








у н и в ,

Ј - *
ЈЕДАН РАЗОРЕН УМ

НАПИСАО

Л. НО МА Р Ч И Ћ

БМ ВЛИОТЕХА

СРПСКА КРАЉЕВСКА АКАДЕМША
ДОСУДИЛА JE ОВОМЕ ДЕЛУ

МАРИНОВИЋЕВУ НАГРАДУ ЗЛ 1 8 9 3 .  ГОДИНУ

БИ БЛИОТЕКА
С Л О БО ДДН А Ј. ЈО ВЛНОВИЋА 

лређашн>ег конзула
----------  ■ м-фм -Ш— --------

Б Е 0 Г 1' A Д
НЛРНА lUTAMIIAVH.TA Д. ДИМИТРИЈЕВИТ.А ЈЕДЕНСКЛ УЛ. Г.Р. 1

189 3 . i





Овај ролан био je иодпесен Срткој 
Ералевској Академијп нацка иод насловом 
Нант нашег доба и поддтим je именом и 
награјен овогодишњом наградо.и из Вадуж- 
бине пок. Николе J. Ma рииовиКа.

Али, како су опрњивачи, ирема чијој 
му je  преаоруци награда досу1јена, нагили, 
да je ово име незгодно и да 6u га требало 
за.непити друггш. иодеениуим, писац je. уева- 
jajyfiu ову наиомену, ароменно ирвобготио 
име романа и дао му оео друго. Прво )в 
име било Јхозајмљено 'о-д његовог јунака, док 
оео друго иаговештава нвсреЛу, којој je  on 
иодлегао.



да га немаш, он те отера y село кмету. a 
кмет капетану ; a ако ce и капетан деси 
какав џенабет — стрпаће те y  апс. ir тамо 
te  те п Бог заборавнти.... Хранићеш ап- 
санске буве л схеннде — докле год не 
стигну одговорп од власти. да cu добар u 
поштен, — одговори Совро, скраћујућп y  
дешњака леву штрангу.

— Добро говори Совро. Са свцм je 
тако. Ш та више. сад га није лако ни до- 
битп. Требало би ти уверење од директора. 
Све je то сад прсло — куд које. Тога смо 
ce требали раннје сетити. — рече газда 
Миле.

- Па шта да ce ради? To ће нас 
задоцнити. упитам забринуто газда Мила.

- Добро, ако Бог да — одговорн Со- 
вро. Ссшћемо овако сви џумле y кола. па 
— пред полндпју. Разда Миле ће да јемчи, 
h мп liCMO за час имати y џепу пасош.... 
Кад je све y своме реду, нека je н то !

Тако смо и ураднли.



У ходнику полпцијском дуно света. 
Газда Миле уђе y насошарницу, али .му 
рекоше да мора чекати док управптељ дође.

— Каднемате општинског уверења, онда 
ce пасош даје само по допуштењу упра- 
витељевом, — одговори један од чиновника.

Морали смо, дакле, чекати. Онда еу биле 
власти — власти....

У један иах зачу ce доле y авлији :
„А jćj моја мајко !... Господине, живота 

ми мога —- ја  нлсам крив !“
И онај свет нагрну на прозоре. По- 

гледам и ја.
Једнога туку, a нлх десетак чекају на. 

ред. Један господин, с актима под мшпком, 
стоји и броји , a она два жандарма бвју. 
Жестоко бију !... Видело ce, да су свој за- 
нат испекли. Рекао би човек, да Вог зна 
колико и не замахују, али не ударе по два 
три пут, a ошг им ce прутови на врхо- 
вима расцветају- И oiau их онда баце, ла 
узму друге. Мало y лево, y једном углу, 
из једне каде вирило je  неколико снопова



лескова прућа. Ово je бпла резерва, ако 
■ce она два Be3i раздрешена снопа лотроше.

— Ш та су скрпвнлп овп људн? уппта 
газда Мшге једног господнна, који беше до 
нас стао да u он сеирп.

— Похваталп су лх по турскнм ку- 
ћама. Лудаци једнп! Оно што je ваљало, 
давно je и давно разграбљено.'... Кад људи 
неће да слушају наредбе властп ! одговори 
онај гоеподин.

— Да сп мн но Богу брат! викну је- 
дан од оних, тто су на рвд чекали.... Ја  
ii мој брат ниемо крнви. 3Iu смо лоштени 
људн. Питајте кога хоћете за кућу С.ми- 
љанића из .Ђубовиђе — казаће вам....

Онај господин ни главе да окрене. Он 
je  као мраморна статуа стајао и бројао. II 
тек бп, кад ce навршн двадесет петп уда- 
рад, рекао : „доета!“

Онда би прозвао другог....
— A jôj mo]a рођена мајко !... Ја  i\y 

ти сад умретп! превпјало ce једно голо- 
брадо момче под онпм гвозденим обручеД



и гривнама. Једва ако му je бпло седам- 
наест до осамнаест година.

Она су два жандарма, као два ауто- 
мата, полако замахивала и еамим врхом 
леековака дохватала дебела меса овог ве- 
селника.

— Немо', гоеподине, нашег дома сра- 
мотнтп — тако ти живо било., што тл je 
најмилнје! — повика опет онај, што рече, 
да je из Kvhe Смиљанића.

To беше мдади]) од својих двадесет до 
двадееет и четири године. Већ само одело 
казивало je, да je из добре куће. Бела, 
као снег, ланена кошуља. По црним сук- 
неним тозлуцима, по малом гуњчету без 
рукава, с плавим вуненим гајтаном, — ви- 
дело ce, да je Подринад. Онај други, што 
ce беше уз ово сел>аче, тако рећи, причи- 
пио, био je y немачким хаљинама. И њему 
je могло бити осамнаест до двадесет ro- 
дина. Његово ce чело бегае натуштило, a 
црте на лиду развукле y некакву дивљу 
престрављеност. Цептио je као прут. У њему



није блло капи крвл. II кад бп год којп 
лесрећллк јаук-нуо од мало жешћег ударца. 
ол бп ce члото трг о, a погледл бл му не- 
свесно полпл по одом осталом свету. Десна 
му je рука бпла обешена о лекакав ду- 
гачак бео завој. којп му je о врату влспо.

— Да, ллје. којлм случајем л оп од онпх 
рањенлка од 3. п 5. Јуна? помпслпм.

Ја  ллсам нл опазло. кад je газда АГлле 
слшао доле. Ол приђе оно.м господллу. bito 
лзврлгује пресуде. Поче му лешго жлво го- 
воритл. Онај нл да га чује.

— Ја  лозлајем, господлне. ову децу. — 
'Гл ел Степанов слл, je лл? окрете ce он 
ономе сељачету. *

■— Јес. газда, сам тс je Бог послао !... 
Јее, ја сам Степанов, a ово je мој брат.... 
Он овде учл чколу — он je Даклл.... 
Његова ће сс мајка ублтл. ако ово с њим 
буде.

— Еако ce вл смете с осуђенидлма раз- 
говаратл? !... ловика изврпштељ. Одмлчлте



пз овога круга !... Ја  овде вршпм само за- 
кон.... Или Ly....

— Жалостан je то закон, којн ви овде 
над нама вршите ! повика онај млађи y не- 
мачки.ч халлшама. Док су други пљачкали. 
ја  сам ce бно и крвавио код џамвје ; a кад 
су таки јунаци. као што сте вн. бегали и 
крплн ce no Топчидеру, Раковицп и Таш- 
мајдану. ја сам. под ватром градских то- 
лова, подизао ђачку барикаду !... А сад?.... 
Зашто ce оно ја  тукох?!.. Отаџбино! зар 
тако тд награђујеш оне, isSjn за слободу 
твоју свој живот залажу У!..

— Каква je то ларма доле?!.. повика 
један оштар глас иза мојих деђа. Онгчј ce 
господин, што беше до нас стао да ]’леда. 
смота на прва канцеларзтјска врата. Свет 
беше сав гологлав. Скинем и ја  капу. To 
je био сам управител,.

— Е. газда Мнле, други иут немој 
тако!... Како си. болан, могао наговарати



чнновника, да не извршује кршшчне пре- 
суде?!.. A особито сад, кад ce y земжи 
опажа врење на све стране. A чуо cii п 
оно што je бпло y падилулској касарни! 
Jour да вдаст овако не притеже , ко зна, 
где би ce чпр лровалпо, . a где другн по- 
чео да гнојн. Рђавп сy ce људп размплелп 
— као гусенпце, кад им je на једном вот- 
њаку нестало листа.... Збиља. ко рече да 
су ти ово У

— Само добрн људн. Ја  за њих гла- 
вом јемчим. Иитајте кога хоћете за дом 
С.миљанпћа нз Љубовпђе. Овај овде учи 
школу. У првој je годпни права. Син je 
Дамјана Смиљаннћа, кмета љубовиЈ^ског - 
ово je пуних двадесет годпна. Једннад у 
ода н мајке. Бог пх je под старост обра- 
довао.... Ово друго момче — брат му je 
од стрида, задругар }' ку:1ш. сттн Степанов.... 
To je најчувеннјп свињареки трговад y 
томе крају.

Управитељ je бно човек строг, али 
h праведан. Дорастао своме положају. Он



језнао ii да, колико толико, задовољи л>уд- 
ску лравду ii да закон п ауторитет власти 
одржи на својој висини. Кад некад нешто 
учини, рекло би ce, да je законска цепп- 
длака, педант првога реда, a no некад тако- 
уђе y либералну примену и то доста јас- 
ног законског прописа, да бн човек рекао, 
да ово није ни она,ј човек ни дај боже.

Па ii опет свему бп ce нашло свога 
разлога.

Док му je газда Миле причао о честп- 
тости дома Смижанпћа, он беше оборло 
главу h нешто прбмишља. Алп ce на је- 
дан мах исправи па погледа y оног ђака:

— Па ја  шта сте тражили по турским 
кућама? упита управитељ, као с неким пре- 
кором.

— Мп нисмо били ни y једној турској 
кући.

— Helie битн?! Ја  како вас je тамо 
могао naJiii жандарм?

- Он нас je naiiiao на капиџику Алн- 
беговића. гГу бесмо заетади. Pïannja широм



отворена. Дуге алеје шнмпшра. зелено 
џбуње јоргована п зове, силно бокорје ружа. 
па онда читавн сводови османлука ; па онај 
жипопиелп, на тулбу налпк, киоск. што je 
сав обучен лозом, зимзеленом п другпм пу- 
завим блљем — лежало je y једној страш- 
ној рушевлнц, као. да je no свему бе- 
сомучност своје коло водлла. Прпзнатп 
морам . да еу ме ове рушевине до срца 
гануле. Моја ce душа бунлла, штб ce ту 
влдео траг српскпх руку. Ја нећу да су 
Србл вандалл.

—: Е. влје него броћ! Тебе 1\е неко 
сад дитатп шта ти хоћеш, a шта нећеш! 
Hero, кажп ти менл, je лн теби била по- 
зната моја наредба. којом ce забрањује 
тумарање по турскнм кућама?

— Нлје.
— Ја где си тл био за ово месец дана ?...
— У  болнпцл.

* У  којој болнлдп.... Варошкој ?
— У војној.
—  A што y војној ?
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— Да ce лечим, одговори онај с некнм 
лоносом ii погледа y своју завпјену руку.

— Шха ти je рудп ?
— Рањен еам.
— Е. рањен си! À где?
— Пред ђачкол барикадом.
Управител, ce замисли. После ће опет

рећи:
— Па шхо хако ниси казао на нсппту?
— Какав жалоеан иеппт! Ту нам нису 

дали ни проеловнти. Он.ај, шхо исдеђује, 
a хо je онај што и извршује, уппха само 
жандарма: ..јеси :ш ти љпх нашао y тур- 
ској махали где тумарају по хурским ку- 
ћама

„На капији АлибеговипаТ одговорио je 
жандарм.

..Води их доле. Најпре их прехресите!“
— To су н удиншш. To je било синоћ, 

a јутрос нам обојпдн саопшхише пресуду: 
да нам ce ударн по 25 батина и да ce про- 
гнамо. одговори ђак гласом који je још 
дрктао од узбуђења.



Управитељу букнуше образн. To беше 
неко унухрашње застнђење. Он ce зампедп. 
После дочепа она акта. Нешто заппса на 
њи.ча. За тнм удари y звоно.

Један жандарм ошкрлну врата.
— Зовиде m il ... онога.... Першиу! рече 

неким глааом. пуним pyre к гнушања.
Мало noe.ie. ето тн г. Перпше. To je 

ûiro онај истн. што je- мало пре изврпптао 
оне лрес-уде.

Он стаде као укопан. Ни y кога није 
гледао. већ право y управптеља. Ја. нешта, 
погледам. н вндим да му ce лепо нога- 
вице од панхалона трееу.

Управптељ устаде. Промери мало из- 
вршиоца. Хтеде му нешто ре1ш. па опе-т 
застаде. Узе са стола онај акт. па му га 
пртжи. Пзвршнтељ прпмн акт. Она му ce 
хартпја тресла y руди. Бно ce престравио.

— A сад — кући ! Видите, власти су 
што н жива ватра. неког огреју. неког 
опеку. a ио неког жива сагоре.... Што од



те ватре даље, то по вас бољс , окрете 
управитељ оним веселнпцпма.

— Хвала вам. господине ! уздахну ра- 
њеник. па ce окрете газда Милу :

— A сад — збогол. пријатељу !... Да 
вас, мало пре. сам Бог од некуд не посла. 
над нама бн ce пзвршпло једно страшно. 
једно срамно дело. II ја  ие бих смео после 
оне срамоте ни сахата живети.... Ви сте 
спаслп част нашој кући, понос моме оцу и 
мојој мајцв. a меви — живот. Збогом i...

— Збогом, мој лепи газда! рече онај 
y сељачким хаљннама, a очи му беху пуне

— A шта ви чекате? окрете ce мени 
управитељ, којп као да не тек сад смо- 
три да сам ту.

—- Ама. ето, господине, прихвати реч 
мој газда Миле, овај мој укуКашш пошао 
својој сестри h зету на ЈБубовију. па смет- 
нуо с ума, да извади пасош. Кола га већ 
чекају. Сад да тражи свога днректора, илп 
да ce обраћа општини за уверење — одо-



цнпо бн. За то п ја  дођох да вас замолнм. 
да му дате пасош.

-— Дакле ii in  сп 1>ак '?
— Лсеазк господпне.
— У којој сп годинп?
— Ја  сам још y гпмназији. Ја  сам 

мало етарвјл пошао y школу.
— Е, Бога ми, да нпје било твога на- 

соша, она бп ти двојцца прошлл као Јанко 
на Косову. 0  свему ce опет Бог стара, 
рече улравптељ доста троиуто п зазвонн.

— Кажи Луки нека овоме младпћу нзда 
ласош, рече он жандарму. који ce на вра- 
та помоли. — — —- — — — —

После једног сахата већ бесмо y Ма- 
кишу. Совро сиђе с насппа. ла удари лреко 
ливада. Пут беше углачан — као тепслја. 
ДГетелн смо. a нлсмо шллп.

II онда Совро запева својлм леплм, 
звонкнм гласом:

„Равно пол.е, icpiiBo mii je на те, 
пШто мој драги отпде низа те !...

ii »



Ул £ј |јовро je одржао евоју 'реч. Он je 
. .••••. био нека врста правог сахата. Са- 
Џ j хат никад није носио, a опет je увек 
Y знао, које je доба дана, пли но!ш. 

Ma y које време да y вече легне, опет je 
y јутру могао да устане y  које хоће доба. 
Умео je да одмери, колико му треба, док 
коње отимари, напоји н уирегне. Мене 
je пробудио кад je коњма натакао зоб- 
нице. И таман сам био готов u почео да 
пијем каФу, a он дође, па ми рече :

— Све je готово, Можемо поЗш.
ÏÏ кад смо стигјш на сам окомак. Jfpo- 

слона. беше већ лепо свануло.
Совро уставп коње, протр.ва вм очи, 

повуче их за ушч, и они ce стресоше од
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јутрење етудени. па онда оба Фркнуше на 
нос. те тгз њнховпх шпровпх ноздрва. као 
нз каквнх сулундара. нзбпше густп коту- 
ровн nape.

I'Ictok ce беше опасао с неколнко пла- 
менпх облачних лојаеева : a на једнон меету 
поче ce оцртаватн један y хиљаду ватре- 
них боја оперважен небескн кратер, пз кога 
ce беше помолила једна треперава. до по- 
ловпне неба Јзаширена. исполннска лепеза. 
Од ове ce огњене лепезе беше запалило 
читаво небо; a овршине планнна као да 
беху лолнвене растопљенпм златом. Мед- 
ведннк ce беше примакао, с бн рекао. сад 
ћеш га руком дохватитн. Старац ce. чпсто 
намрштио. И ако му je његово гранптско 
чело југарњтг зраццма озарено. опет су 
ce на љему виделе дубоке бразде. што су 
их ту оставилп безбројни векови. A као 
какввм џиновским скутом своје тамно-зе- 
лене доламе. беше ка западу бацио дугачку 
сенку. У овој с)’ ce еенци видели еилни



Д; o.io.MH п дубодолине. У њима као да je 
све join спавало свпјил дубокнм сном.

Деено п лево. докле око човеково може 
досегнути. беше пукла непрегледна пано- 
рама — планинских литида. овршина. и, 
овде онде. од врха до лодножја пролоканих 
окоеина, баш као да им je каква нсло- 
линека рука, евојим џиновешш ноктима. 
y еамо лице запарала. И ова ce панорама 
губила далеко на истоку y плавим конту- 
рама рудничких и ужичких планнна, док 
ce на северу стапала y слве пруге Цера 
и Видојевице. па ce даље испреламала y 
небоојено планпнских седала. док ce, нај- 
лосле. није зауставила на камснтш обалама 
хладнеи валовите Дрине, да одатлс лоздрави 
своју осталу браћу и сестре y поноеној 
Бос.чл и кршној Херцеговини.

Кад ce лође друмом од Пецке Љубо- 
вији, иде ce благом узбрдицом. Мало ce 
каса, a мало иде одом. И што ce човек 
више приближује ономе ловијарду, што по- 
лази од Медведника ла ce веже доле са



СОК0СК1Ш планинама. пред њим ce све раз- 
говетније стане лздвајатп један вис. У првл 
мах човеку ce учлли. као да ce тамо негде. 
на сред друма. лспречлла каква горостасна 
кампла са обе своје грбе. Те су грбе брах 
и сестра. Једно je Бобија, a друго про- 
слопски впс. II што ce ближе am ia прп- 
мичеш. Бобпја тп, чало по мадо. зампче 
за прослопскп внс. док je са свим неетане. 
II онда пред собом вндпш једно сачоставно 
брдо. одовуд голо, без шуме, a озго. по 
врху. штрче неколики грмови п букве, те 
шгледају, као какви грднп прампчци коее 
на каквој џиновској глави. Одмах нспод 
ових перчина човек опазп некакву грдну 
греботину. II кад ce на сам прослопски 
вис до1>е, онда ce тек впди, да ова гре- 
ботина није нпшта друго, до један пла- 
нинскп жлеб. који ово брдо дели на две 
поле. Средином овог горског жлеба јури 
ЉубовиЈ)а, бистра као суза, a брза као очи.

Ова прва пола благог je нагпба. IIo 
њој су инжињери усекли пут на цик-цак
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— еве доле до y реку. Она друга по.та 
отшпла je од подножја па до врха, до.чпни 
тп ce. под саме облаке. Али je њена Форма- 
тгпја једно право природино чудо. Она je 
образована од самих скамењених капнкца. 
Цело брдо изгледа као каква горостасна во- 
штана свећа .крја je вековима горела и кда- 
ппла ce. Пред овил природннм самотвором. 
човек ce ii и.ехотично сам заусташг. Дод 
сазшм врхом rope впдите једиу људоку 
прн.игку. Painiipii.ia руке. a лице окренула 
небу — баш као да ce за неког Богу молгг. 
Одмах нспод ове прилике видига једну 
грдну орлушпну. Рекао би човек. — хоће 
да полети ; ама су јој н крила н ноге за 
брдо срасли. С десна и лева ди.жу ce гц- 
гантски стубовн, образованп од самих ска- 
мењенпх капница. II. овде онде, као да 
ce из брда промаљају некакве џнновске 
руке, да ове стубове придрже, да ce не 
стропоштају доле y реку.

На само.ч окомку, одмах вшие Траја- 
новог моста. би ce човек заклео, да виси



један горостасан полелеј. окпћен безброј- 
ним камсннм свећама и леденпцама. По 
неке од ових леденица дохватају до поло- 
вине овог скамењеног opera.

Све ове елике ir прнлпке, што нх je  
природа вековима стварала, озго па на 
ншке. превучене ет млазевпма мокрине.

Ово бн ce брдо могло назвати : брег 
плача. брег вешгтих суза.

Пошхо су ce коњи добро издувалн. мд 
ce кренемо. Ја  пођох пешке. Како je на- 
cim отишао на небЈзојене савпјутке, ја  ce 
упутим једно.м путањом. Овуда пешцн сп- 
лазе. To сам одмах познао. На понешш 
местима тако je стаза била стрма. да чо- 
века почне несвест да хвата ! Срећом не 
по1)в ce много, па ce опет нзбије на насип. 
И што сам ce влше спуштао. она друга 
половина брега уздпзала ce преда мном, 
као какав велнчанствени иконостас. A оно 
заносно хучање реке. која ce ло.чила и пе-



нушила преко свога неравног каменог ко- 
рита, постајало je све разговетнпје и снаж- 
није. Чииило ми ce, као да хил.аду цод- 
земиих хорова узносе славу творчеву н 
поздрављају прве сунчане зраке, који сад 
баш об.тише ону страну y некакву чаро- 
ллјску пламену румен, кроз коју сташе 
одсијавати читаве мпријаде рубнна и сма- 
рагада.

Требало нам je читаво пола сахата док 
ce y реку спустисмо. Још из далека сам 
опазио онај знаменити римски мост, који 
je овде поднгао онај исти римски цар, што 
je проседао и дунавску Демир-капију. Овај 
ce moot испречио с краја на крај овога 
планинског жлеба. У једном je луку, a при 
врху ce свео y један мали угао •— рекао 
бих сад ће ce ту проломити. Ама као да je 
од спра срезан. Рекао би човек, да су мај- 
сторскн чекићи ту јуче раднлп. A није. 
Од то доба минуло je око две хиљаде ro- 
дина !...

Кад прођосмо и Трајанов мост, Совра



зауставп кон>е. Седнем y кола. Он само 
впкну:

— Б рњ о!
II коњп лолехеше. Раван пут као длан, 

a белео ce. као да je no њему прострто 
убељено платно.

Кад с.мо бпли блпзу .Бубовиђе, из једног 
плашшског аакутка пзби један деран. Једва 
ако му- je било десет годпна. Жпв и лагачак 
као срнче. lia  њему беле рубдне — као снег. 
Лепо ce обуо. М он к'о нма каише. Горе 
малено гуњче без рукава, a с плавим гај- 
танима. На главп полован фсс. алп му ce 
још добро одржала кпћанка.

Гони троје, четворо свпња. Једну кр~ 
мачу. једног нерастпћа, два назпмета п троје 
прасади. која су већ давно пројела кукуруз.

Она матора крмача цичи и бежи. За 
љом прнстаје и онај нерает, a  назнмад и 
прасци све изосхају. A онај син не да пм 
дахнути. Полети као пурак. те крмачу и 
нераста пресретне н на пух их пзагна, па 
лосле скупи и ону назимад. II такб гонећп



h бранећи да му које куд y честар не умакне, 
он je нешто, на евој начпн. псовао. Једном 
сам чуо :

„Одијан вам ваш!... Нећете тамо! знам 
ја куд бп ви хтелн ?! Лукава поганијо ! Као 
да зна куд ћу с љима !... Е нећеш. погани 
скоте!...“ ii онда ce као стрела вину, да 
пред крмачу излетн, која ce беше устре- 
мпла право једно.м густом јошику и узгред 
почела да цичи, баш као да je оној својој 
деци хтела рећи:

„Брже, овамо за мном. да ce од ове 
напасти спасемо !...“

Стигнемо их. Ја  рекох Соври да мало 
сгане. Сађем.

— Добро тн јутро. момчићу ! викнем му. 
Здраво свануо !

Он стаде. Проиери ме. од главе до пете, 
na mu рече:

— Бог ти свако добро дао, брате!
— Бога ми си ти то јутрос добро по* 

ранио ?!...
Ама Јаблан, ми није ту, отвшао доле



батд y Београд.... A овп нас Милосавље- 
вдћд лело сатрше. Нашао са.м лх y њдвн 
y Зеленику. Да тп je да вдддш само шта 
су нам јада почлнлле — да ce човек за- 
плаче ! П говорн. и говорд, да свој мал 
црдчувају, па ја  њлла говорло, ја овој 
црној зсм.би. Чика опет добар. Од добра 
не ваља. „Ја. вели, кметујем селу, a не 
■себи!" A овп му рсузн ухватплп верак. па — 
не mo'iii од љих жпветл ! лзговорл мд онај 
малиш. као какав маторац. a непрестано 
Aie мерио.... Док ће мс од једном уллтатп:

— Бога тп. како ce зовеш ?
— Стево — a што ппташ ?
Он мало сави главу и спусти je на лево 

раме, н стаде ме гледати неком стгпатдч- 
ном детдњом наивношћу, па ће мп рећи!

- Да eu жив ii здрав !... Исти мој 
б4та !!.. додаде као y себп.

To рече. па ce окрете и погледа за 
свшвама ; оне 6exjr већ далеко измакле н 
она матора дојара недрестано цдчд д на- 
гпн.с rope уза страну.



Он дхгрну као ветар. II таман да их 
стнгне. а.ш ce оне шмурнуше y густ један 
пшпраг.

Ја  седнем y кола. Совро ошину коње. 
H још ми ii не стпгосмо до оног шумарка, 
a оне свшве избише доле на друм. He прође 
мало. изби ii онај дечак. Одломио један 
лесковак, трнпут дужп но што je он, па 
их салетео. Ока mi ннје дао отворитн. II, 
најпос-ле, кад и свпње видеше с ким имају 
посла. оне ce умирише и ухватише наспп. 
ка пођоше, каскајућп н по мало цичећи.

И ми их опет стигосмо.
— II ти им баш не даде умаћп '? упи- 

там ra. као шале ради.
Он ce смешио и рубио једним малим 

ножићем онај свој лесковак.
— Чиј cii тп, Бога ти '? упитам га.
— Степана Смпљанпћа, ето ту пз Љу- 

бовиђе.... А, ако Бог да ви ?
— Доле на .Бубовију.
—- Ене ; баш добро !... Ама, кажи де. 

болан, доле за овај наш белај. Ово ce више



од њих жнвеиг не може. Трппмо. тр.пимо, 
па ће нам ce. најпосле. с-мрћп пред очима. 
Још док ce Јаб.тан врати, па му и ово 
кажем. ја  не знам шта ће он радпти. Он 
mi неће опроститл. белн....

— A ко тп je тај твој Јаблан? упп- 
там га.

— Мој старији брат. 0  чо je y Београд 
бати. Кажу да су већ и тамо престале 
чколе. II нас je наш учитељ распустио. 
Нешто ce и овн наши Турци костреше.... 
Јадна ли mi нена њихова!....

..Аха". повнка од једном п устредш ce 
за евпњама. које беху нагле доле реци y 
један густ врбак...

Совро ошпну коње, и мн ce већ нађос.чо 
лрсд прввм кућама љубовнђскнм. Горе y 
страни, на једном лепом заравњу. видела 
ce једна лепа група кућа. На сред среде 
беше једна готово двокатннца. лепо окре- 
чена и ћерамидом покрнвена. На њој су 
били срчали-пенџерн. Правн конак. Око 
ове ce куће беху, као какав венац. лоре-
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],але све oc/ra.ie зграде. и све беху шиндром 
покривене и махол окречене, еем амбарева 
л качара од растовг.х дасака. A авлија беше 
тарабом ограђена —- милина je било погле- 
датп. Сва je лод конац обрезана ; a свему 
еу опет. као кита двећа бпле оне високе п 
дерамидом по*кривене вратнице.

У хај мах испаде прсд нас један џпг- 
љаст момчић, он ме погледа. a no лицу му 
плину неко мидо изненађење. Ја  рекнем 
<Јоври гге мало утиша коњс.

— Чија je оно кућа rope y етрани? 
упитам онога момчића.

Он ме зачу])ено погледа.
—- Е, ти ko токорсе не знаш У
— Па да знам. ваља да; не би био луд 

да те питам.
— Он ce још нешто ишчуђавао. „Овај 

нема четврту дасву,“ помислим, па онда 
рекнем Соври да пође брже.

— Брњош! ловика Совро и бпчем овшну
по арњевима. Кон>и полетеше као ветар.

*
■3? :к



У то je доба мој зет Марко Перовпћ 
био Јјумругџпја на ЈБубовијп. Дочекао ме 
je казатп ее не може. Сестра je гглакала. 
од радостн. Бнла je чула, да еу неки 1,адп 
изгинулл. па ce поплашнла. да ce и менп 
не буде 'што догодпло. Сирота, Бог' да јој 
душу опрости ! Она je менп била п сестра 
ii мајка. Ја  друге мајкс нн утувио нпсам. 
Како ce ко откуд наврати. она му рекне: 
„Ево. ово je мој брат!... Богу хвала. 
када сам га само жива н здрава вндела !" 
II очи бн јој ce напунлле еуза. Од кад 
сам њу изгубио. овај мп je свет друкчији. 
Чини mu ce. као да сам y  некој лустпњи. 
где иема нн хлада ни одморка; ни где статн 
mi где отпочинутп! — — — — — —

Са Совром сам уговорио. да ме чека 
три дана, ла ме je чекао шест. Ово je морао 
с њпм удесити мој зет. He. одпста. лмао 
сам доброг зета. Са свпма je лепо живео. 
Мада чаршијца, па оно мало чиновнпка 

- као једна породица. A има прплика. 
где једно другом хоће очи да ловаде. Ла.
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управо, ii не осетпх кад брже прохуја оно 
шест дана. Иа једно место на ручак, на 
друго на ужину, на треће на вечеру, иа, 
лосле, хајд изнова.

Дође ii дан поласка. Нешто мн je тешко 
на срцу. Нн сам не знам зашто. Мој зет, 
моја сестра — спремају господску вечеру 
y  част мога полаека. Позвалп су све своје 
пријатеље. Капетан с капетаницом дође 
први.

-— A што нпје дошла Рокса? упита 
моја сестра.

Мени букнуше образп.
— А. што, сеетро ? Малиша не сме сам 

да остане. одговори г-ђа капетаница.
11a што нисте и њега повели? Боже 

мој, да оставите саму деду! Немој, жи- 
во'га ïii , да пошљемо Тому, нек их доведе. 
Нска смо CBir ту. Дела — да мало посе- 
димо ! Нећу да после рекнеш: „Мићо, да 
идемо •— деца су с*ама!“ навал.пваше моја 
сеетра.

— Mnlio. чујеш лн шта хоће сека Je-



лица ?... Да пошљемо Тому по Рокеу.п 
Малишу.

— Па ја  ти нпеам рекао нп да пх 
остављаш, одговори капетан.

II Томо пандур оде. Мени ce скиде онај 
камен с груди. II она авлпја, и она кућа. 
ir они гоетп. све мп то спну неком днвот- 
ном cBtnvioiidiv. Ш та ce то са зшом зби- 
вало, ни сам не знаи. Од онога дана. кад 
сам ручао y кући капетана 31иће. овај ми 
сс свет предругојачпо, a душа преобра- 
зила.

Мало за тим дођс н Јово mieap. па онда, 
ето ти ii oua Вилипа и његове поше; a већ 
Саватпја,. латов. и његова Видаиису моглн 
нзостати. Он затури шалу још с врата. 
Сви су ra пазилп ; a из куће мога зета 
нпје избијао.

Најпосде, ето ти и Томе пандура. Он 
je водио малога Малшпу. Дете од пет шест 
година. За њим yl>e — Рокса.... Моје ce 
груди лочеше надпмати. Осетпо сам, како 
mu срце лупа. K'o бп ослушнуо — могао



би га, чпнп ми ce, чути. Моје ce очн с ње- 
лим сусретоше. У љпма сам видео један чи- 
тав свет. Свет менн до сад непознат. To беше 
свет благостхт, свет доброте. свет што нас 
уздиже rope негде y плаве регионе не- 
беске.... Преко љена бела. нешто мало црн- 
пураста, лица, прелети лака румен ; a њенн 
ce велики капди, с дутим ir црним трепавп- 
да.ма. спустише, те ми ааклошппе онај свет 
блаженства; a она лагачка сенка. што je 
њене дуге трепа.вице преко лпца оцрташе, 
упи ce y моју душу.... Кад y вече легнем, 
кад очи склохшм. ова ми анђелска слика 
изађе пред очи. И онда? — Збогом, санче, 
збого.м, благд ноћни одморче !...

Мога зета некуд неста. Све ми ce чпни, 
да му Тома пандур, кад доведе децу ка- 
петанову, аешто на ухо шану.

Саватија латов оде црнчати, како je 
чуо, да je дар из Стамбола поручно кнезу 
Михаилу, да не миче војску. па ће му дати



еве градове редом. па п слм Сакар л малк 
Зворнпк.

— Јест. јест. без Сакара п ма.тог Звор- 
ника мећу нама и Турцтха мира бпхн неће. 
рече Јово писар.

У  том ce на врата пололп један човек 
од својих 45—50 година. С-ељак je ; ама 
je опет y чоханпм хаљлнама. За њим v ie  
ii мој зет.

— Јесте радп гостлма ? учпнл онај 
нови гост.

— À, Степане, откуд тл тако ? уплта 
га г. капетан.

Рокса лрлђе. тс га пољубл y руку. a 
тако лсто л Маллша. Он ce са свима ру- 
кова. па онда рече:

— Ето. вала, ја  право од куће. Чуо 
сам да ce добро частлте л проводлте. па 
л ја дођох, да вам будем друг, — одговорп 
он. смел1ећл ce. II од једном му ce погледл 
зауставлше на менл.

Моја му сестра npnlje.
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— Ето. газда Схепане, ово je мој брат, 
о коме еам тп говорила.

— Нека тп je, госпођо, жив и здрав,
срећан ii честит!....  Баш мн je мнло. Ја
еиноћ доЈ)Ох е пута, a моји ми казаше, да 
je јадан младић кроз село прошао... Јес, 
до.бро су уочпли. Истн мој Веља.... И ,. Бога 
ми. да ce он y  евету пзгуби. твој бн брат 
диг о Ве.вину очешшу.

- Ама. одиста. г. Стево личи на Да- 
киног Вељу, лрихватиће и г. капетан. 1Бе- 
гова ме Рокса погледа испод очију. Она 
јој румен опет сину преко образа, a преко 
уста јој прну један блажен осмех.

Мени нешто прође кроз срце као хла-дна 
летка. — — —

Вечерало ce н вееслило ce, пило ce и 
певадо ce.... Наздрављало ce за мога срећна 
пута. И мене би онда текнуло. И y тај 
баш мах поглед би ме L’okciih пресек о, као 
да ми је хтео рећи :

„Немој itliii. болан, још за који дан!...“



Ама. што ме опет мерп онај чича Сте- 
лан? !... Једном ce окрете моме зету :

— Е. г. Марко. јес ово неко чудо. Ено 
лма ii ону белегу на челу. Велпке црне очн. 
Па нос. па тста. па брада, па све.... A 
каже менн Живанчић: твој Вељо прође па 
лпта: a чнја je оно кућа. Мпсли ја  га не 
познајем. Па и мој мп кпћа рече : ..вндео 
сам једног господина. псти мој бато.... Оде 
доле на .Вубовпју — ваља да Le капетану...- 
А, друкчије није. Сутра мора свратнти 
нашој кући. Нека га впдп Вељнна мајка. 
Боже, ја њене радостн!...

Тако смо ii ураднли.



’/'{ ми олет одоцнпсмо. Совро рече да 
j^^^L'ce и он успавао. Али y томе њего- 
IA  вом изговору беше нечег сумљнвог. 
V Опет je ay било зетовог масла.

