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ВРЕМЕ ТИШИНЕ И ДИВЉИХ КОЊА

* * *
Про ла зе, у лар го зама ху дижу згло бо ве висо ко, гиба ју се као дро ме да -
ри, копи та уда ра ју у асфалт у лага ном рит му ками љем. Не скре ћу са
глав не ули це, као што гиба кара ван, кад уђе у град, да сва ко види рас -
кош и сјај. Само што ови коњи, што у касне и пусте сате про ла зе гра -
дом, нема ју ни дизги на, ни кићан ки, ни седла, а опет кожа им се сја ји,
као да им је при но ше на нај бо ља зоб, као да су тима ре ни сва ког дана.
Сада је април, про ле ће као чароб ња ков шешир нат кри љу је град, али
нема ни људи ни кола на ули ци, тамо код моста који са сун ча не пре ла -
зи на там ни ју, сено ви ту стра ну гра да. 

При ча се да су коњи, у вечер ње сате, у доба епи де ми је, сишли у град,
уте кав ши са неког од рет ких пре о ста лих узга ја ли шта на брди ма око
гра да – али, да су то одбе гли коњи, има ли би узде, пот ко ви це или дру -
ги какав белег човеч ји. Ово су дивљи коњи са рома ниј ске пла ни не,
напу ште ни током овог рата, или потом ци оних напу ште них после Дру -
гог свет ског рата, када су маши не заме ни ле рало и плуг. Живе у шума -
ма и на про план ци ма рома ниј ских висо рав ни и још више, у народ ном
кази ва њу, чува ју ћи коло сећа ња; мешта ни им доно се сено и тепа ју као
миље ни ци ма. И како пла ни ном ходе сло бод но, тако су, пра те ћи лини -
ју опу сте лог пута, мир но сишли у град. 

Сада, кад нема ауто мо бил ског дима, ваздух је намах постао чист.
Про ме ни ло се лице гра да и ритам живо та њего вих ста нов ни ка, нави -
клих на раз го вор, поздра ве, кафан ски трач – све што чини бога ти звук
аго ре, мио људ ском уху и бићу. Про ме нио се током послед њих неде ља
живот људи у гра ду, али и свет биља и живо ти ња. Лов ци кажу да се у
пла ни на ма поно во поја вио срн даћ – принц шуме. У поља, воћ ња ке,
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рито ве, сад кад не пра шти сач ма, сле ће више пти ца – фаза ни, шљу ке,
јаре би це. А кори том реке, допли ва, од изво ра на брду, до гра да, рет ка
риба, окрет на босан ска пастрм ка umbra krameri, коју зову још као да
има људ ско лице: „мргу да”. И као што је кре ју и дру ге пти це тешко сли -
ка ти, тако и ову брзу рибу није лако ухва ти ти рибо лов цу, слу за ва кожа
миго љи се из руке. 

Пре не ла је теле ви зи ја вест о два залу та ла коња: на сним ку, ход им пра -
ти зви ждук сни ма те ља, али они иду даље, наста вља ју свој мир ни пери па -
тос крај Миљац ке, сене им се губе на све тло сти вечер њих лам пи њо на. 

* * *

Читам, поно во, запис који је оста вио брат моје баке, о оми ље ном коњу
мог пра де де Вида ка. Коњ је носио име по рим ском импе ра то ру: Цезар.
Био то добар „бије лац”, широ ких прса и облих сапи, јак као и рома ниј -
ски гор шта ци и попут њих пито ме душе али нара ви само свој не, јогу -
на сте. Ипак, од свих коња, био је Цезар пра де ди нај ми ли ји. 

На пла ни ни, где је жива реч међу људи ма со којом се осо љу је живот
сâм, знао је пра де да сва ког ко путу је, како кажу у Босни, ста па ју ћи две
речи у јед ну: у�ла ву. А исто тако, и сво је коње: ритам каса, нави ке, оми -
ље ну хра ну сва ког, као што отац позна је чедо. Тако их је, по карак те -
ри ма богом да ним и тек незнат но про ме ње ним њего вом дре су ром,
рас по ре ђи вао у запре гу, којом је четр де сет и нешто годи на путо вао
дру мом, у сва ко годи шње доба, у сва ко вре ме дана и ноћи.  

