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БРОШ У МАХОВИНИ

1.

С врхунца петловог кукурика сроза се 
Косова каденца. - Рано недељно јутро. - 
Закркља мотор неког ислуженог возила.

Кренуо сам међу гљиве.
Товар времена садашњег, тешко људ- 

ско носиво, растоварио се по смрекови- 
том пашњаку када сам се, преко Јагмила и 
Равни, испентрао уврх Ртова. Испрегнут 
из оклопа тела и свести, тај се терет, кад 
je изуо прашњаве и напукле баканце, 
уморно опружио. У окружењу светлосног 
смарагда одахнули су његови жуљевити 
табани и он je прогледао на росу што се
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сребрно беласала с међа према Обршина- 
ма и Кику.

2.

Љештанско, село рачанско - више 
брдско него планинско - стоји пред бе
лим језером дринске магле, дубоке и то- 
лико густе те се чини да би се лопатом 
могла метати. Његове највише врхове, 
Звјездицу, Бризу, Ливан,ицу, Кик, Крето
ву главицу и Лијепо поље, тек je било, у 
искиданом светлећем повесму, пресвукло 
нејако ранојутарње сунце.

То насеље, уздигнуто изнад реке Ро- 
гачице, ако се погледа с подесног места, 
личи на подлубљен и разгужван котао, 
који je пао с небеских верига, окачених о 
раскрсницу двеју греда: од којих je прва 
била наслоњена на неке од врхова Таре и 
Повлена, а друга на некоји од ћувика Гво- 
шчанске планине и Поникава. Taj изобли
чен котао - проломљен, оштро страновит, 
избраздан усеклинама и урвинама и с рет- 
ким заравнима - испресецан je скокови- 
тим потоцима. Између његових валови- 
тих ивичних линија, високо пропетих и 
нагло суновраћених, нада са истока на 
југ, с Лијепог поља на Палучак, издуже- 
на, стрма и шумовита коса. Преко те сте- 
пенасте падине, или земљишног лома у
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каскадама, пребачена je и разастрта, са 
обеју страна, земаљска шареница. Она се 
с пролећа, у доба орања, закрпи загасито- 
мрким и рујкавим њивама и разбехара по 
раштрканим засеоцима, око којих се зазе- 
лене платна ливада и замраче шумска ча- 
дорја.

3.

Прозрачна измаглица, орумењена сун- 
цем, распреда се око високих и као длан 
глатких букава. Захваћена јутарњим ис- 
пареі-ьима, разгаљује се, уз загрцнуто и 
скоковито гргољање рубног Ртовског по
тока, шумовита стрмен Главице, брда 
окаченог о седло североисточног хори- 
зонта.

Испод букве, младе и танковијасте, 
праве као свећа, разгранате тек при врху, 
ту у центру округле жардинијере од махо- 
вине, густе као четка, у том тамном зелен- 
кастозлатастом биљно стидљивом густи- 
шу, блеснуо je крупан брош - Lactarius 
volemus!

Гледам у йогачарку, гљиву из рода 
млечница.

Као да je наранча притушила своју бо- 
ју отворенокестенастим наносом светла 
од сунчевог изласка, као да се Гюгачаркин 
клобук навукао пламичком кошуљице
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пшеничног зрна, као да се под буквом 
шчврснуо у погачицу дах јесење букове 
рђе, као, као ...

Нагнем се над наложено јастуче махо- 
вине и помиришем погачарку.

Као да мирише риба уваљана у ража- 
но брашно, али некако неухватљиво, го
тово одсутно.

Јагодицом кажипрста додирнуо сам 
благо кожицу погачаркиног клобука. По 
његовој кадифеној површи почех кружи
ти и средњаком. Склизнух, потом, палцем 
и кажипрстом низ стручак, хтевши, зало
мом, отргнути гљиву: j ер могло би се из 
н>е посркати млеко, капљичасто и бело; 
јер могла би се она, уз подуже жвакање, и 
сирова појести; јер могло би се, могло би 
се ...

Осећајући пецкав сврабеж, прошашо- 
љио сам прстима обеју руку збијен сплет 
маховине. Како се усправих, исправи се и 
мали вршљај око погачарке и сакри joj 
стручак.

4.

С корном пуном литерарних покуша- 
ja од две руке - једних да пронађем најбо- 
ља поређења за погачаркину боју, а дру
гих за њен мирис - запутих се низ Ртове, 
низ шеваровит и закоровљен nojас тог по
теса.



Брош у маховини
1 R 1 ’Э 7

Тумарао сам расејано око смрека и це- 
рова, а пловио сам заправо у сеновитом 
чуну, ношен поточним струјањем низ 
слапове ваздуха размирисаног мајчином 
душицом.

Оставио сам Lactarius volemus да, 
пред силом сверастакајућом, дотраје у 
маховинастом сну - под лиснатим узда- 
хом букве и под буковим знаком узвика.



ПРОПЛАНАК
ПОД ЈАСТРЕБУШАМА

1.

Као да се ескадрила јастребова, или 
Орлова, у загонетном поретку, постројила 
на писти пропланка!

Гај: церова шума, пространа и стрмо- 
глава. Њена југоисточна ивица, гледано 
са излаза западног дела Братићевића лука 
на десну обалу реке Рогачице, изведена je 
у фигури косо занетог геоморфолошког 
коња, оседланог узвишењем Градина. 
Том кошу, клеклом на задње, а пропетом 
на предње ноге, издужио се уздигнут врат 
и загњурила глава у високо брдо Крет.

Та коњолика линија, испрекидана 
ониским растињем и ћубама разноликог
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жбуња, носи о себи, у виду змијски иша- 
раног noj аса, венац узаних пропланака, 
док у њеној челенци, попут круне, стоји - 
за честитог пешака души одишак! - не- 
правилно кружна чистина, подастрта жи
вом биљном простирком и лисним шу- 
шљагом.

Деси ли се да се то шумско око, неког 
лепог лета михољског, оспе јастребуша- 
ма, онда се и оно и његово микроокруже- 
ње преобличе у нестварну стварност, али 
и у нешто што je жал за неоствареном, а 
нејасном, жељом.

2.

Није чудо што се сунчаница (Масгоіе- 
piota procera), веома угледна гљива, име- 
нује и речима из области орнитолошке 
номенклатуре: јастребарка, јастребица, 
јастребуша,орловача, орловка, орловки- 
ња, орлушица.

Шаренилом клобука она подсећа на 
боју перја са доње стране јастребовог те
ла, клобуковим распоном на орла раши- 
рених крила. Ако се пажња усредсреди на 
њен висок држак с помичним прстеном - 
то je рода која стоји на једној нози. Сам за 
себе, сунчаничин држак - шупаљ, влак- 
наст и жилав - скупа са гомољастом лоп- 
тицом, доима се као бубњарска маљица, а
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без гомољице као шаренкаста фрула без 
писка и рупица. Дршков прстен може да 
клизи горе-доле када се, благо ухваћен 
палцем, кажипрстом и средњаком, полако 
и пажљиво номера.

