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Нова кућа

као и мно ги ма у оном ра ту де ве де се тих го ди на, стар цу Јан ку је не ко
за па лио ку ћу. он је жи вео на јед ном за мет ном де лу у Под ри њу, тих го -
ди на вр ве ћем од љу ди ко ју су Бо сну, та кву ка ква је сте, ки да ли и ку па -
ли у кр ви ње них ста нов ни ка. Јед не ве че ри је се део у сво јој ку ћи и
гле дао те ле ви зи ју, огор чен цр ним ве сти ма о ра ту ко ји већ ду го бук ти.
оно што је мо гао да ви ди на екра ну, зби ва ло се исто вре ме но са свим
бли зу ње го вог пра га. 

Те то пле ав гу стов ске но ћи, Јан ко је по за тва рао про зо ре же ле ћи да
убла жи од је ке не да ле ке ра фал не паљ бе и де то на ци ја бом би. у не ко до -
ба, чуо је по ви ке и га ла му крај ку ће, али му се учи ни да ни је ну жно из -
ла зи ти на по ље. Бу дан у то плом мра ку со бе, на зрео је жар ке од бле ске
што су игра ли под про зо ром. вањ ски гла со ви на гло утих ну ше. Би ва ло
је све то пли је. Ста рац се за же ле све жи не ва зду ха ко ји је и у спар ним
лет њим но ћи ма знао да на ма хо ве до пре са обли жњих оба ла Дри не, до -
но се ћи при јат ну сту ден. По след њих го ди на, от ка ко се над Под ри њем
над ви ла там на сен ка ра та, та сту ден је у ду шу на ли ва ла не спо кој и је зу.

Иза шав ши на по ље, Јан ко ви де да је ку ћа оп ко ље на пла ме ном
Халапљиви ватрени језици пропињали су се у ноћ. устук нуо је на зад,
на ква сио кр пу и пре ба цио је пре ко ли ца, про би ја ју ћи се кроз ва тре ни
обруч. На крат ко је осе тио ми рис соп стве не опр ље не ко же.  

За гр ље на ог њем, ку ћа се за час пре тво ри ла у бук ти њу. Ста рац, одав -
но за шао у осам де се те, кле чао је пред при зо ром за па ље ног до ма, не мо
по сма трајући ка ко ва тра оба вља свој стра шни по сао. 

Зар ње му то да учи не, ње му ко ји ни ко ме ни је прет ња? На жи вео се,
па на из ве сну смрт ви ше не гле да као на стра хо ту, али ви де ти соп стве -
ну ку ћу у пла ме ну...
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Пред очи ма су ис кр са ва ле сли ке де тињ ства. Ли ца мај ке и оца за леб -
де ше у збр ка ним ми сли ма. Мај ка ме те пред ку ћом, на крат ко јур не за
де цом ко ја се у игри уви ја ју у тек опра не и про стр те бе ле чар ша ве, стро -
го под вик не за вра го ла ни ма ко ји бе же уз онај ка ме њар што се ви ди кроз
про зор спа ва ће со бе. отац за то вре ме, сме ју ћи се дечјем не ста шлу ку,
бри жљи во пот ки ва ко ње. Де да се ди под кру шком, с ви о ли ном у ру ка -
ма, му зи ци ра на ла зе ћи у то ме по себ ну ра дост. Ба ба је одав но умр ла и
са хра ње на упра во ту, под том кру шком, па ма ли Јан ко ве ру је да де да, у
ства ри, сви ра ба би. Иза ових, кроз гла ву на хру пи ше ли ца бра ће и се -
ста ра, по о дав но упо ко је них, ка ко се у деч јем жа го ре њу игра ју жмур ке,
тра же ћи скри ве не кут ке ку ће. ка сна је сен до вла чи там не и те шке ки шне
обла ке. Ми ри ше зи ма. ку ћа је је ди но угод но ме сто за игру. Не ко се кри -
је у по дру му, дру ги иза за ве се, тре ћи под кре ве том... Јан ко оби ла зи це -
лу ку ћу, тра жи их... у она те шка вре ме на, бра ћа од ла зе у рат из ко јег се
ни ка да ни су вра ти ли под зна ни кров. Се стре су се уда ле и из ро ди ле де -
цу не где у Шу ма ди ји. Јан ко је још био де те у вре ме Дру гог свет ског ра -
та и то муч но до ба про во ди са мај ком и де дом, код ку ће. На де да ће се
по сле свих не во ља и стра да ња у тој ку ћи из но ва са бра ти ве ли ка по ро -
ди ца са свим су рас пр ше не. На по слет ку, Јан ко је остао сам. Ни је се же -
нио, јер ни јед на де вој ка ни је хи та ла да до ђе у ову ку ћу на кра ју све та, а
он ни је хтео да се одва ја од гру де с ко је је по те као. 