— E. не може то тако да буде, рећи 
ћс мој зет, кад ја  почех да ce тешкам, 
како смо одоцнилн. ВаЈва вам ce мало п 
прихватити. A jour нам нема ни газда Сте- 
пана. Тај тд дом ваља видети. Његова 
дочека нема на далеко. A и yityliaiui су му 
— не зна ce. које од кога боље и дочеканије. 
Ако вма где овде на овој грешној земљн 
божјег благослова, онда ћеш га познати 
y куЈш Смиљанића.

Мени ce ништа није: јело. Ta пред зору 
смо готово ii леглн. Ла и огтет ми je годпло



ово застајкнвање. Мучно аш беше растати 
ce с овпм добрим људима. Она на.тена чар- 
шијца, онл њенп кућерцп. она жнвопнсна 
око.тина. — као да ce беху сродпли с мојом 
душом. Чинило мп ce, дамишапоре: ..иди. 
пди! Ади ii твоје срде и твоја душа остају 
овде с нама.“

II онда бп ce преда маом створида она 
анђелска слпка. Ж j'a Giix ce тад удубпо y 
неке тужне мисли.

Та.ман седосмо под хладњак да доруч- 
кујемо, a ето ти нам г. Јове ппсара. Спре- 
мио ce и он за пут. За њим нде Гавро 
пандур. Води два коња под опремом. Једног 
путаљчвћа л јсдног кулаша. Цела спрема 
на кулашу беше господска ; н седло н узде 
и теркије и колани п узенгије л — све. II 
као да je то л сам кулат осећао. Члсто 
ce поносло. Савло лело врат, a овлаш 
грицка жвале од узде л по кашто Фркне 
на нос л десно.м ногом стане да копа. као 
да ce срдло, што ce већ једном не полазл.



Мадо. мало, па би свога друга грицнуо 
озго по гриви, a овај бл тек њнснуо. a вп- 
дело ce да му то није баш толнко криво. 
Знао je он. да je то од милоште; а, после, 
као да je п путаљчић ос-ећао, да кулаш пма 
неко старешинство ; a већ je опазно. да je 
ii њему увек боље, кад овако заједно куд 
y села изађу.

— Ене, жива ми je мајка ! Ја  сам ce бо - 
јао, да нисте измаклн, a оно, ево, где уда- 
рих на пуну софру, рече г. Јово - лисарг 
кад нам дође под хладњак.... Баш добро! 
Ја  ћу мало до Торника, па ћемо до Љу- 
бовиђе заједно. Ето. сад ће и газда Степан. 
Остаде код г. капетана.

И онда одшну корбачем по својој дес- 
ној чизми. На овај пуцањ кулаш ce чисто 
скупи — као оно кад ce спрема да што 
прескочи.

— Кулаш!... Миран!!... викну му Гавро 
пандур. И кулаџг ce умири, алн не молсе 
да отрпи, a да путаљчића опет за врат не



U

грицне. Путаљчпћ одњпсну л на том ce ева 
кавга сврши.

— Ама. ја  смотрдх да Тома спрема 
капетанова кола. He верујем да п љеговд 
неће некуд, рече г. Јова длсар п онда ло- 
гледа y  ме.

Осетло сам. како ме свега подузе не- 
каква топлина.

.,Воже, да неће л онл да нас допрате 
до куће газда Степанове ?‘: помлслим.

— Ево лх где долазе, рече г. Јова лл- 
сар. Ја  логледах. Капетан Мпћа л газда 
Степан упутилл ce озго од канделарпје 
лраво нама. Некако момче водл за љнма 
оседлана вранца. To je бло газда Степанов 
вранац.

Мој их зет дочека на каппјп.
— Добро вам јутро ! Јесте поранллп? 

Тако ! Знао сам ја. Хоћете y Ваљево на 
конак ? !.. He пде то увек како ми хоћемо! 
У село кад хоћеш, a из села кад пусте! 
•оде ce шалптл г. капетан.

- He. r. капетане, ја сан то крив.



Овај мој задругар — к о млађн — чекао 
je на ме, оде ме правдатп газда Степан.

У том пзађе и моја сестра. па им приђе 
руци. —

— Хајде, што ce ти не спремаш ? рече 
јој г. капетан. Ето, сад ће и моји. Газда 
Степан наваљива, да и ја  пођем. II мснп 
je  жао. што не могу; a баш би мн драго 
бпло ; али ce не може. Гранидаје, па, онда, 
ова бурна времена. Свакп час може што 
кскрснути... Де, шта спстала?! Иди, спре- 
мај ce! Ја  п мој лрика остајемо — да 
чувамо Дрину н дринске бродове.

У том звркнуше кола.
— To су моји! повива г. капетан. И 

доисга, то су они били. Лепа господска 
кола — са „сицевима.“ У кола упрегнута 
два дорачића — да прсну од једрине и пу- 
нашностЈг. Кочијашио je Тома пандур. Не- 
што сам и овог Тому заволео! У колима 
г-ђа капетанпца и г-ђица Рокса и Малиша. 
Преко лица Роксиног беше ce просула не-



кака анђелска радост. Менп поче срце лу- 
патп — да искочп пз груди.

„Какав je ово белај са мном ?" пптао 
сам ce.

У том стаде њпска коња. Кулаш бедге 
дочепао вранца за врат —- хтео je да ce и 
с љим мало пошалн; али овај већв да зна 
за шалу, већ окренуо чпвтета. Кулаш ce 
на1>е на нсвољтг, па стаде да врпшти : али 
му путаљчић прискочи y помоћ. Док 6u 
човек ударио длан о длан, он ce окрете и 
•стаде вранда гађати чивтеттша. Једном га 
баш добро мазну, да je п вранац вриснуо. 
Алн нх брзо раставише.

Ја  одем и поздравим г-ђу капетаиицу. 
Рукујем ce и с г-ђицом Роксом. РБена je 
рука y лојој задрктала. To еам лепо осе- 
тпо. Преко њена лида сину опет она ру- 
мен. Ја  јој хтедох нештореЕи; алн. просто 
да иризнам, беше мвг ce језнк свезао.

— Ето, хоће.чо ii ми мало до чпча Сте- 
панове куће. Ја  пмам та.чо једну друга- 
рнду — ћер чдча Отепанову.... Вама није



крпво. тпто ћемо до тамо заједно? упита 
ме она с неком анђелеком наивџошћу. Ја  
заустих да јој нешто одговорим. Замуцам. 
Још никад нисам осетио да сам овако сме- 
тен. Али ме она опет извуче из ове забуне.

— Па шта чекамо сад ? улитаће она. 
Вн рекосте да ћете y Ваљсво на конак. 
Бога 11И. нећете- моћи.

II онда ce окрете својој мајци.
— Мати, г-ђа Јелнца нека седне с нама 

y  кола. Ви се’те rope. Ја  и Мадиша сеш- 
ћемо доле...

— Па јес, чедо моје, сека Јелица ће 
с нама, одговори јој мати.

У  том изађе и моја сестра.
— Ево и мене. И ја сам готова... Сад 

можемо noliii.
— Тн liem овде с нама, рече јој Ма- 

лиша... Je ли мајка?
— Јес. јес. душице моја, сека Јелица 

ће с нама.



— Е. сад како Еемо? окрену г. Јова 
ппсар. Вн ce. ваља да. нећете завућп под 
Соврине арљеве...

— Зблља, умете лн јашптп? окрете ce 
г. капетан менп.

- Е. не у.че ! Где ce он родио — тамо 
h нема кола, прпхватп реч мој зет.

— Врло добро ! Ено му мога кулаша. 
Он ce добро јаше. Може. вала. носити пуну 
чашу вина на длану. па му ce прелитн 
неће. Ја  ћу узјати Гаврнног путаља. A 
могу сестп h y Ооврнна кола. Мени ce већ 
досаднло клицкањс по obidi врлетима. рече 
г. J ob a mi cap.

Тако смо it урадвли.
Опростим ce е г. капетаном и еа зетом. 

па ce онда бацим на рамена г. Јовпном ку- 
лашу. Он ce y прки мах поче нешго ср- 
дптн. Опазио je, да га je некакав туђинац 
узјахао. Хтеде чак да ce пропне на стражње 
ноге. Ја  га мало прошашољнм по грнви и 
пљеснем iio врат}т. Он Фркну на кос. Пође 
мало y страну, па ce опет врати. Стаде



као укопан. Сави оиај свој лепн врат, па 
поче десном ногом да копа...

ÏÏ ми ce кретоемо.
Напред су пш.та капетанова кола. За 

њима Совра. a за Совром газда Степан, на 
своме вранцу. п ја, на кулашу. Далеко за 
нама шлаоје Гавра пандур. на своме пу- 
таљу. —о

Сва нас je чаршнја гледала. Мале су 
чаршије радознаде. Ипшха ce y њима не 
може догодити, a да ce добро не види и не 
пропрати. Овако су ме псто гледали и кад 
сам дошао. Два ce Циганчета пз једне гоми- 
лице лздвојише. Она су каскала поред кола 
лак док не изађоемо изван чаршпје. Пру- 
жала су руке на нас u нешто говорила. 
Али кад ce дочепасмо насипа. коњн пођоше 
брже, и ли лш.чо њпх пројурнсмо, a она 
су непрестано држала пружене руке и 
непгго викала.

Е. враг je онај мој Совра! Он je ка- 
дар да човеку y дуиху завири. Р̂ ад смо



стпгли на савијутак, где насип окреће y 
љубови])Ску долпну. он мало застаде с ко- 
ли.ма. Даде нам знак да га прођемо. Опкла- 
дио бих ce, да je ово навлаш учинпо. II ми 
ra прођосмо. Пред нама су бпла капета- 
нова кола. Коњи беху узелн малп кае. Ја  
погледах y  кола. Г-ђпца Рокса десном ру- 
ком прндржаваше свога малог брата. Напш 
ce погледи сусретоше. Увек онај истп по- 
глед. 11оглед којл усреРава. Она нешто 
рече мојој сест])и. Сестра ce окрете и у- 
iima ме :

— A где су твоја кола ?
- Ево лх за нама. одговорим јој... 

Нетто застадоше — нп ја не знал за што.
II г-ђа капетанида ce окрете.
—- А. мн, ме1)ер, пмамо своје пратподе!... 

Брат Степане — то ти je сад ! Пдемо ти 
— као на заветлну. Снаши Илинци зада- 
IiCmo посла !...

— Ако he. To je наше.м дому дика — 
да добре пријатеље дотекујемо, гостшго ji 
c љубављу пспраћамо. одговори јој газда



'Степан, a свога вранца беше пригнао до 
самих кола.

II док су ce oior овако разговаради, ја  
са.м гледао г-ђицу Роксу, гледао сам њену 
белу руку. KojoAi беше брата -пригрллла... 
Гледао сам ону анђелску благост, помешану 
с неком врстом девојачке схидљивости, што 
ce беше лросула по њеном свежем лиду. 
Она ce не усуди да y ме погледа. Као да 
je знала, с каввом je  страсношћу грле мојп 
погледи.

Кад наступисмо на љубовиђски атар, 
онда ће ми газда Степан реЗш :

- Е, спновче, сто, одавде почитву наше 
њиве, ливаде и забрани... Видиш ли ону 
купасту, зелену главицу, далеко rope под 
■оном „Орљом стеном ?“ Под њом су нам 
-стара куЈшшта. Тамо су иас три пута 
палили Турцн Соко.вани. Оданде до наших 
данаппвпх кућа има добра два сахата. И 
ми. отлен. Богу хвала, можемо доћи својој 
ку1ш, да нигде не станемо на туђу земљу. 
Тамо су нам сад станови. Оганара je Be-,



љина мајка ; али кад je  чула за те, дотла 
je кућн да те впдк, п да те, место евога 
сина, загрли... Mope, днјете. тд још п не 
знаш колико личиш на нашег Вељу !... Збдља. 
ја те join не тпптах. познајепг јптп њега? —

— Мозпајем. Видео сам га баш кад 
сам: ce хтео кренутн овамо, одговортш му... 
Ј а  сам га и лре ви1)ао ; али ce нисмо из 
бднже познавали. Он je од лене y школп 
две године старијн.

— He бих реко ?
— Он je y другој годшш права : a ја  

тек сад свршавам гимназпју.
— Видиш. молпм те. Ko би то рек о?!.. 

И  тн сп га, велиш. впдео баш кад eu ce 
овамо нама кренуо ? упита ме газда Степан 
гласом неке неразговетне сумње.

— П њега и вашег Јаблана.
Газда Степан ce чпсто трже. Он ме по- 

гледа зачуђено.
— A од куд ти познајеш мога Јаблана?! 

Јес, он je отншао доле — да види шта je



бВ

с Вељом, Ово je  скоро петнаест дана, a 
од њега ни абера нема. Сви с.мо ce јако 
окарили. He знамо шта je.... A где сп пх 
баш впдео ? — упита ме он од једном, 
још једнако не верујућп, да casr ја  то и.их 
впдео.

Ја  му нснричах све шта им ce хте.чо 
догодитн y полицнји.

Газда Степан од једном устави коња. 
Усхавпх ii ја.

— И газда Миле их је одбранио ?...
— Бога ми, да ce он није ту деспо, 

они би ти оба страдали.
— Е, Боже теби хвала!... И ти рече 

да je Вељо y руку рањен ?
— У  руку-

И он лело пде ?
— Као ово ја  u ви.
— Дијетс, тебе je сам Бог овамо по- 

слао ! Ја  сам одавно чуо црне гласе за 
Вељу. Једнн ми казаше, да му je топ од- 
нео ногу, a други : није, веЈг руку. Један



ми рече, да лгу je сва ви.тада разнеха. II 
ја  то нпком y кућп нпсазх смео да кажел. 
Мајка би му пресвпсла.... II  тп велиш, да 
си баш видео да носв везану руку ?

— Јес. II он ce том раном поноси. 
Рањен je баш пред ђачком барпкадсш. Онда 
кад je испод топовске ватре бегао сав свет. 
он je, са још некгог неустрапшвим друго- 
вима, подизао барпкаду....

Газда Степан оборпглаву.Заћута. Преко 
његовнх усана прну један лак осмех.

У тај мах капетанова кола скренуше 
y .страну. Ја  погледах. Ми емо били лред 
кућом газда Степановом. Вратннце беху 
шпром отворене. Отворио их онај момчић 
што ме- je ономад онако зачуђено гледао. 
Дочекало насје и мало п велико. Г-ђвца 
Рокса прва скочн с кола. Она загрли и 
пољубп једно лепо плавоко девојче ; посде 
притрча једној старици. те јој притиште 
врео пољубац на руку. Старпца пољубн њу 
y образ. Сггђе п г-ђа капетаница н моја



сестра ii Малшна. Сви ce одоше грлитн н 
љубити. Онај џигљо једнако држи вратннце. 
Гледа y ме и — као да ce још нешто пш- 
чуђава.

Поскачемо д мн с коња. Нека мо.мча- 
дија прихвати коње.

— Синовче. рећи ће ми полако газда 
Степан. о ономе што je с Вељом н мојпм 
Јаблано.ч хтело да буде — ннкод нп речи! 
He казуј ни да je Вељо рањен. Кажн само 
да cir га видео здрава и весела — и н.ега 
и мога Јаблана.

Сав ce онај свет згрну око нас. Један 
ce дечак истаче, па ме дирну за руку. To 
je онај шхо ra ономад стнгосмо кад je оне 
свнње гшшо y обор. Kao да ме je сад хтео 
улшати : „лознајеш ли ме?“ -Ја га поми- 
лујем ио образу и упитам :

— Je ли ce вратио Јаблан?
— И он he вечерас. Долази и бато. 

Синоћ смо добвли абер од кума Ранисава.



— Ево. тетка Јоко. ово je мој брат 
Стева. рече моја сеетра оној старлди штс 
je  мадо пре r-lpma Рокс-а онако тоило по- 
љуби y руку.

— Ве.вина мајка. шану мн моја сестра.
Гтарпца стала па ме гледа. Дуго ме je

мернла. Некакав Јтгоче-н осмех пређе јој 
преко е.межуранпх усана. Доња јој вилица. 
рекао бнх. задркта. Очи јој ce од једном 
напунлше суза. a грудн ce лочеше надц- 
мати. Као да je хтела да брдзне y ллач.

Ја  прифох те je лољубих y руку.
— Жив био. слне мој ! рече ми она 

гласом. који je граничио с јецањем. што 
га весело узбуђеље рађа. Као да ми je 
хтела лолетети y наручја; али ce од једном 
окрете, ла погледа y ону пскупљену чељад. 
Она iix je хтела нешто упптати.

— Пстii бата! лрошапта оно лепо лла- 
воко девојче. што беше десну руку оба- 
вило око врата г-ђици Рокси. a леву Ма-
лшии.



—• Одссчена глава! рече ' једна друга 
старица. која ce беше y  ме загледала. —

— A познајеш лн тп мога Вељу. сднег 
упита ме од једном Вељина мајка, п готово 
поче јецати.

— ПоЗнајем. мати, одговорин јој одп- 
ста потресено, па je опет пољубим j  руку.

Она ме обема рукама загрли, па ме онда 
стаде љубитп y чело. y образе, y очи. 
y  коеу. па опет y чело. па y образе.

— Mo je слатке очи. косо моја. моје 
вихе коврџе : моје паметно чело !.. сине 
мој !!... М ти иознајеш Вељу мога?! топнла 
ce оиа старица y некаквој веселој тузи. И 
сав је онај свет заводнио очп.ма.

— Рекох лн ја. теби. rocno])0 Јелпде. 
да ce мој Веља где y  свету изгуби. tboj' 
би браг Стева могао доћи н узети његову 
очевину, рећи iie газда Степан, па ce онда 
окрете својој чељадд: децо !... дед... тамо 
I i Cmo под велики орах ! Лепо je. Ветрм!- 
Рарлија... A где je бата ? —



— Очо j e  доле судницн. Сад ће п oel 
Рек'о je_ одговорп она Друга етарнца.

XI. одиста. помало je кућа. као што je 
кућа Смпљанпћа. Дом од старина чувен п 
дочекан. Око ове куће и Турцп еу далеко 
обилази.та. Паметнпји су увек гледалн да 
су с њом y дое.туху. И само бп по какав 
рчин шкрппнуо зубима. кад 6u друмом про- 
јахао no који од Слиљанића, с танкил џе- 
вердарол о рамену п којол пеХанкол за 
силавол. У вреле устанка на дахпје, кућа 
Слн.ваниКа бројала je на шесеторо чељадн 
ii двадесет дутих пушака.

Газда Степан ме одведе y собу — го- 
етннску. Она беше лепо налештена. Бнсок 
кревет с краја y крај собе. a no њелу 
прострте шаренице. Иоред дувара. деено 
ii лево, душецп. a озго лелп клечани ћн= 
лими. Свуд y наоколо вунени јастуцн са 
крмезлп пругала проткани. Десно —- део 
дувар покрпвен оружјел : џевердарлма, шп-



шанама, арнауткама. Испод њих ce испре- 
чпле ii две шоце с бајонетима; a под »вим,. 
редом. схоје повешанп гвоздењаци, пећанке 
ii два, као млеком, облпвена сребрњака; 
десно ii лево, впснле су паласке, арбије, 
мазалнце и многе друге ситнице, што иду 
уз добре пусате н оружје.

— Ето, овај je џевердар убио Осман- 
Селим бега Сребрницу. A овај je белокорац 
одсекао главу Везли-аге од Рогатице; a 
оваје арнаутка укапила онога нашег крв- 
ннка Усу Омерова... Сдновче, ти ce не 
би постидео да сн ми одиста синовац!... 
Свака ова, и дуга и мала, кад би само знале 
говорити, могле би ти причатн : о крвавим 
сукобима с Турцима; о љутоме боју на 
Лозниди; о iiecpeliHoj погибији на Чоке- 
шини ; оне би ти знале испричати о иесрећ- 
ној женидби Мирка Перлвшћа; о томе, 
како je Омер Фердаревић одвео Зулејку 
Фатишшу из Сокола... A она би ти ши- 
шана rope знала вспричати. како je Марко-



Смиљанић. наш ђед. проптштао зворнп- 
куше.које су носпле џебану везироврј војсцп 
тпто je био опсео ЈЕознпцу.

Газда Степан mii још хтеде прнчатп о 
■крвавим данпма српскога мученшптва. али 
она плавока ошкрину врата, па рече :

— Бабо. све je готово... Дошао je н 
чнка !...
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/ I Љ. a јде да виднш мога бату, оца Ве- 

љиног, рече ми газда Стспан, кад. 
из собе пођосмо. Да видиш шта ћс он 

¥ рећи. Али тај има срце од камена. — 
Нити знаш кад je весео, никад je карли. 
He може бнти. да н он нцје чуо, да je 
Вел.а рањен. И он опет ћути — као сту- 
дена стена. И кад ја  спремих Јаблана да 
иде y Београд, он ме само погледа, па тек 
рече : .,што шаљеш ово дијете само на тако 
далек пут? Видшп кака су ово времена.“ 
И онда ce окрете Јаблану :

..Дијете.... Пази на себе! Гледај да 
стигнеш на конак y Ваљево. Сврати код 
Дике Обрадиновића. Сваки ће тн казати 
где му je механа. Кажи му чиј си. To je



пријатељ наше куће. Он :he те пртштп као 
свога снна. Сутра дан лоранл — добро по- 
ранн. како ћеш на конак уОбреновац: a 
тамо распптај за Обрада Ћука, II љему 
кажи чиј сл. II то je наш знанац и прп- 
јатељ. Код њега ћеш бпти на конаку. Сутра 
дан — y које доба пођеш, стићп ћеш за 
рана y ]>еоград. У Београду раснитај за 
Поливаков хан. II Поливакп кажп чпј cn. 
Он зна где je  п наш Вељо...‘‘ To рече, па 
ce мало окрете y страну.... Јес, знао je он 
шта je с Вељом, па je опет, као Турчин. 
ћутао. После ce опет окрете Јаблану. и 
оде га учптп, како ће ce y луту владатн. 
„Пазн добро с кпм ћега путем друговатн. 
Ko tu ce на зор за друга натурп. нлп га 
обнђи, илп га пусти нек он измакне. Боље 
ти je e Iiii сам, но срђавнм другом.... Шта 
ћеш, да ћеш, пази коња свога. Од добра 
коња, нема бољег друга, Немој легати, док 
itera не нампрдш. Уморна га не лој, a 
гладна не јалш. Боља му je шака члсте 
зоби но пуна зобница нечлсте. За то je сам



прорешетај. He дај да га други седла и 
узду му меће ; a тп пази. кад седло мећеш, 
да ce крај од Зхебета не подвнје, да ce ка- 
кав чичак. ја  што друго, оздо нпје прпле- 
ппло. To може осакатити коња. па, после. 
нити с њпм можеш стићи, ннутећп.... Кад 
y  механи плаћаш трошак, немој пред све- 
том дрешитп кесу и встресати nape. Има 
певаљалих људп, који само на то мотре. 
ла ће за неколпко гроша iđm за тобом 
преко бела света.... A сад пођи са срећом! 
Кажи Вељи нек дође кућп. Чим ce ово 
схиша ii чколе прораде — отиЗш ће — 
ласно.... Стани де! Ово су мутна времена. 
Сваки ce час може што догодпти. Немојте 
првп трчати да видихе шта je. Боље je 
да вама причају други како je то било, но 
ви другом !..."

—- Ето: да je бату послушао. не би нм 
ce могло оно догодпти y полицпји, што сн 
ми ис-причао. рече газда Степан.



— Ево. ово je мој брат. чпча Дако. 
рече моја сестра једноп жпвахном старцу, 
с белнм лерчпном. екоро до лреко појаса. 
свежтх црта.ча на лпцу н благпм, мудрим 
погледом. Његов збрчканп подваљак п оне 
боре на врату — казикале су. да je ста- 
рац дубоко закорачио y годпне. У десној 
je  руцп држао д|ленов штап — жут н сјај- 
каст. као да je од воска салпвен. Ја  нп 
с;1м не знадох кад скидох капу it прпђох 
ну руци — као каквом старом свештеннку.

— Жив и здрав oiio. спнко ! повпка он 
п мало ce ycnpcir. па ne поче да мери... 
Јес, Бога мп... Добро нам дошао ! окрете 
он нешто мало збуњен. па онда приђе и 
пољуби ме y чело. a ја њега опет y руку. 
Вељина мајка стала па гледа. Пуне јој очи 
суза. a преко лкца јој ce просула нека, 
с тугом и радошћу помешана. доброта 
душе.... Око нае ce пскупила и сва осхала 
кућна чељад, и сви упрли очи y ме. па ме 
нпша грлс и мплују.



— Е. људи. осечена глава ! речс један
сељак, шхо je с чича Даком од суднице 
дошао.

у —r' Ама све . баш. прнхвати. други. ÏÏ 
очп, ii коса.... Па оно чело. Иети. баш!...

Онај Kiilia стао уза ме, узео ме за руку, 
ла е неглш лоноеом час ггогледа ло народу, 
a час дигне оне споје памехне очк, па ме 
погледа и осмешкује ее. Као да шг je хтео 
рећи : „ето, ја те воллм — као епога
бату." Ја га десном руком прпгрлпх и при- 
тиекох уза ce. Он ce није бранио, већ ce 
и сам уза ле прлљуби. To су опазнле 
I ’oiica ii оно плавоко девојче. Оне погле- 
даше једна y другу. па опет y иас. Наши 
ce погледи сусретоше. Лако рзлменило прну 
обема преко њиховлх девојачких образа, и, 
хао на какву команду, обе оборпше очп и 
логледаше преда ce.

— Де, децо. шта сте стали ту, ла нас 
гледате ‘? ! Де да ce мало прихватимо? по-



вика чпча Дако. И онда ce од једном окрете 
коњушнпцн.

Гавро ландур држаше кулаша. a г. 
Јова пиеар нешто разгледа око узде. па 
око теркнја, па око колана. Путаљчић стао. 
па гледа — као млафп. II њему затурена 
о ункаш узда. Впдело ce да су накани да 
пођу.

— Е. г. Јово ! повика чича Дако зва- 
Ш1ЧНПМ. али благим домакинским гласом.... 
ТТТтл je ïo ?... Бога ми. тп то не'ш учи- 
нитн!... Иди де, дијете. водн оне коње y ар; 
скини нм узде н теркнје: попусти колане. 
па јш подај еена!...

— Нема од тога нпшта. чпча Дако. 
Куд су ссбе Тадпћа куЈ^е. па Раниеавље- 
внћа, па Ерковпћа ! Са свима пма.ч зва- 
нпчног посла.

— Послаћемо човека одавде — па нека 
им јавне да ce код суднице нађу: a ти 
седи да ce мало прихватимо. Зар си »:и 
довео овако миде госте. па да их ca>te 
оставиш ? !..



— Како саме? Бог с тобом. чича Дако! 
Ј а  iix остављам: y добру н честиту дому 
Смшванића.... Остављам добре госте код 
добра домаћина.

И све г. Јова ннје jom ни изговорно, 
a газда Степан дочепа за узду кулаша, па 
га одведе y ар, и мало за тим онај момчпћ, 
uiTO нам je вратнице отворио, однесе и тер- 
кију. Путаљчић оде сам за кулашем. Гавро 
пандур само ce смешио. Као да je хтео 
рећи: „знао сам ја, да ce из овог дома лако 
не одлази.“

ÏÏ г. Јова није већ имао куд.
— Вала, чича Дако — y ЈБубовпђи ти 

кметујет, a не ја. Риад те двадесет година 
слуша твоје село, онда п ја  немам куд. Овај 
je еав народ видео да сам хтео поћи, a 
да ми ти не даде. У твојој кући ја, ваља 
да. нећу заповедати, рече г. Јова, као ша- 
лећи ce, a баш ce видело, да би му жао 
•било, да овако лепо друштво остави.

И онда ce окрете Гаври пандуру:



— Гавро....
Гавра га гледа право y о*ш — као 

солдат.
— Јаши твога путаљчпћа, па откасај 

до Торника — иди лраво кметовој кућп! 
Нека je с људпма код суднпцс — око за- 
ранака. Ето н .мено тамо.

— He тако, г. Јово. Иего наш Живан- 
чић нека узјаше нашег зеденка. Одморан 
je. He треба му ни пун сахат, па да и оде 
н вратн ее. Нека каже Обраду твоју по- 
руку. И он ће наредпти шта треба, па. 
после, нека и он дође овде нама. После 
ћете заједно. Т акобпхја урадио. а ти —- 
како тн je драго. Гавро нека остане код 
коња. Све мењај. алп коњма добре сензе 
немој.

На, нека тако буде, чкча Дако. 
Твоје еу беседе вазда бнле мудре. Ти данае 
заповедај. a ја  ћу слушатп! рече г. Јова 
писар и махну на Гавру да иде коњма.



— Хајде. да ce мало леба једе !... Ш та 
je  Бог дао н миловао !... Де, седајте! Тп, 
госпођо, седп ту rope, рећи he чича Дако, 
гдасо.ч добра н гостољубна домаћвна.

— Ја  нећу, Бога ми. Нека rope оедне 
ко од мушких глава, рече госпођа капета- 
ница. Ја  liy сести доле са другнм својим 
другама.

— Госпођо, y мојој кућл ја  ’зановедам; 
a ја  ca>i вазда седео y вашој ку!ш тамо, 
где сте ми ви мосто одредилн, рече чича 
Даво, као шалећи ce.

М госпођа сави своје скуте, па оде и 
седе y горње чело.

— Госпођо Јелице — се‘те ви до гос- 
пође капетанице. С друге стране нека седне 
Рокса с Малишом; a ти, иосинче, седи овде 
до своје сестре. Г. Јово — тп седи овде 
до овог нашег Београђанина, a — мн остали 
cemlie.M O овако редом — једно до другога.

Госпођида Рокса стаде ce устезати. Она 
ће, рече, после са Мконијом.

— Оедн ту, ћери моја, до своје мајкс.



С Иконнјом ce пазп к'о с рођеном сестром. 
To ће бптп ii наша дпка; алл. опет. нека 
cïi увек уз колено својој најци. Девојцн 
je најбоља другарпца — своја мајка. рече 
чдча Дако смешећп ce.

II, госпођпца Рокса. на ове благе п 
мудре речв, овога доброг н паметног чпче. 
сави своје екуте ла седе до своје мајке, 
a свога брата посадп до себе. Малшиа. 
истина. седе. али некако чудно намеети 
уста, a грудп му ce почеше уздпзати и 
спуштати. Као д а је  на силу хтео да за- 
уставп јецање. које г а ј е ,  због нечега. 
почело давити. Сестра га погледа. Разумела 
га je. Она устаде. Помери га до мајке. па 
она седе на његово место. Мали ce разве- 
дрп. Он погледа по сшша нама. н преко 
дица му ce просу нека детпља радост.

Ја  ii г-ђица Рокса дођосло једно спрам 
другога. Ово HHKQ нпје угађао.... Моје срце 
поче да лупа. Она je гледала преда ce. 
Преко лнца јој ce беше просула нека збу- 
њеност, поиешана с чпстом. нп чим непому-



ненол девојачком стпдљпвошћу.... Jour кад 
сам ма-лп био, моја мп je добра мајка при- 
ч а л а  о доброти анђела божјнх. И моја млада 
детиња уобразпља малала je те небеске 
анђеле. Као да нх сад гледам. Једни су 
држалп пламене екуте Бога Саваота, a 
други су с неба слетали доле на земљу, 
те казивалп људма вољу божју. Један од 
тнх анђела ceo je спроћу .мене. To je бпла 
Рокса капетанова; a друти, оно плавоко 
девојче, y белој, као снег, кошуљи и леаом 
од зелене свиле срмали јелечету, што je 
једва покривало половину крмезли тканнца, 
преко којнх одсјајнваху срмалп павте, пот- 
кпћене зеленим п плавим камењем.

Иконија je служпла rocnol^y капетаницу 
и моју сестру Јелицу; а. мало мало, па 
би својом руком помиловала по образу .ма- 
лог Маллшу, и по нешто шанула својој 
другарици. Једном јој рече:

Де. узми, што ce стидши, лудо једна!“ 
и онда погледа y ме. Као да ми je хтела 
рећи: .,ово je све због тебе.“ Али сам опа-



suo, да ii преко њенпх образа прну лака 
ру.мен неког девојачког стида. II она ce 
брзо окрете — отрча журно y кућу. да, 
као бајагп, нешто донесе; a нлје. Нн она 
не зна за што je лобегла, ако не за то — 
да чујемо како јој лепо звецкају њенк. 
као млеко белп. ђерданн.

— Узми. јеј. сине мој : не стиди ce! 
Далеко je клетп Београд! Узмп, јеј!.. Ти 
си овде к'о код своје мајке, — мало чало 
па бимп пришла Вељпна мајка. да ме нуди. 
A после би ме лшловала, п по kocii шашо- 
љила : Мојс коврџе златне.... Моја косо свн- 
лена!... II ти, рано моја, познајеш Вељу 
мога? — упптала бп ме.

— Познајем, мајко.
— Благо својој мајци!... A ви!>аш лк 

га често ? —
— Виђам.
— Радости моја!... И кад cn пошао 

'вамо својој сестри y госте ?...
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V -  - Вндео сам га....
i,— Дико матерлна!... Благо мајди ево- 

јој !... Узмл, јеј, рано моја!... Немој ce 
ншпта стлдети !... И мој je Веља, веллга, 
здрав л жип ?... Бпдео сл ra. веллш, бапг 
кад сл пошао ? —

— ÏÏ њега и Јаблана!
— И Hauier Јаблана?! A зар ти позна- 

јел! л, Hauier Јаблана?
— Кад сам, ламо noniao влдео сам га 

и познао.
— Радостл моја!... To су за мајку ра- 

доснл гласн.... A ја  сам ce, несрећна мајка. 
— брлнула; и нлко мл- не у.меде тако да 
каже. Тебе je сам Бог лослао, да мајци 
довесеш веселе гласе — тебе мн Бог раз- 
веселпо, слне мој !...

Ја  погледах y госпођицу Токсу. Њене
очи беху пуне суза....... Ја те сузе никад
заборавнти нећу.

Ја  л сад не знам, како то бл. Устаде 
и она. устадох и ја. Онл другл ocrante ce-



дећи. Да ли опазише моју заоуну ? He знам. 
Зовнем Совру. Он дође.

— Прежи !... Да ce пде. Одоцнисмо.
— Све je готово.... Ијесдоцкан. Једва 

до Царине.
— A што, бојган, не причекате док и 

бата дође V Ми га сваки час погледамо. 
проговорн нам један еребрн глас. To je био 
глас Иконијпн, глас оне лепе ллавоке. Она 
ce беше левлм лактом наслонила на десно 
раме Роксино. Обе су ме гледале евојпм 
ватреннм очпма, као да су ме хтеле уко- 
рети. што кварлм ово лепо друштво.

—- Xoiiy да ггдем, драге сестре моје.... 
Башег I13- брата јамачно где луту сре- 
сти. Казаћу му да похита — јер га овде 
сви чекају рашпренпх руку.

—- Да ce Hiicii на кога наљутпо ? упита 
ме опет Иконија и логледа лспод очију 
своју другарицу. Рокса je  окретала златну 
грлвну око своје леве руке.

— Воже. зар ce когод може нажутитн



i О-

у оваком дому, међу добрим душама као 
што сте вп?

Иконпја погдеда y Роксу, a Рокса y 
Иконију.

— Па кад ce ни на ког ннсп наљухио, 
што онда идеш?... Даље од Царине п онако 
не можехе ; a тамо ћете стићп да одавде 
пођете ii посае ићиндије. рећн ће госпођица 
Рокса. h  непрестано још окреташе своју 
златну гривну.

— Ево чике.... Ајдемо !... Нсмој, боаан, 
ићн! Останц бар још један черек ! рече мп 
Иконија, иа ce с Роксом окрете н одоше 
rope ш.вивару.

У хом и Совра истера кола.
- Аха, синовче!... Ш та je то ? !... He 

иде хо тако. Сад ћетс! Даље од Царине и 
'нако не можете; a y Царину Кете схнћи 
— хај. до пођете кад сунце на копље сиђе, 
рече чича Дако и пог.хеда y сунце.... Е, 
синак, нема од тога ншлта! Наша je брига 
кад ћеш t u  поћи.... A хи Совро -— хајд’!



