана које треба позвати, узех хартију и 

забележих.:Дођите сутра на жетву код Велизара Крсмановића, у Дугањама. ,, Свима ово 

да кажеш,, као да ме опомену. 

Текст сам мало изменио.Одох прво до капије кума Ненада Васића, опрезно 

дозивам газду, изађе баба Цуја, нуди ми сувих шљива и ораха; гледајући опасне сеоске 

псе који тргају ланце пожелех добар дан, а онда их позвах, учтиво и гласно, да дођу на 
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жетву. Деда ми је, такође казао да обавезно позовем и чељад домаћина Стојана Полића. 

„Илинка, Велизарова сестра, удата је у Полиће, за Светислава“, подучила ме је 

родбинским везама баба Бојка.  

Сви долазе на жетву једни другима, то је као позајмица, и зове се моба. Дедина 

њива се зове Дугање, јер је дугачка, пружа се од оближње Раденкове ковачнице, поред 

куће кума Вукића; поглед се губи до под брдо, до кућа Светозара Ере Митровића и 

Пуцаревића.  

У рано јутро почеше да се окупљају жетеоци, нико не закасни; била је срамота 

окаснити на жетву. Сунце запекло, а деда погледа у високо зажарено небо:„ Упекла 

звијезда!“  

Орни жетеоци, пристигли са срповима, углавном  млади, а било је и средовечних, 

и понеки старији; окомише се на усправну пшеницу, као вуци на овце. Само пршти, 

падају влатови, жетеоци грабе напред, остаје као подшишана оштра стрњика; полегоше 

влатови по тлу, као да прође кијамет. Иза њих иду они који везују влатове у снопове.  

Неки почеше да узвикују „Хај, хај!“, уздижући хитро српове изнад глава.  

Девојке и жене запеваше врло стару, грлену песму, замишљао сам да су тако 

певали стари Словени; биле су покривене марамама, плаве и зеленооке,било је и 

црнокосих, црнооке, понека скоро као Циганка, мада су биле чисте Српкиње.  

Све прионуше вредно на посао.Ту је и  Циганин са ћеманетом; када жетеоци мало 

застану, он заструже весело по струнама; сви се тргну, поскоче, а он, онако савијен и 

мршав, каска за њима, погнут по виолини; засипају га влати пшенице, а он само пева, 

заправо више рецитује:„ Пуна ти је кецеља, белих коцки шећера.“ Онда поче, попут 

диригента, да удара ритмички дрвеним гудалом у дрво ћеманета; жетеоци налегли на 

пшеницу у истом ритму, наново повикаше  још гласније:„ Хај, хај! “. 

Нема одмора, но неки јачи младић оде са вучијом по воду на извор; вучија је 

дрвена, повећа посуда, као мало сјактаво браонкасто мокро буренце, направљена је 

од тамноцрвених, букових излизаних дасака, набубрелих од воде; дрвена стега вучије ми 

личи на набубрелу цев на Васиној води (извору) у Старој Љубовији; опкована је 

гвозденим, посивелим обручима. Вучија је тешка; стамени жетелац ју је са оближњег 

шумског извора, једва донео на рамену. Онда је, снажним, знојавим рукама спусти у 

хлад великог дрвета поред међе, да се не загреје на сунцу.  

Жедни жетеоци почеше да прилазе, један по један, када дође на њих ред , оквасе 

руке, мало се расхладе по грудима, предахну, а онда вучију подигну високо изнад главе, 

и отвор нагну тачно изнад уста. Сви су здрави, нико се није плашио заразе, никоме се 
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није гадило што сви пију из истог суда. (Не знам да ли реч вучија долази од речи вуци, 

повуци, или је то турска реч?).  

Сунце пече, зној лије; треба што више пожњети, да ништа не остане за други пут, 

да се род отме од, не дај Боже, кише и невремена. Жене марамама бришу зној што капље 

са лица и из очију, а неки жетеоци по цео дан, по највећој жези, раде са шајкачама на 

глави. Питам се како им није врућина?. Неки су гологлави, не смета им сунце. Мама ми 

увек говори да се чувам сунчанице, да стављам качкет.  

Средовечан човек застаде, погледа у небо, ка сунцу и повика као да моли небо:„ 

Јој, јаре, све гори!“  

Заљубљени младићи и девојке бацају скривене, топле погледе. Увече ће бити 

коло, па ће се моћи ухватити за руке, и изменити понеку реч. Прионуше срповима, још 

полетније. 

Када прође подне, сви кришом погледају на пут, огладнели, чекају редаре (жене 

које доносе храну); ено их, иду широким путем који води од наших кућа, назиру се из 

даљине; по две жене носе на обрамицама судове са храном; доносе купус, пасуљ, пите, 

јуке, бунгур, сир, кајмак и проју.  

Приђоше им два момка да им помогну да спусте обрамице; оне прострше засторе 

по земљи, у хладовину.  

Жетеоци одложише српове, одахнуше. Попадаше по земљи, прекрстише се и 

онако изгладнели навалише на храну. Сви једу из једне дрвене ћасе, ломи се проја; неки 

имају дрвене кашике и виљушке, други пак гвоздене. 

После ручка мало одахнуше, око пола сата. Онда опет јурнуше у напад на 

пшеницу. Као да иду у јуриш да спасу отаџбину. Тако су жели све до сумрака.  

Ако би некога натерала телесна потреба, он то учини скоро невидљиво; 

изненадно шмугне у густиш, када га нико не види. Никад није било трага на земљи. 

Сетих се једне француске књиге, у којој сам прочитао:„ То је место где и краљ иде 

пешке.“ Један средовечни жетелец рече деди: „ Нужда не пита, онај ко се подсмехује 

другоме за нешто што сви чине, што је природно, подсмехује се, уствари, самом 

себи, јер то раде сва божија створења.“ 

Пшеница је најзад пожњевена и сакупљена у снопове. После тога се носи на 

гумно, где ће бити садевена у стогове, да сачека вршидбу. Раније су врли пшеницу 

коњима, који су газили по њој; сиромашнији су газили ногама, или тукли моткама; сада 

долази из плодне Мачве велика моторна вршалица Московљевића, па зачас извуче и 

најмање зрнце из сваког влата. 
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Кад се смркне, сви заједно крену, са срповима на раменима, ка нашој кући, гласно 

попевавајући, загрљене девојке иду одвојено од младића, оне певају тише и стидљивије. 

Севају погледи, понеки младић нешто добаци, оне се засмеју тихо, неке се закикоћу 

обесно. Момци оду до Дрине, да се на брзину искупају и освеже. 

Када дођоше пред кућу, пре вечере девојке ставише венчиће цвећа на главе, 

окитиле се по телу гранчицама, успеше се на малу узбрдицу у дворишту, ухватише се за 

руке, запевајући укрштавале би руке и испод њих би се весело провлачиле. Онда се 

зачује необична, старинска песма.  

Жетеоци, као по команди  стадоше да се крсте, поседаше по земљи око хране 

постављене  на ћилимчићима, да вечерају. 

После вечере, кочоперан момчић засвира на свирали Ужичко коло, ухватише се 

за руке у коло, па само дрма, још живље и снажније него када су жели, као да су се цео 

дан одмарали. Момци се стиде да приђу изабраницама, добацују им стидљиве, али 

значајне погледе. Оне обориле мазно очи ка земљи, па само значајно пиље испред себе. 

Највећа им је радост кад се дотакну рукама у колу, да кроз шаке заструји топлина, севне 

искра, која се може претворити у велику љубав.  

Тако су се уговарале свадбе, и заснивале фамилије .Рађала би се деца. После су се 

сви сећали тих сусрета, и помињали како су се упознали на жетви. 

Искрсну из мрака црномањаст, висок, снажан човек, у белој сељачкој кошуљи и 

гаћама, што скривају масу костију и мишића. То је Живко Томић, замаха ручердама 

набреклих вена, па подвикну кратко:„ Засвирај и за појас зађени!“.  

Скоро истог момента фрулаш прекиде свирку, коло се као по команди обори као 

покошена трава; поседаше, спустише руке на тло, заћуташе. Не чује се ни реч. Реч 

старијег се слуша без поговора. 

Девојке се стидљиво опростише и одоше кућама.  

Сви сањају о следећој жетви, где ће моћи да остваре своје љубавне снове. 

         15. јули 1945. године - Витомир Ђукић осуђен  на смрт. 
 
Бака Сава, сва у црнини, јеца кроз сузе:„ Јадна моја Ђука (кћерка стрица баке 

Саве), Виту (муж Ђукин) у Ужицу осудили на смрт, кажу да је ратни богаташ, па  
преиначили на десет година робије, све им одузеше, а радили поштено к'о мрави, од 
јутра до мрака; сад испаде да је ратни богаташ.“ 

.  
„Нуто“, изусти зачуђено тетка Милена.  
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Ништа не схватам, бака Сава се стално жали на данашњицу, и каже да неке људе 
стално прогоне? Што би то власти чиниле? Зашто да их прогоне, када су их, за време 
рата усташе и Немци клали и убијали? “ 

Бака Сава, када би јој уминула несносна главобоља би се расположила, причала 
би понекад о прошлости. Запазио сам да на необичан начин изговара глас ``х``, скоро да 
га прогута. Тако ``х`` изговарају муслимани 

 „ Некад давно, ово је било насеље по имену Арновље, или се то само 
приповеда?“, настави бака. Чуо сам од некога да је, у Средњем веку Сребреница 
називана латинским именом Аргентарија, да је, ту близу, било велико католичко насеље, 
са црквом и фратрима; звали их Братовштина, па тако настаде назив места Братунац. 

„ Причали су старији да када је био велики поводањ 1896. године, да је Братунац 
био поплављен; дошла вода до под чесму испод џамије, удавила се два чобанина из 
Андрића“, присети се бака. 

Дође, једнога дана деди у посету, неки учен човек из Љубовије. Прича о виђеним 
људима из Подриња, стално спомиње на далеко познатог Милована Протића, и некога 
Влајка Тадића из Ваљева, чији је отац из Горњих Кошаља, изнад Љубовије:„ Тадићи су 
ти велико племе, разасули се од Црне Горе и Ерцеговине, све низ Дрину, ка Шумадији, 
Србији и на друге стране.   

Задиха се , не може да говори. застаде, предахну, па настави:,, Кнез Симо 
Ковачевић из Постијења им'о велику задругу, иљаду оваца, дванес рала, дванес пари 
волова, седамдесет и два чељада, само ври; једна снаја изненада занеможе и умре“. :„ 
Ајој``, неко рече, ``не једе она већ неколико дана. Кнез Симо љутито прозбори лупнувши 
јако руком по столу:,,Ако се од глади умире, овде нема љеба, селимо се, сви.'`` Кретоше 
у сеобу, а Симо рече:,, Тамо где застанемо, ако се ђеца почну играти прављења колиба, 
ту ћемо нове куће правити; тек, ђеца почну правити колибе код Бранковине. Ту застану, 
настане се.“  

Био је то учен човек, и све је знао:„Милован Глишић, наш чувени 
књижевник, пореклом је из Зарожја, његов предак је чувени 'ајдук Глиша. Војвода Петар 
Васић је пореклом из краја изнад Љубовије.“ 

 
           19. јули 1945. године - Туђе оћу, своје не дам. 
 
Kада су били вашари у оближњим местима, деда Васо би тамо потерао стоку; 

помагало му је неколико повремених радника. Видех деда Васу са стадом на путу поред 
Дрине, наспрам кућа Крсмановића у Узовници,  поред њега трчкара плећати дугајлија, 
сеиз из Красанпоља, велики црни бркови прекрили му нос и уста, дугачки зулуфи се 
спустили врату. Маше љутито великим штапом, као да се са неким прегања, бенави се 
нешто, маше сеиз бичом, иза крда коња, волова, крава и оваца, остаде облачић прашине, 
као кад прође лимузина. Сеиз појури за овцама које се као побеснеле трком сјурише у 
јаругу ка Дрини:„ Бјеж, ђе ћеш, ајд горикане, немој доликане!“; јурну за овцама грди их 
као људска бића, за краве и волове је носио дугачак бич; фијукне бич, а сеиз се издере:„ 
Стук се, ђе ћеш!“; коњи, пак, иду мирно, као на паради. 

Деда је обично продавао стоку на вашарима у Братунцу, Сребреници, Љубовији, 
Зворнику, Крупњу, Бајиној Башти, али је умео да се упути много даље, чак до Сремске 
Митровице, Шапца, Ваљева, и Ужица.  Увек бих се питао када бих га видео да се упу 
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тио са читавим стадом тако далеко, где заноће, где смести толика грла стоке, чиме их 
нахрани?  

Сретох на путу Раденка Пуцаревића, узовничког ковача; стаде са бициклом баш 
пред мене, спусти ногу на прашњави пут:„ Оде твој ђед Васо Џамбас на вашер у Крупањ, 
заноћиће у Селанцу, код рођака газде Станка Поповића.“  

Присетио сам се да су мамини Поповићи пореклом из Селанца, ту су дошли у 
току ранијих векова, као свештеници, па су се одатле, у 18. веку, одселили у 
Сребреницу. 

Тог лета, на распусту код деде и бабе, најчешће се чула реч „реквизиција". Када 
би неко изговорио ту реч, као да се споменула куга. 

У механи Добре Пановића одржан је састанак ваљевских политичких активиста 
са житељима Узовнице, К. М., комунистички дрматор ( тако су у Азбуковици у то време 
називали моћне политичаре) из Лознице; са импровизоване бине загалами:„ Наша војска 
је сломила  кичму окупатору и домаћим издајницима, потребни су храна и одећа, ваша је 
патриотска обавеза да дате своје вишкове!“ 

После кратке тишине, зачуше се храбрији појединци:„ Ама, јес тако, ал' вала не 
море једнима овако, другима онако, него нека буде по правди Бога јединога!“. Настаде 
истинска граја:„ Јес, у праву си Јово, дајемо у реквизицију, од уста одвајамо, све живо од 
стоке покласмо.“ 

Деда дође кући љут:„ Кажу да узимају вишкове имућних сељака. Радим од раног 
јутра до мрака, отеше нам све од уста.“ Баба Бојка додаде снуждено:„ Туђе оћу, своје не 
дам!“. 

Разговара  неколико мештана Узовнице: Деда Велизар:„ Да је комунизам добра 
ствар, не би га нама утрапили, нема љеба без мотике, не могу то друштво правде да 
остваре ни најбогатије земље на свету, а камоли да ми то урадимо; нашли будале да их  
замлаћују; треба њима дати мотике да копају, да им памет дође у главу!“.Ђојо 
Крсмановић:„ Ама оће туђе, оће оклапине, оће љеба без мотике!“. Кум Велизар 
Ковачевић:„ Пета колона растури Југославију, сви сем Срба дезертираше. А сад ови 
Титини, опет причају како Срби желе да буду главни у земљи!“ Деда Милутин 
Крсмановић:„ Амаови адраповци ће опет растурити земљу.“ 

Није лако остварити револуцију, тако увек размишљам када слушам овакве тужне 
разговоре. А то ови неуки људи не разумеју.Они не схватају да држава мора да 
прехрањује и одева војску, па зато тражи од сељака.  

 
     21-Јули 1945. године - Деда Васо лишен права гласа – реквизиција. 

Оздравио сам, и више нема проблема са стомаком. Хакија је сав радостан казао:„ 

Коме 'ођа напише амајлију, болан, не мере оманути, тај оздрави.“  

Деда Васо је лишен права гласа, јавно су га нападали на скуповима у Братунцу. 

Једном је то бака Сава рекла снуждено пред братом Драгом Беатовићем, утицајним 

комунистом. Он ништа не рече, обори поглед смркнут, нит говори нит ромори. Ујко 

Божо, увек када год би бака Сава то споменула је ћутао као заливен. 

Деда Васо устаде из кревета, чух како дрвени патос зашкрипи, уђе блед, 

несигуран на климавим ногама, седе поред нас. Више лежи у кревету , него што је на 
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ногама, а донедавно био као чигра. Врати се полако у собу придржавајући се  руком за 

хладни зид, леже у кревет, чусмо како уморно кашље из дубине плућа, као да има кашаљ  

рикавац. Зашкрипи кревет, он устаде и испљуну у теглу поред кревета.  

Бака Сава дошапну мами:„ Зоро, опет му окрунили шибицу у кафу, има 

завидљивих што је богат, ја му стално говорим, Васо пази гдје једеш и пијеш; чим 

попије негдје или једе, одмах га заболи стомак, добије прољев. “  

Чух у Братунцу, у пролазу, како две злобне жене шапућу:„ Васи Џамбасу одузели 

право гласа јер је капиталиста, обогатио се експлоатишући раднике и сељаке.“ Није ми 

јасно како је то деда Васо и кога експлоатисао? Иметак је стекао поштено, трговином 

стоке.  

Убрзо сазнадох и одговор, и овога пута случајно, неки надмени младићи у 

кожним капутима, по имену Јово и Хасан, разговарали на улици, вероватно ме нису 

спазили, па сам их прислушкивао:„ Ајде, болан, Васо Џамбас купи јефтино стоку, па 

прода скупо, вара наивне сељаке, преварант.“ 

Запитах се тада ко је њима бранио да тргују.Па, ако је тако, онда би све трговце 

требало казнити, у Братунцу има много радњи и трговина?  

Деда Васи  је здравље озбиљно уздрмано, губио је снагу. „ Не може Васо више да 

спава к'о раније, шта год поједе, или попије, излије се одмах из њега“, плачним гласом 

каже бака Сава мами.  

А деда Васо, упркос свему, упркос свих сметњи, жели да ради, још га не напушта 

елан. Докле ће тако издржати?  

               Јули  1945 године, Стари Братунац и Сребреница. 

22 јули 1945 године. 

Деда Влајко Зарић ми исприча једном на дрвеној тераси њихове велике куће у 

главној братуначкој улици, уживам када год год се пењем на спрат, шкрипе дрвени стари 

басамаци, потсећају на нека давна времена. 

Деда Влајко живну и насмеши се лукаво:„ Има једна прича како је субаша 

поступ'о кад дође кмету у кућу; казо би:„ Влахињо скидај таву, да објесим пушку!"  

Знао сам да су тако Турци понижавали Српкиње још у време султана, па рекох 

деда Влајку, да сам јако зачуђен, да се то дешавало и за време Аустроугарске, зар 

Аустроугарска није развластила Турке?  

Деда Влајко приближи лице уз моје, осврну се око себе у страху, као да се још 

плаши аустроугарског ћесара:„ Аустроугари су само наставили вековну стратегију 
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завади па владај, дали су развлашћеним Турцима привилегије, да могу тлачити Србе.“ 

Погледа ме испитивачки, право у очи:„ Знаш, момче, Аустроугари су одлуком 

Берлинског конгреса 1878. године добили Босну и Херцеговину на управу за период од 

30 година, али су, након 30 година 1908. прогласили анексију, неће да оду; то изазва бес 

Срба, не лежи враже, ни муслимани нису били задовољни, а бога ми ни Лондон, ни 

Париз, ни Петроград; све је почело да ври, тада је посејано семе Првог светског рата. Ми 

тада основасмо Српску одбрану.“  

Слушао сам га врло пажљиво, али нисам разумео зашто се плашио да говори о 

Аустроугарској?. Па дошла је нова Југославија?. 

„ Млади треба да знају историју, да знају шта је било; у кући Беатовића у 

Братунцу је једно време станов'о Атанасије Шола; за време предизборне агитације, на 

првим изборима 1911. године Шола је изабран у Курију интелигенције (Атанасије Шола 

је био први председник босанско-херцеговачке владе у Сарајеву, 1918. године.)“, заврши 

деда Влајко. Онда се прену:„ Срби су вековима били под Турском туцани у главу, 

заглупљивана раја, а онда дође Аустроугарска 1878. године, прошло је скоро пола 

вијека; опет је било слично као под Турцима, опет су Срби били кметови; не дају им, 

болан, да дођу себи; после бјеше и овај рат. Срби у Босни имађаху један добар период, у 

Краљевини Југославији, мало се опоравише, али се још нијесу довољно опоравили.“ 

Изађоше ми пред очи сељаци Срби из околине Братунца, и даље понизни, као 

кметовска раја, туцани у главу вековима; никако да се отргну и освесте. Породице мојих 

деде и бабе за време Аустроугарске нису биле кметови, него свештеници и трговци, 

отуда њихово самопоуздање. Зар, за време деценија демократије у Краљевини 

Југославији, ови бивши босански  кметови нису успели да се отргну од тог комплекса 

турске раје? Они би наслеђеном понизношћу изазивали покровитељски став околине, 

који су слугерањски прихватали?.  

Њима треба помоћ, треба их просветити, да исправе савијену кичму. Нису ови 

понижени сељаци били ништа гори од грађана; витални, природно мудри, само их је 

требало мало подржати, просветити их, па да се усправе, мислио сам у себи. 

Деда Влајко ми је отворио очи, просто ме је чудило колико је био мудар и 

проницљив:„ Аустроугари су лукави к'о змије, виђели да је раја савијена, непросвећена, 

к'о за време султана,  ја све глед'о, на вашерима; сиђу цркви ови наши Србљи из брда, 

плећати, око њих се окупиле ђевојке, увате се у коло, штрче к'о јабланови, само ђипају. 

Приђу ти њима она угланцана загребачка, пештанска и бечка господа, кажу им, да их 

још више уназаде:'` Виђесмо у Индији неке аријевце, сви носе дуге зулуфе, до грла,  и 

дугачке браде и бркове. Хвали та бечка господа пред свима дугајлију из Зелиња,  израсле 

му чекиње и из ушију и носа. Дан данас, болан, наши Босанци испрсе ти се ћалови, 
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болан, чекиње им вире из ушију и носа, саставе главе ко овце у тору, само блеје, 

попјевају;  кад те једном Швабе заглупе, то ти остаде, шири се, ко квасац у наћвама“. 

23.јули 1945 године.  

Бака Сава рече да су Турци, за време вишевековне владавине сурово 

експлоатисали и тиранисали српски живаљ. „ Нажалост, Аустријанци Турцима даше 

права да Србе држе у кметству; нису Турци под Аустријом били сурови као раније, али 

су они били и даље као спахије, а Србљи сиротиња раја.“  

„ Колико видим, сада нема те уображености код братуначких муслимана?“, 

упитах радознао. „Е, знаш“, скоро одахну деда Влајко, „променила се времена, увиђеше 

да су одавно изгубили власт, да Срби више нису раја.“Нешто се премишљао, па 

настави:„ Што би гори, сад је доли, што би доли, сад је гори. Руку на срце, нису ови 

данашњи муслимани исти к'о oндашњи Турци, већином су ти ово потурчењаци, али и 

они онда су махом били потурчењаци, мало је било правијех Турака, али су се били 

осилили према својој браћи православцима; потурица гори од Турчина, не каже се џабе. 

Но, све дође на своје место.“ 

„ У биткама између Турске и побуњених Срба, почетком 19. века, понекад је по 

неколико десетина хиљада војника било на страни Турске; то је, заправо, био рат између 

Срба, Срба православаца, и оних који су прешли у Ислам. Лукава је била та Отоманска 

империја, гурнула је Србе у самоистребљење“, гласно је размишљала тетка Милена.  

„ Сви су били против Срба: Турци, Аустроугари, а, нажалост, и Европа“, климала 

је тужно главом бака Сава. 

„ Нису, ваљда, за време аустроугарске власти у Босни сви били Швабе?“, запитах 

радознало баку Саву.  

Она ме оштро погледа:„ Већина нису били Швабе, већ су били Пољаци, Словаци, 

Чеси, Хрвати, Словенци, а било је ту и Украјинаца; Аустроугарска је  углавном била 

словенска царевина, али шта то вреди, сви су ти народи били уз Аустријанце. Било је и 

добрих, али су многи били гори од правих Аустријанаца.“ 

           2. август 1945. године - Путовање за Житковац. 
 
Светозар Еро, дедин близак рођак, сличних годин,кошчат и плавокос, није био 

тако чврст као деда; више је личио на учитеља, него ли на сељака.А важио је у селу за 
мудрог и ученог човека од великог угледа; био је, једно време, узовнички деловођа.  

Светозар Еро помало савијен унапред, је данас мирно држао дизгине крупним 
рукама; мајка и нас троје деце, ушли у кола, пођосмо преко Љубовије, Оклеца и 
Костојевића за Ужице, да тамо ухватимо воз за југ, за Житковац. 
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Човек који важно држи дизгне је сликовита личност. Он је једини свештеник кога 
знају у овоме крају, који је завршио богословију а није се запопио. Прича се да је једном 
запитао световне личности:„ А ко је створио Бога? “. Изгледа да је био левичар. 

Кола изађоше труцкајући по џомбастом путу из Љубовије ка Бајиној Башти; 
обузима ме сета што напуштамо драги родни крај. Не видимо је, али замишљамо 
валовиту Дрину, како се зелени и пенуша у брзацима иза зелених грана топола на обали. 
Док сам гледао кроз  браонкасто лишће у засребрени брзак, растужих се, нећемо Дрину 
видети читаву годину дана. Дрина ће, тако, до вечности некуда тећи и путовати; жури јој 
се, а куда? А ми одосмо далеко од ње. 

Промичу полако дворишта, чобанице, крајпуташи, гробља. То је драги  завичај, са 
којим се опраштамо. Не заувек, само до следећег лета. Проминуше куће рођака 
Станојевића (то су они Станојевићи што су нам помогли да нађемо стан у Лозници) у 
Горњој Буковици, скупиле се тужно под брдом, кола прођоше испод кућа рођака 
Васића.. 

.Прођосмо Бачевце, Оклетац, Костојевиће, кола се пењу високо уз високу и 
окомиту Кадињачу, коњ би повремено жалосно зањиштио, бесно се пропне када би га 
Светозар Еро ударио благо бичем. А када затегне дизгине, коњ само уздигне главу и 
закаска,. 

Кола избише иза брда на чистину, далеко у долини видесмо наједном некакве 
велике зграде, збијене; поређане као кутије шибица. Како се приближавамо све јасније 
се препознају широке улице, врви свет као у мравињаку, неки негде јуре, као рибице у 
виру. То је велики град, помислих. Где јуре? Зашто? 

„Ужице, брзо стигосмо“, погледа мама у град коме се приближавамо.  
Из измаглице минулих година навиру сећања на давна путовања за Прешево, 

Велес, Ђевђелију. Осетих, наједном у устима мирис и укус бомбоне са ментолом; сетих 
се да смо давно, у аутобусу из Ужица за Љубовију, грицкали те бомбоне, које смо 
понели још из Ђевђелије. Било је и неко врло укусно пиће са ментом, миришљавом, 
зеленкастом течности у стакленој чаши. Тог пића нема више нигде. 

Bраћали смо се у јужну Србију, у прошлост , Житковац је у јужној Србији.  
У Ђевђелији је скоро увек било топло, кад год смо се враћали са распуста код 

деде и бабе, када би се воз приближио предграђу Ђевђелије, наишао би вал топлоте; 
поздрављала нас је из даљине црвена циглана, зграда од цигала је била налик на чардак; 
око ње пирамиде наслаганих црвених цигли, које се суше. Дођосмо у Ђевђелију на 
православни празник Врбицу, деца су трчала около са зеленим гранчицама и звончићима 
око врата.  

Старији брат и ја смо у Ђевђелији имали заједнички велики кревет, изнад кревета 
је на зиду била велика слика Цариграда: Босфором  пливају велики лабудови. Брат ме је 
давио ћебетом, јављао ми се неописив страх од затвореног простора. Али, као да је неко 
са растојања управљао том нашом игром, таман би ми ставио ћебе на главу и мене 
спопао неописив страх, он би ми открио главу и мени би лакнуло. У Ђевђелији смо били 
врло срећни, да ли ће тако бити и у Житковцу, питао сам се?. 

Мама рече Светозару Ери док је држао дизгине и управљао брижно колима, како 
су се многи из немачког заробљеништва вратили измењени. „ Нису то они бивши људи. 
Није више исто, није као пре рата, све се изменило.“ Мама је, чини ми се  опседнута том 
необичном темом. Како измењени, чиме, ко их је изменио?  
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Дођосмо на железничку станицу у Ужицу, поздрависмо се тужно са деда 
Светозаром Ером; он је за нас оличење нашег родног краја.Дрина је тамо, далеко иза 
оних плавичастих брда и планина, тамо су родни засеоци, куће, градине; од зеленог гаја 
у даљини ми се причињава да видим обрисе башче изнад нше куће, чагељ, напуштена 
гробља.  

Еро седе у кола, окрете коња. Оде. Нестаде. 
Како је све ово сурово? Као да са њим оде наш завичај. Коњ ми је драг у овом 

туђем свету, далеко од куће, и он је  део завичаја. Коњ ће сутра бити у 
Узовници, одвешће га да пасе поред Дрине, баш тамо где обично долазим да гледам  
бистру зелену воду, где гучу грлице сакривене у тополи савијеној до брзака; он ће бити 
тамо где је све дивно, и где ми више нисмо: међу нашим људима, у нашем завичају, на 
ливади где цврче цврчци. Одоше кола, одвуче их коњ у наш завичај. Доћи ћемо опет 
следеће године, утеших се некако.  

Сада идемо, храбро и радосно у нови свет, у нова узбуђења, нестрпљив сам да 
што пре стигнемо у наше ново место боравка, уЖитковац. 

Ужичка железничка станица има неколико колосека. Чекамо наш воз, 
композиција се пред нашим очима састављала; писну локомотива пројуривши махнито 
испред нас, на папучици стоји скретничар, махну важно црвеним барјачићем, као 
диригент; опет писну скретничар, зазвечаше гвоздене спојнице вагона као да се 
поломише, одјекну удар гвоздених браника. Онда све, опет утону у мир топле летње 
вечери. 

Железничар је у помрчини лупкао нечим по осовинама вагона; у муклој тишини  
мрачне вечери се чула његова тиха, сетна песма, измешана са цврчањем цврчака, што ми 
је дочаравало наша брда и мир.  

Опет видесмо у светлу  локомотиве црвену заставицу, како махну кроз ваздух. 
Дође и локомотива, стаде на чело напабирчених вагона, као што војсковођа стаје на чело 
војске.  

Наиђе кондуктер, па рече кратко:„ Композиција за Сталаћ је постављена, путници 
могу да уђу.“  

Попесмо се у један вагон, мама иде испред нас тражећи погодан купе; нађосмо 
један празан, уђосмо, мама стави кофере на место. Локомотива писну, воз задрма, крете 
полако, а онда све брже и брже. Док воз јури, одбројавам преласке прагова шина; нижу 
се железничке станице: Јаран До, Чачак. Воз стаде у Чачку, казаше нам да ће стајати 
пола сата. 

Изађосмо пред железничку станицу. Наједном мама радосно узвикну, поче да се 
љуби са непознатом женом. Схватисмо о чему се ради, то је била њена рођака Беатовић 
(име заборављено). „Откуд она овде?“, запитах маму. Мама објасни да је рођака дошла 
службено, а среле су се случајно. 

Воз крете даље. У Краљеву, на железничкој станици угледасмо дугачак и висок 
бедем од набацаних заробљених оштећених немачких тенкова, борних кола, камиона и 
хаубица. Затим испред прозора вагона пројури натпис „Крушевац“.  Стадосмо у 
Сталаћу, рекоше да морамо прећи у другу композицију. Житковац је близу, скоро да смо 
стигли у наше одредиште. „ Сад ће Ђунис, а одмах иза Ђуниса је Житковац“, поче мама 
да нас припрема за скори долазак. 

Радује ме слика јужне Србије, прошлост се претвара у садашњост, иза воза који 
јури остају долапи и биволи у долинама речица, нисам их нимало заборавио, те беле 
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велике драге биволе. Као да се сусрећем са собом из неких давних времена, јурим се са 
својом сенком по потоцима и засеоцима, вијам се по двориштима; видим свилене бубе и 
нанизани дувaн у двориштима далеке Ђевђелије; неки Јовчо иде из даљине, рукује се са 
мном, сав срећан, брза кад говори. Јужна Србија ми је као други завичај, признајем себи. 
Као да се враћам у нешто своје, што сам заборавио. 

Дођосмо у Житковац. Насмејани отац нас је чекао на бетонском перону мале 
железничке станице. Радостан нас грли, показује мами руком на велико двориште: 
гвоздена ограда пружа се у бескрај, нижу се велике зграде:„ То је  дуванска станица“, 
каже. Ту је наше ново пребивалиште.  

Тата је већ набавио неопходно покућство. Мама се тужно потсећа какав смо 
намештај имали у Ђевђелији, све је пропало због рата.  

Дуванска станица је баш поред саме железничке станице, да се лакше 
транспортује дуван. Схватих да је врло слична дуванској станици у Ђевђелији,и оној у 
Љубовији; нисам се сећао Прешева и Велеса, био сам беба. 

На крају огромног дворишта је велика, модерна управна  зграда; наш стан је на 
првом спрату, велики и удобан.  

Тек тада, гледајући са прозора нашег новог стана, видех колико је дуванска 
станица у Житковцу велика, колико подсећа на друге дуванске станице у местима где 
смо живели. Састоји  се од велике зграде, у којој су складишта и уређаји за обраду 
дувана, и неколико великих и мањих зграда у којима се дуван сушио, пречишћавао, 
складиштио и резао. На крају дворишта је управна зграда, са канцеларијама, нашим 
станом, и двема гостинским собама.  

Затичем себе да повремено почињем да размишљам о томе зашто људи толико 
брину о дувану, када је штетан? Зар тиме не трују друге људе? Зашто, уопште, људи 
пуше и пију? Зар све ово због дувана који поврх свега штети здрављу? Зашто нису 
сазидали нешто друго?  

Сместисмо се. Открих, усхићен, да је упознавање огромног дворишта истинска 
авантура, низови великих зграда, радионице, некакви тавани, шупе, читаве травнате 
пољане, јаругице, а према прузи открих травнат пропланак пун дрвећа; свуда се чује 
весели цвркут птица.  

Преко пута огромног дворишта ограђеног високом дебелом жицом спазих омање 
кућице белих зидова; упознах кроз жицу, црномањстог вршњака Такија; он прескочи 
жицу као веверица, придружи ми се у игри. 

Припремио сам се за скори почетак нове школске године, родитељи су 
покуповали књиге, свеске, оловке, лењире.То је за мене велики догађај, сложио сам све  
на столу, једва чекам да почне школа. 

У јужној Србији говоре другачије него у родном крају. Ја сам рођен на југу, где се 
говори скоро као у Житковцу; када дођем у западну Србију морам да се навикнем на 
растегнут  говор, просто заборавим јужњачки убрзани нагласак; задиркивали су ме и 
због падежа. Али на југу врло брзо почнем да говорим као житковачка деца, негде је у 
мени незаборављен јужњачки говор, као одложен, не нестаје, мало му треба да оживи. 
Деца ме прихватају као свога. Житковац ми се јако свиђа. 

 
        20. август 1945. године – Житковац, сталне сеобе. 
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Железничка станица се добрим делом ослања на дуванску станицу, иза чије 
ограде се у бескрају губе изглачане шине. Продорни писци локомотива маневарки тргну, 
као да ми се лично обраћају; протутње брзи возови, јуре на југ и на север, неки само 
загрме и фијукну као непогода. Нарочито су узбудљива бубњања теретних возова по 
трачницама.  

Забављао бих се увече, пре него што заспим, ослушкујући пиштаљку и 
маневрисање, замишљао сам железничара са капом, како у руци држи фењер и црвено 
барјаче; пиштаљку  приноси устима, дуне јако, кратко, а машиновођа крете унатраг, 
прикачи вагон; локомотива писну још јааче као да удари тачку, и одјури као фурија 
заједно са вагонима на неки други колосек, где их откачи и уз тресак који одјекну у 
ноћи, гурну у заборав. 

Волим возове због сећања на ранија путовања возом. Наша породица се често 
селила. 

Повезујем покидане нити далеке прошлости: Прешево, Велес, Ђевђелија, 
Узовница, Љубовија, Лозница, Житковац - стално пруге, возови, писак локомотиве, дим, 
шум точкова. Опијају ме носталгијом ритмични преласци вагона преко прагова 
трачница. Подсвест ми је препуна драгих успомена. Сећање на прошлост, на давно 
виђена места и људе, ма како да је испрекидано, ипак је врло живо. 

Долазак у Житковац је било нешто привремено, припрема за нове одласке. Где? 
Ми смо као номади, не можемо нигде да се скрасимо. Замишљени отац  једном рече 
мајци, помало сетно:„ Деца расту, када дођу боља времена, да се преселимо у Београд.“ 
Гледали су се, озарених лица. Београд је главни град, то значи боље радно место, школе, 
факултети, сјајне перспективе, ближи родни крај, доста рођака и познаника.  

Деда Велизар је имао обичај да сањари  да прода зиратно планинско земљиште на 
Дрини, да би купио имање у плодном сремском селу Платичеву, надомак Шапца:„ Није 
далеко, има тамо и наших, а плодна је земља, и близу Београда.“  

Али, од тога сна никада није било ништа. Ипак, ни Узовница није далеко од 
Београда, стигне се брзо возом до Бање Ковиљаче, а одатле се даље путује аутобусом. 

Отац је, иако није члан Комунистичке партије, ипак шеф, руководилац дуванске 
станице; сви га поштују као врсног стручњака,  ради врло савесно и ваљано, са свима се 
односи са уважавањем. Предузеће запошљава неколико стотина радника и нешто 
службеника. Отац је врло дисциплинован, поштује све запослене, има јако изражен 
смисао за правичност.  

Наша породица је задовољна, могло би се рећи срећна. Отац и мајка се слажу, 
имају три сина, сви смо здрави, учимо добро. Живимо  скромно, понекад нисмо сити, 
или смо чак и полугладни, али, тако је и са другима.  

Земља ће се изградити, то су последице рата и немачке окупације, биће боље. Ја 
тако процењујем. 

За маму и оца је најважније да будемо одлични ђаци; тиме су се поносили. За 
време ручка бисмо узвикнули мами:„ Воде!“, а она би нам увек послушно доносила чаше 
пуне воде. Једном незадовољна, скоро да прекори старијег брата:„ Ти си већ велики 
дечак, могао би сам себи да донесеш чашу воде са чесме?“  

Но, ми смо наставили да тражимо од ње да нам донесе воду, уместо да то сами 
учинимо.  

Мама је била попустљива у вези обавеза деце у одржавању домаћинства, а много 
више се старала да будемо лепо обучени, чисти, нахрањени, здрави, и да се лепо 
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међусобно слажемо. Важили смо за лепо васпитану и здраву  децу. То су сви говорили, а 
мама је била задовољна.  

Родитељи су нас врло ретко тукли. За то није ни било разлога, јер смо били 
послушни; разумели смо родитеље, били смо склони да њихове савете усвајамо. Сетио 
сам се да је, понекад, разљућена мама кидала жилаву шибу са дрвета, и претила нам 
њом. Ипак, отац је био строжији од маме. Њега смо се плашили, мада се није љутио, али 
је сваки његов гест показивао његово расположење, које је понекад било варљиво. 
Довољан нам је био његов строг, хладан поглед, па да се смиримо. 

Сећам се догађаја у Љубовији, крајем рата: отац ми је говорио нешто из даљине, а 
ја сам се смејао, уместо да му одговорим. Он се стушти као помаман, дотрча, зграби ме 
за уши, болно ми сави главу.  

Чух маму како опет рече некоме да су се људи из немачког заробљеништва 
враћали измењени. Да ли она то понавља зато што сматра да је се и тата некако 
изменио? Из прикрајка испитивачки осмотрих оца. Делује забринуто, понекад  и 
замишљено. Али, и други, који нису били у немачком заробљеништву, су понекад  
забринути?. 

Презадовољан сам новом школом. Моја, добро научена стратегија: пажња на 
часовима, дизање руке, свакодневно учење код куће- показује се и овде врло успешном, 
за разлику од Лознице, где ми је ишло прилично тешко (мада се на крају завршило 
прилично успешно).  

Признајем сам себи да је за мене лознички успех у школи, само делимичан, и 
половичан. Нисам био задовољан.  

Нестрпљив сам да се сада у Житковцу докажем на прави начин. Учитељ и 
учитељица ме подржавају и храбре, очигледно је да ме симпатишу. Поново сам одличан 
.То за мене није довољно, желим да будем најбољи у разреду. 

Учитељица уважава оца, друга директора Монопола (тако овде називају Дуванску 
станицу). 

Једном је учитељ причао о вампирима: каже да фосфор светли на гробљу, а људи 
мисле да је то нека приказа. „Нема Бога децо!“, узвикнуо је. „Хоћемо да народ 
просветимо, да га изведемо из незнања и заосталости.“  

Боље  би било да Бог постоји, не могу ни да помислам да ћу једног дана тек тако 
умрети, мислио сам. 

 
         24. август 1945. године - Прослава верских празника. 
 
Нашу славу светога Јована Крститеља, која пада у најхладнијем зимском месецу, 

на дан 20. јануара, славимо скромно у кругу породице; никога не позивамо. Мама нас не 
води у цркву, али знам да она тамо оде у пролазу, на брзину, не воли да је виде. Каже 
нам, кратко, да је била понекад у цркви. Мама би стидљиво поставила слику Светог 
Јована. Она нам за славу увек спреми лепа јела, а родитељи купе  и мало вина, само за 
њих.  

Мама иначе не пије алкохол, сем то мало вина за славу. Никад није ни пушила. 
Тата такође не пије ништа сем вина, и то повремено. Он је, међутим, страстан пушач.  

Васпитање деце је највише остављено мајци: она нам говори шта је добро, и шта 
није добро чинити, али, пре свега, даје нам лични, свакидашњи пример. Стално нам 
саветује да се са свима лепо опходимо, да се не свађамо, да спорове са друговима 
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решавамо разумно, да све уважавамо и поштујемо. Свима треба да се јавимо учтиво у 
пролазу, да учимо и пазимо на часовима, не смемо, нипошто, да лажемо.  

У нашој кући владају ред и чистоћа. Тата има одговорну професионалну дужност, 
његова је брига канцеларија и каријера, настоји да створи новчана средства за породицу, 
да набавља намештај, пећи, дрва, да се стара о поправци кварова. Он ретко обавља 
свакидашње кућне послове, као што су чишћење, прање подова, судова или веша, за то 
је била задужена мама. Он се мање бавио и вербалним васпитањем нас деце, али је зато 
био наш узор: опонашали смо га и несвесно усвајали његов систем вредности. 

Наши родитељи су се добро слагали, никад нисмо чули да су међу њима избијали 
сукоби, нити било какве расправе.  

Ја се, ипак, стално сећам маминих речи из јесени 1941. године, када је казала да 
се тата вратио из Немачке помало измењен. 

 
8. август 1945. године - Посета татиног колеге Јаношевића. 
 
Данас влада свечана атмосфера, дошао нам је у посету татин  колега, 

дугогодишњи привржени пријатељ Јаношевић; висок, мужеван, црномањаст човек; шеф 
у некој другој дуванској станици у Србији. 

Наш уважени гост говори растегнуто, ијекавски, као у Азбуковици, срдачан је и 
искрен, добронамеран, сличног менталитета као људи код нас. Осетио сам да то, на неки 
начин, зближава њега и оца. Преноћиће у гостинској соби, у нашој згради.  

Усхићује ме његова приврженост оцу; према мами се односи са изузетним 
поштовањем, као да му је рођена сестра, искрено воли и нас децу, донео нам пуну кесу 
слаткиша, помиловао би нас очински по коси. 

Татин колега се приближи поверљиво тати, лепо чух:„ Милане, у Службеном 
листу ДФЈ ( Демократске Федеративне Југославије) објављена Одлука о забрани 
повратка Срба и Црногораца на Косово и Метохију; њихова имања заузели косовски 
Албанци, и они који су дошли из Албаније“. „Зашто?“, упита кратко зачуђени тата. 
Јаношевић се замисли, пре него што одговори:„ Они из Београда мисле тако да 
придобију и смире Албанце, желе да Косово присаједине Албанији, а онда да Албанију 
припоје Југославији.“  

 
1. септембар  1945. године - Школска инспекторка из Београда. 
 
За време летњег распуста дошла је у Житковац професорка  гимназије из 

Београда, жена сличних година наше мајке, светлосмеђа, средњег раста.  
Али у понашању сасвим другачија од наше мајке. Њише куковима у ходу, носи 

доста кратку сукњу другачију од већине жена у Житковцу, са провидним чипкицама при 
дну. 

Проструји Житковцом да је она важна личност, школски инспектор  дошла из 
Београда да провери квалитет образовања у Житковцу.  

Два радника Дуванске станице је загледају, за њом се окрећу:„ Ау, а бе, ова је 
добра, права београдска фрајла!“ Другар га муну:„ Ала је ова нека опасна, леле, леле, кад 
те та довати!“ 
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Мама је једном позвала у госте, а она је, понекад, и сама навраћала до нас; чусмо 
од родитеља да је била партизанка, значајна личност у просвети, добитница бројних 
признања и похвала.  

Према њој су родитељи били учтиви, увек су је послуживали и разговарали са 
њом учтиво, па је волела да понекад наврати до нас.  

Једнога сунчаног дана, сва весела, пењући се распојасано степеницама према 
нашем стану, ми се из даљине грлено смејала, гледала ме је топло зеленим живим очима 
које нису пристајале њеним годинама. Погледа ме љубопитљиво и привуче снажно уз 
себе; осетих, испод великог деколтеа чврсте груди још увек младе жене. Затим ме је 
трепћући умилно очима, исто тако изненада одгурнула, цело време ме је миловала 
нежно по коси. На моје изненађење, отпева грлено и страсно увијајући уснама строфу 
познате српске народне песме:„ Аој .. ( запевуши, прошапута грлено моје име )  ал' си 
леп, са куће ти пао цреп, са прозора пала боја, мангупчино моја!“ ,прибивши ме опет уз 
дрхтаво тело, облизујући се и кикоћући се; опет сам осетио њену уздрхталу близину, а 
мирисала је на пољско цвеће. Па ме благо одгурну. Још једном ме помилова по коси, 
окрете се без речи и отрча уз степенице ка нашем стану, пркосно лупкајући високим 
штиклама, као нанулама. Као некоме уинат. 

Питао сам се. Како ја могу бит леп, па ја сам дете? Она мисли да сам лепо дете ?. 
Видех, убрзо после тога, веселу школску надзорницу на улици; ступила је у жив 

разговор са групом старијих дечака из школе, распричала се са њима, као да су јој  
другови,; једнога привуче и загрли, као што је и мене; смејала се опет гласно и грлено, 
очи су јој сјактале.  

Закључио сам да је другачија од свих учитељица које сам знао; све су се оне увек 
понашале сасвим другачије према ђацима. 

Недалеко одатле су се парили пси: једна куја се залепила за пса, не може да се 
одлепи. Чопор паса се помери ка групи ђака. Већина девојчица окрете главе, одоше 
постиђене; поједини дечаци пак су дискретно пиљили у псе. Неки се гласно насмејаше. 
Зачудих се када спазих да школска надзорница пиљи нетремице у псе, као хипнотисана, 
није се померала.  

 
          6. септембар 1945. године - Совјетски филмови. 
 
У Рејону се давао необичан руски филм. Омања сала била је дупке пуна 

одушевљених ђака, било је и одраслих. На малом узвишењу је на конопцима разапето 
биоскопско платно. Из пројектора, постављеног на постољу на супротном крају сале,  
сукте сјајни треперави зраци, секу полумрак, падајући право на платно; одјекну музика, 
зачу се оштар говор, препознах мелодични руски језик.  

Неко рече:,, Збијај шалу са српским, говорићеш руски.'' 
Радња се дешава у Сибиру: дошао балетски ансамбл из Москве, да се представи 

житељима Сибира који живе и раде у нељудским условима, градећи „неуништиви 
Совјетски Савез, где сунце никад не залази.“ Грациозне балерине се, као виле обрћу на 
прстима, савијају се као да су од гуме, лепршају на позорници у костимима са 
лабудовим крилима. .Представа се звала Лабудово језеро.  

Препознао сам узбуђен исту мелодију коју је свирала партизанка Мојца 1941. 
године у планинама изнад Дрине. Наиђе и нова секвенца филма: млади грмаљ, 
плавокоси Рус, снажан као медвед, у кожној јакни, у тајги се бори са вуковима који 
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скачу на њега, лете кроз ваздух као ђулад; он их у лету захвати рукама, као челичним 
кљештима, једног по једног одбацује, или их задави голим рукама; једног вука удари 
ножем, понекад потегне за пушком. 

У сали се зачуше усклици одушевљења и пљесак.  
Ноћ је, све је залеђено, около завијају крвожедни вуци. Грмаљ.Рус забоде у земљу 

гвожђе оштро као коса, премаза га крвљу убијеног вука, чопор гладних разјарених 
вукова привучени мирисом крви, насрнуше на оштро сечиво намазано крвљу, исекоше 
се, потече крв у малим поточићима, урлајући од болова разјарени вуци помамно лижу у 
крв која липти и разлива се, све љуће кидишу на сечиво, све више се рањавају, урличу, и 
један по један падају на тло  мртви.  

 
 7. септембар 1945. године – Састанак АФЖ (Антифашистички Фронт 

Жена). 
 
Долазе, повремено на наша врата жене из АФЖ-а, само закуцају тихо и провире:„ 

Јел' ту другарица шефовица?“ Мама их љубазно позове да уђу, понуди их да седну, 
послужи их кафом.  

Поштара пак лако препознајемо: јако лупа цокулама када се пење уз степенице, 
доноси мами дописе у црвеним ковертима, позивају мајку да се укључи у 
социјалистички препород друштва.  

 Запазио сам  да су поштари и милиционери обично привлачни мушкарци. 
 Мама је отишла неколико пута на те састанке, изразила им подршку и симпатије,  

извинивши им се што не може чешће да долази, јер има троје мале деце, и мужа. Више је 
нису позивали. 

На једном састанку АФЖ-а, у повећој просторији житковачког Рејона, срео сам 
мајку мог школског друга, пореклом из Међумурја; лепушкасту жену средњих година. 
Поздравих је уљудно, а она рече:„ Здраво, како си, како су мама и тата?“.  

Опазих и школску инспекторку из Београда, стајала је иза говорнице, једва је 
препознах, као да је то сада била нека друга жена. Загледах је, јесте, она је, али је 
другачија, уозбиљила се, говори гласно, као мушкарац, маше рукама, звучи строго:„ 
Жена треба да буде ослобођена, њој није место само у кухињи, него треба да се 
еманципује, да скине прегачу; оно што могу мушкарци, могу и жене “.  

Присутне жене су са уважавањем дизале погледе ка њој. „ Шта ће женама толика 
деца, довољно је и једно, или двоје, то још и некако, Бог не постоји, човек је постао од 
мајмуна, а човека и животињу разликују култура, дух и стваралаштво.“ Мало застаде, 
одахну.  

Присутне жене у сали се промешкољише.  
Затим настави, скоро заповеднички:„ Ми свет видимо на научни начин. Доста је 

било заблуда. Зашто животиње имају сексуалне односе са својим потомцима, а људи не? 
То код људи није урођено, већ је научено. То је доказала наука, заправо чувени научник 
Дарвин.“ 

Приближих се, и видех да то јесте била она, али некако другачија. Јави ми се  
необичан осећај, као да је она ранија особа нестала?  

Питао сам се да ли ће, када је поново сретнем, бити као та, нова, или као она 
ранија особа? 
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   17. октобар 1945. године - Паљење примерака листа Демократија. 
 
Партијски активисти дуванске станице предложили су оцу (а заправо су му 

наредили), да на скупу радника дуванске станице позове све запослене на оданост новој 
власти и на приљежан рад.  

Он је то и учинио озбиљним и одмереним речима, присутни га поздравише 
умереним аплаузом. 

Затим се један радник попе на говорницу, узбуђено је замлатарао рукама, 
огорчено повика:„ Милан Грол и Драгољуб Јовановић су реакционари, краљ Петар и 
непријатељска политичка емиграција и њихов Черчил, су поражени. На ломачу са 
њиховим отровом!“. 

 „ Намесник Шубашић прави рачун без крчмара, ми смо овде власт, како ми 
хоћемо, тако ће и бити, а Дражу Михајловића ћемо поразити и његове издајничке 
формације потући до ногу, они су у паничном бекству!“, викао је из свег гласа са 
говорнице један мршави фићфирић, забацујући главу уназад. 

Из предњих редова иступи лепа девојка; говорила је ијекавски, знао сам да је 
избеглица са Баније, са Петрове Горе:„ Треба спалити  усташке новине крволока Алојза 
Степинца. Живијо Совјетски Савез, Живијо друг Стаљин, Живијо друг Тито! “   

Сви почеше да скандирају:„ Тито, партија, Тито, партија! “ 
На импровизованој бини се построји аматерски хор, заорише се из девојачких и 

момачких грла тужни тонови и познати стихови:„ На Кордуну гроб до гроба, тражи 
мајка сина  свога. Нашла га је, на гроб клекла, и овако сину рекла.“  

Кад се политички скуп заврши, настаде народно весеље. Девојке, а и млађе жене 
заиграше козарачко коло, заскакаше усред кола, савијајући руке на грудима, увијајући 
куковима су помамно узвикивале:„ Сад се види,  сад се зна, ко се коме допада!.“  

Житковчани у пролазу би се дошаптавали:„ Види ти, море, шта ове афежеовке 
изводе!“  

Неки од присутних запеваше руску песму, коју сам много волео:„ Пољушко 
поље!“. 

Сутрадан, из сумрака мале улице излетеше два скојевца, кочоперни, голобради 
момчићи се стуштише као ветар на трг испред житковачке железничке станице.Стадоше 
дрско испод уличне сијалице, као да су господари живота свих Житковчана, отворише 
разбешњени повећи кофер, просуше по тлу неколико завежљаја новина: видех масним, 
црним словима исписан ћирилични назив новина``Демократија``. Листови новина се 
разасуше по улици; снажни ветар што долази са планине залиста страницама новина, 
млади скојевац покупи ветром разасуте новине, па се брзо маши за шибицу, кресну, 
ватра плану, запали су у ноћи мала ломача.  

Неколико радозналаца пружи руке, да их угреје, окупи се повећа група 
намерника.  

Скојевац  раменко залупи кофер, усправи се, и јаросно просикта:„ На ломачу сав 
отров Грола, и његових издајника, сарадника окупатора!“ 
 

     18. октобар 1946. године - Успех у брзом рачунању и српском. 
 
Учитељица нам је задала задатке из рачуна.,,Ко ће да одговори?``. 
Зна се, ко пре дигне руку.  
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Брзо сам у себи рачунао, сабирао, одузимао, делио, множио, први подигох руку.  
Математика ми добро иде. Још сам бољи у српском језику, граматици и 

писменим саставима. Само ређам петице. Пресрећан сам. А они лошији ђаци само ћуте.  
Зашто сам ја одличан а они нису? Како им је? Растужих се због тога. Ја сам 

сретан када су сви сретни. 
 
      20. октобар 1945. године – Тата је незадовољан родним крајом. 
 
Рекао сам тати да је у Житковцу врло лепо, али да је ипак најбоље у родном крају. 

Он ме тужно погледа:„ Нигде нисам имао таквих неприлика, као са својим људима, зато 
сам и отишао на службу у јужну Србију.“  

Схватио сам да је говорио о лошим искуствима са појединим локалним 
политичким моћницима за време и после рата. 

Ми ћемо, када одрастемо, под вођством друга Тита створити бољи свет, свет 
исправних процена, међусобног уважавања и слоге. Безгранични сам оптимиста. Никада 
нећу умрети... 

 
       1. новембар 1945. године – Војника је згазио воз. 
 
Војника је згазио воз. Кажу, да се ноћу на стражи неопрезно попео на 

композицију воза у покрету, непажњом пао под точкове; нашли га тек касније за време 
смене страже. Машиновођа га није ни спазио, локомотива је на њега мртвог избацила 
жар, па је сав нагорео.  

Видех га мртвог пред групом окупљених пролазника на перону, полуго, 
нагорелих бутина, као печеница на ражњу?. Људи су стајали поред њега, без речи. 

Запитао сам се да ли је и човек животиња? Мислио сам како је људски живот 
пролазан, и како се непажњом зачас изгуби? Да ли су јавили његовим родитељима?  

То је био наш војник, он је нас бранио. Како је могуће да нико није видео када је 
ноћу пао под воз? Лежао је ту, као нека ствар?.  

Како је један војник ништаван, док је цела војска ипак важна и моћна?. 
 
                   11. новембар 1945 године – Гласање. 
 
Отац  и мајка су се у удаљеном у ћошку већ неколико дана дошаптавали о нечему 

врло важном?. Да је било нешто важно, видело се по томе што су говорили тихо, да ми 
не чујемо; чим бисмо се приближили, они су прекидали разговор?.  

Не само у дуванској станици, него у целом Житковцу, више дана је владало 
необично расположење. Преко радија се све чешће чуо љутити говор маршала Тита, који 
је оштро критиковао Шубашића, Дражу Михајловића, краља Петра и непријатељску 
емиграцију:„ Рачун се не може правити без крчмара!“.  

Видео сам у журналу пред филм слику Шубашића, делује као приучени 
емигрантски политичар, уштогљен, са лептир машном, као генерал без војске, где су му 
дивизије, где му је подршка? Како он сме да се супротставља другу Титу, победнику над 
моћном немачком армадом? 

Старији брат ми је казао да је чуо да се одржавају избори. Нисам знао какви су то 
били избори, за кога?. 
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Учитељ је гласно прочитао мој писмени задатак; добио сам петицу: обнова 
порушене домовине, изградња земље, хидроцентрала, исушење мочвара, вечито заједно 
са братским Совјетским Савезом. Марица, девојчица из  разреда ми се на одмору гласно 
насмеја:,, Милица каже да си најбољи.`` Сетих се Милице, црномањаста вршњакиња , 
њен отац је запослен у Алексинцу, одлазио је тамо свакодневно бициклом, видео бих му 
само леђа и ноге, како брзо окрећу педале бицикла. 

Учитељ нас је посаветовао, народ треба да гласа за Народни фронт и друга Тита. 
Грдио је краља Петра, Милан Грол је реакционар, а  Шубашић издајник. Учитељ стаде 
пред цео  разред и победнички издекламова:,, Народ жели нову власт на челу са другом 
Титом и победничком Комунистичком партијом Југославије!``.  

Повезао сам братове приче о изборима са овим учитељевим речима, биће некакви 
избо ри, није ми јасно шта су то избори, како се гласа, где, када и зашто? Зашто се 
уопште гласа, када су власт већ освојили друг Тито и Комунистичка партија? 

Милић, мој три године млађи брат, свакога дана све више личи на деду Велизара, 
има врло плаву косу и зелене очи, деда Велизар га обожава, стално у писмима пита:„ 
Како је мој Риђа? “ Једном су деда и баба предложили родитељима да Милић остане код 
њих на селу, да настави са земљорадњом. Родитељи су то схватили као шалу. Милић 
треба да пође у школу наредне године.  

Старији брат Бора, кога у породици сви зовемо Боро као у завичају, иде у 
гимназију у оближњем Алексинцу; свакодневно иде пешице до школе, заједно са 
друговима.  

Одпешачих једанпут са њим до Алексинца. Банусмо пред повећу реку Јужну 
Мораву, лепа повећа река, али сасвим другачија од Дрине; свугде се види траг људске 
руке, све неки забрани, колци, муљ, отпаци. Тражим погледом место где је река дубља,  
где се може купати?. Спазих испод малих брана вртлоге повећих дубоких вирова. Лепо 
је окупати се лети и у оваквој реци. Али је Дрина нешто сасвим друго. нетакнута 
природа, у њој нема отпадака и прљавштине, већа је, бујна, валовита и зелена, 
наткриљена шумама и високим планинама, са којих долећу орлови; из ње ноћу на 
месечини гасе жеђ вуци и медведи. 

Мама је често кувала кромпир, припремала би чорбу и поједина најјевтинија јела: 
купус, пасуљ, понекад са мало меса; доносила би шкембиће или цревца из месаре. Када 
није било баш ничега, отишла би на оближњу ливаду да набере жаре (тако у завичају  
зову коприву). Жара је врло укусна, мама је стално говорила:„ Врло је здрава, има много 
гвожђа у себи.“ 

Били смо у гостима код благајника дуванске станице у Житковцу; његова супруга 
је из Славоније, њени су имућни сељаци, донела из Славоније завежљаје меса и чварака, 
и свакојаке хране. Она је другачија од осталих жена у Житковцу, озбиљна и строга. 
Облачи се као даме из великих градова, тако сам бар ја замишљао; плава и повисока, 
витка, има оштроумно лице, а повремено је носила ципеле са штиклама. Нису имали 
децу. Чуо сам једног радника, када је рекао:„ А, а, благајникова жена је добра, богами, 
добра!“. 

Док су родитељи уз кафу и послужење весело разговарали, мојој браћи и мени 
потече вода на уста бацајући погледе на велику масну кесу са чварцима. Како би било 
лепо да благајникова супруга спакује чварака у мању кесу и стави у мамину  торбу?  
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Благајник се на растанку нагну ка оцу, прошапутао му је нешто на само ухо. Када 
смо полазили, очекивао сам потајно да нам домаћица запакује чварке у масну папирнату 
кесу, да понесемо кући. То се, на нашу жалост, није десило. 

Ујак Божо, наочит младић, дошао је у госте у лепој официрској униформи, и 
донео нам је гарнитуру шаха. Још раније сам научио да играм ову игру.То је сада 
постајала моја велика страст. Размишљао сам да једног дана нађем неку књигу о шаху. 
Нисам знао где да тражим, нико је није имао?. Бору шах нимало не интересује. 

По кишном и  прохладном времену идем у поцепаним, распаднутим ципелама, 
често подшиваним, вири палац, поиспадале вунене чарапе.  

Средовечна службеница Рејона обавести  маму да сам уписан на списак за нове 
ципеле, али да треба да сачекам да дођем на ред. Настало је ишчекивање, после дужег 
времена јавише мами да су ципеле стигле. Сав пресрећан, одох са мамом у школу; 
одведоше нас до омање просторије, затекасмо брдо наслаганих  пари половних ципела, 
свакојаких боја и величина; пробао сам са мамом да нађем ципеле које ми одговарају, 
једва нађох прави број. Обукох их одмах, а мама запакова старе, да их понесе кући. Биле 
су нове, дубоке, браон, сијале су. У њима сам се се осећао као неко други, као да сам 
ушао у неки нов живот: као када аутомобил са џомбастог макадама, пређе нагло на 
асфалт. 

На скупу у Рејону у Житковцу чух строгог Житковчанина, саопштио је 
присутним храпавим гласом да нема политичке дискриминације, свако ко је лојалан, 
иако није члан Партије, има сва права. Спомену нашег оца као пример:„  Друг директор 
Монопола није члан Партије, али је добар стручњак, поштен патриота, требају нам 
такви“, пред свима ме љубазно помилова по глави.  

Био сам поносан на оца. Запазио сам да има мештана који би више волели да је 
директор дуванске станице био њихов земљак; отац је дошљак. 

Једнога јутра су родитељи устали раније него обично, спремају се да иду некуда, 
у нашој породици завлада необично расположење. Родитељи су се трудили да буду 
смирени, али се у ваздуху осећала нека узрујаност. Отишли су журно, не рекавши куда.  

Када су се вратили, нису ништа коментарисали. Кратко су нам рекли само да су 
били на гласању, да су савесно обавили своју грађанску  дужност. Нису описивали како 
је изгледало гласање; док су међусобно причали чусмо да је све протекло у најбољем 
реду.  

Запазио сам да о томе нису хтели више да разговарају, гласање више ни тада, ни 
касније, нису ниједном споменули.  

Наши родитељи нису никада пред нама децом, разговарали о политици, нити 
изрекли било какву политичку критику. Увек су испољавали политичку лојалност, 
саветовали нас да поштујемо власт.  