Јастребуше су птице соколовке међу 
гљивама.

С њихових клобука мрче се љуске, 
крупне затворенокестенасте чехе, и ше- 
пуре се крпасто и љупко. Оне као да једва 
допуштају да се око њих уоче памучно 
меке покожичне површи, белкастосиве, 
помало надухнуте и отворенобраонка- 
стим и црвеникастим наносима.

Ти клобуци мрких врхошака (среди- 
шњих заобљених испупчења), у различи- 
тим развојним фазама - у градацији од ја- 
јоликости, полуотворености и пуне израв- 
њаности - као да наговештавају спрем- 
ност јастребуша да узлете. Лет њихових 
плитких тањира безазлено би нарогушио 
небеса и они би наликовали лецима, бла
гих порука, које испуштају облаци, по- 
трушени руменилом заранка.

Како да Macrolepiota procera и раскош- 
јем других својих српских језичких коре- 
лата (козара, срндакуша, срндаћ ...), како 
да не буде гљива машти подстицајка!

Она, у синонимији, лети и скаче - 
кликти и блеји.
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3.

Зашестари нестрпљив јастреб изнад 
Гаја. Јастребуше накострешише перје и 
сјурише се у шишљаг. Једна од њих побе- 
же с ланетом у грабов жбуњак.

У стреловитом убилачком спусту, су- 
новрати се јастреб у Кузмански поток. За- 
крешташе кокоши.

Пропланак, где бејаху ее јастребуше 
око нечег тајно договарале, намигну okom 
и осу се тамносмеђим перјем.



ИЗ ВИЛИНСКИХ КРУГОВА 
У МИРИС СА ПЛОТНЕ

1.

Папрењача je у бајинобаштанском 
крају, у некадашіьем срезу рачанском, за 
огромну већину житеља једина јестива 
гљива.

Тамо се Lactarius piperatus именује 
различито: бијела глмва, бијелница, бје- 
лара, бјеларка, бјелача, бјелкара, бјелки- 
ња, бјелогљива, бјелуша, a понајчешће 
млијечница или мљечница. Чују се и нази- 
ви козјара и козјача, али биће да се они 
пре и подједнако односе и на млечницу 
Lactarius vellereus и на њен варијетет ve- 
lutinus.
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Све остале гљиве (и јестиве и условно 
јестиве, и нејестиве неотровне и отровне) 
претежно се називају застрашујућим име- 
нима: гујницама, гујарама или гујачама. 
Врхунац застрашивања представља емо- 
ционално пренаглашен назив гујне гујни- 
це, како се зову и девојке, или уопште 
младе жене, уклето опасне лепоте.

Презрив однос према гљивљем свету 
Рачани неретко узносе и на пејоративан 
ниво: гљиветина, гљивурача, гљивурдина. 
Говори се, на пример, овако: Клоним се 
гљиветина као ђаво крста; Воли да се Ma
je око гљивурача; Осуле се неке гљивурди- 
не по пањевима.

2.

У Дубрави, шуми осојкињи, са буква- 
ма оглувелим од старости, забеле се, по- 
некад, у вилинским колима, јата белих 
патака, крупнијих и ситнијих, које само 
што не прогегају. Пред тим осином белих 
млечница осети човек како се полако из- 
миче од бременитог живота, како се не- 
размрсиви животни чворови распетљава- 
ју и разврзују по лавиринтима тако ну- 
жног, и лековитог, кратког заборава. Та 
робусна створења стоје изнад свог тврдог 
стручја у разноликим клобучним фигура- 
ма. Млађи примерци полуокругласто су
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заобљени и избочени, подврнутог су обо
да и с малим улегнућима по темењу - а 
беле се и одсијавају попут младог сира, 
док попеки од њих, ушушуљени у ли- 
шћар, обликом и белином подсећају на 
главичице карфиолове цвасти. Старије 
папрењаче - боје унутрашњих листова 
око кукурузног клипа, неретко кружно 
испуцале no средиштима својих левака - 
кочопере се уздигнутих ушију или се ше- 
пуре распукле на крила. Омање друге 
гљиве, колоритно далеко привлачније од 
ове врете млечница, у односу на оне нај- 
крупније млекарице шарена су пилеж ко- 
ja се врзма око белих квочака.

3.

Папрењача je међу гљивама паприка 
феферонка. Једном сам се тако ољутио 
њеним белим соком да ми je језик био го
тово читав сат под анестезијом, у почетку 
прилично јаком. (Љутоћу сам покушао, 
мада безуспешно, да ублажим зрелим 
плодовима дивље купине.) Она je, уз то, и 
горка, али je многи управо због таквог 
укуса (пошто je испрже или испеку, а по- 
некад и претходно добро искувају) држе 
за гљиву врхунске пикантности.

Термичком обрадом папрењачама се 
смањује љутина, а горчина врло мало. Да
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би им се укус побољшао, није рђаво да се 
при пржењу или печењу начичкају прозир- 
но танким режњевима шарене сланине.

4.

Деда Драгољуб, мада изјелица није 
био, имао je обичај да у хладно и кишно 
летње јутро прекрије шпорет добро засо- 
љеним папрењачама.

Никад их није прао: само би их, прет- 
ходно дунувши у труње, обрисао о рукав 
пртене кошуље, а затим би дланом очи- 
стио преостали труњеж. Убрзо би оне по- 
челе, усркујући со, да шуште, после да се 
пуше, пућкају и жуборе, обилато исцуру- 
јући течност, која би, разливајући се по 
плотни, пурњала испарењем.

Мирис пекућих папреѣача отима се 
иоле прихватљивом поређењу: j едино би 
се могло допустити поређење с њим са
мим. Ако би се, рецимо, упоредио с мири- 
сањем препрженог и загорелог празилука, 
то упоређење било би доста неубедљиво. 
Он je компактно оштар и жесток, некако 
згуснут, чак као да je и чврст, па се чини 
како би се могао опипати - али, мада гре- 
бе очи, ванредно je угодан. Од њега се ку- 
хињски ваздух упреда у невидљиву пређу 
и тка кошуље од дима. Он се увлачи под 
рајснегле што причвршћују мушеме за
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кухињске столове. Пред њим се отварају 
врата и прозори.

Деда je волео да једе вреле папрењаче. 
Засукао би бркове и, користећи се скраће- 
ним поступком узимања јестива, храпа- 
вим прстима затрпавао се крилашцима 
клобука, до црнила нагорелим одозго, а 
по листићима ушараним плавкастозеле- 
ним масницама од сасушеног млечног со
ка. Гонио их je и муљао по устима, хладе- 
ћи их увлачењем и издувавањем ваздуха. 
Подижући густе накострешене обрве и 
ширећи очи, мање их je жвакао а више гу- 
тао, издужујући врат као ћурка кад про- 
ждире дугачки плод дуда мургавца.