Кола под шупу, a коње y ар ! повика 
чича Дако.

— Шта. зар да пдеш, рано иоја? He
rein. живота ми ! Сад lie п мој Веља доћн. 
Хоћу да вае обадва вндим овде.!.. А, Бог 
-с тобом бно. дијете. тн си овде — к'о y 
■својој кућн. Ја  чак мислпм. да останеш за 
који дан.... A што к'о не бн? Куд нтате 
y тај каш црни Београд ? — Ватра га не 
спалила!... Он мп је.доста суза на очп 
натерао.

— Шта. драгане мој, зар миелши да 
идеш. је ли ?... Хоћеш сад ! Овде не запо- 
ведам ни ја  ни тн, но чича Дако Смпља- 
нпћ !... Совро !... На лево кругом! повнка 
r. Јова писар п корбачем оишну по чвз- 
мама. У тај мах врисну коњ y ару. Мора 
да је путалдшћ. кулаш ra je опет грицнуо 
озго по врату.

И Совра окрете кола. Смешио ce. Ђаво 
човек ! Као да je знао, да ми то неће бити
ЈфИВО.

У тај мах вратише ce озго Иконија и



госпођица Рокса. Погледаше за Совром, 
na ce онда упугпше право мени. Смеше ce. 
Осстио сам, да ме je нешто стид. Оне про- 
јуше млшо ме.

— Хајдемо да чнка Даку пољубимо y 
руку. рече Иконија п ђаволасто ce оемехну 
на ме.

Није прошло ни четврт ii оздо ce tiomo- 
лише два коњаника. Познадох Јаблана. 
Познадох h Всљу. Још je носио обсшсну 
руку. Цела кућа врисну од радости. Но- 
трчасмо им сви y сретање. Само чича Дако 
оста пред кућом. Он xohe свога сина ту 
да дочека.... Он ce ие да преломатн — нп 
y жалости, ни y радости. Ових пгпова не- 
стаје y нас. Ја  ce, од то доба, join нн 
с једним сусрео нисам.

— Ми с.чо ce, господине, видели y до-
лпцијн рече ми Вељо и пружи ми руку. 
Видесте ли шта оно хтеде бити и од мене 
и од мога Ј а б л а н а ? ...........................



J: ̂  :ЛН!
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Ј,

: a опет остадох на стану код мог 
•••. газда Мнла. Ово je трећа годпна. 
A ii што бих мењао. Газдарлца Јела 
пазила ме — као да ме je родпла,

Газда Миле тако нсто. Ретко које јутро 
да не би ошкрннуо врата, да видн. да ли 
сам устао. A ја сам обдчно ранио. Оно 
што ce јутром научи — не заборавља ce 
лако. Он бп мп рекао : „а, гле, Bora ми 
сп поранио! Тако, синак, тако. Чнтај, пиши. 
учи — док си млад. Што сад уграбпш — 
то тп je.... Хеј младоети пуста, ја брзо ли 
прођеш !“

Оне године школе су доцкан отпочеле. 
У иризренској ce легпји говорпло, да ce 
ни отваратн неће. Свакн ce чае очекивала



објава рата Турској. Некн сy ce почелп и 
љутити. што ce ова ствар, на очлглед, раз- 
Блачи. A све je спремно. Народ je оду- 
шевљен. Због тога ce. кажу, ii војска по- 
бунпла. Тражпла je — или да je пусте да 
удари на град. или да ce кући враћа. 
Неће она да je од јутра до мрака пљују 
муве....

Некп бл тек рекли :
„Кад ће нам доћн ловољнијн узрок за 

објаву рата?... Да смо Ашир-паши платили, 
не бп нам бољу услугу учлнио. И сад ce 
још оклева!"

A други би додали:
„Море, док оне плашљивнце окружују 

кнеза. од овог посла неће бити ништа — 
видећете! Овоје до сад требало као ножем 
лресећ.и. ÏÏ пусте ли, да ову ствар дочепа 
лукава дштломацпја, онда he све бнти — 
смућкај па лроли. Залуду he нам блти сва 
мука ii наше лежањеА

„Хеј. л,уди. од нас никад п нншта! Ја



олет Miic.imi. да смо пздатп. ГГроклето злато 
— кадро je све да учини !•• говорили сj  
другп.

..Бога mu. a ја  нешто од тога зебем. 
Ово ми je развлачење са евим еумњпво. 
Народ сав стоји — као запета пушка. Ала, 
да га нешто пусте на град — не би ce 
знало нн где му je место : са дрном би га 
земљом сравнио.... He. не. ово нису чнста 
посла! Ту je неки ђаво заб'о свој прст,“ 
прихпати један мој друг. mro ce био упи- 
сао y прпзрснску легвју.

..Ама. нека ме само пусте, ia Бу с мо- 
јнм друговлма први узлететн на градске 
бедемове и ту забости српску тробојку!“ 
рекао je Раде Шуманац. друг Вељин.

Пред еаму јесен пуче глас, даје  пзапгла 
наредба да школе отпочну. Нашу je ствар, 
рекоше, узела y евоје руке европска дипло- 
мацнја. Ma ce свн жшш охладнсмо.

.,Ето, докле насдоведе наше оклевање", 
речс онај мој друг из призренске легвје.... 
..Ако Турцп h даље нс остану y Србији,



ви ово обрите". рече он ir ухвати ce за 
деени брк.

Беше то једне аепе јесење вечери. Суице 
je на заходу. Преко њега превученс две 
дугачке облачне пламене пруге. Као да су 
га демОшх в-укли y своје подземно мрачно 
царство. Оно ce отимало. Водпла ce очајна 
борба. Борба мрака с даном ; борба жп- 
вотаса смрћу; борба овога с~ошш светом. 
Небо ce y крв претворило. И том сс крвљу 
и зезхља облила; a тихо огледало Саве л 
Дунава пламтело je неком чаробном ватром. 
(Јвеж поветарац пнрупшо je оздо нз не- 
проходннх равннца негдашње Паноннје ; a 
већ жутнуло тополоно лисје беше почело 
да шумори некакве заносне кечерн.е бајке.

У том ce врата отворише. На врата 
yhonie два човека.... Могу ли својим очима 
веровати? To беше главом чича Дако Сми- 
љаниК ii његов спн Веља. Веља ми полете 
y наручје. Грлили смо ce и љубнли, као
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два једина брата. што су их дуге године 
ii незнанп светови растављалп.

Он ме после узе за руке. Стеже их. 
па ми ce добро загледа y очн.

— Па. брате. јееи лн мн здравУ... Знаш 
ли. болан, да сам једва чекао да те ви- 
дим !... Јееи ли нас погледо?!

— Здрав сам. драгп Бељо: a ви?... Join 
пнташ, јесам ли вас поглед’о?! Преварили 
сте ме. Јуче сам вас вас дан чекао код 
Чукарпце. Газда Миле ми јутрос рече. да 
je од неког чуо. да ћете тек овде битп у 
пдући петак.

— Хвала ти; a где je газда ЗХплеУ Ето. 
отац je дошао, да му за оно благодари. 
Хтеде ii мајка поћи. Хтела je да впди како 
ти овде живпш. Mope, болан. тп си мн у 
кући много места отео ! Нема дана. када 
ce о теби не поведе реч. Kuha увек дода. 
да те je он првп видео н с тобом ce раз- 
говарао.... II он те je поздравпо. н cbii су 
те поздравпли — и чича Стелан. и наја.



ii стрпна Илпнка и Јаблан.... Стани.... Тебе 
je  још неко поздравио.... Де, чик, погодп!"

Осетло сам како ми пламен пође низ 
образе.

Чпча Дако стао na нас гледа. Пуне 
му очн суза, a као смеши ce. Ја  прпђох 
— да га пољубим y руку. Он. трже руку. 
Загрли ме и y чело лољуби.

— Нека сте живи, децо моја!... Тако. 
Пазнте ce. Вп сте овде y туђинп. Туђина 
је тешка, кад ce нема свога. рече он, a 
глас му je дрктао, као да ће ce сад за-

Ето ii газда Мила. Од некуд чуо, па 
дојурио. С чича Даком ce y образ пољуби.

— Добро ми дошли ! Тако вас хоћу! 
A ннје. к'о до сад. Дођете и одете, a моје 
куће ii не видите, a колико сам ја  соли и 
хлеба y вашем дому појео!... Добро ми 
дошли!... Ш та ради газда Стспан, снаха 
Јока и снаха Илинка?... Јесу ли вам сни 
остали на дому здрави? питао je дал^е 
газда Миле.



— Здрави смо CBir. Богу велпком хвала! 
À  тБОЈн како еу? угшта чича Дако.

— Свн смо здрави н веселп, песелн. 
што y евоме дому види.чо своје добре знанце 
il прпјатеље.... Хајдемо rope! A. што Ке 
мојој Јелп блти мпло! Прпчао еам ја  њој 
— како сам ce y вашој кућн проводио.

II omi нзи!)6ше. Ја  и Вељо осгасмо сама. 
На пољу ce чу и глас газдариде Јеле. —

— -Јесу ли моји здравп?... Знам — 
одлазио си на ЈБубовијуУ упптах Вељу.

Преко његова лица спну нека врста- 
румешг. Он мо погледа. Као да ме je нешто 
хтео уиитати; алп му реч застаде. После 
ће тек рећи:

— Здрави су. На дан пред наш пола- 
зак отшнао сам с чвчом — да им кажем 
збогом. Сви c}' те поздравлли. To су 
добрп л>уди. Свн су нас допратилн до наше 
куће.... Само капетан н твој зет остадоше. 
Они никуд не одмичу. Времена mr ова не 
даду одморка — нн дан.у ни но1у....

Веља хтеде join нетто pehn. Погледа



ме право y очи, као да je y мојим очима, 
на лицу моме, хтео нешто прочитати. Јес, 
то ce познало no нечему, што je било y ње- 
гову погледу; по нечему, iiito je било y 
пзразу црта на лпцу његову.

— Поздравпла те и госпођа капета- 
ница ii.... И он опет застаде.

— II г. Јова писар?...
— И он те je поздравио. Причао ми 

je. како en јахао на његову кулашу. и 
како си ce добро на њему држао....

„Море, онај јаш е!“ повикао je писар 
Јова. Кад смо пошли, сви викнуше — и твоја 
гоепођа сестра, и госпођа канетаннда — 
да г. Јова узјаше мога зеленка, a ја  ње- 
гова кулаша ! Тако смо и урадили. liano'- 
танова су кола шпла напред. Ми за њима 
— исто онако, како сте оно и ви нашој 
кући дошли. Прнчалл су ми — све....

II Вељо ce замисли, па ће од једном 
окренутп:

— Ама, je ли Moryhe, да ми један на 
другог тако личпмо? Они сви. ама баш сви



— ii чнка, ii наја u стрина, па п наш Кпћа 
ii капетан н г-ђа капетаница п.... п сви, 
што су те видели u позналп, кажу, да с.чо
— као расечена јабука!...

И онда одемо на огледало. Огледалн 
смо ce : погледалп ce, па ce опет огледали. 
Чудо божје! Ми с-мо један на другог не- 
обично лнчплн — ii растом п косом. п очпма 
ii погледом h —• готово сваком цртом на 
лнцу; алп откуд и једном и другом ове 
белеге на челу ?... Замислимо ce. Ја  сам 
мпслпо о госпо1)Ици Рокси: мислпо сам н 
о оном плавбком девојчету. Веља мл не 
каза — да ли су ме оне поздравиле. Он 
о томе ћутн ; a мало, мало. па ме погледа 
h —- заусти да ми нешто каже, na — за- 
стане,... И сад ћути. Замнелпо ce. 0  чему 
ли он сад мислп У 0  њој. To знач. I I  —  
погодио can.

Ово ћутање прекиде један жив раз- 
говор. који ce чу на улицн.

- Ta шта Tii мени кажеш ! He no-



знајем ја Вељу ! Ето. овде je свратио — 
овога чаеа. Иде с једшш чичом....

— Има .in везану руку?..-. уппта неко.
— Опет он ! Ама да га ввдпм y хи- 

љади — познао бих га. Нема везану руку; 
али опет. овде сам најтањи. ако оно не 
буде он.

To су били Вељини другови. Сви из 
призренске легије. — — — — — — —

У две трн речи бп одлучено, да  Веља 
остано са мном y стану, и да ce храни, 
као h ја. код газда Мила. (Јд две сс речп 
погодише. Два дуката месечно, двеста ока 
пшенична брашна; два дебела брава за по- 
сек ii једну сланину. Толико обећа чича 
Дако. a на то пристаде и газда Миле,

У вече смо сви за,једно вечералп. Газда 
Миле добио од некуд и тазе рибе — јед- 
ног шарана од две оке. Жут к о лимун; 
a и y  сомчету je било ока, ако не и  B iiB ie. 

A сви смо рибари. Чича Дако нарочито.
Још не бесмо ни y пола вечере, a ето



ти ii Бељпних ,другова пз дрпзренске ле- 
ruje. Газда Мнле их позва на вечеру.

— А. мд смо смазалн два ћевапа. У 
сваком je било по аршпн. рече онај што 
je мало npe доказпвао. да je Вељу познао.... 
Hero дете — понудите нас чашом вина, 
ла ћете одмах впдети . да ми нисмо они. 
Koju ce дају нудпти!

II онда свп поседаше. Онога збора. оне 
веселостп, онога ћеретања — одавно бпло 
није. 0  чему ce ту нпје говорпло ! II још 
ce једна тема честито ннје нн отпочела. a 
већ ce прелазпло на другу. Започело ce о 
рибн. па ce прешло на плввање. Газда 
Миле je доказивао, да нвје нстпна, да je 
риба нездрава — само, рече, кад ce добрс» 
зготови и кад ce вином прелпје. II онда 
би одмах почео да точп чаше. A и беше 
му некако добро црно вино — да га y 
марами носиш. С газда Мплом ce слагао и 
Раде, Вељвндруг; a Срета Шеврљуга joiu 
je непрестано доказивао. да рибу не хреба 
jecTii y оне месеце. y којима нема ппемена



Он je то. рече, „искусио“ сам на 
себи. У јулу je једном појео печена језа. 
па га одмах ухватила грозница, и држала 
га чак до међудневица. Један од Вељиних 
другова оде доказивати, да je лудо веро- 
ватн. да на рнбу може утидатн ппсмо „р". 
Он y то не верује.

— Е, немој ти ту да ми ce правшд 
високоучен! pefen ће му Срета, који je 
mhoi’o полагао на писмо „р.“

Један ће рећп. да рибу не ваља јести 
само на жешке дане. Ha to he додати 
Срета Шевр.вуга. да је ово крај августа, 
па je oxiCT топла вода. Он ce данас с не- 
еим из призренске легије купао, и, речс. 
да je два пут овога лета Саву прешивао. 
Данас je. вели, силазно чак до под град. 
Вода мала — што викад. Око града би 
моглч ii топови проЈш, a то ли пешади и 
коњаници. (Јн мислн. да на град вал^а оздо 
с воде ударити.

— Mope, људи, шта овн наши чекајуг 
Зар не впдите, да војска пропаде погле-



дајући. кад ћс јој ce рећи — или. да на- 
пада. плп да ce својпм кућама врати. Да 
им je неко платио, не би овако радилн. 
Камо срећа, да су нас одмах пустили. Да- 
нас не би нн један Турчнн био y Србнјп.... 
A овако, ја  не знам. je ли нстцна што некп 
прнчају, да je шесх шлепова турске војске 
ноћу протурено које y смедеревски. које 
y шабачшг, a које y београдска град. II 
све iiX Швабо пропушта. Дању пду сре- 
дином воде, a кад ce близу града нађу. 
они к'о наседну: a кад y јутру, a оно ни 
ла1>е ни шлепова.

Неки c}’ y ово веровали. a неки и нпсу; 
али су сви пз призренске легије осуђикали. 
што већ давно н давно није објављен Тур- 
цима рат. Ту. рече, није требало ни часа 
часити. Војску je ваљало одмах пребацити y 
Босну. Тамо je  све готово; a овакб — за- 
луду нам сва мука !...

— Е , децо моја, учиниће чича Дако, 
ја не знам, како бп било с ови.м вашнм 
Турцима по градовима; али Боену није



баш тако лако освојити. Ви то. децо моја, 
не знате. Бошњака Турчина mo’iu оборити, 
метнути му нож под грло, па ће ти и опет 
повикати: ,,е, неАгвлаше; iie'ni. боли !” И
приклаћеш га. И он ће издахнутп, али 
верујући, да га ђаурскн нож не може за- 
клати. Причао мп je Јовета, хајдучки арам- 
баша. — има томе вшде од двадесет го- 
днна — да je са својих трпдесет друга y 
Мајевици сачекао Селим-бегаКавадаревића, 
бесна Турчина, који je много јада задавао 
босанској раји. Селим je јахао на своме 
јагрзу. За њим je ишло шест Турака. 
Хајдуци опале из пушака и сву шесторицу 
оборе с коња. Сам Селпм остане. 11и једно 
га тане ни окрзло није. Пред њега излети 
са.м .Јовета — к’о и сваки горски вук. На- 
слони запет џевердар Турчину на груди и 
— викне м у :

„Сјаши, Турчине !...“
Турчин ce окрене. ЈБегови другови — 

ни ного.ч мрднули нису. A тридесет хај- 
дучких девн упрто на његове груди.



II. шта мпслите. шта je радио ? упита 
чича Дако. a преко y era му прну лагачак 
ос.чех. који je хтео рећи: још сте вн млади. 
децо моја, за ове стварн.

3IlI CBU зннусмо.
— Шта je радио? Сшнао с коња и 

предао ce арамбашп. рече онај, што вели. 
да je овога лета два лут преплнв о Саву. 
h да je увпдео. да ce на београдски град 
маже п с воде јурпшатп.

Чича Даки прну лак осмех преко усана. 
Он настави :

— Селтг-бег баци узде екоме јагрзу 
на врат, па обема рукама распуча кадпвли 
јечерму. па равдрл.и грудн, логледа с пра- 
BUM турскп.ч поносом преко сввх оних. на њ 
наперених, тридесет хајдучкпх цевп. па 
повика :

„Удрц, влаше!... a ' j a ,  бива. сјахат 
Heliy

— l i a У упнта један од Вељннпх дру- 
това.

— Па. плануло je тридееет пушака, те



ce од Селимовпх грудп начшшло решето? 
— je л' де чнча Дако? упита онај, што 
жали, што прво шгје Босна узета.

— He. To нпје дао арадгбаша Јовета. 
Он спусти свој џевердар, па ману на своје 
другове, те н они спустише своје давке.

;,Хајд1, Турчине, пролазн? Нека ти je 
прост живот ! Ти си га данас заслужпо“, 
рекао му je....

Турчпн обори главу. Као да га то по- 
стпде. Он оде. Од то доба није ce чуло 
да je кака зулума чинио босанској раји. 
Ш та в traie,, многи су ирпчали. да ју  je, y 
вшче прилика, бранио -— од какних мах- 
нитих балија и потурица.



d. a сам o Вељом остао y стану код 
Ј'.£Х’:'--газда Мила, све до оног несреЈшог 

дана. Рођена ce браћа ндгда онако 
Т запазплп нису, као што ce ја  п Веља 

запазисмо. Заједно смо шплп до школе. a 
заједно од школе куЈш. Један би другога 
пред школом сачекали, кад би ce десило. 
да којп пре ш  школе пзађе. Цео нас je 
свет држао, да смо рођена браћа.

— Мора да су близанди, рече гласно 
једна старпца својој другн. кад y шетњи 
MiDio њвх про]>осмо.

— Баш ce впди да су бра.ћа, рекла je 
једна госпа на свадбн Миладина Брњоша. 
који je нашег газда Мпла окумио. a нас 
лаш газда повео као евоје прдкумке.



— Нншта лепше но впдетп, да ce овако 
лепо браћа пазе. примехила je баба Схојка, 
кад je оно навпјала платно нашој газда- 
рицп Јели.

— Па они нису браћа, одговорила јој 
снаша Псладија. наша лепа комшшшца.

Баба Стојка зину. Она погледа y Пе- 
ладију. He верује јој. A Пела je и била 
ђаво жена. Често ce хтела нашалпти с баба 
Стојком.

— Нису, очнју ми ! схаде ce клехи снаша 
Пеладија.

Баба Схојка јој још не верује. Она 
одмахну главом :

— Враже !
— Јесх, јесх. баба Схојка. Онн нпсу 

нншха једно другом — колико хи Пеладији 
h Пеладија хебп, умешаће ce y разговор 
наша газдарица Јела. Наш Схева je из Го- 
робил.а, озго од Ужица, a Беља je из Љу- 
бовиђе, хамо негде од Подриља.

Ово нам je обојицп пспричала сама Пе-



ладија. кад смо једном стали пред њену
каппју h с њом ce разговаралд....

Опабио сам одавно, да и сам Веља о 
овој нашој наличностн радо говорп. Једном 
je y сред ћутања рекао:

- -  He може бнтп да тамо, где стрји 
елпчност y лицу, y очдма, y косн. y  стасу 
— нема ii сличности душевне.... А, зна ce, 
да ce стшатпје јављају уфјамно. Антипа- 
тије тако исто. На кога ја, бев објашњпва 
узрока, омрзнем. нема прпмера. да ме он 
може заволетп.. . Ето. мој отац. моја мајка, 
мој стрид, стрпна Илинка, мој Јаблан - 
CBu моји о тсби говоре- с неком мплоштом 
ii топлином — ама као да сп ce y нашој 
кући родио !... После.... после — mia ту 
луно другпх npmiepa, рече он нешто нало
збуњено. — — — ------- — — --- ----------

Одемо једном y Кошутњак, да ce cn|je- 
мамо за пспнт. Tora смо дана и ја и он 
били нешто суморни. Аупг он. ћутим ја. 
Ј а  сам мпслио, где да проведем Ферпје?... 
На моју сестру Јелиду. на мога зета —



на Љубовију нисам смео ни да п о м и ш јш м . 

Ах. Боже. a тамо би век вековао ! Сетим 
ce Совре. сетпм ce Прослопа. сетим ce 
свега.... Сетим ce оног убавог путовања.... 
Ислред мојпх очију прозујаше једне лепе 
кочије. У њима сам видео њу — апђела 
душе моје.... После ce обре преда мном 
она богата coa>pa и онај срдачни дочек y 
кућл Вељнној.... Испред мене шшу оно 
плавоко девојче. Ж као да му чух глас: 
.,бсж№. болан — зар мо ui да нам летос 
не дођеш?!..“

— Једно само не знам. од једном Le 
лрекинутл ^утање Веља.... И онда ce члсто 
«абезекну. Ја  га погледах. Он сс загледао 
y траву. Бохл с нама био, као да je сам 
са собом нешто разговарао. He смедох га 
улитатл : шта он то нс зна. — — — —

Кад смо ce из Толчидера враћалл, он 
ce мало разгали. Разгалим ce л ја. Он Le 
лрви почети :

— А. нема друге !... Ове годинс ћемо 
ce лепо провести. Мало код моје куће, мало

ЈБДАН РАЗОРЕН УМ



код твоје сестре y  ЈБубовији.... Впдећеш. 
то ће лепо бпти. Да понесеш п твојг вно- 
лннт ! Оне циганчуре не могт да слтшам.... 
Теби ћ}' дати зеленка. a ја  ћт чпкпног 
вранца.... Mope, јест онај ппсар Јовпн ку- 
лаш ! А. господски ce држп ! По који пут 
}'3elieMO и њега. Онај rincap Јова — злато 
човек.... А, шта велишУ... Прпстајеш лиг...

— Како год тп рекнеш.
Кад би з' вече. он опет поведе разго- 

вор о нашем лровођенл' о Фсрвјама. Поче 
Mir опех причати, како сз' опнеивалн мој 
пролазак кроз .Ђубовпђз*. па о томе, како 
je чича Степан узјахао вранца н отишао 
да ме нађе : ла, онда. како сам ја  јахао 
пиеар-Јовина кулаша — и све. еве до nai- 
мањих снтннца. Он чак помену, како су 
за нама трчала она два циганчета и викала, 
да mt згделиио којз' пару.... II онда од 
једном застаде. Погледа ме, поћз'та мало. 
ва Le тек pelin :

— A што к"о tu не бн сам тамо отк-



шао?... Кад сп тд — колико да ca>i п ја. 
Ми смо h онако један на другог наллчнп.

— Бог с тобом, Вељо, шта ти то гово- 
риш ? ! упдтах га, a ни сам не знадох шта 
да му на ову будалаштпну одговорим.

Он оборио гдаву, па гледа преда ce. Бог 
зна где су му мислп биле. Ннје ни 
шха сам га шггао....

Пошто смо легли и свећу угасшш, ја  
дуго нисам могао заспатн. ÏÏ таман ми ce 
очи почеше склапати, a Вељо прште y ја- 
сан смех. Ја  ce чисто тргох.

— Вељо ! — зовнем ra.
Он ћутн.
— Вељо ! — впкнем мало боље.
— A ! — одазва ce, као иза сна.
— Ш та ïii je, те ce смејеш?
Он опет ћути. После тек рече :
— Ништа. Овамо нешто о писар-Јови 

ном кулашу.... У мало што не одвали ша- 
pare на Совриним кочијама. — — — —

Сутра дан као да нпшта није ни бидо.
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Нисам ra  смео нн питатп о оном његовом 
еинаћњем смеху.

Веља ce вр.то добро учио. Немачки je 
преводио без речника. И ако je учио лрава, 
он ce беше одао нрнродним наукама. Много 
je чптао ; a no некад бп ce налактпо п тако 
удубпо y нека размпшљааа.

Једног дана довуче пз Народне Вибди- 
отеке читав нарамак Кантове Фп.тосоФнје. 
Прво сам смотрио— „Општу прнродну нсто- 
рпју неба-... K '.iiiKO je пута освануо чита- 
јући one — купуеаре — како nx. je назвао 
Срета Шеврљуга. друг Вељнн п познатп 
јунак нз — прпзренеке легнје. онај Срета, 
што je пронашао. да je београдскп град 
најаакше узети с воде. -

Једнога вечера, ја  сам решавао један 
ђаволски тезкак задатак из једначина, док 
ће Вел.а повпкати :

- Тако je ii нпкако друкчије!
Ја  га погледам. Он беше устао. Пред



њим je био отворен Кант. Он ее од једном 
окрете менн :

—  Ствар je. дакле, са свпм проета. рече 
мп он гласом, као да и ја  знам о чему je 
ствар. У  пра-пра почетку образовања наше 
сунчане систезге, сва материја свију чла- 
нова што припадају снстеми нашега сунца, 
била je  y  једној усијаној магличастој . зајед- 
нидп, чије су гранвце међиле чак иза путање 
Непхунове. ÏÏ то je бно један небески ко- 
лое, једно сунце, које ce окретало око своје 
осе. од запада истоку. И ова ее успјана 
маг.тачаста маса кроз милиуне годпна' хла- 
дила раслпањем својих зракова y  бескрајне 
небеске просторије. И тако je, према не- 
променљивим својствнма махернје, овај не- 
бески 1,шн почео да ce збија y  све мањп 
h мањи простор. И y  колико ce смањивао, 
y  толико му ce појачавало обртање око 
своје осе. Ж та je  брзина окретања на еква- 
тору била страховита. С тога су ce почели 
одлуп.вивахи доједини усијани појасеви, 
онакви, какав мн данас видимо y нашеие



Сатурна. II чим су ce овп појасевн одво- 
jn.iii од своје пра-пра матерпје," u они су ce 
почели брже хладптп, ~а за тшг. овет по 
познатим законгога гравнтацпје, смотаватп 
y своје нове дентре, непрестано окрећућп 
ce око своје осе н кружећн око свога прво- 
бнтног центра, нашег сунца — увек од за- 
пада истоку. Тако ce образовала прва. 
друга, трећа и све остале планете нашег 
сунца. Идок су оне биле y усијаном магли- 
частом стању, н оне су ce, раенпајтћи 
своје усијане зраке по пучшш нсбеској. 
раехлађивале и збијале y ман>п волумсн. a 
TiDi убрзавале окретање око своје осе. које 
je на скватору бпло највеће. И од њих ce 
стали оцеп.Ђивати обручеви, a ови ce. уелед 
брзог расхлађивања, почели сконцентрлса 
вати y својс центре, неп^зестано ce ок]ле- 
ћућп око своје осе, a кружећи око свога 
дентра — планете, a с овим y друштву, 
шестарећи око свога првобитног центра. 
нашег сунца. опет од запада истоку. Тако 
су постали пратиоди нашпх планета!...



Па и сама она пра-пра магличаета ма- 
терија наше целокупне сунчане спстеме мо- 
paia je. y псконп својој. битп y заједницн 
каквог другог. још већег небеског исполина, 
па ее од њега. нстгш путовлма п по истнм 
законима, оцепила н од њега наследила и 
своје окретање око своје осе и своје кру- 
жење око свога првог центра —- опет од 
запада истоку.... Впднш ли, д а је  ово овако 
и никако друкчије?... Сва небеска тела 
стоје y ircïiiM односима једна према дру- 
гим. као што су стајала, док су y једној 
општој заједнпди била. Она су сва потчп- 
њена једним и истим законима небсске ме- 
ханике. — повика он као y неком триумч>у, 
a из очију му je с*ипао некакав досле нео- 
лажен огањ....

После je ceo и наставио евоје читање, 
баш као да ништа ни било није.

Човекова душа мор.а да стоји y неким, 
нашем уму недостижним. односима с веснм-



дп.ма нама неиознатог духовног света. што 
ra  наша душа назире. алп га мн не позна- 
јемо. Она ce усред бујнога весеља п paciio- 
ложеноети од једном окарп и окуњн. a mi 
толе не умемо узрока да нађемо. Ето. и 
менс je. исто као п Вељу. нека унутрашња 
слутња спопала. Једва сам чекао да до!у 
школске Ферпје, да ce час пре крекело на 
тако нама драг пут: а:ш што ce тај дак 
впше лрнблджавао. све мс је већа слутња 
спопадала. Јсдном сам п сам y ееби рекао: 
„ти не иди !... Ти не смеш Нека
Веља essi иде.~

Али то ирође, док би човек окозг тре- 
нуо, па ми онда нзађе пред очи све око. 
Свс баш. II онда душа моја узлети на једну 
чаро.шјску узвишиду, те одатле гледа рај 
ждвота свога. П тад лепо осетлл како ми 
срцс y грудпма заигра. Iloja душа разгледа 
онај прпродин самотвор, она стане да раз- 
браја оне мпријаде рубпна и смарагада на 
вшшнском Брегу Плача. на Брегу Вечнгих 
Суза. па ми ce и ту јавд анђелска слика



њезнна ; моја душа пође мојој сестрн Је- 
лиди. па ce од једном обре иред лепомели- 
ком капетанове Роксанде.... Нп један џбун, 
ни један шумарак. нп једну стазу, хнто су 
y то.ме. мени драгоме, крају, не може да 
видн душа моја. a да ce иза н.их не ио- 
јави њен внгги стас, убава слпка н>ена1... 
Еад h  кад испадне преда ме и оно живо 
плавОко девојче. Оно тек прне као срнче; 
алп њено бајно лнде и. онај веселп осмех 
заиграју ми y душп и њој буде чнсто лакгае. 
И онда скочим и сгш y себп повичем: „хо-ћу 
да идем !“

Још je BeLa бура беснела y души Ве- 
љпној. Он то није казивао ; алн је то душа 
моја опажала. Очевидно je, да je све крио 
што ce y души његовој ломило ; али п под- 
земнн вулкани, ако н не избију на своја 
позната тротла. они опет о себи дају јава. 
било далеком тутњавом, било појединпм по- 
тресима.

Тако, једнога. вечера, он чита свога 
Канта, a ја Гетеову Ифигешгју. Мени ce



задрема. Ногледам на Вељпн с-то. Он ce 
налактио, па млслл. Да лл о оно.ме што je 
члтао? Кобптознао? He хтенем га узлеми- 
равати. Устанем полако. Свучем ce. Негдем. 
Заспим. Колико сам спавао. не знам. Тек 
ме пробудл неки шум. Јапрогледам. Свећа 
још гори. Веља устао. Прекрстио руке, па 
ода по соби. По^е мало. па застане. Гледа 
преда ce и нешто шапорн. док ће од јед- 
ном окренутн гласно :

ЛТа јест, одиста. шта je било y пра- 
IIра почетку свију стварн ?... Једкп веле: 
y  лра-пра почетку свнју ствари био je 
простор. Наравно. пре но што би нешто 
постало. морало je, лре свога постанка, 
иматл простор, где бл ce то нелио сме- 
етлло.... Ta ни сам Господ Бог не бл логао 
нл зрно леска створлтл, ако нпје блло про- 
стора. где бл ce то зрно смеетлтл могло.... 
Другл опст веле : не ; члм поменете a 
пра почетак. т_у морате замислитл и свр- 
шетак. To двоје једно без другога не дају 
ce ни замислитл. Почетак je једна тачка



a с-вршетак друга. Размак вгзмеђу ове две 
тачке, то je време. Све y времену, ништа 
ван времена. За то je умесније ре-ћн: y  
почетку je било време.... Е, алп шта je то,. 
управо. време? Како ce оно јав.т.а y нашој 
свестп? У промени ствари око нас. Кад 
бн све. што je око нас, било непроменљиво. 
ми нигда не бисмо добилп лојам о времену.... 
И то су само оне промене, које ми голнм 
оком видимо — видимо дан, ноћ. лето. је- 
сен, зиму, продеће.... Видимо кад цвеће 
цвета. кад дрва листају, кад цвеће свене,. 
a лпст опадне. Али, кад бисмо ми имали 
микроскопске очи, ми блсмо видели и како 
трава расте, и како ce сокови y дрвећа 
ii шибља пењу и откивају оно чудесно ткиво 
y листа h миришљаве мајске руже и ше- 
боја. И онда бисмо тек вндели, како ce 
п])вд нашим очима, y једној цпглој секунди, 
дзврши више промена, но што нх овим 
наши.м несавршени.ч омима умотримо y је- 
дном читавом дану. И од сваие ове мају- 
шне промене до оне друге има један раз-



мак вреиена. II кад би ce добро загледалл 
y ову непрекидну еноваљку промена. мп 
бисмо оцазили, да у чнтавој васељенл друго 
ништа п не постојл. до непрекидно. вечито 
кретање најсптнијпх делнћа матерпје. II 
тако, зар не бн бнло згодно pelai : y почетку 
je бпло кретање"....