У при чи (на пожу те лој хар ти ји још се под јаго ди цом прста осе те
улег ну ћа од штам па них сло ва на маши ни): вози ста ри на кола, коњи
вуку, а он тихо певу ши и „нај че шће нешто при ча са коњи ма, или их
нешто кори, они га разу ми ју, стри жу уши ма, нека ко умил но машу
репо ви ма и јогу ње њем извр ша ва ју њего ве коман де”. Ослу шку ју ћи
шапат биља и нему шти језик змиј ског кра ља, знао је рома ниј ски аури -
га, као шеик Илде рим у „Бех Хуру”, да се са коњи ма не може силом,
бичем, већ љуба вљу, нежно: „Удри коња зоби и лије по м ри је чи, ако
хоћеш да добро вуче.” 

Данас није вре ме коњâ, маму зе је заме ни ла папу чи ца гаса, узен ги је
мењач, узде – обли волан. Али пут, она бела тра ка што се одмо та ва од
Сара је ва пре ко рома ниј ских брда и даље вију га ка гра ни ци, исти је,
само што воза чев поглед није пре ко гри ве и уши ју пле ме ни тих живо -
ти ња, већ кроз зама гље но ста кло и лепет бри са ча. Иста је сва физи ка:
пут ник, пут и вре ме – годи шња доба на пла ни ни од којих сва ко има
свој пеј заж, боје, ство ро ве шум ске и биље. 
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Зими пре ко цесте пре тр чи лиси ца, зец, или вук, створ у при ча ма
велик, али бар овај босан ски, мален је као пашче. У јесен се раз ли ва ју
боје у шума ма омо ри ке, опе ва не у народ ним песма ма о хај ду ци ма који
на коњу носе рање не дру го ве. Лети, пла ни на ожи ви у пуном ако р ду:
висо ко сун це, мед на поља и зуј инсе ка та. 

Возе ћи пре ко брда и удо ли на, које су прво вало ви те као коњ ске
сапи, а онда рав не као мир но море, ја видим исте пре де ле и путе ве
који ма је кири џи сао пра де да Видак. Веле: тре ба ло је ту, пре овог, нај -
ско ри јег и бра то у би лач ког рата, да гра де аеро дром, или би те лива де
поста ле тере ни за лан�ла уф, нор диј ско ски ја ње. Биа тлон ски тркач, као
ждре бац у касу, боде шта по ви ма напред, широ ким окре ти ма беда ра,
одгу ру је се, затим кли зи јед ном па дру гом ски јом и као хат гра би даље,
онда лег не на земљу, ски не пушку с леђа и, сми ру ју ћи дах, циља у мету
са кон цен трич ним кру го ви ма. 

* * *

„Сва ки четвр ти дан је на кона ку код куће, оста ле три кона чи по успут -
ним хано ви ма. Љети, зими и по сва ком вре ме ну и невре ме ну, њего ва
кола заби је љет ће се негдје на цести, пуна робе за про вин циј ске тргов -
це, пре кри ве на цера дом, што су је кише испра ле.” – Тако, у запи су и
при чи, путу је пра де да, пре ско ро сто ти ну годи на, иде пре ко реке и
тамо, на дру гој оба ли, купу је коње. 

Кажу на Леван ту: не посто је на све ту две лут ње истог гла са – сва ка,
као говор чове ка, има свој тон. А за коње, кажу биња џи је: „Не можеш
на ције лом сви је ту саста ви ти у запре гу два коња исте нара ви”, сва ки
коњ има свој ритам, „вуче на сво ју стра ну”. Такав је био коњ Цезар,
који је вукао јако и сна жно, али увек на сво је, чине ћи да цела запре га
зане се, а пра де да му пра штао, певу шио и тепао, као кад по коси поми -
лу јеш неста шно, живо дете. 

Чита ју ћи при чу о коњи ма, бије ме у ноћи дамар путо ва ња и као што
се осе дла ва и маму за добар коњ, дао бих гас и пошао истом, како је и
сад зову, рома ниј ском џадом. Али сада све које вуче жеља да путу ју,
при ко ва ла је за кућу епи де ми ја, па нема ни путо ва ња, ни раз го во ра, ни
руко ва ња, ни зве ке та чаша и музи ке, финог зву ка кафа не. 