5.

Из дубравских белих вилинских кру- 
гова, из шумског храма, замраченозеле- 
ног и прохладног, из тог клуба уздигну- 
тих, распуклих или оклембешених шеши- 
ра, пред чељадетом, с времена на време, и 
накратко, пукне слика пловилица с млеч- 
ницама у ниском лету. Из њих точи бело 
млеко младих година, разапетих о суве 
гране давних лета, која потањају, слазом 
пролазности, у језеро несећања.



БОКОР БЛАГВИ

1.

Језик je шкрт бојаџија!
У његовим рафовима и полицама не

ма, ни изблиза, толико бочица са бојама 
ни четкица за бојење колико има боја у 
видном свету. Он, у ствари, не располаже 
довољним бројем простих описних при- 
дева којима се именују боје, њихове ни- 
јансе, преливи и одсјаји, те je веома те- 
шко описати све оно чему je опис у боја- 
ма неопходан, као и све друго што се же- 
ли - о проклетства! - представити у коло- 
ру, а измиче описивању у основним или 
приближно таквим бојама.
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Слика или колор фотографиј а, ма ко- 
лико, у смислу колоричности, биле и вер
но и надахнуто урађене, тек могу, на при
мер, неку гљиву приказати у једном једи- 
ном колоритном тону?

Onaj којем je језик једино средство за 
хватање тешко ухватљивих рефлекса боја 
потуца се и тумара од једног до другог 
колор одблеска и гради, често у демину- 
цији, додатно обојадисане вишечлане 
придевске сложенице, понекад се испо- 
мажући и прилошким колор речима. Кад 
му то додија, или кад се језик тако тврдо 
забрави да je искључено свако његово 
прокидање у колору, онда се описивач, 
хтео не хтео, хвата за компаративну ужад. 
Он пореди нешто с нечим што никад ни 
сањао није да ће упоређивати, али уз муч- 
но сазнање да остаје му чезнути, и жали
ти, за оним бојама чији се дах није одра- 
зио у језику него су остале да недирнуте 
блескају из сфере неизрецивости.

2.

Врљам између летњих боја, и ливад- 
ских и шумских: смирујућих ако се по- 
сматрају опуштено, без икаквог умовања 
о било чему; узнемирујућих ако се допу
сти да подмукло нарасте описивачки 
жуљ, који би да пукне у бојен опис. Док 
се спокој пресипао у неспокој, изгубио
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сам, умах, осећај сопствене тежине и по- 
стао неосетљив на зрачне ударце илин- 
данске жеравице.

Amanita caesarea! Не једна - него чи
тав бокор!

3.

Превој Косица, обрастао у цер и смре- 
ку, раздваја простран потес Брдо, с н>его- 
ве југоисточне стране, од окомитог При- 
соја, неуједначено шумовитог и претежно 
зараслог у кржљаво купиново шипражје. 
Подножје Косице проширује се у ливаде 
и у два закоровљена пашњака. Они стоје 
као кућа на две воде, чијом се линијом во- 
доделницом, попут испружених и раши- 
рених шака, пружају - у валовима рашче- 
шљаних грива - високе и разгранате ста- 
бљике бујади. Над њима, као шикнуле из 
њих, лимунски светле иждраљене вошта- 
нице упаљених дивизми. (Као да дању го
ре уличне светиљке!) У том кршу надви- 
сују се густи жбунови трњина с високо 
избаченим и полукружно повијеним пру- 
тевима дивљих ружа - надвишавају се во- 
доскоцима трнатих млазева.

4.

Западно седло бившег пасишта неко 
je прокосио косачицом, направивши уко-
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шен пролаз између његовог коровски на- 
бујалог хрбата до близу ивичних церова 
околног шумарја.

Јесу ли то васкршња jaja у здели од по- 
кошене власуље (Festuca elatior), подастр- 
тој и намирисаној осушении птичјим бо- 
сиљком (Thymus serpyllum)? Jecy ли то 
зреле наранче опале с пазуха церових гра
на? Нису ли то пламена знамења као оста- 
ци успомена на човеков рајски живот - 
чудом сачуваних? Jecy ли то, нису ли 
то...?

Благву (изведеницу од придева благ), 
племкињу међу гљивама, почаствовао je и 
српски језик владалачким титулама, као и 
нијансама јарко црвених боја што блеште 
с племићких одежди: кнегиѣа, кнежица, 
кнез-гљива, царевка - рудњача, рујница. 
(Да не буде забуне - називи рудњача и 
рујница секундарна су благвина имена: 
рудњача je првенствено шампињон Agari- 
cus campestris, aрујница je најпре млечни- 
ца Lactarius deliciosus).

У оном бокору благви било je пет при- 
мерака гљиве аристократкиње, поређаних 
по величини: почев од руменосјајног, ло
мало и гримизно одсијавајућег глатког ја- 
јета, дискретно лепљивог и тек промоље- 
ног из волве, из звездасто распукле беле 
врећице - до потпуно раширеног, чешља- 
сто нарецканог, наранчастог клобука, ис-
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под чијих се лимуносјајних ламела, љуп- 
ко, и заводљиво, пустила жута сукњица, 
уздуж напругана.

Пред пламеним руменилом благвиног 
карпофора, пред том плесачицом у ин
тимным и скрајнутим салонима природе, 
занемарује се тачна оцена да je она, гледа- 
но из угла јестивости, врхунска ванредни- 
ца, у чему надмашује пилеће месо - чак и 
телетину.

Замислимо, ипак: широк тигањ, цр- 
вен. У њему се бућкају, на тихој масти, 
заједно с тазе јајима на око, царевке: 
крупније у кришкама, ситније у целим 
клобуцима. Уз покоји прсак и пућук ма- 
сноће дишу оне у тигањској градацији од 
жутог ка наранчастом.

5.

Са благвиним коралима у глави, заоби- 
лазећи аутомобилско-контеј нерску скала- 
мерију и бетонске арле, тумарам, поне- 
кад, кроз осветљене тунеле улица, чешу- 
ћи се о зидове зграда. Трудим се да, у ме- 
тежу, не најашем на одбрамбене металне 
штапове и стубиће, што су побијени и за- 
бетонирани у тротоаре испред радњи и 
установа, или на полукружно савијене 
шипке око младих садница у дрворедима. 
Настојећи да не закачим за коцке, квадра-
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те и ромбове којекаквих других браника, 
избегавам, колико се може, сударање са 
светом помешаних нарави, са усталаса- 
ном људском масом, усковитланом у не- 
предвидљивој мешавини благих и опаких 
ћуди ...

Са благвиним руменицама у мислима, 
док насртљиво блеште уличне апликаци- 
је, умичем, будног сна, у придевску мре
жу њених боја - прелазећи преко пасишта 
и рудина. У глави ми се мешају умирују- 
ћи удари бронзане клепке, којима се огла- 
шава невидљиво стадо, са звекетом сјај- 
ног новчића што звецне кад падне у про- 
сјачку чинију.