II онда ce Веља замиелп. Стајао je тако 
неколико тренутака. Метну руку на чело, 
па lie тек рећн :

„Па л опет није тако. Они што ово 
лоричу. miajy са свим право.... Како кре- 
тање ?!.. Да буде кретања, мора, пре евега. 
бптн нечега што ce креће. A то je мате- 
рвја : a кретање ce материје не да нп за- 
мислитл без силе, која ту материју ставља 
y покрет. По овомс било би најлогдчнпје 
казати: y почетку je била снла u мате-
рија.... Па ir опет нн ово двоје не бп мо- 
гло ироизвестл кретање. ако не бн пмало 
лростоЈза. Kojmi бн спла матерпју ставлла 
y покрет. 11 тако. окренл, обрнн. мп ce 
•оиет враКамо на оно прво. У пра-пра по-



четку свпју ствари бпо je простор.... Ади 
смо еад тек y једмо.м лавнршпу. лавирннту 
без изласка!...‘:

Он опет стаде. Опет мстну руку на 
чело. Дуго je тако стајао. Иоеле ce од 
једном исправи. Из очпју му je севао онај 
истп огавв, што сам га опазио, кад je оно 
развијао Кантову теорију о постанку евета. 
ÏÏ онда ce осмехну, a no лицу ну ce 
просу нека тамна поноситост. Он повика:

.,Јест. Он има праро.... Нитн je бпло 
кад почетка, нити ће бити икад свршетка.... 
Вечпто je време, вечито je кретање, вечнта 
je чатерија, вечита je сила, —  вечит je 
ii бескрајан простор !...“

После je опет сео за сто и почео да 
чита. И ја заспим. Али ме опет пробудп 
један шум. Веља устао. па ода, час брже, 
час лакше. IIo некад застане. Мисли нешто, 
па опет стане да хода. Прошапће нешто, 
па опет почне одати. По некад лу ce 
преко лпца развуче пакосан осмех ; a no 
некад ce намрштн и узме позитуру, као



да бн хтео ногом да луди о под: алл то 
не учини. Док Le једном. еа евпм гласно. 
почетн:

„Тако je. To je пзван сваке сумње!... 
Она ме впше не волп. To ce đa свим види. 
Слеп je ко не видп.... Вдди ce no свему.... 
A што онако ћути?... Ваља да сам ја  ћо- 
рав.... Она така нпје била док њега нцје 
впдела ; a што га не помпње, н то ce зна. 
To je јасно као сунде. A што тога није 
бнло, док ce с њим није впдела ?... После. 
ми смо, одиста, ђаволски један на другог 
налик. Тако свл кажу. Она само ћутп. 
Крије. II оне стшатије, што лх показује 
према мени, због љега су. Па он п јес леп 
човек. Мушка лепота. Оне живе очп, па 
она мушка етаситост. ла онај смеон. онај 
вечитл осмех на љеговпм руменнм уснама. 
морао ју  je очаратл. Ko je мени крив, што 
сам сметењак? Сметењаштво je прво сме- 
шно. па одвратно. женама нарочито.... He. 
не. ја  нећу да идем. Остаћу. Остаћу овде. 
Хоћу да доврпшм своју студпју о постању



света. A он? — Нека иде — сам. Мора. 
Ја  hy га нагнати. Нека пх. нека ce усреће !... 
Ја  нећу ничијој срећп ногу да подмећем.... 
Њој ii њему нарочито.... Јест, јест. познао 
сам ја  то још оног дана. када ce оно о 
њему први пут повела реч.... A шта јој 
значи оно: „кулаш ce пропе.... Хтеде да
га збаци. али ra он само пљесну по врату 
h двапут руком превуче преко његове. као 
злато жуте. гриве. II кулаш стаде — као 
укопан, ii само лоче да копа ногом!” A 
кад нам ce погледи сусретоше, она од јед- 
ном ућута. To сам бар опазио. II још сам 
нешто тада опазио. Видео еам, како јој уз 
образе букну нламен.... Она мисли да ја 
не знам шта то значн!... Па и оно. што ме 
Иконија једном ушгга : „де, чик. погодп. да 
ли капетанова Рокса хебе вшие воли или 
твога Стеву?к — Хм. Зар ја  то све не 
видим?!.. Јест. Иконија зна све. Од дево- 
јачког ока ншдта ce сакрити не може."

11осле ce мало ућута. Гледао је преда



се. Очевлдно je, да су му млслл летеле 
иетим нравце.м куда н љегове pean. Он ce. 
одједном. трже. Погледа y мој кревет. To 
беше страшан поглед — логлед гладнога 
вука. Моје срце стаде лулати.... Он корачи 
два корака. па застаде. II опет обори главу. 
Нешто je л сад миелпо. 0  чему? To би 
јединл Бог знао.



Ш  'то ce више дрнближавао Петров-дан,
 ̂дан нашега поласка за ГБубовнђу п 

— ЈБубовију, Ве:ва je постајао све 
'f туробнији, узнемвренпјџ, замшпл.енпји. 

И лепо caii опазпо, да ce, сиромах, охима, 
али све узаман. Узео бп да што чита, алп 
би му ce погледи укочили на отвореној 
књизи. Он нпје читао. Он je мислпо. И ове 
су га мисли убијале.... Ствар je са свим 
јаена. Он je капетанову Гоксу заволсо, за- 
волео — до лудила.... Има .вубави што ти- 
њају, што планудају. Вељина je љубав са- 
горевала. Она je била вулкан, вулкан што 
за собом оставља пустош и развалнне.

Било je крајње време да и ја о целој овој 
ствари мало озбиљније рдзмислим. Сви ce



конци ове жалоене драме укрштају y једној 
јединој тачци. У  томе. што ја и Веља y свему 
један на другог личимо. Ја  еам Рокеанду 
заволео свом душом својом..,. 3'  првим к.ш- 
цама љубавп има пуно жилнда. Њпх нпје 
могуће све умотрити. Опнсатп join мање. 
Истина je. да ce њенп образп зажаре. кад 
нам ce погледн сусретну: нстпна je. да ce 
моја душа топила y зраци.ча ове анђелске 
појаве: али je истпна и то. да y њеним 
очима сине некакав небесни пламен. кад ce 
о Вс.ви поведе реч. Наклоност. коју сам 
опазио према менп. само je одблесак њене 
л.убави према Вељи. 11 y колнко ме je по- 
родпда Веллша обасппала мплоштом. y то- 
лико ce ii y њеној души разбуктавао пла- 
мен љубавп према Вељи, a еимпатија према 
менн, слици Вељиној. И ја. звеван један. 
y томе гледах Рокеандину љубав према 
мепи ! A. као за пнат. нпсам хтео да чу- 
јем један унутрашњн глас, који мн je че- 
сто наговештавао: ,,она воли ВељуА

Ја  сам тај глас првп пут чуо за со-



фром оца Вељиног. II онда сам скочло — 
да бежим, да мога супарнпка не дочекам. 
да cBojm i очнма не влдлм развалине своје 
лрве л.убави. Алл онда и она скочп. II то 
ме збунп. Збунлло бп свакога. Оне очл, 
онај поглед, онај внтл стас — кога још 
не бн збунили, опилп — залудели?!.. A да 
сам само запазио, како она прва с кола 
скочи. како ватрено стаде да грли ii љуби 
оно лепо плавоко девојче, па како при- 
трча Вељиној мајцп. те јој врео пољубац 
притшлте на руку !... Онако ce само своја 
мајка љубл; a зар Вељлна мајка нлје л 
њрна .мајка ?... Ох, ла л опет мл ce чинл. 
да то тако влје, да то тако пе може да 
буде !...

E. a од чега ce то Ве.ва прсстравло? 
Ш та je то НЈегова дутла умотрлла?... Joai 
плтам, И1та?... Љубав je вечлтаеумл.адица. 
ЕВена je основа чежња, a потка je пре- 
зање. Она ce од труна престравл. Она у 
труну влдп и свој рај, п своје разорене 
наде.... Нлје му нл оло без ичега, кад ме

8Ï:



oho дочела за руке. кад м д ce уппљк y  
очи, па повика : „море, болан, ти сп мл y
кући iffloro меета заузео!...” A он je то 
хтео рећп: .,тн сл ми y  срду Рокспну 
-чного места отео!“

Јест, то je то значило.

To je било y очи самог Петровдана. 
Испите смо положлли одллчно. Веља мпје 
лзгледао врло расположен. To п мене мало 
охрабри. Таиан je сад згода. да му поме- 
нем; алл да хоће он. нелгго, дапочнепрвиГ 
Одавно нлсмо диралп y ово тугаљпво пл- 
тање. Као да смо ce оба нечега плашллн. 
Били смо уговорплл. да погодпмо Совру, 
да нас баш он возп; али je Совра некуд 
отпутовао. како нам каза газда Млде....

— Дакле, л то ce сврлпг, почеће. сре- 
Јшјг, прво Веља.... Сутра имамо Петров- 
дан. Хвала Вогу!... Mope, што недга твога



Совре? Прекосутра ти ваља поКн. a ја  
ћу. y нме Бога, наксутра.

Она ми ce соба окрену. Ш та му сад 
ово значи? II добро сам ce одржао. Само 
га. као шале ради, улптах:

— Како то — „прекосутра тн ваља 
поћи?!" — Ја  мислим да си хтео рећи: 
„прекосутра нам ваља поћн?“

— Имаш право. Требао сам ти раније 
казатп; алн сам те хтео — обрадовати....

И он ме чудно погледа.
— Ја  те не разумем ? !
(Јн ce мало збунн. To сс могло познати. 

Али ce брзо прибра. Он поче:
- Ја  сам умолио нашег ректора, да 

h мени допусти, и ако сам правник, да 
с природњацима ове годнне идем y екскур- 
зију. Он ми je допустпо. Бн му join it 
MHJio. Чуо je, да ce и ја  бавим природнпм 
наукама.... Помисли cako, ово нам je марш- 
рута: идемо на Ваљево. Пећемо ce на
Медведник.... Одатле 1\у видетн Бобију н 
— Прослоп, a отлен ce види Baypiili, a



с Баурпћа ce видп валовита Дрпна.... Ое 
ове после-дље речи изговорп с некнм осо- 
бптпм нагласком. За тпм наетавп са свгох 
хладно :

— После ћемо culm y Поћуту. a одатле 
прекрхати преко брда и дохватптп ce Дпв- 
чпбара, Маљена, a одатле сићи y низпје 
Беле Цркве, па после ce латдтн Овчара п 
Каблара. У Чачку ћемо правитн малп од- 
морак, па ћемо ce онда кренутп Столовила 
h најпосле Жељнну. Као што впдпш. пмаћу 
прилпке да иосматрам п Формацпје ватре 
h Формацвје воде — ова два цајвећа нен- 
мара на овој величанственој грађевпни ва- 
сељенској.... A тп ћеш, y име Бога. поћп 
h Jiojmia h  твојпма — на Љубовлђу и на 
.Ђубошгју. Поздравићеш нх све. Моју мајку 
ii мога оца пољубпћевг y руку.... Кажп 
свима, ето мене, на петнаест дана пре, но 
што ћемо y  школу; a отуд ћемо. y нме 
Бога. -заједно, — ..певајући п пушкс ме- 
ћу!ш!“ —

Веља mu овај свој ллан откри 'с нео-



бдчном хладноћом. али п тоном, који je y 
дапред наговештавао, да je то његова тврда 
одлука.... Ствар ce. дак.де, окренула са свпм 
на боље. Сад je допгао ред. да и ја  своје 
учшшм.

~~— Баш добро, рекох му. — Као да 
смо ce договорплп.... Ја  сам баш лшслцо, 
како да ти псшенед ?... Моја ce браћа деле. 
Хоће очи да доваде.... Ево ти писма. Hâ, 
па прочитај. Ја  морал y лоје Горобиље — 
да браћу, како тако. измирпм.... Од онаке 
јаке задруге. ira шта хоКе да буде!... Ино- 
косност на селу, готова пропаст, готова 
сироматтина ! A моја je i.-yha y Горобнл.у 
ii прва и кајача. од кад ce за њу зна....

У први мах опазио сам. да ce Вељинн 
образи запдамтеше неком чудном ватром, 
кад чу. да н ја  неКу да идем на ЈБубо- 
вију. Али кад му поменух браћу, њихову 
завад-у и деобу п кад му пружих писмо, 
он ce мало умирн. Усхаде. Узе писмо и 
стаде ra читатп. Оно je било као поручено. 
Ево hit a y ње.му пише :



-Ужице. 4. Јуна 18s*

Драгп мој Схево!
Ако си рад чутн за наше здравље, зш сохо 

тп, да рсчет. Богу хвала. с-вп здравп. a што 
ое веееља тпче. оно тп je давно нашу кућу 
оставпло. И, како год хоћеш. нпкаква нач до- 
бра y кући нашој!... Онај пекспјан, снаха наша, 
снашла je. да Бог да, горска неман, кућу нам 
разори п y чел>ад мржњу и заваду поспја!... 
A они мој смољо. не бпло га. како да му рек- 
нем. пустпо. те га овај белај узјахао и зави- 
лпчпо. па шњго1 витла. куд јој њена женс-ка 
ћуд мпгне!... Вло, те велпко зло, y кућп шш 
ее раепртвло!... Тражилп смо y капетана Штула 
изун. да ce дпјелпмо. Ваља бјежати од зла. 
na 3ia y ropy, нлп y воду. Он ce много затеза. 
Велп ii он : „штета je, болан. да ce овакав 
дом h оваква задруга поцијспа. Алп кад п он 
впђе. да. нам ce под шљеме, Бог с нама бпо, 
нодвукао сам нечастпвп, он онда рсче : ,,чи- 
нпте шта знате.... Алп хоћу да п онај из Био- 
града да своју рнјсч...."

Ето. сад знаш муке наше. Чтш овај мој 
абер пршшш, a ти јаши коња. на полази 'вамо 
нама. Петротшје Ппвљак снио je до.ве нешто 
луча ii катрана.... Мотп п ni ibidi. Добрп су му



коњи. A нешто ћемо му ii платитн.... He дођеш 
лп. онда, до годпне, немаж коме додазпти!... 
To тп je наше брацко поздравље!...

Твој брат, Мидун.

— Иа ти ово; одпста, мораш ићи ? по- 
вика он, a на лицу му ce указа некака 
притајена радост.

— Као nuo впдиш.
— A кад мислшп да мо’ш бити готов'?... 

Ти овпх Ферија треба да идеш и тамо на- 
шима, рече он и мало ce као замисли.

— To he зависити од тога. хоћу лн 
моћи браћу измирити.

— A ако nx не могнеш измирити V
— Онда ћу остати да н ја  при деоби 

■будем. Ако лрвстану да ce не деле, иокло- 
нићу им свој део; a ако не хтену, одвојићу 
га, па ћу га дати Циганима, a њима не.

Веља ce беше зампслио. Као да ни сду- 
шао нпје шта сам му говорио. И онда поче 
Енше y себи но онако :

- He идеш тн, a не идем ја.... A како 
lie нас сви погледати !



— Па пдн, човече. ти !... рекнелг му. 
Алн он ми не даде нн доврпштп. Он окрете:

— He, не. ја  не могу. Нпкако ја не 
могу —- без тебе нарочито. A особито, ја 
еам толико наваљивао на нашег чичу. да 
ми допустн, да и ја  е њим цде.ч. Па сад?... 
Ш та би он рекао '? He. не, то бн бпло де- 
тињасто од мене.

— Оставн ти то мени. да ја  све уре- 
днм како треба!... I I.via ту три етотине пу- 
това ii нзлаза. Зар би. болан. могао оета- 
внти своју стару мајку, да за тобом чезне 
ii да свакп дан погледа, кад ће јој ее њен 
јединац помолпти? He зна она за твоје 
екекурзнје. нн за твоје вулканске и нептун- 
ске Формације. Она зна, да о Петрову-дне 
сви ђаци иду својим кућама. lie. не. ти 
мораш променитп свој план. Се.ч тога. ти 
би ii мени учпнио једну љубав. П јаим ам  
тамо који су mu милп п који he ме погле- 
дати. Xohy да нм одеш н да mi кажеш,
шта л е је  помело, те mi не до!)Ох....  Поеле,
хоћу, још неког да ми поздравпш!..



Ја  ту укутах. Одазио сам. како Вељи 
букнуше образл. Он ме оштро погледа. У 
тоие погледу бсше нечега, како да кажем 
— да не кажем животињског, алл свако- 
јако — тако нешто....

— Хоћу да ми поздравиш и y место мене 
омилујеш u пољубиш малог Кићу. С њим 
сам ce прво пз твоје куће упознао. И томе 
ггознанству имам да благодарим, што су 
пзмеђу мене и тебе и твојих добрих уку- 
ћана зас-новане ове миле и драге везе прн- 
.јатељства и срдачне љубави.... Упитај га. 
шта учини с оним проклетим Милосавље- 
вићима?... Јесу ли ce једном смнрнлл ?

И док, сам ја  ово говорио, опазио сам. 
како ce Вељине груди ихире, a лице му ce 
ччсто поче преображавати. Он од једном 
скочи. Рашири руке и паде ми око врата.. 
Он ce, просто, гушио од узбуђења. 0 н no- 
вика :

— Стево, брате.... Олрости!... Сад ви- 
д1ш... Ми-смо, одиста, браћа, браћа poljena.



вшпе него рођена.... Радп како знаит. Ја  
liy слушатн !...

У тај мах зачу ce нека граја на улнцп. 
To су били наши друтови. Међу њима je 
био ii Срета Шеврљуга. ВБегов ce глас 
најпре л чуо. Весео као ir свакад. Нимало 
га ce не тдче, што je пз једног предмета 
пао, a из трп нпје нп полагао. Оставпо je 
то за јесен, док ce мало боље спреми ir 
прибере. A већ je, вели, пронашао пут, 
како lie га пуститп да „поново“ полаже....

— Платпће оканпду вина, ако нам буду 
измакли !... Хеј. голп сннови !... Јесте ту?!..* 
повнка он h бану на врата. За њиме у!)Оше 
још њпх петорица, свп до једног јунаци 
пз призренске легпје. Али опет — то су 
ii добрн другови п добрл ђаци. Вез њих 
нпкад Hii једно ђачко весе.ве није могло 
да буде. Ta пм je особнна остала још нз 
.доба кад су ce, после бомбардања, спре- 
мали да узму београдски град на јуриш. 
ÏÏ ове смо ce вечери, што но кажу, тур- 
■ски провеселилп. В ш п г  смо и код Bajie —-



наравно y један по поноћп. Па и то je 
611.TO на предлог Срете Шеврљуге. Веља 
ce био расположно, што нигда до сад. —

Сутра дан нам газда Миле јави, да je 
ii Совра ту. Бпо je чак y Крушевцу. Веља 
je скакао од радости — као мало дете. Био 
ce решио, или да га Совра вози, или нпке 
други.... Првп дан по Петрову-дне могли 
су рахат стићи y Ваљево. Тако су били 
поранилп.



утовање je што и опнју.ч. Оно тн .
'y :  мало но мало. душу уљуља y неке
|А  заносне снове. a срде покрене на живљп 
, рад H откуцавање. Путовање je. y 

неку руку. зурка, кроз коју наша душа 
најрадије г.теда днвоте овога белог света: 
оно нам ошкрињује завесе, иза којих je 
пукло поље наших жеља н нашнх пожуда.... 
Путовање ти свакога мннута пред очп нз- 
носп незнане дражи незнана света.... Реке. 
потодн; њпхово заносно хучање н шумо- 
реље ; камене клисур.е. cime н стрме лн- 
тице. далеки плавн врхови нланинекн. што 
ce, рскао бпх. као какав горостас-ни знд. 
нснречпли тамо на далеком зренпку. те ту
међе пзмеђу ове дрне земље и rope плавог



азурног неба : испрекидано вескање тшшје, 
почињућп од несташне жутовољке, што 
као трен ока пз џбуна y шумарак прне, п 
са.мо учпнп: liyi>yiii-lin, iiypyiii-]iii !... па до 
сурог орла y облаку, што својим моното- 
ним шшктањем прекида онај танани вео 
неме тшпине што je заогрнула та.чне не- 
проходне гудуре и дубодолпне ; од итлене 
ii веселе веверице, што чисто пркосећи н 
зачикавајућп своји.м вратоломшш скоковима 
прелеће с гране на грану, с дрвета на дрво. 
непрестано држећи корман својгог вунастпм 
црнпм репом, те тако одржава на карару 
повијања вптих гранчпца са њешш вра- 
голаетпм љуљушкањем н обзирањем чае 
лево. час десно, час доле y честар и шу- 
марак. a час rope на врхове зеленнх јела 
п букава, па до оног тијаног брујања ми- 
рнјада мајушнпх внсеката; од неуморне 
пчеле радснпце n малене бубе Маре, што 
лази преко еавела лиска, na до вреднога 
мравка работника, што ce под евојтш огром- 
ни.ч пленом угиба. носећи га преко својих



доллна. урвпна н дубокпх удоља, — све 
су то, учинл нам ce, нашп стари позна- 
нпцл. јер они сви мрморе једнгга и истим 
немуштим језиком. којн душа наша п душа 
свију народа чује п разуме.

Оно, док сам отишао до Горобпља сво- 
јој браћи, н оно. док сам ce вратно y Бео- 
град, учпнп.то ми ce, да je то бно један 
кратак ii с.тадак сан. Сад сам ce пробудио. 
Оне веселе п тужне успомене, што ce пред 
мојом уобразпљом размотавају као какво 
свпоно невестпио ллатно, — сад су опет 
лостале једна тужна јава.

Брзо сам свршно посао y моме Горо- 
бн.ву. Браћу сам лоделно, a то ће рећл: 
нашу кућу Јзаскућпо. Друкчпје и нпје 
могло да буде. Завада. л омраза 6euie. што 
но кажу, препгла н на пее н на мачке н 

- на врапце на кутњем слемену. Јединп 
спас блла je још деоба. И ја дам свој при-



станак. Поклонио сам ем ii евој део. A шта 
еам ii могао друго радити ? И онако би га 
свех разграбио. Свет je такав. Он волн да 
што туђе макне, но своје да очува. Браћа ми 
као дадоше реч, да le  ce од сад пазптн. II 
још мж нешто обећаше. Слаће ми, веле, сваке 
јесени по качицу кајмака, no врећу ја- 
бука ii по коју дебелу овчију пастрму. 
Нека ce, веле, зна, да ни ја шгсам без 
никога свога.... Па и сад ми спремпше за- 
струг скорупа. Није бпло згоднпјсг суда, 
a спремили би, веле, и више. Спремише 
ми ii једно печено пиле. Лепо печено!... 
Само што je с једне стране бнло модро, a 
с друге преплануло; a оно што je мало до- 
носило на лучеву смолу, то je за то, што 
ce y нас rope ватра потпаљује лучем.... 
Збиља, кад je ве! реч о лучу. моја ми 
6paLa обећаше, да ће ми о јесени послати 
и коју депаницу дуча....

— Ви то доље купујете. рече ми ста- 
рији брат.



— A ми тога овде имамо. хвала Бшу. 
доста. прихвати онај млађп.

Кад сам дошао y свој стак. газда Миле 
не беше дома. Газдарица Јела рече. даје  
отшлао некуд y село, не бп ли, колпко то- 
лико, вересије прикупио. Она ми даде и 
једно писмо. Погледам, Вељин руконис. 
Иредато je ваљевекој поштп. Пођем да га 
отворим. Заетанем. Осетио сам неки дрхат 
y срцу. Затворено пиемо има y себп не- 
чега шхо застрашава. Ko очекује зле гласе. 
бојп ce, преза; ко очекује добре, јога впше. 
По мојој ce главп просу чихав рој мпсли. 
Миелп електричном брзпном носе, и елек- 
тричном брзнном ФОтограФшлу. Учинило ми 
ce, да сам впдео све —7 н како су га до- 
чекалп — п како ce с њим сад забављају.... 
„Хеј, срећнн Вељо!” отрже ce пз мојих 
груди један дубок уздисај....

A требао сам рећи :
„Хеј мој кукавнн Вељо !"



Ово писмо као да je j  некој хитеби 
писано.

Нека сам места једва прочитао. Оно je 
глаепло :

„ЉубошДа, 12. Јула 18'**

Драгп мој брате Стево.
Ето, једва уграбих прплику да тп пншем. 

Имам много да тн ce жалим. Шта je то, те 
je део свет уетао да ме ивазива? ! ÏÏ као да 
ту има п твоје крпвице. -Пустпо сп ме сама. 
A морао сп знати шта ме ’вало чека. Да те брат 
није позвао да çe делите, заклео бих ce, ;да 
си и ти у. овој завери.... Помисли, овамо свнi
•само за те rnrrajy; A за ме, ама као да нп 
жпв нпсам. Како ме који сретне, прва му je 
реч : ,,а што Стева није дошао?" Па и мој 
•отац три пут за те тшта ; a кад му казах, да 
еу те браћа одазвада да их поделиш, он ми 
речс: „штета! Гденпјсјакс задруге, ту нема 
Kvhe ни кућења.“ A дгојој ce мајди напунише 
очн суза. Жали што и ти ниси дошао.... „ О н ,  

рече, нема своје мајке!...“ И стрина Илпнка 
уппта: „Вељо, рано, a што нам инси довео 
Стеву?! И љега je сва наша кућа погледала. 
Мп њсга не двојпмо од тебе.<<: Па и мој чнча



Степан рече : „море. спновче, прпчувај дер хп 
ову твоју кућу. Јер ако Стева дође—  може 
Tir, болан, дићп о ч е в и н у А л п  Кића. Кпћа, 
он ме je двадесех иуха угаггао. што нпсп до- 
шао, a двадесех, хоћеш лп доћп'?!... Иконпја 
еал10 ћутп. А. видим, п она бп ме уппхала. 
Стиди ce. To сс лепо познаје. На Љубовију 
још нисам пшао. Нконпја ми je два пут гово- 
рпла да одс.ч. Ја нпсам хтео.... Да си тп овде 
п којекако. Сеетра тп je доле. A ја?... Ја тамо 
никога свбга немам. Чнча Степан сухра полазп. 
Зове h Alone. Вели мп: тп јаши вранда, a ја 
ћу зеленка.... Сиромах мој чпча Стелан!... Је- 
дпнп он стојп још на мојој страни. Његов ce 
вранад, знаш, јаше, све једно, као п ппсар- 
Јовин кулаш.... Eue. збпља, y мало шхо не за- 
боравпх! Овдеје, болан. n писар Јова. Дошао 
je епноћ y сам мрак. Хоће мало, велп. до Ва- 
љева. Њему hy н предати ово ипемо. У Ва- 
.веву нма пошха. Овде нема. Он јаше на 
кулашу. Плаго њсму !... Hero, чујеш Стево, ја 
ћу хо само хебп поверши: али еамо — нох!... 
Ево, иеко всћ долазп.... Пази добро!... До нае 
схојн, па да буде дела етвар спасена!... Hero 
-  кад ја хамо дођем, онда ћеш еве чухи....

Твој ВељаА



Ово сам ппсмо неколико пута прочитао. 
II увек са.ч ce на љеговом завршетку зау- 
ставио. Ж речп и мисјш обмотава некакав 
аветињски сумрак. Оно што бпх желео да 
видим, не впдим ; a оно, шгго видим, нема 
свога разговетног облика. Видлш нешто, 
али je то више неко привиђеље. Видвм.... 
To није вшпе производ здравога ума. To 
je  одсенак сенке његове. — — — — —

Цео овај дан мпслио сам о Вељи и оном 
његовом писму. Изађем мало да ce проше- 
там. Впше сам лутао но шетао.... Ш та je 
то bito je узбуркало дувсу Вељину? Где 
лн je правп извор овој замућености дувге 
његовеУ Јесам л и то ја?  Па, ево. ја  сам 
ce повуко. Пуство сам га, да ce сам за- 
грева на толлини њених анђелеких погледа. 
Она, управо, и прлпада њему. Онв су ce 
лрво видели, позналл, ла, јамачно, в за- 
волели. Мене je тамо донео rO случај.... 
Што je случај свијо, нека случај и раз-



веје.... Ја  нећу впше никад вндети нп Љу- 
бовиђу, ни Љубовију. To je bito могу да 
учпнгог. ÏÏ то ћу учиннтп. Овај остатак 
школскпх Ферпја провешпу овде. Ihra ce 
шта читати, a пма ce где шетати. Ето. те 
ii таке мисли водиле су ме тај дан по бео- 
градскпм улицама. док he меједан добро 
познат г.тас зауставпти :

— А, гле, јесте bu то, г. Стево?... Зар 
сте ce већ вратилп?... Зар тако брзо?!... 
A где вам je друг, г. Веља'?... Каква вас 
je то сила од њега одвојила и — ’вамо 
нама донела?!..

Ја  ce окретох. To je бпла наша лепа 
колшпшица Пеладија.... Ја  сам бло, тако 
pehn, пред својзш вратвма, а, Бог н душа, 
ни данас не знам. како сам ce то упутио 
своме стану.

Ја  станем. Она ме гледа оним њеннм 
враголастзш очима. He, она ме не гледа, 
Она ме сажиже. Признајем. да ме je нека 
топлина почела подузимати. Погледам je. 
.lena je, пуста — као уписана. Очи црне.



црње од трњина. ЈГице чисто, бело и вечно 
насмејано. Јагодпце облила нека провидна 
румен. Чело сведено на округласту амај- 
лпју, те овој лепој женској главп даје неку 
особиту драж; a они црни п свиони пра- 
меновн њене косе, што ce њпма несташно 
игалика некакав тпјан поветарац, чисто и 
душу h срце y човеку занесу, док, опет, 
оне малене јамице, што ce на њеном белом 
лицу, a под сенком оне свеже румени, час 
јаве, a час ишчезну — како то већ хоће 
њени, час јачи час овлашннји лепршајн 
враголастих осмејака, — просто су y стању 
човека да оплју н да му на очк навуку 
ону врсту сумрачја, кроз које ce неосетно 
срља y страст. a из страстн y грех.

- Ене. ви етс то, лепа комншнице! И 
ви ce још чудите?... He чудите ce ! Te црне 
очи шта jour Hircy кадре да учине од слаба 
човека ? ! одговорим јо ј , тев онако без 
икаква смисла ; алн ја  за то y лал' што не 
добих преко зуба ону њену. као снег белу 
шаку. Замахну, па je спусти. РБена ce



срдвтост завршп једшга благим п мекпм. 
осмехом, осмехом што заносп. што ошгја. 
што залуђује....

- Одиста вас питам, што сте ce тако 
брзо вратили? До краја вашпх Ферија има 
још пуне три недеље.... A где сте оетавшш 
вашег друга ?...

Ја  јој пспричах све. Она ме je гледала 
ii слушала — шпне сањалички. П онда ће 
ми од једном рећи :

- Нисте га требали пуштати сама. Г. 
Беља није прп свему здрављу. Њ емује, по 
каткад, мутан поглед.... Те су болести и 
тешке ii страшне. И баба Стојка ми јед- 
ном рече : „ово момче једе нека велика 
изнутрица. Нпје само тело. и његова je 
душа болна. Дај Боже, да то не буде она 
иста бољка, од које je  патио и мој весели 
Жива !...“

— A одашта je патио баба Стојкин 
Лчива? упнтам je. Алл она окрете главу 
y  страну. и на ово пихање не хте ми од- 
говорити.



I Lac га мало ћутање. Она га прво пре- 
кпде :

— Па што не свратпте по којп пут? 
И моме би Ilepu било мнло. Ионјбмислио 
да сте ви браћа. Сад зна да нисте.... „Мени 
je  мило,“ рекао je једном. „кад влдим, да 
ce овако лепо два млада човека п а з е a 
ту неки дан упита: „ја их сад слабо ви- 
ђам.... А, ха, збиља, сад je распуст. Они 
су отиниш својим кућама....“

У том je неко нз авлије викиуо :
—■ Пеладија !
— Ку ку мени, мој Пера !
И онда ми брзо пружн руку. Ш та бк. 

ја не знам. Тек ми ce учини, да јој je 
рука y мојој задрхтала.

Кад сам дошао кући, затечем н газда- 
Мила. Вратио ce с пута. Како му би мшш 
кад ме внде. Прва му je реч била : и.мам 
ли каквог абера од Веље. У том и газда-



рида Јела донесе још једно лнемо. Од кога 
ли je оно '? Дошло je преко Крупња. Отво- 
ргш га. Погледам. Од Веље. Боже. шта 
му je, теје  овако лзврн}-о руку. He мо'ш 
да му познаш руколлс. Развучена слова. 
Некн редови бллжп. a некп даљл један од 
другога. Ппсато je четпрп дана доцније 
но оно прво....

— 1 Sell je  oiro на Љубовлјл. помлслнм. 
Нека ме језа прође. — Како ли je тамо 
прошао?... Да му.иије преко уеана скллз- 
нула кака тамна, a можда л кака страшна 
реч ?... A речи су одблееци ума. оне су 
оцртаји наших мпслл.... Ево шта мп. ве- 
селнпк. пише :

„Д>убови1)а. 14. Јула 18s*

Драги Стево,
Ово je већ друго пномо што тл шплем. Тп 

ћутпш. Нп жнв ce не чујеш. Сад тек впднм, 
колико ја miaou пскренпх прпјатеља. Hero можда 
ce још imcn нп вратпо нз твога Горобпља, a 
ја те џаба осуђујем. Како било. да бпло, тек



мени je xèim.'o. Ја тражнм, да je око мене 
чиста сатуацпја, a она ce све впше замућује. 
To ce од мога ока не може сакритн, ма да то- 
свп крију. па п сам Тома пандур. Збиља. бнди 
смо на Љубовијп. Лепо су нас дочекали. Бар 
ce впдело. да еу ce трудили, да замажу ону 
иогрешку.... Кад ме je твоја сестра впдела,. 
бризнула je y плач. Мора даје и она опазида. 
Она, истина. вели, да je од неког чула, да су 
те браћа одазвала. да пх поделшл : али ја ви- 
дпл. да н она неког врага од мене крије!.... 
Паитвоме зету жао, што ce то десило.... Код 
њих смо бнлп на ручку. a код капехана на 
всчери.... Ах, мој драги брате Стево, ја сам 
тп y правоме смислу несрећан!... Сви су ме- 
држалп као мало воде на длану. Али je ТО' 
било голо притворство. Она je само ћутала;- 
a кад нам ce погледи сусретоше, она сва y 
лицу заггламти. Издаде ce. Зна да ми je не- 
верна.... Иеверница!... И сви опет њој држе- 
страну. ГГознаје ce то. човече!... Мало, мало, 
иа ce о тебп поведе реч. И она опет Кути. 
Heke ни име да ти помеве. Мисли да ја то не 
видим. Ади ћу ја њи.ча свима доскочптп — 
само ако ми ти хтенеш пом.оћи. У те ce је- 
диног уздвм ; a ако ме још и тп пзневериш,,



онда нпје вишс вајде нп Богу вероватп!... Ја 
can ce, међу тпм, тврдо решпо.... Борпћт ce 
— на смрт п на жпвот. Преко мене мртва 
могу, алп преко жива неће !... 0  овоме само 
нпком нптттта.... Пст!... Бво их! Чтјем mi ко- 
раке ! !... Е, нећеш, погана веро!... Још бп тп 
нешто ппсао: алп и сам впдшп, да еам опко- 
љен.... Глуво je доба ноћп.... Просхо, све ce 
протпв aient* оксшпло!... Сад збогом! До скорог 
виђсња ! Како ce ова ствар буде сврпшла. ја- 
Biihe — тебп прво.... твој

Веља.

Ово ме je пиемо још впше потресло. 
Свака ми je његова реч била сулгњпва.... 
Сумња! Освоји лн она једном себи какво 
место, она ra после лако не улушта. Сумња! 
To je нека врста заразе. До шта ее она 
дотакне, она то н окужп. I I  тамо, где je 
било бистро. она замутп. Куд год прође. 
она оставља свој талог. Сумња je no ееби 
мутна. I I  њен je извор мутан. и њен je 
ток мутан: a оно. куд она дере да издере,



то je те:к мрачан понор једног општег не- 
разбора. Исто je тако н с мојим јаднпм 
Вељом. Већ и ја  разговетно видим, да му 
je душа болна. A његов ум — шта je  с нлш? 
Он. пстина je, даје од себе гласа; а.ли тај 
глае није више онако звонак, као што je 
некад био. Куцнпте га.... Он шобоће. Он 
je напуко.... С тога су и његове миели 
искочиле вз колосека здраве логике.... Оне 
су удариле y ледпну. Обручи здравог су- 
ђења попудали еу. II оне сад јуре y — 
незнан !...

Мислио сам да му одговорпм. Нисам 
смео. Војао сам ее, yamuiliy rope. Да тра- 
жим декара да му покажем Вељина пнсма, 
да му испричам све што знам.... Во.вку 
ваља лечити док je мања, док je y првом 
поникуУ.... Аја! Ни то нисам смео. Ta, 
то би било, y неку руку, да ја  први о Вељи 
изнееем тако ружан глас.... Хтео сам, нај- 
после, да ову ствар поверим газда Милу.