Нама је то изгледало добро, тако треба, власт је добра.. 
На овим изборима, У име народа Југославије, коначно је укинута Монархија, а 

Краљ Петар Други, заједно са осталим живим члановима Династије Карађорђевић је  

лишен свих права. 

              14. новембар 1945. године - Куповина меда.                   

Мама је пронашла где се може набавити јефтин и здрав мед, у кући преко пруге, 

мало подаље, у житковачком пољу.  
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Пред нама видесмо високог, крупног човека, са  маском на лицу, навукао огромне 

рукавице на руке, па стоји пред кошницама, пчеле гамижу свуда по њему. Личи на 

џелата пред гиљотином. Медар се одмаче од кошница, растера опрезно пчеле 

рукавицама, па је онда скинуо маску, и свукао рукавице.  

Пред нама се појави необичан човек. Био је толико леп, да нисмо могли одвојити 

поглед од њега. Плавокоси пчелар и његова црна, врло живахна супруга, били су врло 

радосни због наше посете.  

Медар кашиком захвата миришљави мед и пресипа га у теглу у густим, жилавим 

млазевима; подсећа ме на млеко које тече из груди породиље. Баш смо тада учили у 

школи да су стари Словени изузетно волели мед. У школи нам стално говоре о браћи  

Русима, о Словенима и њиховим боговима, да су стари Словени били плави и високи, 

лукави и непобедиви. 

Имају сина и кћерку, вршњаке; идемо у исту школу. Док родитељи разговарају, 

ми би се верали по дрвећу, јуримо се по оближњим двориштима.  

Кроз проваљену тарабу из пространог медаревог дворишта се назире суседова 

авлија, видех сто и столице, за столом засела два постарија, веома нерасположена 

господина. Замлатарали рукама, страсно дискутују, не видећи нас онако шћућурене иза 

тарабе у суседном дворишту; уствари, виде они нас, али не обраћају пажњу на нас, ми 

смо само мала деца. 

Ослушнух, онижи дебељко, сав сед, зури мудро у саговорника:„ Какво бре, 

гласање Милојко, какви избори; новине и титовци објавили да је њихов Народни фронт 

добио већину. Лажови, народ је преплашен, где је Милан Грол, где је Слободан  

Јовановић? Где је Шубашић? А где су Краљ Петар и Дража Михајловић? Већина народа 

је за њих, а не за Титу. Преварише нас!“  

Утом залаја гласно пас, заглуши нас лавеж. Кад пас престаде да лаје, реч у 

међувремену преузе сув и висок човек, упалих образа, проћелав и просед. Знам га, он је 

Борин професор у гимназији у Алексинцу; кажу за њега да је француски ђак; изгледа као 

да нема снаге да говори: почне реченицу, па уздахне, а кад год пас зацвили, он просто 

клоне. Најзад промукло прошапута:„ Ајде, бре, ово је ћорава кутија, ми знамо какви су 

избори били у Краљевини Југославији, а видео сам  ја и изборе у Француској; ово нема 

благе везе са легалним изборима.“   

Пас опет зацвиле болно, а он одмах застаде, клону, као да га неко одгурну, као да 

му неко невидљив оте реч, хоће мало да одахне. Смогну снаге да проговори:„ Брате 

мили, покрадоше лопови гласове, некима су одузели право гласа, а друге заплашише; 

кад год је неко гласао против, чуло се како лупне куглица о дно ћораве кутије, па само 
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одколута негде ван кутије; чули су они како je ко гласао и забележили све, ко зна шта ће 

бити са њима; ће да нас гађају, к'о глинени зајци у поље, оде маст у пропаст.“  

Онај први га погледа:„ А ко је, бре, њија тој превари научија, они су наши, одавде 

из Житковца, како они знају сви тија марифетлуци?“ 

„ Е мој  брајко, ко их је научио; комунисти су илегала, тo je светско бољшевичко 

подземље“, једва нађе снаге да му одговори саговорник. „ Тита је подржао и Черчил, 

одбацили су Чичу, а подржали комунисте после битке на Неретви; онда je дошла Црвена 

армије и завела овде комунизам; јао Србину, где год да се окрене!“, заврши тему онај 

први, који је и започео тај необични разговор. 

У повратку смо, носећи две повеће тегле меда морали по помрчини да пређемо 

пругу; прелаз преко пруге је изван мале житковачке железничке станице, има неколико 

колосека. Избисмо на две углачане трачнице, мада је тло равно, не види се баш јасно кад 

наилази воз, само искрсне, брз као муња, као да је из земље изникао. Мајка нас је често 

упозоравала да не шетамо по шинама, јер је то опасно. Ипак смо често ишли на пругу, 

нарочито када је врућина; шине су тада вруће, шири се опори мирис растопљеног 

катрана, посутог између дрвених прагова.  

       1. децембар 1945. године - Сусрет са Вером  Бљајић. 

Оближњи Алексинац је у поређењу са Житковцем истински град. На главној 

алексиначкој улици, препуној света, у кањону између низа високих, модерних зграда, 

има безброј бљештавих излога.Таквих зграда и улица нема у Житковцу. Док мама и ја 

радознало разгледамо излоге, мами се загледа у лице пролазница, лепа, плава девојка 

стаде у месту. Врло узбуђена, загрли и изљуби маму, као најрођенију; то ме је подсетило 

на мамине рођаке, Босанке из Братунца и Сребренице; оне су тако одане и воле од срца 

своје блиске.  

Док се љубила са мамом, стално је понављала ван себе од радости:„ Јој, моје 

Зоре!“ Мама је не препознаде одмах, загледа се у њу: замисли се, трудећи се да се 

присети?. 

 „ Зоро, видјели смо се неколико пута у Братунцу код Беатовића, моја мајка је 

родица вашег кума Бошка Томића.“.  

Мама се тек након тих речи младе девојке присети, па узвикну радоснo:„ Била си 

онда мала, порасла си, једва те препознајем!“, загрли је, искрено и пријатељски. 

Изљубише се. Мама је погледа радосно право у очи:„ Да, сећам се, твоја мајка је из 

Сребренице, поодавно се удала за неког Далматинца у Шибенику.“ 
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Та девојка ми се учини доста старија од тринаестогодишњег брата Боре.Већ права 

девојка. Запазих да је лепа, као америчке глумице, или као Рускиње из филмова. Зачудих  

се, откуд  је она из Братунца, а овде у Јужној Србији? 

„ Мој отац Доброслав Бљајић је Шибеничанин, порески инспектор, католик, мајка  

председница Кола српских сестара у Шибенику; он се уз мајку посрбио: Хрватима у 

Шибенику се то није никако свиђало. стално су говорили да ће му се, кад тад, осветити.“  

Девојка уздахну тужно:„ Јој, што смо лепо живели у Шибенику, имали смо 

велику вилу, и четири слуге, све нам одузеше .“ 

          Децембар 1945. године - Посета Вере Бљајић. 

Вера је у нашем сстану седела са мамом за столом, сва утучена, очи  су јој се 

црвенеле од суза. На лепом, складном телу привлачне девојке, блистала је љубичаста 

хаљина са упадљивим, мало дречавим црвеним цветићима, преко хаљине пребачена 

повећа црна марама. 

Изгледало је да је у жалости, мада претходног дана није била?. 

Вера саже главу, узе марамицу, нечујно засузи, зашмрка, па тихо зацвили. Обриса 

сузе марамицом, не успевши да се савлада, гласно завапи:„ Зоро, сестро мила, стиже  

јуче депеша, јављају да су ми брата  убили партизани, повлачио се са четницима. Шта 

смо Богу скривили: једног брата убише усташе у Јасеновцу, пола наше фамилије изгибе 

у рату, на правди бога, Зоро!“ Спопаде је жесток напад плача. Мама покуша да је смири, 

досу јој  мало кафе.  

Читао сам бш тада књигу Жила Верна о подморници Наутилус, стално ми је у 

мислима слика капетан подморнице, са лепим капетанским  качкетом; тај лик ми је врло 

драг, замишљам сам себе са качкетом, уживљавајући се у путовање подморницом испод 

површине океана. 

 Вратих се у мислима на Веру. Чудно, шаренкаста, помало дречава хаљина се не 

облачи када се деси нешто тужно? Али је  преко ње, ипак, пребацила црни шал. 

Вероватно је изненада сазнала трагичну вест, а нема пара да купи црну хаљину, па је 

ставила шал? 

Вера успе да се некако смири, обриса  марамицом лице, поравна рукама хаљину. 

Тек сада је погледала у маму, као да се озарила, лице јој одједном доби смирен  израз:„ 

Највећа срећа у Шибенику ми је, Зоро, била, знаш, а и највеће задовољство које сам икад 

у животу осетила, да седим на обали мора, да посматрам како моје астрално тело излази 

из мога физичког тела, како лебди изнад површине мора.“ 
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Као да сам читао мамине мисли, да је изненађена  чудним Вериним речима, али 

то, из обзира према њој, није испољавала? Свој благонаклони став према Вери је, 

вероватно, правдала трагедијама које је девојка доживела? Мама је знала да несреће 

чине људе неодмереним, неки чак изгубе здрав разум. Али, Вера није остављала утисак 

чудне особе, сви остали њени поступци су били на свом месту. 

Вера настави да, из минута у минут мења расположење. Опет се уозбиљи, 

изненадно уздахну, зачуо се јецај:„ Рат нам све упропасти, како смо лепо живели, шта 

ово би, ко нам ово све направи?“.  

Вера се мењала из трена у трен. Стави шаке на лице и заплака, обрати се мами 

полугласно:„ Таман сам мислила да ће бити боље, a јавише да више немам брата. Шта 

им је скривио?“  

Закука из свег гласа, дрхтећи преплашено:„ Јој, шта ће сутра опет бити, свакoг 

дана неко зло, неко нам све ово прави, плашим се да легнем у кревет, плашим се да се 

пробудим, не знам шта ће бити сутрадан.“  

Извади марамицу, чулo се звучно шмркање.  

Мама потрешена, је покушавала да је смири. 

Вера се убрзо мало прибра:„ Извини молим те што те оптерећујем свим овим, али 

није ми лако.“  

„ Не оптерећујеш ме нимало, радо бих ти помогла, да икако могу.“, мама је 

погледа разумно.  

Вера није могла да издржи, настави сузна јецајући да нам објашњава дубину 

породичне трагедије:„ Са свих страна нас напали, и усташе, и Немци, и партизани, и сви 

они који их у свету подржавају јавно и тајно, не знам шта смо Богу скривили. Мој отац 

је овде добио намештење; и у Житковцу навалили на њега, нешто је казао негде, дао је 

ваљда себи одушка, ухапсише га, прогласише за народног непријатеља, лишише га  

грађанских права, осудише га невиног на једанеаст месеци затвора. Таман се једно 

смири, нападне нешто друго. Он се уздао у Србе, а они га сада хапсе; не сме ни да 

привири у Шибеник, тамо му прете Хрвати.“ 

Мама изненађена оштрим Вериним речима, зна да је млада девојка  потрешена 

породичним трагедијама; досипала јој кафу, и служила је колачићима. Трудила се да је 

смири и колико толико орасположи. 

Није ми јасно зашто су све те различите власти против Вере и њених? Да можда 

она не претерује?  
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Вера није престајала да плаче, била је очајна: изгледа да је у безизлазној 

ситуацији, на ивици  самоубиства?.  

Вера настави:„ У школи ми кажу да је мој отац злотвор, пљују на мене, младићи 

беже од мене, као да сам кужна. Не дају ми да се упишем на факултет.“  

Мама се пита како да је утеши? Вера је млада, скоро дете, па јој је рекла, са 

искреним симпатијама:„ Шта је да је, биће боље; млада си, живот је пред тобом, смири 

се; живот је такав, наједном се све окрене набоље, као кад је облачно, пa се, изненада, 

кад се најмање надаш, разведри и сине сунце. Гледај ведро у будућност, биће боље.“ 

„ Отели су нам лопови и пљачкаши вилу и имовину у Шибенику; хоће да нас 

сатру, да не тражимо своје!“. Вера обухвати поднадуло лице, зари прсте у плаву косу, 

све до кости. 

Верине жалбе на прогоне ме подсетише на сличне приче баке Саве, а и овде сам 

чуо неке Житковчане да слично говоре; присетих се сличних жалопојки у Узовници, 

Љубовији, Лозници.  

Такве приче би ме увек растужиле. Нашу породицу нико није дирао. Био сам 

одличан ђак, срећан сам, отац је био директор, имамо леп стан; лепо живимо, сви се 

према нама лепо односе.  

Увек када слушам такве трагичне исповести, закључујем да ће то све проћи, да ће 

тим људима бити боље.  

Не схватам зашто је тако, ко то чини, са којим циљем. Много тога ми је нејасно?. 

Ко зна, можда су ти страдалници неким својим непромишљеностима то скривили, или је 

то последица смене власти? Но, чим им то власт чини, мора да постоји неки важнији 

разлог?  Једноставно, ово је Револуција, тако мора бити. 

Ипак, признајем себи да не схватам све довољно јасно, па та непријатна сазнања 

желим да заборавим.Али не могу да их заборавим потпуно; повремено их се присетим., 

Као да је све гурнуто у неку фијоку, коју понекад отварам.  

Читалац следећих томова ове Саге ће сазнати, да када сам сазрео, када сам лично 

пао под жесток удар прогона, ова потиснута сећања на прогањане грађане избила су 

свом силином из моје подсвести. То ми се десило после службе у ЈНА, 1964. и 1965. 

године, а нарочито после повратка из Белгије, 1971. године. А то је све радило своје и за 

време мога боравка у Белгији . 

У школи смо добили  задатак о обнови земље. Написао сам:„ Земља креће у 

обнову и изградњу порушених пруга, мостова, фабрика, у братство и јединство, у 
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друштво правде. Човек, како то поносно звучи: братски Совјетски Савез је наша 

будућност. Друг Тито нас води у светлу будућност, која је пред нама.“ 

             4. децембар 1945. године - Дочек друга Тита. 

Зима је за мене дивно годишње доба. Промичу пахуљице, влада општа радост.А 

ја размишљам где се може санкати. Увек насмејани другар Бане Павловић, из сваког 

његовог наступа кипти енергија, показа ми руком на брдашца иза железничке станице.:„ 

Има бре, добрих места за санкање!“.  

Сви се узбудише, друга Тита у пролазу возом за Скопље, поздравићемо на 

железничкој станици у Житковцу. Настаде нестрпљиво исчекивања. Видећу опет Тита, 

сетих се сусрета са њим у планинама Западне Србије августа 1941.године. Да ли је исти 

као тада?  Зар је могуће да сам ја тада био тако близу њега? Близу  тако великог човека,. 

који води нашу земљу? 

На перону железничке станице се постројили ђаци, око врата им се црвене 

пионирске мараме, као булке, иако је прилично хладно, младе девојке су у млечно белим 

блузама, са букетима цвећа у рукма; ту су и музиканти  малог војног оркестра, држе у 

рукама инструменте,  одмакли их од тела  

Воз уђе полако у железничку станицу Житковац; клизио је нечујно, као санке по 

снегу; композиција свечано окићена заставама и украсима мили, па онда, неприметно, 

стаде.  

Истог трена, засвира гласно војни оркестар:„ Што то хучи Сутјеска крв плива по 

њој.“  

Друг Тито, у маршалској униформи са бљештавим еполетама и сребренастим 

ширитима на маршалској капи, прво се неупадљиво приближи прозору, а онда, накратко, 

сасвим мало истури снажна рамена кроз отворен прозор.  

Сви запљескаше, а неки повикаше одупевљени:„Живео друг Тито!“.  

Дочек је био величанствен Тито је ликом исти као и када сам га видео пре пет 

година  у планинама Западне Србије, само што је сада био онакав каквим сам га раније 

замишљао: велики, важан, у униформи са сјајним еполетама; наш вођа који води земљу 

у сјајну будућност.  

Пионирски хор отпева врло дирљиву омиљену песму, јако сличну руским 

песмама, а руске песме су ми збиља биле најлепше од свих. 

Хор је пратила хармоника:„ Друг нам Тито, борац за слободу, води народ свој, 

напред јурите, напред ступајте, јунаци слободе!“ 
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       Бујна омладинка, девојка а још дете, плава и лепа, баш као Рускиње из филмова, 

предаде сва заруменела букет цвећа младом, високом, наочитом официру, дрског и 

самоувереног израза, титовка са сјактавом црвеном петокраком, нахерена на бујној  

светлосмеђој коси му је давала посебан израз. Официр се изљуби са њом, узе букет, и 

дискретно га одложи у задњи део вагона. 

Пионири су гласно и крајње узбуђено клицали:„ Друг нам Тито, борац за слободу 

води народ свој. Напред ступајте, напред јурите, jунаци слободе!“  

Ова песма је изузетно узбудљива, и даје полет и наду. Братски Руси и ми смо тако 

слични народи.  

Тито се опет кратко појави на прозору, истуривши поново снажна рамена; опет 

засјаше маршалске еполете; насмеши се, тајанствено и надмоћно, па врло отмено махну 

руком пионирима. Па он је светски човек.? Како је префињен и мудар?  

Воз је стајао само неколико минута, па затим бешумно крете. Војни оркестар 

засвира још гласније, а сви су махали. 

Тито је , иако строг, врло драг и мио: наша будућност је у правим рукама. Он 

буди огромно поштовање, улива наду и оптимизам, мислио сам.  

Када дођох кући, само укратко испричах родитељима како је било. Слушали су 

ме пажљиво смешкајући се задовољно.  

Мама исприча како је 1932. године видела краља Александра на железничкој 

станици у Прешеву, када је ишао возом за Скопље. 

              12. децембар 1945. године - UNRRA шаље пакете. 

Отац дође из канцеларије, позва маму у страну, нешто јој је важносаопштио; 

сазнадосмо да ће све породице добити пакете са храном из Америке; отац спомену 

необичну страну реч: UNRRA.  

Он и мама следећег дана одоше на место где су делили пакете; подсетише нас да 

да је тамо врло велики ред. 

Чекали смо код куће врло нестрпљиви: да ли ће у пакетима бити хране, какве и 

колико, да ли ће бити оно што нам треба?  

Чусмо их радосни како се пењу уз степенице: видимо их са прага, свако од њих је 

носио у рукама по два повећа сјајно жута картонска пакета. Уђоше натоварени, хукћући 

уморни спустише пакете на под. На жућкастим повећим картонским пакетима сија 

натпис: UNRRA. Виде се неки бројеви и натписи, на нама неразумљивом енглеском 

језику.  
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Једва чекамо да их родитељи отворе. Некако не верујем да у тим жућкастим 

пакетима може бити нешто заиста вредно и укусно?.  

Родитељи узеше нож и маказе, започе отварање: прво звучно покидаше дебеле 

картонске облоге и поцепаше унутрашњу фину  хартију: иза ње се назирала провидна, 

масна, танка облога.  

Како је све то лепо спаковано? То су урадили неки врло стручни људи? 

Тек тада се пред нама зачуђеним и обрадованим појави необична садржина 

пакета: видесмо конзерве и кесе; сазнадосмо да су то кесе са сушеним воћем и неким 

слаткишима. Испадоше на сто кесице жвакаће гуме и разнобојне кутије: отац отвори 

једну у којој је био жути сир; у другој салама и путер. Отац је све загледао и слагао по 

групама; нашао је и рибље конзерве, готова јела са пасуљем, поврће, сир, јаја у праху, 

шећер. Свако јело је ширило свој мирис, појури нам вода на уста.  

Мама и тата сложише храну по групама, и одредише шта ће се, и када, јести. 

Били смо пријатно изненађени, одушевљењу није било краја, пред нама је било 

читаво обиље хране, много више од наших очекивања. 

Настало је велико олакшање. Проблем повременог недостатка хране, био је  

разрешен барем за извесно време.  

Нестрпљиво смо очекивали да почне гозба. Мама стави пред нас тањире, пред 

свакога помало од сваке ђаконије.  

Упознасмо врло необичан укус и мирис америчке саламе, много другачије од 

наше; просто се топила у устима; рибе, сардине и туњевина миришу на дубине неког 

далеког океана; пређосмо на неки жути сир у повећим, дебелим коцкама.  

Тата поче да чита објашњење за употребу.  

Нарочито нас изненадише конзерве са заслађеним готовим јелима. Отац објасни  

да се у Америци нека јела једу зашећерена, такве су им навике, док ми само солимо. 

Необични су укуси. Иако нисмо навикли, са уживањем смо јели зашећерени пасуљ, 

казали су нам да је хранљив и здрав за децу.  

 Били смо гладни, а још су тешка времена послератних несташица. Онај жути сир 

је врло укусан. Мама је почела да нам пржи  јаја у праху: била су иста као права кајгана.  

Сушено воће је посебна посластица, а нарочито неки мали, миришљави суви 

колачићи. 

Од такве исхране смо ојачали, живнусмо. 
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Тата рече да су најавили да ће бити још таквих пакета. То нас је јако обрадовало, 

али се није знало када ће бити деоба следећих пакета. 

То нам шаљу наши ратни савезници, помислих. Неки кажу да их шаљу наши 

Срби из Америке.  

Народ је био врло задовољан, а неки почеше да одушевљени хвале Америку. Али 

чух од неких скојеваца и афежеовки, да је то империјалистички трик: трули Запад 

ровари, жели да задобије симпатије грађана. Мами се једног дана нервозно унесе у лице 

сусетка, коју често виђам у просторијама АФЖ-а:„ Шта 'оће ти трули капиталисти 

Американци, њихове летеће тврђаве су засипали бомбама наше градове, а они сада 

испадоше наши највећи добротвори?.''  

Тата и мама ћуте, ништа не коментаришу. Али смо сви задовољни, има толико 

врло укусне хране, имаћемо је помало неколико недеља.. 

Окренух дугме на радију,засвира мелодија из Лабудовог језера, обрадовах се, то 

је мелодија која ме прати од 1941.године. 

             1. јуни 1946. године - Премештај у Крушевац. 

Десило се нешто значајно; тата уђе ,држао је високо у руци важну депешу, па 

рече мами, сасвим кратко:„ Стигао је премештај у дуванску станицу Крушевац.“  Мама 

га погледала ишчекујући наставак, а он, као да погађа њене мисли, додаде:„ Добио сам 

исто место, бићу шеф дуванске станице.“  

То је унапређење, Крушевац је велики град, a Житковац веће село. 

 „Крушевац је близу“, рече тата, „само три сата вожње возом. Селимо се одмах“. 

    Септембар 1946. године - Совјетска Република Југославија. 

Бројне велике зграде крушевачке дуванске станице се налазе на путу од села 

Бивоља, на улазу у град са леве стране, окружене великим кругом, који је, добрим делом 

башта. У кругу има много дрвећа, свакојаких воћки, изгледа као расадник, или као неко 

мање пољопривредно добро. Иза њега је, са једне стране пут, а са друге стране велико 

Фудбалско игралиште Милоје Закић. Око круга је постављена висока чврста жичана 

ограда. 

Станујемо у повећој, новој, бетонској троспратној згради. Наш простран и врло 

удобан стан, се налази на другом спрату. У приземљу су канцеларије нашег оца, шефа 

дуванске станице и његових службеника; на првом спрату су гостинске собе и 

просторије за архиву. На трећем спрату су још неке собе натрпане свакојаким, 

набацаним, непотребним стварима; када се отворе врата вире поломљене ногаре старих 
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столова, по поду разасути листови старих хартија из фијока поквареног канцеларијског 

намештаја. 

Уживао сам да прескачем високу жичану ограду, да се завлачим у дрвеће и 

шибље. Имам обичај да из круга бесплатно посматрам кроз жицу фудбалске утакмице. 

Баш пре неки дан играч Партизана Марко Валок, топовским шутом са центра снажно  

затресе и поцепа мрежу крушевачког фудбалског клуба Милоја Закић.  

Отац ме једном прекори што сам брао јабуке са воћке у кругу која припада 

предузећу. То је било забрањено. Било ме је стид. Рекао сам да то нећу више никада 

радити. 

Врло смо задовољни станом, тата је успешан директор, предузеће добро послује, 

сви га поштују и цене као доброг стручњака. 

Обнова и изградња су речи које се чују на сваком кораку, у новинама, на радију, 

на улици, у школама, у предузећима. Наша земља постиже велике резултате у обнови и 

изградњи порушене земље, описмењавању, просвећивању, граде се нове фабрике, све 

ври.  

Мене узбуђеног и радосног носе свеопште одушевљење и полет. 

Родитељи ме уписаше у оближњу школу у суседном селу Бивољу, јер  је ближа 

него крушевачка. А Бору уписаше у гимназију у центр у повећег града Крушевца. 

Милић још није ни пошао у школу.  

Када сам првога дана дошао у школу у Бивољу, затекох у разреду све ђаке како 

стоје, свечано озарени су певали омиљену руску песму црвеноармејаца:„ Пољушко 

поље“. Онда  запеваше још гласније, али сетно:„ Виходила на берег каћуша, виходила на 

берег крутој, виходила песну заводила“.  

Руске песме су врло осећајне и дирљиве. 

Седим у клупи са дечаком из села, доноси у школу грожђе, за време одмора га 

једе, а понекад не може да се уздржи, за време часа завуче главу у клупу, па замљацка 

водњикава слатка зрнца .. 

Почињем већ уходану стратегију, пазим на часовима, дижем руку, урадим 

редовно све домаће задатке кад дођем кући То се и овде брзо показује као врло успешно.  

Постадох одличан, убрзо и најбољи ђак у разреду.  

Било је и неких, ситних неприлика. Пре мене је најбољи ђак био син официра 

ОЗНЕ. Није се лако мирио са мојом појавом одликаша. Умео је да буде ћутљив, 

тајанствен, понекад дрзак. Једном се са мном потукао. Био је нижи од  мене, али 
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физички снажнији. Јурнуо је на мене са истуреним песницама, само сам се бранио, 

користећи дуже руке, узмичући дуж учионице, тако да нисам добио готово ниједан јачи 

ударац. Више ме никада није нападао. Али сам се осећао понижен. 

Припремана је велика приредба, песме, игре, један скеч; одређени су и глумци. Ја 

нисам био у групи учесника, мада сам очекивао да и мене укључе међу глумце скеча. 

Осећао сам се непријатно, као да ме избегавају и потцењују. Али сам и даље био 

најбољи, а учитељица, која се презивала Стојиљковић, и са чија два сина сам често играо 

шах, (њихов старији брат је чудак, тај је свакога дана трчао неколико километара до 

Мораве), поносно је читала моје домаће задатке о обнови и изградњи, о братској Црвеној 

Армији, о другу Стаљину.  

Родитељи су се поносили мојим успесима.  

Но, догађај са скечом ме је, ипак, на неки начин забринуо, питао сам се зашто сам 

изостављен? Можда што нисам био достојан? Али ја сам најбољи ђак? То је нека 

случајност, закључих. Али, остаде пукотиница у моме самопоуздању. 

Мајка, старији брат и ја шетали смо увече испред биоскопа Европа у центру 

града. Десио се тада невероватно узбудљив доживљај. Врата биоскопске сале су била 

широм отворена, видели су се светли снопови зрака из пројектора, светле кроз мрачну 

пространу салу право на велико, сјактаво бело платно. Запљуснуше нас таласи речи на 

руском „Давај, давај, вот, њет“; одјекну гласна, заносна музика, зачу се брујање авиона, 

заштекташе митраљески рафали; зачуше се из биоскопске сале овације невидљиве, 

одушевљене публике. Јави  нам се неодољива жеља да уђемо у салу. Мама нас брзо 

повуче и рече:„ Други пут!“ 

 После тога, сам једва чекао да добијем новац да дођем у биоскоп. Дође и тај дан, 

уђох радостан у салу, памтим, седох у шести ред, ка средини, на седиште број 6. Сала 

препуна младих, деце, ђака, сви нестрпљиви да почне приказивање филма.  

Угаси се светло: поче кратак журнал о радној акцији, онда филм; дешава се негде 

у Африци; висок, снажан млад Црнац, по телу му се колутају мишићи, отресити лепотан, 

бори се против белаца у колонијалним оделима; он је снажан, брз, лукав борац, а они су 

приказани као спори империјалисти, који носе некакве сивкасте шешире; главни јунак је  

борац за права црнаца, а противници су му бледи, љигави и млитави колонијалисти, 

јунак је у јеку борбе, једног по једног империјалисту бацао преко главе. Дечаци и 

девојчице су аплаудирали борцу против империјализма. Црнац је побрао симпатије свих, 

био је тако драг и храбар, прави победник; империјалисти су приказани као слабашна  

размажена господа, лукавог израза лица. Хоће да покоре и експлоатишу свет, а сами су 

лак плен. Сви су навијали за црнца. 
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 Следећи филм је био Зоја Космоденскаја; на зиду биоскопа слика младе, снажне, 

светлосмеђе жене; уздигла пркосно руке у вис, а испод слике пише:„ Родина зовет“ (Зове 

отаџбина). Застрашујуће, величанствено! Тај плакат изазива необично осећање, ствара  

језу, екстазу. Немци, забарикадирани у бункеру на узвишењу косе црвеноармејце 

митраљеском ватром, борци падају као снопље; млада црвеноармејка Зоја 

Космоденскаја, пузи са снопом бомби око врата и тела, дође до самих уста бункера, 

активира бомбе и баци се, заједно са бомбама, самоубилачки, на бункер; све полете у 

ваздух, бункер је разорен: около су лежачи разбацани делови тела немачких војника. 

Логор црвеноармејаца покривен шатором и жицом, високо на небу се виде црне 

осице, које јуре цик-цак: то је борба совјетских и немачких ловаца; приказују немачког 

пилота, издуженог лица, уске истурене браде, са циничним изразом на ружном лицу; на 

њега пикира мужеван руски пилот, надмоћног осмеха, узвикује пркосно и победнички: 

„Фриц!“. Видело се како са неба пада запаљен немачки авион, остављајући иза себе 

димни траг.  

Црвена армија јуриша на Немце који се повлаче; физички јачи црвеноармејац 

пристиже анемичног немачког војника, у борби прса у прса проби га бајонетом.  

Иза немачке војске у повлачењу јурило je пољем, иза тенкова, неколико Руса, 

цивила са  коферима; то су издајници, сарадници Немаца. Немци их остављају на 

цедилу. Падају, покошени рафалима. Спикер гласно коментарише:„ Тако ће проћи сваки 

издајник.“ 

Руски филмови су заводљиви, опијају тешко описивим чарима: људи, сцене, 

акција, музика, предели, речи, предмети, шале, љубав.  

Кроз салу одјекну песма хора, певају жене из дубине душа, као да  песма долази 

са неба, и буди наду, оптимизам. Низијама Русије ваља се ,грми невиђена стихија: сви 

хитају на вашар у Сорочин, то је филм Сорочинскаја Јармарка. Између вашарских 

столова, тезги и шатри, кроз гужву се пробија громада од човека, национални јунак 

Богдан Хмељницки; раменима одбацује људе, лактовима обара кола и коње, све око 

њега пада, руши се, као куле од карата. Мама каже за руског глумца у филму Камени 

цвет:„ Тај  глумац је врло леп.“ Он у том филму јури кроз шуму на Уралу, све се 

заверило против њега, чак и корење дрвећа, све га саплиће. Волга - Волга је прича о 

путовању туриста широком реком Волгом, то је стари филм, снимљен пре рата. Давао се 

још један предратни филм Пастир Костја.  

Нама се највише допао филм Первим делом, первим дело самољоти, па ђевушки, 

па ђевушки па том. Руски пилоти су непобедиви витезови небеских стаза. 

Стално су пристизали нови филмови: Седморо смелих, У планинама Југославије, 

Иља Муромец... 
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Све бруји о неразрушивом, вечитом братству са непобедивим Совјетским 

Савезом. Свугде руски филмови, руске песме на радију. У новинама, у школама, у 

предузећима, у културним установама, у војсци, свугде се говорило и писало о братском 

Совјетском Савезу. 

То је била наша Совјетска Република Југославија. 

Размишљам често о дувану. Он је штетан, а тако велике зграде и индустиријски 

погони, толика средства су уложена у њега?. Огроман новац и труд издвојен је да 

сељаци саде и гаје дуван, тимови стручњака их уче како то да чине, то је читава наука: 

откуп, сушење, класификовање дувана, сечење и обрада. То је права индустрија, која је 

запошљавала неколико стотина крушевачких радника. Али, ипак, дуван је штетан, 

опасан је по здравље. Зашто људи пуше? Отац нам једном рече да је почео да пуши  у 

својој седмој години; па зар неко није могао тада да га научи да је то врло штетно? Пуше 

и деда Велизар и деда Васо, у Узовници пуше сви мушкарци; мушкарац који не пуши је 

виђен као „женетина“.  

Откуд то саморазарање? Зашто то неко не спречи? Нисам у то време видео 

ниједну жену да пуши, осим Циганки. Чак сам видео и једно мало Циганче са цигаретом 

у устима. Било ми га је жао, зашто му то родитељи дозвољавају; закржљаће 

уништавајући млади организам, који тек треба да се развија. 

За утеху, увиђам да, поред велике дуванске станице, у Крушевцу постоје и друге 

велике зграде: железничка станица, касарна, школе, црква, хотел, биоскопи, неке 

административне зграде у центру града, библиотека, продавнице. Дивно је посматрати 

неколико великих фабрика, са високим димњацима који се дижу ка небу, и из којих 

излази, полако, небу под облаке, густ дим. Ипак, раде се овде и добре ствари. 

Зашто је отац почео да пуши као мало дете? Баш је почео у време када је била 

аустроугарска окупација, можда је научио да пуши од аустроугарских војника?  

Сетих се како ми је у Ђевђелији један стражар у дуванској станици тајно давао да 

пушим цигарете. То ми се није свидело, кашљао сам, хватала ме  несвестица. Тада сам 

омрзнуо цигарете, и одлучио сам да никад у животу не узмем ниједну цигарету у уста. 

Схватио сам да ми је тај стражар учинио велику услугу, можда баш намерно, да заувек 

замрзнем цигарете. 

          8. новембар 1946. године - Добили смо сестру  Наду. 

Мама нам је казала да иде у болницу да се породи. После неколико дана је дошла 

кући носећи бебицу у пеленама. Села је, одвила јој главицу да је погледамо. Добили смо 

сестру, плаву бебу, има зелене очи. Дали су јој име Надежда, од речи Нада, надајући се 

да ће доћи боља времена. Сви је волимо 
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       Jaнуар 1947. године - Сеоба у улицу генерала Миљајева. 

бог потребе за новим канцеларијама у згради дуванске станице у Крушевцу, 

одлучено је да наш стан постане канцеларијски  простор. Нама је дат други стан, у 

суседној Улици генерала Миљајева, која води ка центру града; мало испред Берзе рада, 

испред бетонског мостића. Чврста приземна кућа, са повећим двориштом, покривеним 

зеленом травом, је окружена са неколико високих стабала јаких грана. Као да смо се 

налазили у густом зеленом хладњаку.  

Нама је припала горња половина куће, уз пут, а у другој половини окренутој 

широком дворишту живи необична жена са мужем. Прво што је на њој падало у очи је 

да је необично плава, мада је у Крушевцу било много плавих, али је она имала и врло 

бео тен; говорила је лош српски језик, има израз лица другачији Снажне грађе, заправо 

подебља и средњег раста ? Као да је Словенка? Странкиња?. Ту Пољакињу је њен муж, 

Крушевљанин, упознао у немачком логору; када су их ослободили, она је са њим дошла 

у Југославију. Звали смо је Пољкиња. Врло разумна жена, веома одговорна и савесна, 

личила је на професорке из америчких филмова. Често би разговарала са мамом. 

Мама је запазила да ја размишљам о њој. „ Она је католкиња, то је други свет, 

била сам као ђак годину дана у Муслиманском интернату Гајрету, у Сарајеву, дружила 

сам се са ученицама католкињама: њих о свему уче, добијају другачије васпитање од 

нас“, казала ми је. 

Први пут сам тада сазнао да је мама у Сарајеву била у муслиманском ђачком 

интернату. „Како то у муслиманском интернату?“, питао сам.  Мама ме је погледала, као 

учитељица у школи:„ Поред муслиманки, било је и нас православки, и  католкиња, a 

имала сам, међу муслиманкама одличних другарица; нераздвојна другарица ми је била 

Фрида, Јеврејка. Све смо се одлично слагале, пазило се на то, свака вера је била 

уважавана.“ 

Опет сам размишљао о Аустроугарској: иако је била окупаторска држава, 

стварала је добре односе међу различитим верама и нацијама.  

Мама је касније учила француски језик у Ужичкој гимназији, имала је обичај да 

се присећа, гласно би рецитовала на француском Ламартинову песму “Ћеле кула``, као 

ђачић пред професором француског језика, скрушено и послушно би декламовала  

песмицу , изговарајући глас ''р'' као Французи.  

Мамин рукопис је врло карактеристичан: није леворука, пише десном руком, али 

не исписује слова накривљена на десну страну, као што други пишу, него јако укошена 

улево. Тата, опет, има врло леп, читак и изграђен рукопис, који одаје јаког, стабилног и 

смиреног човека. 
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Сада је дошло време да се упишем у Крушевачку гимназију, није удаљена од 

Дуванске станице. Ишао сам свакога дана ка центру, поред Берзе рада, увек је ту било 

много света, ваљда су чекали на посао. Падао је снег, а неки су се санкали на падини 

испод Берзе рада, чак је неколико њих јурило низ падину на скијама. Дошао бих и ја са 

санкама. Санкање је врло здраво, даје снагу, мислио сам, санкајући се .. 

Ђаци су често улазили у апотеку, и куповали хигијенске гуме, обично рекавши 

апотекарки:„ Дајте ми куртон!“. Затим би их надувавали устима, настла би јурњава, 

ударали су надуваним гумама у главу другове, све док гума не пукне. звучно. Понекад 

би јурили девојчице, само би одјекно прасак  распукнуте о главу пуну косе, оне би 

завриштале. То је постала истинска зараза. 

Расина, која тече кроз Крушевац, је мала река, заправо повећи поток, али има 

вирова, а негде се и рашири, па се лети Крушевљани слију на те плаже У јесен су, у 

крушевачком парку падали махунасти рокчићи са дрвета, а деца су их грицкала. 

Најбољи Борин друг је Слободан Тодоровић, његов вршњак, црномањаст, и врло драг; 

његов отац је судија.  

                1. март 1947. године – „Сјеме им се затрло!“ 

У школи је држао говоре крушевачки партијски функционер; врло млад, 

плавокос, зелених очију, средњег раста и широких рамена; разбеснео би се, па би се 

кочоперио у кожној блузи:„ Са непријатељима се морамо жестоко обрачунати, сјеме им 

се затрло!“ Није говорио крушевачки, него као што се говори у мом родном крају. 

Професор латинског му се обрати лукаво шкиљећи:„ Друже, морамо бити 

обазриви, јер нам јавна казна наших непријатеља може нашкодити, може изазвати народ 

против нас?“.  

„ Батина је из раја изашла, народ ти је раја, марва рогата, када други виде како 

пролазе непослушни, добро ће се припазити!“, пркосно поче онај први, раскопчавајући 

кожну јакну. „ Али, умемо се ми обрачунавати са непријатељима и испод жита, да не 

знају шта им чинимо.“ 

На бину је изашао намрштен официр, чинило ми се да су сви дрхтали пред њим; 

иступиo je корак напред, и рекao, кратко и строго:„ Mи смо, од октобра 1944. године, до 

краја 1945., усмртили више од 6000 класних непријатеља. Кесера (Кесеровић - познати 

четнички вођа Расинског одреда) смо убили, масовне гробнице реакционара се налазе на 

Багдали, Маџином гробљу, Гарском потоку и Борјаку.“  

Да ли је то тачно, или прича тек онако, питао сам се. 

       14. март 1947. године – Умро је рођак Радмило Рачић. 
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Стигло је писмо од тече Миладина и тетке Секе из Узовнице, које нас је све 

дубоко потресло; у нашој породици је завладала дубока туга. Отац је, са сузама у очима, 

читао писмо тече Миладина, а ми смо, ожалошћени, ћутке слушали:„ Док пишем ово 

писмо, рука ми дрхти, сузе ми навиру на очи; наш једини, непрежаљени син Радмило је 

преминуо шестог марта; све смо учинили, али му нисмо могли помоћи.“ 

             15. мај 1947. године - Драган Вељковић. 

Код Шуце, школског друга из Бивоља, са којим често играм шах, запазих 

необичног човека који је повремено долазио код његовог оца.  

Овај сувоњави човек је због нечега био стално огорчен?. Шуца ми објасни, цело 

време се  иронично смешкајући:„ Тај је из села Гари, прича свашта, каже да су га 

истерали са посла, јер се демобилисао из Армије, зато му не дају да се било где запосли, 

“. „ Па шта је ту лоше?“, упитах радознало. „ Пусти га, бре, каже да је приступио 

партизанима 1941. године, зато што су му обећали да ће моћи да студира за инжењера 

када се заврши рат; од тог обећања није било ништа, наљутио се, па напустио војску. 

Каже да му не дају да се запосли, да га кажњавају што се демобилисао, цврц Милојка.“ 

насмеја се задовољно Шуца.  

Ништа од тога нисам разумео?. 

       1. јуни 1947. године - Дечји ресторан: кајзерице и јогурт. 

У Крушевцу  је отворен дечји ресторан, где се продају првенствено врло укусне 

кајзерице (земичке) и јогурт, по осетно нижој цени и у ограниченом броју. Пионири 

треба да расту, да касније могу да граде разорену домовину, да зидају порушене пруге, 

путеве, хидроцентрале и да исушују мочваре.  

Осећамо да неко врло моћан брине о нама деци. Поносан сам и мислим како 

треба да се одужимо учењем.  

Само једно не разумем: како то, нема довољно хране за децу, а много се улаже у 

дуван? Требало би да буде обратно. О чему се ту ради? 

       12. јуни 1947. године – Тата је добио признање као иноватор. 

Лист Политика из Београда, нашег главног града, објавио је подужи текст о  оцу;  

иноватору, измислио је нову машину која убрзава процес обраде дувана, смањује 

трошкове и постиже бољи квалитет. У средини текста је очева слика, стоји поред 

повећег постројења, са неким силним каишевима, зупчаницима и цевима.  

Поносни смо на нашег оца. 

                 15. јуни 1947. године – Касарна у Крушевцу. 



187 
 

Где год смо се селили, увек су у близини дуванске станице биле касарне. Тако је 

било и за време рата у Љубовији. Увек су нас, из града у град, у раним ноћима пратили 

одјеци сетних војничких песама. Као да је војска наша судбина?. 

Преко пута дуванске станце, коју неки зову Монопол, налази се велика касарна.  

изнад крошњи дрвећа провирују високе зграде са белим зидовима. Огроман круг ограђен 

жицом се пружа докле допире поглед, а на улазу и на ћошковима  су стражарнице. Кроз  

велику гвоздену капију дисциплиновано, журно као чигре улазе и излазе војници са на 

пушкама набијеним бајонетима, врве као мрави из мравињака.Кошчати официри у 

униформама важно пролазе, војници у пролазу им салутирају, дижу руке ка челу, гласно 

и реско одзвањају поздрави.  

Они ми уливају поштовање, осећај сигурности и среће; то је наша војска, она која 

је победила окупатора и која нас чува. Видљива је строгост, официри, који уливају 

страхопоштовање. Таква је војска, као и полиција и милиција, то је власт која нас све 

чува. 

Војници би често играли фудбал на игралишту у кругу касарне. Суботом и 

недељом би добијали дозволу да иду у биоскопе и посластичарнице. Има их из целе 

Југославије, Словенце је лако препознати, јер су врло плави, као што су били немачки 

војници за време рата. Како се та два војника не стиде, држе се за руке, као две сека 

персе?   

И у Крушевцу се, кад падне топло вече, понекад зачује носталгична, растегнута 

војничка песма; замишљам да су војници док певају у мислима код својих кућа, једва 

чекају да прође војни рок. До нас допреше једнолични, меланхолични, врло пријатни 

тонови:'' Друже Тито ми ти се кунемо, да са твога пута не скренемо!“. На крају би, 

бескрајно растежући, понављали тишим тоном рефрен - „пута не скренемо ``, који се 

губио негде према пустари иза касарне! То је уствари прилично измењена народна 

мелодија, певали су je као што певају сељаци у динарским крајевима, мада са неким 

 новим призвуком, који је помало подсећао на руске народне песме.  

У тихим, топлим, летњим ноћима, то је била врло  пријатна успаванка, често 

помешана са крекетањем жаба из оближње баре. 

Цело моје детињство обележиле су касарне и изузетно пријатне, мада 

меланхоличне песме. Оне су за мене обележје једне епохе и једног времена. 

    1. јули 1947. године - Одлазак на летовање код деде и бабе на Дрину. 

Завршена је школска година; врло сам задовољан јер сам одличан, опет сам 

најбољи ђак у разреду и у целој школи.  
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Два брата Стојиљковића станују у оближњој улици: посећујемо се; њихова кућа 

је приземна, очувана и лепо уређена, близу  је Трошарине, иза фудбалског игралишта 

Милоје Закић. Играли би обично шах: понекад  је натегнуто, али ја чешће побеђујем. 

Њихов старији брат је необична и тајанствена особа, никад није код куће, тако бих волео 

да га видим? Његова браћа су се насмејала гласно: ,, Отрчо на Мораву, сваки дан тамо тр 

чи по седам километара``Њихов брат је спортиста? Чуо сам да сања да постане велики 

глумац. 

Тата је добио двадесет дана годишњег одмора. Решили смо да одемо у Узовницу, 

али се дешавало да, таман када бисмо стигли у завичај, њему изненада дође депеша из 

дуванске станице у Крушевцу,јављали би му да не могу без њега да разреше настали 

проблем, звали би га да одмах дође. 

Требало је да идемо за Узовницу возом преко Сталаћа до Ужица, а одатле 

аутобусом до Љубовије; но, сазнали смо да се нешто поправља на прузи код Краљева. 

Родитељи зато одлучише да тај правац заобиђемо, да идемо на Сталаћ, па ту, уместо да 

продужимо за Ужице, да узмемо воз за Београд, одатле да продужимо возом до Лознице, 

а од Лознице до  Узовнице да идемо аутобусом.. 

  Скоро цео један дан је трајало путовање возом до Београда, што је можда  

заморно за старије, а  мени је путовање возом увек било изузетно забавно: воз јури, увија 

се као аждаја, локомотива хукће, дими и избацује гар; стао бих на прозор, слушајући 

мамин савет да затворим очи, да не улети жар који избацује локомотива; жмиркао бих и 

држао очи затворене. Онда бих сео, удубивши се у бројање бандера, или бих ослушкивао 

како вагон, у правилним размацима, прелази преко прагова. Понекад бих узео нешто да 

читам. Старији брат је увек нешто листао; видео бих и Милићеву плавобелу главу, 

дремао је, наслоњен на очев капут. Нарочито су ми били лепи предели који брзо пролећу 

иза прозора, подсећају ме на ранија путовања.  

Како је човек моћан: измислио је воз који јури као змај, зачас стигнеш где год 

хоћеш. Како је наша земља велика и лепа, нема јој краја? 

Изађосмо предвече из воза на дугачки широки перон железничке станице у 

Београду; навалио свет, откуд оволико људи, где путују? Запљусну нас талас врућег 

ваздуха, влажна оморина. Сви јуре  у хлад.  

Упутисмо се широком излазу  банусмо право на широку, огромну асфалтирану 

улицу, какву никада досада нисам видео; негде из даљине, као на хоризонту, забрунда  

гломазан сиви камион, који се брзо приближавао.  

Ово је Београд, наша престоница: огроман град, баш као у страним филмовима. 
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Воз за Лозницу полази тек увече, има времена на претек.Тетка Мира и њен 

супруг Остоја станују далеко, у улици Краља Владимира на подалеком Вождовцу, па 

смо закључили да немамо времена да одемо до њих. А немају ни телефон, па не можемо 

да им се јавимо.  

Остависмо кофере у гардероби. Тата узе од гардеробера бројеве, и стави их у 

горњи џеп сакоа. Хтели смо да прошетамо, па смо стигли на огроман мост преко неке 

велике реке, много веће од Дрине, али тихе; зеленкасто-жућкаста матица мирно промиче 

ипод нас.  

Тата рече да је то Сава. Мени је, ипак Дрина много лепша. Сетих се да се Дрина 

улива  у Саву, учили смо у школи, обрадовах се, добар део савске воде је, дакле, из 

Дрине. Сава је ипак наша река, доноси нам део завичаја, помислих. Родни крај није 

далеко, ту је, близу, Сава  донесе воду Дрине.  

Крушевац ми сада заизгледа негде далеко, далеко..  

Спуштао се полако летњи сумрак: прелазећи преко моста, видесмо доле, дубоко у 

понору, на равној површини реке је на леђима пливала млада жена, врло лепа и 

препланула, сијала је као разнобојни драгуљ; а њена дугачка, витка, фигура се увијала у 

шареном костиму; повремено би протегнула лепе дуге ноге и кокетно истурила груди 

изван воде. Како се не плаши да плива средином тако велике реке, питао сам се. Ипак 

сам рекао себи да је то велеград, такве ствари су ту нормалне. Отац рече да је лепа. 

Мајка је ћутала 

Сањарио сам да ћемо једнога дана доћи да живимо у нашем главном граду 

Београду. Када ће то бити?  

Тата извади из унутрашњег џепа капута велики сат: ``Време да се спремамо за воз 

за Лозницу.`` 

Узесмо кофере из гардеробе, мама запита железничара у пролазу где је тај воз, 

Упутисмо се тамо, као по наређењу.  

Откуд сада то, обузе нас необичан и необјашњив страх, као да нас је неко казнио 

због нечега?  Зашто? Пронађосмо празан купе, сместисмо кофере. Сви смо забринуто 

ућутали.  

Воз крете. Нагло као руком однет  нестаде малопређашњи осећај казне. Замени га  

кроз прозор брз настајући призор равнице, понека кућа, пројури насеље, са десне стране 

изрони из равнице дугачак венац повећих брда. А тата прошапута:„ То је Фрушка Гора, 

иде од Чортановаца, све до Вуковара, у Хрватској.“ Воз тргну, заокрете улево, 

нестадоше венци Фрушке Горе, наједном видесмо плавкасте венце мало већих планина. 

Тата рече:„ То је Цер, а када дођемо у Лозницу, видећете  праву планину, Гучево.“. 
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Застаде, насмеши се гледајући нас весело:„ Праве планине ћете видети тек када прођемо 

Зворник.“ 

                   2. јули 1947. године - Кулаци Којићи. 

Којићи су најбогатији домаћини у Узовници: њихове куће се налазе изнад школе, 

полегле у зеленило дрвећа под окомитим брдом; начичкале се у огромном дворишту 

беле и сиве зидане и дрвене зграде, штале, магазе, чардаци, качаре и вајати. Којићи су 

власници бескрајних њива плодне земље у Узовничком пољу, читавих околних брда 

обраслих шумом; из штала одјекује мукање говеда, блеје овце и  козе, у барици испод 

магазе плове нагојене патке и гуске; кокошке надалеко оглашавају да су оствариле 

нешто највеличанствије,утвари да су снеле јаја-оне су убеђене да су у праву; у бескрај се 

простиру воћњаци, зелене се јабуке, сјакте трешње и вишње. Чељад само навире, као 

пчеле из кошнице,  сви су вредни као мрави, из црта лица и сјаја очију се изливају на све 

које сретну мудрост и разум, тутње коњи, тандрчу кола, обадају се волови, само ври на 

све стране.  

Којићи су тога дана правили сок од јабука.У дворишту је постављена велика 

дрвена машина опкована гвожђем, цедили су сагњечене јабуке, тече бистра водица. 

Миле Којић, школски друг, црнокос и јак, цеди сок са старијим братом Миланом,  даде 

ми мало опојне водице да пробам. Сок је врло укусан, мирише на здравље; испих са 

задовољством чашу сока, унесох у себе миомирисе брда и горског биља, чудесна 

водњика ме окрепи, добих снагу, хоћу да потрчим.. 

Још ми је живо сећање на покојног Тому Којића, чувеног у Азбуковици, иако је 

поодавно умро. Важио је не само за најбогатијег него и за најученијег човека у овом 

делу Србије. Имао је четрнаесторо деце, био је народни посланик, познат и успешан 

пољопривредник; једном је угостио краља Александра и његову свиту. Поред пута у 

Полића гробљу стоји његов споменик, на њему натпис „Тома Којић“; у камену 

споменика урамљена избледела слика нагризана кишама и мразевима. Окруњен камен 

споменика и избледели ликови на тим споменицима ме увек подсећају на далека, 

прохујала, неповратна времена. 

Пола Којића црнокоси као да су однекле са далеког југа, а пола плави као Руси 

или Немци? Плави Словени се мешали са црокосим староседеоцима. Балкан је мешавина  

народа и раса..  

Чика Мишо Еро дође нашој кући, сав задихан се обрати деди Велизару:„ Вело, 

(тако je звao деду Велизара), „ донели они из Београда Уредбу о откупу житарица у 

економској 1946 - 1947 години. Мишо Којић  je рек'о – ако оћете да ми узмете свиње, не 

дам, одох у затвор!“ Деда га погледа упитно, Мишо Еро упиљио у деду; плави му се 

коса, трепће, пa ухвати деду за ону шаку коју му је осакатио динамит:„ Не да им Вело 
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Мишо Којић, нема за реквизицију ништа, еве им га на; узеше сено, узеше куруз, све што 

је за клање, све покупили; узеше му четири ектра, ни кривом ни дужном, нека дође 

ваљевска ОЗНА, нек нас води - не да он.“ 

Деда само хукну:„ Све што сaкупимо, однеше.“ 

Да ли су они у праву, питам се растужен?  

Ако држава тако поступа, онда је тако неопходно, земља је разорена ратом , 

држави треба дати да преживи. То је био мој закључак. 

                       8. јули 1947. године – Реакција. 

Дође комшиница родитеља наше мајке у Братунцу, Вука, па скуваше кафу; 

поћаскаше мало, искренуше џезве, неко треба да гледа у шољу и да погађа судбину. 

Започе разговара о суседима из Братунца. Вука се наже према мами, љутито јој 

дошапнувши:„ Јој, они су љута, затрована реакција!“.  

Нисам знао на кога је мислила, али је тако казала, звучало је као да су ти људи 

болесни од губе, и да треба бежати што даље од њих 

           24. јули 1947. године - Тетка Пела кори ћерку Јоку. 

Тетка Пела заложила ватру у кухињи, гурнула кочанке у црни шпорет, ватра  

сукну и разбукта се, па само бубња. Млеко поче да кипи, а тетка Пела из све снаге ус 

тима ззадува у пену, да не искипи.  

Напољу магловито јутро: сипи јесења кишица, а оно средина лета, а пред кућом 

блатњаво.  Уђе Пелина покисла ћеркица Јока, љута због каљаве обуће; подигла главицу:„ 

Имам у Београду тетака ко глиба!“. Спомену и две Јеврејке, што је чика Љубо довео у 

Узовницу на почетку рата, да их спасе од Немаца.  

Тетка Пела, строга и трезвена жена, се разљути, зграби кочанку, поче њоме да 

удара Јоку по задњици:„ Јели ти, ти имаш тетака ко глиба у Београду, јели ти, срам те 

било, ко је глиб?“. 

Јули 1947. године - Јела Мићић, сестричина бабе Бојке се удала за ковача 

Раденка Пуцаревића. 

Баба Бојка је из Цулина, села низ Дрину, ка Зворнику: потиче из  породице 

Трифуновића, који су дошли у Цулине из босанског Осата. Баба Бојка нам је радосно 

јавила да се Јела, ћерка њене сестре Василије удате за Јефту Мићића у Великој Реци, 

удала за узорног узовничког домаћина, Раденка Пуцаревића:„ Раденко Пуцаревић је 

домаћин, најбољи ковач, имаће моја Јела среће са њим, да се окући и да роди ђецу!“ 
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Јела је понекад долазила уз наш сокак, повисока и светлокоса, а баба Бојка би 

изашла пред њу, раширила руке колико може, загрлила би је као своје дете. Јела би 

пољубила и помиловала нас децу, па би извадила из сукње коцке шећера, и понудила 

нас.  Баба Бојка воли својту. 

Раденко има два брата, Драгољуба и Рајка, и неколико сестара.  

Његов живот је необичан и узбудљив, као у роману. Учио ковачки занат у 

Љубовији 1939. године; био калфа у фабрици наоружања у Ваљеву, исте године дошао  

кући у село, био ковач до 1944. године, био сувише млад за мобилизацију. Но 1944. 

године га мобилисаше партизани, послаше га на Сремски фронт. „Ајој, Сремски фронт 

је био кланица за Србе, убијали их Немци, усташе, домобрани, сви до зуба наоружани, а 

ми без оружја; кренемо ми, необучени и голоруки на бункере, ајооој; они само косе, а ми 

падамо к'о плева. Ништа нисмо урадили, само смо гинули, победили смо тек када су 

дошли Руси.“  

Раденко застаде, отпи мало џане, па хукну:„ Кренемо ка Славонији, а у Поповачи 

ме рани гелер у ногу. Еве га, ту је“, па показа руком.  „ Јој, мили бого, заробише наши 

домобране; они су до јуче убијали Србе, а саде, наједном, само променише униформе, 

постадоше партизани, а неки подобијаше  и чинове, уместо казне.“  

„ Јес, то ти је Титино братство и јединство!“, узвикну Мишо Еро, нестрпљив да 

каже своју реч.  

„У Глини још веће чудо невиђено, доведоше једну бригаду балиста са Косова, 

иста прича, и они постадоше партизани. Били смо у Шибенику, а иза брда ти се пред 

четом помоли голема вода, ниђе краја; већина нас момака никад није виђела море; 

гледимо у море и чуду се не можемо начудити како се не излије.Па онда пођосмо назад 

за Грахово, Дрвар, Кључ, Јајце, па возом до Сарајева. После кренусмо у Србију, преко 

Соколца, Хан Пијеска, Власенице, дођосмо у Зворник.“  

Неко уђе у собу, Раденко устаде, изљуби се са њим. Отпи из флше, замириса 

џана, па настави живо да прича гледајући у сто:„ Требало је да наш одред иде Ваљеву, 

доведоше нас у Цулине, на газ преко Дрине, вода плитка, ал’ ледена, ко нож те сече међу 

ногама, а брза. Бог те твој, брза, јака матица оће и да обори; неки попадаше, однесе 

Дрина људе, коње и митраљезе; људи јаучу, подавише се. Пређосмо Дрину, одосмо на 

Пецку и Ваљево. А тамо војна музика и цвијеће. Онда одосмо да јуримо четнике. Ми 

кренемо, кад наиђоше немачки авиони; ми полегасмо у бујад, по автуши, 'оће да нас 

побију ко зечеве. У'ватили су Рачића (четнички војвода) у Торнику, у склоништу, неко 

га изд'о; убише га на лицу места; ставили га мртвог у двоколице: коњ вуче двоколице, а 

ноге му се дрљају по земљи. Неки Коста, који је био Рачићев јатак, добио је двајес 

година робије. Био сам две године у партизанима, све до децембра 1946. године. “ 
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Раденко је добио признања и медаље за ратне заслуге. 

Кад год прођемо поред Јелине и Раденкове куће, увек Јела изађе пред нас на 

ограду, пресретна и насмејана. 

Деда Велизар често спомиње Јефту Мићића из Велике Реке. Видео сам га и ја, у 

пар наврата. Стамен, смирен и одан, подсећа на течу Добру Пановића: сијају му мудре 

очи. Баба Бојка подсећа на Јефту, смирена је, скромна, радна и послушна. Размишљам да 

ли тата личи више на бабу Бојку, или на деду Велизара?. Чини ми се да је попримио од 

свакога од њих понешто. Уме да буде смирен и помирљив, што ми личи на бабу Бојку. 

Али наслућујем и неке карактерне црте деде Велизара: тата уме да буде строг, има у 

себи нешто што тера на послушност. 

              6. август 1947. године - Спаваћа соба у Узовници. 

Летовања код деде и бабе су увек била незабораван доживљај.  

Отац само што је дошао радостан из Крушевца, добио одсуство, орасположио се 

оран да се одмара. 

Поштар се развикао гласно са пута са дна сокака: стигла из Крушевца депеша за 

Милана Крсмановића! Тата се брзим кораком упути благом низбрдицом низ сокак Уз 

сокак се пео брзим корацима кући, држећи телеграм виисоко у руци,  приближавајући у 

ходу је говорио гласно; глас  му пригуши шуштање лишћа липе под налетом ветра, 

разазнасмо:„ Зову ме из Дуванске станице у Крушевцу, морам  одмах да отпутујем!“.  

Отац је био незадовољан, шта може, дужност је најважнија, па нам рече да иде 

првим аутобусом за Ужице, и да ће тамо ухватити воз за Крушевац. Имао сам утисак да 

оцу, ипак, помало прија сазнање да је неопходан као стручњак, да не могу без њега.  

За нас је његова пословна обавеза увек била најважнија, сматрали смо да наш 

отац има значајну мисију. 

Отац и мајка се лепо слажу. Тата је мужеван, поједине жене су говориле да је 

„згодан човек“; и мајка је важила за привлачну жену, што смо и ми запажали по 

поступцима неких мушкараца, када би били у њеној близини.  

Међу нашим родитељима није било љубоморе. Мама је, додуше, пребацивала оцу 

што је, повремено одлазио на партију карата у стан распуштенице у Крушевцу. Тамо је  

долазио и наочит пуковник, нежења, који је био један од команданата крушевачког 

гарнизона; виђао сам га понекад у друштву са татом.  

Не би се могло рећи да су то били изливи љубоморе. Уосталом, мама је тада била 

у праву. Да ли су се ти његови поступци урезали мами у сећање, нисам знао?.  
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Отац никад није показивао љубомору када је мама била у друштву младих и 

привлачних мушкараца. Он је био смирен и самоуверен, мада би се понекад намрштио 

од неспокојства, које је умео вешто да прикрије. 

Уосталом мама захваљујући својим достојанственим манирима узорне супруге и 

мајке, никад није ни давала повода да тата посумња у њу.  

За време рата у Узовници сам био сведок необичног догађаја: мама ме је водила 

за руку према нашем сокаку путем изнад Дрине. Из даљине нам се приближавала група 

распојасаних раздрљених четника, испред свих је кочоперно газио четнички војвода, 

људина од човека познат по  плаховитој и непредвидивој нарави.  

„Јели, море, ко је ова жена?“, загалами из даљине, упиљи у маму као хипнотисан 

махнувши осионо руком према њој, као да је власник свега живог у селу. Људи око њега 

почеше да га смирују, објашњавајући му да је она удата и из добре породице.  

Мама енергично убрза према кући, пазећи да га неким својим неодмереним 

поступком не изазове. А њега су снажни , али благонаклони четници из првих редова 

одвлачили од ње. Помало се отимао осврћући се у ходу према нама. Утом из сокака 

изађоше ка нама деда Велизар и тата; опазили су да се дешава нешто чудно, јер се 

четнички војвода, кога су његови људи благо држали за мишице одвлачећи га 

помирљиво у страну, стално љутито окретао ка нама, изгледа да је био поднапит. Деда и 

отац нам приђоше намрштени, а четник се смири. Запазио сам да се тата тада осећао 

врло непријатно, али ништа није казао. 

Спаваћа соба у кући у Узовници је најдраже место. Кад год уграбим иоле 

слободног времена од послова које ми одређују деда и баба, одмах узмем књигу, завучем 

се у кревет, па се сатима загњурим у драге странице. Читам све што год ми падне под 

руку, идем по селу, и питам све редом да ли имају неку књигу; сви ме већ добро знају по 

томе, смеју се, претурају по буџацима, да нађу било какву стару, пожутелу купусару. 