СУЗНО ОКО СВЕТА

1.

Ваљда je гљива смрдуша (Russula foe- 
tens) и створена зато да указује на оту- 
жну, бљутаву и мучну страну живота, да 
подсети да из света око нас, кроз крепке и 
пријатне а краткотрајне биљне мирнее, 
моћно заударају, уз несношљиве запахе 
труљења, мочила, баруштине, буњаци, 
отпадне воде, фабричке киселине, канали, 
сметлишта ... Тих смрдљивих гљива, као 
и света што смрди, има у изобиљу. По шу- 
мама и по шумским искрајцима оне се 
гљиварима врзмају око ногу, упадају у 
обућу, провлаче испод пазуха, увлаче у 
рукаве, ускачу им у кесе и корне, оне ве-
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штије у џепове и панталоне - узлећу им 
на рамена и лете испред очију.

Зар нас тако, из бусија маштовитих 
креатора убрзања људске пропасти, не 
пресрећу, уз знатно богатију и раскошни- 
ју насртљивост, праћену рекламном пре- 
сретачком авијацијом, сви облици душев- 
ног и телесног тровања, заводљиво при- 
влачних имена - лепо упаковани у шу- 
шкав целофан обмане?

2.

Russula foetens не оскудева у својим 
српским лексичким адекватима. Све што 
из корена смрди добра je и сигурна под
лога за обогаћење смрдушине синоними- 
je, за извођење њених баздећих имена, 
најрадије уз помоћ суфикса склоних упи- 
јању и моралних и физичких смрадштина, 
а све у девет смрадачко-смрдачких паро- 
ва, мада није искључено да их има и ви- 
ше: смрадара - смрдара; смрадача - смр- 
дача; смрадљивица - смрдљивица; смра- 
дљивка - смрдљивка; смрадница - смрд- 
ница; смрадњача - смрдњача; смрадуља 
- смрдуља; смрадуљача - смрдуљача; 
смрадуша - смрдуша.

Смрадара нагони радозналог мириса- 
ча гљива да зашмукће кроз нос кад je по- 
мирише - као овца која се брани од мува. 
Смрад арин мирно чудна je смеса разноли-
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ких течносних воњева. Из његове основ- 
не смрадне компоненте бије базд полуис - 
хлапелог ужеглог зејтина, у који су додат- 
но ушприцане капљице полуизветрилог 
петрол ej а и прегорелог машинског уља.

Ma колико да смрдаче базде, и ствар- 
но и у ма којој фигури поређења, толико 
се оне угодније одражавају у колор пре- 
свлакама својих клобука. Те њихове гор- 
ње хаљетке, при расположением сунче- 
вим тренуцима и уз подгрејанију посма- 
трачеву инвенцију, одсијавају попут зобе- 
не сламе. Могу те кожасте прекривке да 
засјаје светловоштано, али и да се одразе 
као да су преливене растошьеном чокола- 
дом или премазане тамнијим воском. Це
ла смрдачина кошуљица, сав њен спољни 
веш, у ствари, воња у преливању из жутих 
у смеђе колоре.

3.

Догоди ли се да иза пљуска огреје сун- 
це, онда се смрдуље, природные карамеле 
смрада, заискре одсјајима двају медова: 
час багремовог час кестеновог. Тад се и 
оне придруже општем шумском плачу. 
С њихових орошених и раширених ше- 
шира, сливајући се низ високе рубне на- 
ребрине, прокапљу сребрнастобеле ка- 
пљице.
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Кад расплаче се шума, она плаче ус- 
порено и равномерно. Њен плач капље 
као да са шумских огрлица - предоми- 
шљајући се би ли пало или не би - пада 
сјајно бисерје, које шушка и некако мо
кро пуцкета.

Сузно каптање шумског народа, и бе- 
зазленог и опаког, слива се, кроз провид- 
не маглене извијутке, у бистру и крупну 
Сузу света, која рубински сјаји кроз небе- 
ске решетке.

Сузно око света тек понекад се оглед- 
не у малом љубичастом Везеру људске ду
ше, по којем о вратове белих душиних ла- 
будова, извијене у знаке питања, крилци- 
ма крешу голуждрави мајушни анђели, 
што су, расути попут плеве, слетели са 
звезданих трептаја. Огледне се Оно и сва- 
ке Свете недеље пусти войске и войске 
плачева да у чуновима и на сплавовима 
од ветрова заплове по бескрайном мору 
испод плавог небеског јоргована.



ШУМСКИ СУСРЕТ 
С ТАВРЉЕМ

1.

Почев од подножја шумовитог дела 
Кућишта па идући ка шумарцима Подрав- 
ни све до скоковитог Ртовског потока, 
столује мешовита белогорица. Између бу- 
кава и церова дижу се, отмено и свечано, 
високе границе (Quercus conferta), праве 
као стреле. Распоредили су се по тој љу- 
тој стрмени, по чврстим правилима шум- 
ског распореда, стамени грабови, китња- 
сто јасење, кочоперни кленови ...

У средишту те шуме истрајава преко- 
столетна липа усамљеница, дуто голог 
стабла, j ако накривљеног према западу, 
дебла кривот као гудало, са чунастом шу-
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пљином при дну, око читав метар од зе- 
мље обраслог у густу и валовито заче- 
шљану маховину.

Крај корпе, скројене од лепо дељане и 
чврсто плетене врбовине, с нешто убра- 
них сивки (Russula) и понеком вргаѣев- 
ком (Boletus) у њој, седео сам спарног 
летњег јутра на приземном седалу те кри
во испружене липе, чија je ексцентрична 
крошња изгледала тако као да, неослоње- 
на ни на што, виси о невидљивом небе- 
ском ужету.

Петнаестак метара испод мог одмори- 
шта, где сам савијао цигарету, изби сео- 
ски момак нежења, што носећи што вуку- 
ћи најпоиски пак, напуњен за отприлике 
једну трећину гљивама продавѣачама. 
Његово кретање чудна je мешавина 
спретних и грубих покрета. Онако зде- 
паст и некако четвртасто медведаст, кад 
би се посадио на главу, обраслу у оштру 
косу и риђу браду, наликовао би ћирил- 
ском слову Џ у верзалу, накошеном на 
било коју страну. Личио би и на један тип 
слова ђерв у српској редакцији старосло- 
венске ћирилице, кад би се оно, при те- 
шком азбучном потресу, окренуло нао- 
пачке.

Не приметивши ме у берачкој занесе- 
ности и ужурбаној і'рабл.ивости - а био 
сам донекле заклоњен и липовим стаблом



Шумски сусрет с Таврљем 35

- проврљао je омањом шумском голети. 
Успут je шутнуо, уз узвик ду, крупан при- 
мерак бисерке (Amanita rubescens). (Она 
блесну и полете високо, раскомада се на 
парчад и стропошта у шушаљ, попут пу- 
шчаном сачмом изрешетане препелице.) 
Управио се, затим, уским и подужим зара- 
ванком ка литици Ртовског потока. Зној 
му je квасно карирану зимску кошуљу и 
процуривао кроз излизане фармерке. Уз 
подскакивание и трупкање потпећеним 
цокулама, певушио je неразговетно, а по- 
нављао полугласно, у ритму поскочице, 
рефрен: тај-таврље, тај-таврље.