Он je оцу Вељпном. па п целој кућп њп- 
ховој. великн пријатељ. Нож’ да бн он 
што знао. Hir то не смедох. To би бвло 
да ce опет од мене прво чује; a то би зна- 
чпло убитп човека.... Бптп чорав. бптд 
слеп. бити глув. нем; бптп богаљ — то je 
све ружно; али нзнетп за кога да je по- 
мерио памећу, то je.... Страшно!... II зар 
да ја  то за Вељу првн изнееем ? He. To 
не могу. За то ce реишм да ћутпм п да
чекам на одредбу самог провпђења ! -------

Самоћа човека убија. Она je што и 
тамнпда. Ноји ce другови разишли. Ја  сам 
као оно залутали ждрал. Нема ми ни Срете. 
Јамачно нлје ни чуо да сам ce вратпо. 
A моме ce повратку сад није могао нп на- 
дати.... Узмем да што читам. He лде. Мп- 
слн mu одлете на другу страну. Одмах шг 
Ве.ва пред очи пзађе. па онда ето и ље- 
говпх писама. A то ме и тера од куће. До- 
чепам капу. па пвђем — куд било. Тако 
сам и данас радно. Иза1>ем на улицу. На



коју бих страну? На коју бпло. Тек да ce 
куд било оде. Погледам десно. Смотрнм на 
капији Пеладнју. Испратила свога Перу. 
Он овог часа замаче за ћоше. И таман 
да пођем на ту етрану. To je хтело да 
буде — онако само од себе; али y тај мах 
газда Миле те преда ме....

— Добро те не взмаче !... Врати ce! 
Добили смо поруку са Љубовије. Од твога 
зета ii сестре. Мислили су да ce још ниси 
вратпо нз Горобпља.... Веља нам нпшта 
не ваља. He смем ти ни казати шта je. 
He дао Вог ни најгорем душману! Сиро- 
махчнча Дака! Ш та га под старост снађе!... 
Снаха Јока ће, просто, пресвпснути.... Није 
шала — то једно дете, па да их то по- 
стигне.... He знам шта учини Совра V! Ево 
an  ii пасоша. Ни часа не часн. Сви те 
преклнњу.... Хеј, моје весело дпјете !... Само 
тебе помиње. Ннког себи не пушта. па ни 
своју неерећну мајку.... Ево Совре!... liant 
добро. Одржао реч ! —
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Ја  просто не знадох шта бп. Спреадих 
ce — на двоје на троје. Око кода ce ис- 
куии.чо пуно деце. Ту je и газдарпда Је.та, 
ту je снаша Иеаадија. Свп ћуте. Седнелг 
y коаа. Пођем.... He зна>г. да ли ко.ме п ка- 
зах збогом!...

Посде један сахат, бплп смо дубоко y 
Макшпу.



fcgxg&x&z 2&Г
Ж  ' oj>a Да Је газда Миле наговестио 

-jigÿ':,'; ' Соври. да мало живље тера. Могли 
•|)Ki смо ce кренути из Београда око ве- 

черн.е. a стигосмо на Колубару — ro- 
тово за вида. Скела беше на овој страни 
и само очекнусмо док ce један возар од 
механе врати. Вече беше тихо. Оздо од 
Саве шгруши хладан поветарац, a на за- 
паду ce повукле две трн златно-дрвене 
пруге. Високо rope на хоризонту неколико 
перјастих облачака чисто су пламтели y 
некој руменкастој позлати. Окосино Мисло- 
ђина, врхови високих топола и танких ја- 
сика, дуги, зелени врбаци —• као да беху 
преливени неком ФОСФорасхом златно-руме- 
iiOM пеном; a гррураве борвце I»‘олубаре

ЛЕДАН ГАЗОГКН УМ 1



што лх je тијан вечерњи ветрлћ. као на 
какав конац. уз воду нпзао. преливале су 
ce y мпрпјаде треперавих ллашгаака. којц 
сy  ce, рекао бпх. y једном трену ока и 
палплн л гасплл, док. најпосле. не почеше 
да бледе лод тамлим велом првог вечерњег 
сутона. II само јол1 што као алем б.шеташе 
y врховима зеленлх дЈзва златан крст п 
јабука на зволпку цркве обренрвачке. Ово 
ce двоје oenie стопило y једну сјајну т])е- 
пераву звезду. To беше потоњл одблесак
потоњег сунчаног зрака.......  Т-амр rope
под .Миелођином. монотоно je откудавало 
звоно на овну поводнлку. a иза овога 
чује ce блека оваца. и један звонак глас.

„О.... Ст...а...н..лг...ја !"
II оно :
„Ој....Хој !!.."
II док je ово „ој !...хој !" лагацко изу- 

мирало y овом тијаном вече|зњем еутону. 
дотле je. оздо друмом. клоколиро крештаво 
крцкање товарних рабаџпјских кола. bito су 
нослла трговачке еспапе за Уб л Ваљево;



a rope страном чуло ce опет ајскање 3'мор- 
них ратара, што су са стоком својом xn- 
та:ш кућама својпм. По који слепи мшп 
тек би обележио мрку бразду испред мојих 
очију. И онп полазе — на први лов свој.... 
С оне стране Колубаре впдп ce једна црна 
група. Неко впкну:

„Скелеџија !... Скелу 'вамо дај!...к
A далеко оздо од старог колубарског 

брода јекнуше двојннце тнхо п мелодично, 
оно познато:

„Хајдеио Маро, да јавнмо овце ;
Ја hy овце, a тн ћеш јагањце.-

Више мене, rope на једној рачвастој то- 
половој грашг, зацвркуташе y гнезду тићи. 
Намештали су ce, да под крилпма своје 
матере одспавају ову тиху и благу ноћ.

Одсели смо y Обреновцу y гостионицн 
код „Три војводе“. Ту смо хтели да ce 
ма.10 прихватпмо, да мало и коње одморимо,

10*



па да лдемо даље, док ће мп један сед 
старац прлћл и ушггати ме :

— Ама, јесл лн тл то, Вељо?... Што 
ce, бо.лан, не јавнш?... A зар тн не знаш 
где je Kviia Обрада Ћука, него да одседаш 
ло механама?!..

— Hir мислите за Ве;ву, сина газда Да- 
мњана Смнљанића из ЈБубовиђе?... Ја  сам 
његов друг п добар пријатељ — одгово-
рим МУ

На оне речл старац ce. члсто. успрси. 
Нзмаче мало главу u ллећа y страну — 
као да ме боље промерл. Он одмахну главом.

И ти баш нлси ншдта род Be.iai 
Дамњановом? улита он, joui једнако ме- 
реЗгп ме.

- Ништа. Ја  сам од Ужида, a он, ето. 
лз Љубовиђе,

Е, днјете, нека си здрав и жлв!... 
a ја  блх ce заклео, да сп мога пријатеља 
Даке спн.... A ако Бог да‘?... Ужицу? -

Ile. Иде.м сестри на ЈБубовпју....



— Ене, па ти hem проћп баш поред
куће Дамњанове п газда Степанове!... Знам. 
свратићеш им — велиш, друг ти je Berna. 
Поздравп их животом и здрављем! Само 
им реди: поздравља вас Обрад 'Кук ! To 
je  доста.... Ш та сам ја  соли н хлеба појео 
y тој кућн, мој дијете !... Тестит дом!... 
Ама ви к’о рекосте, да сад пођете? Не- 
мојте!... Боље je да пораните. За јутра je 
свака работа напреднија. А, после, с ве- 
чера нема месечнне. Он ce рађа тек по 
поноћи.,..

Тако смо ir урадили.
Кад сам ceo y кола, месец не беше од- 

скочио ни за добро копље. ÏÏ тај дан jom 
за сунца стигоемо y Царину. Даље ce 
Beli није могло. И коњи ce беху са свпм 
заморили. Сутра дан смо опет пораншги. 
Прошли смо Проелоп, a зора још не бешс 
забелела. Кад y ЈБубовиђу ствгосмо, беше 
ce већ лепо одјутрпло.



Кад cy кола окренула уз ону узбрдицу. 
каплјп Смпљанпћа. беше ме обузело неке 
су.морно осећаље. To беше дзвесна врста 
страве што je pal)a тамна дедзвесност. Блло 
je  нешто гато ми je леддло д ерце д дуплу. 
Преда siHOM je зјалло некакав незнан ло- 
нор. Из њега je плрло леден дах. To je  
блла некаква поћ. Hoh je та хладна као 
лед, a мрачна као пакао. Моја je д.ул1а
прсд собом назлрала једну таку hoL .-------

Морало ce чутл клопарање иаших кола. 
кад затекосмо каппју лглром отворепу. Ја- 
блан нас je дочекао на каплјл. Горе пред 
кућом беху ce свп искупплд. Смотрпо сам 
л чпча Даку л газда Стелана, л стрлна 
Нллнку л —- Мконпју. Ја  скочим с кола. 
Назовем Бога Јаблану н упптам га :

— Ш та ради Веља?
Ол мп прлхватл Бога. па he тужно од- 

говорлти:
- Веља —■ ружло радл !... Ено га где 

ода ло собл.... Ода — једнако. II дању л 
Hohy.... Ода л — Бог с нама бло. сам са



собом говорн. Никога себи не пушта.... 
Од јутрое ce к о  мадо беше примирио.... Свп 
смо ce Богу мо.тади. не би лн ce на наш 
дом с-мидовао....

II тако стигосмо пред кућу. Поздра- 
вимо ce; a.ui немо, без речи. Чича Дакн 
ifpnIcM руди. Он по.тако трже руку. па 
прошапта :

— Жив бно. синко ! Више не р.ече ни 
р;чн. Само што му ce пз груди оте дубок 
уздах. ( )н ce окрену оно.ј чељади. Нешто 
им je хтео рећи. Његове ce очн зауста- 
виихе на Иконијп. Њене очи беху пуне 
еуза. Шлинка стала код ње, па јој нешто 
говори. Она ce зацену од плача,. па по- 
беже y кућу. Газда Степан >ш приђе.

— Баш tu хвала, синовче ! Већ те од
синоћ погледамо. Он само за те пита. Кад 
сам му казао да ћеш доЗаг, он ce чнсто 
разведри. u тек ме од једном упнта: „А
вози ли га Совра?..."

— Мека Бог сваког обрадује, па и нас, 
рече газда Степан и окрете главу y страну.



— Овде je, рано моја, л госпођа Је- 
лнда. Нека јој Бог да здравља! — Да ње 
нпје, не злам шта би блло и од наше ве- 
селе КадлвкеХ) Хоће жена. просто. да пре- 
свпсне. Ово je трећа ноћ, како око на око 
нпје свела, те je јутрос госпођа Јелида на 
зор одведе — да мало прилегну, те да ce. 
јадннда. мало мало, одморл....

— A кад сн. спнко, п з  Београда? npnl)e 
mu опет чича Дака. Сад ce мало као прл- 
брао.

Кажем му.
— Ббгме, добро сте стнглп ! Далеко 

ce лзмако Београд. клетп !... Де. децо, шта 
схе стали?!.. Дете, rope дод великп орах! 
Изнесите простлрку н који јастук. Да ce 
човек мало одморл....

Али y тај мах зашушта негато преко 
дворишта, зашушта као невидљнв шу.м. To 
je блла Вељлна мајка. Она није нл спа- 
вала. Умор беше савладао тело. алп je дукга

*) Тако ј<> звала Нељину мајку.
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остала будна. Она je чула неки шумор 
пред кућом, чула, па скочила. Ишда je — 
час брже. a час лакше. Као да je нешто 
ослушкивала. Ја  јој по])Ох ка сусрет. Она 
ме угледа. Готово чолети. Иаде ми око 
в|зата, a од себе не даде јава.... To беше 
вшпе сенка, a сенке су неме. Груди с}' 
јој ce дизале п спуштале. док од једво.ч 
удари y дубоко јецање:

— Сине MOj.... ти дође!... Јеси ли ни 
део мога ВељуУ... Он једнако за те пдта !... 
Боже, смилуј ce на ме грешну !...

И y тај мах звекнуше окна на једном 
лрозору гостинске собе. И окна и 1Герчива 
искочигае — као да су била од паучине. 
На прозору ce указа једна разбарушена 
глава. Беше зинула н — занемнла. Она 
два ока светле неком потмудом ватром. 
Црте на лицу развучене y некакав самртан 
страх, помешан с неком врстом дивље 
■освете. Бељина мајка полете ирозору. Ико- 
вија врисну, као да je на гују стала.



— Cime, Вељо, ево твоје мајке!... He 
бој ce!...

Она глава само ce исправп. He гледа. 
Зјапи. Из ње je куљао некакав мрак. Из 
руку му je лоптлла крв. Беше ce грчевлто 
ухватно за доњи остатак ћерчлва. Изгле- 
дао je. као мачка, која вреба мплга и на- 
мешта ce, да на њ скочи. Хтео je да лс- 
кочн на двориште.

Ј а  му лриђем.
—- Ве.ло, ш тајето , болан?!.. Зар тако- 

дочекујеш твога Стеву'?!.. Пмаш поздрав 
од газда Млла л газдарице Јеле.... Срета 
Шеврљуга трпста чуда, што му ce не 
јавшп....

Он стао па ме гледа. Његова ce уста 
почеше склапати, a лиде прелпватп y једно 
облпчје што буди сећање на нешто што- 
нам je лшло д драго. Гледао ме je за не- 
колико тренутака, ла he од једном окре- 
нути, са свпм мпрло — као да нншта било 
ннје :

— Ене, зар и тл дођеУ! A Л1та учинл



с ćpaliOM У Пзмнрп ли их — илп их поделиУ... 
Збиља, jecu лп добно моја писма? Што мп 
не одговорн — бар с две речи ?... Што си 
стао ту? Хајде вамо y собу. Мени не даду 
на поље. Веле — слаб сам ; a мени баш 
није ништа. ЗЈало ме боли глава. ÏÏ то je 
све.... Ko те je довез’о?... Совра?... Знам. 
Он je ii мене довез’о. Добро вози. Бар ie  
нас одвести до ЈБубовије.... А, гле. где сам 
ce ово огреб’о? окрете од једном к стаде 
загледати y своје крваве руке.

Има једна вппт тајна, y коју ce, no 
кашто, повуче душа наша. 'l'o je нека полу- 
прозрачна копрена, кроз коју она види своје 
праисконско порекло.... Има пуно ствари 
што их ми назиремо, али их не шгдимо. 
Ми живимо, али y неком буновном стању. 
A има једно стање душе наше, кад je иред 
њом све видније, све разговетније. Изгледа, 
да н она има и свој сан и своју јаву. Оно 
што je нама сан, то je њој јава; a наша



јава није нпшта друго, до j'сдан варљпв 
сан. Наша je душа впдовита, а.ти онда. 
кад сања.... Има пуно молгената. кад она 
узлети на једну божанску узвшлпцу. Она 
ce ту освестп. јер ce ту осветлл. Лли она 
лма п сво ју  ноћ.... TI она има своје не- 
•свестице. И  кад она лосрне, кад она падне. 
она ce обре y тој но1ш. y тој тамп — на 
дну дна вечитог заборава. II ако — кроз 
густе с.гојеве мрака по кашто н сине ло 
којл зрачак божанског влдела, то буде 
колико да ce обасјају оне паклене немани. 
л1то ce no овој језовитој тминн смотавају 
ii размотавају. — —- — — — — — —

Таман хтеднем да ло^ем Вељп. a неко 
aie ухватн за рукав u полако рече :

— Ако Бога знапг, неашј му iiliii càaiî... 
Хајдемо заједно ! To je блла моја сестра

Веља сс беше са свим умирио. Био ce 
чак л расположло. Слабо бледпло на лиду 
и нешто мало помућене очи још беху остаци 
његове тешке бољке. Ја  н моја сестра



седелп смо с њим y еобн. Она му заустави 
крв п прпвеза ране на рука.ма. непрестано 
шалећп ce п прпчајући нам којешта. Каза 
нам. како je пнеар Јова, сад о прошлом 
БожиБу, y највећем трку, пао са свога 
кулаша. A кулаш, рече, стао — као уко- 
пан.... Писар Јова сковпо, узјахао кулаша, 
па оиет y трк — ам,а као да ништа ни 
бпло није. После нам оде причатн, како 
ce Саватнје латов непрестано н сад кошка 
с Турдима из Босне п једнако им доказује, 
како je кнез Михаило веБ углавпо са Сул- 
таном, да нам преда Босну. A Турди само 
одговарају: „Е. валах, Сабатије, баш то, бива, 
не морс бити!... Босна, болан, није ни везен 
јаглук. ни јабука сенабија, да ce коме на
neiiilieni даје !_Јами, јами, Сабатије, немој
ту којепгта манитати !... Што бити не море, 
не море!...“

Стрина Илинка, y два маха, улази y 
собу ii доноси нам још ланенпх крпа за 
завоје; али оне нису више требале. Велдше 
руке бпле су завијене.



II Вељпна мајка, мало мало. па нам 
дође. Један зрак наде блистао јој ce на 
лпду U y очима. He зна шта да почне од 
радости. Три пут нас je пптала. да нпемо 
гладни.

— Ручак неће тако одмах бнти. a вп 
од јутрос нпшта нпсте окусилп.... Могло 
би ce. на брзу руку. попригатп које пале 
на младом кајмаку ; a mm. рече. и врућа 
ллека.

Мп смо ce бплп решплн. да не кварпмо

Ја  сам с Вељом пзлазпо п y авдију.
II сва ce кућна чел.ад разведри. Једна 
божанска зрака, рек о бих. обасја део овај 
честдти дом. To беше нада у. Бога. да ће 
ce опет све на доојзо окренутп. II чпча 
Дака ce, просто, разраколио. Двапут ие je 
питао за Обрада Ћука.

— Ето. рече. u он je старином ту дспод 
Баурића. Ми један за другог литамо. па 
да смо на крај бела евета.... Нема, дедо, 
без пријатеља и добрих знанада нпшта.



Кад вако куд пођемо — мп свуда имамо 
својих људи.... У Ваљеву код Дпке, на 
Убу код Јовице Обренова, y Обреновцу 
код Обрада Ћука, a y Београду некад 
код По.тивака, a некад код нашег газда 
Мнаа....

PI онда би ce опет зачудпо. како смо 
могли за дан етдћн из ОДреновца до у 
Царину.

— Е, али то Совра вози ! прихвати Веља 
a бдаго ce осмехну.

— 0 , Боже, и мајко божја, развесели 
сваког. па п нас! прошапта један глас иза 
мојнх леђа.

Ја  ce окретох. To je бнла Вељина мајка. 
Дошла опет. па стала, да ce наслуша нашег 
разговора.

A Kiiha вe t није од мене ни одмицао. 
Три четири пута улазила je Мконија н 
очнма на њ. Зове га, да му нешто каже, 
a он усуче главом н вратом. Ilehe. — —

По делом дворишту опажало ce живо 
кретање. Под шупом ce реди јагн.е. И



пси се нскупплл, па машу репом. II њима 
нешто мпло. По неко тек онако за нпшта 
лане.... Совра изнео празне зобнпце. Загледа 
y њпх. Влдл ce. да су коњп све до зрна 
позобалл.... Газда Степан впкну:

— Јаблане!... Де, шта учнни?!..
Јаблан ce одазва:
— Сад, сад !
И не лрдђе много, a  Веља ће нешто 

лдшл.е уплтатл :
— A куд оно оде ЈабланУ
Ја  устанем и погледам кроз онај раз- 

блјен прозор. -Јаблан oeiue већ лзбло на 
наслп. Узјахао зеленка. па оде све y касу... 
Оде пут .Ђубовлје. —

- Ја  сам замолшга газда Степана, да 
каже Јаблану. да оде ла Љубовпју до мога 
ЛГарка... Да лу каже. да je  мој Стева до- 
шао, одговорл Вељл моја сестра л руком 
ме помллова по образу. — — — — — 

Иред сам ручак изађосмо опет свл на дво- 
рилхте. Иконија одазва моју сестру. ( 'ве 
лш ce члни да ce ствар тлдала плте гуж-



варе. Њ у је м о ја  сестра у.чела мајсторски 
да умесл. Тако су je исто звалн и капе- 
тановој кућн. ÏÏ Кића ме оставп. Он отрча 
за њима. И он воли да гледа кад ce пита 
месп. Алп он још нешто више волш : да 
гледа кад ce пита сече. Његово парче мора 
битп прво. Кад овако има пите о ручку, 
он h не руча. Он само пнте руча.... Под 
великпм орахо.м Beii почели да поетавлдгју. 
Дебео хлад, a озго од сокојских брда по 
зхало ћарлнја ветрић. И јагње je крцкало 
поред ватре. Окреће га /КпванчиК. Беше 
ce сав зајапурио. С једне стране јара од 
ватре, a с друге илинско сунце.

Газда Степанов ce iviac чуо доле иод 
кућом— y подруму. Зна ce и зашто. llo- 
друм Смп.Ј.аш Аа није никад без вина. Чича 
Дака стоји на каппји с некпм л.удима. Је- 
дан му ce тужи :

— Ето, онп ме, лепо. сатрше. Ово ce 
више од њих не може живо остати. Да 
еамо одеш до њпве y Алијином кључу —- 
заплакао би ce. Од муруза не.ча внше ни
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трага. Само ce црни земља дрна. црнило 
нм ce. да Бог да. — и на слави н на 
свадбн!

- Немој кдети. човече ! повика чича 
Дака, i’otobo срднто.... Ето ти овпх људп. 
ла нека ти то увнде!... Платлће. ја шта 
ће.... Баш су >ш овп ИллосављешЕш тежи 
од свега осталог села .'.,.

- Е. вала. чича Дако. ако лм сад ке 
буде суда. онда ми не остаје друго. него 
с оно.м спротпњом да бежим y свет !... до- 
даде онај. што му je штета учињ.ена.

Мени ce учшш. да Веља од једном за- 
стаде. Стаде грицкати нокат малога прс-та. 
Гледа преда ce. Замнслно ce — онако. као 
кад ко нешто премишља. Загледао ce y  
некакав предмет, али je тај иредмет леодре- 
1,ен. II онда ce одједном окрете. Ухвати 
ме за руку. Стеже — као гвозденлм клан- 
пама, па закрелхта :

- А. јеси лл сад чуо ? !... Ев.о лх с-вију.’.



На шта ме, болан, наведе'?!... Чуј !... Оп- 
кољени емо !... Опкољени ! ! !...

Ја  ни сад не знам, шта ми бн, те му 
рекох:

— Бежимо !... У собу.... Брже!!...
II он ме послуша. Пусти мп руку. По- 

ђосмо. Он иде, али ce једнако обзире. Кад 
y  собу уђосмо, он само одукну. Л онда 
доче по соби жпво да хода. Нешто je y 
себп шапорио. Очима повлачи као да нешхо 
тражи. He. Kao да вреба. Из очију му je 
зјаппо некакав суманут страх ; a лице му 
ce развукло y једну надземаљску ругобу. 
To 6eiJie нека врста церекања, што ce pyra, 
ii режања, што уједа. Мене поче страва 
подузимати. Дао блх читав свет, да му не- 
•срећна мати не бане на врата.... У свакој 
секунди. чинило ми ce, да постаје немир- 
нији в усплахиренији. Ходао je, застајкивао 
je, о^зирао ce, зверао. — И једном срљну 
it нешто зграби испод астала. И онда нешто 
.промрмља. .Ја као да зањ  и не бејах y



соби. A кад нам ce једном сусрстоше по- 
гледл, он ce. чието. трже — као да га нешто 
одржл. Зину. Закоцаћп главу и стаде ме 
меритл, као оно кроз наочаре.... И онда лоче 
према мени да зауздма чудновату позитуру. 
Лепо сал! опазио, како ce скупља и на- 
мешта —- као мачка кад мигаа опази. II 
он ce, као дивља звер. устреми на ме. To 
би y  трену ока. Ја  само могох викнути:

.. Нељо !...“
II то бн сзе. Пспред мојих очпју сев- 

нулге светлаци.... Севнуше и — угасшде 
ce. Учпни ми ce, да ме нешто облп — као 
блага млакушна киша. II то ме доче да 
давд. Смрче ce.... Нсдод мојдх ногу као 
да неко измаче зем.ву, д ја  ce отдскох у 
један мрачан, бескрајан подор. Кроз ову 
тмдну промддаху бледуњаве сенке: вддох 
моју браћу.... дроФесора математике.... Пе- 
тронија Ппвљака.... качдцу кајмака.... Ве- 
л>дна мајка сдну гологлава д разбарушена.... 
Једна врата дшро.м отворена.... На њдх 
умаче Пеладдјдд Пера.... ллсар Лова про-



лете на кулашу и стродошта ce y некаку 
провалијур;. Иконија и моја сестра про- 
ведоше капетанову Токсу.... И онда ми 
нешто ппену y ушима. Хучало je као во- 
денпчна брана. После и то умуче, али ме 
озго нешто поклопи. телгко као нлашша. 
a врело као усијан сач.... To беше нека- 
кав мрак, изливен од олова и гвожђа....



<Q S33Î5 Kfi-Ï ~i
/ : W  '' - T>Д. o cy моралп oiiTir тешкп данл. Јлад

+ - сам дошао еебп. ја  видим да са.м
|А  на Љубовијп, y сестриној соби. Кад
t су ме нз Љубовпђе донели, не зна-м.

Сестра je седела поред мене. Држала ме
je за руку. Неоппсана радост беше јој
плинула по дицу.

— Ш та je с Вељо.ч ? упптал je : алп 
y liera мах осетих, како ме нешто. као 
усијана летка, жигну до y сам мозак. 
Мени еевнуше светлаци нспред очпју. У  
соби Mir ce с-мрачп, — алн то одмах прсфе. 
— Сад тек опазпх. да мн je сва глава уве- 
зана.... Моја мл сестра метну прст на уста. 
Знак да ћуттг. Моја добра сејка !...



He знам како ce то једном поведе реч 
о капетану Мићи. док he моја сестра pehu:

— Марко. одмах да ini шплеш ! Још 
данас ! Еажи нм: Стеви je. Богу хвала, 
са евтг боље. Њпма ће. знаш, свпма битн 
мнло.

Ја  je погледах. Она ме je разумела.
( 'Смехну .ce. Жене су једине, које су y 
стању да завире y најсакрнвеније тајне 
душе наше, које су кадре да чују п осете 
сваки откуцај срца нашег.... Моја ме сестра 
стаде мнлоБати цо образу, a онај јој ce 
осмех непрестано лепршао на уснама. IГ 
онда he mu рећи :

— Па ти, смиље моје, п не знаш, да 
су нам капетана лреместилн y Смедерево?

Мени ce учшш. да ce она соба окрену 
око мене....

— И они су ce већ и одселпли? vim 
там. a нека мн туга лоче схезатп груди.

-  Јест. одселили су ce. Еапетан Miihu je 
наређено, да одмах иде. Турци ерлпје, хоће 
да ce селе. па je окружни начелник наро-



члто тражпо капетана Maly. да му ce при 
рудн на|е. Онп ce знају join од ђаковања.... 
Дали су му ii клаеу.... 0. то су добри п 
красшг људи ! He зна ce. које je од кога 
боље ii мнлоетивпје. Свакп су дандолазили. 
Госпођа капетанида од некога чула. да y 
В. Зворнпку пма некакав пскусан хећнм 
— Грк. II. Бога мп, она навали на капе- 
тана Мпћу, да он сам оде н доведе га.... 
..Tir. рече, умеш лепо с Турцима, a и грчки 
знаш. па томе Грку кажи све т т а  je и 
како је .“ Н капехан je послуша. Одмах. су- 
тра дан. спреми ce за п}’т. узс од пнсар-Јове 
кулаша. па с пандуром Томом оде. Како 
су радили не знам, али пх ето с хећпмом 
одмах другп дан.... Ох, како ти je онда 
било ! He смем нп да ти кажел. Оних мука 
ii оног твог јечања не дао Вог нп најгорем 
душману ! Али Бог je велики. Он нас je 
погледао својпм милостпвпм погледом.... Ка- 
петан M nta нпје хтео да оставља своју 
породиду да ce доеле сама мучи овако да- 
леки.ч ii доста незгодним путовима. Кад еу



ce хтелп кренутп. сви су дошлн да те виде. 
Ти ce беше. истпна, мало смирио. али си 
бно блед као смрт. Мп ce опроетисмо п 
једно друго оросисмо врелим пријатељским 
сузама. — рече моја сестра, a очи јој ce 
напуннше суза. И менн би веома тешко. 
дође аш да завлачем. Ја  ce окренем дувару.

После овога почео сам ce брзо опорав- 
љаиг. II школске Ферпје беху ce већ прн- 
макле своме крају ; али сауг био још слаб 
h изнурен. Кад бн ce no који пут из кре- 
вета дигао н пошао преко собе прозорнма. 
опазио бих неку малу несвестнцу. Тек ми 
помчли патос испред очију. Ове ce несве- 
стиде највише плашнла моја сестра. Бојала 
ce да >ш опет што не прогорша. С тога 
ми joui за дуго не даде ни y авлију да 
излазии. За Београд није било ни мислити.

Једнога нам дана јавшде, да су кукав- 
Hor Вељу одвелн y манастир Боговађу. 
Ништа му није бол>е. По сву ноБ ce с не-
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кдм свађа д говорд о неки.м заверама л 
тровању. — — — — — — — — — 

Кад еам већ осетдо, да мд je еа свдм 
добро. д кад je неетало оне десвестдде. ја 
лочнем дздаздтд дајлре y авллју. a лоеле 
д даље. Боже, моје радостл! Чинлло мл 
ее. да еам ce лоново јзодпо. — Она жлво- 
пдсна околдда. д с наше л с босанске стране. 
Ода сдва брда д дланлне, ла онл зеленл 
дринскд врбацд — све ме je то. чдндло мд 
ce. доздрављало као свога старог познанвка. 
Једно.м шлетах чак до Дрлне ! A ело где 
je Дрдна. Другом једдом прд.тиком. дскра- 
дем ce од еестре. те дза])ем д y чаршлју. 
Hero што су тд ове мале чаршдјдце ! Оне 
ждве неким засебнпм ждвотод. II најмања 
ствар њих зантга ло неколдко дана. Дође 
ли какав странад, то ее од некуд ло свој 
чаршдјд сазна. II где ce два саетану, о 
томе говоре: ko je, лгга je, дгго лд je до- 
шао. код кога je  одсео, с kim ce саста- 
јао, дгга je говордо ; да лд je трговад длд 
какав госдоддн . хоће лд даље лутовати д



на коју стран-у ?... ïïc t o  je тако п ca mhom 
било. Еад сам полако пшао чаршпјом, по- 
че.та су да нзвирују из дућана и да гле- 
дају за мном. Ио неко отрчи унутра, и 
лгало досле. ето га, вратно ce, па ме за~ 
чуђено гледа, баш као да сам пао пз облака.. 
ii тек впдим по две три главе, како једна иза 
друге вире. Кад еам ce вратио, тако нсто. 
И на прозорпма су ce могла опазити радо- 
знала лица. To су биле лепе женске главе. 
À кад сам им ce приближио. оне од јед- 
но.ч некуд штукоше. Оволику радозналост, 
просто. нисам могао разумети. Iад  ce кући 
вратим, ја  то све испрпчам сестрп. Она ce- 
само осмехну.

— 1Га чули су шта je с тобом било и 
како си о длаци остао, па кад су те сад. 
впдели, они ce, да боме, чуде. A многи je- 
за те чуо, a није те ни видео. Томе ce 
немој чудити.

Али кад y вече дође зет Марко, он намг 
поче причати. како je чуо од неких ЈБубо-



виђана. да je данас прошао кроз чаршпју 
чича Дакпн Ввља н то еДм самдит, л како 
га je сва чарншја гледала. Повели га, велп, 
манастпру, a он ce отме п за hoIi лрекрха 
лреко Медведника, Бобије п Торннка, па 
дојури на .Бубовнју. a није нп ударао на 
своју кућу.... Некл су, опет. лричалл. да 
ce није путем отео. већ онда. кад му je 
почео да чпта отац Партенлје, игуман ма- 
настира Богонађе, молптву св. Ваеилија 
Великог.

Моја сестра, престрављена погледа y ме.
— Срећа je те ce л тп нпси с њлм су- 

срео! повлка она.
Шта, зар си ти излазпо данас y 

чарпшју? упнта мој зет Марко.
— Излазло сам.... Ишао сам чак до ве- 

ликнх јањева.
— У које доба дана ?
— 11a тако лред вече.
Мој зет прште y смех :
— Па то je он био.
— Ko он ? уппта моја сеетра.



— Па наш Стева.
— A j’ec, очију ми!... Т о јеоно шпчу- 

ђавање !... Они су мислшш, тн сн весели 
Беља, погледа y ме моја сестра.

Сад je п менп све било јасно.

Једнога дана посетио нас je и газда 
Стегган. Ишао je да лучи свиње, па наро- 
чито свратио да ме види, a већ су сви чулн 
да ми- je боље.

— Е, синовче, i )Ory хвала. кад сам те 
само видео, да сн ce дредиРо. Бог je опет 
добар. 0 . да знаш, како нам je свима било, 
кад те она несрећа y нашој кућн снађе. 
Ми те звали. па да под кровом дома нашег 
изгубиш главу !... Ово што je нашу кућу 
снавчло, не дао Бог ником, па нн нашем 
најгорем душману ! Да смо децу клали, да 
смо цркве иалили, па би ово опет бпла 
иревелика казна божјa !... Ш таје, не знам. 
али je ово голема uecpeLa за нашу ауБу.



Ето. сад нам ce и душманн могу еветитн; 
-а Бога мп. епновче, ако коме не учшпшо 
каква добра. — зла, за цело. не. Ја  n 
хоћу да ce овако по који пут осече.м на 
каку рђу плн нерадина. али мој бата —- ни- 
кад. ..Немој викатп. човече! Ако не мо ш 
тешнти, немој ни цвељати !... Оне. које je 
прнтнсла pl>a н немаштина. шта ћеш им ти 
још озго !... Пред бедом и невољом увек je 
прст божјн. Иемој лред њпм затваратп 
врата дома нашег!“ рекао би. ми. — II чи- 
нплп смо ii чинпмо. спновче. еви колико 
ce мон^е и колако je Бог дао.... ITa. ето.... 
Ж газда Степану ce напунише очи суза.

— Па. спновче. кад пођеш за Београд 
свратп мало.... Кад моји тебе внде, као' да 
влде и нашег веселог Вељу.... Хеј, мој јаднл 
Вељо! рече он. аглас му ce нзгубл на међц 
дубокпх уздаха и тешког угушеног јецања.

II ја  им не свратих. Просто. ннсам мо- 
гао од бола, који мп стаде стезатп п срце



ii душу. кад угледах кућу Вељину. Чи- 
нило ми ce да je пуста....

Баш онај дан кад са.м ce хтео кренути 
за Београд, сестра мн лриђе, смешећи ce. 
У руди je држала једно писмо. Окреће га 
и загледа. Она није знала да чнта. Па опет 
ce чинило, као да хоће да погодп од кога 
je. Она Le ми тек рећи :

—- Ово je ппсмо од капетанове Рокее?.. 
Мене подиђоше мрави. М све мп ce 

учшш, као да осетпх из дз^бине онај жиг 
y глави. Срде ми поче да лупа.

— lia, отвори га!... Ово je одговор на 
Марково писмо.... Де, шха ce снебиваш"?!...

Ја  га узмем. Отворим га. Јест. од њих 
je. To je казала прва реч: ..Смедерево." 

Оно je гласило :

-Драг.ч моја roeuol.o Јелице,
Како смо ce ја и мајка 'обрадовале, кад смо 

добиле 1ШСМО од г. Марка. Отац нијс овдс.



Отишао je y ерез. II ја п мајка гореле смо y 
нестрпљењу, да час пре сазнамо. шта нам пп- 
iiicxe: a дана нпје бпло, кад ниело о вама го- 
ворилп.... Несрећа. која je снашла кућу чича 
Дакину i i  која je  хтела главе да дође вашега 
браха, непрестано нам je пред очпма.... Моја 
мајка- узела пнсмо. па га окреће: ,.Боже, шта 
ли нам ппшу'?£‘' велп она. II онда тек одвалп 
почлт!... „Бога ira. ћери, ја не могу да чекаи 
твога оца. Бог зна. кад ће он пз ереза доћп. 
Он je еад заокуппо пз опшгпне y огаитпну. 
Хоће да ее упозна с народом.... Hà. читај,“' 
рече un она.