Књиге гутам, нестајем из стварности. Изнад кревета је велика слика Богородице; 

лево од улаза је лимена фуруна, а изнад ње слика Светог Јована; ту је, понекад, деда 

долазио у рано ујутро, да се помоли богу. Соба има два прозора: један је закриљен 

дебелим решеткама, а други није; нисам могао себи да разјасним зашто су само на 

једном прозору биле решетке, и то на ономе где је био високи земљани зид, а није их 

било на другом, ниском прозору?. Код прозора са решеткама је на зиду велика слика 

групе војника, испод слике написано:„ Класа коњичке резервне школе, Земун, 1927.-

1928. године``, препознао сам тату. Служио је војску у Коњичкој школи у Земуну. 

У необичној атмосфери мира, и путовања кроз време и простор. у муклој тишини 

собе би зазујала велика мува зунзара. Био сам сретан.  
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Замишљао сам светлу и блиставу будућност; говорили су ми у шали да ћу бити 

научник или проналазач; сусед Стево Живановић ме, кад год дође у посету, би ме весело 

запитао:„ Ђе си, пилот?“.  

Овај део Србије је богат рудама; када год бих ишао уз Грачаничку реку, видели 

би се жути трагови, једном нађох комад камене руде изнад пута, покрај стене. Причао 

сам то у Узовници, а један скојевац узвикну: „Рудник Велики Мајдан држали су странци, 

Енглези, а сада је наш, и нема више стране експлоатације!“. 

У дворишту куће у Узовници из земље вири камење; замишљао сам да је то 

рудник, а да сам ја истраживач; повремено сам узимао чекић и кљешта, и „копао руду“. 

            7. август 1947. године - Кум Бошко Томић. 

Отишли смо у Братунац у посету породици чика Влајка Зарића. Његовог сина 

Велу нарочито памтим по томе што говори гласове ћ, ч и х, као што то говоре 

братуначки муслимани; после сваких неколико речи обавезно узвикне: „болан, бона, ба“. 

Вело седе, стави  лактове на сто, као да нешто важно хоће да каже:„ Мишу, сина Бошка 

Томића у Београду претукли, сломили му кичму.“ 

„ Како се то десило?“, упита потресена мајка, иако је већ нешто била начула.  
 
„ Претукли га ђаци, нешто је каз'о болан, изгледа да је рек'о да је и Титу и 

Стаљина створио Бог, ајде ба.“  
Сви присутни су утучено зурили испред себе ништа не испитујући даље. На то 

љутита жена рече:„ Бошко Томић је љута реакција.“  
Велина сестра се не слаже са њом:„ Бошко Томић је српски патриота, они су га 

лажно прогласили за верског фанатика и националисту.“ 
Страх се свима увукао у кости.   
Зар је могуће, све ово ме подсети на наш страх у Љубовији за време немачке 

окупације. 
(Напомена Аутора: Бошко Томић је био професор гимназије и писац, за време 

Аустроугарске је био у истом разреду у тузланској гимназији са Гаврилом Принципом; 
били су кумови; Томић је био секретар тајне школске организације Младе Босне, а 
Принцип њен члан. После атентата на принца Фердинанда био је осуђен на 11 година 
робије, 28. јуна 1914. године; за време рата је био у аустроугарским казаматима. 
Завршио је студије у Краљевини Југославији, предавао је српскохрватски језик и 
југословенску књижевност у Трећој мушкој гимназији у Београду. Био је, у то време, 
задојен левичарским идејама, због чега је имао извесних политичких тешкоћа. Видећи у 
шта се извргла идеја комунизма у СССР-у, 1935. године је доживео преобраћење, и 
окренуо се вери, историји и својој нацији. Одиграо је извесну улогу и у пучу 27. марта 
1941. године, његов син Слободан је био зет познатог политичара Радоја Кнежевића. 
Окупацију је провео у логору на Бањици. Када су на власт дошли комунисти 1945. 
године, био је у тронедељном кућном притвору; затворили су га официри совјетске 
НКВД, држали га без хране, са револвером на челу, после двадесет дана испитивања је  
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оседео. Затим су се наставили прогони титоистичких власти. Судбина професора Бошка 
Томића је судбина српског интелектуалца и патриоте, које су сви прогонили: 
Аустроугарска, Немачка, Совјети и југословенски комунисти. Његов син Слободан, 
рођен 1923. године, је за време рата био две године на принудном раду, затим се борио 
на Сремском фронту; упознао младу лекарку Рускињу, одбио је њену брачну понуду јер 
је био верен, 1945 године је осуђен на казну затвора од шест месеци. Млађи син, Миша, 
је у јануару 1947. године био  претучен у школи, сломљена му кичма; кћерку Наташу су, 
1953. године, насилно сместили у лудницу после иступа на скупу студената на 
Архитектонском факултету, када је устала и гласно казала да је њен отац стварао 
Југославију, а да га нове власти прогоне. Слободан је, 1961. године, преко Швајцарске 
емигрирао у Канаду, где и данас живи са породицом. Професор Томић је био прогањан 
до смрти.) 

 
12 -Август 1947. године - Нада у Дечјој клиници у Тиршовој улици у Београду. 

Сестра Нада, једногодишња беба, одједном се разболе, крушевачки лекари 

рекоше мами: `` Хитно на лечење у Дечију клинику у Београд.`` 

. Мама одлучи да и ја путујем са њима .Одсели смо код тетке Мире, мамине 

сестре, и тече Остоје, у Улици Краља Владимира, на Вождовцу. Њихова кућа је мала 

приземљуша, зарасла у дрвеће, али је у њој удобно.  Њихов стан је разрушен за време 

бомбардовања Београда, 6. априла 1941. године, па су изнајмили ову кућицу од рођака 

који се зове Вељко. 

Течо Остоја је висок и поснажан црномањаст човек, пореклом из Сребренице, 

познат као весељак: стално пева и шали се, личи на глумца у позоришту. Тетка Мира је 

средњег раста, светлосмеђа, добре нарави; пресрећна је што смо дошли, сушта 

супротност мужу, мирна и сталожена. Немају децу.  

 Течо Остоја, запослен као пословођа у продавници мешовите робе код Трга 

Славије ме поведе да ми покаже где је његова радња:,, Да упознашш Београд.`` Из брзог 

трамваја промичу падине са клупама, весели младићи и девојке се кикоћу, млатарају 

рукама, деца јуре на све стране. Заволех Београд, диван град сав обасјан сунцем.  

Показао ми је потом са брежуљка повеће брдо:„ Оно је Авала, дивота, запуцам 

одавде, преко Кумодража, па пешке, све до самог врха Авале!“. Навирала су му сећања: 

„ Кад сам  дошо у Београд за калфу из Сребренице, 1924. године, мучио ме газда, био 

сам немиран, прави чатал, он ме обеси за гвоздену челенку за ноге. Иш'о сам на Саву код 

Аде Циганлије да гледам сплавове, који  су долазили низ Дрину до Шапца, а одатле 

Савом до Београда; плак'о сам к'о мало дете од  среће, то ме подсећало на родни крај.“  

На згради где је била та продавница на Славији, (близу зграде а у којој се сада 

налази ресторан Мекдоналдс), на зиду је ћирилицом писало „Мин нет“. Тај натпис сам 

прочитао на многим зградама у Београду. Течо Остоја је опазио моју радозналост:„ То 
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на руском значи  да нема мина“ Руси су, када су ослобађали Београд, сваку кућу 

проверавали, да виде има ли мина.“ 

Уз широку улицу што се од Трга Славије благо пење, куља колона снажних 

младића, као да извиру однекле, из неке реке понорнице, стално наилазе и долазе, негде 

журе, закрчили саобраћај. Корачају брзо, извијају се снажна тела,. као да некоме пркосе, 

као да су кренули у окршај.Течо Остоја виде моју радозналост:,, Навијачи, иду на 

утакмицу, играју Црвена звезда и Партизан.``   

Са њима живи и тетка Милена, стално тужна и утучена; развела се у Сребреници, 

нешто није ишло. О томе није хтела да говори, па су сви ћутали. Скуваше кафе, 

окренули шољице да гледају у њих; док су чекали да се осуше, тетка Мира поново 

спомену:„ Мишо, син кума Бошка Томића непокретан.“ 

Чика Вељко прошапута:„ Бошко Томић је националиста!“.  

Разговарали су о куму Бошку Томићу. „ Истерали су кума Бошка из школе, кажу 

да је реакција!“, уздахну тужно тетка Мира..И одједном ућута. Тетка Милена се сва 

бледа и задихана, унела мами у лице:„ Зоро, Мишо кума Бошка не може на ноге, доктор 

Веселин Савић га је сместио у клинику.“  

Чика Вељко додирну маму по рамену:„ Зоро, припазите ти и Милан шта причате 

пред децом. Ти не би требало то да слушаш!“, окрете се ка мени намрштен. 

Тетка Милена погледа у земљу и промуца:„ Професор Томић је Младобосанац, 

задојен идејом Југословенства, велики словенофил. Видео је све Србе уједињене под 

једним кровом у пређашњој Југославији, Југославија је за њега била право решење за све 

јужне Словене.“  

Чика Вељко тужно климну главом:„ Бошко је био огорчен на поједине 

аустроугарске службенике словенског порекла у Босни, дивио се онима који су били 

храбри да подрже потлачену словенску браћу, а презирао је оне каишаре који су дошли у 

Босну да се богате, да киње своје словенске саплеменике.“  

Течо Остоја се није слагао са Вељком:„ Ама није то Вељко, зато што је Бошко 

Томић причо свашта пред његовом децом, па их изазв'о против режима, то је много 

сложеније.“.  

Вељко ућута му се окрете: ,, Није само то у питању`` 

Утом неко залупа у дрвену капију дворишта, чуше сед кораци, у просторију уђе 

млад, крупан човек у униформи милиционера, сав радостан и озарен, са свима нама се 

пријатељски поздрави; сазнадосмо да је из Узовнице, на служби у Београду, повремено 

би навратио до тече Остоје. 
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Политички разговори се до мене ретко досежу, лепо ми је у школи, најбољи сам 

ђак, омиљен међу друговима; отац је директор, имамо леп стан, сви смо здрави и весели. 

Певушим у себи често песму „ Друг нам Тито, борац за слободу, води народ свој.“ Ова 

мелодија ме очарава: друг Тито је диван, почела је изградња и обнова земље, треба да 

учим и дам свој допринос. На писменом задатку  из српског сам  недавно опет добио 

петицу. Описивао сам сјај, сунце, величанствене подухвате. Учитељица је пред свима 

прочитала мој писмени задатак:„ Направићемо хидроцентрале, засијаће наша села, 

обновићемо порушене путеве и мостове, изникнуће фабрике, школе, болнице, станови, 

нас води наш друг Тито.“  

А ово што сада они причају? Ваљда има  разлог и за то, то је револуција, а неће 

ни она вечито трајати, биће боље.  

Ипак, био сам исувише мали да разумем. 

     14. август 1947. године - Посета ујки Влади Беатовићу. 

Мама је била нестрпљива, пошли смо у посету њеном ујаку Влади Беатовићу, 

брату баке Саве, и ујни  Радојки, са њима су њихови синови Мишо и Душко. ,, Станују у 

Карађорђевој улици, близу Саве`` чух мамин глас пригушен клепетањем трамваја који се 

приближавао Славији са Вождовца.  

Са Трга Славије погледах низбрдо, као са неког брега, низ широку, дугачку и 

стрму улицу јуре узбрдо и низбрдо трамваји, клепећући точковима бесно звоне; чини ми 

се да дрљају платформом, као трбухом, по асфалту. На дну те улице је широка сура 

зграда, као таман висок зид затворила видик.  

„ Ово доле је Немањина улица. Она широка зграда на дну Немањине улице је 

Железничка станица, сећаш  се, ту смо стигли возом?“, показа  мама руком 

 Кретосмо пешке окомитом Немањином улицом. Приближисмо се Железничкој 

станици, на њој исписани велики латински бројеви. ,,  Зашто нису оно наши бројеви, 

него латински?``, очекујем од маме одговор. `` Давно је направљена та зграда, још у 

прошлом веку, тако је онда требало, па иако су се времена изменила, сада не могу то да 

избришу``, изгледа да мама није спремна да ми објасни о чему се стварно ради?   

Иза станице искрсну велики мост, штрче увис зелени масивни гвоздени лукови,  

преко моста је баш тада прелазио огроман камион. На њему цео мањи авион. Авион кога 

сам досада виђао само високо на небу, сада је на земљи, ту близу , недалеко на камиону. 

Узбуђен, повукох благо мамину руку, да приђемо да видимо авион:„ Нема времена!“ 

поведе ме брзо даље. Камион са авионом  замаче брзо иза масивних лукова моста .. 

Породица ујке Владе станује у великој сивој згради, преко пута повећег парка, 

попесмо се укруг уз степенице подоста високо.  
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Куцнусмо, отвори нам врата дечко, учтиво нас поздрави. Још са врата покуша да 

се у нашем правцу подигне са кревета висок кошчат средовечни човек, да нас препозна.. 

Насмеја се широко, прерадостан што нас види. Био је сретан. Ујко Владо затечен нашим 

доласком, лежећи у кревету је пред нама у руци држао савршено верну макету Ајфелове 

куле, направљену од дрвета: изгледала је баш као на слици. Обрадован нашом посетом , 

најзад је полако одложи на ормарчић поред кревета. 

Ујну Радојка затекасмо поред шпорета са џезвом у руци, кувала је  кафу. Скоро да 

џезву испусти кад нас спази н вратима, повика мамино име, изљуби се радосно са њом, 

ујко Владо се ослони на лактове, мама га загрли. Синови, Мишо и Душко прекидоше 

игру шаха, учтиво стадоше пред нас без речи. И са њима се сви обрдовани изљубисмо. 

Ујко Владо онако укочен, ископнио, осматра нас мутњикавим погледом уморних 

очију повучених убоко у оне дупље, понављајући:„ Јој, моје Зоре, јој, моје Зоре!“. Онда 

се окрете на страну: нешто га је мучило, па поче да дрема, као да хоће да прикупи снагу. 

Мада је мршав и изнурен човек, болест није стању да укрије његову снажну телесну 

конструкцију, издужио се, као проштац од врха до дна кревета, учини ми се да је 

дугајлија. Вирио је испод јоргана, као дете које се крије од некога, али је ипак имао снаге 

да се обрадује.  

Наслони се на лактове, хтео би да устане, као да се не мири са својим тегобама.  

Ујна Радојка је дежмекаста, има превремено остарело лице, тужно нам показа 

руком на макету у руци ујке Владе:„ Наручио му француски дипломата!“. 

. Није ми јасно како је срео тог страног дипломату коме прави ту макету?. Откуд 

он са страним дипломатама? Незгодно је дружити се са капиталистичким дипломатама,?. 

Ујна Радојка повуче маму у страну, шапућући:„ Јој, моја Зоро, Владу су 

прогонили Немци за време рата, а кад дођоше ови, бијо шест месеци у истражном 

затвору у Тузли, а онда опет у затвору у Лозници; проп'о је тамо, оболио од 

туберкулозе“. Обори главу, па само јечи:„ Прогонили га Немци за време рата, окривили 

га да је као управник Дома за незбринуте у Бањи Ковиљачи чувао комунистичке 

илегалце; похватали их Немци “. Испи гутљај кафе, па заплака:„ Сад га ови оптужили да 

је сарађив'о са Немцима, а он чист к'о суза; прво Немци а сада ови, поштене Србе нико 

не воли.“ 

Ујко Владо је плав, као и већина Беатовића; ослонио се на лактове, болна гримаса 

му грчи лице, види се да је све чуо, хоће да каже нешто, али га стегла кнедла у грлу; 

устаде и оде до клозета.  

Ујна Радојка сажаљиво рече:„ Не може ништа да једе, само га пројури“.  

Врати се, сав бео у лицу; изгледа као фреска, а очигледно био крупан човек.  
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Леже у кревет, покри се, нађе снаге да прозбори, као да му се врати снага:„ Све се 

на нас Србе окомило, шта смо све претрпели од Аустроугара, од усташа, од Немаца, а 

сад опет невин страдам?.“  

Мама ме снуждена погледа:„ Иди тамо, у другу собу.“ , показа ми руком. 

Знао сам да мама не жели да слушам политичке разговоре.  

Ипак сам са стране радознало пратио шта се говори и дешава, мада сам једва 

чекао да одем да се играм са децом на Вождовцу. Видех из друге собе да Ујки Влади 

засузише очи, обриса их рукавом кошуље:„ Борим се за правду к'о слуга Јернеј, к'о кмет 

Симан, тек сад разумем шта су све претрпели моји отац и стриц у аустроугарским 

логорима, к'о 'велеиздајници', и они су прошли, к'о и ја, кроз Тузлу.“ 

Штрецнух се на реч Тузла, сетих се да је и ујак Вељо у августу 1941., био пре 

одвођења у Јасеновац спроведен из Зворника у Тузлу. Нешто ми се слагало у мислима, 

па сам на различите начине изговарао име града Тузла; имам обичај да тако обрћем ред 

слогова у речима; почех игру: 'Ту', па онда 'зла', и срочих да је она зла. Ко је зао?“.  

„ Нећу да причам пред дететом“, помилова ме у другој соби погледом ујко Владо, 

„биће њима, деци, можда боље, али ја то нећу дочекати. Наша је судбина да страдамо, и 

да се боримо за правду!“. 

Кад год погледам ујку Владу, сетим се прича о надалеко познатом босанско-

херцеговачком борцу за правду, Васи Ерићу, Лудмерцу из околине Братунца.  

Деси се невероватна случајност! Ујко Владо се раскрави, живну, седе у кревету, а 

ујна Радојка му стави јастук под леђа. Просто се препороди, врати му се снага, у лице се 

врати свежа боја; као да ми је читао мисли, започе причу:„ Васо Ерић је цео живот 

слуш'о мудре и штитио нејаке, рођен 1844. умре 1932. године; био је у одметништву пре 

доласка Аустругарске1878. године, вратио се из шуме убеђен да ће бити боље, да ће се 

брзо решити аграрно питање, и да ће кметовска селишта вратити онима који их обрађују. 

Видећи да се неправда наставља, као под султаном, Васо настави борбу и против нове 

бирократије и неправди; критиковао је анексију, повезао се са мајором Костом 

Тодоровићем, преживео ратове, албанску голготу, прошао бањалучки процес за 

велеиздају. Ипак је доживео дубоку старост. А мене сатреше у Тузли.“  

Опет клону и побледе, a ујна Радојка му даде кашичицом неки лек, он  звучно пр 

огута.. 

Нисам схватао о чему се ради?. 



201 
 

Мама заћута тужна, изгледа да ни она не може то да разуме, како је могуће да 

ујку Владу прогоне и Немци и нова власт? Али и мама изгледа размишља као и ја, шта 

се  ту може, биће боље ускоро?  

Као да чита њене мисли, ујна Радојка настави:„ Зоро, ови данас не воле мудре и 

поштене људе, јер мудри виде шта нам се спрема; није добро, Зоро, спрема нам се све 

најгоре. Тек ће се то видети, а сада гутамо удицу.“ 

Ујко Владо опет узе ону макету Ајфелове куле. Нада му је сијала на лицу. Сетих 

се једног податка из Свезнања: Ајфелова кула у Паризу је омиљено место самоубица. 

 У повратку опет прођосмо поред издужене зграде железничке станице. Боду ми 

очи латинске бројке изнад улаза.? 

Успесмо се стрмом улицом до центра Београда, до Теразија. Прошетасмо поред  

сјајне велике зграде у центру Београда, мама рече да је то позориште, па стадосмо да 

погледамо плакат, а на њему пише:' Вечерас у  20.  часова представа Лабудово  језеро од 

Чајковског'. Сетих се одмах совјетског филма у Житковцу у коме балетски ансамбл из 

Москве даје представу Лабудово језеро за градитеље далеке сибирске земље. Одјекнуше 

звуци  клавира: то у мојим мислима, засвира партизанка Мојца у партизанској болници у 

Соколу 1941.године.  

Ова мелодија ме упорно прати од августа 1941. године; само се изненада појави 

кад се најмање надам, као да хоће нешто да ми саопшти, да ме опомене? 

  15. август 1947. године - У посети ујки Ђорђу и ујни Ивки Беатовић. 

Бака Сава данас бану у чика Вељков стан на Вождовцу, стиже из Братунца 

држећи у руци жућкасти коферчић. Истог трена се сетих како смо баку Саву срели за 

време рата у бежанији у шуми у Рујевцу, изнад Узовнице,  питао сам се тада како смо је 

срели баш у тој шуми без краја, у тако великом пространству?.  

Бака Сава, сва срећна, каже да хоће да искористи тај боравак, да посети све њене 

Беатовиће у Београду.Погледах је, насмејана, сретна, сва полетна, као  онда у шуми. 

Пођосмо код Ђорђа Беатовића, њеног рођака.Бака Сава се пење испред нас 

степеницама, иако је помршава и намучена пуна је наде и оптимизма, хода брзо и 

енергично, закуца на врата стана. На праг искорачи ујна Ивка, висока црномањаста 

жена, супруга ујке Ђорђа. Кликну радосно, изљуби се са баком и мамом, а онда гласно 

пољуби и мене у образ, узвикујући моје име.  

Ујко Ђорђе и ујна Ивка Беатовић имају две ћерке сличних нашим година, Миру и 

Бубу. Шапутали су када говоре, сви су били престрашени. Ујна Ивка је Хрватица, 

маркантних црта лица; блиска је рођака чувеног вајара Мештровића; ујко Ђорђо је 
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висок, кошчат и још увек привлачан мушкарац. Иако је двадесет година старији од 

супруге, то се ни по чему не да запазити. Надалеко је познат по својој отреситости и 

разуму. „ Херцеговци су најбистрији од свих наших народа“, чуо сам неколико пута од 

разних људи. 

Ујна Ивка је имала обичај да казује како је за  време рата извлачила партизане из 

немачког затвора, Данас се прва огласи:,,  Леку смо спасавали (Александра Ранковића)“, 

рече ,значајно дижући  руку у вис.  

Није ми довољно јасно како су они за време рата спасавали тог високог државног 

руководиоца?  

Сазнао сам од маме, још раније, да је сестра ујке Ђорђа, Деса, удата за утицајног 

Царапу који је био амбасадор Краљевине Југославије у Немачкој. Једном ми је њихова 

кћеркица Мира показала слику тетке Десе у Берлину, стоји са камером у руци. „ Па то су 

неки значајни људи, капиталисти“, помислих. Царапа је, за време Другог светског рата 

био важна личност у Недићевој полицији. Према ономе што сам чуо од Беатовића, он је 

спасавао Србе и друге невине жртве од прогона. Да ли је увек поступао како треба? Био 

је у Влади Недића немачког намесника Србије? Не знам. Чуо сам, да је после рата 

избегао у Америку, да имају сина. 

Ујна Ивка грли маму, коју много воли, погледа је право у очи:„ Зоро, шта 

комунисти чине Ђуки (Ђука Дуњић сестра ујке Ђорђа) и Вити (њеном мужу)?“. Па 

тужно додаде:„ Нећу ни ја још дуго, болујем од више болести.“ 

Ујна Ивка наче причу о ујки Драги Беатовићу, бака-Савином брату. Сетих га се 

одмах, пажљив читалац ће се сетити да је он за време рата дошао на челу чете партизана 

у Узовницу, код деде и бабе, баш када су дринско острво Крсмановића Чагељ, 

бомбардовали руски авони. Поново смо га видели када смо ишли коњским колима у 

Лозницу 1945. године. Остали су ми у сећању његова издужена витка фигура, црна коса 

и ненаметљива мудрост.  

Сви су радознало гледали ујну Ивку, нестрпљиви да чују причу о ујки Драги 

Беатовићу. Кад чу име свога брата, бака Сава се усправи, поче пажљиво да слуша. „ 

Спасисмо Драгу из немачког логора у Шапцу“, стви ујна Ивка руке испред себе на сто.  

Сазнах из даље приче мени непознату ратну судбину ујке Драге: био је у 

партизанима, заробили га Немци, сместили у злогласни затвор у Шапцу. Једног дана га 

изненадно позва у канцеларију управник шабачког затвора, а ујко Драго помисли на 

најгоре. Овај прво упита уљудно ујку Драгу:„ Знаш ли ти Драго Беатовићу оног 

Царапу?“. Ујко Драго климну главом. „ Дошла је наредба да те одмах ослободимо, али 

уз твоје чврсто обећање да ћеш да приступиш четницима, и да више немаш никакве везе 

са партизанима?.“  
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Ујко Драго обећа. Али, чим га ослободише, он се врати у свој партизански одред.  

Ујна Ивка се опет тужно огласила: ,, Нема нам нешто Драге, сад је он дрматор.“ 

„ Дош'о би он Ивка, да сме, но не сме, болан, кад би се нешто заузео за нас, 

прогут'о би га мрак“, брани бака Сава свог вољеног брата. 

Гледам ујку Ђорђа који је још увек привлачан мукарац. Сетих се једне приче из 

Братунца, да се у њега смртно заљубила лепотица Фатима, кћерка источнобосанског 

хоџе,  но, од тога није било ништа, вера им је бранила, једва  су је одвратили да не скочи 

у Дрину са моста у Старој Љубовији.  

Иако је ујна Ивка отресита и привлачна жена, често је мрзовољно запажала 

понеки топао женски поглед бачен у пролазу у правцу ујке Ђорђа, помало је ласкало 

њеној женској сујети да види како младе и лепе жене загледају њеног двадесет година 

старијег мужа. Једна жена га виде на Цветном тргу, само преврну очима. Ујко Ђорђе је 

необичан човек, мада није завршио високе школе, поседовао је велико знање и  

искуство. 

Ујко Ђорђе воли да се присећа како је некада било у Братунцу:„ Када су 

Беатовићи дошли у Братунац 1898. године, беше свега пет кућа; Вук Живановић је 

становао у својој кући, која још постоји. 'Бегов хан' је био тамо где је сада кућа 

свештеника Србољуба Блажића. На месту где је кућа Влајка Зарића, имао је Авдибег 

Рустамбеговић штале и шупе; једну од тих шупа даде моме оцу, који је поправи за 

становање; дође наша породица; било је ту само једно одељење, а на средини је 

постојало огњиште, изнад кога су биле закачене вериге; на огњишту је ложена ватра, на 

којој се кувало и пекло, и око које смо се грејали, јер смо сви спавали у истом одељењу. 

После из Жањевице, дођоше у Братунац Лука и Миле Савић, а и Мићо и Гаврило 

Рончевић“. 

„ Јес, баш је тако било Ђорђо, дао нам Авдибег да тамо живимо“, присети се бака 

Сава. 

Запазио сам да бака Сава и тетка Милена име Авдибег Рустембеговић изговарају 

са неком понизношћу, коју се труде да сузбију, и које се чак и стиде. Скоро да сам се и ја 

постидео, зар они да зазиру од неког бега Рустембеговића? Бака Сава, када изговара 

назив села Суха, глас ``х`` прогута, изговори га као Муслимани.  

Хтедох да замолим ујку Ђорђа да још прича, али он је то и сам урадио. „ Дођоше 

у Братунац међу првима Мујага Буљубашић трговац, Ђорђо Николић, пекар, Ђорђо 

Костић, сајџија, Стефан Сабо, ковач, Хусо Диздаревић кафеџија, Марко Ћирић лончар 

дође негде из јужне Србије, Драго Мићић из Подчауша.“  
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Ујко Ђорђе се насмеши, као да хоће да се нашали:„ Хусо Диздаревић је дош'о из 

Сребренице; био нежења, имао је малу кафаницу, продавао је чај и кафу, зими салеп, а 

лети химбер, (заслађена вода, зафарбана неком црвеном бојом); кафана је имала три 

прозора, а уместо стакла беше залепљена хартија пенџерлија.Под је био од земље, а била 

су ту и два стола, са ногама укопаним у земљу; око стола су биле дрвене клупе, укопане 

у земљу; у једном ћошку је Хусо им'о кревет и постељину на коме је спавао, а у орману 

беху џезве и филџани; за вратима је држао канту за воду, и код канте обешено плехано 

лонче, из кога су муштерије пиле воду и саме се служиле.“  

 Сви су нетремице гледали у ујка Ђорђa, видело се да их то што он говори јако 

занима. Ујко Ђорђе застаде, појави му се загонетан осмех на лицу, као хоће да каже 

нешто забавно; мало се устручавао и гледао у нас  децу, па најзад проговори:„ Хусо је 

био женомрзац, али се хвалио како ноћу сања лепе жене. Кад му се то деси, не отвара 

радњу пре 9 или 10 сати.“  

Ујна Ивка се на ово слатко насмејала, скоро се закикотала, као девојка. Бака Сава 

упита весело:„ Ђорђо, бога ти , како се свега тога сјећаш?!“ 

Онда се ујак Ђорђе опет уозбиљи:„ Свет се променио, људи се изменише, 

позаборављаше заслуге ранијих генерација, а ето, мој отац је отворио први дућан у 

Братунцу; избор је био мали: кафа, шећер у главама (главе су умотавали у дебљу плаву 

хартију, која је употребљавана као лек), а било је у продаји и зејтина, свећа лојаница, 

петролеума за осветљење, коњских потковица и ексера, који су израђивани у Варешу. 

Много се продавала хартија пенџерлија, калај, нишадор, а било је и луча за осветљење; 

трава росанија се продавала као чај против гујавица (пантљичара). Муслимани су 

куповали бур у зрну, и стављали га у табут и одело меита (мртваца) приликом сахране, а 

хрмзу су употребљавале муслиманске жене за скидање длака; муслимани су обавезно 

калајисали посуђе. Све до 1907. године се мерило на оке и аршине; било је и много 

неписмених, па су се служили рабошем“. 

Опет застаде, као да га мрзи да прича и да се сећа. „ Када на Видовдан 1914. 

убише у Сарајеву принца Фердинанда, настаде мук у Братунцу; сви се повукоше у куће, 

затворише радње, појави се војска и жандари на коњима, а мене ухапсише, па право у 

затвор. Пред објаву рата Србији, 26. јула 1914. године, одведоше у затвор и мога оца 

Павла, као и Влајка Зарића и друге виђене људе. Онда нас поведоше у сребренички 

затвор, док су нас водили кроз Братунац, истрча вриштећи моја мајка Госпава а шуцкор 

је удари кундаком у груди.“  

Знао сам да је Госпава, мајка ујке Ђорђа, касније обешена у Тузли, зато што је 

помагала српске комите.  
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         Ујко Ђорђе тужно погнуо главу:„ Мајку више никада нисам видео. Многе 

Братунчане и Сребреничане из околине су отерали у логор у Арад, тешко је и замислити 

шта су наши претрпели. Прво их све спровели у Тузлу “.  

           Штрецнух се, опет Тузла! Стално Тузла! Стварно је та зла.  

           „ Онда послаше у Босански Брод, у карантин, а одатле возом у Арад, Шапроњек и 

друга места. Успут су их на железничким станицама пљували, чупали су свештеницима 

браде, каменовали вагоне. У Араду су око 5500 затвореника стрпали у нездраве, 

смрдљиве, мемљиве и претрпане бараке, које су раније служиле за болесне од колере; 

били су по неколико дана без воде и хране, немајући где да легну, нити чиме да се 

покрију; нечистоћа је била ужасна, инсекти  су им гмизали преко тела, нужду су морали 

да врше у истим просторијама. Онда су почели да им дају храну једном дневно: 

полутруло месо је трпано лопатама, право из кланица, у прљаве вреће. Убрзо се 

појавише свакојаке заразне болести, поразбољеваше се, почеше масовна умирања; мртви 

су лежали поред живих; мртве би ујутру сакупљали на гомиле, а онда би их колима  

вукли на гробље; изгледа да је половина затвореника ту поумирала. Људе су кажњавали, 

окивали и тукли.`` 

         Ово су за мене болна сазнања, нисам знао да је тако било. Али сам лично видео 

ужасе Другог светског рата. Јасеновац је био и гори, тамо су ујку Вељу и маминог ујака 

Ранка Беатовића убили маљем, баш на Светог Саву 1942. године, а колико су тек 

мајчине родбине усташе поклале. javascript: 

open_win('/include/zoom.php?name=&picture=/shope/images/j01595.jpg','326','510') 

Био сам убеђен да ће нова власт све довести на своје место, да је нашем народу 

осигурана сјајна будућност. Нас води наш вођа, друг Тито. Ако има нечега што није 

добро, значи да тако мора бити; то је Револуција, сада је тако, да би сутра свима било 

боље. 

      16 август 1947 године. Мирко Беатовић, брат баке Саве. 

Одосмо и код ујке Мирка, бакиног брата, провео je четири године у немачком 

заробљеништву; повисок, крупан и изразито плав. Изгрли нас све. И он је деловао 

скрушено и утучено. Осетих око њега, и у њему, у просторији ледени страх. Ујко Мирко  

се плаши и своје сенке, помислих.  

Опет се сетих маминих речи, да су се сви они, који су били у немачком 

заробљеништву отуда вратили  измењени. Пред нама је сада мамин ујак Мирко, крајње 

доброћудан, кротак као јагње, неком невољом обеспомоћен, укроћен и утучен., дрхтао је 

због нечега?. Или је то последица заробљеништва? Ујко Мирко је необичан и по томе 
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што је Толико воли маму и нас као своје најрођеније. То се види из сваког његовог 

погледа, покрета, речи. 

Откуд код неких људи такав страх, или незадовољство? Зашто баш они имају 

неприлике? А други немају? Да нису и сами нешто скривили својом 

непромишљеношћу? Појединце власт жртвује због општих интереса?.Можда они и не 

знају да су  сметња? Неки су невини, па ће их касније рехабилитовати?. Као да наша 

власт због нечега, намерно жртвује своје људе? Једном сам чуо утицајног крушевачког 

политичара: „ Револуција гута своју децу!“ Али није рекао зашто то чини. 

Мама загледа снужденог ујака Мирка, засијаше јој очи од налета  туге, коју 

потисну радост, досетила се да нечим охрабри ујку Мирка. Па сва насмејана и 

развесељена поче да му прича о Братунцу и Сребреници; орасположи се, сети се  деце 

мађарских службеника из времена кад је била мала, у доба Аустругарске, играла се са 

њима; одједном је на моје велико изненађење, раздрагано отпевала кратку песмицу на 

мађарском. Изгледала је необично, узбуђено, чак и помало туђе; били смо навикли да 

нам пева омиљену далматинску песму „ Липе ли су, нане, младе Каштеланке“. Зар је 

мама чак знала помало и мађарски, што до тада уопште нисам знао?. 

Знао сам да ће га мама потсетити давних дана. Ујко Мирко живну:,, Чудна 

времена. Што би горе, то је доле; доживех и четврту власт. Сећам се, у Беговом чардаку 

где је сада ваша кућа у Братунцу, била школа; имала је велики печат, на коме је 

латиницом писало: Основна школа Суха. Мењали су се учитељи: Гњатић, Лазаревић, 

Ефендић, Марковић, Беата, Кићовић, Лончар, Ферхатбеговић, и други. У школи је био 

само један учитељ за сва четири разреда, а сваки ђак је носио своју торбицу, у којој је 

била мала црна табла за писање, спужва и писаљка; ђаци су долазили пешице из 

најудаљенијих села. Оцењивани смо картама: црвена је била за одличне и врло добре, 

зелена за добре, а бела за довољне и недовољне. Ђорђе беше немиран, добијао је често 

пацке, али је био најбољи ђак и имао је све саме црвене карте.“ 

„ А одакле је деда Влајко Зарић?“, умешах се у разговор одраслих. „ Влајко је из 

Слапашнице, научио је ковачки занат у Братунцу; обављао је важне послове на изградњи 

моста на Дрини, код Старе Љубовије, био је заточен, робијао у Араду.“  

Мама спомену да је у Босни било и Словенаца и Чеха, који су дошли и развили 

своје занате. Ујко Мирко се прену:„ Јес, сећам се Николе Вучковића пензионисаног 

жандарма, који је водио своју гостионицу, имао је необично честиту сестру Кристину,  

удала се за нашег друга Ивана Маршалека, имали су синове Драгу, Милана и Чеду.“  

Ујко Мирко ту застаде. „ Сетих се, кажу да од Драге Маршалека нема никаквог 

гласа, нестао је у овом рату. Чеду убише немачки војници у Братунцу 1942. године, а 

чујем да Милан Маршалек живи овде у  Београду. “ 
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Ујко Мирко је испричао мами нешто о царским службеницима, што ми је било 

занимљиво:„ Маршалек није Србин, али је волио Србе. Било је разних службеника: 

Хрвата, Чеха, Пољака, Словака, који су гајили наклоност  према Србима, као сличнима 

по крви. Али је било и много оних који су дошли у Босну да се обогате,  неки су били 

безобзирни, себични, или су кињили незаштићене становнике Босне.“ 

Није ми јасно, у школи учимо о Словенима, и кажу да треба да их волимо. Какви 

су то Словени, а тако су се понашали према Србима и Муслиманима Словенима у 

Босни? Запитах ујка Мирка.  

„ Они нису били православци, као Срби“, казала је  мама.  

„ И другачији им је менталитет, више личе на Швабе“, додаде ујак Мирко. Па и 

код нас има много плавих, помислих, ето ујко Мирко је плав, као Немац. Али, сећајући 

се чешких и пољских филмова, закључих да су они ипак светлији од нас.  

Ујко Мирко се насмеши:„ Није њима била важна крвна сродност са нама, него су 

хтели да се улижу Аустријанцима; Хрвати и Словаци у Војводини више воле Мађаре, 

него Србе. Аустроугарска је имала и добрих страна, али јој је било главно да што дуже 

задржи власт над Босном. Наставила је вековну девизу  'Завади, па владај!'“. 

      17 август 1947. године - Улица краља Владимира у Београду. 

Улица Краља Владимира је лепа, на брдашцету је, а близу је и пољанче где се 

лоптам са децом; београдска деца су врло враголаста. Чика Вељко се непрестано шали: и 

он је са Дрине, из Босне. Подсећа ме на маминог течу Саву из Братунца, који ме је, за 

време посета, увек голицао испод браде, шапућући притом:„ Овде киша не пада!“. 

Одвели смо Наду у дечју клинику, негде близу Славије; био је леп, топао и 

сунчан дан; мама је била забринута а и било нам је жао да се одвајамо од ње; беба је 

плакала, а лекар је казао да ће све учинити, и да није ништа озбиљно.  

Сиђосмо на Трг Славија, а тамо се опет ваља река фудбалских навијача. Једни 

вичу: „Партизан !“ а други : „Звезда!“. Групе навијача се, као бујице уливају у једну 

повећу улицу, хрлећи узбрдо ка стадиону где се играла утакмица. 

Београд је град на брдашцима, његове стрме улице излазе на паркове; деца и 

млади седе на клупама у парковима пуним дрвећа; сањам да дођемо у прелепи Београд, 

и да живимо у њему. 

Од дечје клинике води нека дугачка улица, која се спушта окомито надоле, на дну 

те улице бљешти сунчани пожар на зеленожутој Сави. Кад год видим Саву, сетим се да 

се Дрина улива у Саву, да је то и Дринина вода; то ме чини срећним, осећам близину 

родног краја.  
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Диван је Београд, а и близу је Подриња.  

1947. године - Данило Крстајић:„ Друг Стаљин и велики Совјетски Савез нас 

воде у светлу будућност.“ 

Касарна у Крушевцу преко пута дуванске станице је огромна. Тамо су се 

дешавале врло важне ствари. Официри су високи, снажни, тако лепи, сјајни као сунце, 

личе на ујака Божу; на косматим главама накривљене титовке, на њима бљеште као крв 

нове црвене петокраке. Иако су драги, изазивају неодређен страх који потиче из дубине 

бића. То је војска која је ратовала четири године против окупатора, и ослободила нас је. 

Када су били топли дани, војска би разапела шаторе у огромном дворишту испод 

корења јабланова са високим и разгранатим куполама; војници би у топлим вечерима 

полегали по трави, или испред шатора. И певали. У тим ноћима су се одјеци ових сетних 

војничких песама мешали са успављујућим стругањем цврчака; понекад би се, из неке 

далеке баре, умешао у песму и крекет жаба. Осећајни тонови су треперили, подсећајући  

их на њихова далека села, на засеоке, негде у Босни, Македонији, Словенији, на места 

где их чекају њихови најближи, браћа, сестре, родитељи, девојке, супруге, или деца.  

То је била најлепша успаванка. Када бих, у топлим месецима, пошао да легнем, 

само бих чекао да њихов концерт започне. 

Виђам код госпође Ф..која се из Љубовије неком случајношћу нашла у Крушевцу,  

високог и стаситог  пуковника из оближње касарне; увек би ме помиловао по коси, 

хвалећи ме:„ Ти си Титов пионир.“  Због тог доброг пуковника се мало ослободих 

страха, чак и они строги официри из касарне су ми сада заизгледали расположенији и 

драги. 

Пао је велики снег. Татин стражар ми направио скије од две подуже даске; 

истесао их је, изглачао, укуцао два каишчића, пођох да се скијам по узвишицама изнад 

јарка, баш поред ограде касарне. Падина је мала, али је врло забавно. Скијање ми даје 

снагу, живнем, просто се препородим. Мама ми скрете пажњу да се не приближавам 

сувише жичаној огради касарне, спомену стражара који подаље стоји са пушком. Затим 

је безбрижно одмахнула главом, као да хоће да каже да сам ја мали, види то и стражар, 

не може ваљда посумњати у дете?. Али ипак је опрезна. 

Неко ме је гласно позвао по имену; зајапурен, у жару скијања, окретох се, а пред 

мене бану татин пријатељ пуковник, у друштву са још једним непознатим официром; 

сви су се грохотом смејали гледајући ме како се радостан и  занет скијам, не видим 

ништа око себе. Тај непознати официр ми одмах постаде драг, било је у њему нечега 

доброг; висок, униформа му затегла на леђима и раменима, неодољиво је подсећао на 

ујака Божу, само што је био светлије косе. Осврнух се, обрадовах се, са њима су 
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разговарали мајка и отац. Мајка загледа моје поквашене чарапе и панталоне:„ Иди одмах 

кући, да то осушиш поред шпорета, пожури, да не назебеш!“.  

Непознати официр ми се мило осмехну:„ Ти си Титов пионир, учи и ради, учити и 

само учити, рекао је друг Лењин; само учи, а и играј се, и ништа не брини!“.  

Насмејах се, и престадох са скијањем, a они одоше, изненада као што су и дошли. 

Код куће ми отац рече да могу да се скијам, али тек када завршим све домаће 

задатке, напомену ми да пазим да не паднем дом се скијам. Рече мајци за оног 

непознатог официра да је официр ОЗНЕ; звао се Данило Крстајић, живео је у Битољу, и 

дошао  је неким послом у касарну у Крушевцу.  

„ Он говори ијекавски, растеже, као у нашем крају“, погледах радознало у оца.  

Оцу је мило што ја то препознајем, иако сам дете. „ Данило је Црногорац са 

Дурмитора; то је северна Црна Гора, и они говоре исто као и ми, то је исти народ.“  

Сетих се супруге оног благајника из Житковца, која је била Славонка, и они 

растежу и говоре ијекавски, а запазио сам то и код неких Кордунаша, Банијаца, Личана.  

              Али ја сам тада говорио нишки, мада се у Крушевцу не „гађају сос падежи“. 

Док сам са мајком био у дечијем ресторану, замишљао сам како ћу да се санкам, 

скијам и јурим са друговима. Кроз отворена врата спазисмо да нам у сусрет  иде официр 

Црногорац, кога сам упознао на скијама поред касарне, усправан као снажно дрво, спази 

нас, осмехну се; сјактале су му еполете, црвенила се петокрака на титовци. Пуца од 

здравља и снаге; много млађи од оца, отприлике вршњак ујака Боже. Насмеја се 

прилазећи нам:„ Ево га скијаш, мали човече, ти си Титов пионир, учи, то је твој 

допринос!“  

Мама му узврати, учтиво и поносно:„ Он је најбољи ђак.“.  

Официр се насмешиo и помиловао по коси:„ Мајка Русија и наш учитељ Стаљин, 

нам стварају срећну будућност. Недавно сам видјео, у Битољу, и мојој срећи није било 

краја, шта су нам све дали братски Совјетски Савез и Црвена Армија: све саме топове, 

хаубице, тенкове и муницију; ми ћемо, под вођством друга Стаљина и Тита, да поведемо 

наш народ у свијетлу  будућност!“  

Мајка га је слушала, пажљиво и са уважавањем, али није ништа рекла. 

Он је наставио, растежући:„ На вама дјеци, је будућност, ви ћете наставити ово 

што смо ми започели; бићеш ти инжењер, да правиш путеве и мостове, да исушујеш 

мочваре, да градиш хидроцентрале. Човјек је наше највеће богатство!“ Усхити се, и 

изговорио, као да је песник песник:„Човјек, како то гордо звучи!“ 
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Мајка стојећи показа на столове и столице:„ Ови дечји ресторани су благодет за 

децу, бар сада, у време пролазног сиромаштва.“  

Он на то одврати важним гласом:„ Другарице, па ми смо и направили дечје 

ресторане за нашу дјецу да расту, да јачају наш комунистички покрет; нека он само учи, 

нек се игра и нек се бави спортом, то је најважније!“  

Када чух његов нагласак, рекох му весело да тако исто говоре код нас, на Дрини.  

Данило се на то грохотом насмеја,то га развесели:„ Па то је исти народ, све до 

Лознице, Ваљева, Горњег Милановца, Ужица и Чачка, цела Дрина је један свијет.“  

Личиo je на течу Миладина Рачића, али није био црномањаст. Сетих се онога 

партизана у Лозници, који ме је  

похвалио када сам му дао нађени новчаник; изађе ми пред очи његова официрска 

униформа. Ујак Божо је такође официр: насмејан, сјајних, блиставих, белих и правилних 

зуба, леп, млад, висок и снажан, са сјајним еполетама на снажним 

раменима. Официри су добри људи..  

Али, ко су ти моћници који су чинили зло нашим 

рођацима?  

Да ли је тако морало бити?  Зашто је то тако? 

У магновењу, размишљајући о официровом нагласку, сетих 

се да у Крушевцу говоре више јужњачки. Да Крушевљани не 

схвате ове наше разговоре о различитим наречјима као 

потцењивање њиховог говора? Не, никако, и ти људи су драги и добри.  

Ујак Богдан Поповић 

Сусрет са овим официром наше војске је за мене врло значајан, унео ми је у душу 

нову наду; то ми је био јасан знак да сам на добром путу. Наставих да учим, са још 

већим жаром и упорношћу. Тито нас води у светлу будућност, официри су добри људи.. 

         1. сепетмбар 1947. године - Школа, учење, дисциплина. 

Када учитељ или учитељица уђу у разред, сви устану и учтиво их поздраве. На 

часовима влада савршена дисциплина. Учитељи и учитељице су озбиљни и приљежни. 

Деца пажљиво прате наставу. Када се заврши излагање учитеља, ђаци дижу руку и 

јављају се да понове, или им учитељица поставља питања. 

Мој најбољи друг, плавокоси Бора Милановић, је врло забаван; његов отац је 

благајник Дуванске станице, њихов стан је у центру града. Његова сестра, стидљива, 
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шармантна девојчицу, кад год дођем би правила шале. Још чешће сам  са браћом 

Стојиљковић, њихова мајка је учитељица у нашој школи  у Бивољу; настављали би у 

бескрај партије шаха, ја важим за одличног шахисту; није  ми лако, јер су и они врсни 

шахисти. 

Ишао сам са Бором Милановићем у градску библиотеку, било је неизмерно 

задовољство узимати књиге. Крушевачка библиотека је велика, у бескрај нанизани 

рафови препуни свакојаких наслова; раније сам кубурио због недостатка књига, а 

одједном их сада имам на дохват руке, колико год пожелим. Са сваком новом књигом би 

почињало неко ново незаборавно путовање и дружење са новим писцем. Библиотекарке 

су ме знале, и осмехивале су ми се кад год уђем. 

6. јули 1948. године - Резолуција Информбироа, деда Велизар у затвору. 

У Узовници мушкарци страсно бистре политику, а жене се ретко мешају у 

њихове расправе. Но, жене ипак слушају врло пажљиво шта се прича. Чим неко дође, 

чим седне да одахне, нарочито за време празника, одмах неко започне:„ Черчил и 

Рузвелт... “. Онда се прича развеже и прошири на цео свет, па се изненадно врати на 

домаће теме.  

Мудри Ђојо је имао обичај да их упозорава:„ Пазите шта говорите, и зидови 

имају уши, пазите да вас ове скојевске јајаре не прислушкују, они једва чекају да неко 

нешто каже против Тите, па да га поткажу; њима требају такви, они од потказивања 

живе, сами раде на томе да створе што више сумњивих, да добију радне задатке, да 

оправдају своје постојање, да могу тако да што већи број људи киње, они све завађају. 

Докле ће Срби бити наивни, и пуштати да их други стално завађају?“ 

Отац и течо Миладин се опружили на трави изнад Дрине, наспрам Крсмановића 

Чагеља, опустили их блистави узбуркани валови брзака велике Дрине, уживају како на 

реку слећу голубови и грлице, хитро загњуре кљунове у бистру воду, па дигну главице 

хитро, да прогутају. Повремено би се чуо пљесак, повеће рибе искачу изван воде, да 

ухвате неку муву. Или понекад појуре за мањом рибом, па заврше у јагми у ваздуху 

изнад воде, или се закопрцају на обали. 

 „Ево сплавова!“, узвикнух кад наиђе караван спојених балвана. Сплавар изненада 

скочи у реку, па исплива далеко у Босну, тамо одакле понекад босански дечаци гађају 

сплаваре каменицама и довикују им увредљиво „Кукурику!“; памте то сплавари, па јуре 

босанском обалом као суманути, купе успут каменице и гађају обесне дечаке, а они се 

трком изгубише у оближње шипражје. Онај сплавар што их је јурио се сјури Дрини,  

доплива до сплава.  

Уживам у призору, отац и течо Миладин не бацише ни најмањи поглед, њих 

сплавови не занимају. 
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Два пашенога се воле и поштују као браћа. Течо Миладин је Црногорац из 

Васојевића, црномањаст, коштуњав и повисок, са свештеничком брадом; кад год наиђе, 

прашњавим путем на бициклу, спусти ногу на тло, ја га пољубим у руку; увек ме 

помилује по коси. 

У очевим рукама се нашао нови број листа Политике, дакле, нешто врло важно се 

дешава. Схватих да говоре о спору наше земље са Совјетским Савезом; већ сам о томе 

читао у новинама, а и говорили су нам и у школи. Разговарају тихо, окрећу се да их неко 

не слуша, а на мене нису ни погледали. Чух да је та свађа између две државе врло чудна 

ствар.  

Течо Миладин се окрете оцу:„ Пашо, до јуче све би најбоље, шта би наједном, све 

пуче?“. Тата га погледа, као да му поставља питање:„ Шта ће бити сада, да ли ће Запад 

да нас подржи, и ти наши Срби у Америци, да ли ће се одржати слободни избори?“.  

Течо Миладин му одврати забринут:„ Пашо, да ли ће се вратити наш краљ Петар, 

да ли ће дозволити да се слободно исповеда наша вера, да ли ће Америка и Енглеска 

овде завести капитализам?“ 

Сетих се маја 1941. године, баш овде, на овом истом месту, чух глас, скоро јаук, 

са далеке босанске обале, измешан са хуком Дрине:„ Америка, чемерика!“. Још тада сам 

нагађао да је то био неки Србин, разочаран тиме што Америка, наша нада и наш 

пријатељ, није помогла Југославији у борби против Немаца. Испричах им ту успомену, а 

обадвојица се без речи, осмехнуше благо. 

Деда Велизар је био недавно осуђен на два месеца затвора, зато што је у 

узовничкој механи код Добре Пановића, у узаврелој политичкој расправи мало поднапит 

узвиком отео реч Миши Ери: „Стаљин и Хитлер два брата рођена!“ 

Казну је служио у љубовијском затвору, у подруму са доње стране општинске 

зграде. Баба Бојка је ишла повремено у посете, носила му је храну и преобуку. Кад се 

врати, промрља мрзовољно, скоро нехајно, спуштајући руке:„ Ено га у подруму, доле 

код пијаце, добро је.“  

Деда је здрав и снажан, прекаљен ратовима и суровим тежачким животом. Убрзо 

се вратио. Чух да су га ослободили  јер је рекао истину, одједном испаде да то што је он 

казао, сада тврди и званична власт. 

              20. јули. 1948. године - Легендарни Мишо Еро. 

Чика Мишо Еро је надалеко чувен као врло духовит човек. Имао је обичај да 

забавља Узовничане у кафани код Добре Пановића. Понекад је исколачених очију 

запенушан узвикивао:,, Могу зубима повући камион``. Сви су се грохотом смејали.  
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Невоља је била у томе што је умео да покреће врло шкакљиве теме. Знао је, 

понекад, да своје политичко незадовољство искаже врло оштрим и оштроумним речима.  

Знајући га, власти су пажљиво пратиле све што он прича. Разни „дрматори“, 

Ваљевци и Ужичани у кожним капутима, што у џиповима понекад дојуре пред кафану 

тече Добре Пановића, дошаптавали су љубовијским моћницима:„ Припазитедер, море, 

шта онај Мишо Еро прича доле у меани код Добре Пановића!“.  

Неки Узовничани, огорчени разрезом пореза у натури, понекад би гневно 

узвикнули:„ Ви, дрматори из Ваљева разрежете туђима, а својима не, је..о ли вас ваш 

Тито!“.  

Од чика Мише Ере сам чуо смешан догађај:„ На славу код Раденка Пуцаревића 

дође Узовничанин Н.; славски гости за дугачком софром, а на њој свакојаке ђаконије: 

види се велика свињска глава, свима потекла вода на уста. Улазећи у просторију Н. 

одједном гласно повика са врата; хтијо је да каже: 'Помаже бог људи!', ал' видијо 

свињску главу, заборави се, па узвикну: 'Главуча, људи!'“.  

Једном смо играли фудбал на ливади поред Дрине, кад изби политичка расправа 

пуна жаока, између скојеваца и оних који су за краља Перу. Потегоше  разна објашњења, 

жучно побијајући туђе наводе; када исцрпише све аргументе, почеше надмудривања у 

досеткама. Досетке су углавном звучале оштроумно, али је понекад било и вулгарности. 

                1948. година – Информбиро. 

Десило се нешто изузетно значајно, а и страшно. Сетих се разговора тече 

Миладина и тате у Узовници. Учитељи до јуче нису могли да се нахвале братског 

Совјетског Савеза и друга Стаљина, а сад се све нједном окрену. У школи нас одједном 

уче да је Коминтерна напала нашу земљу, друга Тита и наше  руководство, да су нам 

забили нож у леђа.  

Уместо хвале, сада сви грде Совјетски Савез, и то углавном исти они који су га до 

јуче хвалили. Нестадоше, као руком однесене, оне руске песме, пароле, приче о другу 

Стаљину и о Црвеној Армији; престадоше у биоскопима да се дају совјетски филмови. 

Новине јављају да се наша земља налази у непријатељском окружењу, све бруји о 

опасним провокацијама на границама, друг Тито грми преко радија бројним позивима на 

будност, на спремност да се бранимо ако затреба, позива да јачамо нашу армију, 

безбедност и јединство. 

Уопште не разумем шта се дешава, све је то неки мутљаг. У мени настаде још 

већа збрка када чух шапат партијског агитатора, Црногорца, да је Информбировска 

резолуција прича за наивне. Он је врло значајна личност и сви му се клањају. А говори 

супротно од званичне политике.  
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Не схватам, то је сложени свет одраслих, а ја покушавам да нешто закључим. 

Васпитавани смо годинама да волимо Совјетски Савез, а сада га сви грде. Какви су то 

људи? Неки моји другови уопште о томе не размишљају, као да се није ништа ни 

догодило. 

               Новембар 1948. године - Неки необични људи. 

Повремено играм шах сa риђим и увек насмејаним школским другом, у стан 

његових родитеља би повремено долазили поједини пријатељи његовог оца.  

Одкако сам их видео први пут, они су за мене постали загонетка. Другачији су од 

осталих Крушевљана, као да нису из овога града; не знам зашто, личе на јунаке страних 

филмова?. Говоре тихо, не машу рукама, један изговори реч „пекара”,   слово``р `` звучи 

грлено, као код Француза.  

Један од њих, професор српске књижевности и француског језика, француски ђак, 

сазнадох да је био шпански борац, узе реч:„ Браћо, треба зидати, а не рушити. Ми, 

заједно са другом Титом, треба да градимо земљу, да учествујемо у обнови и изградњи; 

исушићемо мочваре, изградити срушене мостове, омладина ће на радне акције.“  

Један други, за кога чух да је теолог, погледа га упитно, као да се не слаже у 

свему се са њим:„ Брате,  добро је да се зида, али треба веровати у Бога, великог неимара 

Универзума, Тито је наш вођа, тачно је да сада КПЈ води овај народ, али постоји нешто 

изнад, неки универзалан закон, нешто што није разјашњено?.“ 

Зачуди ме што су један другога ословљавали са „брате“, јер се сви обично 

обраћају једни другима са „друже“?. Утолико ме је ово више изненадило, јер сам знао да 

ти људи у Крушевцу уживају велики углед политичких моћника?.  

Умешаше се и други. Према ономе што саопштише, изгледа да не иде једно са 

другим, изградња новог друштва, зидање болница  и верa у Бога?.  

Неки погурени чикица, са лицем налик на Ајнштајна, устаде, ваљда да буде већи,  

узе реч:„ Ми смо комунисти, атеисти, то је наш концепт владавине, дозвољавамо да 

постоји и Врховни закон, Закон врховног градитеља. Ми, који градимо срећнију 

планету, смо браћа, уз нашег вођу друга Тита“., када заврши седе, успут нас овлаш 

погледа  удубљене у шаховске замке.  

Један други, судија, са риђом брадицом, цело време је лукаво пиљио око себе; 

причало се да је енглески ђак; гласно и сталожено се обрати присутнима:„ Ми смо браћа, 

без обзира на расу, нацију, веру.Наша браћа зидари целог света ће нас подржати; ми 

ћемо створити свет равноправности и слободе, није важно да ли је Европа, Африка или 

Азија, сви смо ми браћа Земљани. Створићемо планету која ће бити дивна, мирисна 

башта. Ми Словени смо велики грмен, уз нас су и браћа Руси, па је будућност наша; 
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нама браћа зидари из западне хемисфере желе добро, баш као и себи; имајмо поверење у 

њих, неће нас они преварити, они су искрени и добронамерни!“.  

Настави лукаво се  смешкајући:,, Слобода није анархија  да свако  ради шта му се прохте. 

Слобода која у себи не би имала нужности, или пука нужност без слободе, представљају 

апстрактне, па, према томе, неистините одредбе.“ 

              На ове речи се присутни смирени мудраци  ускомешаше.  

           Онај чикица што личи на Ајнштајна узе опет реч:,, Уколико би народи планете 
дошли до спознаје прихватања ограничењеа слободе, која би им на први поглед могла 
лажно заизгледати као  добровољно пристајање на ропство, уствари би било признавање 
објективних околности на планети, не би било ратова, било би много више 
просперитета. Тиме би била утрта стаза ка планети разума, објективних процена и 
обострано корисних односа између Моћи, са једне стране, и Просперитета народа ван  
држава Моћи и Силе. Како то постићи? Да ли је свет без ратова могућ? Како, када?``,  
опет устаде, запита све 

            ,, Ипак свако вуче на своју страну. Не бих се ја тако наивно уздао у нашу светску 
браћу. Свако гледа себе, пре свега“, умеша се из прикрајка врло углађен наочит 
господин, мени потпуно непознат; по отреситости и племенитости баш ми личи на 
великог Његоша             
              „ Браћо, не смемо бити идеалисти, изградња и зидање новог друштва је 
еволуција; то је сложен, гигантски подухват; морамо се сурово обрачунавати са онима 
који нам сметају, они то чине најчешће из незнања, или зато што су заведени; није ни 
важно зашто, за нас који зидамо  је свако онај ко руши непријатељ“; то је изговорила 
средовечна, једина жена, на том чудном састанку; права дама са црвено обојеним 
ноктима, врло привлачна, као филмска глумица, зелене чежњиве и оштроумне очи су 
блистале на њеном лицу као брдски извор у трави на цветном пропланку. Говорила је 
самоуверено, сигурна  у своју моћ и привлачност. Највише се обраћала ономе који је 
личио на Његоша. 
                                   

                Тихим , али строгим гласом, ширио је  језу, узе реч онај шпански борац:,, Коминтерна 

је сада осудила КПЈ  и  Тита да спроводе непријатељску политику према Совјетском савезу, да 

су се удаљили  од осталих комунис тичких партија``,. устаде и све заокружи претећим погледом.  

                     Уплаших се када чух онога  мужевног што личи на Његоша, задрхтах од његовог 

заповедничог гласа, као да га подржа:,, Погледајте браћо, ово овде све више почиње да личи на 

трули  капитализам.`` Самоуверен, а критикује садашњицу?  Ко је он?  

          Устаде и он,  као да је некога оптуживао: ,, На Техеранској конференцији је одлучено  

да југословенским партизанима треба пружати помоћ у оружју и опреми,такође у војним 

операцијама. Стаљин се није сложио, казао им- да су  се лукави капиталисти тако хтели као Тр 

ојански коњ да се увуку у Југославију. На Конференцијама савезника у Техерану, у Јалти и на Криму, 

су исцртавали мапе света, нас су сместили у зону утицаја Совјтеског савеза . Сад направише 1948, 

извукоше Југославију из зоне СССР -а. Где смо ми сада, у чијој зони смо?``.  
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                У просторију уђе професор историје крушевачке гимназије, остао ми је урезан 

у сећању, корача увијајући се као лукава лија, има лукаво лице и проницљиве  мудре 

очи, као да су од стакла. Тај све зна. Седе и пажљиво слуша. Нервозни покрети тела 

одаше његову нестрпљивост  да се што пре умеша у разговор. Искористи кратку паузу, 

хитро устаде и смирено се окрену присутнима:,, Браћо, нас су наша браћа целога света  

сада извукли из пакла бољшевика. Америка ће нас помоћи шаком и капом. Односи САД 

и Србије су одувек били пријатељски.  Након успостављања дипломатских веза, односи 

САД и Србије крајем 19 и већим делом 20 века, били су традиционално добри и 

пријатељски. Рефлектовали су се конкретно кроз америчку подршку стварању прве 

заједничке државе Јужних Словена 1918. године. Били смо савезници у два светска рата, 

у Првом светском рату се над Белом кућом у Вашингтону вила  застава Србије, Америка 

одувек цени Србе хероје.`` 

             Очи свих присутних се окретоше у његовом правцу. Охрабрен, он настави:,, Па 

шта хоћете, они нам желе добро, да уђемо у кружок слободних земаља и народа. Ми 

Срби смо хероји и одувек непобедиви ратници, али нам мањка дипломатско умеће. 

Лукавији и упућенији из  Хрватске и Словеније , и неки други  широм Југославије, уз 

подршку мудраца из Ватиканских концила, су лукаво и подмукло користили 

традиционалне симпатије Срба према  Русима, да све више распирују  окретање леђа 

Западу. Чак ће све учинити да нам подмећу кукавичје јаје антисемитизма, Срби и Јевреји 

су  заједно страдали од нациста, одувек су живели у слози и пријтељству. Да тако 

Инквизиција изолују Србе, да их сломије, да најзад остваре њихове сепаратистичке 

амбиције уз помоћ антисовјетског ( антируског) блока. Изгледа да су 1948 победиле 

мудре српске елите и њихови пријатељи из света, окренуле су нашу земљу ка Западу и 

Слободном свету.``  

                  Застаде па скоро да загалами:,, Знајмо да су због окретања наше земље ка 

Западу, поједини нама ненаклоњени на Западу огорчени, они ће све учинити у годинама 

које наилазе да нас Србе опет саботирају , да Србе субверзивно гурају ка  Русима, 

против Запада. Америка је далеко, они су овде близу, знају више о нама него ли 

Американци, браћо, будимо мудри и опрезни, они ће све учинити да недовољно упућену 

Америку окрећу против нас Срба. Не дозволимо им да нас гурају у провалију.`` 

Онај судија са риђом брадицом хоће опет нешто да каже:,,. Политика је мудрост 

могућег, волимо  Русе, они су наша браћа, али знајмо да су Латини старе варалице.  Ипк 

не дозволимо да нас изиграју и гурну против Америке. Погледајмо како су се понашали 

Јапанци после победе Америке, мудро су прихватили реалност, супериорност Америке, 

повили се, али се окренули раду и стваралаштву, сада су богата и просперитетна држава. 