Кафа не уз оба лу реке, куда су про шли дивљи коњи, миру ју као укот -
вље не лађе а пре вр ну те сто ли це на сто ло ви ма као сасу ше на весла. На
пија ца ма нема дугих раз го во ра, купу је се и про да је кроз маску, али сти -
гло је већ хај дуч ко биље, копри ва, и сре муш, који даје јелу сили ну шуме.
Ту је и гор ска гљи ва смр чак, личи на шупљи ка ве спу жве на дну мора. 
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* * *

Коњ ска суд би на – кажу гор шта ци кад гово ре о живо ту коња, при ча ју -
ћи мање о четво ро но шцу а више поро дич ну сагу и хро ни ку свог места,
сме не вре ме на напрет ка и засто ја, мира и рата. У рат ним днев ни ци ма
нази ва ју их хра ни те љи ма, опи са но је како би вој ни ци, пре но што уги -
не коњ, умо ран од пута, зна ли дати рање ни ку да се напи је топле коњ -
ске крви. Чудо је овог све та тај копи тар са гри вом. Цео живот сто ји на
нога ма, тако и спа ва, лег не тек поне кад, али ако је суви ше на земљи, то
је знак да ће брзо уги ну ти. 

Поми њу се и данас пито ми и дивљи коњи, као добри кућ ни лари.
При ча о коњу Цеза ру, кога је пра де да пред рат дао вој сци, лелу ја као
фино пре ди во поро дич не исто ри је. Видео га је, осе тив ши у исти мах
понос и жал за нај ми ли ји ма, стра да лим у рату, један од мало број них
пре жи ве лих уну ка, у вој ној коло ни, тамо где сви ја трам вај ска пру га,
код сара јев ске Вијећ ни це а дру ги се крак одва ја ка пла ни ни. 

Цезар, рома ниј ски коњ, пре жи вео је рат ни вихор, али већ је био
сиво-мрке дла ке, и погну тог вра та, мање врц кав и неста шан, али ипак
је „гонио напри јед”, мимо рит ма коло не и нико га водио ни гонио није.
Виде ло је Цеза ра и неко ли ко гор шта ка, пар ти за на из коло не, без дво -
у мље ња, као што се пре по зна је зна ни глас, и поме ну ло име њего вог
вла сни ка. Али кра јем рата мало шта беше оста ло на овом све ту што се
зва ло пра де ди ним име ном. 

Њега је одвео у логор немач ки вод, зајед но са дру гим рома ниј ским
ста ри на ма. Пре по зна ше га на некој фото гра фи ји сни мље ној испред
немач ког ками о на, негде код Ста ре Гра ди шке. Није било двој бе, то је
он: по ношњи, кошу љи и прслу ку, на чијем је реве ру била гео ме триј -
ска шара, спо је ни тро у гло ви, каква се везе на пла ни ни и под се ћа на
шаре које везу Нава хо Инди јан ци, кро ти те љи коња. 

* * *

Човек живи оно ли ко коли ко је запи са но, док тро шно тело не одне се са
да све та болест или рат. Али тра је и живи још, све док се поми ње име
њего во. Све је пло вид ба, као џада рома ниј ска, а ми у магли на ма зве зда
и гео ме три ји кон ца и веза, тра жи мо свој млеч ни пут. А дивљи коњ
вазда путу је, име му је запи са но на ветру. Нема изо би ље као онај пито -
ми, у шта ли, што једе шта му газда да, већ рас ко па ва шта нађе, мла де
издан ке или бокор кал ца, тра ве са сит ним и уским листо ви ма ниско
уз саму земљу.  
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На теле ви зиј ском сним ку, коњи који у доба боле сти сиђо ше у град,
зами чу иза бра ни ка уз реку, одла зе, осе тив ши зов пла ни не у ноздр ва -
ма. Путу ју дивљи коњи, сво јим прав цем, супрот но од смр ти, не хва та
се на њих ни бак те ри ја ни вирус, па ни ова дебо ле ца, сла бост што се
пре но си руком, доди ром, и реч ју, дахом људ ским, а ми чека мо да мине,
у кући, као пти це у крлет ки, чита ју ћи при че о сно ви ма и негда шњим
поша сти ма. 

Али, као што се тиши на уву кла нена да но у живот гра да, тако ће се
вра ти ти метеж на ули ци, кафан ски смех и пијач ни пови ци – зву ци дра -
гог, град ског живо та. Пише то у ста рим књи га ма: про ме не у рит му гра -
да не зби ва ју се нагло већ пола ко, како се сли ва ју акор ди на лут њи, без
топо та и кара ван ске пом пе, као тихи, први кас који бива све живљи.  
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