0 . драга rocnoljo. a шта да вам к’о Kpn- 
jeu?... Лепо еу мп руке дрктале, кад узех 
пне.чо. Бојала с-ам се нечега. a п с-ама не знам 
чега. Али како смо ес н ј а п  малп обрадовале, 
кад впдеемо. дајеза  г. Стеву свака опасност 
прошла. Бог je велпки и дшлостнв. Hero с друге 
нас јо стране раетужпло, што нам г. Марко. 
јав.ва. да чпча Дакпном Вељи ништа нпје бол>е. 
Нс зна ce, ко више да сс жалп: да лп он н 
младост његова, плн она неерећна мајка ње- 
гова ii онај добрп чпча Дака. Једпнац еин. п 
то онако мудар и наметан- еин, па да пх та 
нссрсћа енађо!.. Мене, чнето. н еад језа обузме.
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;;ад ce еетим онога вечера. ЛГајка je. велп.
одавно опазпла. да нпје добро.......V кад оно иза
еофре скочп. пјурну на поље. впчуХш: ,.вп ме 
сви варате 1“  ја сва нретриух. Спромах газда 
Степан! II он je пзгледао блед п пвллашен. 
Чули c m  да еу га одвелп некуд y манастир. 
Охац. каже : њему нема лека. И ђед чпча Да- 
шш хако je псто прошао. У пола бп ноћп до- 
чеп'о 'CBoi џевердан. па бп иолетео на ио.ве. 
в:;чу1ш: ..xohy да вратп.м Бушатлнјину војску. 
да нам децу не покоље н мал ke заплснп!" И 
тако je једне ноћп одјурио чак Сакару и ту 
с Галпчевс стене <-кочпо y Дрпну u удавпо ce. 
To je оцу казпвао са.ч чича Дака. Кад намје 
хо охац пепрнчао. целу сам ноћ провела као 
y неком страху и бунплу. Таман еклогпга очи, 
n Турцп захалачу и к’о хоће. да нас заробе; 
•>. нпсар Јова на своме кулашу лети око нас 
л бранп нас.... Иослс као чујем, како хучи 
Дрина: надошла, паноеп дрвљс -rr камење, док 
i.e Mirao >ХС; сва разбарушена. иролетсти не- 
срећна Вел.ина мајка. Неко нам каза: „оде за 
Вел.ом!..." Посдс к’о п моја мајка дртрча u 
вигагу мп: ,,ти спаваш. a њега одиесе Дрпна.“ 
Да лп ce н то односило на Вел.у, не знам. 
Знам само то. да сам скочнла. Цептила сам



као nprx ii сва с-ам бпла y голој водп. Hahcoi 
мапшнт." Упаашг евећт. Моја мајка' с-пава. Свп 
спавају. На пољу гробна тишпна. Ваља да je 
бнло глуво доба ноћв. И кроз ову ноћну тп- 
шину одјекну један глас : ..Азурхала!" Затнм. 
одјекну i i  другп. па п  трећп. To еу ее дозп- 
валп туреки с-тражарп на сзгедеревском граду. 
Поеле нпсам сзгела легатп с-ве док впје сва- 
нуло. — — — — — :— —  —  — — —  —

Сад да вам псирпчам како с-зго путовали. 
To сазх вазг обећала. п то обећање радо испу- 
њавам —  мојој доброј гоепођи Јелпцп нарр- 
чито....

Кад colo бтуд пошли. зшжете зшс-лпти. како 
наз1 je  бпло жао. Менп оеобпто. Наш je  ра- 
с-танак дошао са евпз1 пзненада. ЗГене обузе 
нека неодољпва туга. п то туга. помешава 
с некпз1 неразговетнпм страхозв Као да оазх 
еве. што јо дудш п срцу зхозхе најзшлије. оста- 
вила тазхо. Има пуно ленпх успомена. које су 
везане за зшју зшлу Љубовпју. Ја ca3i хазго npo- 
вела своје детнњство.... Мл тазш оотавпемо 
толпке наше знанде н прпјатеље.... Бахије овај 
чшховхшчки жпвот. чергашкп живот!... Где 
омркне, . ту зшже да не осване. Нпгде да сб 
скрлси. Таман тп једно озшли. с л>удиз!а ее



упознај. с другама задазп и с-прнјатељп; та- 
ман евп мало куће над главом, a некаква не- 
видљнва рука — еве то иокида и разорн!... Боже, 
a.'ia с-ам ја брбљпва! Чпнн аш ce, ја такапре нп- 
сам била. Ајш нека. Ја бих се. смојом до.бром 
госпођом Јелидом разговарала од јутра па до 
мркла мрака, од мрака па до беле зоре. Шта 
je то. незнам: ади тако je. Тако нсто и мајка 
каже. Отад само ћути.„ Он нам једном рече: 
,/гако ћете исто жазгатн и за Смедеревом. Чо- 
век ce свуда навикне,- упозна п спријатељп 
с O H i i .u a ,  L’oje заназп и заволи: a  кад дође чае 
растанка, њему ce учинп, да ce оно впше не 
добија,-... „Може бпти да мој отац има право; 
али ce згени чинп, да Љубовпју,- да ЈБубовиђу 
нпкад заборавитп нећу.... Ето мене опет!... He 
умсм да станен!...

Па пингате нам, грспођо Јелице ! Немојте 
нас заборавити !... Мајка ми рече, да.вам пн- 
шем, да г. Стеву не иуштатб; док ce год са 
свим не опорави: a кад ce крене, јавите нам. 
Он he нам бар бити блпже. Ево где je Бео- 
град; a лађе пду сад два пут недељно. Отад 
често одлази. Он je мајци обеЕао, да he га 
нотражити — само не знамо хоће дп узстн 
исти стан — код његовог н Вељиног газда

12*



Мпла. Впдпте да сам му п ја  пле уиамхпла. 
IБпховој je  газдарицп пмс Јела. Ето п то знам... 
Ене ме опет!... Куд ја  одох'?!... Права еам то- 
рокуша! To мп je баш махна : алп ће то добра 
гоепођа Јелица опростптп својој Рокс-п.... Je л' 
те?... Истпна, хоће дп датп Бог да ce jour 
једном видпмо?... Ја сам гграва луда!...

Поздравпте свс нашс ирпјахеље. a особнто. 
кад одехе члча Дакпној кућн.... 0, да je хоће 
Госиод Бог обрадовахв !... Све пзгрлпте п пзл.у- 
битс y кућп. моју лшлу ii драгу другарпцу 
Иконију — по два пут.... Мајка мн сад рече, 
да поздравнхе од њене п очеве стране жпвотом 
ii здрављем све наше добре Љубовпђанс!... 
Газда Јеврема Орловпћа н љегову Стану: брада 
Перу д његову Влљу, тету Јерннку п љену 
Неру : алп не заборавите да нам поздравпте 
г. Саватнја п љегову Внду. Колико су нае 
пута само они насмејалп п развееелплд! Ене. 
збп.ва, y мало што не заборавпх r. тгасар Јову. 
.leno га поздравпте од свију нас.... Нешхо бп 
волела да видтга чак п његова поносна ку- 
лаша.... Е. баш сал права ћурка! Досха. Нећу 
више. Од свпју нас — п од оца и од мајке 
h од Малише, a од мене највшле. пргошхе сви 
пскрено прпјахељско поздравље !... Вашем браху



свн желгош. да ce са свлм опоравп п да што 
пре y Београд дође и школе продужи.... Сад 
још нешто. И ја it мајка молимо вас. да нам 
одиах јавите, ако веселом чпча Дашшом Вељп 
буде штогод, штогод боље!... А с а д ? — Како 
бп вас загрлпла п пољубнла она. која вас je 
вазда ноштовала n волела, a то je — ваша

Ронеа.

Ово писмо нисам дао мојој сестри. Она 
ce y два маха залета, да ми га отме. Али 
га ја  не дадох. Понео сам га са собом. Оно 
ми je y дал,е.\т животу било као нека амај- 
лија. Колико сам га лута до сад прочитао! 
И већ га на памет знам; али опет y вече, 
кад цео свет легне да почине, ја  ово писмо 
извадим н почнем да чптам. Нема ни једне 
речи, нн једне речениде y којој нисам от- 
крио по каку за ме малу тајиу. И онда 
моје срце заигра,... A no некад мп ce учини, 
да je то све гола и пуста обмана.... Нека- 
кав леден лоноћнп ћув духне, па мн y 
незнан разнесе eue мојс лепе, златне снове.



Једва сам чекао да ce једном кренеи 
за Београд. ЈБубовнја, негда менп тако мила 
h драга Л>убовија, данас ми je постала су- 
морна. пуета. тужна. II тај дан дође. Мој зет 
Марко п моја сестра Јелпца опет спремили 
вечеру п позвалн неколпко прпјатеља да ce 
мало провеселимо. II вечерало ce н ћере- 
тало ce, алп нпје могло да буде оне нека- 
дашљс веселости. Моја сестра селауједан 
буџак. па ce нешто замнслпла. Жао јој. За 
читаву годпну дана нећело ce впдетн. а. 
ко зна. можда и за више. Саватнје латов 
y неколнко пута започнњао je да замеће 
шалу, па му не пспаде за руком. Насме- 
јемо ce. мало, али су то бнлп студенп ос- 
мејцп, док ћс од једном рећи :

— Mope, знамја, шта на.ма овде Фалп.... 
Нема нам капетана Muhe и љегове госпође 
Цане.... А, вала. иогрешплп су. што су га 
кретали одавде. С Турцпма j'e умео што 
нпко. Кад оно сироводисмо Сокољане Ma- 
ломе Зворнику, он ce пред њима беше сне- 
веселио, само што му. рекао đn човек, с}тзе



не ударе. Једнсш :\ш баш рече : ..чујеш. 
Саватије, па нешто мп je, болан, жао' ових 
Турака. Ta овде су ce изродили п њнхгнш 
'ђедови ii њнховн чукун|едови. Није ласно, 
болан, оставћтп свој завичај, своју кућу, 
h својс огн>иште!“

— Капетан Mnha бно je добар, као до- 
бар дан y годхши. лрихватп отац Вилип.

— Онаког капетана Љубовија неће скоро 
доиитп. додаде газда Јеврем Орловпћ.

— Он je, нстина, био мало и прил.ут, 
али je  хтео учинити правду, па макар u 
црном Циганину, рећ-и life Саватпјс латов. 
Ја  сам ce баш деспо ту, кад му оно дође 
стари Хусеин бег КавадаревиК. Турчии ce 
y лицу зажарио, a пз очнју му сипа огањ 
некакпе велпке срдптости. Чим дође, он 
ловика: „о капетанМићо, одагнај оног рсуза 
озго с Јастребове главице — тако ти образа 
ii доштегва, твога ! Иопео ce горика joni од 
јутрос, na tu не с.мпјем ни казатд, шта 
барлија ii каке тп рдјечд не говори. Једва 
стшласмо нашу момчад. a свашта би могло



бпти. Ако вам je. бива. цар дао. да нас 
с нашег ' огњншта кренете. нпје вам дао да 
нам у образ дпрате: a образ je, капетан 
Мпћо, поштену чоеку пречп и од с-амог 
живота.... И још бн те нешто замолно. Мп 
ее. бива, шјутра крећемо.... Гледај. да ова 
наша нејач с миром npolje до Зворника. 
Знамо, бпва. сви за те. да сл добар н по- 
штен чоек: a н ти имаш своју ђецу...." И 
Турчпн застаде. Опазио сам. како му ce 
лочеше вилице хрестп, a очн му беху чисто 
заводниле. II онда fce my капетан Мићо 
pelui : „тврду тп веру задајем, беже Ху- 
сеине, да ћу свакоме ову кубуру y лрс-а 
сасутл. којл ма п једну ружну реч рекне. 
нлп на вашу нејач ма и мали прст дигнеА 
II онда ce окрете Томи ландуру : „ко je 
to rope на Јастребовој главпци?" ..Ta она 
рђа — Петроније Мачак. одговори пандур. 
—- „ A, je лн он ?... Баш добро !... Трчл. овога 
часа, да мн ra овде везана доведеш ! Узмп 
јот двојицу од стражара што су rope....



Е. вала. тај he добро утувитп, кад je мау- 
као на Јаетребовој главици.

— Е. бпва, капетан Mnho, опет немој 
да због нас етрада. Ш јутра сви остављамо 
наша огњпшта и наше баишше, и једини 
Бог зна, хоћемо лп пх пгда внше в-вфетп, 
па нијесмо ради, да на нае ико зажали!... 
Запријети му, да оно више не чнни ннком, 
ii то je. бпва. доста. рече Хусеин бег, и 
јаглуком превуче преко очпју. И онда Тур- 
чин оде.

— A шта би посдије с Мачком? уппта 
гоепођа поша.

Пишха.... Доведоше га везана. Ка- 
петан псппта све шта je било. и онда ce 
окрехе Петронију :

„Е. сад. де, лези!... Томо!...“
И Томо донесе читав спопчић дрено- 

вака, ама као да нх je y теркији понео. 
ÏÏ Мачак леже. 1À. кревељио ce, несрећнлк. 
као јарац. кад ногама западне y врљике.... 
Али ii онај Тома има погану руку. He 
удари нн два трн пута. a онај му ce леско-



вак на "врху расдвета н само вндиш како 
одлећу цепчнце. За ово су од неког морали 
дознати Турцп јер, кад еутра дан. епро- 
водећн iix. бесмо на домак Сакару п Ма- 
лом Зворннку, a капетану Мпћл приђе старп 
Муетај оег Османовић, па му роче: „е,
валах. каиетане linlio. на ономе тп лнјепо 
хвала од евију нас Сокољана î Ko. блва, 
ту!) образ чува, н његов ће онај озго. 
Од тебеканаје било са свим лпјепо. Тако!... 
Вал.а свакад оставлтл за собом по мало. 
пенђера. Тп сп га, белл, оставно. A да 
нешто mrje онаквијех рсуза и y нас н y 
вас. ја  мнлдг, да овога не би било међу 
кама,... A сад, нека je лијепо здравље ir 
aiip међу нама!“ И Мустај бег ободе свога 
јагрза. па оде дгеђу евоје. Тако je то бпло.

Сутра дан дођоше да ме испрате. Пл- 
сар-Јови жао, што дге не може да лспратп 
бар до Прослопа. Мој ми зет беше нашао



коња од неког Љубовиђанпна. Омалено до- 
раче, ама жпво n ватрено.

— A гле. зар he-ш да јашеш на ово.ме 
јарчкћу? !.. He'iii Бога ми ! повдка дисар 
Јова.... Гавро !...

Гавра ландур те преда њ.
— Хајд да ce спремшл ! Оседлај лгога 

кулаша, a спреми и твога лутаљчића, да 
дратшл г. Стеву до Ваљева. Одмах !

У Гавре није било поговора.
ЗХало ce успротиви мој зет Марко. Бл 

ra  као мало u стлд, што ми нлје нашао 
бољег коња, па стаде доказдватл, да je 
Пернишн дорачић издржљнв и да ce добро 
јаше. И ја сам морао узетл y заштиту 
свога зета, алл нам нишха не доможе. Моја 
сестра не хтеде рећл ни речи, али ce ви- 
дело, да јој je бнло мило што je ову пз- 
мену учшшо ппсар Јова, a нарочито, што 
he са мном nhii и Гавра пандур. Саватије 
латов рече, да je најбоље, да од Педке 
окренемо на Ставе; мој зет прлмети, да



на.м je прече ако ударпмо преко ЈГопатња 
п Врагочанпце.

— Коњи добрн. a добри јунацн. дмогу. 
вала, куд пм je год драго, прпхватпће пп- 
qap J ob a.

— Ta само кад иде Гавра с њп.м, мени 
сад није нп пола оне- бриге. рече мојa сестра, 
a погледа y пнсар-Јову. Она му je, без 
речп. благодарнла.... Моја добра сејка! —

Могло je бвтн добар сахат ноћп. кад 
почесмо силазитд нпз Брђане. Доле y ко- 
лубарској долпнп трепернло je небројено 
■светдла. To je било хдехер Ваљево.
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\ w ■ опет остадох код мога газда Миаа. 
- -A- 11 КУД 011 н ?1 другу страну ? и  он 

ii газдарица Јела дочекаше ме као 
i* свога сина. Све су знали. Све еу чулп. 

Жале јаднога Всљу, као да су га родили. 
Жале њега, жале његову младост; жале 
његовог кукавног оца; жале његову не- 
срећну мајку, жале целу његову кућу. 
Газдарнца Јела дубоко уздахну :

-  А, каже мени баба Стојка : „оно ллмче 
није при свему здрављу. Јеси лл опазлла, 
дијете, како му je мутан и плашллге по- 
глед?... Као да гледам мога веселог Живу.“ 

- ila  ii ја  сам ce једном била препала 
од његова логледа. Пођем y сарачану да 
нешто узмсм. Кад лрођох поред валге собе,



a он ce непгго развнкао. He знам шта мп 
бн да станем. II лепо чујел како ло собн 
хода и нешто внче. док ie  ударнтп но- 
гом о патос ii повнкатн : ..н онн крију од 
дгене !... Алп ce то не да сакритп. Ја  вн- 
дпм: завера и нпшта друго ; алн ћу јој ја  
похвататн с в е  конце !... He знам само да 
ли je y  то. н он уменсан ?... Дао бп Бог. да 
нпје.... A ја  бнх му овнм ноктнма гушу 
пшчупао !". И  онда ce од једно.ч врата отво- 
рнше. Он ме мрко погледа, на he одједном 
впкнути : ,,а кога ви овде прнслушкујете?! 
— „Бог с вама бно, г. Вељо. ја  ннсам нн- 
ког приелушкивала,“ одговорнм му. Он ce 
на моје речп чисто трже. Днже главу. 
Погледа ме. II као да ме тек сад познаде. 
Чпсто га бн стнд. Он мп са.чо рече : ..а. 
ви сте то. газдарпде !... Опростите !... Ја  
сам мислиоД рече, п руком пође челу. a 
логледа преда ce, као да ее хтео нечега се- 
титн. II онда затворн врата.... Ето. то до 
сад нисам смела ником да кажем. a л да 
сам казала. која вајда ?...



— A онако мудар и памехан момак! 
Кад нешто каже нмаш шта да чујеш.... 
Ето. тако. впдпш — само да човек више 
жади. додаде газда Мпле.

— Hero опех. може Вог датн — да и 
оздравп. 1Тма прплика.... Како би било, 
Миле, да roi портчгшо за ону жену нз Мале 
Иванче? Онато. кажу, као руком одноеи....

— Прој-се, Јело, Богати, бапекпх по- 
слова ! Ту данас не помажу ни најискус- 
нијн докхорп, хе lie шхо знатп твоја баба 
Насха из Ма.хе Иванче. — рече газда Миле 
глаео.ч. којим je хтео pelm: „Веља je био 
ii прошао!"

У вече ми би хешк-о кад noljox да лег- 
нем. Соба mu je изгледала пусха. Вељин 
кревех ii астал још стоје. Чпнило ми ce, 
сад ће ii он од некуд да бане. Мене ноче 
обузвмахи нека неразговетна страва, Са- 

-Molia није нигда сама. О.на je сама собом 
тајанехвена. Она нам пред очи износи не 
знане свехове. Самоћа je још нешхо. Она



je онај узвпшенд престо, на коме седн не- 
узштни еудија. што судп свакој нечвстој 
савести.... И јато в еч е . ту ноћ. ту самоћу 
никад заборавити нећу. Дуго нлсазг могао 
заспати. Пред мојпм ce очгога смотаваао и 
одмотавало оно чудесно клулче зхоје прош- 
лости, моје садашњостп, па чак п моје бу- 
дућноетл. Све je то, y најразличнпјтш слп- 
кама. 'преда мном продсФиловало. II талгаи 
мл ce почеше очл еклаиати. a згенп ce учини, 
као да ce неко поче мешкољити на Вегвл- 
ном кревету. Мене подпђоше хладни мравцп. 
Хтедох да внкнем — не могу. Да ја ово 
не спавам ?... He. Будан сам. To лепо знам. 
На Вељин кревет нпсам смео ни да иогледам. 
па и опет сам видео како ce неко лепо дпже. 
Тојебиоон. Он— Веља. Видео сам, како je 
зпнуо, па на ме гледа п спрема ce, да скочи 
л да ме удавл. II он полетл. Мене оно 
жигну кроз главу. Скочлм. Бпо сам сав y 
голој водл. Лепо сам осетло како мн срце 
лупа. Ослушнем. Нпшта ce не чује. Упа- 
лим свеКу. Нема нпкога. Вељин кревет, н>е-



гов ето стоје као и ripe. После не смедох 
гасити свећу. П једва caii пред саму зору 
мало заспао.

Рутра дан одем и упишем ce y другу 
годину права. Неки од Вељинпх другова 
видеше Aie н стадоше за љ пптати. Кажем 
mi. И онп су бпли нешто чули, а:ш нису 
веровали.

У вече их ce искупн око десетак y мо- 
;'ој соби. Дође и Срета. И њима сам морао 
све редом пспрпчатп. Сви ми приђоше да 
виде ожиљак, што лш га je прско чела 
оставио Вељин ударац.

— Ш ре, овај баш гађ о! повика Рајко 
Мирчетић.

- И то по сред ћеманеха! додаде ма:ш 
ЈГазица. као шале ради.

- Прој те ce. људи. ово нпје за шаду! 
Зар не видите да овде човек y длаку није 
ллатио главом?! рећи Be Мика Уауновић.

— На каза ли ти штогод штогод, кад 
те овако душмански удари? упита Јовпца 
ЈГекић.



— Ама. зар нисн слушао. кад je човек 
причао, како je то y трену било?... Шта 
му je могао згранут човек казати? рећл Le 
опет Мика Узуновић.

—- Хе, тако je то !... Колико сам ја 
њему лута говорпо. да ce остави оног лу- 
дог Канта п његове теорпје о постанку 
света. приметнће од једном Срета Шев])- 
љуга. II он ме није хтео послушати. већ 
шта ко радн. a он нстражује. шта je бпло 
y пра-пра иочетку свпју ствари !... Ето.... 
Сад je нашао шта je тражпо !...

Мало по мало. па je несхало оне узне- 
миреностп. Бељнн кревет и асхал газда- 
рица je једног дана тинела п оставила у 
сарачану; a ја  ce сав предадох изучавању 
франдуског језика. Беше ми. од некуд. дошла 
буба y главу. да Le ме. као државног пд- 
томца, послатп y Париз. да тамо свршн:-: 
лравне науке: л кад бп на концу године.
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пзабраше са свим друге. a моје учење 
француског iезика оде као под лед. Ово 
зге je јако растужило. To je прва неправда 
коју сам на путу живота свога сусрео. Она 
ме y мало не помете. Већ ce бејах решио, 
да шшустмм школу. II ја  бих то с места 
учпнио. да >ш газда Миле не кгаза. да ce 
нашао с капетаном Мићом, да je за ме гш- 
тао ii рекао да нх посетпм y  два no по дне. 
y  кући старога Селака, одмах више Тоскнне 
чесме. 0. како ме je ова вест обрадовала! 
Оне срџбе на неправду неета — као да je 
Hir бнло нпје. Од један па до два no по дне, 
ушши ми ce читава вечност. У мени ce 
пробудпше све оне п мнле и тужне уепо- 
мене. Јадни ми Вел>а први изађе пред очи. 
Ш та ли je с њим ? Г)д кад je одведен y  
Сребрниду ономе оџи што даје записе од 
те несрећне болесхп, — више о њему шг- 
шта чуо Hiicair. — Газда Миле мп рече: 
OHii су y  стану код неке њлхове рође. 
Дакле. ту je н r-ђа капетанпца Дана. ту је  
ч Малнша, — ту je и Рокса. —



Кућу с-тарога Селака нашао сам п без 
пптања. Још из да.тска смотрим на кашгји 
Малншу. брата Рокепног. Осетпо сам како 
ме поче обузпмати нека ватра. Нриђем му.

— Познајеш лп ме? унитам га. Он ме 
стаде мерптл. Осмехну ce. па ће ме тек 
упитати :

— Je ли то оно, што те je ударио чпча 
Дакнн Веља ?

Ја  га загрлнм и пољубп.м.
— Јест, хо je oho, алп je, влдпш. прошло. 

лрошло са сшш. —  одговојзом му.
Он ме шчепа за руку.
— Хајдемо rope ! Мене су послалн да 

те овде дочекам. да нашу каппју не лрођеш.
Боже, ала су добрн овп људи! Менп 

ce чини, да ce они почињу губити y нашем 
друштву.... Пођем с Малчшом; алп сам 
лепо осетно, како ме снага издаје. Једва 
сам ce успео уз степенице. Пред нама 
дугачак ходнпк. сав y стаклету. Малшна 
ме пустл. Отрча налред. Чуо сам кад 
викну:



— Матп. ево г. Стеве, дошао je!... Одмах 
еа.м га познао !

Оно, што je моја душа y томе тренутку 
осећала, не да ce оппсатн. Срде мп je по- 
чело необично да лупа; a некака јара да 
ме просто угуши.... Онп ме сви дочекаше 
на вратима. Капетана Мићу п капетаницу 
Цану пољубим y руку, a они мене y чело. 
После пружпмруку Рокси.... Ја  сад, управо, 
и не умем да кажем, како je то све било. 
Био сам веома узбуђен. Рокса ми ce учини 
join много лепша, но што сам je y ЈБубо- 
виђп вндео. По лицу јој беше илинула 
некака небеска драж; a y очима јој ее 
огледао јодан читав свет. Да лп сам јој 
што рекао, да ce убијем, не знам.

Капетанида Le pehu прво:
0 , г. Стсво, како нам je мило што 

вас опет. здрава и весала, видимо ! А, бога 
ми смо ce н ми бшш препали. Hero хвала 
je Богу!... Видиш, MnLo, па ово je лепо 
ларасло! Много ce и не познаје, a какаје  
то грдна рана бпла!... Ону je жену сам



Бог послао, да нам каже за оног хећпма 
y Звордлку.

— Бога мн, нека говори ко шта xoîie. 
овл су турски хећпмл врло лскуенп. — 
Ж овај јенекакав Грк, илп Јерменин. Грчкл 
говори — Фарси. Он мл одмах рече. чим je 
рану дрегледао : не бојте ce. Heüie му битн 
ништа. Мало ће више лежатл п то je све. 
— рече капетан Мића.

— Збнља, како cv ваши? Пишу лп 
вам? Мн .Ђубовију још не можемо да лре- 
жалдмо. окрете од једном капетаннца Дана 
h погледа смешећи ce y Рокеу. Рокса je. 
мефу тпм, превртала некакав албум, алн 
сам опазпо, да јој ce образи заиламтеше. 
кад оно њена матд рече : .,ми .Бубовпју 
још не можемо да заборавдмо“. — A шта 
ce чује за јаднога Вељу ?... Ништа.... штета 
за оног младнћа!... A .она црна мајка —

бнће ce.
Ја  пм дслричам шта сам знао.
— Кад сте лошлл за Београд. јамачно 

сте мало с^ратилл кућл члча-Даклној....



Шха радн моја другарпца' ИконлјаУ уппта 
ће ж од једном капетанова Рокса. a једнако 
гледа y онај албум.

— Норам вак прлзнатл, да нисам н.мао 
куражп да дл свратлм. Hero долазло нам 
je газда Степан. Сви еу осталн здрави, 
алн су за Вељом као побијени.... Звао ме 
je да пм оде.м ; а:ш ја, просто, нс могох од 
xvre и жалоети....Ј

— II ви сте моглн проћв. a да tim не 
свратитеУ!.. A њлма бл, зпам, евп.ма мило 
било, реле г-ђида Рокса с неклн анђелсгаш 
прекором. — — — — — — — — —

После je блло трлста друглх плтања. 
док he капеталлца окренутл:

— Довеле код нас ла велеру !... Истлна, 
нпсмо код своје Kvhe ; алл. свеједно, ми 
вас не двојлмо од своје дел,е.... Ш та je дао 
Бог. Вл lieTe блтл задово.внл.

Ја  нлсамзнао, шта да јој на овај ср- 
дачлл позлв одговорим. Сханем ее затезатл; 
алл сам л сам опазио, да ми je то неепретно 
ишло. To су евл моралл прпметптп, сем:



Малише. којп мп прлђе. шчепа ме за руку. 
савп с-војом анђелском главпцом мало y 
лево, као оно кад хоће да ce мазп. па мп 
рече :

— Хоћеш. хоћеш.... да дођеш !... 31и 
нећемо вечерати до год ти не до^еш: 
рече мп он као лретећи и погледа y своју 
сестру, као да je очекпвао. да н она т с  

потврди.
Рокса je сањалпчкн гледала преда ее; 

алп се-видело. да су јој мисли биле негде 
ва другој странн.

— А, синак. нема ту : нећу. не могу! 
Ваља ти доћи, ја како : a особлто кад те 
h мој Мадиша зове !... 11осле. пмам п ја  да 
те питам п за моју ЈБубовију л за моје 
ЈБубовиђане.... Бог зна, кад ћемо ce овако 
опет састати. — додаде- капетан Мнћа.

Наравно — дошао сам. Дошао сам на 
сахат пре вечере.

Не знам. како то би. тс ce иоведе реч 
о моме школовању и о тсше. кад ћу свр-



шити права. док ће на то капетан Мпћа 
рећн:

— Јест. синко. да богме. да свршиш 
права. да свршиш и никако друкчије. To 
ти je нотребно, као гладном залогај хлеба! 
Нека еи само свришо, па ее за друго не 
старај ! Србија вде унапред. Она треба 
учених људи. Ми смо петљали н крпарилд 
како смо зналп и уме.ш. Ви већ морате 
друкчијс отпочети. Ја  не смем ни да по- 
менем, шта још ва;ва започети н довришти, 
па да Србија постигне оно без чега јој 
лравог живота нема. И ту треба не само 
впше снаге. више воље, но више и вештлне 
и знања. Зато, синак, учи, учп добро!... 
И — сврши. Кад метнеш сведочанство у 
џеп да си свршпо, онда ти je отворен 
део свет !...

— Па h те две годпне проћи ће брзо. 
Боже само здравље! рече капетанпца Цана. 
која je тим хтела рећи, да ce и она слаже 
с капетаном Мићом.

Да би им пока.зао; да и ја тако пст/
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мнслнм. ја  пм ’ испрнчам. како сам ce 
утврдо надао. да ће ме. као државног пн- 
томпа. послати y Парпз, да тамо доврпнш 
права. ir како сам и дан н ноћ бло нава- 
лио. да ce y Француском језнку што вшпе 
извеџбам. па иЗбор паде на друге — куд 
ii камо неспремније моје другове....

Ј а  још ii не довршпх све што сам m r  

хтео казатн. a Рокса ме чудно погледа, 
лице јој ce замрачп. a нска врета блсдила 
гглвну јој преко чсла и образа. Она погледа 
преда ce. Замисли ce и еневесели. II то 
нисам опазио само ја. To су сви опа-

Сутра дан им одем опет.
— Баш добро кад сп дошао. окренуће 

капетаница Цана. Мића нма ваздан које- 
каквих службенлх ..впзпта." a ми хајдемо 
мало y Топчидер. Леп je дан; a Рокса 
још није бпла y Толчндеру. Нека п то 
впди. Бог зна. кад he ce овако опет 
доћи.

Да mu je ко понудио царево благо,



'iimn mu ce, не бп ме.тако об.радовао. као 
овај капеташгапн ггредлог. У хом изађе п 
г-ђица Рокса. Била je нешто бледа. Поздра- 
впсмо ce. Она ce, пстина, као мало осмехну, 
a;nr јој je ii тај осмех бно сетан и уснљен.

„Боже, пгга je овој девојцн ?■!“ помиелим 
y себи. — — — — — — — — — —

Одвеземо ce y Топчидер. To беше одп- 
«з&та ведар n прпјатан дан. Прошде je hoLii 
тиха ii блага кишица освежнла н расхла- 
днла ваздух. Путем ни труни прашнне. 
Кад уђосмо y зелене сводове од топола, 
опазио сам да ce лнце Роксино поче, мало 
ио мало. разведравати. Топчндерском дољом 
пирушио je тих и свеж ловетарац. a то- 
полово и јасиково лишће шуморпло je својтх 
заносним шумором.

— Е, Топчидер je много леппш, но што 
сам га замшпљала, рече г-ђица Рокса, кад 
пођосмо зеленилом уоквнреним етазама. што 
ce тамо амо гранају и провлаче кроз без- 
број дветннх леја и бокорја, који су чисто 
пламтели најразличнијтг бојама ружа, ка-



ранФнла. шебоја, врбена, каначичака. ка- 
дпвица, ђурђевака. белих и црвенпх каме- 
лија п свнју врста бодљикавих кактуса п 
другог сваковрсног цвећа, што je no свима 
кутовима овог заносног врта, као y некој 
чаролијекој ватри, треперпло и одсјајкп- 
вало.

Дођосмо до великог базена, окруженог 
внсоктх чадорастим липама n платанима. 
Станемо : да ce спти падивнмо чудноватој 
игри овога ддвовског водоскока. што својнм 
снажшгм млазом пзбацује, као крпстал бп- 
стру воду, до пзнад врхова зеленнх дрва, 
ла je rope, no сунчаном зраку, pacniia y 
миријаде брплпјантских капљица, које ce, 
опет, чаролијски иреллвају y свих седам 
дугпннх боја, бадајућп на свс етранс сма- 
рагде и рубпне и одсјајкујућн — и кри- 
сталним сјајем бистрнх водених кап.дица 
ii зеленилом лисха и безбројним тоновпма 
боја, пгго их je давало ово пламено бокорје 
цвећа. расутог по грдној просторијн овога, 
одиста. вилпнског перпвоја.



— A, гле, Малиша опет некуд штук/о! 
повнка капетанпца Цана. Овај немирко, 
чим смо сишли с кола и ушли y парк, стао 
je летети на све стране. Нпсмо га могли 
задржати. Мало мало, па му мајка впкне: 
„МаЦхша, куд ћеш тамо?... Вратп ce!... 
Одмах!.. Ако ce изгубиш, шта ћеш онда?!“ 

И он би ce покуњен вратио.
Алп сад ce станемо сви на све стране 

обазирати. Нема га. Ја  га, y два трц 
пуха, виквем — колико вгда могу ; аја. не 
одзива ce. II г-ђа капетанида и г-ђвца I’ouca 
узнемирише ce. Обе погледаше y ме, као 
да бн ме упитати хтеле: пхта да ce сад 
ради?...

- Молим вас, ви саио седите на ову 
клупу и пазите да од куд не избије, a ја  
ћу њега сад наћи. рекнем им. И онда ггођем 
оним стазама што су ce провлачиле кроз 
висока дрва и густо зелено шибље. Ишао 
сам полако и на свс стране мотрио, а, с часа 
би на час, повикао : Малиша!... Где св!... 
Мв. богме, одосмо!... Кочијаш неће да чека!



Впчп. зовп. прети, аја !... Нема га. Као да 
je y земљу пропао. Вратпл ce. да видтг. 
да ce није вратно сестри ir матери. Водо- 
скок ce види готово са свпју крајева парка. 
Застанем мало. Ш та ће онн рсКп. ако не 
буде дошао. a впде. да ce п ја  враћал 
без њега. д таман хтеднел још једно.м да 
ra впкнем. док он из једног џбуна на ме: 
„ба!!..“ Признајем да сам ce чпсто трг'о. Он 
ме дочепа за руку ix стаде скакутати. па 
ће тек рећн:

— Видео сам те, кад сп онамо отшиао 
да ме тражшп.... Тп ме вичеш. a ја  нећу 
да ce одазовсм. Ти велшп: мп одоемо. ко- 
чнјаш неће да чека. a лајка н сејка седе 
онде на клупи. Ta тп лаж није добро упа- 
лила! И тако до!>осмо до водоскока. Лајка 
скочн да га као мало покара. a он отрча 
евојој еестри. обеси jbj ce о врат. па јој 
стаде причатн, како ме je лоплашио. Она 
на њега очима да ћути. a он својим об- 
разом прошашољп по њено.ч образу. па ce 
од једном нстрже, дочела мајку за руку.



■стаде je миловати и подскакивати.....Жива.
a не дете ! — -—- — — —• — — — —

— Хајте ви. г. Стево с Роксом. напред. 
a  ја  ћу е Малишом за вама. Хоћу с њим 
да ce разрачунам — што нам je задао 
толпку бршу.... А. не луштам ја  тебе 
-виже. обешко један! — повика капетанвца 
Цана.