Кога је митити није га љутизи, Змију глади испод ње се вади. Будимо мудре дипломате. 

Ум царује снага кладе ваља.`` 
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Ови необични људи су нешто друго од осталих, проницљиви и тајанствени, 

ничега и никога се не плаше, уливају ледени страх; онај француски ђак има 

хипнотизерске очи психијатра из филма који се недавно давао у биоскопу Европа у 

центру Крушевца.  

Сви од њих зазиру, клањају им се до земље када их виде. Они су, очито, нека 

врста власти. Које? Не знам?. Због нечега ме подсетише на политичке комесаре које сам 

видео високо у планинама изнад Љубовије у августу 1941. године,. Само што су они 

тамо били млади, а ови су старији, а понеки већ и стари. 

Један од њих нам приђе, посаветова нас које шаховске потезе да повучемо;:„ 

Учите, то је најважније, на младима свет остаје.``  

При поласку се наклони свима, као глумац на позорници:.. Ако желимо да 

створимо цветну башту у нашој земљи, укључимо у то ваљане људе, и нашу децу. Наш 

вођа, друг Тито, нас води у светлу будућност, у обећану земљу; нисмо сами, ми Словени 

смо велики, покривамо пола планете, не могу нас заобићи. Наша браћа Американци, 

Французи, Енглези и многи други, сви желе да од планете створимо цветну башту, да 

створимо свет љубави.“ 

Пре него што ће мо се разићи, средовечна лепотица смешкајући се пружи љупку 

руку ка оближњој крушевачкој железничкој станици:,, На крушевачкој железничкој 

станици не стоје римске бројке, али ено их и даље изнад улаза Главне београдске 

железничке станице?!."` 

Шта она жели тиме да каже? Какве везе имају римске бројке са оним о чему они 

расправљају? Мени је недовољно познат свет одраслих?. Млад сам и неискусан.. 

Префињени лепотан, што потсећа на Његоша суморно додаде:.. Изузели су нас из 

совјетске сфере, ко зна у коју зону утицаја су нас без нашег знања ставили?. Шта ће бити 

са нама браћо?``  .  

                1. јануар 1949. године – Превирања. 

Крушевац се из корена изменио у односу на време када је Совјетски Савез био 

наш савезник. И даље сам најбољи, али почињу да се јављају неке пукотине. Ривал из 

Бивоља ме сустиже, чак ми поново прети. Поправило му се здравље, не мокри више за 

време часова. Његов отац је постао још важнија личност у Крушевцу. Донедавно је 

најгралтије од свих хвалио братски Совјетски Савез, а затим је постао први у осудама 

„издајничке  Коминтерне“; просуо је на Стаљина највеће увреде, али се притом некако 

тајанствено смејуљио, као да глуми љутину. 
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Тата повремено пати од несносних главобоља: престану, па опет почну. Док је, 

једнога дана, лежао у кревету, као толико пута раније, окрете се блед мами:„ Опет су ми 

казали да је стигла карактеристика, да сам за време рата сарађивао са четницима.“  

Тата зна да је одбио сарадњу са четничким војводом Рачићем, па потајно страхује 

да га не оптуже због тога што је, за време немачке окупације, радио у дуванској станици 

у Љубовији, или чак и због тога што је побегао из немачког заробљеништва?.  

Дуго сам хтео то да му кажем, па на крају смогнух снаге да то и учиним. Он ме 

погледа у чуду, помало изненађен тим деликатним питањем, али  ми одмах одговори: „ 

Свако ко може, бежи из заробљеничког логора, па сам и ја тако поступио. Нису ме 

пустили због тога што сам сарађивао са Немцима, него сам побегао захваљујући 

лукавству, обмануо сам их. За време рата сам морао да радим, да издржавам породицу: 

понашао сам се часно, поштено и патриотски, слушао сам стране слободне радио 

станице, обавештавао народ о напредовању савезника, а Немци су ме сумњичили и 

прогањали.“  

Тата ме је тужно погледао:„ Кад су у Љубовију 1944. године дошли партизани, 

био сам на врло одговорном положају, задужен за пропаганду. То је било значајно 

признање за моје држање током рата“. Запалио је цигарету, и повукао дим:„ Одбио сам 

да будем члан партије, и то их је разљутило и повредило; зато ме и данас киње“. 

Сви знамо да је тата невин.  

Збуњен сам таквим поступком власти према оцу. Какве су то карактеристике, шта 

је уопште то, ваљда је неки документ, ко то пише, како ти листови хартије свуда иду за 

татом? Тек тада сам се нашао у збрци: ако је сарађивао са четницима, што није тачно, 

како сада, када смо се зближили са капиталистичким западом, поново јуре монархисте, а 

монархисти су ти који имају симпатија за запад, а не комунисти?. 

Зашто оца лојалног грађанина сумњиче и злостављају?  

1. јануар 1949. године - Официр Радомир, брат Драгана Вељковића. 

Код Шуце седи крај погуреног и прерарано оронулог Драгана Вељковића, млад 

црномањаст официр; види се да је врло отресит, прича енергично машући рукама. Грми 

самоуверено, повишеним гласом.  

Шуца ми дошапну да је он Радомир, Драганов брат, официр ЈНА; брани свога 

брата, који је у немилости.  

Док смо играли шах у загрејаном предсобљу, Драган и Радомир прођоше поред 

нас, устадох учтиво да их поздравим. Радомир се насмеши, помилова ме по коси :„ 
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Пионири, треба учити, учити и само учити. Само напред! Ви сте будући велемајстори; 

какав Глигорић, бићете ви бољи! “ 

Тата је дошао из канцеларије врло забринут:„ Поново су казали да сам за време 

рата сарађивао са четницима!“. Мама је снуждена ћутала. 

           Од 2. до 4. јануара 1949. године – Насртаји. 

Никада се нисам тукао; само једном ме је напао друг из  разреда у бивољској 

школи, син онога политичара ознаша, али је то била мала чарка.  

Вратио сам се незадовољан из библиотеке; библиотекарка ми је, по први пут, 

пребацила и казала да више не могу узимати књиге као раније; забринуо сам се: зашто 

тако поступа, без повода; шта ако ми не дају књиге, где ћу их наћи? А књиге су ми  

највећа радост.  

Млађег брата Милића  често замишљам као „плавокосог друга Руса“; то је за 

мене врло забавно. Одједном сам схватио да Руси више нису у моди.  Милић и ја смо 

скретали из главне улице ка нашем стану, кад излете пред нас повећи, снажан, црнокос 

дечак, замахну песницама на мене; нисам се ни сабрао, а нађох се сабијен уз дрвени плот 

постиђен пред млађим братом. 

Касније, на фудбалском игралишту, излете према мени већ поодрастао, снажан 

дечак, црномањаст као Арапин, спојених црних густих обрва, љут као рис, нападе ме 

јаким ударцима; измичем према мрежи на стативама гола, а он, кроз песнице мрмља 

нешто о мом оцу „четнику“. Узмичући пред њим, схватих да сам угуран у мрежу гола, 

као фудбалска лопта. Он ме благо удари ногом, и гурну ме у мрежу. После тога оде 

победнички, сав поносан, шепурећи се као паун. 

„ Ако је мој отац сад наједном, четник, шта је ту лоше, зар нисмо сада са  

капиталистима?“, опет помислих. Знао сам, наравно, да је отац за време рата одбијао 

сарадњу са четницима. 

Јави ми се осећај узнемирености, која се постепено претварала у истински страх. 

Нешто се дешавало, у породицу се увлачио осећај зебње и потмуле несигурности, као 

тмурна прохладна јесен што се подмукло увлачи у душе људи.  

Збуних се, па онда заб ринух. Наша породица почиње да ме помало подсећа на 

оне моје сроднике, који су се  жалили да их неко угрожава. 

У биоскопу у главној улици давао се француски филм; није било оних дивних 

совјетских филмова, који ми веома недостају. Бори и мени вратари због нечега не дају да 

уђемо у биоскопску салу у главној крушевачкој улици? Не знамо о чему се ради? 

Изгледа да је зато јер смо мало закаснили? На крају је вратар ипак пустио мог старијег 
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брата, а испред мене се испречио као зид:„ Не може!“. Ипак се, на крају, сажалио, повуче  

ме за рукав и гурну у мрачну, препуну салу. Кроз сноп светла пројектора што разагнаше  

понегде мрак, чух рески француски језик и музику, која ми  после руске, изгледа 

монотона; препознах у мраку брата, па седох поред њега. Давао се француски филм: 

инструктор учи младу шармантну жену, која делује као права дама, да пилотира.  

После херојских совјетских филмова, пуних борбе и акције, громких руских 

мелодија, западни филмови су ми бледи. Чак су ми некако незанимљиви и досадни. Шта 

је толико узбудљиво у пилотирању? Чух у себи немушти глас:„ Полако, треба се 

навикнути, ово је, када се упозна, можда много животније од совјетских филмова!“. 

Као да неко жели, врло лукаво, да ме придобије?  

Морам да у писменим задацима мењам речник и стил писања о данашњици, и да 

избегавам било какво спомињање Совјетског Савеза. Изменио се и наш званични 

речник, другачије се говори о достигнућима партије. Но, увек је друг Тито на првом 

месту, као и раније.  

Питам се, зачуђен, како су ти мали ђаци тако мудри дипломати, баш нико више 

не спомиње Русе, ни СССР, а до јуче су их дизали у небо?. Како они то схватају, откуд 

се разумеју у политику?  

Учитељица нам је сада говорила све најгоре о СССР-у, такве осуде су се свуда 

чуле.  

Како тако брзо променише став према СССР-у ? Читам писмене задатке другова 

из разреда, чудим се колико су изменили речник; нема више оних уобичајених израза, 

речи и парола.  

Дубоко ме растужује руља, смеју се, одушевљавају, урличу пикирању авиона и 

веселом разговору инструктора и младе жене. Поводљиви су: данас овако, сутра онако?. 

Зар је могуће да су људи тако нестални и површни?  

У овом истом биоскопу, пре само неколико месеци, давао се врло занимљив 

совјетски филм, леп плавокоси Рус, агент безбедности СССР-а, увукао се у врх немачке 

обавештајне службе; говори перфектно немачки, префињених је манира, оштрих и 

мудрих црта лица; пробија се у врх тајних немачких обавештајних структура. На крају 

следи тријумф СССР-а, а јунак добија највиша одликовања. Други филм је, у овом истом 

биоскопу  приказивао руског обавештајца у Литванији; улази у цркву заносна Литванка; 

иако је на божијој служби мужевном Русу добацује ватрене погледе, мада врло 

дискретне. У току приче јунак се са њом жени, на крају филма Литванију припајају 

СССР-у. 
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После француског филма се даје амерички, који приказује припајање Хаваја САД. 

Подсећа ме на филм који описује како је СССР-у припојен  Таџикистан; та државица 

улази у породицу великог Совјетског Савеза, који гради најправедније бескласно 

друштво на свету. 

У неколико америчких филмова виде се службеници, радници, судије, 

индустријалци, ђаци и студенти. То је сасвим другачије од совјетског живота и 

револуционарног заноса. Мој школски друг, почиње да личи на пословођу из једног 

америчког филма, који дочарава велику кризу тридесетих година. Млади имитирају 

филмске глумце, а код нас више нису у моди совјетски хероји. 

Код нас се шири западни утицај, закључујем. 

У парку ђаци играју фудбал.Ту је и мали забавни парк са неколико чамаца-

љуљашки; њишу се, полећу високо, спусте се, запарају земљу, и опет се дигну високо, 

као катапултом избачени. Један поднапит сметењак стално нешто гунђа; плав је, 

повијен, кажу за њега да му је отац био врло богат, да воли капиталисте; чамац-

љуљашка се спушти  са висине, притом га удари у главу, не директно, више га одгурну, а 

он се затетура и паде као врећа на тло. Жао ми га је. Нико га не гледа, нити га подиже, то 

је сурово, као да је живинче?. 

На путу за центар града, крај мостића је кућа имућног старијег брачног пара; 

немају наследника, и усвојили су дете неког рођака; станује код њих, школују га, и све 

му остављају. Суседи  кажу:„ Благо њему!“ 

Тренер ФК Милоје Закић, Чабрић, има у породици неког болесног од рака. Рак, 

то је као смртна пресуда, престрашен сам. Када наиђем поред Чабрићевог стана, који је 

преко пута хотела Европа увек задрхтим од страха, и заобиђем га. 

Страх се увлачи и у наше дечије душе, свашта се догађа. Цела наша породица 

креће увече у кафану, на ћевапчиће. Док шетамо улицом, наша сусетка, старија црнокоса 

жена, стоји непокретна; истурила крупну, смежурану ногу, а из цеванице  тече млаз 

згрушане крви, као избачен шприцем прска по трави. Пукла јој је вена. Мама рече, да 

нас смири:„ Сигурно су позвали лекара?“ 

Седели смо за столом у кафани, осећамо нејасну кривицу, страх да ће нам се 

нешто лоше десити?. Цела породица трепери од зебње. 

               Јуни 1949. године, Тата је смењен. 

Тата дође кући смркнут, само ћути, окрете се блед мами:„ Сменили  су ме!“. 

Нисмо знали зашто. 
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                      1 јули 1949 године. Из Крушевца у Ниш. 
 
Тата уђе држећи високо у руци решење о премештају у Ниш. Тата неће бити 

директор у Нишу, сазнадосмо збуњени. Тамо ће му руководилац бити његов добар 
пријатељ и кум, Ранковић. Чика Ранковић је долазио код нас у Крушевац: висок, крупан 
и наочит човек. Он је рођак познатог политичара Александра Ранковића.  

 
У кући завлада неуобичајена мирноћа.  
 
„ Дуванска станица у Нишу је још већа“, уздахну отац пиљећи снуждено испред 

себе. Упркос смењивању, ипак смо сви били испуњени новом надом.  
Ниш није далеко од Крушевца, мало је јужније од оближњег Житковца, где смо 

живели до тада.  
Породица се са целокупним покућством, утоварила у вагон на крушевачкој 

железничкој станици; на вагон је залепљен спроводни лист, са бројем и дестинацијом: 
Ниш.  

Мама не може никако да се помири са чињеницом да још нисмо купили нови 
намештај после модерног и лепог који је нестао за време рата у Ђевђелији. Она зазире од 
радозналих погледа пролазника на камион са утовареним старим и изанђалим 
покућством. 

Последњи пут сам пролазио главном крушевачком улицом. Опраштам се од града 
у коме сам доживео блиставе тренутке, али и падове, желим да стегнем гневно песнице, 
да дигнем главу. Осетих по први пут у телу нову снагу, какву никад раније нисам 
осетио. Загледам се у излозима и огледалима; већ сам повелики дечак, још мало па ћу да 
се замомчим. Вршњакиње ме одмеравају у пролазу, само им засјакте и засузе очи.  

Да ли је ово грозничаво узбуђење због одласка из града у коме сам провео 
неколико година? Или је у питању зебња, због неизвесности новог живота у Нишу? 

Преко скоро избледелог плаката руске Матушке Родине на зиду у главној 
крушевачкој улици, неко дрско залепио слику Тарзана и мајмуна Чите; изнад длакавих 
ногу мајмуна само вире високо пресечене уздигнуте руке Матушке Родине. Какав 
духовни вандализам, какво  понижење херојског и узвишеног чина; мајмун Чита се ваља 
преко руске хероине и блентаво се кези, покушавајући да скине лепљиву траку са шапа?  

 
Поједини људи су праве крпе; питам се ко је ставио ту слику, то је можда учинио 

отац мога друга ознаша, који је био раније највећи љубитељ Стаљина, а онда је, преко 
ноћи, наједном постао највећи критичар СССР-а?  

То је учинио да покаже своју приврженост онима који су потиснули одавде 
СССР. Сујета победника је неизмерна, желе да потпуно понизе пораженог. Но, обични 
људи то и не запажају. Можда ови овде глуме? Нејасно? Мутно?  

 Гледао сам ове две слике, налепљене једна преко друге, као да ме је нека снажна  
брза матица вукла у непознато, у мрачни понор; изгледа да друштвене промене 
непредвидљиво и неумитно кроје људске судбине.  

 
Поносно дижем главу и брзо ходам, да сузбијем дрхтаву зебњу; све брже газим 

напред, желим да потиснем претеће предосећаје; не знам одакле долазе, али истовремено 

осећам нове животне сокове који почињу да бујају у мени. У мени се пробуди необична 
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самоувереност, као да постајем нека себи досада незнана личност, борбена и скоро 

осиона? Замишљам да ме подсмешљиво гледа један друг из разреда, као да ми пркоси и 

изазива ме, гестикулирајући слично оном пословођи из америчког филма?. А до јуче се 

уживљавао у улогу комсомолца! 

Крушевцем се проноси прича да су неке људе послали у затвор јер су хвалили 

друга Стаљина.  

Мога оца су сменили, јер је наводно био четник.  

Сетих се баке Саве и толиких сродника, жртава прогона; да ли то значи да и нас 

почињу да малтретирају?  

Па они који су их прогонили од 1945. године до 1948 године, су дакле то чинили 

и док су били са Русима. А сада владају исти они као и пре 1948 године?. О чему се ту 

ради?  

Зашто нас киње, невини смо? Зашто толике људе малтретирају и претварају им 

животе у патње? 

Нејасно ми је и зашто су Бошка Томића сви прогонили, укључујући и Нацисте 

Совјете? Слично је било и са маминим рођаком, четничким војводом Јездимиром 

Дангићем; сви су га прогонили, и Аустроугари, Немци , и усташе, а на крају и Совјети?.                                                       

Упило се у мене да је деда Велизар стално спомињао Стаљина и Сибир. У очима 

ми трепери слика из Свезнања: догорева свећа у изгнаничкој изби у далеком Сибиру.  

Русе су прогнали из наше земље, а оца сада гањају због тога што је наводно 

четник, а четници су били за  Запад. Ништа ми није јасно!  

Док брзо корачам, као на покретној траци, промичу пред очима: омиљени 

биоскопи, споменик Косовским јунацима, познати  излози, зграда библиотеке, стан Боре 

Милановића, са прозора на спрату маше ми његова сестра, смејуљи се, шћућурила се као 

птица на грани. Само промакоше један за другим моји школски другови; као да знају да 

одлазим, као да их неко невидљив шаље да ме пресрећу; наилазе као да извиру из музеја 

воштаних фигура, смеју се , кикоћу, и нешто ми показују рукама, као да ми се 

подсмехују?.  

Задрхтах, из даљине право ка мени се упути она, моја вршњакиња из суседног 

одељења; упијао сам њене сјактаве очи на одморима, једном сам је видео на купању на 

Расини. Обузе ме топла језа; она због нечега напућила усне, па прође поред мене, 

подигавши главу, прави се да ме не види. 
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Упутих се озарен, право на железничку станицу; хитам јер знам да ме цела 

породица нестрпљиво чека у вагону, пазим на заказано време да не закасним; прођох 

кроз перон, изађох на шине, а мама вири из вагона и виче из даљине, сва забринута:„   

Пожури,  шта чекаш!“. 

Не прође ни пола сата, наиђе теретна маневарка; железничар прикачи вагон, 

писну пиштаљком,  локомотива благо тргну. Мајчине тихе речи запловише кроз 

полумрак вагона „ Маневришу, још нећемо кренути.“  

Локомотива застаде, опет гласно писну, скоро нас заболеше бубне опне; чусмо 

како наш вагон звучно откачише, зазвечаше некакви ланци. Настаде тишина прекидана 

разговором људи иза вагона; неки железничар је нешто радио око вагона, тихо 

певушећи, заједно са цврчцима; шири мир и спокојство. Одувек сам уживао да слушам 

тихо, носталгично певушење мајстора који нешто поправљају, спокојни су док то раде. 

Чекамо дуго, па скоро и заспасмо. Поново се зачу локомотива, опет нас уз звекет гвожђа 

прикачише за спојнике вагона, па нас преместише са колосека на колосек. Кроз сан чух 

да још неке вагоне припајају нашој композицији. После пола сата полусна, нешто тргну, 

композиција лагано крете.  

Кроз полуотворене капке посматрам шарке на вратима вагона; промиче ведра 

летња ноћ. „Најзад смо кренули“, одахну отац са олакшањем. Извади сат из џепа : „ Сад 

је 12 часова, поноћ је, спавајте!“.  

Шћућурисмо се, заспасмо у ведрој и свежој летњој ноћи, док се наш воз пробијао 

на југ, ка Нишу. 

              

 

2 јули 1949 године. Долазак у Ниш. 

Из сна нас пробуди нагли трзај локомотиве; железничар дуну у пиштаљку, као 

судија на фудбалској утакмици. Седох: провирих између пукотина код врата, дан већ 

свиће; видех огромну железничку станицу са много колосека, већином празних, свугде 

около вагони, и путнички и теретни. Трачнице надвисиле  високе зграде; на папучици  

локомотиве железничар маше заповеднички црвеном заставицом.  

Тата устаде, провири, и рече кратко:„ Стигли смо, траже место где ће да нас 

поставе.“  

Возикање по колосецима ове велике железничке станице потрајало је читав сат, 

тако ми се барем учинило. 
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Наш вагон гурнуше у ћошак на споредни колосек зарастао у дубоку зхелену 

траву. Као да нас гурнуше у заборав. Мир и тишину реметио је потмули бат ципела 

железничара; окачио је на груди масну торбицу, сањиво је објашњавао тати да можемо 

камионом превести ствари у наше ново пребивалиште.. 

Први утисак о Нишу, то је град са безброј шина. Обрћем назив града Ниш на 

више начина. Наопачке се каже Шин, па помислих на реч шина. Сетих се Свезнања, и 

слике шина и возова, испод којих пише Shemen de fer (Шмен де фер); у поднаслову 

стоји: воз, пруга, или у преносном значењу некакво збијање шале, шегачење. 

Обузе ме нова нада. Гледам узбуђен у брда изнад Ниша, учини ми се да у њима 

трепери  мени досада непозната снага. 

Дође камион, два снажна радника утоварише намештај и ствари; тата оде са 

шофером, а нас петоро пођосмо пешке до дуванске станице; мама је држала бебицу Наду 

у рукама, тата рече да је дуванска станица близу. Видесмо веселу омладину, трамваје, 

аутобусе, камионе; све врви од људи који су негде јурили.  

 Ниш је омањи велеград.  

Наш нови стан је у кругу Монопола (тако и овде зову дуванско предузеће), 

Налази се у лепој, повећој, приземној згради. Oво дуванско предузеће је веће него сва 

ранија.                                                  

Испред куће је велики вењак, обрастао цвећем и паветином. Мама спреми ручак, 

изнесе тањире под вењак, па седосмо напољу, а свуда око нас огромно двориште, 

препуно дрвећа и цвећа, и великих зграда. 

Све је тако лепо. 

                                      13. јули 1949. Ниш велеград  

Боро ме је позвао да прошетамо, да видимо Ниш, широком улицом клепећу  

трамваји, подсећају ме на Београд. Одвезосмо се трамвајем до Ћеле куле; њу су 

направили Турци од лобања српских устаника, искезиле се празне вилице, вијори понеки 

преостали прамичак избледеле безбојне косе, као на темену ћелавка, ветар потмуло хуји 

кроз лобање, свирка, као у неку свиралу. 

        Септембар 1949 године. Тарзан уместо црвеноармејаца. 

Школа је на другом крају града, према Нишкој бањи, тамо иза позоришта, 

вишеспратница белих зидова, са пространим учионицама.  

Првога дана су сви викали, показујући на мене:„ Јеве га нови ђак!“.  
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Од почетка наставе примењујем опробану стратегију: пажња на часовима, дизање 

руке, понављање градива код куће, трудим се да урадим писмени што могу боље. Читам 

књиге, просто их гутам. 

Убрзо сам опет одличан, а затим постадох најбољи у разреду. 

Није више било руских филмова, а ја никако да их заборавим. Навикавам се на 

америчке. Уђох у велику биоскопску салу, мрак је, тешко је наћи место, бљеште зраци 

пројектора, а на платну хаос; у сали настаде истински урнебес: мајмун Чита се батрга, са 

лепљивом траком на шапама, не може никако да је одлепи. Горостасни Тарзан, кога игра 

Џони Вајсмилер, лети на лијанама са дрвета на дрво, скаче на главу у реку, излази на 

обалу, ту га чека загрљај лепе Џејн; он је грли и каже:„ Тарзан воли Џејн“. Чују се 

овације.  

Цела породица је дошла у биоскоп да види забаван филм о Канади. Лепа велика 

кућа белих зидова, промичу крупне снежне пахуљице, у кући је топло, а срећна 

породица је окупљена око камина. Тата шапуће, помало занесењачки:„ Да одемо да 

живимо у Канади“. Сви знамо да је то неостварљиво. 

Родитељи не могу често да ми дају паре за биоскоп, а ја га обожавам; питам неке 

скоро непознате дечаке из школе да ми позајме неки динар, пружим длан према њима 

као мали просјак са улице. Касније се због тога постидим. Нећу то више никад да радим, 

обећавам себи, али као да ме неки унутрашњи глас позива да то чиним и против своје 

воље.  

И ја сам као она руља, помислим, скоро да посумњам у себе. Тај црв сумње 

упорно ровари у мојој свести, али коначно успевам да га истерам. 

Војници шетају улицама, виђам их у посластичарницама и у биоскопима; преко 

радија одјекује глас Иве Робића: „Ој лијепи Загреб град, у теби лијепо је живјети сад!“. 

Даје се домаћи филм Живјеће овај народ. 

Недалеко од Дома ЈНА у Нишу се гради велика зграда, спратови се  брзо дижу 

према небу; на згради скеле, око ње бетонски блокови, малтер, конопци, челичне жице; 

радници истоварују камионе; има и неколико Немаца заробљеника који раде на 

грађевини. Виђао сам једнога Немца, ратног заробљеника, високо на крову; лако сам га 

разазнавао одоздо, са тла: висок, плав, крупан, интелигентног лица, носи наочаре; стално 

је скрушен, помирен са злом судбином. Неко рече да је он главни инжењер. Једног дана 

пронесе се вест: Немац извршио самоубиство, скочио са десетог спрата. „Да га неки није 

гурнуја?“, запиткују суседи. 

Отворен је нови биоскоп у близини нашег стана.  
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Упознао сам занимљиву младу жену. Врло је лепа, висока, вижљаста црнка, 

весела је када је са мном. Једном смо се одшетали  мало даље од градске плаже, по 

плитким рукавцима Нишаве; задигла је сукњу да се не окваси, беласају јој се издужене 

обле бутине; рече ми да је балерина, да је њен супруг официр. Упознао сам га: висок, 

снажан и леп човек, носи наочаре и личи на Словенца, професора, само што је црнокос. 

У малом излогу, закуцан на зиду нишког позоришта, стоји програм;  даје се Лабудово 

језеро од Чајковског; видех и њено име и помислих да ме Лабудово језеро свуда прати, 

као да је лајтмотив мога живота.  

Једног дана је неко рекао:„ Муж јој извршио самоубиство!“. Никад нисам сазнао 

због чега се убио, а њу више никада нисам срео. 

Бора се дружио са другом из разреда, Поповићем; његов отац је важна политичка 

личност у Нишу; био је са југа, из Прешева; питао сам се да није рођак наших 

прешевских кумова, којих се мама и тата често присећају са  истинским усхићењем?. 

Ови дечаци са југа Србије ме јако подсећају на Македонце из Ђевђелије. 

Борин разредни старешина је рекао тати да је Бора нацртао револвер и ставио га 

на клупу. „То није било ништа политички“, казао је тати благонаклоно. То је потврдио и 

Борин најбољи школски друг.  

Схватио сам да је Бора заправо био огорчен због оца. 

Родитељи су почетком тридесетих година живели у Прешеву, где је већинско 

становништво албанско. Отац и мајка су нам увек лепо говорили о Албанцима; на наша 

питања какви су Албанци, одговарали су да су они у Прешеву већина, да су били 

запослени у дуванској станици, углавном као стражари, и да, ако се са њима лепо 

опходи, што је отац и чинио, то умеју изузетно да цене; могу бити врло одани, вредни су 

и дисциплиновани. Ја се сећам тог раног детињства, навирале су ми слике Албанаца са 

белим кечићима на главама, старих, насмејаних људи који ме узимају на колена. 

У посету нам је дошао бивши очев стражар у дуванској станици у Прешеву, 

Албанац; то је дугогодишње чврсто искрено пријатељство; висок је, смеђ, са мудрим 

изразом лица, и делује ми као неки интелектуалац, учитељ је; одмерен је и учтив. Провео 

је са нама суботу и недељу, дуго су отац и он пријатељски разговарали и присећали се.  

„Сећаш ли се Милане, када си био у Велесу 1938. године, дође наша делегација из 

Прешева у Велес, на челу са председником општине Албанцем; сви смо тражили да се ти 

вратиш да будеш директор дуванске станице у Прешеву”, сећа се наш гост. Вратио се у 

Прешево пун дивних утисака.  

Наши родитељи се са кумовима Поповићима из Прешева и даље дописују, а 

понекад мама довикне оцу:„ Стигло је писмо из Прешева, од куме!“. 
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Мајка је испричала и један немили догађај из Прешева: један Албанац  је напао 

неку српску девојчицу; Срби су се окупили, пошли у његово село, а он побегао главом 

без обзира у Турску; сравнили му кућу са земљом, и све запалили.  

Више се никада ништа слично није десило. 

Зими има доста мраза, снега и леда. Милић се клиза, узвикује:``Соња Хени`` 

(америчка филмска глумица, позната клизачица на леду). 

              Септембар 1949. година – Школа у Љубовији. 

Живот у Крушевцу је скуп, па родитељи одлучише да млађи брат Милић и ја 

одемо у Узовницу; казали су да деца расту и да ће нам код деде и бабе бити боља храна 

и здравији живот. У Љубовији је постојала нижа гимназија, а Милић је могао да иде у 

основну школу у Узовници. 

Поново су настали прекид и нагла промена, али ја сам већ био навикао на сеобе.; 

Увиђам да су критеријуми у љубовијској школи осетно нижи него ли у крушевачкој 

гимназији. Па, ово је слепо црево Србије, далека 

провинција. 

Брзо сам се прилагодио новој средини, пре свега 

захваљујући прихватању наставног особља. Директор 

Ђинић ме је похвалио пред свим ђацима. Стално читам 

књиге, мада их није лако наћи, идем по суседству, 

распитујем се ко би могао да има неку књигу, тражим од 

рођака и комшија, па ми понеко пронађе било какву 

Стара љубовијска школа. 

књигу. Онда бих се завукао у неки миран кутак, да на миру читам. Најчешће 

читам у соби, читање  на обали Дрине је нешто посебно, или се испнем на брдо, у 

потпун мир , сместим се у мирисну траву у дубоку хладовину на ливади. 

Милић и ја се много радујемо што смо са дедом и бабом у Узовници, у природи,  

и на Дрини.  

Љубовијска школа. 

Кашике и тањири у кухињи су и дрвени, и метални; једе се проја,  а пшенични 

хлеб само за празник; то нам је била права посластица. 

Но, брзо осетисмо да није лако без родитеља, а нарочито нам болно недостаје 

мајка. Имао сам непуних тринаест година, а Милић десет, он је још дете. Честа писма од 

мајке су мелем на рану; иако нам се баба Бојка посветила свим срцем, ништа не може да 



229 
 

надокнади мајчину топлину. Одбројавали смо месеце и недеље до мамине посете; то је 

за нас читава вечност, али миримо се са оним што је неминовно. И окрећемо се сетни  

данима када ће доћи. Очекујемо је кроз неколико месеци. То је читава вечност; мори ме 

велика туга. 

Милић и ја спавамо у доњој соби, која гледа са брега на пут, а баба и деда у 

горњој , према брду.  

Плашимо се да ноћу будемо сами, плашимо се вампира. Када ноћу наиђе путем  

камион, зачује се поред Дрине бректање мотора, кроз ноћ фарови запарају небо,  

исцртају решетке прозора на зиду наше собе; понекад фарови осветле брзо као муња, и 

иконе на зиду. Коњска или воловска кола ноћу се монотоно вуку по макадаму, а човек 

који држи дизгине или бич гласно запева, док би пролазио поред урвина и гробља, 

настојећи да одагна страх.  

Сваке вечери смо се сви молили Богу , у пространој кухињи, испод иконе Светог 

Јована. Деда ми је налагао да ја читам Оченаш и молитве. Издекламовао бих гласно 

молитву Оченаш, брже-боље би се завлачили у кревете, престрашени од свакојаких 

ноћних привиђења и вампира.  

Баба Бојка нас је учила да се пред спавање обавезно прекрстимо 

                Април 1949 године. Живот без мајке. 

Баба се узорно стара о нама, али нам недостаје мајка. Осећао сам да без љубави 

мајке постајем помало безосећајан, баш као када башта зарасте у коров.  

Пролеће је, отоплило, приближава се лето; двориште је пуно пилића; букља 

трава, цветају опојне миришљаве биљке. Све бруји, гаче, какоће, блеји, муче; ваздух   

препун опорих мириса из околних шума и са пропланака.  

Милић је стално уз баку, јако се везује за њу, али и за деду Велизара. Деда 

Велизар га мази, њега највише воли од свих унука, зове га „Риђа“.  

Ја чезнем за мајком, њена писма су ми велика радост; често замишљам да мама 

иде брзим корацима уз дуги сокак према кући, смеје нам се из даљине.  

Дошао је и месецима очекивани срећни дан; баба поче да провирује из кухиње 

кроз велики прозор; погледа према путу, а онда брзо истрча пред кућу, звирну према 

сокаку и радосно нам узвикну:„ Ено вам матере, иде уза сокак!“.  

Истрчасмо, као без душе, занемели од радости; уз сокак брзо иде мама, сва 

радосна и насмејана; држи у руци торбе. Потрчах јој сав пресрећан у загрљај. Пита ме 

где је Милић? Узех торбе из њених руку, испесмо се раздрагани пред кућу; мама хоће да 
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загрли Милића, а он јој окреће леђа, одгурује је, трчи баби у загрљај, прави се као да је 

не познаје. „ Отуђио се!,  сузе јој ударише на очи. Остави за тренутак Милића са бабом, 

оде да му спрема поклоне, храну, одећу и намешта кревет. 

Милић се полако присећа мајке, прибира се. 

 Наш разредни старешина је Милован Ђинић; причало се да је „информбировац“ , 

сменили га са места директора у школи код Ужица, поставили на место професора у 

Љубовији. У школи је био још један „информбировац“, Петар Константиновић, врло 

висок и сув; дошао је у Љубовију из Шапца; изгледа да су његови били „бели Руси“ 

(иако су бели Руси обично љути противници бољшевика, неки од њих су, због  

заједничке крви, били уз бољшевике). Љубовија је забачено место, па рекоше да су их 

послали по казни, да их уклоне из других вароши. 

Цртање предаје Тиосав Ковачевић, далеки мајчин сродник; строг али врло 

правичан; оштро се супротставља недисциплини. Љутио се на испаде појединих 

ученика, руке би му задрхтале, заличио би на болесника из љубовијске болнице; не знам 

зашто, али мени је изгледао као човек у великим неприликама?. Упркос стручности, 

великом педагошком умећу и правичности, на његовим часовима је владала 

недисциплина, догађали су се и инциденти. Једном  обесни ученик затеже гумицом 

згужвану хартијицу , удари професора право испод ока.  

Директор никада није сазнао ко је то био, иако је цео наш разред знао. Нико није 

био кажњен због тога..  

Настала је права јагма око тога ко ће бити најбољи ђак. Била су три кандидата: 

Секула из Грачанице, рођак Драго Пановић, и ја. 

У школу нам долазе ђаци из оближњег Братунца у Босни, и босанских села поред 

Дрине, а међу њима има и неколико Муслимана. Познајем њихов менталитет, и лепо се 

дружим са њима. Учитеља Ђинића изузетно поштујем, врло ми је драг, можда и због 

тога што он мене истиче као узор другим ученицима; изненадио ме је када се једном 

обрецну:„ Сада су измислили нову нацију, бошњачку, муслиманску, ама нису они 

Турци, они су Срби потурчењаци!“.  

Видех да се те речи не свиђају ђацима Муслиманима из Братунца.  

Збунило ме је да му се несмотрено отела критика званичне политике, која је 

према њему неосновано прогласила муслиманску националност. То је било врло опасно 

и за обичне људе, а поготову за информбировца, и још директора школе.  

Што се тиче муслимана, они су вероватно истог порекла као и Срби, али већина 

њих то и не зна, или неће ту тврдњу да прихвате као тачну. Православци и наши 
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Мухамеданци су врло слични, а мрзе се. „Ни сличнијих народа ни веће мржње!“, рекао 

је Иво Андрић.  

У мом разреду је и мој рођак и вршњак Милан Младеновић, син тетке Станке, 

ћерке покојног деде Симеуна Крсмановића (оца чика Љубе, онај што је пао низ 

степенице у Узовници 20. јануара 1943 године, на светог Јована, док су две Јеврејке биле 

у његовој кући) удате у Братунцу. Паметан и скроман дечак. Ту су и двојица ђака 

Млађеновића, из суседног босанског села Слапашница, тачно наспрам Узовнице; нису 

род Милану, њихово презиме је мало другачије, разликује се за једно ``ђ``.  

Ђаци Босанци су другачији од Србијанаца, изгледају ми некако осећајнији, 

искренијие и срдачнији?. Можда ми се то само тако чини? 

Од Узовнице до Љубовије има око шест километара; групице ђака из оближњих 

села иду у љубовијску школу пешице; нашли би се на Ушћу, још ујутру по мраку, па 

идемо путем поред Дрине. Увек је врло узбудљиво, а нарочито зими, кад све завеје снег; 

полазимо у зору, трчимо путем, једва се препознајемо у тами. Када озелени играмо 

лопте, а лети  идемо у брда, по трешње, или се понекад купамо у Дрини. Баба Бојка нам 

спреми ручак у чанку, спакује нам сира, кајмака и сувог меса. 

Рођак Сретен Томић и Живко Лукић, звани Ћука из Лоњина, су омладински 

активисти. Сретен, би у повратку кући почињао да ме убеђује да Бог не постоји. 

Смешкао сам му се благонаклоно, али његова убеђивања нисам узимао озбиљно; имам ја 

своје мишљење, и памтим поуке родитеља.  

Рођаке Ружа и Јока Крсмановић су стално заједно. Јоку задиркују за Живка 

Лукића Ћуку поодраслог дечака из суседног села Лоњина. 

Милић се посекао на грану; пео се уз дрво, видео гнездо и пружио руку, кад оно у 

гнезду змија; запишти на њега, а он престрашен брже-боље сиђе доле; успут пуче грана 

и добро му загреба стомак. 

15 септембар 1949. године - Сусрет са Данилом Крстајићем у Љубовији. 

Ретки пролазници загледају повећи плакат залепљен у излогу кафане у главној 

љубовијској улици, плаве се у излогу велика дебела слова исписана  пенкалом.  Мало 

мањим словима исписано„ Предавање држи друг Данило Крстајић, инструктор за 

партијски рад у дивизији у Титовом Ужицу. Данас, у основној школи, у шест сати 

увече. Теме: РИБ (Резолуција  Информбироа), односи са СССР, односи између Северне и 

Јужне Кореје. “ 

Отац је у посети Узовници, па рече мами, док смо шетали кроз главну љубовијску 

улицу, разгледајући излоге:„ То је изгледа онај официр Данило што је долазио у 
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Крушевац; баш да одемо да га видимо.“ Сетих га се, његовог имена, тако је био драг 

према мени. 

Велика учионица изнад љубовијског расадника је била препуна радозналих људи; 

поседали као ђачићи у скамије, нестрпљиви да почне најављено предавање уваженог 

официра. Наиђе група намрштених љубовијских масовика, њих овде зову „дрматори“, 

међу њима три строга официра. 

Тата устаде, осмехујући се, рече мами тихим гласом:„ То је он!“. Висок, корача 

полако, несигурно, као да ће да се затетура. Некако ископнио? А био снажан  и мужеван. 

У пролазу поред нас Данило нас препознаде, застаде обрадован, скоро да загрли 

оца:„ Јес' то ти, како си, друже Крсмановићу?“.  

Није био онако убедљив и одушевљен као раније; деловао је уморно и забринуто, 

модрели су му се велики подочњаци испод очију, убледео је, оронуо.  

Зачудих се, о чему се ради?, 

Данило поче да говори са импровизоване говорнице,: сложи се са другом Титом и 

Партијом у осуди Стаљина и СССР-а, али то није било острашћено, како говоре дуги, 

него некако мирно и без одушевљења.  

Скочи из публике млада активисткиња АФЖ-а, и осу као осица:„ Да ли је  

Стаљин био идол за кога се вредело залагати, ми смо сви пјевали„ Ој Стаљине, руски 

сине, ти си вођа омладине, омладине цијелог свијета, сем колоне што је пета“. Сада 

видимо сву дволичност Коминтерне, која се усудила да блати светли лик нашег вољеног 

вође друга Тите. Живијо друг Тито, доље Стаљин!“, диже гневно стврднуту песницу у 

ваздух.  

Данило, сав блед, поче несигурно да замуцкује:„ Стварно смо много вјеровали 

СССР-у, и надали се да ће народ доживети благостање у земљама где је на власти КП, да 

ће срушити капиталистичку  владајућу класу.“  

Онда скочи зајапурен, голобрад младић: Пјевали смо:„ Америка и  Енглеска биће 

земља пролетерска, па ће онда земља цела бит' у руке пролетера, вјеровали смо, наивно, 

у СССР, који нам заби нож у леђа!“ 

Данило поче нешто, па ућута, као да заборави шта хоће да каже:„ Осуђујем  

непринципијелне нападе на нашу земљу и КПЈ. Али, другови, зашто не нападнемо Јужну 

Кореју, капиталистичку земљу која угрожава Северну Кореју, комунистичку земљу?“.  
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Упиљи у публику, као да опет поче да заборавља шта ће рећи. Узе оловку, поче 

да нешто бележи, промрмља себи у браду, ипак чусмо:„ Знате, нешто сам уморан, не 

могу да се концентришем, знаш, друже, ти си у праву.“  

Данило је цело време испољавао помирљивост, али некако на силу. Његово 

излагање је потрајало још петнаестак минута; говорио је тихим, уморним гласом о 

нашим  успесима, али врло мало о главној теми. 

Поред њега су седела два надмена официра ОЗНЕ. Нешто смерају, исчекују?.  

Деси се неразумљив догађај. Један од официра стави пред Данила урамљену 

слику, видех је постављену наопачке, само се сијало стакло. Официр замахну руком, па 

снажно лупну урамљеном сликом о сто, а она зазвеча.  

Окрете се Данилу шкиљећи претећи у њега:„ Знаш ли чија је то слика?“.  

Данило рече кратко:„ Не знам!“.  

Официр на то брзо окрете слику усправно, лупнувши њом опет о сто, још јаче:„ 

Ето, сад видиш чија је?“  

Погледах, то је била Стаљинова слика.  

Два ознаша су дрско гледала у Данила. Када је завршио говор, одоше журно са 

Данилом у средини, без иједне речи, као да га спроводе. Данило је корачао несигурним 

кораком, као да се спотицао. Све ми је то било  чудно. 

Тата забринуто рече мами:„ Чудно, казао је нешто необично, Северна Кореја је 

савезник СССР-а, ми смо против СССР-а, а он је хвали?''. 

  1949. година - Ђојо и Бојка Крсмановић су добили сина Раденка. 

Раденко је плав, као и Драган; то је крупна беба и живо се бацака ножицама. 

Надошла мутна Дрина од босанских брда све до бедема испод засеока 

Крсмановића; скоро  прекрила Чагељ, само се повијају врхови врба што вире изнад воде. 

Побеснела река хучи, носи дрвље, камење, грање, и дебеле балване.  

Ђојо дограби гвоздени цапин (оштру гвоздену куку набодену на врх дугачке 

дебеле мотке); са бедема забаци цапин и закачи балван, па га привуче; биће дрва за 

ложење, а и за градњу кућа, вајата и качара. Мало даље, мутна моћна матица је вукла  

још дебље балване, просто мами Ђоју. Ђојо у белим мушким гаћамо до изнад кошчатих 

колена загази у хладну воду до појаса, а његова мајка, баба Драгиња зајаука:„ Немој 

Ђорђија, чувај се дијете, не иди далеко!“.  
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Ђојо не хаје, само забацује цапин, а он се зарије у дрво; снажно привлачи балван 

мишићавим рукама, насуче га на обалу, па загази у ледену воду по други. Онда поче да 

извлачи балване конопцем уз брдо, сложи их брижљиво на обали испод пута. Па отрча 

по волове, да их одвуче кући. 

Баба Драгиња се смири, живну. Погледа у мутну воду, која се ваља и хучи, 

радосна што је Ђојо изашао из ње.  

Искористих прилику да запитам расположену бабу Драгињу:„ Да ли је заиста 

Ђојо био у четницима?“. То сам више пута слушао у селу; изгледа ми нелогично, јер је 

његов брат чика Љубо (онај што је 1941. године довео у Узовницу две Јеврејке, да их 

спасе од нациста), био познат као  угледни комунистички активиста. 

 „ Какви четници дијете, море, дођоше и одведоше Ђоју на силу, па тамо 

занеможе “, правда сина баба Драгиња. 

Сетих се старинског обичаја, кад се жена породи, мора отићи ноћу на Дрину, 

била цича зима или топло време, да мало запљусне водом себе и дете. Тако је чинила и 

баба Драгиња. 

         1950. година – Ниш, најбољи ђак, одличан шахиста. 

Олимпијада у Дубровнику је за мене велики догађај. Желим да учим шах, тражио 

сам на све стране књиге о шаху.  

Често сам размишљао о томе зашто се наша породица стално селила; татин посао 

је такав: Прешево, Велес, Ђевђелија, Узовница, Љубовија, Лозница, Житковац, 

Крушевац, а ево нас сада у Нишу. Које је следеће место на реду?  

Позната ми је француска изрека:„ Путовања формирају младост“. Тачно је, сеобе 

духовно обогаћују, упознајемо нове крајеве, друге менталитете, другачији говор; 

сусрећемо нове људе из различитих култура. 

Запажам да ми је, кад год бих отишао у родни крај, требало времена да заборавим 

брзи јужњачки дијалект и oнo „гађање падежима“, да успем да пређем на растегнуту 

ијекавицу. Када се вратим у јужну Србију, говорио бих растегнуто, пa би ме деца 

понекад  исмејавала. . 

Проучавао сам годинама Свезнање, а нисам због нечега обраћао пажњу на црн, 

означен текст „Пјер Жане (рођен 1895.)“, и испод слику научника строгих црта лица. 

Данас се присетих, давно, још као мало дете, прелећући очима овај кратки запис, оценио 

сам га као интересантан, али сам га, ипак, због нечега одредио „за касније. Као да ми је 

неко забрањивао,  никада нисам стигао да га прочитам,..  
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Једнога дана радознало рекох самом себи да најзад треба да видим о чему се ради 

у том тексту? 

Прочитах да је то француски психијатар, који је описао нормалног и ненормалног 

човека, уравнотежен човек је онај који складно асимилира догађаје, исправно се 

прилагођава на промене, на околности, све што му се догоди се хармонично улива у 

личност, као када различите врсте хране улазе у желудац; здрав желудац све то свари. 

Нездравоме то не успева, остају комадићи несварене хране.  

Тако здрава и јака личност „свари“ разне догађаје, jeр је јединствена, кохерентна 

и јака. Ако то не успе, догађаји остају неинтегрисани у личности, живе засебно, као 

несварена храна у желудцу. Битан  је континуитет, важно је интегрисати и „сварити“ 

прошле догађаје, тако да се споје и уједине са садашњим догађајима; не сме бити 

прекида, нити „несварених“ животних догађаја, који би личност слабили, 

расклиматавали. 

Схватих да ме овај научник поче изузетно да занима. Размишљајући о мислима 

Пијера Жанеа, покушавам да анализирам самог себе, да ли ја прошле догађаје памтим, 

да ли их складно повезујем, има ли неких „несварених“ догађаја, који ме у подсвести 

раздиру?  

У мени поче да сазрева сазнање да ја у понечему заборављам претходна места, 

тамошње догађаје, све оно што ми је раније чинило живот. Када дођем у ново место, 

почињао бих свакидашњи живот све из почетка, као да заборављам оно раније.  

Покушах помало збуњен да се колико толико присетим прошлости, барем 

недавне, схватих да сам при доласку у Ниш из Крушевца, заборавио много тога из 

Крушевца. Као да ми је у свести нека тамна завеса прекрила прошлост?. Увидех, 

непријатно зачуђен, да су они проблеми о којима сам размишљао последњег дана у 

Крушевцу, пре поласка за Ниш, сада скоро позаборављани. Тргнух се, врати ми се опака 

зебња, ти проблеми постоје и даље, мислио ја о њима, или не?. Удубих се и у прошле 

године, у дане када смо дошли из Житковца у Крушевац: схватих да помало заборављам 

Житковац. 

 Дођох до тужног сазнања да увек када се преселимо, као да настаје прекид: 

заборављам оно раније, није то само заборављање догађаја, већ као ми да неке велике 

маказе одсеку један велики део сећања, и баце га у мрак заборава. Тамо та одгурнута 

сећања трепере и повремено засијају, као затрта ватрица, када се пирне у њу; понечега се 

и сетим, а онда то поново падне у заборав, као што звезда репатица нестане у бездану 

ноћи. Осетих некакву рупу у сећању, у сваком новом месту у мени би се обликовала 

нова свест саткана од догађаја у том месту, недовољно повезаних са ранијим животом. 

Схватам да се боравци у разним местима не уливају један у други у довољној мери, нема 
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спојеног континуитета, него сваки живи неки свој одвојен живот, као да су стављени у 

некакве засебне фијоке, међусобно недовољно неповезане. А требало би их повезати у 

чврсту хармоничну целину. 

То настаје због учесталих сеоба?.  

Морам то да исправим, да све чврсто повежем .Та идеја ми постаде нека врста 

опсесије. 

Доживљавам тај прекид у сећању као нешто, као благу кризу растрзавања 

идентитета. Да није то пубертет?  

Да бих повратио поремећену равнотежу, да бих сачувао какву-такву  хармонију, и 

повезао све те покидане нити, свакодневно почех да вежбам, трудећи се да се присетим 

догађаја у Крушевцу, све до одласка у Ниш?. Од тада сам стекао навику, у мислима бих 

се  све чешће враћао у Житковац, Лозницу,  Љубовију, Ђевђелију, и у рано детињство. 

Схватио сам да бих уз труд и удубљивање у прошлост,. успевао да се понекад 

колико толико присетим зборављених догађаји, понеког чак и из далеке прошлости.  

„ Где се ово  десило?“, питао бих мајку, описујући сећање на давни догађај: Жена 

у фереџи, у неком дворишту, као у шали, хоће да ме отме из маминих руку, мама ме не 

да, па почињу да се отимају. Био сам пријатно изненађен када ми је мама посведочила да 

је то било у Велесу, у заједничком дворишту се са њом шалила сусетка, Албанка. или 

Туркиња. Мама рече да сам тада имао непуне две године. 

Сазнадох тако за вршњаке и вршњакиње који су се сељакали као и ми. Запитах их 

да ли се сећају ранијих места боравка? Већина се таквим размишљањима није никада  

бавила, зачуђено су се смешкали моме, за њих необичном питању, сећали су се само 

понеких важнијих догађаја. Ја се присећам далеко више од  њих.  

Закључујем да то код мене није нешто посебно, и други заборављају догађаје из 

прошлости. Таква је људска природа. Друга деца томе, за разлику од мене не придају 

било какву пажњу, носе их садашњица и свакодневица. 

Захваљујући Свезнању сам тако пронашао корисну забаву.У томе ми је од велике 

користи била мама, која је волела да прича о прошлости. То је за мене било узбудљиво, а 

чинило ми се и да је мама, и због тога, била тако душевно јака. 

24. март 1950. године - Оснивање сељачке земљорадничке задруге у Узовници. 

Деда се често жалио на велике порезе и казне за оне који их не дају. У Узовници 

основаше сељачку радну задругу; а причало се да ће многим домаћинима бити одузета 

земља; кажу да ће оставити само десет хектара по власнику. Нису то измислили у 
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Узовници, тако је у целој земљи, наредиле  главешине  из Београда, исприча Ђојо, мудро 

гледајући дедуВелизара. Како то, раскинули смо са Совјетским савезом, а стварамо 

нешто по узору на њихове колхозе?  

1. април 1950. године - Милић Крсмановић Јовин води раднике на изградњу 

хидроцентрале у Зворнику. 

Са пута на Ушћу, недалеко од засеока Крсмановића, тамо где се додирују села 

Узовница и Грачаница, пуца поглед на Босну: средином Дрине пенуша моћна зелена 

матица.  

На Ушћу се окупила повећа група младих људи, запослени на изградњи бране за 

хидроцентралу у Зворнику четрдесетак километара низводно од Ушћа. 

Зачу се шкрипа кочница: камион који треба да их одвезе до Зворника заустави се, 

обави га густ облак беличасте прашине.  

Рођак Милић, (син Јове Крсмановића) стоји у кожној јакни, за појасом забоден  

револвер, као код каубоја у америчким филмовима, разјурио се, важно укрцава раднике 

у камион за Зворник, тер их повицима као овце у тор.  

Тог јутра ми је рођак Милић испричао како се ударнички изграђује брана 

хидроцентрале; треба да се преброди Дрина, да прораде турбине, да производе струју, да 

засијају градови и села. Дрина упролеће надошла, вода поплавила машине, па је требало 

спасавати драгоцене турбине; Милић храбро загази до рамена у мутну и ледену воду. 

           Од тада побољева.  

            Радници из Узовнице су причали да се  рођак Милић борио против терористичке 

организације „Млади муслимани“ на хидроцентрали у Зворнику, били су ухватили 

терористу који је дошао са бомбом да минира брану. 

Милић је поштен комуниста који се бори за своје идеје, за истину и правду, па је 

врло оштро и храбро критиковао пропусте и незаконите поступке званичника. 

            Почетак јуна 1951. године. Сеоба из Ниша у Земун. 

У Нишу у почетку беше све лепо, почех да заборављам болне дане у Крушевцу. 

Са зебњом предосетих догађаје, који су ме, из дана у дан, постепено бацали у бригу. 

Једнога дана, тата дође намрштен, опет га боли глава. Покуњено леже у кревет, покри се 

ћебетом преко главе, као да жели да побегне од ружне стварности; мама му донесе 

облогу од ракије, а он скиде ћебе са главе, усправи се и седе. Био је забринут, јер су му 

опет  пребацили да је за време рата био сарадник четника.  
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Опет очеви проблеми на радном месту, као што је било и у Крушевцу. Сменише 

гана ниже место, смаише плату, најгоре је што смо морали да се селимо из зграде 

дуванске станице у оронулу приземљушу у центру Ниша, код Дома ЈНА у Соколској 

улици, преко пута школе коју зову „Соколана“. 

Овај нови стан је простран, из некада белих сада пожутелих и напуклих зидова 

вири нешто жуто, као иловача измешана са сламом? Маму је нарочито забрињавало да 

ли има влаге? Кућа има повелико травнато двориште, што је било преимућство, а и била 

је близу центра града. Школа је мало подаље.  

Ипак, био сам сретан, колико, толико. Изгурао сам, уз велики труд да опет будем 

најбољи ђак у разреду. 

Али мучни дани из Крушевца нису били нимало заборављени, као да су из таме 

заборава претили, као да се ништа није променило; као да ми неко прети прстом из 

даљине. Ти мутни сигнали претходних сећања су у мени стварили осећај судбоносне 

неизвесности пред сваким новим даном.  

Моја страховања, на моју несрећу, почеше да се остварују. Једнога дана разредни 

старешина дође намрштен, даде ми, строжије него обично, знак руком да устанем.  

Схватих да се дешава нешто необично; стајао сам усправно, али мало покуњен, 

очекујући да ће нешто важно да ми саопшти. „ Нећеш више бити одличан, него само 

врло добар!“, изусти кратко монотоним гласом. Нисам знао зашто. Иако није деловао 

љутито, озбиљно се забринух. Казах родитељима за то, а они одвратише да ми се то само 

учинило. На разредном часу ме тај професор запита, као у шали, пред свима:„ А, је ли, 

бре, какви ти то совјетски филмови фале?“. Нисам схватио то питање, али ми се урезало 

у памћење.  

Као да ме је нешто ошамутило, хоћу да пазим на часу, али не иде, дижем руку да 

одговарам, но почињао бих да заборављам, узмем књигу да читам, али губим вољу. Елан 

се топио као снег на топлом пролећњем сунцу, нисам се такорећи ни освестио, а 

постадох врло добар. Раније сам играо шах са много ентузијазма, али се интерес за шах 

поче нагло топити.  

Када помислим на шах, књиге и учење, наједном западам у поспану безвољност. 

 Чуо сам, родитељи прошапуташе да је то вероватно последица почетка 

пубертета. 

Нишка деца страсно играју кликере. Моји другови у игри су комшија који се 

презива Титовић, Црногорац (увек сам се питао да ли су његови то презиме имали пре 

доласка комуниста, или је настало по имену маршала Тита?), школски друг необичног 

имена Улемек, и Мира Исаиловић, црнокоса висока девојчица, ћерка војног лекара. 
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Нишлије говоре јужњачки са много турцизама. Када играју кликера, ако погоде 

узвикну:„ Сиктер!“. Када ја промашим, узвикну пркосно:„ Ама ич!“, и гурну прст испод 

доње усне, па повуку га нагло надоле. То значи: „ Ама баш ништа!“. 

Улица у којој сада станујемо се раније звала Соколска, по Соколани која се 

налазила у фискултурној сали оближње школе; сада се зове улица Боре Прице, по 

партизанском борцу из Другог светског рата. Шалим се са старијим братом Бором:„ 

Станујеш у својој улици,“ Он има пуних осамнаест година, истегао се у висину, 

светлосмеђ, мршав, али не превише. Другови су га у шали прозвали „Борика, црвена 

паприка“.  

Мама је стално говорила да растемо, и да нам треба храна да се развијамо, а очева 

плата је била мала. Родитељи су били истински забринути што деца расту, а немају 

довољно праве хране. 

Сазнадосмо да Бора са неким друговима иде на аеродром; спремао се да скаче с 

падобраном из авиона; један његов друг ми је дошапнуо да Бора хоће да лети на 

једрилици. Родитељи се забринуше, настаде истинска узбуна у кући; одвраћају га и 

говоре да је то опасно. Он је био упоран. Одох једном са њим на аеродром, који је био 

ван Ниша, у равници; мама ми рече да испитам како то изгледа?.  

По рубовима огромне равне пољане  наслагане приземне куће белих зидова; не 

видех ниједан авион, али сам узбуђено гледао како сви поскакаше, па брзо у трку 

повукоше, затежу из петних жила дебеле гумене конопце везане за белу једрилицу, која  

личи на огромног вилиног коњица. Када их затегоше, нагло их сви одједном отпустише, 

а гумени конопци повукоше као опруге лагану једрилицу широких белих крила. Точкови 

затандркаше по утабаној стази; једрилица, вучена пуштеним конопцима снажних младих 

тркача, појури тлом све брже, пређе неколико десетина метара; у њој је седео млади 

пилот, који повуче полугу, једрилица се одлепи од земље, поче нагло да се диже кљуном 

у ваздуху, одлете високо небу под облаке; изгуби се у висинама, као да је повећа птица.  

Гледао сам све то, забринут и преплашен, замишљајући Бору у једрилици.„ Боро, 

једрилица је врло опасна, нипошто не иди!“. Он је ћутао и премишљао се. 

Испричао сам  све родитељима, сви су се у кући забринули. 

Тата је једног дана журно отишао на аеродром; вратио се задовољан са 

покуњеним Бором, који је гледао у земљу, ћутао је као кривац који је увидео своју 

грешку. Тата је отишао на аеродром код инструктора, и казао му да Бора више то не сме 

да ради- Иако није имао обичај да бије децу, зграбио је Бору снажно за уши. Бори више 

никада није пало на памет да иде на аеродром.  
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Учинило ми се да је Бора незадовољан, али да је ипак подсвесно пожелео да му 

отац то забрани, јер је ипак схватао да су једрилица и скакање с падобраном врло 

ризични. 

Пред нашом приземљушом у Соколској улици чух радио, хор је певао мелодичну 

песму „Друг нам Тито, борац за слободу, води народ свој, напред јурите, напред 

ступајте, јунаци слободе!“; кад год чујем ту песму, увек се сетим руских народних и 

борбених  песама.  

Осећам нејасне мутне политичке промене, а та борбена песма ми звучи више као 

одјек прохујале херојске прошлости; изгледа ми пак да долазе нека нова, нехеројска, 

прозаична времена. Ипак ме је та песма охрабрила и некако ме вратила у прошлост.  

Био сам тужан што јењава онај револуционарни занос, препознајем да долази 

време материјалног богатства, престижа у новцу, величини стана, намештају, одећи. 

Не могу тако лако да прихватим наговештаје нестанка херојских дана, не 

прихватам нова прозаична времена, желим бекство у некадашљи занос и илузију. 

Научио сам временом, једну технику буђења личне стваралачке енергије, да се неком 

мелодијом, неким догађајем, свесно усхитим, да доведем себе у стање блиско истинској 

екстази, не да бих постао емотиван, или мистик, него да бих из дубине подсвести, 

извлачио нове покретачке емоције, нове идеје, нове, још снажније инспирације и  

мотиве.  

Сав сам се јежио од необјашњивог усхићења; схватих да су моја осећања према 

другу Титу и партији, и даље пуна љубави, упркос поступака друштва који би могли 

изгледати као нека врста политичке одбојности према мојој породици. Друг Тито улива 

огромно поверење, као да нам даје обећање да ће све ипак бити у реду. Напред у живот, 

Тито нас штити. Тито нам је као отац. Осетих полет, разбуди се у мни нова борбеност. 

Још једном се сетих сусрета са Титом у септембру 1941. године, у планинама 

западне Србије, изнад Дрине, за време прве непријатељске офанзиве, када сам имао само 

пет година: лежао је у мрежи разапетој између два дрвета. Одзвањају ми у ушима његове 

речи:„ Није пао снег да покрије брег, него да свака животиња, и она најмања, остави свој 

траг!“. 

Волим снажне хероје, а будућност видим као најлепши сан; сматрам да имам 

значајну мисију у животу који долази. Осећам да то запажају и моји сродници, другови, 

наставници, сви упиру значајно прстом у мене. Морам искористити потенцијале. 

Понирем у сећања, повезујем покидане нити, од 1941. године до тога дана. 

Почињем опет омиљену личну забаву. У једном тренутку обузе ме привиђење, јасно 
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зачух звук клавира: на планинској висоравни одјекну чаробна мелодија из Лабудовог 

језера, видех како се на прозору појави партизанка Мојца, а онда мелодија утихну.  

Кад идем у школу, пролазим поред важне војне установе, пред њом стоји војник 

са пушком и бајонетом, а изнад врата вијори државна застава. Једнога јутра видех да се 

десило нешто необично. Погледах горе, нема заставе, само су остали нагорели држачи. 

Згранух се, а ђаци  из комшилука ми кажу, осврћући се преплашено:„ Запалили 

Бугари!“. 

Размишљам, чудно, раскид са Русима, а на радију руска мелодија? То са Русима 

ми је и даље нејасно?. Откуд сада овде Бугари?  