2.

Општи утисак о целовитој појавности 
тог шумског налетника могао би се саже- 
ти у реч таврљ, која се, што није нева
жно, изговара с краткосилазним акцентом 
на првом слогу и са дужином на другом: 
таврљ.

Не само по телесном изгледу и начи
ну како се испољава у покретима него и 
по наравским особеностима, таврљ je 
људско сподобије које заслужује да се о 
њему, у посебном поглављу, нешто више 
каже.

Ако би се рекло да je таврљ таврљав 
или да се потпуно испољава тек у сфери
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сопствене таврљавости, то би било, фор- 
мално гледано, беспрекорно тачно, али у 
смислу одређенијих сазнања о појму та- 
врљ крајње недовољно и нејасно.

Шта таврљ ради, какве je нарави?
У вађењу пањева и уопште у крчењу 

над њим нема премца: будак му се љуља о 
рамену и кад га не носи.

Зна да савије гибаницу - ону што уда
ра у плотну кад надође. Уме да умеси 
простије колаче.

Брз je и умешан кољач стоке. Толико 
je лаке руке да би му се свако заклано 
бравче захвалило што му je прикратио 
муку. Перад не коље - откида joj главе.

Вичан je прању и пеглању веша. Не 
либи се да идете и везе.

Он се на даћама толико упреподоби 
да међу присутнима изгледа најожало- 
шћенији, што га не обавезује да после 
треће софре не поведе песму, али се 
искрено ражалости над оболелим прасе- 
том, гладном мачком, пребијеним псом.

На вашару или каквом весељу, баста 
му напити се и побити, али ће први дотр- 
чати кад треба спречити свађу која тек 
што није пукла у бесомучну тучу.

У души му je да развали туђу капију 
или ограду, да разбаца цепанице са чијег 
укубиченог дрвљаника.

Несебичан je кад треба помоги у не- 
вољи: доноси воду - гаси паљевину, поту-
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pa рамена и диже запрежна кола, вршали- 
це или тракторе кад се стровале у поток.

Помаже при тељењу крава.
Напрасит je, осорљив и чандрљив, али 

саосећа кад неко тугује.
Хоће да узме у наручје свако дете, да 

му тепа и набере трешања.
Склон je залудничењу и скитњи, по- 

бијању по туђим кућама, али je данима 
пчелиње приљежан и мравље вредан у 
домаћинским пословима: обделава, као 
прави кућаник, своје домаћинство. Деси 
му се, ипак, кад попласти кошевину, да 
запали пласт сена, чак и два - један за 
другим! Тад би се измакао подаље од ва- 
трене трубе и гледао врло пажљиво, гото
во нетремице, како се пласт, којег je обли- 
ковао у заобљену купу и тако грабљама 
очешљао да из њега не стрши ниједна 
травка, како се та травната грађевина, са- 
вршена као jaje, развија, уз куљање гара- 
вог дима, у пламен који тутњи и палаца 
црвеним језиком. Пшьио би у то ватро- 
пластање све док се пласт не претвори у 
црн навиљак пал>евине - у црно око поко- 
шене ливаде.

Он без икаквог знаног разлога може 
да наружи и отера сваког ко му се уврати 
кући. Чак се деси да најури камењем и 
оне које je позвао на какву част.

Има обичај да запристане за непозна- 
тим светом, кад овај однекуд бане, и да му
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буде при руци, да га попасти и учини му 
ситнију услугу.

Према женској чељади предусретљив 
je и пријазан - у најгорем случају равно- 
душан.

Док батргам no џомбама и равнинама 
таврљевих нарави, сетих се једног малог 
позорја, где он бејаше био главни јунак.

Осамљен таврљ седи на камену крај 
утишаног Ковачевића потока. Ту, без ика- 
квог пртљага и руку ослоњених о колена, 
уз раскршће сеоског и државног пута, че- 
каше превоз. Загледан у пролазност воде, 
као какав тихоуниритељ у смисао битиса- 
ња, а самоухваћен у једној од питомијих 
оаза својих ћуди - поче да пева. Извијала 
се песма, уз тиху водену пратњу, јасно, 
сетно и запоено ...

Певаше Таврљ лепо и заслужи да му 
се име пише великим почетним словом.

3.

У намери да напуни, и препуни, џак 
гљивама, устреми се Таврљ, муњевито, ка 
оштрој ивици потока. Не знајући шта би 
пре ишчупао, куд би пре кренуо, узврти 
се: nohe горе па доле, окрете десно па ле
во. Закачињући и обарајући плен, што се 
шаренио између раштрканог дрвећа, са- 
плете се о букову жилу, паде колико je 
дуг и закотрља низ провалију.
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Зачу се псовање са дна сурдука. Ски- 
дао je Таврљ с небеса, уз обрушавање на 
крену славу и икону, све: звезде, месец, 
сунце, свеце и богове ...

Обрео сам се учас над стрмином за- 
препашћеног потока. Он je већ био четво- 
роношке кренуо уз козолом. Упирао je и 
ногама и рукама у влажно и клизаво тле. 
Прострелио ме je разрогаченим зелембаћ- 
ким очима. (Изостало je, наравне, било 
шта што би се могло назвати поздравља- 
њем.) Опсовао je нешто мање одређено, 
нешто с маргине богатог псовачког реч
ника, и љутито затражио да са оближње 
гомиле скоро насечених дрва узмем нај- 
дужи огранак и да му га дотурим. Спу- 
стио сам се који метар према њему, учвр- 
стио из а жилаво усуканог церића и пру
жію му грабову мотку. Брзо се пентрао. 
Мотка се увијала у нашим рукама.

Испетљан из невоље, умазан блатом и 
сатрулим лишћем, Таврљ се чистио. Једи- 
но je рекао, више себи но мени: „Сунце ти 
крваво и калајисано, добро je да ми се цак 
није откотрл>’о!“

Покупивши неколико просутих хра- 
стових вргаѣа (Boletus quercicola - што 
гласовном каденцом распрскава слушну 
пажњу) и лисичарки (Cantharellus cibarius 
- што звучним током подмазује грло, али 
окрепљује и виолински осетљив слух) -
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понео je џак, обгрлив га левом руком. 
Усмерио се, без поздрава, уз шуму према 
Селишту, потесу раскриљеном на ливаде. 
Гунђао je и мрсио нешто у недра као да 
сустопице изговара меке и тврде полугла- 
снике.

Расцепљене кошуље и згуљених леђа, 
одскочивши с краткоће вокала Л и скли
знувши низ дужину вокалног Р, замакао 
je Таврљ за шумску косу.