- — Пустн ме. мајко, бога мп нећу вшле. 
Оно сам само хтео да попланшм г. Стеву. 
И поплапшо сам га. Je л' де, г. Стево, да 
си ce npenaoV Кажи право !

— Јест. бога шг, препао сам ce. У 
мало што нисам дрекнуо, одговорим му. 
И он ce са детш-вом нанвношћу смешно 
ii погледао час y сестру. a час y мајку....

И тако ја  ii г-ђица Рокса пођемо напред. 
Капетаница Цана и Малиша за нама. Bora 
ми смо шилн поаиле, a ни једно да отпочне 
разговор. Наравно, ред je бло да ја от- 
почнем. Menu ce чини. да је она на то н



погледала. Али. ево белаја, ја  сам ce бпо 
збунио што нигда до сад. Све бих рекао. да 
je ii она то опазила. Иначе, шта бн јој 
значио онај нем осмех. што y два маха 
лрну лреко њезпних усана? II то ме још 
всћма збунп. Сад сам тек видео, како еам 
божји сметељак. II нп еам не знам. како 
извалнх ову тако омлаћену Фразу:

Баш смо cpeliHii што има.чо данас 
овако леп дан !

— Јест баш ce потревио леп дан. од-- 
говорн она, a онај јој оемех опет прну 
иреко усана.

II тек mu тад сину једна мпсао. Ни 
сам не знадох како, али ја  je од једном 
упитах:

— Ама, вн сте мп од јуче нешто неве- 
селп. госпођпце?

Она ме само погледа оним њенпм ве- 
ликим h мудрим очима. a преко лпда јој 
прелетп прамен ру.мени. Нема сумње. ово 
јој ce питање учинило чудновато. Она ми 
о д го в о р п :



— To ce вама морало учинтгш. г. Стево; 
на против, ја  сам од јучс баш располо- 
жена.... Данас особпто....

— Мо.лпм, госпођпце. менв ce то rmje 
лричпнило. Ја  сам то опазио и chhqIi ii 
јутрос.... Сад јесте непгго раслодоженнјл; 
то са.м ја приметпо још кад «го ушлп y 
<>нс сенасте сводове н y овај дмвнп топчи- 
дерскп парк.... А.ш оно cairoli. снкоћ '? !... 
Сетите ce добро !...

( )на -заћута.
— Прлзнајете ?

- A шта бн ce то вас тпца.го '? одго- 
ворн она. a лпце јој ce замрачл оном пстом 
сстом. коју сам и снноК и јутрос опазио.

— Ko зна, можда много вшле, но што 
би ви пкад моглд и слутити, одговорим јој 
гласом, који je, чшш мч ce. са дна срца 
потекао. И одмах осетих да мп срцу би: 
лакше.

Она ме опет погледа. Рскао бих, трже 
ce. Поћута мало, па ће тек окренути :

—; Могу вероватн.... Да су вас иза-



брали за државног шггсшца. као што сте 
са свег срда желелд ir за то ce л спремали. 
вп бп данас бнли y Парпзу. н не бп данас 
ималп ту незгоду, да неразмпшљено откри- 
јете једној девојцн евоју слабу страну. да 
ce, ii не видевпш Парнз. умете хако прет- 
варати !...

— Роксо ! покикао сам. да je чак могла 
чути ii њена мајка; алп она. на моју срећу. 
беше прилнчно изостала. чекајућн. док ila- 
лшла ухвати неког грдног шареног лептпра.

— Боже. колпко сте влкнулп ! рече 
она. a y лпцу ce зашгамти. и обазре ce да 
видп, да ли ме je  могла чутн љена мајка. 
Обазрем ce н ја. Капетанида Цана бсше 
стала, a Малиша јој нешто показује. To je 
oiio онај велики шаренд лептдр. Ухватдо га.

— Дакле ви, госпођндс. велпте. да ја  
цдхам једиу елабу страну. a та je. да умем 
да ce претварам?... На против. госпођице.
ја имам другу слабу страну......Ta не умем
да ce лретварам. рекнем јој с извесном 
врстом прекора.



— Ласно вам je сад тако говорити.... 
Ми. паланчанке — праве смо ћурке ! рече 
•она ii окрете главу y страну, a no лицу 
јој одпста плину нека чудна сета.

— Ја  вас. госпођпце, просто не ра- 
зумем.

—- Може oiiTii. ÏÏ ја. вас ниеам разу- 
лела.... Нисам била кадра да вае разумем. 
.Јуче еам вае разумела., И то сте ме пзвелп 
из заблуде ви — можда и нехотично....

— Ако Бога знате, разрешитс ми ту 
загоиетку ! викнем јој и шчепам je за руку.

— 'Кутпте!... Кто нде мајка! — иро-
шапта она и полако извн своју руку пз 
моје рукс ; али саи опет опазио, да јој 
лице сину неком неочокиваном радошћу. 
У  том дотрча h Малшпа. Показа и нама 
■свога лептира. Бпо je, одиста, и велшш и 
леп. Преливао ce y стотину боја.-----------

Вратимо ce. На са.чим вратима дочека 
нае капетан Mnha.

— Од кад вас погледам ! рече он, као 
с  некнм благим прекором. Хајд’ одмах да
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ce пакује. Сутра ce морамо вратитп. Лађа 
полазп y шеет и по еахатд изјутра.... Па- 
зите добро, да ce што не заборави ! II онда 
ce окрете менп :

— Хвала вам, г. Стсво !... Кад ппшсхе 
зету ii сестри, поздравптс их по етотину 
пута !... Ваљада ће дати Бог. да ce join 
који пут с њима видтмо !... Далеко су пу- 
сто !... С вада ce већ можемо впђатн по- 
чешће.... Ја  долазим екоро ■ сваког другог 
мессца. Кад нареде — морам; a кад буде 
о валтем распусту, могли бпсте и к нама мадо 
доЈлг. Ево вам Смедерева, под џосом ; ат 
опет ове лафе жзша згода! Само кад cu 
нам ти оздравпо!... Али само да сврпшш! 
Шта Париз ! Ko хоће да учи. пма шта на- 
учити h y Београду.... Нека тп није ни 
мало жао. Знам ја  и оне који су тамо бнли. 
Mope, кад оно не ваља— не ва;ва, па га 
ти пошљи h с оне стране Париза!...

Ја  ce леио опростим са свима. Капе- 
тана ii капетанпцу пољубтг y руку. Ma-



лишу пољубим y образ.... A — с Роксом'?... 
С BbOM ce само рукујем. И то нигда забо- 
равитн нећу. Онај ми њен поглед и сад 
лебди пред очима.... Знам добро. Њена je 
рука y мојој задрктала; a њен ми je поглед 
казао еве.... Ја  сам био блажен, срећан... 
Срећан?... A ко може битп с-рећан на овоме 
свету ? !...



: Ч  i >  : \>©  iiboï л.удски —  то ]C јодно вечито 
. • ' ткиво. Основа му јс  еебпчност. a 
■> . потка заборав. II веллке радостл u 
7  велпке жалости утклвају ce као ду- 

галак конац, bito га чунак људскога жи- 
вота тамо амо провлачн. II тугује сс. и 
веселп ce, и плаче ce, н пева. н очајава ce 
л нада; алл ce све. мало по мало, предаје 
вечноме забораву!... Свст će нерадо бавп 
прошлошћу. Он ce за садашњоСт хвата као 
дављеник за грану спасења. II нађе лп ее 
јсдном на суву, он ту грану пушта. да je 
вода однесс.... Ништа нема ш;го ce прежа- 
лити не може ; нлшта нема што ce забора- 
BiiTii не може. Tyra. жалост, очајање - 
то су крбањди љубавл. радостл, срећс; a



крбањци ce. зна ce. најпос.тс, на ђубре ба- 
цају.... Такав je свет. He, таква je при- 
дода живота његова. — — — — — — 

Ја  еам свришо права. Добио сам и 
указ. itojoj веселој сестри не бп суђено да 
ii хо довека.... Вог да јој душу опроети! 
Њена je посаедња же.ва била да ме још 
једном види. II та јој ce жеља није нспу- 
rffiaa. (Јтигао сам, а;ш пошто су je сахра- 
Huaa. Отшпао сам јој на гроб н сит ce 
наплакао. И мој зет Марко гушпо ce y 
јецању.... Ту некн дан добвјем пнсмо од 
н.ега. Ево шта mil гшше :

Драгн шураче,

Имам нешто важно да тп саонштим. Тп 
cii бпо сведок моје туге п мојс. жалостп. Жа- 
лпо сам. ллакао1 сам: свакп дан еам јој одла- 
зпо на rj)o6. Бпло je  тренутака кад сам жалио 
што ir мене Бог није нртшиб, кад ме je  на 
векп е њом раставио!... Ах, много би ми че- 
мерннх дана уштедео ! Али Вог ирима. кад ce 
њему свидн. Иаше je, да тртшмо. И ја  сам 
тјшео. много хриео.... Овако ce, брате, више



не може. Нптџ пма ко да опере. нп y всче ко 
ватру да наложп.. Нити зш ce зна ручак ни 
вечера.... Кућа без жен© — гохова тазпшиа!... 
Много сам ce мучпо. премцшљао. сам ce са 
собом борпо. И. ваља да je божја воља, ја 
прекрхах на једну -страну!... Ја спноћ. пспро- 
cux Впду покојног Саватпја латова. Тп знаш 
— она је.глава бед језпка.... Ето. ово тп ппсмо 
пшдем, a сузе мп eaaie теку. Оно ce впше не 
заборавља !... Нећу иравптп нпкакве галаче. 
Huje мп до тога. Тако псхо п Впда каже. И она 
ce. спроха. измучила. Саватпје лежао чнтаву 
годпну. Потрошило ce п дрно пза нокта. Ово 
тп, ево, јављам. To сам сматрао за дужносх. 
Сад мпје чнсто лакше.... Па шшпх зш. болан!
]\1и осхајечо опех оно. што cjto бплп...... V. сад.
прпмп пскрено поздравље од хвога зеха — 

Љубовица 1-2. октои. lš'ss
Марна.

Мојн су златнц снови прсли —  као iua- 
ренд сапунски мехури. Ваш онда. кад м« 
ce чинпло, да ми са.мо руку ваља лружнти. 
a a да ме cpeha загрлн. —  онда она прхну 
пспред мојих очију као лепа шарена птнда. 
кад јој кавез отворимо да je нахранимо и



напоЈЈ-шо. a она прхне п нестане je y ве- 
дром небеском зраку. — — — — -------

Ја  сам тражно Ужице, a онн мп да- 
доше Београд. Други би ce обрадовао. 
Мене je ово растужило. У Ужнцу je био 
капетан Мићо са својом породнцом. Тога 
сам дана лшао као отрована муха. Дођем 
y вече доцкан Kyliii : алп мој газда Мггле 
још ае беше Jier'o. Иештоје по авлији на- 
ређпвао.

—  А, то сн тиУ рсче он. кад ме виде. 
A ја  сам мпслно да си већ давно дошао. 
па пођох да затворпм каппју. Добро баш. 
Иначе би морао лупати.... Hero. хе. сретно, 
сретно ! Баш мп je мило што су те овде 
поставили. Било би нам тешко да су те 
послали куд y унутрашњост. Mn те већ 
рачунамо као свог укућанина... Mope, нека 
си н.ч овде на очпма! Пе знаш ти како ce 
онп, пгго оду y унутрашњост, лако забо- 
рављају. По неко тамо пропадне — као под 
лед. Ii кад гавндиш после неколико година. 
a он ce променио - готово подивљ'о. Инам



ја  то аепо !... Hero, збнља. знаш :ш шта je 
ново У Ја  зш-слим да еи ïii то још irpe чуо. 
Менн каза Стана Селакова. да je капетан 
Мића дао своју ћер....

— Којл капетан Мића? упптам га као 
громом погођен. ir лепо оеетнх. како ми ноге 
почеше клецатн.

— Ш та ce будпиг. којп 31ића !... Је- 
дан je капетан Мнћа.... Онај ЗЈпћа. што- 
чнм до!)е, a он пнта за те.... He знам само, 
за кога оно рече. да je дао ћер ?... За не- 
ког писара. илн. еве мп ce чпни. за неког 
секретара....

H ti данас не знам. како са.м после овог 
отншао y  собу и обучен пао y кревет. 
Вест, да je Рокса нспрошена, просто ме 
je заглунула. Она >ш je као гвозденпм мен- 
гелп.ма згњечила моћ •мпшљев.а, a преко 
очнју навукла некаку црну екраму. Чае 
ми ce тако учннн; a час опет нешто y 
моме срцу. y MojiiM груднма. y мозгу моме 
хоће да експлодира, хоће свега да ме



разнесе. I l  ja  онда скочим, дочепам рукама. 
главу, стегнем je грчевито, a нз дубине 
груди као да нешто рукне : .,ама. зар Рокса 
испрошена? !... Испрошена за другога!... 
He. To није могуће!... Ta она ми ce исло- 
ведила. она ми je своје груди отворила.... 
(Јна ме je волела, више него што ce свој 
живот воли. И то je душа моја знала, и 
то je %>це лоје осећало, онако исто. као 
што je њена душа знала, да je она мој 
свет, мој жнвот, мој рај.... He. не. Тај je 
глае измипвЋен — измишљен да ме убије. 
To je неко газда Мила обмануо. Али опет 
не. Варам ce. Ja  ce варам. Ja  сам себе 
варам. Газда Милу, je то казала Савка Се- 
лакова ; a она je јуче из .Ужпца дошла. 
Из Ужица!... II ја сам још тражио Ужице! 
Хоће човек да ce приближи сунцу своме, 
небу сзоме !... A садУ — Све je било и 
прошло. Златнм снови живота мога ишчезли 
еу, као што ишчезне прамен магле на чи- 
стом п ве.фом дану, кад га лаки ветри 
разнесу !... А, не. Из ове страшне неиз-



веслостл ваља побећл. Она хоће да ме рас- 
тргне као гладна звер своју жртву.... Че- 
кај !... Јест. Да лдем право њој. И то одмах. 
Али доцкаћ je. Које je ово доба ноћп ? Ако 
ћс. He мари ништа. Лулаћу. Лупаћу док 
мн не отвори. Хоћу да je ја  упитам : je 
.ли Рокса лспрошена?“ — II онда иолетпм 
на поље. Дочепам за кваку од каппје. По- 
вудл. длмај. Она. луста, затворена.

„Газда Млле, кључ од каплје!" повл- 
чем коллко пгда могу ; алл y тај мах, као 
да духну са свлју стр&на некакав. као лед 
хладан. ветар. ЈИегова студен пробп мп до 
костлју. Еоса мл ce на главл поче длзатл. 
■вплпце трестл, a зубл двокотатл.... Да ме 
човек убпје, не знам, aira je после блло л 
како сал сс вратпо y евоју собу....

*‘v

Посде je наетало оно. Јест. оно; јер 
Aiyja лмена не знам. Знам, као сад, да сам 
метнут на некакав грдан услјан роштлљ. 
И ту еу ме почелл да толе. Демонска тор-



чу}>а !... Иајгоре ми je било што ми ce 
беше глава закоцаћвла преко оног усијаног 
j-вожђа, па, мало мало, a некакав ме пла- 
мен оздо лизне. To ми je сметало да ди- 
шем. И никако да ми јастук подметну!... 
Хтео сам да ничем, па не могу.. И онда 
ми кроз главу прође она усијана летка. 
Моја сестра долази да ме одбранн, алн 
јој не даду нн да мп ce прикучи. Знам 
лепо, да je умрла. али je опет, снрота, 
дошла! — — — — — — — - -  — — 

После сам, као кроз неку таму, видео, 
како по соби про.мичу неке сенке, ,а пза 
н>их ce џилитају некакве аждаје, зелене 
као трава, с грдним отвореним чељустима^ 
Јуришају право на ме; али једна госпа y 
дрнинп мане руком на њих и оне ce некуд 
смотају. После, ето их опет. Мене самртни 
страх ухвати. Хоћу да скочим, да бежим, 
али јест, u моје руке n моје ноге беху при- 
коване за патос. — — -— — — —

И ово je страшна слика. Она ми и сад 
стоји пред очима. Гдедал ја  Ј>ако јсдног



тестере уз дуж. Почелп озго од главе. 
Хоће од њега да начине тренпце за мрт- 
вачки сандук — Рокеп капетан-Мпћпној. 
II колпко год пута махиу тестером. мене 
жпгне до y сам мозак. После су ме опет 
почелп прикпватл. Само сад за дувар.... II 
опет оне сенке. и опет оне зелене аждаје. 
али пред њхша сад ндс Веља л Вељлна 
мајка.... II све то јурнша на ме, a она 
госпа y црнинн махне руко^г, a аждаје 
куд која !... Једна ce завуче н под мој кре- 
вет. II онда мс поче опет да лиже онај 
пламен — хоће, просто. да ме угушп. 
Један пут ми je нешто етрахокито пукло 
y ушима. З'чнни ми ce. да ce од тога 
сва зем.ва потресе. II онда сам оглунуо 
h ослепио. Нпшта ннсам видео. до оне 
зелене хале. Сад ce вшпе онако не џплп- 
тају, већ ce око ногу онс госпе y црнини 
смотавају и размотавају.... ILoc.ie не знам 
шта je даље бпло.



Кад сам почео долазити себи, прво што 
сам опазпо. то je она госпа y црнини. Нн- 
сам je >ior'o познати. Она мп екиде нека- 
кав завој с главе. После донесе другн. To 
су биле хладне облоге.- Менн буде чисто 
мило. Зажмурим. ][ онда чујем како не- 
кака брана хучи. — — — — —

Кад сам ce једно^г лробудво. познао 
сам Дс, . [■■■■ je нешто писао. Поред 
њега je стајала она госпа y црнинп. Сад 
сам je познао. To je бнла.наша комишнпца 
Пеладпја. Али тлто je y црнини?!... Мало 
лосле уЈ)С y собу и моја газдарица Јела. 
ÏÏ онда ce тек станел сећатн. Ш та je то 
са мном бнлоУ... Алн ме y нсти мах поче 
да хвата нека неевест. Видео сам лепо. 
како она таваннца поче да мпли. II ја 
Зажмурни h — опет засшш. — — —

( )нда сам лежао равних шест недеља. 
To je бпла некаква луда болест. Једно.м ми 
Др. Д.... као y  шали рече :

— Кад с-те сад изнели здраве кускуне, 
живећете сго година!.., Ала та беше нао-



штрида зубе !... А;ш јој мн. ето. заврнусмо 
шију.... Намћор бољка. Кад ce на кога на- 
веже, тај je ce. шале. не курталнсава! Прож- 
дрљива je, као крмача дојара. Истераш je 
на једна врата. a она iseli помодпла њушку 
на друга. на je стојп дпка!...

После удари y неке -друге пвшалиде. 
Враг човек ! Натучен од главе до пете. Ко- 
лико су iie крепиле његове меднцпне. два 
пут су ме впше разгаљивале његове шале 
ii лакрдије, Једнвга дана почесмо ce п тп- 
кати. Од тога смо доба постали нераздвојни 
лрнјате.ви. II поигго сам ce са свим npu- 
дигао, он ме je опет готово свакн дан обл- 
лазио. док Ixc јш једног јутра peliii :

— Данае да мало изађеш. Слободно. 
Hiiuixa ce не бој. Нспријател> je на свнма 
позпдпјама сатрвсн.

Ларавно. послушао сам га. Ta једва 
сам дочекао! Онај свет што сам га сретао, 
и куће ii улице — све ми ce чпнило др}тк- 
чпје. Тога сам дана тако изгладнео, да бих, 
чшш мп ce. масно Кебс појео. П тај ми je



апетпх с дана y дан све већма растао. Из 
мене беше, чшш ми ce. некака хала зпнула.

— Добројето. рече >ш Де. Д.... При- 
рода чпни своје. Она ce сама жури да 
накнадп оно што je сама шћердала.... Али 
ме je опет он сам прозвао курјаком.

— Тако само онп могу да мак.и>ају кад 
огладне. рече ми једном.

..

Једнога вечера. таман хтедох да угаснм 
евећу ii да легнем, a неко опет на мој 
прозор: „куцј куд, куд !”

— - Ko je  to ?
—  Ш та, ko je  то!... Де нзађи овамо, 

па ћеш видети ko je. Дошао je  и теби јсд- 
ном црн петак. Де, шта сп сгао!...

To je опет био мој доктор.
.,Откуд он сад y ово доба," помислим, 

И онда му рекнем :
- Бога ми, драгп докторе, ја  сам ce 

neli скинуо.
Пиигга не марн. Обуци ce! одго-



вори он тонозг. којп je нешто важнр наго- 
вештавао.

— ГГа хајде вамо!...
, — Нека. ја  ћт те овдс очекнути.... Д . 

похптај....
Овај je доктор. просто. бво овладао 

мојом BO.TiO.M. Шта je не знам. али. чннз: 
ми ce. да мн рекне: скочп y ватру. ја 
бнх га лослушао.

Обучем ce. Пзађем. Доктор хода нспрел 
Mojiix прозора и пушп. Мало даље на удлцп 
стоје нскакве каруце. Кочијаш ce удубж 
на боку. па чека.

—- Ш та je то. драрн докторе. чија су 
то кола ?... Да те негде не зову. да самрт- 
нпку прпдржпш свећу ? уднтам га. као 
шале радл : јер je он имао облчај да тако 
каже, кад га каквом болеснику тек онда 
зовну. кад je спромах већ y ропцу.

— He. Сад имам да извршчм један 
другн. врло важан посао.... Хоћу да мв. 
што налш кажу. ..правиш друштво?" —



— С тобом. драги докторс. до на крај 
света !...

— Е. онда, седај y кола!... Хва.та Богу, 
тако далеко нећемо.... Ближе je то, куд' еам 
наузшо да те одведем.

— Без шале. куда кемо y ово доба, 
па још на каруцама ‘? !... упнтам га радо- 
знало.

— У  лудницу ! одговори он с неком 
тужном збиљом.

ЗХсне подиђоигс жмарди. Али ми он не 
даде до речи доћи. Он настави :

— ■ Бога ми ти кажем.... У лудниду ћсмо. 
Зар tu ие знаш. да сам ја сад голема звер? 
Ј а  can tu сад me<i> луднице. ХГстдна, нс 
■баш сталнн. Стални je отшдао некуд на 
додуже осуетво. Мене су одреддлп да га 
заступам. XX ја  сам ти некп вајни психи- 
јатар. ХХошто сам промовиран за лекара 
целокупног лекарства, ја  сам накнадно cay- 
mao један курс нз пснхијатрије. XI. као 
што видиш. ево ме где ве1\ укорачујем у 
лудндцу!... ХХрс два дана примдо can дуж-

1 Гг-



ho'Ct . Сад идем да лзврдпш лрву „н:ше- 
надну;‘ лнспекцпју. па ми отолч. кад видех 
да tu гори евећа y собл, сллу y главу: 
„хајде да и Сте-ву зовнем....- Имаћеш сад 
приллку да видпш један засебан евет: еад 
Злеш да вндши ону мрачну впснну. на коју 
по неки људскп умовн уз.тећу!... To облчно 
зову, да je врхунад највеће несрећс. која 
човека може cnabn на овоме евету; алп. 
има iix којл веле, да бн о томе ваљало мало 
размпсллтл. Ko зна да y томе вехару нај- 
BeliC горчине ловекове, не кипи л како. 
нама незнано, рајско пићс.... Ko j e  тај који 
с позлтлзношћу може реКи : ево, ово je
врхунац човекове среће: ко зна. да ce тај 
врхунад не налазл y оном језовптом бла- 
женству, што ce зоће — бесвест ! рече 
мој доктор седајуЗш y кола,... Кочлјаш ce 
окрете да видл јесмо лл селн. II онда пуче 
бич. Еоњи полетеше. Лупа кола л точкова 
стаде ce разлегатл по оној немој јесењој 
ноћи. И тај ce ехо одбнјао од једне стране 
улиде на другу. Чинило нам ce, као да ce



енама утркују неки невидљивп дуси. ГГро- 
зора на кућама стоји тресак, рекао бих, 
да п н>нх некака незнана ciuia тресе, отвара 
ii затвара !...

Ударили GMO Господском улицом. Кад 
бесмо на Зелено.м венцу, оздо од Тоскине 
чесме, лш.та je једна гомила веселих људц. 
Певали су y кору песму : „Пијмо га пијмо!“ 
Али вм je реФрен: „овај жпвот нс траје 
хи.ваду година!" текао са дна душе њи- 
хове. Видело ce. да су решени, да ма где 
наставе лреквнуто весе.ве.

Кад взбиемо y Кнез-Милошеву улицу, 
из каФане. пред касарном, брујала je опет 
некака братвја. Неко беше развезао :

„Виетра водо, хлађаиа студенче,
„Је л’ те синоћ походио Јово?“

A двојица ce вуку пред каФаном.
Ја  само чух :
— Немој, мојшм те, да квариш овако 

лепо друштво !... Врати ce !...
Плизу Академије, сретосмо једне ко-



чпје. Иду полако. Латиле ce оне уабрднце. 
Под арњевгога час заспја једна. a час две 
дигаре. To je све хпто сс впдело.

M ii савпсмо y улпцу поред Лкадемије. 
И ту je мала узбрддца. Коњд утлшаше. 
Прозори једне оснпске кућице осветљени. 
У овој улицп ндког жлва. Уртва тпшпна. 
У један мах ппсну једаи тужан глае : 

„Спне!... Надо материна !... Поносе мој!... 
Сине, зар оетавд твоју несрећну мајку 

Доктор ме само погледа. Кочијаш опглпу 
коње. II ја  чух још једно:

„Спне!!.. Снаго материна 
II mu ce да1)ОСмо на врачарској утрннп. 

a Јгало за тпм, стадосмо лред једном ве- 
ликом кадпјом. Лза впсоког знда, што ce 
пружао д десно д лево. дубоко y двојдх- 
шту. ciipiio je црн кров некаквс веллке 
куКерине. To je била „Докторова кула.“

3Iir смо пред лудницом.
Доктор скочд с кола. Оде капији. Из-
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вади к.вуч. Завуче га y браву. Окрете га 
— два пут. Нишха ce нс чу. Кадија ее, 
рекао бих. сама отвори. Доктор ce окрете, 
па мн поаако речс :

— Хајдемо !
Ја  осетпх. како ми поче срце да лупа. 

Беше ме спопао некн чудноват немир. 
Учшш ми ce, као да смо прсд капнјом 
неког подаемног свста. Кроз онај зид моја 
јс душа назлрала сенк.е што' лутају. Ја  ce 
сав стресох. Прсд очи ми uaafje и on. Но- 
он. већ његова сснка. .Још корак дна. па 
ће.мо бптч y GBmi мрачшш иросхоријама, 
y овој вечитој ноћп. Јест. Ту je н он. До- 
ве.ди еу га још ире две годнне, онда, иошхо 
му je несрећна мајка преешгсла, гледајући, 
како јој ce јединац син, једнна нада ње- 
зина. i;ao динља звер, о зидове разбија. 
И његов je охац умр’о, али иошхо je на 
овоме схрашноме месту жива сина сахранио. 
Hero чича Дака није умр'о. Он ce родно. 
Овај je свет био за њ студена гробница. 
Еад je издисао. осмехнуо ce. И тај сс осмех



следпо и. тако слеЗ>ен. остао на старчевнм 
смежурашш уенама. To je био последњи 
светлац његове смрв.Ђене душе. — — —

Кад уђосмо y дворпште. доктор етаде 
пред једна врата. To je бпла нека врета 
стражаре, стражаре без стражара. Он по- 
вуче за звоно. Нико ce не одзнва. Он по- 
вуче још једном. алп мало жпв.ве. Далеко 
тамо под сводовнма оне мрачне кућерине 
зачу ce јека 'звона. Мало после неко ће 
унитатп:

— Ko je У
Доктор ce каза. Опет ce све ућута. 

Чекали смо два и три мпнута. Најпосле. 
зашкрипи брава. Врата ce отворвше. У1>о- 
смо. Ја  нпког не емотрпх. Пред нама су 
била друга једна врата. II она су била 
отворена. До њпх je водило неколпко ба- 
самака. Попесмо ce. Пред нама je пук о 
дугачак ходнпк. освет.вен једном једнтом 
лампом. што je о тавану, на среднни. ви- 
сила. Она нпје светлпла. Она je внше 
чкп.гила кроз једно напрсло гараво стакло.



Лрсд нас сад тек иепадЦ једна људека 
прнлгтка. Впше je посртала, но шлла. Док- 
хор јој нешто рече. Она клтшну главом; 
пође напред, a ми за њом. Елнли смо no- 
лако — као на прстима. До мојнх ушију 
већ почеше доппрати неки неразговетни 
гласови, налпк на смссу од кнкота, јаука 
ii дубоких уздпсаја.

Доктор ми рече неком узвишеном збил.ом:
— Ето, видиш. овај je свет вечито 

будан. Њему je дап ноћ, a noli дан. Овде 
једни седе на престолу, a . други на мучп- 
лишту; једни царују. владају — земљама 
h народима; заповедају џиновима н невид- 
JhiiBiDi дуснма; другп ce бију дјшл.см п 
камењем против чптавих легиона поноћнпх 
утвара ii нечистпх халусмја... < )вде ce јавл>а 
неко. h ако тамно. a оио опет иадземал.ско 
порекло човечје душе н човечјег ума ; али 
je овде ii престо највеће беде и несреће. 
до које људскн стиорови пкад могу до1ш.... 
Овде ce, y једно нсто времо, и човекова 
дугаа ii његов ум .жрвњају под жрвв.ем



до сад непроучене суианутости, која. као 
беснн оркан. тули и поеледњи пламичак 
свеетн његове.

Доктор стаде.
— Најпре да посетимо њено величанетво 

Белу Царину. рече он и кудну на једна 
крата. Неко ce одазва.

Ko луда?
— Доктор Д....
— Извол те !
Врата ce отворише. Овде као да еу нам 

ce надали. Пред нама je стајала јсдна ви- 
сока женска прплнка с дугом. белом ке- 
це.ЂО.м ii убрадачем. налнк на белу платнену 
капуљачу. To je била надзорннца y овоме 
одел3сњу. На сред собе. о таваницн. висало 
je једно кандилце. Оно je своју црвенкасту 
светлост подједнако расопало по овој су- 
морној iipocTOpiijii. Ове je бнло y неком 
1фовидном сумраку. Пет кревега с једне, 
a пет с друге стране, a средом широк про- 
лаз. У  прочељу овога пролаза видела ce 
нека неразговетна го.мнла. < >вде онде. као



да ce мичу неке сенке. У једном углу као 
д а је  неко неком нешто живо говорио. На 
другој странц чу ce јецање. a неко опет 
ударн y киЕОт.

У један мах сину једна зрака. To je био 
c.Tcnii Фењер докторов. Он обасја оиу не- 
разговетну гомнлу y лрочељу. Призор ту- 
жан ii суморан. На једној старој кожној 
Фотељп седе.та je једна женска пршгпка. 
На главн јој круна од злахне хартије, a 
y руци скиптар, опет од златне хартије. 
Огрнутаје великим белим плаштом. 0  врату 
јој внси силество низа шарених 1јии 1)ува. 
На прсима јој дрикачене, y место ордена,. 
кокарде y тробојци. По оиом илапггу беше 
наприкачивано неких плавих, црвенах, жу-
тпх ii љубичастих стрвзица......11о лицу овога
створа беше шпшула некака сувереност;. 
a око уста му ce лепршао блажен осмех.. 
Очи препуне неког нама непојмЈвивог све- 
моћпја. Оно je само собом казивало, да je 
душа овога величанства на врхунцу своје- 
славе ii величине.



Кад она светлост паде на њено дице. 
она ce мало трже, а:ш ce са скога места 
нс псшаче. већ с-амо пружџ руке, онако. 
као да милостиио допушта, да ce целпвају. 
Она нешто и џрогеворн. али не чух шта. 

Доктор mu иолако рече :
— Ето, ово je Бела Дарчца.... Њена 

царевпна иочпње тамо. где ce сунцс pal>a. 
a скршава ce, где ce смпрује. Hii један 
суверен еа зе.мл.и нпје тако свемоћан, сре- 
ћан н задовољан. као ово бедно створење.... 
Ено. погдедај, сад опет пружа руке, да 
вх целнвају њенл срећни поданицп. који 
непрестано долазе, да je внде п да јој ce 
поклоне.... Редак je дан и сахат кад она 
свој престо оставља....

Доктор 'баци светлост свога Фењера на 
другу страну. У једном угду собе, јед.чо 
женско створење заболо главу y буџак. a 
десном руком нза себе једнако маше, — даје 
знак, да јој ce нпко не дриблпжава. У два 
ce маха н гццну. као да je неког хтела да 
•отера. Ја  погледам y доктора.



— Ова je бедница уобразнла, д а јс  са 
свију страна салећу. да je пољубе. Она ce 
стпди ii бранн. Она. јадница, ето ту, одстоји, 
по четрдесет и више сахатп, док je умор- 
h сан не сав.тадају, те ce ту скљока и заспи, 
рече доктор. и Фењером окрете мало y лево.

Светлост паде на једну другу дпрљшзу 
сцену. Једна женска прплика клекла на 
колена, п-дднгла оне суве и готово црне 
рукс небу, a очи упрла y таван.... По лпцу 
јој ce просуло неко неизмерно очајање. 
Дрте на лпцу развучене, a нзраз лица 
само што није прешао y плач н јецање, али 
y један мах удари y јасан блесаст с.чех.

Доктор ce окрете па ми рече :
— Ова ее јадница неирестано liory 

моли, да јој пошаље децу да пх још јед- 
ном види. Помрла су јој још пре две три 
годтше од некаке несрећне заразе. Кад су 
јој два најмања синчића, y један дан, из- 
дахнула, она je, несрећница. стала вшпе 
њих ii етраховито ce закпкотала....

Ја  je погледах. Она од једном рашнри
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руке. као оно кад кога хоће да загрлп. 
II онда поче дпрљпво да тепа :

— Одпте. одпте мајцп својој !... мојп 
пилићп златнп!... Одпте. од кад вае мајка 
чека. да вас види, да вас изгрли п омп- 
лује.... Одите. што сте сталп, зар не позна- 
јете мајку своју? !... II онда застаде. За- 
гледа ce т  таван и од једном прште y 
језовит KiiKOT....

-Ta окрен^ух главу. Мпсам могао даље 
овај призор да гледам. Као да je ово н 
доктор опазио. Он својим Фењером окрехе 
на другу схрану. На осталим креветима 
све мнрно. само на ономе десно. до Беле 
Царпце. једно ce схворење лод покрпвачем 
згучило y клупче, па нешто само еа собом 
говори. час Timre a час јаче : час некога 
нешто пиха, час неком нешто одговара. 
док ће од јсдном звпзнути. као оно кад 
неко окне воловима да стану !...

Бела Царица опет пружп руке да ce 
целивају. ТБено ce лице овога пуха смешнло



неким надземаљскт-i блаженством. блажен- 
ством што озарава и што усрећава !...

Доктор ce окрете надзорннци и нешто 
јој полако рече. Она климну гдавом. И 
ОНДхЧ одосмо.

— Сад да видимо шта овн веселннци 
раде ! рече доктор. кад пред једна врата 
стадосмо. Код ових je врата стајао онај. 
што нан je мало npe стражару отворио. 
Сад ce беше раздремао. Он на>г отвори ово 
одељење. II оно je било осветљено онако 
исто. Мн мадо застадосмо. У собп гробна 
тишина. Доктор баци једну зраку из свога 
Фењера. Све спава. Само ce један car’o па 
нешто чуш — онако као да му крв на 
нос иде. Мало мало, на ce стане бриеати. 
И онда погледа y руке, па ce онет сагне. 
Доктор мн полако рече :

— Овај je веселник уобразио. да му крв 
на нос тече. Ено га како ce једнако брнше 
ii гледа. je лн крв. Крви ни капп. A кад 
га ко упита. шта му je те чучн, он ce



са.мо обрецне : „зар си ћорав. п не вндпш 
да >ш крв Ji3 носа пде '? !.. Ето. погледај, 
отегао ce чнтав поток!" II онда обрпше 
нос, погледа y руку. нружи je н рекне: 
..ero, видпш — крв!"