Опет смо, 1. јула 1951. године, били на железничкој станици у Нишу. Сва наша 

имовина и намештај су укрцани у један велики вагон, на коме пише „Земун, Нови Град“ 

исписани руком бројеви. У вагону се окупила цела породица, родитељи, два брата, 

сестра, и ја. Све се понављало. као и у доласку, као да настављамо да идемо кроз  

лавиринт, запетљавамо се у некакву нову загонетку. Воз тргну, и крете кроз топлу ноћ 

јужне Србије. 

Растајем се од другова, од омиљеног града на Нишави испод Чаира, од чежњивих  

брда, од витких мостова, од утакмица на игралишту „Чаир", од санкања на 

Светониколском брду. Неће виише бити одлазака у омиљене биоскопе. Један биоскоп 

ми је био посебно драг, налази се у дугачкој правој улици која води од Дома ЈНА према 

центру града. Отворише га изненада, близу нашег стана, а репертоар је био састављен 

баш од оних филмова које волим . 

Упркос преживљеним траумама, родитељи су били задовољни,  Београд је главни 

град, у њему има школа и факултета, а и бићемо ближе родном крају; тамо има сродника 

и пријатеља, па смо сви били нестрпљиви да што пре стигнемо. Отац је добио солидан  

посао у Дирекцији монопола, имаћемо и пристојан стан, али не у Београду, него у 

Земуну. Ако нам буде далеко од центра, заменићемо га за стан у Београду, договорише 

се родитељи.. „ Има људи који не воле центар, већ воле периферију“. Из маминих речи je 

звонила вечити нада и оптимизам. 

                   Земун, Нови Град, 1951. године. 

Модри месец претвара летњу ноћ у сеновити дан, воз јури на север, ка Београду; 

чује се како локомотива ритмично избацује пару. Иако је био ведар топао летњи дан, ноћ 

је ипак свежа, повремено би постојала прохладна; промичу у тмини обриси тунела, 

мостова, реке и речице, изненада свирне сирена локомотиве, као фијук ветра остаде на 

утрини поред пруге..   

Јурили смо у будућност. Нестрпљив сам да што пре стигнемо у Београд.  
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Бићемо код куће, желим да се једном заувек заврше наша сељакања. Близу је 

родни крај; Дрина није далеко, улива се у Саву код Шапца. 

Свиће јутро, пробудисмо се, тата провири кроз прорез на вратима вагона:„ На 

домаку смо Београда.” У  трену пројурише обриси сањивих предграђа, тата рече: .,, У 

Београду смо``.  

Возна композиција нагло успори, пређосмо железнички мост на Сави; видех на на 

сипу младиће и девојке, управо су онакви каквима сам замишљао Београђане. Снажни су 

и распевани, начичкали се изнад пруге, збијени на брежуљку изнад композиције воза 

који промиче, машу урукама мангупски, узвикују весело, делују ми помало уличарски  „ 

Можда то и нису баш типични Београђани, већ неки из предграђа“, помислих. 

Воз убрзо стиже на железничку станицу Земун Нови Град. Приђе нам мала 

маневарка, писну реско, прикачи нас, звучно одјекнуше гвозедене спојнице,  и одвезе 

нас на споредни колосек, па откачи и напусти наш вагон.  

Појави се убрзо железничар, саопшти да треба да сачекамо, доћи ће камион да 

утовари ствари и да нас одвезе у ново боравиште.  

Отац оде по камион.  

Док чекамо у вагону, слушао сам , однекле је долазио поспани разговор људи и 

жена, говоре растегнуто, откуд овде ијекавски, нема више оног нишког брзања?. 

Камион дође, радници све наше ствари поређаше у гломазни камион, отац седе 

поред шофера, кретоше. 

Са нама пође пешке младић, весео и доброћудан, објасни мами да је наш стан у 

оближњој Бачкој улици, недалеко од железничке станице. Растеже кад говори.  

„ Одакле сте?“, запитах га весело. „ Од Крупња, са Мачковог камена!“. Ја се 

озарих:„ Па и ми смо од Љубовије“. „ Које је ваше село, како вам је презиме?“, запита ме 

устрептало. „ Узовница, Крсмановићи“, рекох кратко. Он застаде и погледа ме рођачки:„ 

Знам Ђоју и Крсмана Крсмановића, Крсмановићи су ми својта!“.  

„ Како је свет мали“ рече мама живнувши. Мени због овога земљака Београд 

наједном постаде драг и близак, није ово туђина, ко зна колико овде имамо рођака и 

земљака? Пролазимо поред неке касарне, застадох , војници играју фудбал. Ојужило је, а 

наша војска није више строга као раније. Касарна ми сада више личи на неки 

омладински камп. 

Наш нови стан је омања приземна кућица, са кухињом и две собе, од којих једна 

гледа на улицу; кухиња гледа на издужено двориште са ниским дрвећем и пратећим 
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објектима; зидови куће су бели, а зграда ниска, чврсто сазидана и чиста. Све је празно, 

само на зиду собе, при самом плафону, затекосмо слику младе, врло лепе  плаве 

ђаволасте девојке. Али префињене. Мајка одлучи да се слика не скида, нека стоји као и 

раније. 

Дође нам и сусетка, старија жена, љубазно се поздрави са мајком. Сазнадосмо да 

је наша нова кућа била власништво домаћих Немаца:„ То су били добри суседи, лепо 

смо се слагали са њима, све су им одузели, протерали их.“  

Закуца на врата постарији сусед, погурен је, говори полако, тешко дише, мери 

сваку реч. Каже да је имао сина, чувао велико стадо оваца на испаши код Саве, близу 

моста, запливао да се купа и удавио се. „ Бар се удавио на нашој земљи; на његов 

рођендан, одузеше нам ту њиву поред Саве“, рече прерано остарео човек, подиже 

дрхтаву руку са штапом показујући тужно ка Београду. 

Поредим овдашњи говор са оним на Дрини, а и са оним у јужној Србији, овде 

говоре другачије, не брзају као јужњаци, не говоре ијекавски, не растежу као Подринци. 

Схватих да тако говоре Пречани (они који живе у Војводини). Земун је више Војводина 

и Срем него Београд.  

Сазнадох да је пристигло много нових становника из Босне, Црне Горе, Хрватске, 

па и Србије, све се измешало. То препознајем и у говору, има ијекавице, растезања, и то 

ме обрадова; дошљаци су ми ближи него староседеоци, осетих се некако боље због тих 

Динараца, дошљака. 

Бачка улица је врло широка: када падне киша, замеси се блато, као тесто; направе 

се блатњаве баре и локве, сво до друге стране улице, тамо далеко, где се једва назире 

пространи Земунски расадник, види се високо дрвеће, у бескрај се шарене цветне алеје.  

Овде су широке улице, ушорене куће, приземне, али велике и простране, са 

великим баштама или њивама позади; људи су другачији, смирени, учтиви и љубазни.  

Мама рече поучно, као професор:„ Лепо су васпитани и културни, овде је дуго 

била Аустроугарска!“. Мама то зна, и она је рођена 1914. године у Босни, под 

Аустроугарском, сећа се понечега иако је била мало дете. Запазио сам још раније код 

маме тај национални понос; мада жели да буде објективна, као што је обично, ипак 

препознаје код окупаторске Аустроугарске не само лоше, него и неке добре ствари.  

Око нас је равница и богатство. На суседној пољани пастир окупио велико стадо 

оваца, држи у руци дугачак велики бич; када га баци далеко, као неки бумеранг, он се 

савије у клупко као змија, замлати по утрини; овце се сјуре, збију се главама у стадо, 

врте покорно реповима, а иза њих се диже прашина. 
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Бора и ја смо се уписали у земунску гимназију, млађи брат у оближњу основну 

школу.  

Наши сродници су високи, мој старији брат је светлосмеђ, светлих очију, 

изразито висок, сувоњав, али почврст; млађи брат је дванаестогодишњак, врло је плав, 

зелених очију; сестра Нада је такође плава и има плаве очи, а ја сам тамносмеђ. Мајка је 

црномањаста, а отац је светлосмеђ, зеленкастих очију. 

Весели ме оближња касарна. На утрини ка железничкој станици виде се војници, 

шетају стражари. Све више схватам да је то нека другачија војска, није више строга, као 

раније. Нису то више партизани, то је некаква мекша војска. 

Схватам празнину која ме одавно мучи, сада схватих шта ми је то болно 

недостајало у Нишу, откуд та опсесија која ме је дуго мучила? Зато јер у близини наших 

станова у Нишу није било касарне". А пре тога сам био навикао на суре касарне и 

војнике.  

Обрадовах се, опет кроз ноћ допре носталгична, успављујућа песма војника из 

оближње касарне. Иако певају другачије, то више није она крута партизанска мелодија, 

него нешто нежно и сетно:„ Ој другови, јел’ вам жао, растанак се примакао!“. Ова песма 

је другачија од ранијих војничких песама које сам слушао, нема изражених политичких 

порука, није херојска, нити борбена. Звучи скоро као песме које се певају у кафани.  

На десетак минута пешице од нашег стана у Бачкој улици је Коњичка школа, где 

је  мој отац служио у коњици војни рок!  

.Био сам радостан, опет касарне уђоше у мој живот. Нестаде мучнина празнине у 

сећању!.  

Пошао сам да тати купим у киоску новине, ми сви читамо Политику. У близини 

видех велику зграду,  са натписом  Телеоптика. То је неко предузеће.  

У Београду имамо много сродника, и са мамине и са очеве стране. Јављају се, 

долазе, и то је диван осећај, барем после јужне Србије. Тамо нисмо имали никога, 

недостајали су нам рођаци, а сада су ту, на домаку руке. 

Почеће ускоро школа. Осећам да желим да учим, да читам. Када год бих то 

пожелео, искрсне ми однекле пред очи лик разредног старешине у Нишу, као да је преда 

мном, као баба рога. Прети ми високо уздигнутим кажипрстом, као да ми нешто 

забрањује?.  

Још ме више обесхрабри тата, опет са влажним облогом око главе. 
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Све то некако надвладавам, хоћу најзад да почнем да читам, али се јави нова 

невоља, спопадоше ме као из заседе поспаност и губитак воље за учењем. Страст за 

играњем шаха поче да се претвара у апатију.  

У мени се води борба између жеље да будем најбољи ђак, или барем одличан као 

и раније, у исто време ме невидљиве аждаја ухватила за грло, гута ми снагу,. и претвара 

је у поспаност . 

              Јули 1951. године - Брање трешања у Бежанији. 

Земунска гимназија је сјајна велика зградае, уронила се у мирне сеновите зелене 

алеје пространог Земунског парка. Другови из разреда браћа Пуниша и Владо Мркић, 

Црногорци, блиски су ми духом, позваше ме после часова да идемо да беремо трешње.  

Пођосмо на брдо у Бежанији, пешице до Мухара, па после Угриновачке улице, 

кретосмо узбрдо. Са нама је и Ђорђе Живановић; звали смо га Живина, син познатог 

земунског адвоката. 

Банусмо на врх брда, на стаблима висе трешње, велики, црвени, сочни плодови, 

слатки као мед. Не смемо да их беремо, нисмо питали власнике за дозволу, а они умеју 

да се наљуте.  

На једној трешњи, на стрмини, високо на дебелој грани, видесмо два брата, наше 

школске другове из суседног разреда, чуче као птице. Један повика весело, као из 

птичјег гнезда:„ Пењите се, шта чекате, ово је наша трешња!“.  

Сетих се, они су из Бежаније, отац им је имућан земљорадник, коме су доста 

одузели. Стабло је велико, високо, разгранато, дебеле гране просто су позивале, биле су 

препуне црвенкастих сочних трешања, које маме, баш да пође вода на уста.  

Попесмо се. Старији брат је високо на грани, сав насмејан, изгубљен у 

бљештавим зрацима сунца;  закикота се:„ Ама, дувају у сијалицу, хоће да је угасе!“. „ 

Ко? “, упитах. „ Ама дођоши, они Црногорци и Босанци!“, ухвати се за стомак, грохотом 

се смејући његов млађи брат. Онда се старији  брат засмеја још гласније:„ Исцепали су 

клавир и паркет да наложе ватру, навикли на земљани под, да спавају у соби са стоком!“.  

Па не иде ово што говоре, браћа Мркић Црногорци се само намрштише, али 

ништа не  рекоше. 

Понекад смо играли фудбал у Бежанији, у равници поред канала је лепо 

фудбалско игралиште. Када је опло, купали би се. Обала канала је висока и блатњава, 

али је вода бистра. Виде се како пливају велике, нагојене, троме рибе, и понека жаба.  

 Јули 1951. године - Летовање у Манастиру Велика Ремета на Фрушкој Гори. 
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          Воз за Нови Сад полази са земунске железничке станице на улазу у Земун, према 
Београду. У купеу су старији брат и неколико девојака и младића. Ја сам најмлађи,  због 
тога ме запостављају, разговарају међусобно, а моје упадице ниподоштавају. Али шта 
ћу, старији су.  
 
            Негде пре Сремских Карловаца блесну касарна. Војник у кругу касарне јаше коња 
у стреловитом галопу, као кроз бескрајну степу, коњ се разбеснео, а он затеже узенгије 
да га смири; коњ успори, пропе се у трку и спотаче се, војник се спретно одржа у седлу, 
не паде на тло. 
         Сиђосмо из воза у Сремским Карловцима, град је сав шарен, као да је музеј; 
пођосмо пешке уз Фрушку Гору, преко Стражилова, ка манастиру Велика Ремета, у срцу 
лепе планине, благе и љупке, другачија је од окомитих подринских планина. 

Тај манастир је постао дечије и омладинско одмаралиште. Мислим како је дивно 
да се земунски ђаци одмарају, али и да то штети манастиру, нашој вери и цркви?. 
Никоме нисам о томе говорио, али кад на то помислих, нешто ледено ме штрецну. Дуго 
времена сам се са зебњом сећао тих конфузних помисли и унутрашњих страхова који су  
ме мучили.  
           Манастир у Великој Ремети је у срцу мале планине, увучен у шуму; зграде су 
огромне, стабилне и чврсте, све је уредно, чисто, све се сија. Сачека ме девојка, прави се  
важна; омладинка са црвеном траком око десне мишице. Заиста је лепа, стално се 

смејала. Прво ме одведе код лекара, а онда у 
административну просторију за регистрацију; потом 
дође на ред добијање лежаја у великој спаваоници, са 
више десетина кревета. Показа ми заповеднички, на 
дневни распоред  исписан на белом  листу. 

Имамо доста слободног времена. Кад год могу, 
одем да трчим. Прија ми здрав ваздух.  

Просто радостан живнух, после Велике Ремете 
идемо на Дрину, тамо ће бити још боље. 

Поред манастира је мало село: са обе стране 
Манастир Велика Ремета. 

сеоског пута ушорене стабилне и чврсте куће са великим баштама, а све цакли 
чисто и уредно.  

Пронашли смо велики стог сламе, огроман, као и све у Срему. Попнемо се на врх, 
доле мекана наслагана слама, онда скочимо са висине; летимо као с падобраном, доле 
нас чека мекоћа и мирис сасушене траве, паднемо на меко и потонемо дубоко.Увек  
проверавам да власник није оставио виле у слами. 

Занимају ме разлике у наречјима и менталитетима. По први пут у животу, осећам 
дамаре Срема и Сремаца, упијам их. Они су другачији од Србијанаца и Београђана, на 
неки начин  су слични староседеоцима Земуна. 

Једне ноћи пођосмо на излет, на благе планинске падине према Дунаву, брда су 
нижа, около љупки зелени пропланци, са којих пуца поглед на широки плави Дунав. 
Наложисмо ватру, нигде ниједне девојчице или девојке, сами дечаци и младићи, лепи и 
снажни момци. Ту се нађе и плави момак, сви га зову Дебела,  популаран је у Земуну; 
снажан је, иако је омањег раста; скиде се го до појаса и поче да игра. 
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Следећег поподнева кретосмо ка оближњим селима, идемо од куће до куће,  
дочекују нас весели мештани, радују се да нас виде; Борин друг Милија носи хармонику 
на раменима, у ходу непрестано свира. Бора заденуо за појас кларинет, као свиралу, кад 
затреба само га привуче устима.  

Паде вече, топло је, чују се цврчци, свуда око нас богатство, куће беле и чисте, а 
свет весео и насмејан; песма се заори на све стране. Гостољубиви весели Сремци изнели 
у дворишта столове, натоварили их  брдом свакојаких ђаконија; нуде нас храном и 
пићем, и вином.  

Милија развлачи широко хармонику, брат Бора се лати  кларинета, па настаде 
истинско весеље. Весели домаћини траже све нове и новије мелодије, а њих двојица све 
знају. Тако су свирали целу ноћ, из куће у кућу. 

Схватам шта је Срем и шта су Сремци, они су срећан и темпараментан свет. 
Уђосмо у неко село или варошицу, не могу да проценим коју, уведоше нас весели 

Сремци у белу кућерину, около много зграда, са великим двориштем, високим 
разгранатим дрвећем, са столовима постављеним испод дрвећа; затекосмо весеље, 
изгледа да је свадба? Сви се одушевише када видеше Бору и Милију са инструментима. 
Одмах затражише да им свирају. Пред нас опет изнесоше брдо хране и пића. 

Имам само петнаест година, желим да будем висок, снажан и развијен, да девојке 
бацају ватрене погледе на мене; гледам стране филмове, импонују ми снажни мишићави 
момци, хоћу да се бавим спортом, да будем мишићав и леп.  

Имам обичај да проучавам лепе мушкарце, желим да будем такав, да се свидим 
девојкама.  

Видех овде једног лепог мушкарца, каквог никад досада нисам видео, као зифт  
црне локнасте косе, висок и снажан, изузетно лепог белог лица, као неки светац би се  
кретао самоуверено између столова, свестан своје моћи над женама, као тигар у савани 
међу антилопама.  

Толико је леп, да не могу да одвојим очи од њега. 
Пред зору нам дадоше некаква три лежаја у ћошку; пробудисмо се касно, не 

знајући где смо. Рекоше нам да је Ириг близу, па пођосмо да га видимо. Стојали смо у 
Иришком парку. Милија за доручак отвори конзерву сира, на којој пише UNRRA, понео 
ју је из манастира.  

„ Врло укусно“, мислим, једући сир. Одједном осетих необичну нелагодност. 
Чији је сир? Па, амерички? Спопаде ме нејасан осећај кривице и бојазан. Па добро, ако 
га већ дају, значи да је дозвољено. Откуд осећај страха и кривице због УНРЕ? Па ми смо 
сада са Западом. Али се сетих Житковца, и сумњи  у искреност Унриних дародаваца. Ко 
је у праву? Празне приче? Са ким смо ми? 

Сретосмо две средовечне Ирижанке, лепушкасте, праве даме, види се да су из 
угледних породица, Српкиње су, али углађене као глумице из француских филмова. 
Исксрнуше пред нас на улици, нешто нам причају? Нешто се неразумљиво са њима 
догађало, као да су због нечега несрећне, као да им неко прети,да их угрожава, па нам се 
жале, желе да се негде уклоне, нејасно ми је шта је по среди?. 

Враћали смо се преко пропланака у манастир у Велику Ремету, свуда око нас 
виногради, зрели гроздови висе на чокотима поред самог пута, оклембесили се као 
девојачке груди. Брат ми говори да нипошто не смем ни да дотакнем ниједан грозд, 
власници су опасни. Једва одолевам, схватам да сам другачији од брата; њему не пада на 
памет да убере туђи грозд.  
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Иако Милија више не свира, нехајно носи хармонику на рамену; у ушима ми 
стално одјекује рефрен, ваљда зато што смо целе ноћи слушали свирку. 

У манастиру нигде ниједног монаха, свештеника или монахиње. Где су, запитах 
се? Навре ледени страх, па ту помисао потре у секунди, као да је није ни било. 

Увече смо спавали у великој просторији, препуној наслаганих кревета на спрат.  
Проломи се страховита грмљавина, засеваше муње осветливши манастирске 

зграде као усред дана да је. Крупни васпитач гласно исприча свима у спаваоници како је, 
када је био учитељ у азбуковачком селу Горња Оровица, слушао громове и видео нешто 
што никада раније није видео у животу: како с неба лете ватрене кугле.  

Ћутим и не говорим да сам и ја из тога азбуковачког краја. 
Враћали смо се камионом у Земун. Прашина лети, врућина је, велики камион 

дрма; држим се и пазим да не испаднем. 
Мајка ме загрли по повратку, каже да сам добио неколико килограма. 
Кратко сам се подшишао. Сетих се да сам једном видео Гаврила Којића, сина 

Мише Којића из Узовнице, исто тако кратко подшишаног, учини ми се да личим на 
њега?.  

Мама ме је загледала, дуго и испитивачки, као да нешто ново открива у мени. 
Обрати се тати:„ Томо нагиње помало на Гаврила Којића.“ 

 
                   20. јули 1951. године - Ратно острво. 

 
          Лета у Београду су дуга и топла. Купамо се на на Дунаву на Земунском кеју, 
отимамо се за место испод цеви која избацује топлу воду из земунске електричне 
централе, из зида шикљају снажни млазеви топле воде, просто обарају.  
 
             На Лидо (тако Земунци зову плажу на Великом ратном острву наспрам Земуна), 
смо одлазили чамцима; пешчани спруд је врло погодан за фудбал. Плажа је песковита, 
као морска; врло постепено настаје дубина. Пешчани спруд је дуг, а Дунав широк; виде 
се узбуркани валови и галебови, као да смо на мору. 

Настаде велика радост у нашој породици. Родитељи нам саопштише да се ве 
роватно ускоро селимо, наш стан у Бачкој улици у Земуну замењујемо за сличан стан у 
Београду, у улици Генерала Махина број 12, на Дорћолу, близу Дунав станице.  

Београд сам већ упознао, идем често у Кнез Михајлову, на Теразије, у биоскопе, 
идем у посете теткама Мири и Милени. Кад год дођем код њих, настане велика радост, 
љубе ме и служе колачима.  

Настаде нестрпљиво ишчекивање, постаћемо Београђани, пред нама су нови 
изазови, нова школа и другови.  

 

                       15 септембар  1951 године. Шах. 

Земунски шаховски клуб се налази у неколико пространих соба на првом спрату 

вишеспратнице у широкој улици што полази од Земуна ка Београду.  

Видео сам у клубу шаховског велемајстора, Светозара Глигорића; он је један од 

најпопуларнијих спортиста у земљи, истинска светиња, као што су Рајко Митић или 
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Бобек. Знам да и код нас, на Дрини, има Глигорића, па савладах трему, крочих ка њему 

храбро али скромно, запитах га са страхопоштовањем да ли је можда пореклом из 

околине Љубовије? Озарих се када ми одговори потврдно, додирнувши ми раме: `` 

Моји стари су отуда``.. Његови Глигорићи су, можда, наши рођаци?. 

Имам обичај да по нагласку погодим одакле је ко. Када погодим, кажем да смо 

земљаци; па ја сам свуда живео, мени су драги и моји земљаци су и они са југа Србије. 

Не кажем то да бих стекао неку корист, једноставно, волим да стичем нове пријатеље. 

За мене је изузетно важно да имам што више добрих пријатеља. А што мање неп 

ријатеља.  

Играм, понекад, шах са школским другом Ђорђем Живановићем; раније сам  

шах играо сатима, са великим здовољством, а сада се брзо заситим.  

Он ме побеђује. Нешто ми не иде.  

Сјајан шахиста је од нас нешто старији, Предраг Кораксић, звани Коракс.  

Једнога дана, после играња шаха у земунском шаховском клубу, Ђорђе и ја се 

нешто споречкасмо на улици, он ми изненада залепи јак шамар; ја му исто тако 

узвратих, свађа се намах смири, као што је изненадно и почела.  

Тај шамар у мени уби жељу за шахом. Када год бих пожелио да одем у земунски  

шаховски клуб, увек бих се сетио тога шамара, који ми је изазивао одбојност према 

шаху; тако сам постепено заборавио на шах.  

Брат је нашао себе у музици. Сваког дана дува у црни издужени инструмент, са 

белим металним  клапнама, из кога излазе тужни тонови. Мама рече:„ Музика 

продуховљује!“. Он је свирао на игранкама, има свој мали џез оркестар. То је доносило 

пристојан џепарац, поготову за ђаке.  

У нашем родном крају су одувек свирали само Цигани, или професионални 

кафански музиканти. Музиканти су били виђени као они који „ оће леба без мотике“, 

нерадници, нека врста бедника без достојанства, такорећи просјаци. Обични људи у 

селима цене вредне, стамене домаћине. Ако је неко мали и жгољав, може да буде 

геније, али нема правог уважавања за њега. Кажу сажаљиво:„ Онај жгољавко”. Значајан 

је онај ко је користан, и ко може да ради у пољу, а то најбоље могу снажни.  

Но, дошло је друго време, све више хрле у град, а у граду се не траже само 

мишићи, него и образовање и стручност. 

Виђам, повремено, у суседству у Бачкој улици, високу заносну витку плавушу; 

она просто лебди тротоаром у црној школској кецељи, отменог је држања, упадљива је, 

истинска дама. Лепа је као филмска глумица! Приђе ми госпођа из суседства, насмеши 



250 
 

се благонаклоно, па рече:„ Твој брат фура са Аном Немицом.“ Видех их, у пар наврата, 

како шетају широком Бачком улицом. Важни су и смирени, ходају на растојању, не 

држе се за руке, врло су озбиљни, али се види да су срећни што су заједно; она га је 

гледала топло и са уважавањем, а он јој узвраћа. Сви их загледају са симпатијама, кажу 

да су прикладан и леп пар.  

Кажем мами да сам их видео заједно, она ћути насмешена. 

         14 октобар 1951 године. Приведен у милицију. 

Земунски корзо је састајалиште и шеталиште младих и ђака. Шетали би се 

увече, тамо – овамо- То би понекад могло потрајати сатима.  

Фудбалски тренер Варагић се забавља са мојом школском другарицом Даницом. 

На нас из разреда гледа као на балавце, мршавке.  

Чувени Никола Мицкић, звани Ципов, је бубњар у оркестру мога брата. Забавља 

се са лепом Мајом Холбус, а у мом разреду је  њена сестра Весна. У истом одељењу су 

Бранка Петрић, стари Земунци Фрања Ебел, Еди Бамфић, Љубиша Благојевић и Аида 

Јовановић. Дружим се са Проком (Прокићем), и браћом Владом и Пунишом Мркић, а 

чуо сам и за неког Пушоњу. 

На часовима влада дисциплина, није као у Нишу, али  је донекле слично. Све је, 

углавном, у реду. 

Неки од мојих другова, чији родитељи не могу да им дају џепарац, сналазе се 

као и ја, улазимо у земунске биоскопе без карте, возимо се аутобусима такође без 

карте.  

Из Земуна се у Београд може ићи и бродом, који полази са земунског кеја, или 

аутобусом, који иде путем, усеченим у баре, трске и локвање. Уђосмо у аутобус за 

Београд, а у њему су многи без карте, као и обично. Изненада, однекуда бануше  

милиционер и контролор, ухватише ме без карте; милиционер ме зграби чврсто за 

мишицу, држао ме је чврсто руком све до последње аутобуске станице, сведе ме пред 

присутнима као џепароша у мрачни парк код хотела Бристол. Иако сам корачао 

послушно, милиционар ми зави руку, шкљоцнуше лисице, доведе ме право у затвор на  

првом спрату Станице милиције на Железничкој станици. Лисице мало жуљају, не 

изазивају стварни бол, али ми се јави осећај страха у затвореном простору.  

Тамо су били све сами криминалци и проститутке, а мене пустише кући касно у 

ноћ.  

Све сам испричао забринутим родитељима. Тата ми рече, озбиљним гласом, да 

се више никада не возим без карте.  
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Због хапшења се осећам понижено и преплашено. Уместо да схватим да је то 

мали прекршај, који више не треба да чиним, то почех да доживљавам помало 

другачије. Контролор и милиционер су у праву, нико се не може возити без карте, али 

је милиционер био непотребно груб, уврнуо ми је руку, иако се нисам опирао, одвео ме  

у талог велеграда. То је понижавајуће, осећам да је то за мене гест искључености из 

друштва, почињем себе да изједначавам са прекршиоцима закона, почех да мислим 

лоше о милицији.  

Ипак, така осећања сузбих, не треба да се возим без карте. 

             20 октобар 1951 године. Сложена криза. 

Не иде ми шах, нити читање књига, не пазим на часовима, не обнављам градиво, 

не дижем руку на часовима као раније, а, и ако бих дигао руку, професор ми не би дао 

реч. Осетио бих се понекад потпуно запостављеним, поготову када бих се присетио 

како је било раније.  

Не могу да прихватам потцењивање, упорно дижем руку, но обично ми 

професори не би давали реч. Почех повремено изнервиран да одговарам и без дозволе. 

Професори су ме у неколико наврата истерали са часова. Враћао бих се својевољно и 

демонстративно, нисам улазио у разред окренут лицем, него леђима; настајала би 

бурна реакција, чуо би се понеки узвик чуђења, нарочито је за мене био болан 

потуљени кикот девојчица, што сам доживљавао као неподношљив понижавајући 

подсмех.  

Као да сам нека замлата? А раније су ми се сви дивили. На крају добих и укор. 

 

 

                     Земунска гимназија. 

Одувек сам крајње весео, полетан, пун снаге и оптимизма и због тога омиљен 

код другова и сродника. Почеше да ме море црне мисли, гушили би ме налети  апатије, 

све ме је чешће обузимала безвољност, осећао бих се повремено изнурено. Зар је 

могуће, освестих се- па ја повремено не спавам добро ноћу?. 
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Као руком однесена, нестаде моја популарност, нико на мене више не обраћа 

пажњу.Као на црвљив сир. 

Са тугом препознајем да настаде тотални прекид мога сећања на ранији живот; 

понекад нисам знао шта се са мном дешава.  

Промена средине је шок и захтева прилагођавање?  

Да ли је ово пубертет?  

Са родитељима о томе никад нисам разговарао. Испитивао бих се у огледалу,  

полако се издужујем, постадох, преко ноћи, оивисоки мршавко. Поче да ми расте 

проређена паперјаста брадица.  

Рођак Пајо Тријић нам је дошао у посету, па пиљи у мене испитивачки:„ 

Окрућаће он, полако, он је још скоро дете,“ 

                24 октобар 1951 године. Пубертет? 

Тата је запослен у Дирекцији монопола у Теслиној бој 8  у Београду, недалеко 

од  Железничке станице; сада је службеник, није више руководилац.  

Наш стан у Земуну је најмањи од свих дотадашњих, отац има скромну плату; 

повремено скоро да нисмо имали шта да једемо. Били смо гладни. Када затражимо 

храну, мама не зна шта да нам одговори, понекад оде на оближњу пољану и набере 

жаре (коприве). Досетила се да  узме старе ствари: кошуље, изношене џемпере, 

панталоне, стане на улицу, па их продаје.  

:„ Почиње пубертет.“ ,брижна мама ме погледа нетремице, као да хоће да ме 

осоколи. „Бави се спортом, шетај, трчи!“, храбри ме  Опет спомену како су се наши 

заробљеници враћали из немачког заробљеништва измењени. „Најокрутнија и 

најопаснија звер је човек!“, има мама обичај да каже понекад.  

Трудим се да разумем зашто мама има такво мишљење о људима? Није ни чудо, 

шта су све зли људи починили њеним сродницима у рату: убили су јој брата и ујака 

маљем, поклали толике сроднике у Сребреници. 

Сада сам само добар, чак сам међу лошијим ученицима у разреду. То за мене из 

дана у дан постаје све неподношљивије.  

Испред мене седи у клупи плави Фрања Ебел, његов отац је наш Немац, мајка 

Хрватица; имао је обичај да жваће у празно, играо му је мишић на вилици; уживао сам 

да посматрам ту његову забаву.  
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„ Ради се о пролазној кризи, о промени средине, а и о пубертету“, нађох снаге да 

још једном охрабрим самог себе у повременим моментима бољег расположења.  

          1 новембар 1951 године. Потсвесни бунт. 

У мени сазрева некакво конфузно сазнање да је моја љутина на професоре и 

школску средину уствари бунт, иза кога се налази покушај афирмације.  

Не разумеју ме, али повремено, када ми се у глави разбистри, са болом схватим 

да сам  изморен, доведен у жалосно стање, у душевну конфузију. Скоро да се смањујем 

духовно, као да стално дремам?.  

У таквим моментима не могу да разумем ни самог себе? Како ће ме онда други 

разумети? Како би било лепо да ме неко разуме? Ко? 

О девојчицама још не размишљам. Мама ме разуме, и то интуитивно осећам: 

управо ми то даје неуништиву наду.  

Неколико пута ме је обузела радост, па сам се сетио француског психијатра, 

Пјера Жанеа. Требало би да се сетим прошлости, да све повежем, да се освестим, 

пробудим, да се тргнем  и да победим себе.  

Знајући колико је то тешко, одложих ту борбу за касније. 

Кад смогнем снаге.  

Мајка је дошла код професорке која ми је разредни старешина, објасни јој да 

сам до сада био најбољи ђак; покушала је да сазна зашто су моје оцене биле толико 

лошије? 

Професорка је погледала мајку преко рамена скидајући наочаре, скоро да се 

обрецну подсмешљиво:„ Лако је бити најбољи у провинцији, по тим забитим 

селендрама; ово је Београд, овде је конкуренција много већа, критеријуми су много 

строжији! “  

Мама покуша да јој објасни проблем прилагођавања, пубертет у моме случају. 

Професорка, незаинтересована, прекори маму:„ То данас мучи већину наше деце“, па 

настави да листа дневник, окренувши јој охоло леђа.  

Мама зна о чему се ради, да у моме случају нису само у питању уобичајене 

тешкоће већине деце, већ да се ради о нечему што је специфично за мене; не може да 

јој прича о оним деликатним породичним и друштвеним околностима о којима се не 

сме говорити јавно, а нарочито не у школи.  
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Мама је оваквом реакцијом професорке била повређена пре свега због мене; 

мама је поносна жена, навикнута да је сви уважавају, као што она уважава друге.  

Ова професорка је таквим поступком према мајци за мене постала иста као обај 

разредни старешина из Ниша, који ми је саопштио да више не могу бии одличан..  

Црв сумње поче да ми ровари у мозгу. О чему се овде ради?  

Подршка моје мајке је ипак  била пресудна. Моје поверење у себе није много 

уздрмано.  

Мама је знала да моје самопоуздање неће ослабити ако сазнам за изјаву 

разредног старешине. Казала ми је све, и ојачала моје поверење у себе. Упорно сам се 

борио против подмуклих сумњи који тињају у мојим мислима, и подривају темеље 

мога ранијег самопоуздања. Одупирао сам им се, више подсвесно, него ли на нивоу 

свести.  

Нарочито су ми постали непријатни све потмули подсмешљивији погледи ове 

професорке која је разговарала са мамом. Шта она има против мене? Зашто?  

Морам јој доказати да вредим! Али понекад немам снаге, осећам се све 

уморнији, почињем да спавам све лошије, некад би се то претварало у ноћну мору 

истинске несанице. Па бих устајао све неиспаванији.  

Као да ми нешто невидљиво веже руке, као да ми неко ставља невидљиве 

тегове, као да неко хоће да ми блокира сваки потез и сваку мисао. Таман нешто 

помислим да урадим, па одједном све заборавим? Гледао сам француски филм, 

подводни риболовац је нанишанио харпуном рибу, и нагло је набо. Тако је и са мојим 

мислима, чим се појаве, одмах нестану, као да их неки невидљиви подводни риболовац 

гађа харпуном. 

                  6 новембар 1951 године. Апатија, криза. 

Пажњу ми одвлаче друге ствари, школа ми је све мање важна.Као да се 

навикавам на презриви однос околине, мирим се полако са том тужном чињеницом? А 

себе више не видим као одликаша који кипти од енергије, и кога су сви истицали као 

узор; сада сам постао изнурени мршавко који жури у школу, или јури без карте по 

биоскопима и јавном превозу, кога скоро нико не примећује.  

Нарочито ме боли незаинтересованост девојчица, које гледају само оне 

ухрањене и лепо обучене.  

Понекад бих без икаквих повода зурио са прозора стана у ретке пролазнике у 

широкој Бачкој улици. Кад би било топло, не знајући шта да радим, из досаде бих 
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седао на бетонски плочник у дворишту и посматрао мраве. Сам себе запитах, зар је 

могуће да у мој речник неосетно улазе псовке, ваљда их чујем од другова.  

Стидим се што сам постао тако поводљив.  

Све чешће размишљам о смислу живота, што се своди на препознавање 

пролазности, моја природна веселост је све више уступала простор меланхолији. Ипак, 

уз труд успевам да сузбијем да то постане стално расположење, свестан сам да то води 

у депресију.  

Ипак ми је живот често празан. То није био сталан, него повремен осећај. 

Изненадно бих заборавио тугу, као да је никад није ни било.  

Понекад ми се изненадно врати моћ концентрације, све ми се расветли у глави, 

дођем себи, мисли постану брзе и снажне. Тада бих се разбистреног ума запитао: зашто 

више нисам одличан ђак?  

Код куће смо полугладни, очева плата је мала за петочлану породицу, станујемо 

у приземљуши на периферији Земуна новог града, намештај стар, пала боја са зидова, 

стидим се да доведем другове кући. Идем  у изношеној одећи, по кошави и цичи зими 

без зимског капута, на ногама старе, напукле ципеле у које улазе вода и блато, 

потхрањен сам и измршавео, све на мени виси.  

А поједини ђаци из мог разреда? Једна девојчица плава, висока и лепа, сијају јој 

очи, кипти од живости; отац јој је моћан, станује у уској уличици преко пута Дома 

ваздухопловства у Земуну; на њој бљешти нова, скупа блуза, подугачка сукња са 

златастим чипкама, на ногама сјајне ципелице са штиклама, жути јој се ђердан око 

врата, а око руке и на негованим прстима носи наруквице и прстен. Око ње облећу 

другарице, као дворјанке, окружене ухрањеним и снажним дечацима у новим оделима; 

сијају им се нове ципеле, имају набубреле новчанике, договарају се, нама иза леђа, да 

иду заједно у позориште. А мене никад не позивају. Када неко од њих дигне руку, 

професори им одмах дају реч, хвале их одушевљено, увек су у центру пажње у разреду.  

Они су најбољи ђаци.  

Знам да су им родитељи утицајни и имућни, да станују у великим становима, 

стално имају џепарац, а ја морам да се увлачим у биоскоп, и да се возим, без карте.                     

Скоро никада нисам имао новца да одем у посластичарницу на земунском 

корзоу, да купим баклаву или сутлијаш, а они, засели као код своје куће, испружили 

дрско ноге испред столова, пред њима лимунаде, торте и баклаве. Око њих лепршају 

девојке, видеше ме кроз прозор, једна показа руком на мене подругљиво пиљећи.  

Учини ми се да ми се подсмехују, или да ме због нечега сажаљевају?.  
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Они мене не разумеју? Ја знам оно што они не знају. 

      12 новембар 1951 године. Прекинули смо биоскопску представу .                        

Био сам код оца у канцеларији у Улици Николе Тесле. Тата наиђе, из даљине 

једва га препознадох на крају дугачког ходника; баш ме је интересовало да ли га 

уважавају као раније, да ли га сада због нечега гледају као на некаквог потрчка? 

Тата се појави из даљине, корача уздигнуте главе из таме дугачког ходника, у 

пролазу му колеге климну, осећам да га уважавају иако није никакав руководилац. 

Ипак, не запазих оно поштовање и сјај, као у градовима у јужној Србији где је био 

директор. 

Да ли су она деца најбољи ђаци зато што су им родитељи богати и из утицајних 

породица, зато што су привилеговани? Или су заиста паметни и вредни?  

Не губим поверење у себе. Мене професори не разумеју, не знају какав сам 

раније био ђак, они су засењени моћи родитеља ових ђака, татиних синова.  

Морам се наметнути, по сваку цену. Биће све као и раније! Победићу !  

После налета полета, опет би ми се јавила малодушност.  

Kao што се дављеник бацака да се спасе из дубоке воде, тако сам се и ја 

свакодневно борио против мутне матице ниподоштавања и одбацивања, која је у мени 

убијала  понос и достојанство. 

Владо Мркић, његов брат Пуниша, Ђорђе Живановић, Прока и Љубиша 

Благојевић, одосмо весело у биоскоп „ Јединство“ у главној земунској гимназији; давао 

се филм ``Освета Црвене вештице``.  

Уђосмо, као и обично без карте, на превару оних који цепају улазнице,  док се 

ствара ред пред улазом где стоје два цепача карата, ја кренем прво ка једном, па онда 

нагло ка другом, и не отцепи ми карту ниједан; тако их преварим и уђем без карте.; 

Можда се и праве да ме не виде? 

 Филм поче, мрак запараше снопови снажног светла, зачу се гласна музика. Џон 

Вејн силази у гњурачкој опреми на дно потонулог брода Црвена вештица, у сали 

потпуна тишина, сва места су заузета; улазе они са картама који су мало закаснили, а 

редари их уводе са упаљеним џепним сијалицама. Немају где да седну, јер смо им ми 

заузели нумерисана места. Редари почињу да нас избацују једног по једног напоље, 

побегосмо на позорницу иза платна, у мраку га закачисмо, оно се заљуља, у сали 

настадоше хаос и овације, ми тријумфујемо, победили смо, затркасмо се неким 

мрачним степеницаа,. испесмо се на светло дана, на високе беле зидове, бежимо кроз 
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неке пролазе, изађосмо на кров; појурисмо као месечари, успесмо да се сјуримо у  уску 

уличицу на Дунавском кеју. 

            15 новембар 1951 године. Суседи Цигани. 

Поред наше улице је Бачки Иловник, где станују Цигани. То је свет за себе, 

врста гета. Запитао сам се зашто су Цигани тако бедни, сиромашни и одбачени?.  

То питање захтева проучавање.  

Са њима сам увек био љубазан и насмејан, мада су они били понекад 

резервисани. Ипак, увек су се понашали коректно.  

Зар они немају неке своје моћне људе, да их изведу из беде? Није лако један 

народ оспособити, ево, и ми гладујемо, а земља је богата!  

Играјући лопте на оближњем пољанчету спријатељих се са вршњаком 

Нерудином, станује ту у Бачком Иловнику. Када ме види, увек се искрено осмехне; има 

паметно лице, близак ми је и драг. Изненадила ме је његова отреситост.  

Кажем Нерудину да су сви људи исти, без обзира на боју и друге  разлике. 

Играли смо често фудбал на пољанчету испред земунске гимназије, а са нама  је 

био и повисок крупан дечак; убрзо сазнадох да се зове Бобан Павковић, препознасмо 

се, он је брат тетке Смиље, Личанке, супруге чика Љубе Крсмановића, мога стрица. то 

је онај који је довео за време рата Јеврејке у Узовницу, да их спасе од нациста, сада је 

официр, познат као „Јумба“, један од најбољих боксера Југославије у полутешкој 

категорији; чак је, чини ми се био и шампион Југославије. Бобан је старији неколико 

година од мене, прави кошчати Ликота; постадосмо одлични другови. 

На путу за земунску гимназију ми се често придружује врло симпатичан плав, 

сувоњав младић, који због преране сазрелости изгледа као неки исцеђени чикица; мало 

је старији , сви га популарно зову Игња. Прича ми поверљиво ,задихао се у ходу, да је 

његов отац био врло богат, да му је све одузето, при том показујући руком тужно  

велике зграде, двориште, све је велелепно. А имање делује аветињски, опустело.  

Тек сада схватам зашто има тако паћенички израз лица, шта га је нагнало да 

прерано сазри. Видим да је он другачијег менталитета, Пречанин, више је као Немац 

или Мађар. Мешали су се вековима а то је другачија култура. 

        16 новембар 1951 године. Лепотан син информбировца. 

Шетајући земунском Угриновачком улицом пролазио сам поред приземне куће, 

на њеном прозору што гледа на улицу сам виђао необичног младића. Наслонио би се 

ћутке лактовима, гледа пролазнике надмоћно, са висине, као са неке осматрачнице. Без 
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речи помно мотри улицу. Стално је био забринут. Запамтио сам га по необичној 

нападној мушкој лепоти. Никада у животу нисам видео тако лепо мушко биће. Врло 

правилне и умне црте лица, светлосмеђа коса, светле, зеленкасте очи; када би се 

усправио, видело се да је висок, врло снажно и складно грађен. Поврх свега врло 

озбиљан и достојанствен. Учинило ми се да је као неки грчки бог. Пролазнице би из 

потаје бацале погледе ка њему, неке нису могле очи да одвоје од њега.  

Пред таквим младићем ми се јављао осећај мање вредности.  

То је исто и Игња осећао, познаје га, са њим  се некада дружио. „ Његов отац је 

у затвору“,   „Зашто?“, упитах Игњу. „Воли Русе“.  „ Да није Црногорац?“, упитах, 

знајући да Црногорци воле Русе. „ Није, староседелац је Земуна.“.  

Запазили смо да га дуго није било на прозору. Игња ми једног дана шапну, 

тајанствено се смешкајући:„ Одвела га мурија у Митровицу, у бајбокану!“  

Запитах се зашто. Одједном ми сину мисао да је то зато што је био леп и 

паметан?.  

Поставих самоме себи питање коме може да смета неко ко је леп и паметан.  

Зебња и страх почеше да ми се увлаче у кости. Опет потонух у неизвесност.  

Неке људе, које знам, ето, киње без разлога. Зашто?  

      20 новембар 1951 године.Игранка у земунском Пицодеру. 

Бора свира са његовим оркестром на игранкама, заједно са бубњаром Циповом, 

нераздвојан је од Карла Такача, земунског Мађара, који, чини ми се, свира саксофон у 

оркестру Радио Београда?. Карло је црномањаст, сувоњав, средњег раста; на његовом 

разумном лицу доброћудног интелектуалца просто висе наочаре. Свирају суботом 

увече у оближњој бараци, коју зову Пицодер.  

Бора и Карло свирају стојећи, Карлу се дрмају наочаре, подсећа ме на професора 

земунске гимназије, никако се не уклапа у амбијент. Снажни, привлачни Ципов пак 

бесно удара у бубањ, а девојке укрштају руке са партнерима, истурајући обнажене 

бутине преко рамена партнера би Ципову бацале чежњиве погледе.  

Публика је занимљива- земунски приградски пролетаријат. Свирали су џез, и то 

онај прави, амерички, а и понеко коло. Обавезно би најавили:„ Даме бирају!“.  

Биле су честе туче, као у  каубојским филмовима, једном у Пицодеру изби туча, 

полетеше столице и, флаше, те више тамо нисам отишао.  

Видео сам намргођена лица  свадљивих младића после биоскопских представа, 

постали би слични каубојима, склони тучама. 
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На школским степеницама сретох девојку из суседног одељења, чудно ме је 

посматрала; укрстише нам се погледи. Силазила је низ степенице, а изнад мене, 

забеласаше испод хаљине њене витке дуге ноге. Ја се заљубљујем?  

Пуниша Мркић то запази, и поче да ме задиркује.  

Живнух. „ Ваљда ће почети да ми се враћа снага и воља за учењем“, помислих. 

 1. децембар 1951. године - Сусрет са мајком Данила Крстајића. 

Угриновачка улица је дугачка, почиње од Коњичке школе до Земунског парка; 

оивичена је ниским, дугачким пречанским кућама, са великим двориштима. Најчешће 

том улицом идем у школу. Не плаћам аутобус, а шетња је, не само здрава, него и 

забавна; успут се дружим са друговима из школе.  

Мами се данас на улици јави постарија погурена жена, држећи мало дете у 

наручју. Сва уплакана, држала је марамицу на очима и носу, непрестано шмрктући.  

Мајка ју је загледала:„ Госпођо, сећам вас се као кроз маглу, је ли официр 

Данило Крстајић ваш син; чини ми се да сам вас видела једном у Нишу?“.  

„ Ја сам госпођо, то сам ја, тако се радујем што вас видим“. Погледала ме је 

топло:„ Ово је сигурно ваш син, момчина; било је још деце са вама, како је ваш 

супруг?“.  

Мама помилова бебу:„ Хајдете, госпођо, мало навратите до нас?“.  

Жена крете са нама до куће, кроз сузе рече мами да се сећа ње и тате, да је 

Данило све лепо о нама причао:„ Могу вам се госпођо поверити, разведоше Данила од 

жене ти официри КОС-а, шта би било са овим дететом да није мене!“.  

Мама се штрецну, и сакри вешто своје изненађење и страх због њених речи. Ко 

га је развео и како, питао сам се?. Како могу наредити некој жени да се разведе од 

мужа? Мама је ћутала.  

Сазнадосмо да је Данило Крстајић ухапшен 21. марта, позвали га у Крагујевац  

неким послом, счепали га и извели из воза на превару, скинули му еполете, ставили  

лисице. Оптужили га да је информбировац.  

Жена као да прича сама са собом, као да је немушто молила маму да је саслуша, 

као да се плаши да мама то неће хтети? . Мама је ћутке слушала. 

„ Верујте ми, Данило није информбировац, њима су стално говорили у војсци да 

су Стаљин и Русија наша мајка, да су Руси наша браћа, да помажу нашу земљу, да су је 

ослободили, да СССР ослобађа потлачене народе света, да хоће да обнови нашу земљу 
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и да модернизује нашу армију; он је, као комесар у рату, био подучаван да велича 

захвалност Совјетском Савезу и учитељу Стаљину.“  

Застаде, отпи мало кафе из шољице, уљуљукујући нервозним отсечним трзајима 

дете у крилу; освртала се да види да је неко не прислушкује, па прошапута:„ А 1948. 

године су наједном почели од њега да захтевају да говори сасвим друго, да напада 

Совјетски Савез, братски руски народ и друга Стаљина. Он је величао Тита и партију, 

али није могао да претерује у нападима на СССР. У себи се није слагао са свим тим, 

мада мој Данило то нигде није говорио јавно, никоме!“. 

Поче опет да се узнемирено осврће, лице јој поприми зао израз, настави свој 

монолог:„ Знам добро да сте ви и ваш муж поштени и честити, мој син је себи давао 

одушка у разговорима са интимним пријатељима, и питао се, зашто да напада Северну 

Кореју, када је она комунистичка земља, и да брани Јужну Кореју, капиталистичку 

државу; зашто да поричемо помоћ братског СССР-а, и Црвене Армије, коју смо заиста 

добијали; зашто да друга Стаљина називамо тако погрдним именима?“.  

Сетих се Даниловог предавања у Љубовији од пре неколико година, и чуђења  

оца његовом ставу према рату између Северне и Јужне Кореје.  

Мама је слушала врло пжљиво, без икаквог коментара; моји родитељи се нису 

никад упуштали у политичке расправе, нити су било када критиковали поредак. Мама  

милује бебицу, нуди жену стално кафом и колачима, као најдражог госта. 

Жена стаде устрану, промени пелене детету, настави шапћући, млатарала је 

нервозно рукама наглашавајући слогове:„ Ама, мој син је у праву, то је превара 

капиталистичких елемената, који хоће да заваде братске комунистичке земље; захтевао 

је да се грешке које нам стављају на терет исправе, у разговорима са провереним 

пријатељима је тражио да се неспоразуми отклоне; мислио је да ће се тако, још брже, 

остварити социјалистичко друштвено уређење на добробит свих.“ 

Опет заплака, дете завришта, жена заћута и поче да уљуљкује бебу:„ Мога сина 

послаше невиног на робију, ко зна шта ће му тамо урадити?“ Застаде , некако се 

смири:„ Прво су га сменили, смањили му плату, сељакали  га из гарнизона у гарнизон, 

пуче му брак, све му растурише зликовци. Совјетски Савез нас је, пре сукоба, помогао 

са 10 милијарди долара, а сада нам помоћ даје Америка, не зато што нас воли, него 

зарад својих интереса.“ 

Приближи столицу мајци, попримила неки лукав и опак израз:„ Сваки шести 

човек је у затвору или у логору, нема радне снаге, нема ко да обрађује земљу. Да није 

западне помоћи, настала би велика глад. То је шминкање тешког болесника, уместо да 

га лече. Ми треба да отклонимо пропусте, а не да их скривамо; та помоћ Запада 
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охрабрује многе лоше поступке и гура нас у погрешном смеру, та помоћ није искрена, 

зла је. 

Никако не разумем да нам помоћ западних земаља одмаже? Како нам је помоћ 

Унре била драгоцена, утолили смо глад, живнули смо, ојачали? Ја се са њом никако не 

слажем..  

Чини ми се да је она потрешена због трагедије сина, да није у стању да 

објективно види стварност. 

12. јуни 1952. године - Одлазак азбуковачких омладинаца за Београд. 

Љубовија, мирна западносрбијанска варошица на домаку Дрине дрема на 

поранилој врућини ведрог јунског јутра. Недеља је, нема света, само прхне са уличног 

ивичњака престрашено јато голубова.Крпице јутарње магле се разбежаше пред ветром 

развигорцем у вис, горе, негде ка Читлуку; сјурише се небеским сводом као стадо 

јагањаца пропланком када га изненада разјури гладан вук. У таласима је надирала  

заостала ноћна планинска свежина, а северац са Дрине повремено би заковитлао 

јутарњу студен.  

Зачу се рана песма чобанице са брда ка Читлуку. 

У неколико камиона постројених у главној  улици испред општине, обасјаних 

сунцем које почиње да пече, улазе омладинци из овог дела Подриња. Већина су 

голобради, неки скоро деца, иду на радну акцију у Београд. До Лознице ће ићи 

камионима,  ту ће се укрцати у вагоне који ће их возити даље.  

Неки ће остати да живе у Београду, запослиће се, други ће отићи на занате или у 

средње школе; неки су се већ уписали на политичке курсеве, а бољи ђаци иду на 

студије. 

Пожуривао их је намргођен плав момак у кожној блузи, важно се цело време 

шепури испред камиона са рукама у џеповима; за појасом му упадљиво штрчи повећа 

црна револверска кубура..  

То су Азбуковчани, Рађевци, Подринци, већина њих није макла даље од 

Љубовије, на прсте би се могли избројати они који су видели већи град, или воз. Ретко 

ко од њих да се икада у животу укрцао у овакво гломазно возило. Носе на леђима 

шарене торбе учвршћене плетеним држачима укрштеним преко рамена, пуне гибаница, 

кукурузних лепиња са кајмаком, сира, сувог меса, печења, хлеба, јабука и сувих 

шљива; мајке им све то спремиле за дуг пут.  

Попеше се као веверице уз гвоздену ограду камиона, а неки би весело 

подврискивали, срећни што путују. Почеше да се поздрављају са родбином. Један 
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плави, буцмасти младић довикује нешто мајци, која стоји пред камионом и брише 

марамом сузне очи:„ Ама каки, ко да је Биоград 'иљаду километара одавле, то је мајко 

вође, близо! “ 

Прође Љубовијанин, зрео човек, циничног израза лица, па гледа у момчиће 

покровитељски; смешкао се, као да крије неку тајну, као да је господар њихових 

судбина. Добаци им шаљиво, као да им се подсмехује:„ Нека вам је срећно, 

кривоторбићи!“.  

Нико не обрати пажњу на његове речи, а он отперја улицом шепурећи се као 

паун. 

Подринци, поготову они млади, а има их који су скоро деца која нису никад 

одлазила од куће, када напуштају на дуже родни крај осећају дубоку тугу.  

Растужени дечаци журно позаузимаше места на дрвеним клупама камиона, 

понеки поустајаше па ист урају узбуђено главе кроз цираде између процепа, или мотре 

кроз задњи улаз, са кога се види опустела љубовијска главна улица. Иду у туђину; у 

мислима виде своје куће, цветне баште, бујне ливаде, растужене укућане, или пусте 

утрине пуне гуја, Дрину, речице. Желе да све то да упију у душу заувек, да не забораве 

родни крај. Неће да позаборављају славе, положајнике, сламе испод стола, гусле, 

бунгуре, јуке, печенице.  

Нешто их стегло  у грлу,  само уздишу, неки се, постиђени, једва уздржавају да 

не пусте сузу. 

Азбуковчани воле свој завичај и Дрину: поносни су, поштени и искрени. То су 

снажни и жилави људи, добро познати по својој отреситости. Прави Подрињци су и 

Србијанци, и Босанци, и Херцеговци, и Црногорци, али има и досељеника из Лике и 

Далмације.  

Они око Бајине Баште су врло слични овима из Љубовије и онима ниже низ 

Дрину, ка Лозници. Постоји мала разлика: Бајнобаштани су, по духу, ближе Ерама од 

Азбуковчана, код којих је дошло мање Херцеговаца, а више других етничких група. 

Бајнобаштани су можда досетљивији, док су азбуковчани стаменији и бољи домаћини. 

Ови први су поносни на своје мало веће планине, склони су да Азбуковчане виде 

помало као равничаре. Зову их „кривоторбићи“. 

У камионима нема ни једне девојке. То је сасвим разумљиво. Подрински 

домаћини су патријархални, тако нешто се не може ни замислити; родитељи таквих 

девојака би их се одрекли заувек.  

Прво крете један камион, а онда остали забрундаше за њим; колона масивних 

возила закриљена цирадама завијуга према Зворнику и Лозници, путем поред, или 
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изнад Дрине, како где. Онима који су из даљих села изнад Љубовије ка Бајиној Башти 

или ка Пецкој је најтеже. Окретали су се да виде обрисе високе чуке Немића, познатих 

брда, пиље у силуете љубовијских зграда. Они који су из села куда камиони тек треба 

да прођу, гурају нестрпљиво главе кроз цираде, па јурну, понекад, на задњи улаз, са 

кога се више види; узвикивли би када препознају своје куће, неки ћувик, гробље, 

цркву, или неку познату особу. „ Ене Нате!“, ускликну плавокоси момчић, нагињући се 

кроз отвор за улаз. Хоће да викне нешто, али не вреди, камион немилосрдно зави за 

окуку, а Нату сакри облак прашине. 

Остадоше за њима драга села, камиони убрзаше ка туђини; док пут вијуга, 

јурећи Дрину, дечаци су зурили у зелену матицу, као у рођену мајку, сестру или брата.  

„ Ене, онде под оном буквом, видиш онај бук, онђе ђед држи кош“, размаче 

цираду камиона дрхтавим рукама скоро дечак, кроз сузе позива другове да погледају. 

Други су се сетише брзака, купања, пецања, потапања кудеље и вожњи чамцем. 

Отимају се око цираде, гурају се на процепе, вире, стеже их нешто у грлу. Драги 

крајеви пролетеше, као на филму.  

Прође Зворник, још понеко виде Дрину, дође Бања Ковиљача, камиони уђоше у 

равницу.  

Растужени равницом, провиркивали су кроз раздерану цираду, чуше се дечији 

узвици:„ Нема више Дрине!“. Притисну их туга, оде родни крај. Плава окука Дрине, 

искрсну мало даље, иза високих тужних топола; чуше се радосни узвици„ Ево опет 

Дрине!“,., дечаци нагрнуше да је виде још једном.  

Онда Дрина нестаде, изгуби се са њом родни крај.  

Уђоше у Лозницу, видеше велике, широке улице, возила, аутомобиле.  

Камиони стадоше. Рекоше им да се налазе на железничкој станици. Сиђоше, уведоше 

их у два вагона фургона, који су их чекала, била је несташица путничких вагона.  

.У сваком вагону по један вођа групе, два снажна, самоуверена младића, лукави 

политички комесари, држе важно руке у џеповима кожних капута, не скидају их, иако 

је врућина. Одржаше им ватрени политички говор. Иду у Београд  на радну акцију, да 

граде земљу, под мудрим вођством друга Тите, после ће отићи на занате и у школе, 

како ко. „ Неће више само буржуји да иду у Београд, , као што је било до сада, сада 

наш сеоски пролетеријат иде на школовање, а не само ови наши азбуковачки буржуји; 

ви ћете добити најбоља радна места и станове, брже него ли ти самозвани 

интелектуалци. То је класна борба, тако је рек'о друг Лењин: Учити, учити, и само 

учити!“, одржа кратак говор црномањасти брка скидајући кожни мантил. „ЦК КПЈ је 
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1949. године донео одлуку да се стварају сељачке радне задруге: производићемо много 

више него раније“.  

            „ Вала ти се та позлатила, друже комесару!“, узвикну стидљиво, али гласно, 

један голобради младић . 

Сабијени у фургонима, поседали на под; врата у средини вагона затворена, а 

онај исти буцко повика:„ Еве Цера, болан, страна стрма, к'о код нас!“.  

Други младић, скоро дете, сув као грана, истински враголан, преузе реч:„ 

Другари моји, па ово је равна Мачва, ту живи моја својта, сишли из Грачанице, овђе ти 

је све сами наш свијет!“.  

Политички комесар повика:„ Ајте момци да запјевамо!“ Из свег гласа започе 

песму:„ Друже Тито, љубичице бијела, тебе воли омладине цијела, друже Тито 

љубичице плава, ти се бориш за народна права!“. Сви му се придружише. Онда поче 

другу песму:„ Са Овчара и Каблара бијела вила проговара, друже Тито бијела лица кад 

ћеш доћи до Ужица!“. 

Омладинци се осоколише. Један се продра из свег гласа:„ Живијо друг Тито!“. 

Сви као један узвратише:„Живијо!“. „ Живијо друг Перо Стамболић!“, понови. Опет се 

заори „Живијо!“. Запеваше још гласније, све се орило:„ Под оном, под оном, гором 

зеленом, мало се, мало се, сјело виђело. У сјелу у сјелу, коло играло.“ 

Насмејан младић зграби хармонику, из ње се просу весело Ужичко коло, као 

мелем на рану због одласка из родног краја. Сви поскакаше као један, коло разбуди у 

њима весеље и наду, севнуше у мислима слике вашара, прела и села, жетви, моба, и 

слике девојака у које су заљубљени. Ама, вратићемо се ми кући, једног лепог сунчаног 

дана!  

Ухватише се у коло, коло се вину и зави као змија, само се вијори, тресе, док 

композиција иде кроз Мачву; воз пишти, вије се дим, у таласима налети у вагон, 

одјекне повремено звон при прелазу осовина вагона преко спојки шина.  

Видеше равницу, пређоше у Срем, све је равно, бескрајна су поља. Туђина.  

Поснажни дечак, замомчио се, показа руком на омању планину. сав се озари, као 

да га огреја сунце усред зиме. Азбуковчани  се разгале и дођу себи чим виде планину, 

то је њима највећа радост, истински мелем  за душу. Она људина у кожном копорану 

им објасни: Фрушка Гора. 

Локомотива писну, закашља се , па композиција заносећи се на кривинама 

одјури ка Београду,               
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                    1. август 1952. године - Сеоба у Београд. 

Данас смо се доселили из широке Бачке улице у Земуну новом граду у слепу 

улицу генерала Махина на Дорћолу која се са једне стране завршава на високом зиду 

фабрике „Давид Пајић“. Близу је Дунав станице, Бајлонове пијаце и цркве Александра 

Невског. Није далеко ни Дунав, а до Теразија и Кнез Михајлове се стиже пешице, 

Француском или Цетињском улицом, за петнаестак минута.  

Власник стана са којим смо заменили стан у  Земуну за Београд, је постарији, 

сувоњав и погурен човек. Нека мука га притисла, види се то по паћеничком и 

испосничком изразу лица. Каже да је пензионер, Сремац је, изгледа да у дубини душе 

пати, жели да се врати у родни крај, у Срем, Земун је Срем. Сазнасмо да је чувар 

кајакашког клуба „Победа“ на Ади Хуји. А личи  на професора. „ Па он је Војвођанин, 

они су културнији“, помислих.  

„ Дођите на Аду Хују да веслате кад год 'оћете, ништа не морате да плаћате, има 

кајака за вас“, позва нас . Прихватисмо са одушевљењем.  Тако мио и добар човек. 