Одахнула je шума из а њега и поново 
раширила крила своје тишине, која je би
ла дубоко увукла.

Погледали су се, са олакшањем, и рас- 
кошно указали, као да се j ед но другом 
удварају графикама својих распуцалих 
шешира, вргањ пуцкавац (Boletus aestiva
lis) и златача (Xerocomus chrysenteron).

Из рашешурене чашке од сувог ли- 
шћа, колебајући се да ли би се више одра- 
зила својим љубичастим или зеленкастим 
валерима, просмехнула се зека (Russula 
chyanoxantha).

Отрежњене и пребледеле отровкиње 
заводчице (Omphalotus olearius), што беја- 
ху се осуле, у спратовима, низ прозукао 
церов пан>, прибирајући се, враћале су на- 
ранчасту смеђину у своје криводршкасте 
пехаре.

Огласио се, напокон, цврчцима из 
свог латинског имена, Leccinum querci- 
num (храстов турчин), бацив она два С
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(Д), два высоко распршена, дифузна пи
ска, под сукњицу смртоноснице панте- 
ровке (Amanita pantherina), што ју je заго- 
лицало и нагнало да затрепери клобуко- 
вим беличастим пахуљама.

У белогоричином миру дивиле су се 
шумске лепојке једне другима и raj но до- 
тицале звуковном струјом својих народ- 
них и латинских имена, тим крхким сред- 
ствима којима се поштује и чува досто- 
јанство њиховог, и нашег, постојања, 
кратковеког трајања у смењујућим и про- 
лазним бојама света.



СНОВИ МЕЂУ ЦРВЕНИМ 
ШУМСКИМ СИЈАЛИЦАМА

1.

Откуд да ми се Амбарные, претежно 
церова шума, окренута ка истоку, размо- 
тају у сну као једно од попришта сневних 
збивања, од којих су ми у сећању остали, 
уз покоји полујасан призор, тек окрњци и 
струготина од сањаних слика?

На шта ли би личила таква сневачка 
грађа представљена у сировом стању: у 
реченицама без главе и репа, испрекида- 
ним мноштвом трију тачака; у реченица
ма чији би се подмети качили о туђе при- 
роке; чији би глаголи откидали придеви- 
ма и префиксе и суфиксе и сагоревали 
глаголском ватром ситнике врете речи -
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не допуштајући, уснут, заменицама и бро- 
јевима да се раз луче и разброје?

Оне сновне слике, међутим, чији жар 
се не гаси тако брзо, ти живи снови траже 
да се прикупе по замагљеним прикрајци- 
ма сећања и скупе у ону врсту језичке 
мреже из које би се - не влажећи пљувач- 
ком палац и кажипрст - реченичким ис- 
предаіьем насуво извукли и као конци 
упрели у одразе стварносних слика и при
лика. Ти окрајци од сновиђења трепте од 
чежње за преобликовањем у сликовну пу- 
ноћу, напрежу се да се, над нејасном гра- 
ницом смисла и бесмисла, зближе и до- 
такну с нечим што им je однекуд знано и 
присно.

2.

Мухара (Amanita muscaria), шумски 
знак озбиљне опасности, крепка и мило- 
гледна, неодољиво се нуди да буде убра
на и помирисана, заводљиво допушта да 
се замисли како се мирисаво пржи или 
пече, толико изазивачки да се уста обил- 
но влаже пљувачком. Она нагони посма- 
трача да je очима j еде, да осећа како му се 
топи у устима, како се, склизнувши му 
низ грло, разлаже у желуцу.
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3.

Ломатајући се по Амбаринама, запи- 
тао сам се откуд да се та шума, одсечена 
од околних заселака, без пута и путишта, 
и тек с једном заравнином, тако зове.

Ко ли je и кад ли имао ту амбаре, 
спремнице за жито? Колико ли се зноја 
пролило и муке намучило да се оно уз ко- 
зодер изнад Кузманског потока истера на 
магарадима или коњима, да се, можда, и о 
леђима изнесе уз ту прљут? Колико ли се 
пута, стижући с које друге стране, поте- 
гло из петних жила, побамбрљило на нос 
да би се хлеб насушни допремио у овај 
стрмосврз? Није ли ту некад била скрив- 
ница жита, где je оно похрањивано и за 
своја уста чувано од хале и вране, од раз- 
бојничких чета и белосветских налетни- 
ка, од пљачкашке власти и зликовачке ру
ке?

Шума низ коју се не може ни честито 
сићи а камоли изаћи наследила je и очува- 
ла име у чијим и језичким и дрвеним ок- 
нима, сјајећи у житном мраку, дремају 
хрпе пшеничног, ражаног, зобеног и ку- 
курузног зрневља.

4.

Амбарине се преобразите у огромну 
крчму срушеног крова, са чијих проваље-
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них подова, разјапљених зидова и тавани- 
ца поломљених ребара падају, гасећи се, 
лампе и фењери.

У крошње дрвећа угнездите се, грак- 
ћући, козе и овце.

Испентрани у врхове највиших церо- 
ва, волови, миле домаће животиње, секи- 
рицама, које држе у зубима, крешу лист.

Побеснеле лисице преврћу се, под- 
врискују и уједају до костију.

Посред Амбарина потече, тутњећи, 
црвеномутна река, по којој заплови авион 
на весла. Под пљуском од кишних каме- 
ница, поискакаше из њега пијани јазавци 
и покршише натеге у које су порочно ду- 
вали.

С церова, већ деценијама стезаним и 
исцрпљиваним бршљановим ваздушним 
корењем, одмота се смарагднозелен 
платт, који се, намах, у додиру с вазду- 
хом, обоји у црвенило и склони у летећи 
шатор. Из њега излетеше, гучући из ногу, 
голубови, безглави и жути, и дигоше се, у 
граку, троглави гавранови и једнокриле 
вране. Попут бачене прегршти пасуља 
прхну с тега и птичји ситнеж.

Облетеше око тог чадора гљиве лепи- 
њарке (Laetiporus sulphurous) и одмах се, 
сасушених и крутих крила, стропошташе 
у іірвену жару испод лисичјих пећина, 
одакле се, уз гљивље мек пух, диже кафен 
прах йурака (Lycoperdon perlatum).
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За све то време седели су коњи за сто- 
ловима од пањева и мирно пушили.

5.

Ломећи се горе-доле по Амбаринама, 
крећући се као уз нос и низ нос по том но
голому, као да сам се нашао у каквом 
шумском словном змијарнику. Многи 
корнати и бескорнати суварци (прави, 
криви, вијугави ...) подсећају на слова, 
махом окрњеног или престилизованог об
лип] а: Г, Е, F, I, Ј, К, Л, L, С (или це), S, Т, 
У, U, Ч, V, Z, Y. Један огранчић личио je 
на несастављено О, други на Р (односно 
латиничко П), од чије се усправне црте 
одмакла полукружница у доњем делу.