Ли ца на то пље ног су за ма, гле дао је ка ко пла мен за хва та и ста ру кру -
шку, шта лу, бу се но ве су ве тра ве на ба би ном и де ди ном гро бу... Сад је
већ осе ћао ве ли ки бол од опе ко ти на, али ни је био си гу ран да ли га бо -
ли на го ре ло ме со или про шлост и суд би на ове ку ће. 

Су тра дан је Јан ко кре нуо пу тем кроз кли су ру. ус пут је срео не ко ли -
ко вој ни ка ко ји су му ре кли да је рат за вр шен. По ну ди ли су му да га на
но си ли ма од не су до нај бли же ам бу лан те. Био је то те жак и ис цр пљу -
јућ пут. Ми рис па леж и ко ји је остао за ку ћом ни је му да вао спо ко ја. 

По што је пре гле дан, Јан ка су сме сти ли у бол ни цу. При ча о стар цу
ко јем је по след њег да на ра та за па ље на ку ћа бр зо се про чу ла. Са жа љив
на род се ор га ни зо вао у же љи да не вољ ни ку са гра де но ви дом, на ме сту
с ко јег је у ог њу не ста ла ста ра ку ћа. Ра до ви су за вр ше ни за све га не ко -
ли ко не де ља и ста рац је мо гао да се усе ли.

Био је то све чан дан. окру жен до брим љу ди ма, Јан ко је пажљиво оби -
ла зио но ву ку ћу, за гле дао је и уз ди сао га нут па жњом до бро чи ни те ља.  

ка да се свет раз и шао, опет је бри знуо у плач. Је дан од рад ни ка ко -
ји су при вр ша ва ли сит ни је по сло ве, упи тао га је за што пла че. Ста рац
од го во ри да још не што не до ста је ка ко би то би ла ње го ва ку ћа. Рад ник
је пи тао шта фа ли, а Јан ко ре че да ће му по ка за ти са мо уко ли ко чо век
обе ћа да ће оста ти по стра ни. По том до ма ћин по ла ко из ва ди ши би цу
из џе па, за па ли луч и уба ци га у ку ћу. ва тра је ла ко и бр зо за хва ти ла
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мон та жне зи до ве ку ће. Јан ко сми ре но уђе у ко ви тлац љу тог ди ма и се -
де на ка уч у днев ној со би. 

Рад ник је могао само да немо по сма тра овај чин кр сте ћи се. већ у
следећем часу, пла мен је за хва тио ка уч. осе ћао се ми рис опрљеног ме -
са. обр гр љен пла ме ном, Јан ко се окре ну пре ма рад ни ку и вик ну да је
то осе ћај ко ји му је не до ста јао, осе ћај да од ла зи за јед но с ку ћом, да де -
ли ње ну суд би ну. Из но ва про бу ђе не, за и гра ше дав не сли ке. Ли це, већ
об ли за но пла ме ном, пре кри осмех. Ни је би ло кри ка ни ти би ло ка квог
гла са. Рад ник је ка сни је при по ве дао ка ко је тог да на осе тио вре ли ну
не ког лу дог ве тра с Дри не, ужа ре ног ве тра ко ји чо ве ку је жи ко жу, али
пе че ду шу. 
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