Затекосмо насред веће собе нашег новог пребивалишта постављен стари дрвени 

сто; на сто се попела млада привлачна девојка, руком је одвртала сијалицу повисоко 

изнад њене главе, кад год се нагне, испод блузе би јој се просуле похотљиве дојке, као 

два растегљива хлепчића у наћвама.Повремено би се уздигла на прсте , као успијуша би 

превртала очима, показујући, испод задигнуте хаљине голе бутине, све до као снег белих 

гаћица. Цело време је држала  цигарету, дугачким прстима са црвено обојеним ноктима  

би је повремено ставила у уста, као што деца стављају Снешку Белићу шаргарепу уместо 

носа. На истом столу је поред ње стајао висок, црномањаст, снажан младић, подсетио ме 

је на уличног насилника, домца ( назив за полазнике Дома за младалачке деликвенте), 

дрско је придржавао девојку снажном руком око струка, додирујући јој чипкасте беле 

гаћице, она је само цупкала колутајући очима.  

Занесени собом, уопште не хају за нас, као да нису у туђој кући.  

Родитељи су се правили да их не виде, чекају да необични младић и девојка сами 

одлуче када ће да оду. Власник стана оборио очи, бео у лицу, постиђен  и забринут ћути  

Онда младић нагло угаси опушак на њеној нози. Она само мукло, тихо јекну и 

ништа друго. Одоше изненадно, и без поздрава.  

..10. август  1952. година.Пешачки маратон  од Дрињаче до Бање Ковиљаче. 

Лето је у Узовници увек незабораван догађај. Тата рече:,, Боро је надарен за 

технику,``  
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Борa је направио балон, у њему лежиште за пламен; запали га, а врућ ваздух 

подиже балон, уздигну га изнад сеоских дворишта, занесе га однекуда ваздушна струја 

према Дрини.  

,, Да не падне и запали кладње шенице?``, деда је забринуто пратио путању 

балона. Мала је вероватноћа да балон баш падне на кладње, ако се то деси сасушене 

стабљике пшенице би плануле као шибица. Деда зграби дугачке виле и одјури дугим 

корацима  према кладњама на дну сокака, да прати шта ће се даље дешавати са летом 

балона.  

Боро је направио мали транзистор, па на штали где спавамо слушамо увече Радио 

Београд,  

Милић се игра са плавокосом вршњакицом Видом, ћеркицом кума Велизара 

Ковачевића.  

Сестрица Нада је дражесна, шестогодишња плавојчица. Сви је волимо. Она је 

стално уз мајку, а следеће године ће у школу. Каже да се много радује, да једва чека тај 

дан. Њена школа је недалеко од нашег стана у Београду, у улици Џорџа Вашингтона. 

Зимус смо се санкали на малој низбрдици у Палмотићевој улици; хтела је сама да се 

спушта санкама. „ Кад будеш пошла у школу,  која је ту близу, довешћу те после школе  

да се овде санкамо“, обећах јој  „ Одвуци ме на санкама да ми покажеш школу?“, молила 

ме сестрица.. 

Бора је добио у Узовницу писмо од Карла Такача, свира са оркестром у оближњој 

Бањи Ковиљачи, у чувеном Кур Салону, позива га да му се придружи за викенд.  

Он спакова кларинет, припремисмо се; кренули смо у Бању Ковиљачу. Боро, 

рођак Милић Крсмановић Јовин, младић од двадесетак година, и ја. Милић ради и прима 

плату, он ће платити превоз. Одлучисмо да идемо камионом, ваљда ће се неки шофер 

смиловати да нас прими? Ипак решисмо да идемо босанском страном, тамо камиони 

чешће пролазе, него Србијом.  

Одосмо пешке три километра до моста на Дрини за Братунац, пређосмо у Босну, 

стадосмо поред прашњавог пута, што стрмо наткриљују беле стене високог босанског 

брда. Ведар летњи дан,  сунце увелико упекло. Убрзо наиђе од Братунца повећи камион, 

у кабини само шофер; изнад кабине се бели и просто мами велика празна приколица , 

вероватно је превозио беличасти камен из каменолома? Милић диже руку, грдосија 

стаде у месту, шофер промоли главу, Милић објасни шоферу нешто, овај показа руком 

нагоре:„ Пењите се!“ Учини ми се, по нагласку, да је негде од Сребренице. Муслиман 

или Србин? Зар је то важно, размишљам.   
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Возили смо се око петнаестак километара по макадаму, камењу и џомбама, уз 

жестоко дрмање; возило иза себе оставља густ облак беле прашине, који заклања стада 

оваца, куће и засеоке. Изненада би се из прашине помаљали људи са шајкачама, или они 

са фесовима, понегде промакну жене у димијама.  

Камион нагло прикочи, скоро да попадасмо по поду приколице, нагрну прашина, 

не може да се дише. Из облака прашине вири високо минаре џамије на брдашцету.  

Из кабине се нагну кроз прозор набусит шофер:„ Плати!“ „ Колико?“, упита 

Милић. Шофер му нешто одговори. Милић јетко рече да има да плати само за двоје, за 

њега и Бору.  

               Шофер ми показа одлучно руком и рече:„ Изађи!“ Ја искочих на прашњави пут. 

То је било пред Дрињачом; до Бање Ковиљаче је одавде укупно 44 километра. 

Пут је дуг, али помислих да није тако безнадежно. Морам издржати овај пешачки 

маратон усред врућег јулског дана, можда ће успут наићи нека коњска кола, или камион. 

Нађох се у дивљини, на пустом путу, доле хучи запенушана Дрина, горе су брда и 

планине, штрче стене, нигде куће. Није ми проблем пешачење, није нека сметња ни 

несносна јулска врућина, нешто друго је у питању? Плашим се, ово је Босна, рат није 

био тако давно, да ме не нападну симпатизери усташа?. Сретох сељаке са шајкачама, 

питам их да ли је могуће прећи неким чамцем преко Дрине у Србију?.. Могуће, али је 

далеко, чамџија не чује, а треба и платити.``  

А ја немам у џепу ни динара..  

Дођох, испрепадан до Зворника у Босни, лакну ми кад пређох у Србију преко 

великог моста, са високим зеленим луковима! Забавно је посматрати како са високих 

стубова, скачу у матицу храбри зворнички младићи, јуре са босанске стране као фурије, 

сагињу се испод сводова, веру се вешто уз стубове, брзи  као веверице, арлаучући као 

вуци, а онда се у ваздуху извину као ластавице, и пљусну у воду. По нагласку препознах 

да су Муслимани:„ Јој, шеге, болан, иди још више горе у вис, ајде ба, Асане!``. 

Муслимани и православци истo говорe, исти им је изглед и крв, а опет се сетих 

речи Иве Андрића:„ Ни сличнијих народа, ни веће мржње!“.  

Они и не знају колико су слични, треба да оду далеко, па тек онда то схвате.  

Али онима у Узовници, из доњег дела села, су туђинци чак и они из горњег дела 

села.  

Провинцијализам, незнање, а и питање традиционалне нетрпељивости. Треба ове 

људе просвећивати, да схвате да су слични.  
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Како ја то знам, а они не знају? Знам јер сам живео у разним деловима земље, и 

упознао разне људе и менталитете, а они нису нигде одавде макли. 

Преко пута моста у Србији стоји локомотива, иза ње прикачено много вагона. 

Приђох машиновођи, смеђем човеку осредњег раста; посматра ме, са висине у плавој 

униформи железничара. Видео је, ваљда, изразе лица неких моћника, па их је 

попримио?. Ваљда се уобразио јер носи униформу, макар и железничарску?. Запитах га 

да ли могу до Бање Ковиљаче? Осмехујући ми се, као генерал редову, проговори са 

висине:  ,, Не може, то је забрањено прописима ``. 

Нисам имао другог решења, па кретох ка Бањи Ковиљачи пршњавим путом поред 

Дрине- Осетих велико олакшање, у Србији сам, нема страха од усташа; права је јара, 

идем од хлада до хлада; видех омању планину Гучево, далеко је, а тамо је и моје 

одредиште; убрзах ход, гладан сам, жедан, врућина ми је, и знојим се. После подужег 

пешачења, видех у даљини насеље. Старац испред куће пружи руку ка плавичастим 

висовима:,, То је Бања Ковиљача``. 

. Замор ме је све више обузимао. Седох на пањ поред пута, загледах испод њега 

да ли има змија? Скоро да задремах; после петнаестак минута устадох са пања, а замор 

нестаде као руком однесен. Наставих да ходам одсечно и брзо.  

После дугог пешачења, зазелени се на видику велики парк, а једна жена рече:„ У 

том парку је Бања Ковиљача.“  

Скретох десно од пута, уђох у парк препун клупа, седе људи и жене; читав градић 

се сјатио на клупe у зеленим цветним алејама; сви ћаскају, распричали се, као да су у 

својим собама.  

Запитах старијег човека са штапом где је Кур Салон, па одох тамо, али не нађох 

брата и Милића Јовиног; кретох ка другом крају парка, узбрдо; угледах неку чесму и 

приђох, жедан, да се напијем. 

Пред чесмом обрадован и насмејан затекох заједно стоје Бора, Ципова, Карло 

Такач и Милић, весело причају, нешто дискутују. Боро, као да се није ништа десило, ме 

запита:„ А, стигао си?“. И ништа више. Схватио сам да је он био против тога да и ја 

пођем са њима, био је љут на мене. Био је презаузет свирком у најважнијем хотелу у 

бањи, у Кур Салону.  

,, Препешачио сам 44 километра од Дрињаче до Бање Ковиљаче``, хвалим им се , 

очекујући да ме барем мало похвале. 

Ништа не рекоше. Једино Карло Такач, разуман и драг човек ме је посматрао  

топло преко наочара:„ Ама, знате, он је пешачио 44 километра, то је подвиг и за одрасле, 

а он има само 16 година; браво момче!“.  
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Остали су ћутали, као да није било ништа, и не погледавши ме. 

    Оркестар засвира мелодију „Јабуке и трешње“, парови заиграше. Зачу се 

Борина омиљена мелодија „Golden earring“ ( Гвоздена минђуша); наклоних се једној, од 

мене пар година старијој девојци; лепа је, изгледа уображено; напући усне:„ Па овде и не 

видим неке згодне момке, ма, баш ме брига!“. Повредише ме њене речи. Она је упиљила 

у мене, па схватих да је хтела намерно да ме мало повреди. Можда је љута што сам 

млађи од ње? Оркестар поче гласно да свира мелодију „Џони је момак за мене.“.  

Сала се смири, одјекну сетна тиха мелодија из филма „Трећи човек“. На крају 

оркестар одсвира „Лаку ноћ желим ти драга“. 

Музиканти спаковаше инструменте, па кретосмо до нашег преноћишта. 

Са Николом Циповом је његова девојка, мештанка, која студира у Београду; зове 

се Лула, изразита је црнка, сјајних очију; истинска лепотица, сви  је салећу. Док је Ципов 

вечерас жестоко ударао у бубањ, она је цело време мирно седела испод бине, чекала га 

је, као овце у тору у Узовници кад увече чекају да их баба помузе.  

Спаваћемо сви у њеној кући. После свирке кретосмо заједно; они разговарају, а ја 

сам најмлађи, покушавам да се умешам у разговор, можда помало неубедљиво; на моје 

упадице ни Лула, нити било ко од њих, нимало не реагују.  Шта год кажем, они ћуте. 

Покушао сам, у пар наврата, да им опишем мој маратон, а они ме отсутно гледају, 

досађујући се зевају.  

На крају ућутах. Ако то њих не интересује, причаћу другима. 

 Септембар 1952. године - Нови стан у улици Генерала Махина број 12. 

Стан има две собе, предсобље и кухињу, налази се у високом партеру приземне 

куће. Иза стана је велико двориште, а у њему начичкано више малих станова; станари 

изађу испред тих изби када је лепо време, па седе, пију кафу или ракију, и ћаскају. Мама 

нас је посаветовала каже да се љубазно јављамо, што и чинимо. Ипак, ни са ким се не 

зближавамо, нити упуштамо у непотребне разговоре. 

Срећни смо што смо у Београду, Земун је некако другачији, ипак је туђ, то је 

Војводина, а ово је права, истинска Србија.  

Преко пута нашег стана је велика вишеспратна зграда са пространим, лепо 

уређеним  комфорним становима. У тој кући је и стан Владе Милићевића, идемо у исти 

разред Прве мушке гимназије, постадосмо најбољи другови, његов млађи брат се звао 

Цале, а имали су и сестрицу Наду. Сви су врло плави. Влада је, по оцу, од Косјерића, 

растеже кад говори; врло сличног менталитета нашем у Подрињу; показујем му на 

географској карти да је Косјерић у ваздушној линији удаљен од Љубовије четрдесетак 
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километара. Динарци имају снажан осећај солидарности. Влада је средњег раста, али 

широких рамена, његов млађи брат Цале је висок и крупан. Цале не растеже када говори 

као Влада; мајка им је Крагујевчанка, учитељица; Цале помало брза у говору, као 

Крагујевчани; он нема ону плаховиту динарску црту, као његов брат Влада.  

Влада ми је једном испричао, да је њихов отац био четник; партизани га заробили 

и тукли џакчићима песка по бубрезима, све док није почео да мокри крв и умро.  

Зачудо, он није гајио било какву мржњу према убицама, или барем ја то нисам 

никада запазио?. 

Драган Дмитровић је снажан смеђ младић средњег раста, станује у истој згради; 

он је наш Украјинац, из Бања Луке, где су се његови доселили из Украјине пре око сто 

година. Био сам присутан када су се његови рођаци Украјинци, сакупили у стану на 

високом спрату у Улици Маршала Тита; волим их јер су Словени, а и радознао сам да 

видим да ли су, по изгледу, другачији од Босанаца?. Осмотрих, плави грмаљи, извили им 

се уврнути дугачки плави бркови до ушију као пузавице по зиду куће; делују 

старомодно, као неки тотални провинцијалци. 

Долазим до закључка да је разлика између унутрашњости Србије и Београда 

огромна. Београд је главни град, отворен је према свету, веома је јак утицај Европе; у 

Београду се запажа утицај Запада на сваком кораку, џез трешти на игранкама, на радију 

и плочама, дају се филмови из западних земаља, осећа се њихов утицај у начину 

облачења, поступцима и понашању младих. У школи моји другови певају стране песме: 

Драга Клементина, Џингл Бел, Мама Хуанита.  

Моји другови из школе сви уче енглески; када би се на Калемегдану срели са 

страним туристима, одмах би проговорили енглески.  

Бора са оркестром свира америчке мелодије, и по неку француску; обавезно 

одсвирају и коло, а понеки се онда ухвате за руке.  

Увече не могу да заспим, јер Бора слуша до касног доба америчке радио станице 

и њихове чувене џезисте, учи од њих да импровизује.  

У Београду је, недавно, гостовала америчка џез група, после концерта у Дому 

гарде су имали jazz session у Радио Београду; позвали су и Бору, тамо сам се нашао  и ја. 

Два америчка саксофониста ставила Бору у средину; он их је, онако висок и сув, 

надвисио за главу; импровизовао је на тему брзе џез мелодије. Када завршише, 

одложише инструменте; са Бором  су дуго разговарали са очигледним симпатијама и 

уважавањем.  

Бора је повремено свирао са својим оркестром у Клубу америчких дипломата, у 

америчкој амбасади; испричао ми је врло занимљив догађај: америчке дипломате 
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исцртале на туревима панталона слике измета, и тако играли. „ Зар то није одвратно?“, 

упитах Бору. „ Не њима није, они су друга култура, то њих забавља.“  

Бора је набавио грамофон, да би слушао америчке џезисте и учио од њих. На 

једној плочи изанђала слика лепе плаве девојке, скоро девојчице. Бора стави плочу на 

грамофон, игла запара изанђалу грамофонску плочу; истог трена стан се испуни 

невероватно сетном и дирљивом музиком. Просто изазива сузе на очи, али је у исто 

време пуна оптимизма и наде.  

             Сви смо слушали речи певачице:„ Тумбала, тумбала, тумбалалајка!“ „Рускиња 

или Пољакиња?”, запитах радознао Бору. „ Не, то је јидиш!“, рече он тајанствено.  

Знам да је јидиш језик немачких Јевреја, питам се откуд та словенска интонација? 

Вероватно су Јевреји долазили у Немачку из Русије? Можда су Словени, у давна 

времена, примили од Јевреја тај необични, осећајни мелос? 

А погроми над Јеврејима? Они су врло вредни и способни, успеју свуда да се 

обогате, то завидљивицма смета.  

Једном, на железничкој станици у Београду, видех групу младића и девојака, и 

помислих да су амерички студенти; приближих им се и чух да су из Београда.  

Када се сетим унутрашњости, делује као србијански фолклор. Притиска ме 

Београд, нестаје Србија, осећам некакву отуђеност.  

Сетих се психијатра Пјера Жанеа, и питам се како да спојим Србију и Београд у 

једно; ипак у мојој души много тога живи одвојено, засебно. 

Менталитет младих Београђана је другачији од оних у унутрашњости. Београд је 

смеша различитих етничких и верских група, измешале се, створиле неку нову врсту.  

Ово се нарочито запажа код младих, док старије генерације чувају своју 

традицију. Установио сам да постоји истински јаз између младих и старијих генерација у 

Београду. Када се млади запосле, стекну породице и зађу у зрелије године, долази време 

отрежњења.  

У мом разреду има ђака чији су родитељи Босанци, Црногорци, Херцеговци, 

Ужичани; они су одрасли у Београду, и то је друга генерација Београђана. Једном сам 

закључио да су људи из унутрашњости духовно здравији, а да су млади Београђани 

декадентна генерација. Био сам склон да црпим  енергију и оптимизам из сусрета са 

младим придошлицама. Увидео сам да постоји нешто као тиха нетрпељивост између 

Београђана и дошљака, која се повремено развијала у свађе, понекад у туче. 
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Друг Тито је казао да се са путовања у унутрашњости, враћа духовно освежен, 

што ме је још више учврстило у убеђењу да је унутрашњост духовно здравија од 

Београда. Београдске младе генерације ми изгледају тужно и помало декадентно, као да 

су гурнуте на неки споредни колосек.  

Оно што ме шокира је све препознатљивије присуство свакојаких насилника који 

прете и узнемиравају све око себе. У унутрашњости Србије их има далеко мање. 

Посебно је занимљиво сазнање да је дисциплина у школама у унутрашњости на далеко 

вишем нивоу него ли у Београду. Сазнадох да су, у школској поликлиници у Улици 

пролетерских бригада, истраживали када ученице први пут ступају у сексуалне односе; 

био сам запрепашћен податком да поприлично њих то чини са 15 до17 година, или и 

мање, а чести су и абортуси. Размишљам о последицама по њихово здравље и душу: 

какве ће то бити мајке и супруге.  

У унутрашњости су девојке другачије.  

Београд је отворен свакојаким утицајима европске цивилизације, али изгледа да је 

склонији да прима оно што је лоше, уместо доброг. Унутрашњост је заклоњенија, тамо 

се теже шире страни лоши утицаји.  

Да ли су на правом путу оно из унутрашњости, или ови из Београда? 

9. септембар 1952. године - Потонуо брод Ниш, 120 удављених . 

Данас је врео летњи дан, иако је увелико септембар.  

Четворица кајакаша из кајакашког клуба „Победа“ на Ади Хуји веслала су 

узводно Дунавом, ка ушћу Саве у Дунав, и даље ка Ади Циганлији. Нисмо такмичари, 

веслање је за нас омиљена забава, незаборавно дружење са београдским рекама Савом и 

Дунавом. Кајакарење је постало наша највећа радост; већ почетком марта, чим мало 

отопли, би смо се окупљали у кајакашком клубу „Победа“ на Ади Хуји, на самој обали 

широког плавог Дунава..  

Открили смо за нас непознате чари Дунава и Саве, упознали потпуно нов део 

Београда, јер и ове две велике реке што са запада и истока грле велики бели град што их 

наткриљује брдашцима, су уствари београдски квартови. Мала неистражена блатна 

острвца, која се појављују само лети, начичкана дивним пешчаним плажицама, су 

истински рај за оне који воле да се купају, пливају и пецају. Упознасмо Аду Циганлију, 

Аду Хују, шуме и плаже Ратног острва, рајска савска и дунавска острвца, рукавце 

Дунава са друге стране реке према оближњим селима Баната.  

Веслали смо данас испод гвоздених лукова Панчевачког моста, избегавајући 

опасне вртлоге што увлаче у дубину око огромних бетонских стубова.  
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Давид, црнокос, снажан и  леп младић, задихан кроз завеслаје спомиње Марију, 

нашу школску другарицу, станује у његовој згради:„ Марија не може да замисли 

Милана, велику љубав, да седи на клозетској шољи, он је за њу узвишено биће, за њу је 

тако нешто апсолутно немогуће. Рече да је видела мушкарца на степеницама, вири из 

стана, држи у руци ону мушку ствар; дугу, црну  и ружну, замишљала је све другачије, 

разочарала се. “  

„ Живот је прозаичан, а девојке знају да буду романтичне, немају узалуд 

Французи ону пословицу:„ Мушкарац без панталона губи сав свој престиж!“, закикотао 

се Влада Милићевић.  

„ Зато са девојкама треба водити рачуна о свакој речи и гесту, мораш бити увек 

на висини “,  смешкао се плавокоси Димче Ристић; он је Македонац, раније се презивао 

Ристовски. „ Мораш бити увек у форми, као дресер са животињама, девојке осете и 

најмању слабост и несигурност.“. 

Веслали смо узводно поред саме обале широког тихог Дунава, као по команди, 

сви у истом ритму. Са леве стране је пред нама Београд као на длану; тражим погледом , 

настојим да препознам поједине улице и зграде, али то није тако лако. Сећам се страних 

туриста и наших из унутрашњости, витлају у групама центром града и Калемегданом, да 

што пре осете и упознају Београд, да га доживе и сагледају  

Зар није најбржи и најлакши начин да се престоница упозна- да се дође на реке: 

отуда се све види, као на длану?. 

Људи су неразумни то често размишљам, „ троше огроман новац на лекове, 

завлаче се по задимљеним просторијама, пуше, пију кафу и алкохол,  уместо да сиђу на 

реке и да тамо нађу здравље и радост. Београд је град на две дивне реке, које људи не 

умеју да открију и оплемене  

Наједном се нађосмо на неколико метара од ушћа чувене београдске централне 

канализације која се ту улива у Дунав, излазећи испод највећег београдског ђубришта. 

Зову је ружним именом. То је река људских екскремената и свакојаких других отпадака, 

широка десетак метара, која ту избија, ври, клобуча из бетониране утробе земље, као 

неки огроман, мутан, кашаст гејзир, ваља се полако у Дунав. Обале су као насипи од 

недовољно очврслог људског измета, као живо блато које се разлива десетинама метара 

наоколо.  

Шта би било када би неко загазио у то живо блато, питао сам се увек, при пролазу 

туда? Шта би неко учинио да га ставе пред ужасан избор: или да се удави у том живом 

блату, или да му неко од најближих настрада?. Живот уме да буде незамисливо суров.  
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Увек када бисмо туда пролазили кајацима, измицали бисмо престрашени што 

даље.  

Али данас занесени, приђосмо сасвим близу. Вода око нас је ипак била она 

дунавска, али мало гушћа него обично.  

Влада рече саркастично:„ Ту су и Мирина г...“. Мира је његова велика љубав.  

„ Љубав је дивна, ако тако говориш о Мири, она ће за тебе изгубити скривене 

чари, сам си то малопре казао“, рече неко Влади, пола у шали, пола у збиљи.  

Тргнусмо се, схватисмо, помало преплашени, да смо се неопрезно приближили 

извору канализације: никад му нисмо били тако близу. Веслајући и дахћући, Давид рече 

гласно:„ Шта мислите, када бисмо сада пали у воду?“.  

Још није ни завршио реченицу, а одједном се сва четворица, као по команди, 

нађосмо у води. Питали смо се шта се десило, проверавајући густину воде? Схватисмо 

брзо у чему је ствар, веслали смо сви у исто време, а један од нас је промашио веслом, и 

уместо да га окрене ширином, окренуо га је ивицом, изгубио равнотежу и пао у воду, а 

друга тројица, поводећи се за њим, учинише исто..  

Давид изрони тачно испред мене, са жутим муљем на коси и лицу, а на нос му се 

закачио иструлели презерватив; Влади је на леђима залепљна као туткалом, жута 

поцепана кеса пуна браонкасте каше; осетих да су ми тело и лице постали клизави и 

љигави. Димче изрони подаље од муља, смејући се надмоћно.  

Видећи да смо ипак довољно далеко од чвршће каше која се ваљала у Дунав и да 

нисмо угрожени, ухватисмо се за кајаке и пустисмо да нас топла, пријатна вода носи 

наниже, што даље од канализације. Избегосмо канализацију, али опасности још нису  

отклоњене. Полако промиче неприступачна београдска обала састављена од бетона и 

свакојаких цеви, не можемо ни ту да се искрцамо; приближавали смо се Панчевачком 

мосту, са, за пливаче врло опасним, бетонским стубовима; опасни вртлози око стубова, 

само увлаче у дубину, а кајаци нас све брже вуку, није их лако усмеравати. 

Сетих се првог мартовског кајакарења. Иако је био сунчан и топао дан, Дунавом 

су пловиле мале санте леда, вода је била веома хладна. Баш на овом истом месту смо се 

играли кајацима „шуге“, баш ту недалеко од Панчевачког моста, када неко додирне 

другога кајаком, онда тај други треба некога другог да додирне, и да му преда штафету. 

Били смо подалеко од обале, а на мене се, изненада устреми плавокоси  мишићави 

Драган Танчић; ударац у бок мога кајака је био кобан, кајак се брзо напуни водом, зачас 

се нађох у до бола леденој реци. Ухватих се чврсто за кајак, другови ме окружише 

њиховим кајацима, испливах стотинак метара ниже од опасног Панчевачког моста.  
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Овог спарно врућег дана смо усмеравали кајаке, што ближе обали, што даље од 

бетонског стуба моста.  

Небо почеда да се облача. Неће ваљда невреме?   

Одлучисмо да одвесламо на другу обалу Дунава, ка рукавцима према Борчи.  

Средином Дунава, широког као море су пловили шлепови; засвираше реско 

сиренама опомињући нас гневно да им се што пре уклањамо са пута. Када шлепови 

прођоше, завесласмо из све снаге ; улазили смо полако у рукавце који дубоко продиру ка 

банатском селу Борчи. У устајалој води која плави жбуње, почеше да нас нападају 

комарци; пробијамо се кроз шибље пазећи да неки подводни пањ не пробије дно кајака; 

престрашене речне птице само гракну, и прхну крилима излећући из скривених гнезда.  

У дубини речног шипљага изађосмо на чистину, а свуда око нас језерца; дрвеће 

изџикљало. А кућа сојеница начињена од дрвета стоји на стубовима високо издигнутим 

изнад воде. На високом дрвеном спрату спазисмо изнад нас горе негде дугајлију, бледог, 

кошчатог човека, сив и измучен, у изношеној одећи; дугачка проседа коса му пала на 

рамена, брада се савила као змија под појасом; гледао нас је одозго испражњеним 

погледом, без речи, под очима се ка носу модре  подочњаци.  

„ То је Робинзон“, пружи Влада нехајно руку ка њему. 

„ Побегао од света, разочарао се у људе, воли усамљенички живот, а можда воли 

реку и природу“, рече неко. „ И стари Словени су живели у сојеницама“, умеша се 

Давид. 

 „ Знам зашто је побегао, жена му се прокурвала, разочарао се , па је побегао од 

свих“, добаци саркастично Влада. 

Извукосмо кајаке на обалу, почесмо да се купамо у топлој води. Језерце је дубоко 

до појаса, а дно блатњаво. Стадох и осетих под стопалом у блату да се нешто живо миче; 

сагнух се да опипам плашећи се да није змија белоушка; напипах повећу рибу, извукох 

руком из воде шарана. Одмах га пустих. 

Небо се замрачи, можда се спремало истинско невреме.? Пожурисмо брже боље 

ка Ади Хуји, пробијајући се кајацима између стабала и пањева у води.  

Када изађосмо на чистину, видесмо подалеко на врху Ратног острва, тамо негде 

наспрам Земуна, изнад воде се метар два издигло нешто, као водоскок, трепери као 

живо, модро, жуто  и сјајно. Никад тако нешто досада нисам видео. 

То је предзнак великог невремена, рече неко. Небо се смркну, севнуше из 

небеског свода сјајне муње, загрмеше  громови, дуну хладан ветар; јурнусмо што брже 
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можемо на другу страну ка 

Ади Хуји. Само што смо стигли, 

настаде незапамћено 

невреме, олуја ломи гране 

дрвећа, падају црепови са 

кровова, ветар поотвара и 

полупа прозоре, с неба севају 

ватрене прангије, 

одјекује прасак громова.  

Као да због нечега 

љутито небо бомбардује 

Београд. 

После олује пожурих кући, знајући да су родитељи забринути; замакох у улицу 

Генерала Махина: видех маму, гледа забринуто са прозора, очекују ме да дођем. У стану 

је тихо свирао радио, нема песама, чула се само тужна музика и посмртни маршеви.  

Забринута мајка рече да је јављено да је потонуо брод „Ниш“, по поласку из 

Београдског пристаништа ка Земуну олуја га оборила код Куле Небојше, наспрам Ратног 

острва на ушћу Саве у Дунав, стотинак путника се удавило. Спикер Радио Београда 

смиреним речима обавештава да су проглашена три дана жалости. Капетан брода „Ниш” 

има необично, италијанско име, изгледа да је Далматинац? Спикер даље износи детаље, 

брод „Ниш“, дугачак, висок и узак, је био крцат путницима; врло силовита олуја га 

изненада свом силином  ударила право у бок, одмах преврнула; многи су се били 

склонили испод палубе, нису могли да изађу, па су се подавили; неки су и испливали. 

Сутрадан смо били са кајацима на месту где је јуче потонуо брод „Ниш“, наспрам 

Куле Небојше, тамо где се Сава улива у Дунав, наспрам Ратног острва. Био је облачан и 

свеж дан. На месту удеса милиција и радници, а рониоци су били дубоко на дну реке, 

везивали су брод ланцима, са стране укотвљени бродови са дизалицама. 

Рекоше нам зачуђени да се удаљимо. Са дозвољене раздаљине посматрали смо 

операцију вађења брода са дна реке. Поче извлачење брода, дизалице зашкрипаше, 

зазвечаше дебели ланци. Гњурци се помолише из дубине реке, испеше се из воде на  

моторне чамце, капље вода са њих.  

Испод скафандера се појави лице префињеног и разумног црномањастог 

средовечног човека, , само кратко рече:„ Овако нешто моје очи никад нису виделе, ово је 

горе од најужаснијег пакла.“ 

              Уз гласан звекет ланаца, прво се полако помоли изван воде палуба брода; болно 

и тужно зашкрипаше бродска дрвенарија и гвожђурија; по палуби полегао поломљен 
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инвентар, оборени јарболи и трагови муља. На палуби се прострло мртво тело младог 

црнокосог војника; чусмо да се удавио зато што му се пертла од ципела закачила за неки 

шраф и није могао да се ослободи и исплива. Каква глупа смрт?  

            Помоли се из воде кабина испод палубе, не верујем својим очима, као 

најужаснији сан, ко слике призора у паклу, у прозорима заглављена тела мртвих људи и 

жена, мајке са децом у наручју, младићи, девојке, покушавали да испливају  

             Читао сам увече у новинама имена настрадалих, међу њима и две школске 

другарице из Земуна, и још неких људи отуда. Бивша професорка српског језика из 

земунске гимназије се спасла пливањем. Све је то писало у листу Политици.  

Име брода ме је подсетило на град Ниш, а у свести ми је стално кљуцкало да у 

нишком народном говору нема падежа. Казах то Борином другу Олију, студенту из 

Ниша.  

                                 11 септембар 1952.године. 

У суседном стану Чеде Радаковића, популарног Чеде Цвекле, (говорило се да је 

врло надарен, „пун гвожђа, као цвекла“, па су му зато дали тај надимак); се данас 

искупило шаролико друштво старијег брата Боре. Међу њима и ја, најмлађи.  

Чедин стан је у нашем крају на Дорћолу, у улици Комнена Барјактара, поред 

самог Мачевалачког клуба „Црвена звезда“. Чеда је рођак Момчила Јовичића, 

популарног надимка ,,Мома магарац``.. 

За мене је овакав његов надимак без икаквог стварног основа. Никако не могу да 

разумем, зашто тако необично надареног младог човека његови другови називају тако 

ружним надимком „Мома Магарац?“. Вероватно ту има простачке завидљивости.  Јер је 

Мома истинска жива енциклопедија; један од најбољих студената на Медицинском 

факултету у Београду. Али је чудак, као и сваки геније. Причао би нам, да се ујутру буди 

у депресији, крене му некаква кугла ка очима са прстију руке, а током дана се 

расположење поправи.  

Чеда Цвекла је цело време истеривао сетне тонове из жица хавајске гитаре.  

Мому занимају датум и време удеса брода Ниш:„ Деси се баш деветог дана у 

деветом месецу, девет на енглеском се каже 'nine', то на немачком значи 'не', и то баш у 

13 часова и 12 минута“.  

Мома je свезналица, нисам знао да се бави и нумерологијом, хороскопом и   

астрологијом?. 
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Оли се насмеши, као да је посисао сву мудрост овога света, загонетно се 

смешкајуђи процеди полако кроз усне једну једину реч:„ Падеж!“.  

Застаде, сви смо нестрпљиво исчекивали шта ће даље рећи? Дубоко замишљен, 

понови исту реч, али сада мало другачије:„ Паде „ж“.  

Као да хоће да каже да паде због нечега слово „ж“.?  

Оли се гласно насмеја, исприча шалу о Србину у Паризу.„ Куца Србин на врата 

просторијe пунe Француза, а они питају ко је?. Србин  је хтео да каже`` ја`` , изговори 

погрешну француску реч  ’’je’’ , на француском се изговара „ж“,  уместо да каже „moi’’ 

моа“,што у текућем француском језику значи ја.   

Ништа не схватам? О чему ови учени другови мога старијег брата расправљају? ..  

Срба Митровић, звани Цуке, је занимљива личност: он је поета, а његов тужни 

лик указује на патњу и скривени бол, но сви око њега када су са њим, осећају необичну 

топлину. Познат је по томе, имао би обичај да понавља стихове Десанке Максимовић, 

тада би застајао са преко лица превученом гримасом дубоке сете, погледао би све као да 

су уклети, као да им је неки злехуди усуд доделио зло:„ Било је то у земљи сељака на 

брдовитом Балкану, умрла је мученичком смрћу, чета ђака у једном дану “.  

Цуке заћута дубоко замишљен, уздахну дубоко, окрете се ка Мики Динићу - 

Сојки, па без даха изрецитова песму, целу, до краја. 

Мика Сојка устаде као да наздравља, и победнички ускликну:„ Живјеће овај 

народ!“.  

Мика је занимљив и по томе што у њему у једној личности препознајем и 

Подринца и јужњака. Занимљив спој, размишљам. Где је ту примена теорије Пјера 

Жанеа о хармоничном интегрисању? 

Слободан Зидаревић (име измењено), активан омладинац на факултету; је стојао 

са стране, церекајући се цело време:„ Вежи коња где ти газда каже. Наша браћа, 

градитељи из целога света граде свет будућности, благостања и среће. Ја неизмерно 

верујем нашој браћи, зидарима новог света.“  

Мома Магарац се умеша у разговор:„ Бољшевици говоре да масовно уништавају 

милионе људи, жена, деце, да је то смишљено да буде боље? “ 

 „ Па  јесте“, надвикује га Слободан Зидаревић „ у Совјетском Савезу сунце никад 

не залази! “ 

Слушајући ову необичну, за мене потпуно неразумљиву дискусију старијих и 

образованијих помислих да се они можда баве црном магијом?. 
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   14. септембар 1952. године - Фоте код Дунав станице, прва љубав. 

Влада ми је причао да неколико другова из школе увече игра фоте са  

девојчицама на тротоару преко пута железничке Дунав станице, наспрам фабрике   

„Стаљинград“. Овај назив фабрике је носталгичан, подсећа на југ Србије пре 1948. 

године. У моме сећању југ Србије је још увек као Совјетски Савез усред наше земље. 

Званични назив фабрике је „Београд“. Тај ранији назив очигледно није заборављен, живи 

урезан у сећања људи; сви фабрику овде зову и даље „Стаљинград“..  

Дођох са Владом увече, и препознах у тами на тротоару сенке неколико дечака и 

девојчица, баш преко пута Железничке станице Дунав. Да ли ја чиним нешто 

недозвољено? Да ли да ово испричам родитељима?  

Влада ми пружа кесу, из ње вире нашкрабани папирићи, извукох цедуљицу,  

прочитах име „Лила“ (име измењено); са њом, дакле, треба да се пољубим. Никад до 

тада нисам загрлио ни пољубио ни једну девојку. Лила је привлачна, то ми паде у очи и 

обрадова ме. Повукосмо се у страну, иза дебла великог дрвета, ставих руке на њена 

рамена; Лила има као зифт црну косу и зелене очи дубоко усађене на као снег белом 

лицу; напући испред мога лица дрхтаве црвене усне. Гледам је, сав устрептао и занет. 

Само овлаш прислоних моје усне на њене, а она ћути, чека. Не знам шта да радим? Она 

ме погледа, као да ми каже:„ Хајде, шта чекаш, не гњави!“. Покушах да је привучем уз 

себе, она се нешто снебивала, одгурну ме благо. Учинило ми се да чак поче и да се 

нервира. А жели то?  

Необичне су те девојке? Један друг ме је подучио: оне хоће, али желе да то 

испадне спонтано, као да нису хтеле; сујетне су и поносне; зато јој ја, знаш, прилепим 

благо шљагу, она се онда препусти. Желела је, али се вадила, а после има оправдање, 

као, морала је.  

Не бих рекао да је то по среди, девојке и младићи су другачији, малограђанска 

средина: оне се стиде, питају се, шта ће помислити о мени?  

Бљесну искра, моја прва симпатија за једну девојку. Скоро да се помало заљубих. 

Али ја не зна шта је то љубав?  

Лила станује близу електричне централе, недалеко од наше школе, код амама у 

Душановој улици. Њена слика је у излогу фотографске радње код Бајлонове пијаце. 

Чини ми се да је Лила много искуснија у љубави од мене?. „Чекај ме на ћошку, 

код гимназије, вечерас од 6 до 7“, добаци ми она самоуверено у пролазу на углу 

Шантићеве и Ђуре Ђаковића улица. Обрадован и нестрпљив, једва чекам вече: стојим 

наивно већ од шест; узнемирен сам; пролазе минути, нема је; већ је пола седам, а онда 
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сазнадох и да је седам; јурим са једног ћошка на други, мотрим да Лила не промакне; 

око пола осам, дубоко разочаран, помишљам да неће доћи?  

Она се појави, на лицу јој је сијао покровитељски смешак.  

Прихватила је мој предлог да одемо заједно у биоскоп. Испричала ми је, успут, и 

тужну причу о њеном оцу. После завршетка рата у Немачкој, где је био у логору за 

заробљене југословенске официре, остао тамо. Уопште га се не сећа, била је беба када је 

почео рат. Рекла ми је потиштено:„ Не знамо да ли пише, ретко шта стиже?“. „ Да ли 

понекад пошаље пакет?“ „ Буде и то, али ретко. Имам нешто к'о очуха, Шиптар, живе 

невенчани, понекад само маму муне у слабину, а она јекне.“ „ Што га не пријавите?“„ 

Коме да га пријавимо, може да је премлати; они кажу да је мој отац тамо  са четницима, 

како то не разумеш? “. 

15 септембар 1952. године – Штрафта, ново  име за Кнез Михајлову улицу. 

Аутомобилски саобраћај Кнез Михајловом улицом је све гушћи, па једнога дана 

исцрташе пешачки прелаз испред Руског цара, шарене се као зебре беле штрафте на 

црном асфалту. Београд постаје велеград, улице су другачије него раније.  

Моји другови из школе сада више не кажу: „ Вечерас у Кнез Михајловој!“, него: „ 

Вечерас на штрафти!“. 

Тако je шеталиште београдске младежи добилo ново име.  

Шетали бисмо скоро сваке вечери штрафтом, омиљеним београдским корзоом , 

од кафане Руски цар па све до Калемегдана, и натраг. Многи, жељни мира и тишине, 

продуже у парк, нарочито када је лепо време. Кнез Михајлова је увече препуна младих, 

чак и када је хладно време, и по мразу; нема гужве једино када задува ледена кошава,  

штрафта се испразни, тужно изгледа без жагора веселе младежи.  

Ту се добацују у мимоходу погледи који се развију у нежна осећања, или у велике 

љубави?. Или разочарања? .Лети штрафтом шетају снажни младићи у мајицама, дизачи 

тегова, рвачи, гимнастичари. Када наиђе спортиста са снажним трапезоидима испод 

пазуха, пролазници  би се задивљено окретали за њим. Он се поносно напне, као паун,  

рашири рамена и напне леђа. У моди су барски штапови од трске; момци оду до неке  

баре, наберу их, прошетају поносно штрафтом држећи штапове високо у рукама, као 

трофеј.  

Један друг из старијег разреда je нбавио сјаjну веспу, пројури Кнез Михајловом, 

са лепотицом Вишњом иза себе; она га обгрлила поносно око струка, сви зуре у веспу, 

задивљени. 

16. септембар-1 октобар   1952. године - Прва мушка гимназија у Београду. 
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Цртање нам предаје популарни професор, кога сви у школи зову Каубој. Већ 

поодмаклих средњих година, висок, просед и проћелав, а јасно су се видели остаци 

атлетске грађе: свакако је у младости био врло привлачан мушкарац. Дубоки модри 

подочњаци и замор који му видим на лицу, наводе на помисао да пати од несанице. 

Можда пије? Знам да је Далматинац, а личи на неког париског сликара боема какве сам 

виђао у француским филмовима. Стално је меланхоличан и утучен. Чини ми се да му је 

свакидашњица сива, чак и болна?  

Да ли је меланхоличан зато што је живот пролазан, или му тешко пада старење?  

Причао нам је, са сетом, док је студирао у Италији, седео је сам на клупи у парку,  

крај њега седе прелепа девојка: упознали су се, сазнао је да је права италијанска 

контеса..  

Запазио сам да су Далматинци често врло привлачни. Као и други Динарци, 

високи су снажни, али оплемењени медитеранским додиром: ваљда је то мешавина 

словенског и латинског шарма? Професорка историје, Хаџивидојковићка, нам је 

говорила о Хрватској Крајини, Лици, Банији и 

Кордуну, да је то била Војна Крајина, која је чувала 

Хрватску и Аустрију од турских упада. Војну Крајину 

су локалне власти насељавале Србима, дошљацима из 

Турске (Босне, Херцеговине, Црне Горе), и бирали су 

оне снажне.  

Отуда су Крајишници махом плећати 

мушкарци, објаснио ми једном Дејан Вујинић, који је 

Прва мушка гимназија у Београду. 

пореклом из тих крајева. 

Каква је сурова судбина била намењена нашем народу, они су били пет векова 

робље. Незамислива трагедија, космички грех и злочин. Како су толике векове 

преживели у ропству, одакле им нада и снага?  

Шта би било када би наша земља сада потпала под неку сличну власт? Каква би 

то била ужасна трагедија, читавих следећих пет стотина година?  

Професор нам је једном говорио о писцу Владимиру Назору, да је он Далматинац, 

словенофил, у књизи „ Вели Јоже“ је прикзао Далматинце као снажне галијоте, веслаче-

робове оковане на млетачким  галијама. 

 Каубој би имао обичај да снажног наочитог Драгана Спасића, који тренира рвање 

у „Звезди“, врло надареног за цртање, дохвати за главу, окрене је, као неку макету, и 

свима каже:„ Каква продуховљеност!“.  
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У клупи испред мене седи Десимир Вујинић, повисок и мишићав , најбољи ђак у 

разреду; врло је уредан, стрпљив, упоран и дисциплинован. Једној професорки је 

засметала његова претерана штедљивост, па га упита:„ Зашто, Вујинићу штедиш сваки 

листић хартије, можеш ваљда неки и да ижврљаш и бациш?“.  

Седим у клупи са Миланом Пешићем, високим, витким, изразито црномањастим 

дечаком. Станује, са млађим братом и родитељима, у великом удобном стану у Кнез 

Михајловој улици, близу Калимегдана. Миланов отац је научник, академик, а мајка му је 

Далматинка, изразито црнокоса, као и Милан, има врло живе и мудре очи, види се да је 

некада била привлачна жена.  

Најбољи ђаци су углавном деца политички утицајних родитеља; сви имају велике 

станове, џепарац, добро су ухрањени и лепо обучени. Изузетак је најбољи ђак у разреду, 

Десимир Вујинић, иако његова породица није комунистичка. Шапуће се да су му 

чланове породице у рату поубијале усташе, његови су из западне Босне.  

Нас шесторо станујемо у малом стану, живимо од скромне очеве плате, зими ме 

продувава кошава, идем без зимског капута, стално су ми мокра стопала; кубурим са 

парама за биоскоп и игранке. Ипак, мама кува добра јела, хранимо се сада боље.  

Са татом повремено играм увече шах, он је све чешће сетан, као да попушта пред 

годинама које наилазе. Појави му се понеки нови сед прамен косе, нова борица му згрчи 

лице, снужден је, нешто га мучи. Играм шах боље од њега, јер он шах игра врло ретко; 

схватам да он игра шах да би се дружио са мном, па му попуштам, и завршимо 

нерешено.  

Постаје уобичајено, када дође кући са посла, оде са врата право у кревет; мама 

натопи пешкир у ракију и стави му облогу на чело. Слушамо оно што смо чули много 

пута, тата каже суморно мами да су му опет неки замерали да је био сарадник четника.  

О проблемима са учењем не разговарам ни са ким; мама, повремено, издалека 

спомене како сам раније био одликаш, али одмах устукне и погледа ме, да види моју 

реакцију? Зна да је то врло болно за мене, па не жели да ме повреди.  

Изгледа да тата о томе ни не размишља. 

Осећам да мама мисли исто што и ја, мада то никад није казала; знам да је дубоко 

убеђена да ћу ја опет једног дана заблистати. И ја сам убеђен у то.  

Предстоји ми велика борба, али бићу победник у њој. 

Старење је тужно, али неминовно.  

Ово су туробна времена, људи су нерасположени и повучени у себе.  
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               18 септембар 1952 године. Тужна школа. 

Почињем по први пут, да схватам, да бивам свестан да тату неко малтретира; љут 

сам и огорчен што га неоправдано блате.  

Својим очима сам видео у Љубовији, за време рата, да је одбио понуду четника да 

са њима сарађује. Шта они хоће, ко су ти људи, зашто то чине?  

Излазе ми пред очи некакви исцеђени моћници, бирократе пакосног лица, стари, 

бледуњави, сујетни. Као да ми прстима прете?  Шта хоће ?  

Због те лажи су га сменили у Крушевцу, и у Нишу, давали нам лошије станове.  

Зашто је мени разредни старешина у Нишу казао да више не могу бити најбољи 

ђак? Зашто је баш мене милиционер ухапсио у аутобусу у Земуну када нисам имао 

карту, уврнуо ми руку, мада сам био миран и послушан? Толики други су били без 

карте, као и ја, и њима није рекао ништа? Живимо у малом стану, збијени и сиромашни, 

а неки у мом разреду имају луксузне простране станове, ухрањени су, обучени у 

најновија одела, скројена по париској моди, професори им се диве, а све само зато што 

су им родитељи имућни и моћни. Зашто су се професори били окомили на мене у школи 

у Земуну? Ваљда због  оца,„четника“?  

Не, ја нисам нимало и никако заборавио када ме је крајем рата у Љубовији 

плећати жутокоси партизан ухватио за руку, издвојио из деце коју је сликао пред 

црквом..   

Понекад скоро изгубим жељу да се борим, учини ми се да сам заборавио време 

када сам био одличан?. Сетим се, понекад, тих дивних дана, али неке невидљиве маказе 

као да ми исеку сећање, и баце га бездушно као вишак у корпу за отпатке, као што чини 

кројач Чокалија у улици Ђуре Ђаковића у нашем суседству. И још ми тада невидљиви 

кројач опако запрети маказама.  

Понекад  имам осећај да сам у нечијем поседу, чини ми се да ме нешто носи као 

лиску по површини језера, као што ветар гура брод без крманоша.  

Повремено ме обузме обеспомоћност, не дам се, тргнем се, смогнуо бих снаге да 

се приберем и дођем себи.  

Не знам ни сам зашто, али се сећам повремено ученице из Земуна, Ингеборг; 

свирала је неки музички инструмент у музичкој школи која се налазила на спрату 

модерне  зграде  близу главне улице.  

Кроз школу се муњевито пронесе вест да је ученик Н. гурнуо професора 

математике Екмеџића, низ степенице, док се пео у зборницу; професор није био 
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повређен. Н. је тренирао бокс, увек спреман да се побије. Професор Екмеџић има 

понекад озбиљне срчане нападе за време часа, тада се сви узнемире, брзо позову 

болницу. Збунило нас што није било праве казне за виновника, све је брзо заташкано.  

Шапутало се да је то намештено, али нисмо знали ко би то могао учинити, ни 

због чега?. 

Ово што се дешава мени и нашој породици не може бити случајно, ровари црв у 

моме мозгу? Ја сам одбачен? Зашто?.  

Не видим довољно јасно, немам опипљиве доказе, али ипак знам да ту нечега 

има. У мени почиње да се разбуктава пламичак незадовољства, који прети да постане 

ватра. 

Сетих се познаника родитеља, за време служења војске у спаваоници му се у 

тренутку беса, одједном помрачио ум, зграбио митраљез и почео да сеје рафале по 

уснулим војницима. Убио их  је на лицу места десетак. 

          20 септембар 1952 године. Несретна генерација. 

За годину дана сам нагло порастао читавих седамнаест сантиметара; посматрам 

се у огледалу, висок сам и мршав.  

Свакодневно запажам да  девојке воле мишићаве момке, такви су уважавани и 

популарни међу друговима.  

Зато веслам, идем на тренинге рвања, мишићи су ми мало израженији, али то није 

довољно, још то није оно право. 

Више се не поставља питање да будем одличан, мислим само како да не 

понављам.  

Повремено ми се учини да презирем самог себе, али ту помисао одмах одбацих.  

Познајем себе, волим себе, нисам неко ко се предаје. Никад се нећу предати.  

Само да смогнем снаге, и бићу на крају победник.  

Већина ученика у школи носи тугу, често разговарају о пролазности живљења; то 

нас збиља мучи, све је пролазно и бесциљно. Изгледа да је ово масовно лоше 

расположење у школи последица пубертета?.  

Родитељи се боре како да преживимо; назирао сам потресе у породицама, око 

мене су се дешавале необичне ствари, видео сам многе тужне и ојађене људе. Свако је 

повучен у себе и у свој свет, сви чувају за себе  своју запретену тајну.  
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Ми смо несрећна генерација, а то није наша кривица?. 

Ето, мене нико не схвата, нити зна за моје тешкоће; што су веће, то други за њих 

мање знају; чак ни моја браћа, ни моји родитељи не знају много о томе. Родитељи виде 

тугу и чудан 

бол на моме 

лицу, па само 

кажу:„ 

Пубертет, проћи 

ће то.“  

Људска 

природа је 

несавршена, а 

људи не могу да 

проникну у 

суштину, носе 

их моменти, 

осећања им 

замраче 

просуђивање.  

 

Ученици VI 2 Прве мушке гимназије на крају школске 1952-1953 школске године.С'лева на 

десно:први ред доле: Ристић, Света Ћук, Драган Танчић,Ђорђе Васиљевић  Драган Милановић, 

професорка (име забораљено), разредни старешина професор Милорад Главички ,ученик( име 

заборављено), Томица Миленковић, Влада Милићевић, ученик ( име заборављено) , Љубиша Стојановић. 

Други ред одоздо, први с'лева: ученик( име заборављено) Бундало( надимак), Андрић, Виктор 

ученик ( име заборављено), Драган Лакић, Душан Тодоровић, аутор у средини стоји изнад разредног 

старешине Милорада Главичког, Бранислав Вељковић, следећих 6 ученика с'лева на десно, 

непрепознато.Трећи рeд одоздо,  слева на десно:први ученик не препознаје се, Вујинић Десимир, 

следећа два се не препознаје, Душан Стефановић звани Гламба, следећи ученик( непознато), Бора 

Мирковић, Бода Јовановић, Драшко Мисита, следећа три ученика ( непознато), Мијаиловић Бранислав, 

Мујчиновић Мехмед. 

Такву обеспомоћену масу је лако месити по жељи. 

Понижен сам и увређен, у мени буја још жешћи револт него у земунској 
гимназији. 

Постајем свестан да моја борба није ефикасна. Уместо смирености, на часовима 
почиње да ме обузима бес, постадох пребрз и неконтролисан; дижем све чешће руку, али 
моји одговори нису довољно ваљани, јер не учим код куће, не пазим на часовима као 
раније.  
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Професори ми све ређе дају реч, прекидам друге кад говоре, одговарам без 
дозволе професора.  

Схватам да правим грешке, али нисам у стању да своје поступке држим под 
контролом; мучи ме осећај да сам препуштен мутној матици која ме, немоћног вуче у 
дубоки клобучави  бездан.  

Ипак се не предајем.  
Како су људи подмукли и зли. А ја сам скоро дете?. 
 
 
                 21 септембар 1952 године. Чудан сан. 
 
 Сањам, свуда око мене бескрајна вода, вуку ме брзе матице и вртлози. Пробудих 

се презнојен од страха, мама се наже:,,  Јечиш у сну.``.  
Осећао сам као да сам у неком возу, који иде споро кроз врло дуг тунел,  

учини ми се да се назире светлост на крају далеког излаза из мрачног тунела.  
Било би дивно изаћи из мрака на светлост дана, као када заробљену птицу пусте 

из крлетке на слободу.  
Чезнем за слободом, а окивају ме невидљиви ланци.  
Не могу да се испавам ноћу, па понекад прилегнем по подне, као наш отац. Када 

пролазим улицом Ђуре Ђаковића и видим пса како спава у зеленом жбуњу у парку, 
искрено му позавидим.  

Као да ме неко невидљив, мени непознат, кажњава? Зашто?  

А поједини другове из одељења, смирени су и орни, изванредно прибрани и 

испавани?  

А ја сам као самлевен.  

Сетих се да сам и у земунској гимназији био у истој оваквој кризи и схватих да 

сам то био донекле заборавио.  

Да ли ми је ипак боље или горе него ли у Земуну? Сетих се и Ниша, не, у Нишу 

није било овако, све је било како треба, чак и после упозорења разредног да више не 

могу бити одличан.  

Овај кошмар је настао тек када смо дошли у Земун. 

У моменту прибраности, почех да схватам да сам постао нека врста проблема у 

разреду.  

Имам врло болан утисак да професори мисле да сам  незналица и ненадарен? 

Одушевљено подржавају неколико ђака из разреда, смеју им се пријатељски, хвале их, 

дају им петице. 
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А ја устајем и протествујем пред целим разредом. Професори захтевају да седнем, 

а ја нећу. Почео сам да реметим наставу, из часа у час. 

А један одликаш из разреда ме не зарезује ни за црвљив сир, односи се према 

мени као да сам најобичнија површна незналица. А нимало не схвата о чему се ради са 

мном, а још мисли да све зна?.  

Како је живот суров?  

Природа, или Бог некоме дају разум, мудрост, лепоту и надареност, а некоме не?. 

Зашто су неки ученици одлични, а други лоши? Да ли је у питању генетика, или нешто 

друго?  

Скоро сам убеђен да су моји лоши резултати последица дискриминације? 

То ми даје утеху, спасава ме самопрезира. Ипак, све ово ми је нејасно?.  

Како се осећају лоши ђаци, ако помисле да нису интелигентни? Како је све то 

сурово?  Да ли су мање интелигентни нека врста нижих бића? Како они то подносе?  

Ваљда то они могу надокнадити учењем и већим трудом?. Природа је се за све 

постарала.  

Но, неки неће да уче, него иду на занате.  

Питам се и да ли су они најнадаренији увек најбољи ђаци, или на успех у учењу 

утичу и неке друге околности? Негде сам прочитао да је Ајнштајн, у основној школи, 

био лош ђак, а касније се испоставило да је геније. Шта је то било, у његовом случају?  

            24 септембар 1952 године. Неред на часовима. 

Моје понашање у разреду је почело некима да се свиђа, па сам стекао  

популарност, не више као одличан ђак, него као бунџија.  

Наша разредна, професорка руског језика, ђаци је у потаји називају именом 

Софка, наљути се због мога упорног одбијања да седнем. У разреду у трену настаде 

комешање, претвори рзред у  истински хаос. Изненада Вук Обрадовић шеретски леже на 

под, наводно му позлило; жмури, а мангупски се смешка кроз брк. За њим полегаше 

демонстративно по поду: Барачки, Милош Марковић, Бранислав Вељковић, Бода 

Марковић, Бранислав Михајловић, Бастаја, Васиљевић, Љубиша Стојановић, браћа 

Влада и Миле Јовановић. Пола одељења се прострло по поду. Остали су да стоје: Бора 

Мирковић, Света Ћук, Драшко Мисита, Десимир Вујинић, Драган Милановић и Милан 

Пешић.  

Настаде истински лом.  
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Професорка Софка, руке јој дрхте, лице се згрчило од љутине, се журно упути у 

канцеларију директора.  

Директор дође, а она доби срчани напад, донсоше јој чашу воде, прогута неке 

пилуле.. Директор прекиде час, отера нас све у двориште.  

Другови се у дворишту окупише око мене; гледају ме другачије него раније, 

помало са уважавањем.  

Враћа ми се самопоуздање, јер ме уважавају, макар као бунџију. 

Високи Бора Мирковић седи у клупи иза мене; он је један од најбољих ђака, увек 

лепо обучен, снажан и ухрањен; политички врло активан, популаран код девојака. У 

шали ме је звао: „Фома Гордејев“, мислећи ваљда на јунака из једног руског романа, 

Руси име Тома изговарају Фома. Чинило ми се да је волео Русе. Били смо добри другови 

и земљаци, његови су из околине Ваљева, што је и мој крај.  

Но, он је био један од најбољих ђака у разреду, а ја један од најгорих. 

Петровић је син судије Врховног суда. Често је тужан, наизглед безразложно 

узрујан. Узео би хартију, па почео да пљуцка у њу. Професор физике Телебаковић му  

рече са уважавањем:„ Петровићу, изађите у  ходник, искашљите се! “.  

Није ми јасно због чега је Петровић очигледно западао у кризу? Па  његов отац је 

судија Врховног суда? Нешто је нешто згрешио тамо у судници?  

Петровић и Бода Јовановић су се крвнички потукли, лила је крв.  

Дуле Стефановић, звани Гламба, такође се тукао крвнички са Бодом, а атлета 

Драле Мисита је ударио звучан шамар сувоњавом Томици Недељковићу. 

 Чули смо да је наш друг, снажни Драган Спасић, у болници. Пао на тренингу, 

док је дизао тегове, били претешки, па је озбиљно повредио кичму. 

                  Октобар 1952. године - Тренирам бокс. 

Спортска сала дома културе „Браћа Стаменковић“ је близу нашег стана. Почех 

тамо да тренирам бокс, не у жељи да будем боксер такмичар, него да стекнем мишиће и 

снагу, умеће да се браним од силеџија. Вожња кајака је напоран и здрав спорт, па сам 

добио изражене мишиће на грудима и рукама.  

Хоћу још више да ојачам физички, да се свидим девојкама.. 

 Мама ми је скренула пажњу, бокс је врло опасан спорт, ударци у главу су врло 

штетни по здравље.  
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Тренер Давинић, плав човек средњег раста, витак и мишићав,. продорно ме је 

загледао зеленкастим очима. Тренинзи су врло занимљиви али и напорни: трчање, 

гимнастика, вежбе, ударци у велику гумену струњачу. Одкако тренирам, осећам се 

много боље, затегли ми се мишићи, снага навире, боље спавам, брже и јасније 

размишљам. Схватих да сам прибранији на часовима, услед интензивног физичког 

напора мозак добија више кисеоника, и боље ради. 

Мислим како се све своди на енергију,и питам се да ли је и срећа енергија?.  

Где је ту религија? 

После извесног времена, тренер Давинић изведе Драгана Дмитровића и мене у 

ринг, да види како напредујемо; добри смо другови,  па смо штедели један другога.  

Онда тренер једнога дана, стави наспрам мене у ринг боксера из прве екипе, 

сувоњавог, мишићи му се наслагали по телу, тело му тврдо као камен, има оштре црте 

лица прекаљеног боксера; ради као алатничар у суседној фабрици „Давид Пајић“. 

Почесмо,  он је вичнији, добих јак ударац у нос, Давинић нас заустави.  

Објасних тренеру да желим само да тренирам, али не и да будем боксер. „ Иди у  

гимнастичку салу!“, запечатио је  моју боксерску каријеру.. 

Родитељима се није свиђао мој интерес за бокс, који ипак није нестајао. Мамин 

брат, снажни ујак Божо, дође једнога дана у посету, донесе два пара боксерских 

рукавица; баци ми у руке један пар, навукосмо их, па поче измена удараца. Он је много 

снажнији и вичнији: као официр ЈНА је дуго тренирао бокс, имао је преко 80 килограма, 

па добих неколико јачих удараца.  

Од тада ми је нос мало искривљен. Тако дефинитивно напустих бокс, схватајући 

да то није за мене. 

 5. октобар  1952. године - Сусрет са девојком из дома за децу без родитеља. 

Када бих пролазио поред дома за децу без родитеља у Дринчићевој улици код 

Бајлонове пијаце, недалеко од велике католичке цркве, негде на спрату, уз собе иза 

зелених грана су допирали звуци , неко је прелазио прстима преко дирки клавира; у 

мирну улицу се изливају сетни тонови мелодије из Лабудовог језера.  

Одувек уживам да слушам сетне тонове клавира.  У овој мирној забаченој улици 

са високим дрворедом, крошње дрвећа допиру до високих прозора; у мојим мислима  

зелене гране улазе у просторију у којој седи девојка лепршаве косе, пребирајући 

дрхтавим прстима по белим диркама. Сетна мелодија делује смирујуће и чежњиво, даје 

ми наду. Како се гипко извијају балерине са лабудовим крилцима, и у ритму мелодије  

претварају у лабудове, миле, плове по површини језера. 



290 
 

Срео сам у пар наврата  на улазу у зграду овога дома девојку, девојчицу, мало 

млађу од мене, у црној кецељи са белом крагном, плаву и продорног погледа; увек је 

сама и тужна. Као да је очекивала да се нешто деси, да се неко појави?. Сетих се, виђао 

сам је у школи. Пре подне су у школу ишли  дечаци, а по подне девојчице; погледи су 

нам се укрстили неколико пута у пространом дворишту које излази на Скендербегову 

улицу. Она није лепотица, али је бескрајно привлачна. Има у себи  духовну дубину и 

префињеност. Увек је сама, гледала би пред себе одсутно, као да је нешто мучи. 

Другачија је од осталих девојака.  

Помислио сам да можда то баш она свира?. 

У биоскопу Дрина се давао француски филм. Ужасна деца, на платну засјакташе 

крупна слова Les enfants terribles, Режија Jean-Pierre Melville, пре журнала одслушасмо 

омиљене мелодије „Увело лишће“,  и француску шансону „Брегови су остали за нама“.  

Мој поглед се скрете ка улазу одакле нагрну бљештава светлост у полумарк биоскопске 

сале, спазих девојку како улази у салу, разводник са џепном батеријом јој је осветљавао 

пут до празног места,  иде ка моме реду, па седе баш поред мене.  