По леђима тих измешаних ћириличко- 
-латиничких дрвених писмена осуо се са- 
профитски гљивљи накот низовима ра- 
знобојних, махом сасушених, перли: бе- 
лих, жућкастих, црвенкастих, мрких ... 
Те наперлитане змије од грања труну у 
шарама, у змијски шареној смрти.

У претпостављеној житној тајници, у 
Амбаринама, у којима се налазе и лисич- 
је пећине, негде око Преображења, видео 
сам како лисица, готово приљубљена уз 
тле, проноси жарки пламен свога крзна 
кроз већу скупину расуто распоређених 
мухара.
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То су оне гљиве које толико привлаче 
илустраторе сликовница да их они радо 
стављају на прву страну корица.

Ко и не би застао пред тим лепојкама!
По њиховим црвеним клобуцима, 

кроз већу или мању магленост од смеђих 
нахука, као да се концентрично врте беле 
овојне брадавичасте пахуље. При врху 
тихових белих, чак и пребелих, стручака 
прпошно се светлобелацкају начешљане 
сукњице, што својим шируцима тек од- 
шкрињују, веома уздржљиво, враташца 
жипонске заводљивости.

6.

Спуштајући се низ снег целац, у Ам- 
баринама се приказа и Марко Краљевић.

Био je осут црвеним снежним пахуља- 
ма. Око самур-калпака, кружећи, зујао му 
je златан шестопер. Његов Шарац, потко- 
ван „чистим сребром и жеженим златом“, 
полете из правца Злодола и нарасте у ди- 
вовског коња, о чија се крила, одвајајући 
се од земље, повешаше, уз земљано дах- 
тање, успутна села (Дуб, Добротин, Драк- 
син, Костојевићи, Сијерач) и претворите 
у огромне тулумине вина.

Под винским притиском попуцаше 
Шарчеве метине. Црвени вински млазе- 
ви, шикљајући у олуцима, слише се у ре-
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ку Рогачицу, прелише joj обале и заорља- 
ше низ њену котлину, при ушћу у Дрину 
сужену у клисуру, и високо запљуснуше 
чеона источнобосанска брда, што их je, 
рекло би се, разиграло и развеселило.

7.

Лисица je, нагло, шмугнула ка својој 
логи, у стењак испод високих церова, 
стегнутих дебелим ужадима густот бр- 
шљана. Наткривене тамнозеленим ли- 
шћем најнижег грања зреле церовине, му- 
харе су лисичју крзнену рујевину испра- 
тиле тако што су још више, кроз лисни 
наткривач, распалиле своје црвене сија- 
лице.

8.

Да ли то врховна вила изводи какву 
вилинску вежбу, да ли решава некакве ви- 
линске размирице, или се, можда, из чи
сле забаве поиграва са другим вилама?

С вилинског престола на Лучевику, с 
највишег својдрушког брда, престона ви
ла Равијојла, родоначелница деветог ви
линског реда, баци плодове раздора међу 
виле нижих редова.

Па шта се догађа међу вилама нижих 
редова, идући од првог до осмог вилин
ског реда?
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На Спасовику, брду изнад Костојеви- 
ћа, цепајући једна другој беле хаљине, 
отимају се око прегрштице шипурака Ти- 
хослава и Милослава.

По сјерачком брду Јелину, чупајући 
се за косе, русе и дуге, гоне се око шаке 
буковог жира Видослава и Будислава.

У Гвошчанским стијенама да из гребу 
једна другој лице око капе лешника Хра- 
нислава и Вишеслава.

По Јабланику да једна другој поломе 
крила и да избију очи око торбице ораха 
Јарослава и Ватрослава.

Диже ли се то пепео с вилинских пе- 
пелишта зараслих у дивље јагоде?

9.

Не злам да ли ме je, можда, опио му
скарин, ширећи се зраком, тек обрео сам 
се у ватри која не жеже него благо плами- 
ња у чаробној шумској палати, у грађеви- 
ни без темеља и зидова, али са безброј ру- 
мених прозора, устрепталих попут лепти- 
рова. Учинило ми се, гледајући ружичњак 
од мухара, како почињем да течем, да се 
утапам, кроз сумрачје церове шуме, у не- 
ку чудесну руј евину, од које се пријатно 
врти у глави и по решеткастом видику 
хвата измаглица.

С те жарке површи заврве, мрешкају- 
ћи осмеђен ваз дух, игличасто-вретенасте
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рецке, које се, потом, обликују у распале
но зујкаво паперје. Оно наједном почне 
да се треперећи забада у замрачен застор 
испред очију. У ту застирку, уз шуштање 
ражане сламе, ушивају се, када се спреду 
са завртелог вретена помрачене памети, 
црвено-модре власи несвестице ...

10.

Изнад Јасеновца, као да у недоумици 
одгонетају какву земаљско-небеску заго- 
нетку, вијају се неколицина павших анђе- 
ла и полувила Анђелија, у којој се, без 
икаквог изгледа да превагне једно или 
друго, боре пагански нагони и хришћан- 
ска смерност. - Од силовитих замаха 
њихових крила напоредо су протутњала 
јасеновачком шумом сва четири годишња 
доба: под снежним појасевима и распир- 
литаним шаловима вејавице процветали 
су јагорчевина и подбел, сазрео je пара- 
дајз, зарудели дрењци и трњине, опадале 
гњиле мушмуле.

И.

Гледају ли се, дакле, мухаре изблиза, 
дуто и сконцентрисано, оне полако отва- 
рају путање у опијеност, из које точи цр- 
венило узнемирења.
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Продрмусао сам главу и поизмакао се 
од паноа шумског пристранка с мухарама 
у раму ...

Док ми се ведрило у свести и указива- 
ла разделница између нормалног стања 
свести и привиђења, изморена шума до
лазила je к себи: око огњишта од распа- 
љених мухара развио се биљни свет у об- 
личје које одвајкада има.

12.

Укрсте ли ми се кадгод пред очима 
црвени и бели светлаци од мухара, тај 
тренутак оцрвени и покрије ињем ову ре- 
ченицу: Мухаре су лепо Божје давање - 
Божја љубав и опомена.



ГОЛУБИЦЕ, КАД УЗЛЕТЕ

1.

У расгюну и расцепу између земаљ- 
ских и небеских токова, у том бурном 
склопу, узајамно допуњујућем и разарају- 
ћем, непрестано бубри и нараста, спла- 
шњава и коначно се строши човеков на
гон да некамо одбегне од суровог и безду- 
шног света и скраси се - ако скрасишта 
игде има - у каквом топлијем и безбедни- 
јем скровишту.

У огледалу људског бића та несвесна 
побуда језеро je по којем се љуљају и су- 
дарају, у валовима, пусте жеље и магло- 
вите одбегличке идеје. Оне се одшкрину и 
помало разбистре тек кроз прорезе илузи-
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ja од чистих мисли, које се - о неутехо! - 
копрцају у чврсто сплетеним животным 
мрежама и јежуре по леденим каменоло- 
мима свемира из којих бије зебња.