Један одмах до. нас скочн као опарен. 
Мора да нас je спазпо. Он пође некуд.

— Куд ђош тн ? уппта га доктор.
Да стружсм дрва!... Остало мн je само

неколпко цепкп, одговори овај веселнпк, 
па ce упути право Фуруни. Стаде ту. Узе 
нзвесну познтуру. и, однста, ко  поче да 
етруже дрва. —

— Ето. речс ми доктор. овај јадннк
овако тестери хватове пма вшне од дееет 
годпна, ii једнако говорн, да му je остало 
још само неколпко цепки. — — — ------

— Сад имам да тн представнм Канта 
нашег доба. Он, сиромах. н дању и ноћу 
хода по својој ћелијп н ствара нове светове 
no обрасду h методи, што нам ихје  открно



велики фдлософ Кант. Кад са.м ономад први 
пут обилазно бодесшше, њега затечем где 
живо хода по својој келији. Он одједаред 
етаде. дпже руку y внс и евечано поче 
декла.човати : „у ира-пра почетку није било 
почетка, y свршетку нема свршетка !... Ве- 
чито je време, вечнто je кретање, вечита je 
материја, вечита je спла, — вечит je и 
1'ескрајан простор!... И све ce то окреће
око своје осе — од запада истоку......Га ви-
дим како трава растс !" Погледај, сно 
га на прозору ! Истурио руке кроз ре- 
шетку, па нешто хвата, рече ми доктор, 
a век беше бацио један зрак свога Фењера 
h осветлио један мали прозор с гвозденом 
решетком. Мени почеше ноге да кледају, 
a ерце страховито да лупа.

Станем.... Je  лн то он Веља? — 
Ннје. Вндим једну главу, мрачну, без лика 
и облика. To беше глава некаког понокног 
привиђења. Оно није коса. Оноје чскшва. 
Најежила ее. Штрчи. Лидб je покривено 
некаквим наносом. Кожа са свим одебл>ала,



без реда п без жнвота. To беше нека врста 
дивљег откања. Још je Фалила са.мо чупа. 
Оиг еу постале етрашно мале ; алп je мз 
њих опет сипала некака заморена бестп- 
алност.

—- Који je ово бедннк? улитам доктора.
— To je некакав ђак, правнпк. фило- 

соф . астроном. Родом je нз Љубовијј'е.' 
Одавно je. несрећннк. j  овоме жалоеном 
стању. Болест одиста страшна. Клица јој 
je y каком било старом наслеђу. бпло по 
оцу. бпло по мајцп, бнло по 1>еду или  upa- 
ђеду. Овака клица, залнвена и најмањпм 
душевни.м потреспма. брзо набуја и иза- 
знва катастрофу.... Водшш су га по свима 
манастнрнма. Појео je. јаднвк. запнса — 
колвко je тежак. Само га мучили. Пма две 
године како je y овој болвпцн. Њему лека 
нема.... To je најтежн. најопаенпји более- 
ннк y овој кућн. Наерће на болшшаре - 
као гладна звер на евој плен.... Његов 
органнзам као да нпје од меса и костију. 
ueli од гвожћа п челика.
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— Дакле он je!
— Којп онУ упита ме доктор.
— Он. мој кукавни друг Веља.... Ово 

je  од љега. — покажем му ожиљак преко 
чела.

Доктор ме погледа изненађено. И онда 
ће од једнои peku :

— A јест, Бога ми !... За то он помиње 
неког Стеву!... Дакле то си ти ? !.. Па?... 
Чекај дер ! Пдн. приђи му! Слободно! Ре- 
шетке су врло јаке, a тгрозор доста висок 
и мали.... Питај га — шта било ! Да ви- 
димо, je ли му бар једна искра остала од 
памћења и свести. Ово je ретка врста лу~ 
дила...- Мди. што стојиш ? !

Ја  му приђем. Доктор ce измаче мало 
y  страну. Згодно осветли својим Фењером: 
н мене ii веселог Вељу. Он ce мало трже. 
Зину. Видео ме. Очи му засветлеше нешто 
живљом ватром : алн његово лице остаде 
непомично. To н није било лпце. To беше 
некака срсдина између главе y мртваца и

u;*



2 4 4

— лобањс. Лз ње je . пприо леде.н, гробни 
задах....

Мене проби х.тадан зној.
— Вељо !.. Ш та радпш?... Познајеш ли 

ме? упитам га. a глас ми je дрктао. као 
да ме je грозница треела.

Он оста непомпчан. Само еам опазио. 
да му ее уста још више отворшие, a ноз- 
дрве ce почеше, час ширпти, час сужаватп. 
као да ce спремао, да Фркне на нос. Беше 
ce рукама грчевпто ухватпо за гвоздене 
ншпкс на прозору : али их од једном ny- 
стн. Диже дссну руку. понесе je полако 
челу. Само je ово било видно. Остало je 
остало немо и укочено.... Док ће од једном 
рећн :

— Ене, a кад ти дођс ? ! Камо те. бо- 
лан, пре?!.. !\Гене, ето. отровапш — као 
шарова !...

Послс ме стаде мерптн. Иочс ce чието 
јежити. па обема рукама јурну кроз ре- 
шетку. Хоће право за очн. lie може да



дохватч. Он дочепа за гвоздене решетке. 
Стаде их свом снагом цимати, ади пусто 
гвожђе не попушта. Садга je бпдо страшно 
погледати. Из очију му je еииао бес. a 
уста ce развукла y неку бесомучну прс- 
стрављеност.

У  тај мах доктор склопи свој Фењер и 
мп ce од једном наНосмо y помрчини. Он 
ме повуче за рукав.

- Хајдемо !... Ту више нема шта да 
ce види!... %

To je било y оч)1 недеље пред Аран- 
IjC.iOB дан. Седим ја  и нсшто чнтам, док 
неко закуца на прозор.

Доктор. Лознао сам. Изађем. Беше не- 
игго еуморан. Он ми рече :

Добро те сам те нашао.... Твој јадни 
друг мало пре премину. Десио сам ce и 
ја  гамо. Надао сам ce.... Носледње су му 
речи биле: „мајко моја!... He дај ме! !./‘

( 'вратих да тп то кажем. (.)н je. како сн



мн казивао. пз добре куће, He бп згорег 
бгио да нм ce то јавп.... Нстина, јавпће 
ini ce ii званпчно : алп je то врло заходан 
пут.... Сад — до вЦења. Хнтам. Звалн 
су ме на један порођај.... Српека поела!... 
Два дана ce жена мучпла. a онп сад тек 
зову лекара. кад јс, како мп кажу. јад- 
ница изгубпла свест....

Доктор оде, a мене обузе- тешка туга.... 
„Хеј, мој брате Вељо. мој велпкн мученпче. 
јаголемели си ми муке ггромучио !" саме зш 
ce речи us грудп охеше.

Одем rope н кажем газда Мнлу н газ- 
дарици Јелн. И њима очн заводнпше.

— Бог да му душу опрости !... Родио 
ce, a није умр о ! рећи lié газда ЗЈлгле. a 
марамом убриса сузе. Али од једном додаде.

— Ух, како ce то тако десило!...
— A јсст, Bora мн!... Впдшн тп!... 

ирихватп газдарпца Јела.
Ја  îix нисам разумео. Онп еу то опа- 

зили.
— Сутра ce одводи Иконија.... Иде y



-добру кућу. С.тушао eu за Драгићевиће из 
Гоае Главе. II ови тргују евлњама. Један 
од њпх лучло je свиње y Љубовлђи н за- 
конакује y кући Смиљанића. Впдн Иконнју. 
Допадие лу ce. Запросн je за свога си- 
новиа. ii Степан му je да. Кад чују за 
јадног Вељу, биће пм тешко.... Хе, како 
ce то деснло.... Нека Бог еамо окрене на 
j  јбро. pSfcn ће газда Миле и одмахну гла-

Juni истог вечера договорпм ce с мо- 
јнм доктором л газда Мило.ч. те сутра дан, 
по подне, сахрашшо јадног Вељу. To беше 
мала ii скромна пратња. Пред мртвачким 
колима ишао je свештеник, за сандуком
ишлн с.мо мп : ја, Др. Д ....  газда 7\Гиле,
газдарица Јела, баба Огојка и наша ком- 
шиница Пеладија.... Од кад je њен Пера 
прЛшнуо, како ми y једној ирнлици каза 
газдарица Јела, Пеладпја ретко коју при- 
лику пропусти, a да не оде на гроб свога 
мужа. те упали свећу. привеже на крст



по којл цветак. проллје по коју сузу, 
па ce онда вратд кући. II однста. чим y 
гроб спустнсмо веселог Вељу, чим звекну 
о љегов мртвачкп сандук прво буеење. 
— Пеладија ce нечујно од нас одвоји. па 
ce лзгуби међу дрвима п онп.м силнјој над- 
гробнпм споменпцтга....

Знам. то je било трећи дан св. Тројпда. 
ITo лодне лзцшао снлан свет y шетњу ; a кс> 
ce још не ceha онога длвног шеталишта од 
„Лондона” ла до Војне Академије. ИзаЗјвмо 
ii ја ii мој доктор. Дуго емо ce гаетали. 
Били смо прллично ii заморенп. а. богме. и 
ожеднелп.

— Е. сад да одемо на чагау пива y 
пивару ! рече Дв. Д....

— Пристајем, одговорим му.
Одемо. Ено гдс je кнежева пнвара. 

Овда ce тамо точило цајбоље ливо. Кад 
у1)Осмо V башту. a свет прекрилио на све



стране. Нпгде ни једне столиде. ни једног 
једитог слободног места. Два пут смо про- 
лазили доле rope, ла све узалуд. док ће 
доктор рећц :

— Ено тамо, иза онога стола они устају! 
Хајдемо, брже, док га други уграбилп нису'

][ ми убрзасмо кораке. Они поуста- 
јалп, па чекају док једна госпа намести 
шешир cbSjoj' малој ћерчпди. Мајка јој- на- 
мешта шешир, a она ce, као чигра, окреће- 
ii непрестано којешта запиткује. Два пут 
јој je падао ineuiiip, a три пут ce earir- 
л.ала да нешто друго дохвати; a које би 
год дете туда ирошло она би ce окренула. 
да ra .чало промери н да видп, какво еу 
његове хаљине.

— Мирна б-уди !... Јово, оди. одк да 
видиш шта ради !... А, други пут ћу ја 
тебе оставити с чича Томом! претила јој 
je  њена лепа мајка. Али она пружн своје 
беле н пунане ручице, загрлп своју мајку 
н стаде ce уми.вавати.



У  тај мах приђе >ш један господнн. 
стаде преда мо, нскрену ce мадо. као да 
ме боље впдп, па ће- ми од једном рећн:

— Схево брате, јеси тп то? !.. И онда 
рашпри руке. Пољубисло ce. To je био 
писар Јова са Љубовнје.

— Таете!... Роксо!... Погледајте овало!.. 
Можете лп познати овога господина'?... Он. 
онај иети. Ништа ce проленио iuije— Не- 
што мало коснатпјн; а. већ mia и нешто 
брчића... П то je све.... Збпља. да тп пре- 
ст авим меоју породицу !... Видп, видп. то je 
моја rocnolia. госпођа капетаница — она 
иста Рокса.... Hero станиде!... Оди вамо 
ти. Tir оцина препелвце !... Ево ово je оцпна 
иурпца, однна грлпца — мој шаренп леп- 
тирак !... Погледај ове свплене витице!... 
To еу оцвни чуперци. Њнх оцо за чае 
замрсн ; a она ce онда наљутн. na прне 
својој мајци....

И ерећни отад притиште врео пољу- 
бац на чело рвога милоког анђелчета.
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— O, г. Стево.... Откад ce ннемо ви- 
дели?! Ја  баш синоћ за вас ушггах. Mii.io 
ми je,... Чули смо већ.... Секретар судскп 
— y тим годинама, то ce зове добро отпо- 
чети.... А, рекох лп ја  вама: само ваља свр- 
лгати ! — рече капетан Mniia.

— Е, баш нам je мило, што ce тако 
потревило, да ce опет видимо.... A ми сутра 
свп полазимо, прихватп капетанпца Цана 
истом топлином и симпатијама као и пре 
шест година.... A знате ли да смо Малпшу 
послали преко. много немиран. Нека je 
мало даље од овога поквареног друштва.

A ГоксаУ... Рокса онако исто лепа. He. 
Сто пута лепша. Она ми само пружи руку. 
Ћутала je ; али кад нам ce додирнуше 
руке, преко њена лица прну један таман 
облачак. Да то не сину њена прошлост,. 
њено девовање, њени златни сновиУ To 
ннко не зна. To нн она нпје знала. Има 
сенака што саме лутају.

Ја  ce свима захвалнм што ме ce ,јout 
сеРају.



Рокса ce саже својој мадој ћерчпци. 
Ова јој сави ручпце око врата. па јој 
нешто стаде шапоритн. Мајка јој одговорп. 
па je стаде миловати по образу.

To беше, одиста. један н весео п тт- 
жан стсрет.

Ја  их све иредставим доктору, a док- 
тора гвпма.

После ce опростисмо. Срдачно опро- 
стпсмо. Они хнтају. Јова je сад капетан 
на .Ђубовији. a капетан Мнћа добпо за по- 
моћника y В.... Сутра ce сви на пут крећу. 
Сваки на свој посао. СреЈша породпда! 
ft>3 ' je садашњост тако занела, да ни јед- 
ном речи не хте дирнути y прошлост.

И боље.

Доктора још оданде некуд одазваше. 
Ја  ce упутшх сам Kylni. Дуго ннсам могао 
заспати. Као y каквој чаролијској галерпјп 
гледао сам како испред мене мнну дела
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ноја прошлост.- Она je тужна, али je она 
опет лепа,... По некад je прпјатније сећати 
ce минуле туте, но мпнуле среће. IToc.fe, 
ко то још може да одредп. шта je то 
управо, права c p c ta ?... Мени сад тек rro- 
чнње да свиће: срећа ce не тражи. Она 
ce нађе.





М А РИ Н О В ЈШ В А  ЗАДУЖ БИНА





М А Р И Н О В И Ћ Е Б А  З А Д У Ж Б И Н А

На свечаном скупу Српске Краљевске 
Академије наука. држатом 26. јуна 1893. 
год. y дворани Велике Школе објављено je, 
да ее овоме>делу доеуђује награда пз за- 
дужблне покојног Николе Ј. Марнновпћа.

Бпли су: председник, rJ . П еш и А , секре- 
хар М . Ђ. Ж и ли К еви К  н академицп : Љ . 
К овачевиК , Ce. Н и к о л а је в и К , Ст. Б о ш к о ви К , 
Д р .  1/. Јо ва н о ви К , Ј о в а п  А ва к ум о еи К , Ј о -  
е.ан Т у р о м а н . Ш фра Ђ орђевиЛ  и  Љ у б а  Ј о -  
е-'rnoeufl. Гостију било je до 60 лида.

Председшгк Академије, Д. Heiuufl, отво- 
рио je екуп овим речима:

Господо Анадемиии!
Данашњп дан. дан рођења племенитог и да- 

ровитог Николе Марпновића, одрођен je за све-
17



п

чани сасганак Академпје. На том сасханку roiajv 
сс нрпказати слнсп којп су нагрј^ени из задтж- 
Гшнонсзаборав.веног покојника. Отварајући овај 
свеианп екуп. ја не могу a да не уздахнем кад 
иомпс.ита на преранп одлазак млађане душе. која 
je тако много обећавала u која je на дсшета чуд- 
новат начпн спајала y себп две особпне. које ее 
тако ретко заједно втгђају. a то су : пеенички но- 
лет ii математпчкп дар. И да je. којом лепом сре- 
ћом. та даровита душа дуже з/еђу лама остала. 
плодовн њенрга рада. и y једном п y другомправцу. 
бгглп бп, по евој прплицп. обилатн. Алп. на жа- 
лост. хекштоје раширпла своја младачка крпла. 
тек што je отиочела огледахп евоју снпгу y оба 
лравца. она je. ваља да већ еита овога евета. зба- 
цила ii етреела са себе своју зема.вску. иролазну 
ii трошну рдећу. ii впнула ее n одлетела натраг 
y светле крајеве небесне. Па да лн je xmie за 
навек нзгубљена за нае мнла душа? Да лп je 
тпме за навек ирекпнута евака веза изме1>у ње и 
нас '? 0, нпје, нпје ! Она he жпветп увек међу 
нама, живеће y садашњос-ти н y будућности. y 
споменпку који јој je подигнух. y задужбшш. којп 
носп љено mie. Душе. њојзп еродне. i;oje he. uox- 
помогнуте -задужбинрм њеном. оетваривахи из ro- 
дине y годтгиу њене најмплије пдеале. дозпваКс 
je еа љеннк еветлпх виспна y нашу средпну. н



она ћс увек. па н данас. бпти- међу нама п са нама 
i i  ако нећемо моћи чутп њезин тнхп п зшапн глас.

Нека тп je хвала п вечна слава, мила дудго 
Николе Марлновића !

На ово сав скуд уста на ноге. еа уз- 
виком: Слава! Слава!

Поеле тога Академик др. Мнлан Јова- 
новић прочнта ову своју рецензију :

Гotnodo Анадемици,
0,1, књижсвних радова, што их je ове годдне 

Сри. Краљевска Акаде.чпја лоелала одбору сво.мс 
на оцену, свентуално за награду пз Маринови- 
icBa Фонда. одбор je, на ирепоруку двају својих 
рсФсрсвата, пздвојно, као најбоље дело, роман 
r K a u r  н а ш ега  д о б и што га je наиисао познатд 
наш ппсац Даза Комарчић. п дрелоручно ra пажљи 
Академије y досуди поменуте награде, a мене 
je  позвао, да y овоме скупу изнссел о њему ре- 
Ферат, чему ес. ево, радо одазивам, задово.дан, 
што je труд одборов ове године био од корпети 
леној књижевности нашој.

..К ант  н аш ега  доба~  дртан је нз живота на- 
рода нашег y кочетку друте половине овога века. 
Кад узмемо y обзир да je лоследжих годипа 
роман y нас усахнуо, и бројно н квалптатнвно, 
читалад ce y толико радије срета с радовпма

1 Т':;



ове врсте, па све н да не наре т  њпма потнун 
одсјај оне чдете п богате прпродностп жто ce 
јавља т  идеа-лпеанпм творевинама старије ро- 
мантике, када ппсцп нису ФОтограФисадп сдпке 
из реалнога света. него еу пх ресилн евојтх 
естетпчкгох дахом п бојплп зналачком руксш ве- 
штака — ппак ће читалац спштатпчно да пре- 

. сретне таква дела. задово.ван шхо y њпма 'на- 
лазн доказа. да тваралачка моћ духа човечја. 
која нпче y пдеалиој СФери његовој п која ce 
најлепше облпчн етичким осећајем његовим — 
не може да усахне y прпродп човечјој. него ће 
да избија y свгоха пропзводпма уметностп y пркое 
иовремешш доктрпнарним пометњама.

Такво je  једно дело и ово, што г а је  одбор 
пздвојио од осталпх. Кад га прочптамо леттшце 
реклп бпсло, да je пнеац следовао модерноме 
реалнстпчкоме правду — бар нас многе појаве 
y делу подсећају на то —; али кад загледамо 
дубљс y душу делајућих лпца, уверпћемо ce. да 
та лпца ннсу просте коппје нз реалног света, 
него да су слпке. мање внше, ретушпране етичкпм 
осећајем ишпчевпм п да пзбпјају пред читаоце 
прочишћена од првдевака. што y рсалном свету 
хоће да вређају боље осећаје наше. Ta особпна 
пишчсва јавл.а ce п y нокпм пређашњим делпма. 
j;oja су нашла већег одзива но она. y којпма je



стајао на шгстр реалноме нољу. — Oc-mi тога. 
ko je пратпо дос-адање радове његове. знаће и 
то. да je карактериетпка делајућих лпца најача 
страна његова. a y овомв делу, о коме еам новео 
peu. пзбија. уза ову, местимиде joiii једна. а-то 
je. лепа, по готову вештачки наслпкана декора- 
дија предела п меета. y којтха ce крећу особе 
његове приче. Оба ова преи.чућства чпне гге чи- 
талац с големпм интересом следује његовој прпчн, 
na п ако je основица њезпна храгпчна, пратп je 
до краја са задовољелим саучешћем.

Пошто je г. рецензенат изложио садр- 
жину романа, он je наставио :

Ппсад, како.видимо, расправља y овоч ро- 
ману једну нову и саврсмену тсму. У лепој књи- 
жевностн mu немамо психијатричке студије као 
што je  ова, a сувремеиа je расправа с тога, што 
ce њоме екреће наша тгажња на једну појаву y 
нашем друштву, која je  почела узиматп веће 
размерс — a то je  душевно оболеваље. Ta по- 
јава има своје узроке, који сс поврсмено рас- 
прављају iro само y научним медидинсктг и 
друштвеипм расправама, него н y лсггој књижевт 
иости. Један од тих узрока, као што hy иоказати, 
писад je пзабрао за продмет своје студије.

Кад дочптало ово дсло до краја, нама ce и



нехотнцс намоће ннтање: јо лп гола сумња y 
Рокснну љубав — јср. разочаран.а ту нс бсше 
— била довољна да растр.ојп дух Еељпн? па би 
склонп бплп да пос^тшамо y то. да нам пжсад 
не даде y своме делу кљуа за решеље ове деи- 
холошке проблеме. Вел.а јо унук једног полуде- 
лог Смпљанцћа. Уње.мује, даклс. закон атавпзма 
иоложпо клпду. _ која je, на жалост. орошена ја- 
кпм потреешш, проклпјала и набујала. Првп д. 
какб ce менп. чпнп. најачн иохрес деспо ее онога 
часа y подицпјн. када je  осетљивн младић морао 
c-Bojmi очима да гледа понпжењу своме, моралној 
смртп Јбвојој, y очн. Писад иагдашује ову прву. 
страховпту буру y души Веллшој, казујућп нам, 
како цептн као прут п како ce lipu еваком ударцу 
були U стреса y помислу, да ће за мало н на 
њему да .сс. окуша ова страхотна казна. — За 
хим долази његова сумња, ш тоје као приеојкпња 
сдеала срж његове жнвчане енехемс и кочила му 
вокрст елободне вол>е. Ова ce еумља иоенхира 
y делу на много ме.ста све до катаехроФе. хе 
чихалац гледа како ce алка за алком охкпда на 
ланцу душевних покрета, еве до расула читавог 
ланца toj’. — Најзад долази п Кант, адп j e .Ha- 
mao Bek разрпвеио поље y љеговој души. и. месхо 
распознања, унеојо још већу в&буну y њу. Ако. 
сс y делу тај Кант нстичс на наелову, то ие *



бива г rora. што Вел.л mia нечега зајодишпгог 
с iLiiMf. Hero iiiTO je y луднлу сво.ме узео ово 
име на ce. Алп менп ce чпни. да јс та-кав наелов 
неподесан. јер ou нпје обележје догађаја y делу. 
него само једна чпњенида, једна алка вшпе на 
ланцу потрсса, што ce дбмђају y душп Вељиној.

Пи наука нп емггарија о душевнол животу 
човсчјсм не исклучују могућиГост, да сс Веља, 
после првог нотрсса y колицији душсвно утиша, 
ii да y пбдесним приликама Функције његова 
духа осхану y нормалноле колосску. Али он. још 
узбуркана духа, долази y .Вубовпђу п. место 
слокојства y крилу' своје мајке, налази Стевана. 
њелу дотле иепозната човека. којп je запленно 
стшатпје свију укућана његових. симпатије, које 
бп y овомс тренуту биле благотворни мелем за 
ii.era. на. mra вшме. заиленпо. — како му сс чп- 
шаше — h Роксино срце, које je. y овој нри.шци 
требало да буде станац ка.мен на узбурканом 
мору љегове душе, — н то беше прбеудно за 
дал.п ток душевног живота н.еговог. Његов дух, 
Belt уздрман на нор.малнрј стази својој. мора- 
ђаше tuai пре подлећп сумњп, што му всћ не 
бејaiue Ашгућс ,да je сузбијс снажиим против- 
нредставама. као што то вндимо на Стевану. 
Сумн.а je опак душ.манпн и најздравнјем уму 
човешком: она je кадра да га лиши онс приоебие



vni

обазрпвости. којa свестрано гледа ii оцењује по- 
јаве : кадра je. да утнсне с-воју мутну прнзму 
нзмеђт наших чула u наше душе. п да-преал- 
мањем пзнакаради реаане појаве око нае-: — 
кадра je, шта внше. да расплалти нашу манггу 
дотле. да ce y душп нашој разбуде- покрети 
еличнп халуцпнадпјп. те да нам ce прпвпђа и 
причујава n оно. чега y стварп неча. Сумња je 
за Вељу бпла спла растројнпца, која му. јсв ећ  
уздрмане нитп y душп еплела. п најзад покпдала.

Према томе je душевна бодеет Вељпна пен- 
холошки основана. a како ce дбгађајп y лричи 
группрају око те болссти. то je основпца љезпна 
здрава. Tn су догађајп испреилетанп поједгашм 
епизодама, које. згамо то што су за прпчу лспа 
орнаментпка. још месттгаце ублажују хужне осс- 
ћаје y чнтаоцу и разгаљују га, те може да еле- 
дује прпчи до краја. a да не ‘буде под трајнем 
'депреспјом тужнпх осећаја. 'који. гдекад. xoi.o 
h добру нрпчу да учпне отужнста.

Кад рекох да je су.чља потољн узрок ду 
хпевна растројетва Веллгаа, сумња којаје y насле- 
ђеној .чанпјакалној клпди нашла иодесно гориво 
да разбукти и да обуз.че најзад све душевш 
моћи y њему. онда зш ва.ва потражптп п извор 
од куда je проврела та еумња. Иисац ћутке пре- 
лазп преко н.ега u ја му то не могу загчеритн y



усшшенп на Депспгове. речп : не треба чнтаоду 
еве исказатп на уста ; вагва нешто ос-тавптп п 
да раззшшља*. Ппсац верно ређа појаве што ce 
y причп везују y једну органску целину. и из 
прпродности тпх иојава нама нпје мучно да изве- 
демо закључак : да je неодређеност ионашања 
Роксина крајнп узрок Вељнној катастроФП. У 
Рокси je писац насликао обпчну паланачку де- 
војку, која y чежњн својој за странпм. подом на 
сваксш кораку преза да не повреди њојзн ука- 
лемљене законе чедностп п срамежљивостп. На 
врају приче m u  не знамо је-ли она кога од ова 
два младића љубнла и кога je љубила 'вихце. Мп 
видимо само да oua симпатише с њима наједнако, 
a to io ритуална међа y љубави наше палан- 
чанке. Од детпњства васпитана тако, да себе 
сматра као насивну страну y ЛЈубавп. иа чак п 
да ту љубав акомодира вољи родитеља, својих, 
она ншчекује актнвност од љубавника. Али je 
ха активиоет y оба младића била спутана узро- 
цима, које сам мало нре нагласио, па кад јс иза 
катастроч>е Вељине, Стеван насамо с љоме y Топ- 
чидеру, h онда не избија нп y младићу нп y 
девојци права љубавна силина, која би за дал.е 
■ одредила положај обојих — a није. избила y љему 
можда с тога. штоје Веља jour ишвсо, a можда 
ж што je одмереким говором њезшшм потисиут



на -НОВГ сумњу о њезпној љубави. ЛГпелгог да je- 
правв узрок овој појавп. полеретт ваешггањем 
еиутана оеећајпа страна Рокспна. KOja y одеуд- 
ном тренуту не уме да нађе праве речп. што- 
ће жар y Јиадпћевој душп да распирн y плален. 
Тај nexu жар y мало нпје caxp’o жпвот Стева- 
нов. кад je чуо да ее Рокса удала за дртгога. 
алп. јадан лладпћ, осећа на крају. што ја овде 
на г.тас иеказујем. осећа дајењ ем уи пдеалпма 
његови.л потребна друга храна. но' што лу пружа 
екртша иаланчанско девојче. u он ce на крају, 
кад je угдеда задовољну уза њезпна мужа a 
дете. с разлогом тешп: Зп боље!" Он je преку- 
жпо ii ми га разумемо, јер нас подеећа на идсале 
нашега рођеног млађаног жпвота. Мпслнм да je 
ова сгудпја y прпчп Коларчпћевој најзанпмљи- 
впја за мпсаона чптаоца. јер ce овај. наравно, 
мора упитатп: за што нпје ган-ац y карактер 
Рокеин унсо вшпе одређеностпУ па ће. псппту- 
јућп даље, пзвестн на крају : за то, што бп ce 
inican, тада огрешио о прпродност тога карактера.

Нпак je Рокса један веома пријатан тпп
наше паланчанке ..домаћег васпитања/’ на коју
ce. без зазора, може угледатп евака девојка њене
врсте. Да впје јасно карактерпсана не бих бпо
V етањч да нађе.м њезннг всзу са целпм дога- 
Î . ' iвајем: a то еведочи што еам y иочстку рекао: 1



да je карактерпетпка јака с-трана пшдчсва. Свако- 
лице. што y овој дрдчи излазп дред нае. окарак- 
терпс-ано je истом нрецпзношћу п евако лред- 
ставља за себе један тпп из народа нашег, a 
свакн јс тпп веран и леп. He можемо еитп да 
ce наелушамо матерпнског. хедаља Вељине мајкег 
mi иудрога разложихога говора чича Даковог п 
Стевановог. Капетан Мпћаје веран тпгг савеенога 
чпновникаи добрпх родптеља. Јелдда, еестра Сте- 
ванова. и ИкФндја, сестра Јабланова. свака je за. 
себе дпвна женска слика у своме и;аиру. п чпта- 
јућп не знамо. којп нас од овпх тпдова.впд1С при- 
влачп. И ако су ове слике рођедга типовн из напхег 
евета. тшакје свака улешдана есхехпчкии коло- 
ритом. хе мпслцм да нећу догрешитп ако речем, 
да ће с тога свако. ко дрочита ову књигу, .осетитвс 
y с-ебд хпхо задовод>ство што je свој оваквим 
ллушда, и растаће ce на-крају е књигом бољи, 
но што je био кад je узео да je чпта. Од ипсца 
белехрпстичког впшс ce и не може захтеватд!

Кроза цело дсло веје уз то нека дражесна 
сеоска адила. што he припомоћи да c e  ова прпча 
одомаћп y срдској кући надалско.

Што ce тиче композидије y овоме роману 
хо впдимо y љему два јунака. алд .тај дуалпзам 
нс ремехп хохалихех дела с хога што je- ппсац 

i p f i a  хесно ухкао еа догађајима. хе један другога.



т  дслy сенчп и допуњава. II ако јо теорпчно 
Веља главнп јунак,. јер нос-и на' себп атрпбуте 
његове па и саму крпвпцу. ппак Стеван на крају 
пзбија y делу ттред љнм п потпскује га y епп- 
зодиа лпца. Нпје ласно одредитн да лпје оваква 
композпдпја коректна п не бп лп ce. лрп оваквој 
Фаиули. агогла бољом заменитп. У стварп je део 
рочa i i  повес-т двају младалачких срца. која на 
бујноме мору СФеката бпју тешку, крваву борбу. 
Један од њих хрсзвено п опрезно дрлш крму 
свога нсивоха п најзад прегорењем долазп до 
безбеднога краја. где ће y миру да впда ране 
свога срда : другп je упустио крму y одсудноч 
тренуту с тога што лу je болешљлвн осећај па- 
ралпеао мпшпцу. па je утонуо. To je вечпта 
деторпја људскога срца п с тога би и н а с .го в  д е м  

т ребао д а  н о с и  обележ Џ  re  двострцке борбе. Ж и -  

вот оиразована човека јеједан низ прегоревања 
u ко не научп лрегоретл, тај ће —■ сагоретп у 
тгдамену евојих пожуда, Стеван je представнлк 
тога закоиа, a Всља жртва његова.

Дуализам y  композицнјн пра-вда ce t i d i c . што 
je  љубав y оба јунака нодједнако снажна: обо- 
јпца ce повпјају нод удардима свога СФекта. алп 
на лредому Стсвана спасава нормална органнза- 
длја његова. која y заједнпчком отигору одолева 
тешкомс потресу. a Вел.а лропада. што сс потре<г



локалшттс y сасреди љегова органпзма, којп 
због наслеђене раздражљпвостп своје ие може 
с успехом да му ce одупре. Могао бпх још узгред. 
пршхетити. да би слика уцелинп испала легшга, 
дајетш еад уздржавао своје јунакс од сувшшшх 
субјективиих реФлексија, јер и ако су те реФлск- 
сије no себи лепе, хоће ипак меетимице да оду- 
говла е причу. Нека научна посматрања, која не 
с-тоје у.тесној вези са догађајима, могла би ce, 
i.-орпсно no Елитаво де.хо. скратити. a особито 
вреди то за астрономска на стр. 55-тој : јср хоће,. 
кад су одвећ дуга, да заморе чптаоца н да ос-лабе 
пнтерес y њему.

Није ми дотребно уверавати, да јс  језпк 
нравилан и чист, али ce о стилу не може рећи. 
да јс  легг, и ако често избија крепак и бујан.. 
Није пријатно y причи следовати дугим перио- 
дима, али исто с-у тах;о заморне и кратке. испре- 
кпдане речениде. Лепше би ce читало да ce. no 
које прометну y сложене. .lena'ce књижевност 
не може уздићи без лепога стила, a овај има 
своје законе, што их писац ваља да сазна из- 
добрих образаца наших и страних. У томе-погледу 
опажамо на овоме делу Комарчикевом напредак,, 
n ако ее join .радо јавља y љсму uo гдекоји вуд- 
гарпзам.

Нарочпту похвалу заслужује к&ракте)нгети-



чан днјалог пишчев. Сваки ту говорп евојгох го- 
вором. a нпкоме ппс-ац не позајмљује евога. шта 
вшие. рекао бпх. да он сДм хоћс месхтшце да 
подражава говору хих ллца. где бп требао да 
говорп C B o jm i ниеалачкич језиком. Тако кад нап- 
1)0.40 на турцпзме y говору српског еељака. онп 
могу бпти подеона допуна његовој карактерп- 
•схпцгг. п зш нх трппмо п ако бп жеделп да п 
њпх није. али y уетпма пишчевшх (плп што je 
nem  Отевановпм, кроза чпја уета ппсац говорп' 
тп турцпзага као': „ссхпрп. крмезлп. карлп. ср- 
мали-јелече, черсчг (сахата). требало бп да от- 
падну. ЈИеђу осталпма' ппецу je п та дужноет да 
поправља језпк своме чнхаоцу. a ти.ме што he 
шжазахи. како ее иоједпне речп, што су ce шше- 
ннле y народнсш говору. иравилно пзговарају. 
он не меља строј говора, којп трсба да буде 
чисто народан. Тако н. пр. ако ce y народном 
говору облптерпра „а" y ,,ако ће.“ те пос-таје 
,,ко ће!“ гшсац не треба да следује до с-уптил- 
ноетп imi лроменама, нитн да гаппе .,о’чо‘' меето 
„отшпао/* „нелл" месхо нећепг. ,,ее’те" меето 
седите, „јеј" место једн. „npoj’ee" место npokn 
ce ii др.

Ово еу. y осталсш. споредноетп што ни 
мало не крње врсдноех дела, јер ce лако моху 
дбтерати. )



Из свега што сам овде навео. мислтх да ћу 
наћи одобрења и y г.г. Академика ако’ речем. да 
je писад „Канта нашег доба“ испунио услоЈве 
ш топхје пок. Марнновпћ означпо гшсвдгаа крји 
конкуришу за награду н да ее Ррема томе ово 
дело може наградптп.

Д р . N .  Jô.eayoev.li

После. ^&цензије, г. реФер.енат прочита 
нека места нз сппса „Кант нашега доба.41 
које ce предлаже за награду.

На то председник Академнје рече : 
Пошто je књпжевни одбор једноглас-но нрод- 

ложио за награду синс „Кант нашега доба” од 
r. Л. Комарчића. Лкадемија je дос-уднла псгодг 
спису једногодишњу награду. што сс овн.м i; 
објављује.
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