Срце ми заигра: каква необична случајност! Или је намерно села на слободно 

седиште баш поред мога? Угаси се светло, просу се  са биоскопског платна сјајан зрак на 

њено бледо лице, па у полумраку спазих да ме повремено искоса врло дискретно 

погледа; када ухватих њен поглед климнух јој стидљиво главом, а она затрепта у моме 

правцу. „Здраво“ Овај њен дискретни поздрав ме охрабри, тако је љупка, учини ми се да 

ми поручује да ме прихвата.  

Када се заврши филм, пођох збуњен поред ње, без речи. Она ме тужно погледа. 

Сазнах да станује у дому за незбринуту децу у Дринчићевој улици, зато јер су јој 

родитељи убијени у логору за време рата:„ Носили су жуту траку.“. Њу је неко спасао, 

сместили је  у дом; није имала никога од родбине. 

Стално је гледала око себе, као да очекује неку заштиту? Онда је ућутала, 

занемела је, чинило ми се да хоће нешто да ми каже, али да због нечега не може?.  

Хоћу и ја нешто да јој кажем, али ми се свака од идеја одмах угаси, нестане. Хтео 

сам да је питам да ли то она свира клавир, али заборавих.  

Растали смо се пре дома у Дринчићевој улици. Она отрча уз степенице тужна, 

гледајући нема испред себе.  

Помислио сам да је тужна јер нема породицу?.   



291 
 

Често сам размишљао о њој, пролазио бих повремено поред дома, ишао да је 

сачекам пред школом. Тужни тонови клавира су  се и даље мешали са шапатом лишћа у 

високим крошњама дрвећа..  

Нисам је нашао, а нисам ни имао храбрости да јој приђем на улазу у дом. У 

ушима су ми стално одјекивали сетни звуци клавира. 

Растужила ме је немоћ да се искажем, као да ме је нешто држало за крагну, и дави 

ме, не да ми да будем ја, па постајем сопствена сенка. Тако она не може да стекне праву 

слику о мени, не могу да јој будем привлачан?. 

19. новембар 1952. године. Тајанствени господин који удара главом. 

Никада не носим зимски капут, јер родитељи немају новца да га купе.  

Подижем  крагну од сакоа, док фијуче ледена београдска кошава, тло се на Тргу 

Републике заледило као стакло, пролазници газе полако, и крајње опрезно. Понеко се 

оклизне и падне. Само јекне болно.  

У излогу биоскопа „Јадран“ слике француског филма, у главној улози омиљени 

глумац Фернандел. Он носи сјајан, карирани сако, баш онакав какав ми је тата недавно 

купио. Задовољан сам због те подударности.  

Обрати ми се, изненада, повисок господин, кошава му је бесно мрсила бујну 

плаву косу. Нервозно се борио са ветром, стално сређујући разбарушену косу. Има 

широко чело, истурене  јагодице и снажну браду  па ме неодољиво подсећа на боксера. 

Изгледа разумно, помало интелектуално, мада у себи има нечега мангупског. Ипак, 

деловао је благонаклоно и учтиво, а ја закључих да није хомосексуалац. 

Окрену се према Кнез Михајловој улици, показавши ми благо, ипак  

заповеднички, да кренем за њим. Пођох, сав радознао, мислећи да хоће да прошетамо 

према Калемегдану. Пустио ме је на десну страну, чудно, десна страна се препушта 

старијима. Био сам радознао, питао сам се шта жели од мене овај необични нови 

познаник?  

Изговори тихо неколико речи на српском, учини ми се да говори са јаким руским 

нагласком?. Затим је изговорио неколико речи на руском. Разумео сам шта је казао, у 

школи сам учио руски, енглески и латински.  

У лаганом ходу, стигосмо пред француску читаоницу на углу Кнез Михајлове и 

Змај Јовине улице. Стадосмо. Гледао сам га учтиво и радознало?. Он с окрете ка излогу 

Француске читаонице. Кроз сјајни излог се у бљештаво осветљеној читаониоци видело 

запослено особље,: дају и узимају часописе и књиге.  
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Необичпн незнанац пружи полако обе руке према мени, обухвати ми главу (није 

био нимало агресиван), прозборивши тихо :„ Баћушка"“, па моју главу благо одгурну 

својом великом, снажном главом. То је могао бити ударац главом, као на игранкама, али 

када се он удаљи, схватих да то уопште није ни био ударац.  

Отишао је без поздрава, исто онако дискретно и ноншалантно. као што ми је и 

пришао. 

Испричао сам овај догађај родитељима. Рекоше ми да други пут не ступам у 

разговор са непознатим особама. 

По граду се виђају и хомосексуалци. Професор математике, који ми је давао  

приватне часове у свом стану, у лепој вишеспратници у улици Џорџа Вашингтона, после 

часа је подуго причао са мном у мрачном ходнику, поче да ми пипка бутине. Казао сам 

то родитељима, па су отказали часове. У биоскопу 20. октобар сам у ложи, у мраку, 

видео  испружену руку; када погледах мало боље, видех непознатог мушкарца, ужагрио 

у мраку очима према мени.  

Познајем насмејаног балетана, повремено се дружим са њим: средњег је раста, 

врло леп, изразито црномњаст, гибак, као од гуме; хода на прстима, увек обучен по 

последњој моди, неодољиво подсећа на поједине италијанске глумце. По женским 

покретима одмах се види да је хомосексуалац, али никада није био насртљив према 

мени. Казао је да воли да буде са мном, зато што нисам увредљив, као неки други.  

Једном ми је предложио да ме упозна са заносном балерином, виђао сам је, 

повремено, са њим; плава, осредњег раста, лепа као богиња; био сам усхићен њеном 

грациозношћу, мушкарци су се као помахнитали окретали за њом.  

Затражио је да ја њему, заузврат, „набацим“ једног мога друга рвача, због кога је 

био изгубио разум. „ А шта ако он неће, а знам да неће, заљубљен је у једну девојку “, 

рекох му. „ Без бриге, само нађи неког друга за мене“, казао је враголасто.  

Од ове нагодбе никада није било ништа. 

Фебруар 1953. године – Доктор Веселин Савић спасава из луднице Наташу 

Томић, ћерку професора Бошка Томића. 

Кад год мама и ја дођемо у посету, ујна Ивка Беатовић загрли маму и пољуби се 

са њом радосно.  

Овога дана се нешто необично и значајно дешавало у пространом и лепо 

уређеном стану породице Беатовић у улици Светозара Марковића на Цветном тргу, 

тачно преко пута велике зграде гимназије белих зидова. Кроз затворене прозоре се 
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пригушено чула граја из пространог бетонског дворишта суседне гимназије, препуног 

ђака, на великом одмору су се весело јурили и довикивали.  

Смркнути људи су седели за столом, ћутали су.забринути.  

Доктор Веселин Савић је из Жањевице, херцеговачког села у планинама изнад 

Гацког, одакле су мамини Беатовићи дошли у Братунац, па породице веже вековно 

пријатељство. Он је познат као лекар који воли да помаже људима у невољи, због тога су 

га неки називали „Српска мајка". За време рата у логору у Аустрији, је једва избегао 

гасну комору; у Краљевини Југославији је као левичарски настројен студент заједно са 

Милованом Ђиласом организовао демонстрације, али га је Тито касније оцрнио као 

троцкисту. Једном  сам га са мамом срео на улици, погледао ме је као да је био љут, а 

знам да није био љут, он је такав:„ Боље ти је синко изгубити главу, него своју изгубити 

душу. Чије су ово речи?“ издра се на мене. „Мајке Јевросиме “, одговорих. „ А, знаш то, 

води рачуна шта радиш, чувај завет Мајке Југовића, јеси ли ти Србин?“ издра се на мене. 

Ја се радујем мамином ујаку и ујни због њиховог духа, тако другачијег од 

београдског; београдски амбијент ме притискао, као да убија сећања на корене и родни 

крај?. 

 Доктор Веселин Савић се снуждено савио на столици, а поред њега седи 

професор Бошко Томић, блед и укочен као жута мумија. Томићи су дошли у братуначки 

крај такође из Херцеговине, тада су се презивали Крунићи.  Обојица су интелектуалци и 

велики патриоти.  

Много пута сам слушао да су њих двојицу и Ђорђа Беатовића хапсили Немци, јер 

су хтели да мире  четнике и партизане. 

Ујна Ивка стави шаке на сто, упиљила у њих радознало, као да не познаје своје 

руке, па рече нервозно да је за време рата спасавала Леку (Александра Ранковића):„ 

Стално неки проблеми. Шта ово би са нама?. Како смо раније лијепо живели?. Све крену 

наопачке, немаш више ни времена, ни мира, нешто у'ватило за гушу, дошла нека тешка 

времена, сваки дан се само нешто наопако деси, таман дигнеш главу, нешто те клепи. Не 

да ти да усправиш кичму, не можеш ништа да урадиш, само ти се измигољи, нестаде, 

истопи се време; Зоро, живимо у сталном страху“, жали се мами ујна Ивка.   

Лице Доктора Савића је слика мудрог и намученог човека. Власти никако не воле  

заштитнике прогањаних. њему су гледали кроз прсте, ваљда због његовог изузетног 

поштења и честитости, и голготе кроз коју је прошао у нацистичком логору? Близак је са 

Милованом Ђиласом, зове га фамилијарно „Ђидо“. Личи ми на министра, али, за 

разлику од њих, нема онај строги бирократски израз лица. Изгледа да је моћан је, али је 

ипак доброћудан?.  
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Нешто га мори, намрштио се, па тражи неко решење „ Бошко, Наташа је на 

психијатрији, на Медицинском факултету, то што могу урадићу већ сутра“, забринуто  

се окрете професору Бошку Томићу..  

Професор Томић блед, исушен као фреска, дрхти као прут иако је у соби топло, 

завио дебели шал  око врата, упро молећиво очи у доктора Савића.  

„Шта је ту толико страшно, ако је Наташа казала на скупу студената 

Архитектонског факултета, да је њен  отац стварао Југославију, а да га сада прогоне?“, 

скоро завапи ујна Ивка.  

Отац несрећне Наташе, професор Бошко Томић подиже крагну капута, спопаде  

га дрхтавица, хоће да оправда ћерку младошћу:„ Ово су смутна времена, није смела то 

рећи, млада је и неискусна, погрешила је.“  

Доктор Савић би хтео све да учини за несретну Наташу, свестан своје недовољне 

моћи, да охрабри оца, се окрете свима:„ Извукао сам је из кавеза, били је ставили са 

агресивном душевном болесницом, огребала је мало по лицу, ништа озбиљно.`` Осврну 

се около снужден:,, Дају јој електро-шокове, то није добро, али то за сада не могу 

спречити.“  

Сви се забринуше када чуше да Наташи дају електро-шокове.  

„ То оставља тешке последице на мозак“, тихо ми се обрати мама.  

Професор Томић и сви присутни упрли очи у доктора Савића, хватајући се за 

његову моћ и везе, као дављеник за сламку, знају да је он још 1947. године лечио 

професоровог сина Мишу, скојевски хулигани му сломили кичму, само зато што је казао 

да је Бог створио и Тита и Стаљина. 

Ујко Ђорђе нас подсети да су Наташу за време рата мучили у Гестапоу, затим 

Руси, а сада и титовци.  

„ Јој, Наташу ставили са опасном лудом“, зајеца ујна Ивка. На лицима свих 

присутних су подрхтавали збуњеност и страх..  

Неко прошапута:„ Чудна времена.“ 

Професора Бошка Томића тек сада ухвати истинска дрхтавица. Сетих се да је ујна 

Ивка једном мами казала да он и лети долази на часове у Трећој мушкој гимназији у 

сакоу и џемперу. Њему је, изгледа увек хладно?. Зашто?  

Ујко Ђорђе  да мало смири присутне, скрену живо разговор на друге теме:„ Кад 

бих испричао свој живот, то би био најузбудљивији роман; имам намеру да сакупљам 
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материјал, али ја се нисам спремао да будем писац, најбоље године сам провео по 

казаматима, и у рату, увек на свакодневном послу.“  

Професор Бошко Томић скоро да поче да се тресе, оборио беспомоћан беживотни 

поглед земљи:„ Само да изађе отуда. Шта ово би? Прво Аустроугари, па Немци, па Руси, 

па онда наши комунисти, на правди бога. Чини ми се да ме је захватио грип?“, подиже 

крагну и заогрну се са свих страна дебелим шалом.  

„ Ђорђо, налиј-де мало кафе Бошку“, рече ујна Ивка и пружи му џезву. „ Зоро, 

децо служите се“, стави пред нас чинију са колачима.  

„ Што год могу, учинићу“, рече снуждено доктор Савић. Он је одлучан да све 

учини за Наташу, али присутни знају да је његова моћ ипак ограничена. Знају  да 

постоји, доктор Савић улива поверење  али у којој мери он може нешто учинити?  

Ујна Ивка је из познате хрватске породице, блиска сродница чувеног вајара 

Мештровића, а запала међу српске патриоте. Професор Томић је био кум Гаврила 

Принципа и секретар ћелије Младе Босне у тузланској гимназији, у истом разреду са 

Гаврилом Принципом. Доктора Савића сви зову „српска мајка“. Беатовићи су познати 

српски патриоти, у Аустроугарској су били по логорима, убијали их усташе.  

Иако Хрватица, ујна Ивка се сродила са њима, постала велика Српкиња. Она се 

не претвара, искрено воли Србе, али воли и своје, Хрвате. 

Такве особе су нам потребне, да нас мире, задовољан је осматрам  из прикрајка.. 

Присутни познају историју, неки од њих су је кројили лично, или њихови преци, 

па имају обичај да причају о прошлости. Почеше о Кости Тодоровићу, како је из Србије 

организовао отпор Срба у Источној Босни под Аустроугарском, како су га Аустријанци 

на крају заробили и спалили у Сребреници.  

Почеше причу о Аустроугарској, запалила је Европу и свет када је 1908. године  

прогласила Анексију Босне и Херцеговине супротно  правилима Бечког конгреса из 

1878. којим је Босну добила на управу од 30 година. Чух да је Аустроугарска тако 

пробудила отпор Срба, поготову зато што није била укинула феудалне односе  после 

Берлинског конгреса. У Босни Срби основаше ћелије отпора, створише Народну 

одбрану.  

Аустроугарски поредак одговори хапшењима, судским процесима, казаматима.   

Поче прави час историје, сазнах веома занимљиве детаље о којима нисам ни 

сањао, мене јако занима да чујем како је онда било. Отприлике су ово испричали: 
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На Видовдан 1914. у Братунцу је било доста света, славио се домаћи светац, било 

је право весеље, играло се и певало у црквеној порти. Када се око 12 сати, пронела вест о 

томе шта се десило у Сарајеву, народ се поче разилазити кућама, а око 5 сати поподне 

прогласише ванредно стање, уведоше преки суд, сви се повукоше у своје домове; на 

улицама осташе само војне и жандармеријске патроле. Настаде страховит прогон Срба. 

Одмах су ухапшени Бошко Томић и Ђорђо Беатовић; професор Томић је оптужен да је 

атентаторе помогао у доласку из Србије. Из Сребреничког среза су за велеиздају 

оптужили њих двадесет, а међу њима и очеве ујке Ђорђа и бабе Саве.  

Доктор Савић изненадно устаде, стаде узбуђен испред свих, и свечано 

издекламова:„ Умрли сте за нас, зато живите у нама, овај гроб није рака, већ колевка 

нових снага“. „ Чији су ови стихови?“, издра се на мене.  

Ујка Ивка ме пригрли као мајка, обрати се доктору Савићу са благим прекором у 

гласу:„  Веско, он је сувише млад, не зна он то.“ 

Професор Томић стави смежуране руке на сто, па дрхтећи једва проговори:„  

Хитлеровци побише овог рата многе који су се борили против Аустругарске; они не 

заборављају, све знају, имају све записано; мене су држали на Бањици, јер су знали да 

сам био близак Младој Босни, Немци ништа не заборављају.“  

Уздахну тужно, једва изговори, спопаде га нова дрхтавица:„ Нека Бог опрости 

бољшевичкој безбожији што ме прогони заједно са мојим блискима, или не знају шта 

чине, или их злоупотребљава Антихрист; други народи штите своје, а ми, Срби и Руси, 

кратко памћење имамо.“ 

„ Видите ли ви ово?“, професор Томић устаде узнемирен и љут, узе у руке  

новине Политику, поче да дрхтавим прстима брзо прелистава, нађе страну коју је 

тражио, смогну снаге да испрекиданим  гласно прочита:„ Америчка делегација извршила 

увид у стање у југословенским затворима и изрекла похвале да су затвори на нивоу 

америчких .“  

Професор Томић се закашља из дубине плућа, огорчено се запита:„ Америчка 

делегација изражава велике похвале демократској Југославији, која по њима поштује 

основна људска права?“.  

Револтиран баци демонстративно новине на сто, падоше на под, ујна Ивка их 

брзо подиже. „ Шта је ово, народ пишти под чизмом титоваца, а Американци титовце 

хвале да поштују људска права.``  

Сви се згледаше. Мени се чини да се зачудише речима професора Томића . 

Мени одувек није јасно шта је са Југославијом после 1948.године?  
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Није ми требало дуго да чујем присутне, и њима нису јасне многе ствари. 

Прва се огласи ујна Ивка:,, Ама комуњаре обмануле Америку, Америка далеко, 

нема она времена да се батрга много са нама, имају они преча посла, титовци их 

налагали.`` 

,, Нису Американци тако наивни, све они знају, затварају очи да се Тито не  

разљути и  окрене леђа Москви``, ујак Ђорђо то види другачије.  

Доктор Савић као дипломата, поче надуго и нашироко:,, Односи САД и Србије су 

одувек били пријатељски. Савезништвом у два светска рата и развијеним политичким 

контактима и значајном економском помоћи коју су САД пружиле Југославији након 

Другог светског рата. Знате ли ви, да се у Првом светском рату на Белој кући у 

Вашингтону вила застава Србије, Срба хероја?. Нас Америка одувек уважава, колико тек 

у Америци има наших Срба?`` 

Професор Томић задрхта, пови се по столици, побледе од гнева, у угловима усана 

му се појави беличаста пеница:,, Америка и западне државе неће ни да чују за жалбе да 

се у Југославији не поштују људска права. Лукавији и упућенији из Хрватске и 

Словеније и поједине европске државе , сви удружени стално обмањују Америку да су 

Срби дивљи, варвари, да одувек мрзе Запад и да су уз Русију и  Русе, да тако изолују 

Србију, да је сломе, и да тако остваре њихове сепаратистичке амбиције.`` 

             Доктор Савић га саслуша пажљиво, климну главом у знак подршке:,, Овакав 

данашњи однос САД према Србији  вечитом пријатељу, се може објаснити тако, да је 

Србија кроз векове, била окружена махом непријатељским државама, које су не само 

имале претензије на њене територије, него су биле надојене отровном  мржњом према 

Србима као народу, и према Словенима, Србија је вековима  инструментализована по 

девизи DIVIDER ET IMPERA,  против ње најснажније на овим просторима  су 

подстицани мањи, завидљиви народи, из чега су настајали крвави ратови MAGNUM 

CRIMEN.`` 

             Професор Томић се придиже на лактове, нешто га стегло, не да му да проговори, 

почне па застане. ,, Бошко узми кафе,, ујна Ивка му нали шољицу.  

            Мало отпи , чу се када прогута, па настави:,, Америка је далеко преко океана, 

иако имају изузетно стручне политичке аналитичаре, не може се отети утиску да је у 

данашњем критичном периоду по Србију , Америка поступила по инерцији наслеђеној  

из вековних односа према Србији, пре свега  од стране поменутих суседних држава.`` 

              Одахну да смогне снаге, уздахну тужно:,,  Главни генератор зла на Балкану je 
oдувек био Ватикан, повезао се са католицима у Америци, опако оцрнили нас  Србе. 
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Америка ће једног дана препознати подвалу,  њена наклоност ће се опет окренути према 
нама Србима. Будимо мудри и диломатични.`` 

            ,, Балканизација, та  застрашујућа реч је у питању, у данашењем узаврелом и 
преплашеном свету се читаве државе , чак и велике, најеже од страха када се ова  реч помене, да 
се и код њих не појави балканизација. Југославија постаде  врста тајанственог светског играча,  
мост између Истока и Запада., enfant terribe међународне политике. ``учионица`` , зато јој 
Американци гладе.,, доктор Савић развија  његову анализу.. 

                 Доктор Савић настави: ,,  Лидери Југославије, то јест Србија и Срби, нису схватили у 
довољној мери овакав нацрт забављачке улоге дворске будале намењене Југославији 
,претвореној  у гео-политичког  несташка, у enfant terrible планете, на тај изазов нису дали 
рационалан одговор. Оно што се данас овде дешава  тако личи на голготу јужнословенских 
народа започету пре више векова пре тога. Ватикан је употребљавајући вишевековно суседство, 
бољу уведеност у овом делу Европе, по свој прилици утицао на гео-стратешке одлуке САД према 
Србији и Србима, пре свега преко  католичког лобија у САД и свету. Утицао је онако како је 
чињено вековима.  У свеопштом хаосу и метежу на Балкану се показало да је Југославија 
задобила нову утилитарност, као врло погодна да буде ``учионица``, да њеним примером 
подучавају друге, у мутном се лови.  

            ,, Како  се отарасити те злокобне анатеме балканизације.?   ЗМИЈУ ГЛАДИ, ИСПОД  ЊЕ  СЕ 
ВАДИ. Тешко да ћемо ми то дочекати. Порадимо што можемо за будуће генерације``, чух мудре 
речи ујака Ђорђа Беатовића. 

Професор Томић се лати зимског капута, наједном доби неку необичну снагу, 

усправи се, устаде, и одрецитова:„ Његош је најписменији, Принцип највећи херој, раван 

Обилићу! “.  

Придржаше му зимски капут, он се уви у шал, подви ревере сакоа да му буде 

топлије, па оде очајан, поздравивши се учтиво са свима.  Био је сав бео у лицу. 

Ујко Ђорђо, када он изађе, устаде и поче да хвала професора Томића:„ Бошко је 

задојен идејом југословенства, као и ја, наш сан је био да сви Срби и сви јужни Словени 

живе под истом капом“. Настави тихо:„ Хтели смо да се уједине сви Словени, 

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца би успела да није било мешања са стране; што ми 

дању саградисмо, неко ноћу разруши, к'о Скадар на Бојани. Сруши се Краљевина 

Југославија као кула од карата“. 

 „ А шта ће комуњаре направити од ове нове Југославије?“, запита се ујна Ивка.  

Доктор Савић, климну главом тужно:„ Ђидо увиде да нешто не ваља, није то оно 

за шта се он борио, отераше га у затвор“,  

„ Кажу да је и Ђилас био крути бирократа“, упаде ујна Ивка. „ Е, није баш тако, 

мор'о је да ради како му нареди политичко подземље, невидљиво језгро, како они кажу, 

тако је мор'о играти и Ђидо, зато се и побунио“, мисли тако доктор Савић. 
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                    Доктор Савиће се дубоко замисли:,,  Одувек сам био левичар, пре рата сам са 

Ђидом организовао  студентске демонстрације у Београду, замало заврших у гасној 

комори у Аустрији, комунизам сам замиљшљао као благодет. Али ово овде данас нема 

ама баш ништа са идејом комунизма.`` 

                 Погледи свих присутних се окретоше ка њему.  

,, 1948. година и завођење самоуправљања  нису донели никакво добро. радничко 

самоуправљање би могле завести богате западне држае, а не сиромашна растрзана 

балканска Југославија. Овде су уместо самоуправе завладали мрачњачки грабеж и 

тиранија. Уместо да узмемо од комунизма шта је добро, а да оно што не ваља одбацимо, 

урадили смо супротно. Совјетски бољшевици су унаказали идеју изворног комунизма. 

Остаје нада у Кину, Кинези су мудар народ, ,да ли ћекомунизам њима донети  благодет? 

То ће видети будуће генерације?`` 

Настави да хвали Бошка:„ Бошко је жива легенда, био је најомиљенији професор 

Треће мушке гимназије, мучила га тешка реума, објавио је 1935. године књигу Пјесме 

Филипа Вишњића и неколико чланака о Гаврилу Принципу.“  

Ујко Ђорђо се снужди:„ То што му се дешавало од 1941. до данас, од њега је 

створило трагичну личност, отераше га 1952. године у превремену пензију“.  

Ујна Ивка прозбори, као да рецитује:„  Ех, драги моји, првоборци ове друге 

револуције нису добро прихватили првоборце оне прве револуције“. 

2.  април 1953. године - Тито вара Совјетски Савез. 

Немам ни жеље ни концентрације да читам неке дебље књиге; прочитам нешто 

кратко, на брзину. А раније сам, у правом смислу речи, сваку књигу која ми падне у 

руке, просто гутао.  

Паде ми у руке купусара, повремено бих је читао без већег удубљивања. Почнем, 

па је уморан одложим у орман. Марлински је руски писац, описује нешто врло 

занимљиво, појаву „сувишних људи “ у Русији, крајем 19. и почетком 20. века.  

Размишљам о бројним несретним људима које сам сретао досада, па помислим 

како и овде има „сувишних људи“. Покушавао сам да поново читам роман „Рат и мир“ 

Лава Толстоја, не иде ми, има више томова, књига је врло дугачка, а на свакој страни су 

неразумљиви дијалози на француском. Одложих књигу, и вратих је у библиотеку. 

Повремено сам тужан, а повремено сретан. Када сам тужан, чини ми се да је цео 

мој живот зашао у сумрак, па заборавим моменте весеља. И обратно, када сам весео, 

мислим да је живот предиван, и да је тако стално.  
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Човек је субјективан, несавршен, носе га моменти и емоције. Треба да покушам 

да одагнам тугу, да негујем добро расположење, да оно буде стално, да потисне једном 

заувек бриге и страхове, па да када западнем у сумрак, успем да се сетим фазе светлости,  

па да се вратим у њу.  

Мама је имала обичај да каже:„ Никад не клони, када је тешко, када се најмање 

надаш, све се наједном измени, као када је облачно, па се, небо наједном разведри и 

засија сунце.“ 

 „ Дошла сусетка Милка из села у Београд, искварио је велеград; неки погрешно 

схватају модерно, савремено, помешају га са лакомисленим.“ Мама са тугом говори  о  

младој сусетки, дошла из унутрашњости, па се одала недоличном животу.  

Ја се све више бавим спортом. Ојачаћу, победићу. Вожња кајака, тренинзи у 

фискултурним салама, добра храна, крепе и враћају снагу. Осећам да сам у бољој 

физичкој кондицији, али ме нарочито одушевљава што ми се чини да најзад почињем да 

бивам просветљенији, освешћенији, све луциднији.  

Да бих се изборио, морам бити физички снажан и духовно јак. Све се своди на 

енергију. Учење је енергија, рад је енергија, љубав је енергија, срећа је енергија, па и 

победа је енергија!  

Значи ли то да они који се боље хране и облаче, и имају удобније станове, имају и 

више енергије од сиромашних? Није све у физичкој енергији, постоји и она духовна?. Да 

ли су ове две енергије на неки начин повезане?  

Има физичких патуљака, сувих као грана, али који су духовни џинови? Када нема 

физичке енергије, усахне и духовна. Када сам испаван, одморан, у мени све буја, моја 

осећања према девојци из дома постану крајње дубока и снажна, све заизгледа дивно. И 

обратно, када сам уморан, осећања усахну.  

Где материја прелази у дух? Где је у свему овоме Бог? Имам визију ваздушног 

балона: човек је као балон, када је пун енергије, надува се, и лети кроз нестварне 

просторе среће и узвишености и обратно.  

Повремено себи заличим на спарушену стабљику кукуруза, а раније сам био 

румен и пун сокова, као зрела јабука.  

Шта се са мном десило, да ли ћу се повратити?  

Као да сам у поседу злог демона, који ми сламчицом пије крв и снагу? Таква је 

била и риба коју видех у Дрини једног лета: ухватила је подмукло из заседе змија 

отровница у корену тополе дубоко пуштеном у воду, сиса је полако, а рибица се смањује 

и нестаје.  
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Змија је мудра и лукава, уме она да надмудри и рибу са бодљама, видео сам како 

је у Дрини муњевито зграбила једну такву бодљикаву рибу између бодљи, док се ова 

нехајно приближавала дебелом подводном корењу дрвећа.. 

Каква неправда, привилеговани имају енергију јер су привилеговани, па могу 

бити победници на превару. Притом друге могу лишити енергије, казнити их.  

Озарен, подстакнут Марлинским и проспаваном ноћи, запитах брата да ли се сећа 

да су нам на почетку рата на Дрини два Узовничанина објаснила да реч Тито значи:                

Тајна  

Идеална  

Терористичка  

Организација.  

Гледао ме је незаинтересовано; њега политика није нимало занимала, свим срцем 

се предао музици, а његов џез оркестар је врло тражен за свирке на игранкама. 

Повремено пожелим да одем у Земун, да сретнем старе другове Земунце, да 

обиђем омиљена места, али никако да то учиним. Успео сам једном да одем до Земуна, 

али ми се није свидело.  

Заборавих Земун, као и Ниш, Крушевац и Житковац. Осећам да их покрива вео 

благог заборава. Мама често прича о прошлости, а када спомене неки далеки догађај, као 

да извуче неку фијоку у мени: само се сетим свега и вратим у прошлост. 

Тамо где су у мојој прошлости сви ти градови сада понекад зјапе празни 

простори, као да их је неко исекао маказама.  

Онда се тргнем, сетим се  школе, и све се у мени замрачи. 

Брат ме је инспирисао да почнем да свирам цуг-тромбон, не да бих се  посветио 

класичној музици, него да бих могао да свирам на игранкама. Чинило ми се да нисам 

надарен за музику, цртање и математику, а чини ми се да имам дара за бизнис, 

књижевност и друштвене науке?  То мислим сада. А раније, пре доласка у Београд 

1951.године сам био похвљиван као надарен математичар? 

Шта је уопште дар, да ли је то генетски предодређено, или настаје под утицајем 

случајних животних околности, инспирације, учења, тренинга?  

Читам у листу Политика, како један машиновођа каже новинару- да би опет био 

машиновођа, када би се поново родио. Вероватно би то казао и да је био зидар?.  
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Људи су несавршени, и брзо се навикну на нешто, и мисле површно да су 

учинили најбољи избор.  

Да ли је тако и са девојкама, мислимо да је она једина, неки почине самоубиства, 

а ко зна колико , безброј, таквих има?  

Уписао сам се у музичку школу Станковић, а мој професор цуг-тромбона је  

Константин Шатров, избеглица из царске Русије; свира први тромбон у Југословенском  

симфонијском оркестру, једном од најбољих у Југославији. Он је средњег раста, 

средњих година, дежмекаст, проћелав и просед, са наочарима на зеленим очима; носи 

лепу сиву машну. Личи на бирократу, на савесног службеника министарства, или на 

строгог али доброћудног професора. Рече ми једном благонаклоно:„ Ти, изгледа, не 

желиш да се бавиш класичном музиком, него хоћеш да се приучиш, и да свираш на 

игранкама?“. 

Схватих да је мудар и проницљив, па нисам порицао. Међу нама се временом 

развило искрено пријатељство: био сам за њега симпатичан ученик, који поштује свог 

професора, једног од најбољих цуг-тромбониста у земљи.  

Био ми је занимљив и зато што је био избеглица из царске Русије. Једном ми је 

испричао да је из Хабаровска у Сибиру, где је живео пре Октобарске револуције, када је 

дошло до победе Црвених као Бели избегао у Кину, а одатле је бродом дошао у Ријеку, и 

затим у Београд.  

,, Путовање бродом од Кине до Ријеке трајало месец дана,,,сазнах. .  

Шетали  смо повремено, београдским улицама, а нарочито Кнез Михајловом; 

његова супруга је сличних година, увек насмејана и љубазна. Нису имали децу. Једном 

ми је казала да је Јеврејка, да је за време рата била у нацистичком логору.  

Позваше ме у Народно позориште, на представу Лабудовог језера. Те вечери 

нисам ушао без карте, сачекала ме је на улазу госпођа Шатров; седели смо у 12. реду у 

средини. Професор Шатров је држао тромбон високо одмакнут од тела, био је свечано 

обучен, са краватом, у тамном оделу. Грациозне балерине, међу којима препознах 

Душицу Сифниос, прелећу позорницу као вилини коњици, машући лабудовим 

крилцима, баш као московске балерине у руском филму о посети Сибиру, који сам 

гледао 1946. године у 

Житковцу.http://www.google.rs/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUC4ugjXvsMo&sa

=U&ei=Gs2iTuPUNMmLhQfku-z9BA&ved=0CBIQtwIwAg&usg=AFQjCNGf1eiNpxOtrs5dQiJKAtsDu2a_7A 

Временом се између професора Шатрова и мене развио изузетно пријатељски 

однос, који је трајао годинама. Познанство са  њим је на мене деловало умирујуће. 
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„ Реч Тито има и друго значење, ти - то, то јест ти уради то, знаш они су  

изванредни масовици и организатори“, рекох једанпут шапатом брату. у соби нашег 

стана на Дорћолу  

Он се освртао, приближи се прозору да види да неко не прислушкује. Није ми 

ништа одговорио, ћутао је и понашао се незаинтересовано. Нисам имао обичај да 

разговарам о политици, брат је уживао моје поверење, са њим се могло о свему 

разговарати.  

„ У речи Тито, постоји ТО, а то је најважније“, рекох брату ослањајући се на своје 

скромно знање психоанализе. Успео сам, мада невољно и без дубље концентрације, да 

прочитам Фројда. „ Фројд је објаснио да је ТО подсвест, или несвесно“, цитирао сам му 

ту реч на страним језицима, на основу Свезнања. Масовици задиру у подсвест људи, чак 

и у несвесно, у инстинкте, и манипулишу њима, а људи то и не знају“.  

Он одмахну главом  полу-забринуто, полу-љутито, то га није нимало 

интересовало, чудио се откуд мени таква размишљања.  

Често размишљао о политици. Знам добро шта су Руси и Совјети, одрастали смо, 

до 1948. године у ондашњој про-совјетској Југославији; читао сам њихове писце, гледао 

совјетске филмове, знао сам њихове политичаре и њихову моћ, а у исто време сам био 

свестан колико су се совјети били инфилтрирали у нашу земљу, да је њихов утицај у 

комунистичком покрету пресудан; упркос свему се малена Југославија одвојила и 

наводно победила грандиозни СССР и Стаљина?.  

Слушао сам неке моћне људе који су се позивали на неку невидљиву спону са 

СССР-ом. 

Све ми то са 1948. изгледа нелогично и нестварно?. Сумњам у закулисане игре 

Руса са Титом, у моћ Титовог размишљања. Да ли је он прерушени Рус?  

Недавно само чуо причу о једном малом  руском Јеврејину на Криму: када су 

после рата дошли у посету бирократи из града у школу, један од њих  љутито рече да су 

неисправне инсталације у школи, тражио је да се упали сијалица, критиковао је 

директора. А мали Јеврејин устаде и каза му гласно:„ Није никакво чудо, електричари су 

сада политичари!“,  показавчи самоуверено руком на њега. Овај се намршти и изађе без 

речи.  

Па и Тито је радник, мислио сам, а на челу државе треба да буде образовани 

научник?. Радника је лако варати.  

„ Тито је лаковеран, као да су Руси тако наивни да дозволе да се он од њих 

одвоји, то је игра којој Тито није дорастао“, рекох  брату замишљајући себе у улози 

проницљивог политичара.  
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Брат љутито устаде и изађе из собе без речи. 

24. април 1953. године. Поновни сусрет са Вером Бљајић. 

Мама је била у посети код тетке Мире, у Каленићевој број 6. Са врата  је почела 

причу:„ Срела сам код Мире ону Веру Бљајић, која је била са нама у Житковцу: сећате 

се оне плаве девојке што јој је мајка из Сребренице, а отац Далматинац из Шибеника?“  

Нисмо могли да се присетимо. „Стално се нешто жалила, отац јој имао неке 

проблеме“.  

Сетих се:„ Знам, то је она што је причала да лети изнад површине мора?.“  

Мама живну и рече:„ Вера се удала у Житковцу за неког Буњевца, Карагића, 

директора Алексиначких рудника; имају и бебу, синчића Ацу.“  

Мама се суморно обрати тати:„ Сећаш ли се Милане Доброслава? Вера каже да 

њен отац стално говори о самоубиству?“. 

7. мај 1953. године - Жувела, нови професор тромбона. 

Професор Шатров ми јесаопштио да због повећаних обавеза у Југословенском 

филхармонијском оркестру напушта за извесно време музичку школу. „ Уместо мене, 

биће ти професор Жувела, рекао сам му све о теби, не брини све ће бити у реду.“ 

Та непријатна вест ме је растужила, тугу су распршили повремени сусрети са 

професором Шатровим и његовом супругом на Штрафти. Ништа се није променило, 

виђали смо се и даље. 

Професор Жувела је средовечан светлосмеђ човек; према мени се односи 

благонаклоно и са симпатијама. Приписао сам то професору Шатрову у заслугу.   

Далматинац је, а кад сам га запитао о имену које личи на италијанско или 

латинско, казао је:„ Жувела на латинском значи нешто као 'млад, младић, радост.'`  

Физички је личио на наше људе, и није имао типичан далматински нагласак. У 

изразу лица, речима и порукама, назирао сам извесну разлику, био је резервисан а не 

отворен и непосредан као професор Шатров. Без обзира на све то, био је коректан, према 

мени се увек односио на најбољи начин.    

8. мај 1953. године - Словенац о реци Сави. 

Винко је отац мог друга из суседног разреда; професор је сликарства, Словенац 

је. Разговарао сам са њим о реци Сави:„ Сава је Словенка, повезује нас“, рекох весело.  
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Професор ме погледа искоса, као да се забрину, у погледу му се назирала 

необична симпатија:„ Сава, ах, то је инцест, Фројд је казао да су подсвест и несвесно 

извориште инстинката и мрака. Сава из Словеније иде у нашу балканску подсвест, у 

мрак. То је страшно. Тече, наивно, срља грлом у јагоде, а људи око ње се одувек кољу.“  

                   12. мај 1953. године -    Иследник je све знао.                                                                                                                          

Вела Марковић, нераздвојни школски друг ме је чекао испред зграде наше 
гимназије у Душановој улици,  договорили смо се да данас идемо у биоскоп „Славија“  
даје се филм „Освета уЦрвене  вештице“ са славним Џоном Вејном у главној улози.  

Уђосмо весели  и нестрпљиви у препун трамвај „двојка“, који крете према тргу 
„Славија“, где се налази истоимени биоскоп. Док је возило монотоно клопарало 
трачницама које творе круг око ширег центра Београда, неко у трамвају спомену да је 
данас преминуо неки политичар. Вела се одмах ухвати рукама за главу:,, Па данас је Дан 
жалости, биоскопи не раде. Хај'мо на Калемегдан.“ 

Заборависмо филм и решисмо да идемо на Калемегдан.  
На следећој трамвајској станици на шкрипава врата трамваја хрупи изненада 

контролор, а за њим уз степенице закорачи строги и намрштен милиционар.  Након 
краћег задржавања док су се нешто дошаптавали, упутише се право ка мени, тако ми је 
изгледало. 

Зашто бих им ја био интересантнији од осталих путника у трамвају, који су, то 
знам добро, попут Веле и мене, такође били без карте, питам се? Покушах да се 
неприметно измигољим у гужву збијених тела ка средини возила, али контролор то 
одмах спазивши  строго подвикнувши у мом правцу:,, Хеј ти тамо, покажи карту?"  

,, Немам карту, немају ни они“, показах руком на збуњене путнике.  
 Натмурени милиционар је цело време преко рамена контролора претећи 

извиривао у моме правцу. питао сам се  зашто без престанка добује  кажипрстом  по 
пендреку за појасом, све сам више стицао утисак  да ће се због нечега из места окомити 
на мене?.  

И доиста, претрнух када се он устреми на мене, као боксер у рингу, без речи 
зграби ме снажно за мишицу и доведе у угао возила. Тамо ме  је цело време снажно 
придржавао за лакат руке , као какав освојени трофеј.  

Вела и другови који се затекоше у возилу, би са пристојног растојања ћутке 
повремено бацали зачуђене погледе у моме правцу.  

Када трамвај стаде испред   парка у Карађорђевој улици утонулог у таму,  
натмурени милицонер  ме изведе  са платформе возила, и само што стасмо на бетонско 
тло, однекле извуче рукама нешто што засјакта  у недовољно осветљеној улици. Када ми 
хитро стави око обе руке некакву хладну металну  наруквицу, схватих да су то те чувене 
милицијске  лисице.  

Зар због трамвајске карте да ми стави  лисице ? Био сам збуњен и постиђен, док 
ме је око зглобова болно жуљило хладњикаво  гвожђе.  

Водио ме је  ужурбаним корацима  кроз зазеленели парк ка подалекој згради 
Главне железничке станице, чије сам обрисе назирао кроз таму парковског  шибља.  

Ишао сам поред њега као да сам одбегли домац,  понеки пролазник би  бацио 
подозрив поглед у моме правцу. Мора да мисле да сам џепарош, или какав криминалац?  
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        У непосредној близини зачух бубњеве и зурле. Погледах на страну и угледах 
Албанце, сезонске раднике, како се  у сенци уличних светиљки на рубу парка у 
полумраку забављају на свој начин, одложили  у дубоку зелену траву тестере, и навијају 
док се пеливани, голи до појаса рву хватајући један другог рукама за гола уљем намазана 
клизава тела. Нису хајали за пролазнике, као да не постоје, као да је ово њихова косовска 
махала између белих кућица ограђених високо назиданим оградама? Као да некоме 
терају уз инат?. 

        Милиционар убрза и благо ме цимну да га следим, осетих опет благ бол у 
руци.          

Стигосмо пред оронулу београдску железничку станицу окружену  сивим 
зградама прљавих зидова са којих се крунио малтер.  

Одувек препознајем да је око станице другачије него ли у другим деловима 
Београда.То је подједнако и велеград  али и провинција, кроз њу јуре возови за Турску и 
Азију.  

Ова железничка станица је пасија мога дечаштва и ране младости. Долазио бих 
без иоле видљивог разлога, једноставно  да уживам у долазећим и одлазећим возовима, 
стајао бих са стране реке путника  начичканих на перонима, који безглаво јуре  тамо 
овамо.  

Сштрецнух се, увек се питам: Зашто су римски бројеви уписани изнад уласка у 
ову железичку станицу?  Зашто још увек стоје тамо? Зашто их не уклоне отуда?  Шта то 
значи? Да ли је то  некаква, нечија порука?  Необично, тајанствена плава средовечна 
дама у Крушевцу  је се исто то запитала?  

Железничари у униформама са ширитима, би посебно пленили моју пажњу, као 
да су власт, неки од њих би заиста попримали изразе лица строгих бирократа, важно би 
подизали главе, кочоперно улазећи у постављену композицију кола за спавање и 
ручавање.  

Иако преплашен, заборавих мучну стварност, присетих се путовања, сеоба 
породице на југ Србије и у Македонију. Иако ме милиционар води са лисиицама на 
рукама , озарих се , па  татин колега из Велеса, увек широко насмејани Мито, има стан у 
улици Гаврила Принципа, баш преко пута ове велике железничке станице.Причао нам је 
једанпут весео у нашем пребивалишту на Дорћолу, да ужива да чује удаљени писак 
локомотиве, и музику веселих речи земљака, који путују у завичај негде на далеки југ.  

Претрнух, па  ја сањарим, заборављам да ме милиционар води као крпу са 
лисицама на рукама, вратих се у мучну стварност, жуља ме  хладно гвожђе око зглоба 
руке, а мене негде све брже води строги милиционар?. 

Иза нас остадоше оријенталне посластичарнице преко пута суре утваре, зграде 
железничке станице, чистач ципела Циганин је као циркусант  ударао из све снаге 
четкама по постољу; буком би привлачио муштерије.  

Милиционар ме уведе у зграду железничке станице, кроз велики улаз увек широм 
отворених  врата. 

Док ме је погнуте главе спроводио  између ужурбаних путника, узнемирен и 
уплашен смогох снаге , дадох машти на вољу, ваљда и мало да заборавим овај неугодни 
догађај, као да ме овај необични призор подсети на књигу Агате Кристи  “Убиство у 
Оријент експресу“,  у коме је описана ова железничка станица. Видех да је, као и у 
књизи на зиду високог хола поред гравираног назива латиницом и на енглеском  “ 
Exhchange office`` написана ћирилицом  реч “Пошта“. 
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Мој пратиоц зави нагло у десно. Где ме води, забринух се?   
Милиционар ме доведе пред зграду окренуту напред ка перону, залеђем ка 

широком тргу Братства и јединства, не измаче мом забринутом погледу плака на зиду 
зграде "Станица милиције Савски венац".  

Води ме у милицију, осетих  да ме подилази благ страх. Па шта је то вожња без 
карте у трамвају, платиће отац казну, и у реду, па моји другови су често без карте у 
трамвајима или аутобусима, нисам никад чуо да је неко од њих због тога био привођен у 
милицију, охрабрујем се?.  

 Једва пратим ужурбане кораке милиционара, који је помало задихан дугачким 
корацима одлучно грабио узбрдо прескачући степенице, не хајући би ме понекад благо 
цимнуо. Неугодна хладноћа гвожђа  око зглоба руке, и снажна леђа милицинара што 
измичу узбрдо преда мном ме потсетише где се налазим.  

Упркос збуњености и неизвесности  успевао сам да га следим.  
Не могу да схватим откуд толика ревност милиционара, као да сам преступник  

који је починио тешко кривично дело? Па ја сам се само возио без крате у трамвају, као 
и толики други? 

Када стигосмо на други спрат, он тргну руком месингану кваку масивних зелених 
врата, банусмо у простран ходник. Његовом шаком притисну на нешто на лисицама на 
мојим рукама, оне шкљоцнуше као дечија играчка,  одмах се отворише.  

Лакну ми када се моја  рука ослободи гвоздене наруквице. Као да изађох из 
невидљиве крлетке?   

,, Пођи за мном!``, ухвати ме руком за мишицу , доведе ме право пред 
средовечног милиционара:,, Шверцовао се без карте у трамвају.``, кратко му се обрати.             

Овај ме погледа рутински:,, Како се зовеш, где станујеш?", не измаче мом 
узнемиреном погледу у Записнику зеленим пенкалом нашкрабана кратка реченица: 
Возио се у градском превозу без возне карте.  

Када заврши са уносом података, не погледавши ме изусти  јетко:,, Стој ту“.  
Устаде и нестаде у отвореним вратима суседне мрачне просторије одакле би се 

повремено зачули гласан разговор и смех. 
Остадох сам, почех да се прибирам. Осетих ледену зебњу: докле ли ће ово да 

траје, већ је касно, да ли ће обавестити родитеље где сам?  
Милиционар који је отишао у суседну мрачну просторију нестаде, окретао бих 

тамо очи, али се он отуда није помаљао.  
Искористих изненадну паузу, да видим где сам доведен? У полутами око мене су 

се као маске лелулаја бледа лица буновних скитница и бескућника, шћућурили се 
спокојни, као да су сретни да имају и овакав кров над главом?. Устукнух мало подаље 
пред  претећим погледима два смркнута младића поред мене, очигледно склоних тучама.  

Талог Београда, лудаци, помислих?. А ја међу њима?. Застидех се.  
 У ћошку је стајала  девојка,  нема је и наглува, није тешко препознати по изразу 

лица да је душевно заостала; изразито црна, средњег раста, са израженим облинама 
испод прљаве изношене хаљине. Видео сам је неколико пута, како би у Карађорђевој 
улици прилазила случајним намерницима, држећи у рукама изанђалу картонску кутију 
са текстом " Глувонема сам , молим уделите". Људи су јој понекад убацивали новчић у 
кутију, а дешавало се и да је неко лети одведе на оближњу пољану, или зими у стан. Она 
се никада није опирала, а понекад би је преварили одбијајући да јој плате услугу. Једном 
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је баш испред мене излетела полугола из оближњег шумарка, показујући мимиком и 
прстима на насмејаног војника:,, Паре, паре!".  

   Мој поглед се заустави на снажном младићу, мајица му се затегла на набреклим 
грудним мишићима, пркосно је се освртао око себе, као да је спреман да се снажним 
рукама физички некоме супротстави? Зашто је он овде? Момак запевуши тихо кроз нос 
моју омиљену народну песму "Дуни ветре дуни, са Авале  јаче, и обриши сузе девојци 
што плаче.“ Због нечега  поче изненадно да дрско штрца пљувачку кроз зубе на леђа 
униформисаног милиционера који је стајао испред њега.  

 Прискочише два разјарена милиционера који то спазише, окомише се на 
младића, као вуци на јагње, мада се жестоко бранио, оборише га на бетонски под, 
окомише се н њега пендрецима, чух тупе ударце ногама. Није ни јаукнуо, колико је он 
чврст и јак? Повукоше га за ноге немоћног скоро полуонесвешећеног, његово тело је као 
врећа звучно дрљало по поду ходника, зачуше се иза неких полуотворених врата 
разјарени гласови  и пљускање воде по поду. Као да су на њега излили неколико кофа 
хладне воде? 

Зачух из таме ходника разјарен узвик милиционара:„ То је онај из Пиромана  
мајку ли му кулачку, где год макне просипа сирће.“  

Откуд они знају да су му родитељи кулаци? Да ли су га због тога ухапсили?. 
Млад милиционар, рмпалија, прекиде моја размишљања, насмешен и због нечега 

добре воље, крете гипко према  мени:,, Пођи“,  показа заповеднички руком испред себе.  
Где ме води?  

Без куцања ме уведе у собицу, мој летимичан поглед са врата пређе просторијицом 
у  благом нереду, изведе ме као неког преступника пред средовечног сувоњавог 
милиционара, пруживши му у руке спис, вероватно  записник:,, То је онај ђак о коме ти је 
Звонко причао."  

Нађох се лицем у лице са повисоким  строгим  човеком, на сувоњавим  раменима 
му виси излизана милиционарска униформа са жућкасто-зеленим ширитима; очигледно 
има неки чин, пребирам прве утиске?. Осмотрио ме је кратко, испитивачки, хладно, али 
не претећи. 

   Чим постоји оволико необично придавање пажње  шверцовању без карте у 
градском превозу, можда постоји још неки разлог? Поучен примером малочас 
претученог бунтовног младића, сина кулака, помислих у магновењу: можда сам и ја овде 
због оца, наводног четника?  

    Не могу да логички помислим да би тако нешто било могуће, нема никакав н 
најмањи  наговештај да би то могао бити  разлог мога хапшења?  

Помало узнемирен у журби шта да кажем и како да се понашам, муњевито су ми 
се смењивале мисли-да ли да му испричам ако затреба, да је се мој отац  за време Другог 
светског рата понашао часно и патриотски, да су га упркос тога нове власти 1945. године 
неосновано опањкале да је сарађивао са четницима?. 

Ипак, таква помисао да сам ухапшен због оца, ми се учини  нелогична? Како би 
они овде могли знати било шта о моме оцу? Па мене су у овде довели зато што сам био 
без карте у трамвају?.   

   Нисам знао како дa га ословим? Ако му се обратим са "Друже",` некако ми то не 
иде, јер сам дечак, скоро дете, а он је одрастао човек, можда вршњак мога оца? Рекох му 
учтиво, помало збуњено:,, Нисам имао карту, извињавам се, сиромашан сам, ни други 
нису имали карте, мој отац ће да плати казну, нећу више никад ићи без карте."  
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Строги човек у плавој  униформи ме  је фиксирао строгим продорним очима,  у 
којима би засјактала мудрост.  

Хтео сам још нешто да изустим, али ме он строго предупреди:,, У милицији се не 
говори, него се одговара на питања.“  

   Иследник се нагло  одмаче од мене. Намах се смири, лице му се разведри. 
усправи се, као да постаде неки други  човек:,, Него, да на тренутак заборавимо ми ту 
карту, чујем да правиш несташлуке са твојим пајташима “, гледао ме је испод ока, није 
ту било ништа претеће.  

А након тих речи се истински  уозбиљи,  упита ме скоро шеретски:,, Какве ти то  
вицеве причаш.у школи, шта ти то радиш?`` 

Не могу да дођем себи, осетих језу. Значи нисам овде због карте, зар је то могуће?  
Он испружи ногу по поду, стави руку на наслон столице, па ми се приближи, као 

да осетих његов дах, погледа ме право у очи:,, Па да ли ти знаш да реметиш наставу? 
Шта беше оно, како оно беше, дај гукни, подсети ме, код оне професорке из српског 
језика на часу, а, мангуп си ти, чуо сам ја да си цео час дизао руку и узимао реч без 
дозволе? Директор је позван да дође у одељење да смири метеж који си направио?“ 

Тргнух се преплашен реским звоном телефона на његовом столу, он се нервозно  
лати слушалице, подуже је разговарао. Иследник се занео, дуго разговара телефоном, 
смирено, не  галамаи и не диже глас. Схватих да разговара са супругом, пита јели син 
дошао кући, где је? 

Зар је могуће да ја нисам овде због возне карте?  Откуд он све то зна? Успех да 
савладам језу панике, какве везе ја имам са политичким вицевима, потичем из скромне и 
лојалне породице. такве баналне политичке  вицеве сви у школи причају, ту нема нешто 
лоше? Тачно  је да понекад  реметим наставу, али за то имам потпуно оправдане разлоге. 
Зар је то толико страшно?   

Осетих задовољство,колико толико сам сачувао хладнокрвност,  ипак 
промишљам логички. Изаћи ћу на крај са овим вечерашњим кошмаром.  

Ако су ме привели да ме Иследник испитује о вицевима и школи, морали су знати 
не само за шќолу и вицеве, него и када ћу бити у том и том трамвају, и да немам карту? 
Да ли то значи, да имају сараднике и међу професорима ? Зар и тога има, нисам никада 
могао ни помислити на такву могућност? Сетих се мојих професора, пребирам у 
мислима једног по једног, ко би то од њих могао бити? Онда су се распитали и код 
другова? Зар је могуће да имају своје сараднике и међу ђацима?  

Зар је власт толико свезнајућа и моћна?  
Никако не могу да схватим , зар сам ја толико значајан, па да ме због тога 

притварају у милицију, подвргавају мучном испитивању?   
Све више постајем свестан да је иследник споменуо политику, људи данас због 

политике зачас заглаве у Забелу или изгубе главу. Ако бих ја заиста био политички 
сумњив, мој живот би био уништен, и не сам мој, повукао бих у амбис и родитеље, шта 
би било са мојом браћом и сестром?   

Али поуздано знам да су моји родитељи скромни и да их поли тика не интересује. 
 Ствар је озбиљна, прибрах се, морам бити врло смирен, да добро пазим шта ћу 

казати, да размишљам о свакој речи. Требало би да иследника отвореног срца искрено 
убедим да моји родитељи и ја волимо народну власт и друга Тита, то је најважније од 
свега.  
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  Свестан сам да се упуштам у сложену игру: иследник је мудар професионалац, 
много је старији и искуснији. Желим да искористим моје преимућство, а то је да ја имам 
увид и разумем цео контекст, а  да он не зна о мени оно што ја знам. А шта ако он можда 
све зна, постах опрезан? Не желим да га на неки начин надмудрујем, строго пазим на то, 
јер је он врло проницљив, он би то могао препознати и узети ми за зло?. Онда бих све 
упропастио?  

Само што Иследник залупи звучно слушалицу и окрете се ка мени, телефон опет зазвони. 
Он брзо прислони слушалицу ка ушима: ,,А дошао је значи кући, дај ми га`` схватих да говори о 
сину. Када настави  подужи разговор, схватио сам да сада разговара са сином.  

Иследник на моје очи постаде брижан отац.  
  Иако гимназијалац, дечак, на прелазу из доба детета у младића, свестан сам  да 

сам  у извесној мери исполитизован, далеко више него ли већина мојих вршњака.  
Признајем себи да ми то, уствари даје осећај супериорности у односу на 

одликаше , татине синове што сјакте новим ципелама, из џепова ваде шушкаве 
новчанице, а ја у биоскопе и на игранке  понекад упадам без карте, лош сам ђак, али  ето 
`` ја знам, а они не знају``. 

Упркос свакојаких сазнања о поретку, она нису била таква да бих могао да власт 
видим као лошу. Закључивао бих  да је то Револуција, а она подразумева понекад и 
неопходну дозу строгости, или чак и насиља. 

  Дакле, у овај дијалог са овим милиционаром, који ми је све више личио на 
Иследника из америчких филмова, иако сам био седамнаестогодишњак, сам ушао са 
значајним искуством и сазнањима о друштву и властима.. 

Иследник спусти слушалицу, сада благо, није залупио њом. Окрете ми се, није ми 
промакло да је се на његовом лицу после овога  разговора са његовима затитрала 
забринутост. 

 Можда Иследник  једноставно не схвата зашто  ја реметим наставу, требало би 
да му и то објасним.  Почех:,, Да, причао сам тај виц о милиционару и радијатору, али то 
причају и други, то је безазлена шала“, погледах га учтиво и са поштовањем.  

Иследник као да заборави малопређашњи телефонски разговор, тако ми се учини, 
сада је нетремице пиљио у мене, као да жели  да чита моје мисли, приближи ми столицу 
смешкајући се, како је малопре умилно разговааро са сином, помислих-уме са младима:,, 
Испричај ми тај виц? “, скоро да се насмеши драго. 

 Погледах га са надом да ствари иду набоље, помислих да је његов син мојих 
година, па почех охрабрен:,, Разговарају милиционар и неки човек, и милиционар му 
рече: Какви су ово  гладијатори овде, показујући  руком на радијаторе. Ама нису то 
гладијатори, то су радијатори, прекорно ће саговорник. Извињавам се, погрешио сам у 
термитима, додаде милиционар. Ама не каже се термити, него термини, исправи  га тај 
човек. А, да, настави милиционaр, у праву си, погрешно сам се одразио. Казао је 
одразио, уместо да каже изразио.“ 

Док сам ово причао, Иследник ме је сво време гледао радознало, смујуљићу се 
сам себи у браду:,, Добро је, учтив си, не кажеш 'милицајац', него кажеш 'милиционар',  
видим да не желиш да се подсмехујеш народној власти, али јеси враголан ."  

Када чух ове речи, одахнух са олакшањем. Иде набоље. 
Погледа ме право у очи, као хладан туш ме ошину његов подозрив сумњичав 

поглед:,, А шта је то било на Калемегдану, везујете новчаницу у трави канапом. Знаш ли 
ти да сте тако нашег позорника подвргли руглу?“ 
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Није још кренуло набоље како малопре помислих?. Морам бити све прибранији и 
буднији.?  

Како он и овај догађај зна? Можда се он тада шетао Калемегданом па све спазио? 
Неко му је то саопштио? Ко би то могао бити?  

Испричах му тај догађај са милиционаром, истинским џином, Босанцем, који ми 
је поврх свега био симпатичан, било ми га је жао, како је могао бити тако наиван:,, Моје 
друштво се забављало на Калемегдану, вежемо новчаницу и ставимо  је у траву, наиђе 
неко, ми тргнемо, тако  наиђе милиционар, виде  у трави папирнату новчаницу, па се 
осврну да види да ли га ко посматра, саже се брзо да је зграби. Мој друг тргну канап, он 
се опружи по травњаку да испруженим рукама ухвати новчаницу, није видео канап, 
мислећи да је носи ветар; насмејаше се окупљени радозналци."  

Иследник опет поприми неодређен израз лица:,, Тако се не ради, народна власт се 
мора поштовати!“ 

,, Мене такве шале не привлаче, ту сам се нашао са друговима случајно,отац тога 
који је вукао конац је инспектор милиције“,  изустих искрено, убећен да сам му 
саопштио значајан аргумент.. 

 Уместо да ми се насмеши што сам очекивао, он се опет намршти:,, Он то може, 
јер је његов отац наш, али не можеш ти, видела жаба да се коњи поткивају, па хоће и 
она“. 

Имам утисак, да њега због нечега највише од свега занима моје понашање у 
школи, у мојим мислима као да предосећам, да ће се он на ту тему касније ипак вратити? 

 Што се сада изненада деси.  
 Упиљи  у мене, заличи на хипнотизера:,, Реци ми искрено, немој ништа да 

кријеш, јели неко у школи има нешто против тебе?", као да поче да ми придаје 
новооткривену важност?  

,, Мени професори не дају да одговарам када дижем руку“, смогнух снаге да брже 
боље прозборим најискреније, уздахнувши при том тужно. 

Као да сам на оптуженичкој клупи у суду, он ме осмотри строго од главе до 
пете:,, А што они баш теби то не дају, како дају другима ?“, зашкиљи у мене лукаво. 

,, Некима дају, а мени не, нешто имају против мене“, просто ми се оте. Осетих да 
сам се излетео, нисам требао да му кажем да професори имају нешто против мене. Зар је 
то са школом доовде достигло? подиђе ме неописив страх. 

 Хтедох да се брзо исправим, али ми Иследник оте реч из уста, смрачи се у лицу:,,  
Да, а, а“, мрмљао  је себи у браду, као да се досећа, као да је открио кључни аргумент:,,  
Да, да, да, а, то је то, јел' тако, у том грму лежи зец!“ 

Погледао ме је нерасположен, као да сам неки безнадежан случај, па стави важно 
кажипрст на доњу вилицу:,, Неко тебе  дискриминише у школи?“  

Бити или не бити,  у мени се пробудише  борбеност  и нада:,, Не, нисам то казао, 
верујем да је то неспоразум, за то не постоји никакав стварни разлог, не знам зашто ми 
не дају да говорим када дигнем  руку, такви су?." 

Иследник сумњичаво  одмахну главом:,, Ама, ниси ти мутав као што се правиш, 
знај, ко се последњи смеје, најслађе се смеје, еј жутокљунче, ти би да мене  преведеш 
жедног преко воде, а? Знам ја све те ваше форе и фазоне, него, дај, гукни голубе."  

Учини ми се да је од сина научио све те наше шатровачке изразе? Сво време ме је 
осматрао, упирући се да дође до неког за њега значајног сазнања? 
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Иследник устаде са столице, усправи се у свој својој  величини, обрати ми се 
поучно, као директор на часу:,, Пази дечко, шта радиш и говориш, чувај се лошег 
друштва, да те реакција не повуче на лошу страну одакле нема повратка, знај 
жутокљунче да се ми са таквима  обрачунавамо без милости, као са пацовима, без суда и 
пресуде." 

 Зар сам ја тако значајан? Претерује? Ипак, на крају претрнух од страха, усне ми 
се осушише. Можда је сазнао за политичке изјаве деда Васе и Велизара? Уколико јесте, 
какве везе ја имам са тим? Друг Тито је лепо казао: Деца не смеју сносити последице 
политичких грешака родитеља. 

 Поново седе на шкрипаву столицу, савијеног врата надоле, смркнут, поче да 
кажипрстом нервозно  листа ишврљане странице истрошене свеске, нешто је читао у 
себи, као подсетник са питањима, повремено би ме строго осмотрио испод ока. 

,,Још нешто", погледа ме подозриво, не више као безазленог наивног дечака, већ 
је пиљио у мене као да је у мени открио одраслу и зрелу особу:,, Наши људи виђају твоје 
друштво како се ноћу смуцате по помрчини у Доњем граду са сумњивом средовечном 
женом, ко је та?" 

  Опет се штрецнух, како иследник и то зна? Зар је толико важно шта ми радимо, 
најобичнији ђаци, ми нисмо некакве значајне личности да се нама баве? Па ко сам ја, 
ученик београдске гимназије, из скромне породице, мој отац и мајка не би ни мрава 
згазили, никад нисам чуо ни реч да су прозборили о политици? Зар милиција нема 
паметнија посла, него да се бави таквим тричаријама? 

  Иследник ме тек сада истински зачуди, насмешивши ми се дрско право у лице:,, 
Шта се то дешава са оном Јованком доле у Доњем граду, у шибљаку поред Саве, 
испричај ми ти то, али на тенане, то ме занима, ко је та жена, чиме се бави њен муж? 
Шта она прича о њему, то ме интересује?“ 

Зар зна и име те несретне супруге професора београдске гимназије који се 
прегања са властима, а која воли друштво дечака? 

Они нас прате, нема друге, то је очигледно. 
Али зашто?   
Присетих се школског друга Рате, његов отац је чувар у Затвору Забела. Рата  је 

задужен у полицији да се бави тучама по београдским игранкама, позвао је и мене  
недавно да му се придружим. Имао је обичај да ми говори цинично се смејући гласно:,,  
Вежи коња где ти газда каже." Више пута ми је саопштио тајнствено се смешкајући, да 
они све знају о  свакоме, све  је записано, народна власт мора да све зна, чак и шта раде 
они обични мали људи."  

Дакле, Иследник све зна. Тако је, нема више места чуђењу. 
 Имају неки разлог чим то раде? Који?  
 Морам  му одговарати искрено на његова питања о овој несретној жени. Али 

због чега то њега интересује? Можда моји другови крше закон? Или је она преступница. 
можда проститутка? Не бих рекао, све ми више изгледа да је то  нешто у вези њеног 
мужа који критикује народну власт? Ко зна о чему се ту ради?. Али какве везе то има са 
мном, ја са том женом и њеним мужом немам никакве везе.?.  

,, Дуга је то прича“, рекох гледајући га искрено право у очи, прича о тој посрнулој 
жени је за мене од почетка  тужна.   
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 ,, Све ти то полако мени испричај, слушам те пажљиво, нећу те прекидати?“,  
окрзну ми руком раме нехајно. Испружи ноге на другу столицу, као у кревету, тако 
протегнут спусти ноншалантно руку надоле:,, Причај?" 

Прича је била ова: мој друг из комшилука и вршњак, Н.Л, дизач тегова,  с којим 
понекад вежбам бокс, позвао је недавно друштво у ноћну шетњу на Калемегдану. Довео 
је неку средовечну, проседу жену, која рече да има 47 година:повисока, облина које се 
изазовно назиру кроз танку сукњу, разголићених још бујних груди; помало спарушеног 
лица, модрих подочњака  развратних очију, чулно истурених усана и похотљивог 
погледа; севала  је очима по младићима, облизујући усне и истурајући језик. 

,, Мислио сам да је склона пићу и кафани? “, упитах опрезно иследника, пратећи 
пажљиво његове реакције. 

 Он се мало промешкољи, као да је био придремао, усправи се у столици, благо се 
протеже :,, Откуд  ја знам, само причај!“  лупну ме он опет овлаш руком по  рамену, као 
да ми се друг из разреда подсмева што причам такве детаље.  

Ипак тај његов додир мога рамена ме мало штрецну, није то шала, нисам ја његов 
друг, можда ми потмуло прети, али наставих смирено причу:,, Казала нам  је да јој је 
муж професор који се прегања са властима." 

Иследник, када чу ово о мужу професору, који се прегања са властима, поскочи 
као опарен, начуљи  уши.  

Њега дакле све што је у вези са овом женом интересује управо због њеног 
супруга?, поче да ми се у глави одмотава клупко. 

,, Да ли јој је баш име Јованка? Шта је још рекла о мужу?“, сада је био строги  и 
неумитни иследник, као да се усредсређује на кључни аргумент, баш као у америчким 
филмовима што их гледам у Биоскопу`` Јадран``  

Зашто му је толико значајно  њено име? 
Одговорих искрено:,, Сви моји другови је зову Јованка. Сећам се да је свима 

рекла, као да се правда: Уместо да мој муж води рачуна о прохтевима своје жене, 
прегања се са властима, ето шта је направио од мене!'`  

Погледа ме испод ока овлаш, ниjе успео да прикрије све присутнију 
радозналост:,, Шта је још рекла, шта још?“, упита ме заповеднички,  као да му је глас 
узбуђено треперио, тако да сам морао да му одмах одговорим.  

Њега због нечега интересују управо ти најситнији политички детаљи, жели да из 
њих склопи слагалицу.  

Иследник зачкиљио  у мене без речи, као да ми каже настави, причај, све реци?  
Хоћу да му разјасним подробније:,, Она долази често у наш крај, жали се на мужа 

да је тотално запоставио." 
Испричах иследнику како је изненада ујела Н.за груди. ,, Баш мужу у инат!“, 

узвикнула је пркосно, док га је уједајала за снажне груди, чак је гласно заридала:,, Драги,  
миришеш на млеко, волим те, убићу се због тебе!“  

Иследник ме узбуђен ухвати руком за мишицу, запита ме директно:,, Коме у инат, 
јел' мужу, је ли њен муж спомињао када друга Тита? Јеси ли сигуран да се зове 
Јованка?“ 

Зашто су му важна ова два имена? Мени се чини да сазнајем зашто ме потстиче 
да причам и најбезначајније, пикантне  детаље, он жели да из њих открије у којој мери и 
због чега су Јованка и њен супруг против власти. Добро. А какве везе  ја имам са њима?  
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,, Да “, рекох кратко, па наставих:,, Није ништа више казала о мужу, не сећам се 
да је споменула име друга Тита, ушли  смо  у шумарак поред Саве, пресијавала се 
месечина на огледалу мирне реке ка Ратном острву; прво је са њом водио љубав Н.., 
кратко, а онда и сви други; када је дошао ред на мене, неприметно се склоних и пустих 
следећег.“ 

Иследник је стално нешто врло пажљиво и важно бележио у свешчицу. Као да је 
разрешавао енигму, скоро као сипљиви чикица. гунђао је себи задовољно у браду:„Хм, 
да, да Јованка,  хм, да, да, Јованка, Тито, ама јел то?" 

Нисам хтео да испричам иследнику да је у том моменту из помрчине искрснуо 
млад мужеван милиционар, насмејао се  када је видео шта радимо, радосно отпаса 
опасач, па се  придружи веселој дружини; учинио је са Јованком исто што и други. 

Иследник ме погледа испитивачки, као да ме прекори:,, А зашто ти да будеш бела 
врана, ако могу сви твоји другови, зашто не можеш и ти ? “ 

Обрадовах се: превазишли смо Тита, Јованку, школу, политику, смешка се, дакле 
увиђа да сам на своме месту.  

,, То ме не привлачи, гади ми се.“, слегнух раменима . 
Не рекох му да сам био врло разочаран гестом милиционара; не само да нас није 

спречио, него се чак и придружио. Шта ће бити са нашом  омладином, када је власт 
таква? 

,, Не излазиш са девојкама, ти си неки занесењак, песник, ти још не знаш шта су 
жене. Тек када сам постао полицајац, а полиција све зна, видех какве су; заувек сам их 
презрео. Нема ниједне верне, све су курве, а ти губиш време у сновима, кад год можеш  
повали их, живот брзо пролази, ти сањаш о некој, а она се курва са другим.“  

 Не могу се тако узвишене ствари сводити на баналности. Ако  нема љубави, 
требало би је измислити. 

Не иде да му причам о њој, из Дома, на коју стално мислим, свира на клавиру  у  
соби Дома за ратну сирочад горе на спрату у Дринчићевој улици, заклоњеном зеленим 
крошњама. Ја сам стално у мислима са њом. Зими кошава са Дунава засипа њен прозор 
снегом и ледом. Када ујутру излази иза Баната, сунце јој нашара зидове. Киша  груне од 
Земуна, опере јој прозоре. Она стоји поред прозора, док сунце провирује кроз облаке, и 
гледа на Дорћол: зури у бескрајну банатску равницу, као у пучину. Снено прелази 
прстима преко дирки. Видех је недавно у дворишту наше школе; отишао сам да је 
сретнем, гледала ме је тужно, нетремице. Нисам скупио храброст да јој приђем. Сутра ћу 
отићи до дома у Дринчићевој улици и прићи ћу јој. 

Осмотрих, смирио се,  добро је за мене?,  
Он као да се прену из дремљивости:,, Шта си се ућутао?“  
 Сетих се још нечега, али то нисам рекао иследнику. Када је Јованка отишла, 

један мало средовечнији учесник групног секса са њом, који се неопажено увукао међу 
дечаке, на мршавом лицу интелектуалца су висиле наочаре, иза којих су севале 
оштроумне  очи, изусти врло забринут:„ Ја, ј...них ли времена, да ли њен муж зна шта се 
са његовом женом дешава. Ако се замериш властима, гурну ти жену у курвање, направе 
са њом редаљку; није једина Јованка у питању, направили су безбожници људски брлог,  
уздрмали бракове и породице, буди миран и послушан, вежи коња где ти газда каже!“ 

То рече, и учини исто што и други.  
Дали пролази оно најгоре?  
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Отворише се изненада врата канцеларије, шарке зашкрипаше, као да дуну  
промаја, уђе црнокоса строга и сувоњава жена, у рукама две чаше воде на металном 
послужавнику; спусти послужавник на сточић пред нама, гвожђе зазвеча, стаклене чаше 
заиграше, као две живе мале чигре. 

Иследник ми се приближи, пиљио је  у мене као хипнотизер:,, Узми чашу, жедан 
си“, показа руком, нехајно  и незаинтересовано. Пружих руку за  једну од две чаше, али 
ме он ухвати овлаш за шаку заповеднички:,, Не  ту”, и узе ми ту чашу из руке. „Ову”, 
рече, и стави ми у руку другу чашу, што ја због нечега доживех као наредбу коју без 
поговора морам одмах извршити. 

Опет црте његово лице осликаше најмрачније тајне:,, Води рачуна младићу шта 
радиш и шта говориш, чујем да си нешто причао о имену друга Тита?“, сада се већ 
насмеја полугласно, скоро доброћудно:,, Бави се паметнијим послом!“  

Откуд сада спомиње друга Тита? , опет се следих. 
Због нечега  је упорно пиљио  у моју руку и чашу, подвикну, скоро весело:,, Пиј 

воду, освежи се!“ 
Зашто ме нагони да што пре попијем чашу воде? Откуд зна да сам жедан?  
Тај иследник уме са младима, стално се мења, час љубазан, час љут, то је оно 

познато ``топло-хладно``, хоће тако да психички сломије саговорника, дошао сам до 
новог обогаћујућег сазнања о полицајцима. Мада сам о томе слушао од домца Сеље из 
краја. 

Нисам био жедан, ипак попих пола чаше воде, ставих је на послужавник, 
иследник приђе па нехајно привуче сточић са послужавником у страну, да буде мало 
ближе мени.  

Испружих ногу, баш ме изненада ухвати грч, гурнух неконтролисано ногом 
сточић, чаше звекнуше на бетонски под, а моја, скоро до пола попијена се распуче у 
парампарчад. 

Учтиво се извиних. 
Иследник ућута, просто умукну, посматрао ме је радознало наслоњен на лактове, 

као да је био збуњен?. Устаде хитро и дрекну заповеднички :,, Јово, дођи!" 
Млад плећат ревностан милиционар дође хитро са метлом и ђубравником, као 

чигра брзо почисти под. Одлазећи, залупи због нечега љутито вратима, можда ми се тако 
учинило?  

Опет реско зазвони црни изанђали телефон на столу. Он брзо подиже слушалицу 
Разазнах да опет говоре о његовом сину, али не чух о чему се  ради, Иследник се 
преобрази, постаде врло забринут. 

Снуждени Иследник  се након овог телефонског разговора загледа у мене 
љубопитљиво, као да му нешто није јасно? Цело време  је као опчињен зурио у просуту 
течност из моје непопијене чаше на поду:,, Имаш среће момче, Бог је са тобом. Води 
рачуна, ово су опасна времена, реакцији морамо сломити кичму заувек, зачас оде глава", 
при том је се загонетно чешкао иза потиљка.  

По први пут ми  је заизгледао врло опасно и претећи. 
Опрезан, очекивао сам нова нејасна и непредвидљива изненађења? 
Обрадовах се када Иследник нагло устаде, протегну се, и зевну гласно:,, Можеш 

ићи, води рачуна шта говориш и радиш. не играј се , зачас нестане  заувек мали ... " рече 
моје име и упре руком у мене? Ово је казао, али је имао колебљив и забринут израз лица. 
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После разговора са супругом се скоро савио, покуњио, црте лица су му се скупиле у боре 

забринутости, очи постадоше  тужне . Затетура се несигурно 
 Како да се што пре искобељам одавде?  Да нисам  био ушао у трамвај не би било 

овога? Откуд да уђемо баш у тај трамвај? Како сам могао знати да ће до овога доћи?   
Док сам се упућивао вратима, плашљиво се осврћући, стрепио сам, можда ће ми 

сада  рећи уличарски : еј врати се дечко, да још мало попричамо, онда ће се демонски 
зацерекати стављјући ми лисице,  затвориће ме ко зна где? 

Гледао  је цело време за мном испитивачки и зачуђено, укипљен, напућивши због 
нечега  усне?  

Шмугнух што пре, што даље. 
Изађох на широки трг испред железничке станице. Месец је сијао над Теразијама, 

спустио се ниско на уснули Београд, као да виси на бандери. Светло  скоро као у подне?  
Као да постадох неко други; као да се вратих из неког нестварног света. Зар је 

овако нешто могуће у Београду? Бежи одавде што брже можеш,  као да кажем сам себи. 
Сада када иследник није био више преда мном, удубих се да покушам хладније 

главе да поразмислим о свему.  
Каква на први поглед необична контрадикција? Моје расположење и поимање  

овога разговора са иследником,  и стечених нових за мене драгоцених сазнања, из ледене  
језе, се у трену  претвори у нарастајућу плиму невероватне  радости!.  

Као да се пробудих из кошмарног дугогодишњег сна -нисам ја уображавао да ме 
неко дискриминише, против мене су стварно нахушавали поједине професоре. То сам од 
њега сазнао. 

Та нова спознаја за мене постаде од највеће животне важности-постао сам лош 
ђак због дискриминације. Не што су други били бољи од мене! 

Усправих се, врати ми се раније сампоуздавање и самопоштовање.  
Озарен радошћу у ходу сам предосећао надолазећу корениту животну 

прекретницу. Долазе сретни дани.  Усправих се пун  нове снаге и елана, као да почех да 
се лактовима придижем из мртвих. 

Закорачах живо ка стану недалеко од "Железничке Дунав станице".  
Проучавам Фројда, Јунга, имам храбрости да понирем у своја сећања, да видим 

себе изнутра, одавно уживам у тој суптилној игри да као гњурац зароним дубоко у оно 
иза у човеку, у његову недовољно познату сферу, коју неки називају подсвест и  несвест.  

Годинама је дубоко у мени као болна рана  у некој тмини брецала  давно 
запретена тајна, нешто нејасно, расплинуто, повремено би испловила полако у свест, као 
када се вода излије из надошлог потока. Тада бих постајао забринут, из дубине моје 
дечачке потсвести би у моју свест надолазила мрачна помисао, као када би се из дубине 
језера на мирној површини  распукао мехурић ваздуха долазећи однекле из дубине 
језера-са мном се дешава у школи нешто необично?  

Да ли је могуће да то неко намерно чини? Ко? Зашто?  
Ова помисао је у мојој свести  сазревала из године у годину, постепено, 

повремено бих је заборавио, да бих опет постајао све забринутији.  
Никако ми није могло пасти ни на крај памети да би моја породица могла бити у 

нечијој немилости? Увек бих се враћао на иста питања: у  чијој немилости, зашто? Моји 
родитељи су крајње скромни, нису никакве значајне личности, никада нисам чуо од њих 
да су прозборили ни реч о политици?   

Ако је то све тачно, то је врло опасно по све нас?! 
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Олован страх би надирао са свих страна, као вода у пробушен чамац. У мени је 
годинама тињала и нарастала болна зебња, која је временом као упорна зубобоља 
постајала права туробна опсесија. Западао бих у апатију, губио елан, све забринутији 
бих се временом повлачио  у себе. 

Корачао сам вечерас замишљен ка породичном стану, као да разговарам сам са 
собом, правим гримасе, трзам рукама, понеки пролазник би ме погледао знатижељно. 
Као да ништа нисам видео пред собом? Питам се- како сам онда  уопште у било каквом 
стању да безбедно прелазим преко улице којом јуре свакојака возила? Необично, моја 
пажња је ипак на завидној висини, упркос свега  ја све јасно видим око себе, моја 
оријентација на улици, моји рефлекси брзо и непогрешиво  раде, моји кораци су 
прецизни? 

 Па да, присећам се по ко зна кој пут, све до доласка у Београд из Ниша пре две 
године 1951, свугде и увек  сам био најбољи ђак. Због тога драгог присећања се насмејах 
гласно радостан у себи. Девојка ми се у мимоходу окрете зачуђена, као да ме је запитала: 
Је ли се ти то мени смејеш?  

Навреше ми непријатна сећања, смрачих се, од доласка у Београд поједини 
професори, као по команди, када бих дигао  руку да говорим грубо би се издирали: " 
Седи!", или би ме понекад истерали са часа, кажњавали би ме без разлога, добијао бих 
укоре. У дневнику су се низале лоше оцене.  

Чак и из владања. зар сам ја на то спао? 
Мама би све то објашњавала- у пубертету, промена средине . 
Присећајући се тих мрачних дана спотакох се о некакву избочину на тротоару на 

Тргу братства и јединства. саплетох се, и не затетурах се. 
А мени је ипак то са професорима и оценама у почетку, дуго, било нејасно. 

сматрао сам да постоје још неки битни  разлози? Који?  
Увек бих закључио-ипак нешто ту није  реду, није логично, зашто ми не дају реч 

као другима? Зашто ме омаловажавају пред целим  разредом? Трудио сам се да будем 
објективан и самокритичан, да ли сам неким својим поступцима за то дао било какав 
повод?  

Ту нешто има? Шта? Зашто? Ипак дуго нисам био довољно убеђен да иза тога 
стоји нека смишљена сметња?  Мада ми је све то било нејасно? Боља реч, био сам скоро 
дете у мраку конфузије и мрака несазреле личности 

Али шта је онда по среди?   
Питао бих се повремено, да ли сам постао лош ђак зато што су други ученици  

били стварно надаренији од мене, чему сам се опирао више потсвесно, него ли 
рационалним резоновањем?  

Скоро да бих понекада почињао да губим самопоуздање?  
Овакву помисао која је претила да се претвори у неподношљиву понижавајући 

опсесију, бих  енергично и дефинитивно одбацио, враћало би ми се самопоштовање: Ја 
нисам више одликаш, зато што се нешто нејасно дешава са мном у школи.  

Да се ја не вадим, можда тражим пред самим собом оправдање за лоше оцене?  
Зар сам ја такав површан бедник?  

 Не , ту се ипак нешто нејасно дешава? 
То је био мој дефинитиван победнички закључак?  
Али то нисам смео никоме  рећи, чак ни  родитељима. Тако нешто казати је врло 

опасно. 
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Понекад као да се пробудим, затекао бих себе накратко у болном сазнању да ове 
унутрашње раздирући болне  опсесије најчешће нисам  био довољно свестан? Појавила 
би се само повремено на врло кратко у свести. А онда бих опет све заборавио. 

Улазећи у  разред сам се прилазећи мојој клупи, прелазећи погледом преко лица 
ђака сам се осећао понижен и одбачен. Сваки мој дан у разреду би био раздирућа патња, 
та болна кошмарна опсесија  живи у мени, пловила би као у полусну, или би бивала по 
тискивана дубље у моју потсвест? Патио бих, али више осећањима него ли на нивоу 
свести. Још нисам довољно поимао сву ширину и дубину моје патње.  

Када бих био у школи, осећао сам мору презира и злобног потсмеха. Али више 
унутрашњом патњом, него ли рационалном спознајом која би испловила у свест. То је за 
мене било неподношљиво понижавање  неспојиво са мојом природом и урођеним 
виђењем себе.. 

У мојој  растрзаној дечачкој личности се годинама водила грчевита  борба између 
две представе о себи, између два идентитета, између годинама стицаног угледа најбољег 
ђака, и потпуно другачије стечене представе  о себи као просечном ученику.  

 Али када бих напустио зграду гимназије, као да бих све тамошње море 
заборавио. У друштву из краја бих постајао  као неки други, весео и омиљен другар. Као 
да идем на два колосека.   

Временом сам постао свестан да моја ђачка потсвест није мировала ни трена, 
осетио бих чим крочим у школско двориште да се у мени појави зебња, није ми се ишло 
на часове, тамо би ме чекала неподношљива омаложавања и понижења.  

Пре извесног времена, није то било тако скоро, као у провиђењу, се освестих. Као 
да се пробудих из вишегодишњег сна. Колико толико, препознах све те вишегодишње 
море, присетих их се, повезах их у целину,  оне помало постадоше саставни део моје 
свести и сећања.  

Упињем се да се освестим, да се пробудим, да спознам јасно да се моја растрзана 
дечачка, још недовољно формирана личност свим снагама годинама бунила против тога 
страног тела, није никако хтела да прихвати да сам заиста генетски просечан ђак. Све 
сам више спознавао, мада постепено  да сам био намерно ометан од појединих 
аморалних професора.  

У овим  радосним тренуцима, мада још не сасвим довољно будним и јасним,  би 
се у менеи дубоко у подсвести, отварали сунчани хо ризонти нове странице мога  
живота..   

У магновењу ове још недовољне прецизне спознаје, почех полако да се  
освешћујем, још увек недовољно и потпуно убеђен да сам онемогућен. 

Огорчен, хоћу да се побуним против неправди у школи. Ношен импулсима 
узимао бих реч на часовима без дозволе професора, скоро да прекинем наставу, повео 
бих понекад за собом цео разред, настајао би метеж.О мени је брујало у Зборници, на 
родитељским састанцима.  

Постао сам временом проблем не само у  разреду, него у целој школи. 
Пренух се из отсутности, скоро да се опет спотакох , сада о сами улаз моје 

омиљене оријенталне посластичарнице преко пута железничке станице, коју држи 
посластичар са југа Шериф из Гостивара.  

Кад год пролазим овуда навратим да попијем чашу бозе, и да пробам најбољу 
ћетен алву у Београду, после неколико залогаја бих видео у огледалу како ми очи 
засијају. Посластичарница би скоро увек била пуна. Вела ми рече једанпут, да је чуо да 
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газда млати велику лову, да је "њихов човек" Када год бих улазио унутра, власник би ме 
погледао некако искоса, просто бих се се збунио и запитао се- да није због нечега љут на 
мене? Он није џин, али је набијен, средовечан, тамносмеђ човек. Делује као Азијат. 
Имам утисак да му нисам драг, али видим да је арогантан и са другима.  

Расположен за мене  тако значајним сазнањима  после  разговора са Иследником, 
сада сам убеђен о чему се ради- жртва сам дискриминације у школи, зато  нисам 
најбољи, а не што су други надаренији, уђох весело код Шерифа да се приберем после 
мучног испитивања, преврћем по џепу ситниш, имам довољно за бозу. Шериф  је стојао 
иза шанка, гледајући  ме нетремице, па хитро истури руку према мени са чашом бозе , 
као глумац лупну јако њом о постоље. Рече суво својим јужњачким изговором:„ Узми, 
момак!“ 

Истог трена чаша се  распуче у парампарчад, а парчићи попадаше испред мене уз 
звекет на под. Он приђе са метлом и ђубровником, покупи парчиће, обриса мокром 
крпом под, баци све у корпу за отпатке, одложи иза шанка метлу и ђубравник, и поново 
ми се окрете са другом пуном чашом, али мање њоме лупи него пре. 

Помислио сам како нема разлога да буде љут, убеђујући самог себе да је то пука 
случајност; можда је био уморан? 

Та рука са испруженом чашом ме подсети  на сцену из руског филма "Иван 
Грозни" који сам гледао у Крушевцу; цар Иван Грозни стоји на степеницама, нека 
тајанствена скривена рука се изви , стави  на ограду степеница чашу, он је узима, испија, 
грчи се, савија, и стропоштава низ степенице. 

Сетих се, да је моја чаша пукла и приликом разговора са иследником. 
Док пијем бозу, са радиа посластичaрницом полугласно заплови тужна мелодија 

Моцартовог Реквијума, то је уствари било нешто као посмртни марш. Тон није био 
толико јак, чух разговор два госта за суседним столом у посластичарници. Један од њих 
се љутито нагну, шапућући саговорнику:,, Знаш да је данас умро државник ... од 
инфаркта ?“  „Знам, ко зна шта је то, какав Запад, какви бакрачи, Срби су овде главни, 
Америка и Енглеска биће земља пролетерска“, одговори му онај други пркосно, као да 
су сами у посластичарници. „Ова 1948. је трик.“, поче опет први, ,, Москва би хтела да 
уђе у Африку и Азију, али има лошу репутацију, као стаљинистичка, сада желе да створе 
"демократску Југославију", да би  је искористили  као Тројанског коња, па да уђу преко 
нас у неразвијене земље, да их  изазову против ових замлата, империјалиста.“  

То су изгледа ми тако били неки моћници, јер уопште нису хајали да ли неко 
слуша шта они говоре. 

За суседним столом су седела два подебља скрушена господина, са наочарима на 
бледим лицима; кад чуше овај политички разговор бржебоље устадоше, престрашени 
платише, и не осврћући се покуњени побегоше као опарени. 

Напустих посластичарницу нестрпљив да дође следећи дан. Кренух журно кући 
узбрдо Балканском улицом. Месец је сијао јаче од сијалица и осветљених излога; изађох 
кроз парк испред хотела Москва право на Теразије. Још није било превише касно, али 
сам ипак био забринут, родитељи нису навикли да долазим у то време. Почех да се 
спуштам низ Француску улицу, ка Цркви Александра Невског у Душановој улици. 
Пролазећи поред Француске 7, где је седиште Удружења књижевника, присетих се овуда 
скоро свакодневно пролазим, овде су долазили Иво Андрић и наши најумнији људи. 
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Просто летим кући, као да добих крила, нестрпљив сам да сване дан, који ће 
отворити нову сретну страницу у моме животу:.Нисам најбољи ђак, јер су ме диск 
риминисали у школи: од сура ће све бити другачије у моме животу.  

Пролазећи поред рингишпила на ободу игралишта "Басково", видех седишта 
прикачена за гломазну гвоздену вртешку, окрећу се младићи и девојке великом брзином, 
седишта лете високо, само им у ваздуху витлају ноге. Запазих лепотана Ђорђа 
Богдановића, који се као кобац устреми  својим седиштем ка његовој  девојци Сиди 
Коен, сестри мога друга Рахамина Миће Коена; зграби ланце њеног седишта, све 
зазвеча, обгрли  је заједно са ланцима седишта, заврте је неколико пута око себе,  па 
онда је као из  катапулта избаци високо у звездано небо; око девојчиног крхког тела и 
истурених витких ногу се лепршала свиленкаста  зелена хаљина са црвеним цветићима, 
и дуга као гар црна коса.  

После пола сата стигох кући, поче нешто чудно да ми се дешава, као никада у 
животу, као нека плима поплави ме неуобичајена узнемиреност. Није дуго прошло, 
ухвати ме језа, као кад добијам грип. Дрхтећи као прут уђох у ходник наше приземне 
куће.  

 Као да ме је неко опомињао да ће се десити нешто врло мучно?  
 Да побегнем од несносног изненадног кошмара, што се изненадно опако устреми 

на мене, јурнух ка кревету, у пролазу видех себе у огледалу, то више нисам био ја, 
загњурих се у кревет. Знам да тиме нећу ништа постићи, као када би ној пред хајком 
завукао  главу у песак. Уместо смирења, мора ме и у кревету шчепа за врат као највећи 
злотвор.  

Мама се надви нада мном, загледа ме испитивачки, није јој јасно о чему се ради?  
Ипак имам луцидности да схватим да није видела добро мој измењени лик у коме 

се исцртавао  демон са којим се борим, јер би тада другачије реаговала?   
Ипак покушах да заспим, придремах у  кошмаран сан, који нећу никада 

заборавити.  
Уствари, ја не могу да разлучим, да ли је то био сан, или јава?  
Чини ми се да седох за сто; обично имам изванредан апетит, али ми се у сну све 

згади. Савих се изненада, као младо дрво пред налетима урагана. Нисам имао времена 
ни да се запитам шта се са мном овако ужасно дешава, јер ми се у глави све испретура, 
нагло се заљуља Шерифова посластичарница, као да је погоди снажан земљотрес, све 
полете у парампарчад. Видех Шерифа како ми се цинично смеши кроз таваницу, пружа 
ми изазивачки чашу бозе, као боксер нокаутираном противнику? Иван Грозни, ми се 
увукао у сан. Шериф баци дрхтавом руком празну чашу низ степенице, чаша се распуче 
у безброј зеленкастих стаклића. Однекуд се појави иследник, држећи телефонску 
слушалицу, нешто је причао човеку у белом, са наочарима; чини ми се о мени; као да 
чујем да му шкрипе по влажном поду под ципелама поломљени стаклићи моје чаше, 
Иследник опрезно пипка ђоновима по стаклићима , да се не оклизне.  

Шериф из Гостивара без престанка победнички понавља, кроз полусрушени кров 
собе:,, Жут си к'о восак, мртвак си!“ 

Те његове речи у мени пробудише какав такав отпор, тргнух се у покушају да 
прикупим  разбијене снаге.  

Уместо тога-Безнађе. Да ли и даље постојим? Или сам се  разбио?  
Наједном Шериф поче да се као тесто растеже и претвара у огромно кракато 

чудовиште, које испуни целу собу; чудовиште испружи један крак у моју ноздрву, у сан, 
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сише, гута ме, изјури из собе, обара куће и дрвеће, урања у оближњи Дунав, изрони 
негде код Панчева. Нестаде.  

Онда се чудовиште врати ненадно као што је и отишло. 
У сумаглици сна пред мојим очима се појави  плава Рускиња из руског филма  

изговарала  је тихо и разговетно, делећи речи на слогове, као да некога моли или 
прекорева:,, Mister Шериф, Monsieur Шериф, Гостивар! “ 

Што ме  колико толико охрабри, добих нову снагу да преживим, хоћу да се  
исправим  као брод под налетима буре на пучини, хоћу да владам собом. 

Чудовиште смешкајући се , са демонском мржњом се  устреми свом силином 
право у средину мога чела. Да ме згроми. Покушах у сну да се  у кревету окренем на 
другу страну. Смогнух снаге да се уклоним, свестан да водим животну борбу. Учини ми 
се да чудовиште склизну поред мога кревета, подвивши реп  шмугну хитро кроз прозор, 
неставши према Дунаву и Банату, док су му се на зиду Фабрике Давид Пајић пресавијале 
знојаве слабине.  

Чак и у копрени сна владам собом. Моја одлучност да и у сну све држим под 
контролом, упркос неочекиваних опасних напада са свих страна, никако не попушта.  

Сетих се текста у новинама, да у Америци возачи што се тиче њихове 
психолошке реакције у моменту опасног судара, се деле на самоубице, и оне који заиста 
воле себе. Ови први, у моменту судара уместо да прикоче, да траже спас, импулсивно, 
још више самоубилачки притисну гас изазивајући још већу катаклизму.  

А ове потоње, опасност покрене у смирену рационалну акцију спаса, коче, скрећу 
у страну. 

И у сну сам свестан да сам као пред пуцањем, да водим борбу на живот и смрт. 
Имам стално на уму, да нипошто не смем да се подам паници, да чак ни у сну нипошто 
не дозволим ни једног трена да кочије крену окомито низбрдо, где ме неман гура подло, 
мене још скоро дете.  

Иако сам у врсти душевног расула, мој мозак  ради брзо, у духовном метежу 
разазнајем суштину- владати собом. Како то,  да у оваквом крајње напетом стању мој 
мозак је још увек тако луцидан, да разазнајем де  је најважније да владам собом?  

Хватам се за ову помисао као дављеник за појас за спасавање-најважније је 
разумети себе, стално понављам у себи, убити сваку помисао- нипошто не смем да се 
подам паници, ни једног трена се не смем заборавити и дозволити да кочије крену 
окомито низбрдо, где неман покушава мене још скоро дете, да подло гурне у амбис.  

Ако се то деси бићу у амбису здробљен, више нећу постојати. 
Покушавам да се смирим, мени преостаје колико толико онај пресудни делић 

снаге, да упркос свему владам собом. Покушавам да објединим све покидане нити, да се 
сетим себе из раног детињства? Да ли сам у стању да повежем  некако нити прошлости? 
Да ли сам то још увек ја?   

У метежу ипак схватам да сам јак, не дам се. Као да ми је то стално тамо однекле 
, из таме,  у свест упорно долазила некаква мутна и нејасна порука подршке од неког 
драгог незнанца, трепкала је као сијалица која се час пали, час гаси, али је стално ту 
негде, повремено би у моме правцу допловиле његове речи охрабрења: Овај дечак је јак?   

Пробудих се из пакленог сна, мада ми се чини да сам ипак уствари целу ноћ био 
будан?  

Мама се нема нагнула забринута изнад мога кревета. У једном трену се сетих 
маминих речи о нашим заробљеницима, који су се вратили  измењени, просто је чујем, 
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као да ме опомиње:,, Човек је највећа звер!“.Те речи је понекад изговарала у рату 
слушајући њену мајку која је ридала за поубијаним и покланим  најближим. Али сам је 
чуо помало изненађен,  да недавно кратко, и са необичном интонацијом и помало 
трагичним изразом лица, изусти ову исту реченицу. Питао сам се зашто, сада није рат?  

Покушавам да дођем себи, да се вратим у стварност. Остао сам, још постојим. То 
сам ја?  

Пламени змај који ми је дошао у сан из облака, ураган пун муња и громова ме је 
савио, али ме није поразио, мени изгледа да се ипак одбио од мене, чини ми се да је се о 
мене окрзнуо, да је само делимично прешао преко мене, главнином  је пројурио поред 
мене као што гром склизне кроз громобран. 

Сетих се неких другова из школе, скршених, оборених, побеђених, залеђених као 
мумије. Бивших.  

Ипак, сам као боксер у нокдауну. Осећам сам страх безнађа.Тешко сам се 
усправљао. Оловна неизвесност? Све ми у трену изгледа страшно, мутно, безизлазно, 
безнадежно. 

Хоћу да помислим на нешто лепо. Покушах да замислим: па хајде, сутра ћу отићи 
кајаком на Дунав, до Панчевачког моста, а онда ћу потом свратити на чашу бозе код 
Шерифа. Схватих одмах да за тако нешто нисам нимало способан, нисам у стању да 
такву помисао доведем до краја, нестала би, нешто демонски пакосно би из дубине моје 
личности ту помисао одмах уловило и разорило. Као када подводни риболовац харпуном 
улови рибу. 

Клонух у кревет, побегох поново у полусан, опет ми зазвоне у ушима Шерифове 
речи, као опомене, као неумитна пресуда:,, Жут си ко, мртвак си“  

Схватам да немам снаге ни да помислим да ћу сутра отићи на Дунав, да се возим 
кајаком са друговима.  

Опет клонух  у безнађе. потонух у мрак несносне стихије која однекуд дође.  
Али се никако не предајем.  
Загњурих главу у јастук, потонух опет  у полусан. 
Али то није ни сан, ни јава.То је кошмар.  
Немам снаге ни да промишљам, више сам то осећао, да ме  је ова ноћ дубински 

уздрмала, ја сам дечак моја личност још није довољно очврсла, стално ми је на уму. 
Ипак, у мени је дубоко негде треперила охрабрујућа помисао која је упорно била 

присутна у мојим мислима, која би некоме могла изгледати као уображеност-иако сам 
још такорећи дете, ипак сам  чврст.  

Хоћу да се охрабрим, не дам се. Добих опет самопоуздање. 
Не желим да се заваравам, знам да све ово није нимало безазлено, и да ће ми 

требати времена да тај ужасан сан, или јаву, заборавим и отклоним његове последице. 
Као у бунилу, у потрази за тлом које ми стално измиче, за надом, сетих се речи 

познатог неуропсихијатра др.Веселина Савића, даљег рођака мајке моје мајке, на 
недавном скупу херцеговачке родбине у стану маминог ујака Ђорђе Беатовића, у мирној 
улици  код Цветног трга, поред прозора су се љуљале дебеле лиснате  гране  дрвећа:,, У 
Распућина су пуцали шест пута, тек седми пуцањ га је докрајчио"  Смешкао се тада док 
ми се пред свима присутним обрати насмејан:,, Тебе ни седми метак неће оборити." , 
показа руком  на мене. На те његове речи ујна Ивка, Ђорђина супруга ме пригрли као 
мајка:,, Ама, Веско, немој тако, он је још дијете." 
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 Следећи дани су за мене као слегање коре земље после земљотреса. Појавила ми 
се несаница. трудим се да је сузбијем шетњом, ипак бих се уморан по подне загњурио у 
кревет. ,, Јели  ти се нешто десило?``, загледа ме мајка забринуто. 
            То и није био сан, више је то била нека оловна ноћ која је наговештавала неизвесни, 
скоро безнадан сутрашњи дан,-уместо мени својственог буктећег живота. Сам себи, сав 
изможден и згужван, личим на јунака романа Андре Жида ПОДРУМИ ВАТИКАНА, 
залуталог у свету замки и подозрења подземних катакомби Ватикана: мори  убитачна 
несаница, избледео , модре се подочњаци, стално се некоме правда, неко га свугде прати, 
надзире га, проверава и сумњичи?. Плашим се и своје сенке.  
              Какве ја имам везе са тим  
           Иако сам био мали за време рата, нисам тако лако преживљавао трагедије породице. 
Стално ми се у мисли враћа слика, како сам, као петогодишње дете августа 1941 године, 
посматрао ујака Вељка, брата моје мајке, како пред хајком усташа бежи, сумануто 
пливајући, у последњем трену, преко Дрине на другу обалу реке у Србији, узвикујући 
:МАЈКО СРБИЈО! Пар месеци касније су га на превару  намамили у Босну да наводно види 
супругу и кћерку Олгицу, био је спроведен у логор Јасеновац где је убијен маљем на Светог 
Саву јануара 1942; исту судбину истог дана је доживео и Ранко Беатовић, рођени ујак моје 
мајке. А шта рећи на непрестане сузе сродника моје мајке из Братунца и Сребренице, стално 
у црнини, које су ридале,, ломиле руке за двадесетак сродника убијених за време Другог 
светског рата од стране усташа; сестру мајке моје мајке и њене две ћерке су убиле кб бомбе 
на железничкој станици у Вишеграду 1941 године .  
               А сада после свега тога хапшење и претећи Иследник Инквизитор који ме оптужује 
да сам политички сумњив!.  
             Зар се тако поступа са мојом патриотском породицом? Зашто? Какве су то осионе 
особе, да ли они умеју да размишљају логички? Откуд таква нетрпељивост?  
          Ми смо мала држава, народ без утицаја, морамо бити понизни и послушни.  
          Откуд ја у томе? Шта хоће?  
         Осећам, више него што их видим, неке тајанствене моћнике, видим их како ме, као са 
неке трибине посматрају, меркају ме, као што у арени посматрају гладијаторе и лавове. Или 
као што римски патрициј купује роба на пијаци?. Они са трибина, као стране дипломате на 
Првомајској паради, ме гледају проницљиво, један ми личи на Нерона кога сам видео у 
филму како ужива у борби гладијатора са лавовима, скиде дурбин са мене, као са роба у 
арени баченог лавовима, смешка се фараонски цинично и задовољно, помало блентаво; 
окретоше погледе да гледају у наше снажне младиће како марширају, смешкају им се са 
некаквим претећим уважавањем.  

Када се мало наспавах,  као да почех да долазим полако себи,  полако ми се 
враћала снага, осетих наду и радост. Провирих осокољен кроз прозор , другари из краја 
стоје окупљени мало подаље на углу улице Генерала Махина и Светозара Милетића, 
смеју ми се из даљине:,, Где си нема те, спаваш као породиља, диг се, устај, идемо на 
Дунав?" 

Обрадовах се, зар је могуће да после свега опет идем да веслам на Дунаву? 
,, Налазимо се ту у 12 сати, јели важи?",  добацих  им гласно са прозора, као да 

неко други проговори уместо мене..  
`` Важи!`` чух. 

             Појавих се пред њима по договору. Ћутим, пратим њихове реакције. Нису ништа 
необично препознали шта се са мном ноћу дешавало ту одмах у оном малом приземном 
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стану улици Генерала Махина број 12 . Задрхтим када погледам ка прозорима стана. Као 
да се тамо десило нешто страшно? Злочин?  
  
                Блед сам, изнурен. Да ли они то запажају? Упркос свега осећам се надмоћан-
они не знају тајну коју ја знам. Та тајна ми даје невиђену самоувереност и осећај  
поверења у себе.  Скупо сам је платио, али сада знам што други не знају. Која је то 
тајна? Не могу је описати речима, али " ја знам нешто  што они не знају." Да ли сам ја 
сујетан? Мени је потребна самоувереност да победим. 
 
              Упутисмо се улицома Ђуре Ђаковића, пре Панчевачког моста скретосмо у десно 
малом низбрдицом, заобиђосмо мале барице, Ада Хуја није више острво, докопасмо се 
нестрпљиви кајака у Кајакашком друштву " Победа" на Ади Хуји.  
             Цело време сам ћутао као мумија, само мислим на Оно, ТО, што се десило, 
корачао сам поред њих без речи.  
               Драган дизач тегова то запази:,, Јели ти се нешто десило, нешто си ћутљив?"                   
               Једва смогнух снаге да му одговорим:,, Не ништа."  
 
            Завесласмо узводно, удишем дунавски озон, мирис Дунава је другачији од мириса 
Саве, или Дрине. Одвесласмо  до Ратног острва, обиђосмо га до Земуна, окретосмо се 
низводно ка далеким обрисима  Панчевачког моста.  А са десне стране је Београд, као на  
разгледници. Трудим се као и увек да препознам улице и зграде. Тражим и данас 
погледом моју улицу и зграду, знам да је немогуће их препознати. Али ја се на то тужно 
место морам вратити. Немам где другде да одем. Осећам зебњу да се тамо вратим. 
Плашим се мога кревета? Да опет не почне? 
              Унесмо кајаке у сталаже у бараци, кретосмо кућама са Аде Хује, испесмо се на 
Панчевачки мост.   
            Друштво окрете ка улици Ђуре Ђаковића. 
         ,, Видимо се вечерас на ћошку, идем у другом правцу``, добацих им кратко, не знам 
зашто се одвојих од њих? Желим да будем сам, са мојим мислима.  
 
              Они одоше весело Улицом 29 новембра. ,, Најзад да нешто проговориш `` у 
одласку добаци у моме правцу плави Димче  Ристић. ,, Пустите га заљубио се оде право 
у Дринчићеву улицу", чух нечији глас који пригуши гласни смех веселе дружине. 
               Кретох пречицом кроз шипражје од масивног моста ка Рузвелтовој улици, па 
даље ка Вуковом споменику, тамо где праве гигантски крст Рузвелтова и Улица 27 
марта, која је уствари продужетак улице Џорџа Вашингтона.  
 
               Београд је увек леп, поготову данас када још благо сунце које се полако спушта 
ка Вождовцу, осветљава обрисе високих зграда, удишем пуним плућима опојни мирис 
процветалих  чувених београдских липа. Све заборавих што је јуче и синоћ било, сретан 
сам и потпуно безбрижан, то сам опет ја, чврст и духовно и физички јак.  
 
               Уђох већ расположенији у улицу Џорџа Вашингтона, осетих под пазухима од 
веслања набрекле мишиће, живнух, имам обичај да пребројавам кораке, када бих се  
сетио нечега забавног насмејао бих се гласно, присутни би ме понекад погледали 
зачуђено. Из даљине видех обрадован др. Савића  стоји са неком младом женом на 
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трамвајској станици у улици Џорџа Вашингтона, преко пута Очне клинике, нешто живо 
разговарају. 
              Приђох му насмејан.  
               Као да ме није ни спазио. Окрете ми се: ,, Нешто си се ућутао?``Приђе моме 
лицу, рашири рукама ми очне капке, загледа  пажљиво у моје очи, па се насмеја гласно, 
присутни на станици се окретоше у нашем правцу:,, Седми метак се одбио, ти си 
душевно најздравије људско биће које сам икад срео. Ништа ти неће моћи ни осми 
метак"  
 
             На шта мисли? Не схватам о  чему се ради?  
             Сетих се Иследника, Шерифа и кошмарног сна. Опет се  јавише зебња и безнађе.   
               Не знам зашто, чини ми се да он од њих нимало  не зазире? Али како када их не 
познаје, нити сам му о њима било када причао?  
           Ипак, чим чух речи таквог моћног човека који ме тако подржава, подскочих од 
радости. Опет све заборавих, ја сам ис ти као и раније, пре кошмара са Иследником и 
пре опаког сна.  
         
             Доктор Веселин Савић  је геније, тако кажу за њега многи. Али је и чудак. 
             Наиђе трамвај, он закорачи да уђе у возило, са папучице поче да псује гласно, да 
се издире на мене, да ме тера у п.... материну, присутни почеше да се окрећу ка нама.                          
             Сетих га се како је се у кругу београдских клиника преда мном сличним речима 
обраћао млађој привлачној жени. 
           Кретох ка стану у Генерала Махина брј 12. Опет се све у мени смрачи, шта ако 
опет почне тај сан?  
            Не дам се, бранићу се. Имам поверење у себе. 
 ( Напомена Аутора:  Доктор Веселин Савић  који је један од главних јунака мога 
аутобиографског романа Сага о ...ићима, 1940-2017 година,  је инспирисао Вука 
Драшковића да га прикаже као Доктора Арона у роману истоименог назива.  
На страницама Саге о ..ићима у тому 4   је описана смрт доктора Савић 1990.године, у 
соби и у кревету у Неурохируршкој клиници, у коме сам лежао када сам нешто пре тога 
оперисао масно ткиво на потиљку. Наиме, имао сам велико масно ткиво на потиљку, и 
када сам посећивао доктора Савића тамо сам сусрео његовог пријатеља професора 
доктора Војислава Секуловића, неурохирурга, и директора Неурохируршке клинике, 
професора Медицинског факултета у Београду  Он ме је том приликом позвао  да дођем 
на клинику, да ме он лично оперише. 
 
          Тако је и било. Био сам у собици намењеној његовим познаницима и пријатељима.  
 
         Дан пре смрти доктора Савића сам разговарао телефоном са његовом супругом 
Тањом.,, Веско је у болници, тамо где сте и ви били``, кратко ме обавести. Отишао сам 
увече да га посетим, лежао је у малој соби  у истом кревету у коме сам и  ја после 
операције.Када ме је видео, обрадовао се. Овога пута без буке и уобичајених гласних 
шала. Био је смирен. Гледао ме је широко отворених очију.Мало смо попричали, и 
опростили се. Сутрадан ми је Тања кратко саопштила телефоном:,,Веско је ноћас 
преминуо``.). 
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                      Август 
1953.годин. Добио сам 
петицу на поправном из 
латинског језика. 
                    На крају школске 
године у дневнику је била 
уписана  и једна двојка, из 
латинског језика..  
                   Одлучих да цело 
лето што могу приљежније учим, да се како треба припремим за  поправни испит у 
августу. Обрадовах се када добих необичан елан, као у време када сам био одликаш? .  
                  За време уобичајеног летњег распуста код очевих родитеља у мирном селу 
поред Дрине, бих се дао у потрагу усамљених кутака. Завлачио бих се са уџбеником 
латинског језика на травицу у удаљено скровите жбуње поред Дрине, у потпуној тишини 
уз жубор зелених брзака и шум крила дивљих патака и рода, бих се испаван,  са 
невероватном концентрацијом удубљивао и бубао латинске речи, глаголе, мисли. 
              У августу сам се појавио на поправни  испит у учионици Прве београдске                             
                 Аутор јула 1953,.године изнад Крсмановића гробља у Узовници. 
гимназије  преплануо и очврснуо пливањем  и сунчањем на Дрини. 
            Испред мене седе љубопитљива професорка латинског језика, презива се Чукић. 
               Почела је да поставља једно по једно питање. На свако питање сам  
одговорио смирено и са самопоуздањем, знам праве и потпуне одговоре. 
           . Врати ми се у трену самопоуздање. То сам сада био ја, онај из ранијих година. 
Одликаш 
..                  Професорка ме је слушала, зачуђена испитивачки ме је загледала, задовољно 
се смешкајући.  
 
Уместо убледелог забринутог ученика преко пута ње је на њена питања смирено и 
прецизно одговарао преплануо мишићав младић.. 
                 
                Узе насмејана ђачку књижицу и уписа ПЕТИЦУ. 
                
                 Изађох из учионице као новорођен. Поново сам одликаш. Долазе нова, боља 
времена, изађох из учионице у сјајну будућност..  
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                                 Дрина, вечита, неуништива. 

               Рецензије и мишљења. 
 
Професор Др.Љубомир Симовић, академик: Такве историјске детаље досада нико 

није обелоданио. Дневници су и несумњиве књижевне  вредности.  
 
Др. Барун Митра, професор универзитета, директор Института слободе, Њу 

Делхи- Дневник задире у главне узроке и корене, а то је разумевање феномена 
балканизације. Потпуно се слажем са Крсмановићем да постоје сличности између 
Индије и Југославије. 

 

Радомир Смиљанић, писац: Књига истине, љута трава на љуту рану. Као борац за 
људска права је обележио своје време“. 

 

Маринко Арсић Ивков, писац; Скерлић је упозоравао да историја у роману скучава 

слободу инвенције, а да роман изврће историју. Николај Велимировић је написао: сачувај ме, 

Боже, мемоара!  Одмах треба истаћи да је Крсмановић у својој Саги у великој мери успео да 

избегне замке које сам поменуо. 

Ксавие Колет, професор универзитета ,  Француска:  Високо оцењујем Сагу, поетичност 

дечака или детета, који открива растрзаности, буне и недаће бивше Југославије. Шарм овог 

узбудљивог аутобиографског романа је визија човека који одраста у земљи која клизи у  

прогресиван терор. Очигледно невина жртва, `` Bouce emmissaire``, `` жртвени јарац``, да  

аморални моћници  његовим примером застрашују друге, да их подучавају шта ваља, а шта не 

ваља чинити. Крсмановић то мудро препознаје:,, Праве на силу од мене лажног 

непријатеља, да би ме претворили у `` учионицу``, у тезгу, да на мени добијају радне 

задатке и плате``. 
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Љиљана Предић -Јоксић,  песник, Сиднеј, Аустралија: Књига Томислава  Крсмановића  је 

још један прилог  сведочења о трагичном  раздобљу  у коме се нашао  српски народ -вртлог и 

бездно  који су  прогутали  појединце, осакатили породице. Неке судбине, неке ликове,  

сачувала је дечја душа, упила у  незаборав, урамила у оквир памћења. То су вредни делови  

разбијеног српског лика из времена страдалништва, зла које је надирало споља, али и 

прокључало  у самом телу жртвене Србије! То су године у којима је  из мрачних  дубина 

изронила сила мрвећи људске животе, бришући историју кроз лично и колективно сећање. Од 

тог процеса и насилних ломова још подрхтава тло. Многе  људске судбине захваћене вихором  

велике и опште трагедије нестале су, исчезле. Зато је сваки  допринос  који се прилаже  мозаику 

памћења  драгоцен.  Пуноћу  у комплетном смислу  описиваних догађаја и последица вероватно 

ћемо тек потпуно разумети у будућем времену! Белешке из сећања су вредан спомен на оне 

који не би били упамћени  .Својеврстан  „ In Memoriam“ за многе који су  платили цену  насиљу , 

безумљу   и тамној страни људског бића. 

Мићо Цвијетић, писац:  Томислав Крсмановић исписује турбулентну деоницу свога 

живота, осветљава кроз мноштво стварних догађаја и аутентичних личности, занимљивих 

ситуација, осврће се у прошлост и зналачки загледа у времена која ће доћи.  

Др.Срђан Цветковић, историчар-Томислав Крсмановић, дугогодишњи дисидент и 

упорни борац за људска права и слободе, који се нарочито прославио током осамдесетих 

скретањем пажње домаће и светске јавности на проблем злоупотребе психијатрије у политичке 

сврхе, се окушао и на пољу историјске мемоаристике. Ради се о крајње занимљивом и 

узбудљивом  рукопису, у којем нас аутор води од времена најранијег детињства кроз хаос и 

трагику Другог светског рата, потоњи друштвени експеримент кроз копирање совјетског 

друштвеног модела,  сукоба са СССР-ом и прокламовањем самоуправне демократије и титоизма 

као трећег пута.  Поред садржајног богатства којим нас аутора засипа, текст одликује допадљив 

и сликовит стил који читаоца држи прикованог за штиво, а дело сварљивим  у једном даху. Ово 

сведочанство представља драгоцен прилог аутора проучавању историје менталитета балканског 

човека и осликава психолошки профил људи који су се калили на размеђу сукобљених историја 

и цивилизација..                                                                                                

                Саша Срећковић, кустос Етнографског музеја у Београду: Поред завидног дара 

запажања, етнографска грађа којом књига обилује је веродостојна, писана ''из прве руке'', те 

због тога представља погодну основу за етнолошке реконструкције разматраног времена, 

простора и изнад свега људи. За мене је од посебног значаја описивање оних позитивних 

искустава спонтаног суживота и кохезије различитих верских заједница на истом простору  

Милан Младеновић, књижевник:  Иако су наклоности Крсмановића природно окренуте  

властитом  народу и његовој добробити, а унутар његове кобне подељености оном његовом 

делу који баштини вишевековно предачко завештање, он налази много лепих речи и оправдања 

и за друге, редовно настојавајаући на заједничком пореклу и истоветној општељудској сврси 

постојања и саживота. Њему се понесрећило да се раздобље његовог памћења и 
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сведочења подудари управо са временом идејног, моралног и политичког 

посувраћивања  великих наслеђених тековина његовог народа. Борац за будуће добро 

свих људи, пре свега трага за истином о прошлим догађајима, не би ли они својим рђавим 

исходом послужили као пример за будуће непонављање, утирући пут одговорима на питања 

која се судбински тичу достојанственог опстанка нашег народа и његовог историјског 

идентитета. 

Вера Кондић, психолог- За мене су посебно, у психолошком смислу, занимљива 

поглавља која прате успон и пад Немца Фоса, команданта Љубовије, која су испричана кроз 

визуру епизодних контаката са њим чланова породице аутора књиге. Уместо вербалне, 

чињеницама неаргументоване дескриптивности односно набрајања особина личности,  аутор 

методично из поглавља у поглавље описује конкретне поступке актера, из којих читалац сам 

може закључивати о личности и карактеру овог човека, као и других ликова из саге. Зато је 

квалитет ове књиге, поред других препорука, у њеним потстицајима читаоца на размишљање.  

     Стефан Мезелер, писац и публициста, Швајцарска:  Богато литерарно штиво које ме 

је снажно узбудило. Описи су јарки и снажно привлаче пажњу читаоца, са необичном и 

узбудљивом причом у центру  збивања. То је тако добро, да једино постоји опасност  да људи 

изгубе из вида чињеницу да аутор описује стварну историју, а не фикцију. Такорећи је 

застрашујуће  да  је аутор  морао  да доживљава такве ствари  и да живи у таквој необичној  

стварности.  Али након свега, ово је баш то што треба да потсети савременике садашње  наше 

историје и свакидашњице, изгледа да клизимо све брже и брже у правцу да се почине нове 

погрешке из прошлости. Крсмановћ није нимало антикомуниста, што би површан  читаоц могао 

брзоплето закључити. Да су такви гласови били саслушани. и спроведене корекције,  Југославија 

не би била данас оно што јесте, руине. Крсмановћева визија комунизма је слична кинеској-узети  

од комунизма оно што  је добро, а лоше одбацити. 
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КРЕИРАЊЕ И ИЗМЕНА BRAND IMAGE ДРЖАВЕ У ПОЛИТИЧКОЈ ПРОПАГАНДИ ( који није 
одбранио услед повратка у земљу и прогона који су настали). 
 
Члан је УКС -Удружења књижевника Србије, LI-San Francisco -www.isil.org. Био члан 
Удружења социолога Србије и Истраживача тржишта Србије.Анимира YAHOO групу 
ЉУДСКА ПРАВА.   
 
Целокупно његово стваралаштво се налази на једном месту у  Архиву САНУ.   
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Живео у политичком изгнанству у Брисeлу, Белгија од 1965 до 1971, и од 1973 до 1974 
године. Био запослен при Социјалистичкој партији Белгије ( 1970-1971). Марта 1970 
године је био предложен од конзула при амбасади СФРЈ у Бриселу Жарка 
Милутиновића  за председника Удружења Југословена у Белгији. ( што је одбио). 
 
 Јуна 1975 године је у Београду ухапшен због вербалног деликта, од тада је против њега 
покренут вишедеценијски кафкијански процес. Зато што се супротставио репресији, 
оснивајући 1 марта 1975 године. први југословенски одбор за заштиту људских права 
Директна акција за самозаштиту и због обраћања председнику Титу 21 јуна 
1975.године,  је насилно, по казни  смештен у психијатријски азилум. Тада је судски 
проглашен за неурачунљивог душевног болесника. Што је био покушај изопштења  из 
јавних наступа.  
 
Од тада почиње његова борба и окупљање дисидената и бораца за људска права.  
 
30 априла 1981 године је покренуо Акцију за борбу против злоупотребе психијатрије у 
политичке сврхе. 1986 године је основао Комитет за заштиту људских права.У времену 
1980-1990 иницирао више петиција потписиваних од великог броја грађана, окупљао 
борце за људска права и дисиденте, подржавао жртве кршења њихових права, сарађивао 
са различитим одборима и групама дисидената из ондашње СФРЈ, пре свега са одборима 
за људска права САНУ и Удружења књижевника Србије. Организовао јавне трибине и 
уличне протесте.  
 
Јануара 1986 године заједно са Костом Чавошким проследио Одбору за одбрану слободе 
мисли и изражавања ( САНУ) , податке за око 24 случаја жртава злоупотребе 
психијатрије у политичке сврхе из целе Југославије. Исте податке је почетком 1980-их 
проследио и књижевници Биљани Јовановић , борцу против злоупотребе психијатрије, 
кћерки познатог министра, политичког страдалника Батрића Јовановића, која је основала 
одбор за људска права при УКС-Удружењу књижевника Србије.  
 
После чега су одбор САНУ и УКС ставили на дневни ред питање ових злоупотреба у 
СФР Југославији, која због тога је замало била искључена из Светске асоцијације 
психијатрије.  
 
Крајем 1980-их основао удружење подстанара, а почетком 1990-их година на масовном 
митингу на Тргу Републике у Београду по први пут обелоданио да је поредак запленио 
девизну штедњу, наводно ради одбране земље, уствари је била од тајкуна присвојена и 
изнета на Кипар.  
 
Био члан Одбора против злоупотребе психијатрије АНАТОЛИЈ КОРЈАГИН ( 1988-
1990). из Загреба. 
 
Основао масовну организацију Покрет за заштиту људских права, септембра 1990 
године  Покрет за заштиту људских права био међу првим регистрован као политичка 
странка ( сада НВО), чији је председник до данашњих дана. Био кандидат за 
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председника Србије на обезвређеним вишестраначким изборима 1990.године , касније 
све до 1997.године кандидат за народног посланика  
 
Од 2004 до данашањих дана успешно ради на развоју туризма у завичају на Дрини, у 
општини Љубовија, Западна Србија. 
 
У своме дугом веку се бавио науком. Последњих година, што је приказано у његовој 
аутобиографској књизи, је представио његов модел опстанка Србије, који је добио 
подршку од еминентних светских мислиоца.. 
 
Био представник ЛИ  ( www.isil.org) за Србију.   
 
Добитник међународног признања ISIL Bruce Evoy Memorial Award, u Копенхагену 22 
март 1999 године, и  неколико признања у писаној форми од Amnesty International, 
London, UNESCO-Pариз, Светске асоцијације психијатрије, Америчке асоцијације 
психијатрије. 

Књиге. 

Објавио више десетина романа и монографија, велики број научних анализа из области 
социологије, политикологије, статистике, демографије, психологије, психо-социологије, 
психијатрије, људских права, маркетинга. 

2003.године, Издавач СФАИРОС  Дрински рашомон;  2004.година Издавач Ведес 
Казнена психијатрија;  2006.година.Издавач Ведес Људска права црна рупа; 2007.година. 
Издавач Алфа тим принт д.о.о Неформални центри моћи;  2011 година ГЛАС ЦРКВЕ, 
Шабац САГА О …ЋИМА Први том 1940-1953. Виски, вотка, шљивовица;  2012.година. 
Глас цркве.Шабац. Сага о ..ићима .Други том .Београдска кошава ( 1953-1965) ;  2013, 
Издавач Глас цркве. Шабац. Сага о ..ићима .Трећи том. Роман о Бриселу. Cold war.Le quart ( 
1965-1978); 2014, Издавач Глас цркве Шабац , Сага о ..ићима .Четврти том ( 1979-1992) 
Тајна звера Југославије против Југославије; 2015. година. Издавач Глас цркве.Шабац Сага о 
..ићима .пети том ( 1993-2004) PUZZLE. Исцељење душа балканских народа;  2017.година. 
Издавач Глас цркве.Шабац Сага о ..ићима .Шести том ( 2004-2017).Пијанац криве Дрине. 
Очекујући светлост са далеких звезда.;  1990.године. Издавач Покрет за заштиту људских 
права. Писхијатријски голи оток;  1994.године. Издавач Покрет за заштиту људских права. 
White book.  
. 
Писац више десетина књига у форми самиздат издања, као нпр. Реформа образовања у 
Југославији, Породица у синџирима, Стање здравља политичких затвореника СФРЈ, 
Студија о стању у југословенским затворима, Психологија властодржаца-суштина 
проблема, Морално политичка подобност, Ванправни инструменти политичке репресије, 
Вербални деликт, Случајеви злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, Извештај о 
стању и условима живота и боравка у ПБЦЗ ( Психијатријској болници Централног 
затвора ) у Београду, и друге.  
 
Написао је више хиљада саопштења и извештаја о стању људских права Покрета за заштиту 
људских права од 1986 до 2004 године, укоричених у десет томова. 



332 
 

                     
Од 1992 је организовао превођење и штампу више књига либертаријанских аутора.на 
језицима балканских народа- Авантуре Џонатана Галибла професора Кена Скуланда, девет 
едиција на балканским језицима. Исцељење нашег света др.Мери Руварт, на три балканска 
језика. Капитализам за децу познатог писца Карла Хеса на српском језику.  
 
Публиковао је 2004 године као репринт две антрополошке књиге и то: СОКОЛСКА 
НАХИЈА Љубе Павловића и КОСМАЈ др.Боривоја Дробњаковића. 
 
                             Чланци, научни и књижевни часописи. 
 
Главни уредник листа ЉУДСКА ПРАВА, изашло шест бројева од 1990 године. 
 

Oбјавио више књижевних прилога у  часописима Књижевне новине, Српска вила, Исток, 

Бдење, Стиг, Жрнов, Авлија, Екерман, Бранковина, Срп, и друго, као и фељтон у 

Илустрованој политици. 

Поједини есеји и текстови превођени на словеначки, словачки, чешки, шпански, енглески, 

француски, немачки, мађарски, .итд.    

Објавио стотинак стручних и научних чланака у часописима специјализованнм за 
маркетинг ( Истраживање тржишта, Маркетинг, Нова трговина, Директор, Амбалажа и 
паковање, и други) 
 
Социолошке и друге сличне научне тексове публиковао у појединим часописима :  Дуга, 
Социолошки преглед,  Наша реч-Лондон, поједини часописи и листови Срба у 
дијаспори, Младина-Љубљана, часопис Завода за проучавање културе ( др.Триво 
Инђић), Православље, CADDY Bulletin-Њу Јорк, ТЕМЕ-Часопис за друштвене  науке 
Универзитета у Нишу, Херетикус, ISIL-Сан Франциско, Република, Нова српска 
политичка мисао, Књижевност-Мостар, Заветине, и на друштвеним мрежама. 
. 
Саопштења о људским правима су публикована  у појединим листовима широм претходне 

Југославије и у појединим државама широм планете.,  

 ( Vikipedija, www.tomislavkrsmanovic.com). 
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