2.

Како поплашити голубице (Russula ѵі- 
rescens) не би ли, у синонимском тројству 
са голубаркама и голубачама, узлетеле са 
својих голубишта високо изнад Повлена 
- па онда кренути правцем њиховог лета?

Ма колико да се л ута по Осоју, шуми 
густој и листопадној, не може се наићи на 
онолико дебеле и разгранате букве као 
што су оне две удобно уваљене у влажну 
удолину близу ивичног средишта његовс 
североисточне стране. Вероватно су оне 
замладарале негде око Првог српског 
устанка - можда у време Доситејевог до
ласка у Београд. По храпавим и дубоко 
избораним рељефима њихових дебала ис- 
писивале су и муње преко записних уре
за, електричним и слободним потезима, 
резбарије својих крстова.

Шта ли je све прохујало, пропуцало, 
протутњало кроз њихове уши, шта ли зу- 
јало, цвркутало, грактало и хуктало у н>и-
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ховим крошњама. Шта ли се све слегло у 
глухоту буковог памћења?

Кад би те букве, којим чудом, изручи- 
ле из магацина својих мемоара упамћену 
грађу, подигао би се, у великом кругу око 
њих, чудесан град.

Градила би се та варош уз тутњаву: 
окићену ситним цвећем од зузука и цвр- 
кута; праћену злослутним трубама дугих 
хукова; испросецану перорезима разно
ликих цика; распорену кратким и дугим 
ножевима реских пискова различитог по
рекла; раскомадану узвитланим сабљама 
свакојаких кричања.

Од пушчаних ватри и митраљеског 
штектања уобличиле би се улице и осва- 
нуле у разлистаним челичним дрвореди- 
ма, чинећи уличну мрежу што се слива ка 
центру те заглушујуће насеобине.

Од вишедеценијских проламајућих 
тутњева топовских канонада обликовала 
би се главна улица.

Учестали ехови концентрисаних арти- 
љеријских паљби расцветали би се у аве- 
није.

Главни трг, изграђен од застрашују- 
ћих одјека ракетних експлозија, купао би 
се у ружичњаку, у перивоју пуном џинов- 
ских ружа, што бујају под дејством оси- 
ромашеног уранијума.
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4.

Нису чекале голубице да поново под
жарим питање њиховог расплашивања и 
летног одредишта. Оне с потпуно развије- 
ним јастучастим клобуцима, неретко раз- 
дељеним на крила, узлетеше, с ливатка уз 
шумску окрајак, ка истоку. У летачкој уо- 
бразиљи, подвинув тврде беле стручке, 
увећаше своје шеширје за три-четири ре- 
алне ширине.

Како се складно, у наизменичном рит
му, накрећу и изравнавају голубичји ше- 
шири! Како се тек, умах, уз помоћ глаго
ла свршеног вида, њихови дршци испру- 
же косо нагоре и клинасто уплету у зрак!

Лете ли то зеленкасте лепиње програ- 
шене фаровима од перутавих тачкица 
рђе?

Увеличавам, у магновењу, те летеће 
гљивље поклопце, којима управља језич- 
ка летачка сила.

Смарагдне плочице голубачких ди- 
скова, као ухваћене у мрежу мозаично 
урезаних распуклина, блескају из јутарње 
ведрине. Кроз јако увеличавајућу лупу од 
језикових сочива, оне се проширују, из- 
међу сплетова путања и јаруга, у распу- 
кла поља под покошеним и тек завенулим 
сивкастозеленим отавама, подесним за 
одмарање и просушивање тешких мисли,
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односно за њихово довођење у стање из- 
бледелости.

Преврну се у лету једна голу б арка и 
хармоникасто рашири беле листиће. Неки 
се од њих, сјанув бледоружичасто из нај- 
дубљег дна, раздробите и распаперјаше 
по ваздуху.

Јато голубача улетело je, убрзо, у ви- 
сине иза Жутиковца - изгубило се иза бр- 
да високог и уморно жутог у св ако доба 
године. Тек оне громуљичасте квржице с 
њихових клобучних површја, расувши се, 
ушарале су бистро небо прамењем боје 
избледеле phe, кроз које се ужурбано про- 
бијало мало стадо описних придева - ша- 
рена пратња гљива летачица.

5.

„Fructus Juniperi communis!" - узвик- 
нуо сам избивши уврх виса изнад Вртаче, 
обраслог с јужне стране у смреков честар, 
већ отежалих и повијених грана од ројева 
зелених бобица, тек помало захваћених 
плавичастом машом. Ваљда je тај узвик 
био знак одушка после пентрања уз Осоје 
и тумарања по окрајцима Локве и Јанко- 
вића брда, уз краћа залажења у пашњаке 
и ливаде.

Било je сунце од скопило за читава два 
конопца када сам, седећи међу смрекама
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- а међу смрекама се миришљаво ћути! - 
пустио поглед ка гозбено уздигнутом По- 
влену.

Како стој и у двема кроки вилин-при- 
чама, које ми je испричала бака Милка 
(очева мајка, родом од Цвијића из потпо- 
вленског села Годечева), Повлен je некад 
био боравиште вила:

„Ишли ловцы. Нашли пот Повленом у 
пеПини срна и кошута и ту су пепину за- 
зидали, па да вече допу да и ’ побију. Зази- 
дају - оду купи. Вече дођу, кад бијо мрак, 
да то побију. Ка ’ ти викне са Медведни- 
ка, виче нешто: ,, Ооо, сееејо! Ajde вамо, 
затворена нам je марвааа! “ (То викала 
вила. Она са Повлена викала у Медвед- 
ник. Она се одазвала у Медведнику.) Они 
чују: брже пепину отворе, па бижи. Са
мо за животом једва побјегли. После бо
ловали - ћели помријети. “

6.

Где ли су се скрасиле одлетеле голу
бице!

Ено их где се, у виду мраморних тача- 
ка, лебдећи, одмарају уврх зреника, ода- 
кле, као са шиљка замишљене купе, мо- 
тре у земаљски купин круг.

У тој грахорастој геометријској стоги, 
под косинама њеног кружног конуса, не
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гледају ли оне у дивовску гљиву голу6ар
ку, разборану и разбокорену у кружници 
између модре Таре и равне Посавине, из- 
међу источнобосанског планинског вало- 
вља и брежуљкасто заталасане и ниско- 
планински усталасане Шумадије?

Не виде ли оне, одозго, земаљски од- 
раз самих себе?

Површи по том земљокругу слика су и 
прилика њихових развод них фаза и мена: 
плоче њива, ливада и шума запљускују се 
контрастима својих боја, у нијансама од 
зелених до смеђих и бледих дахова; зеле
не се полукугласта и лоптасто заобљена 
побрђа и растући распуцавају у планин- 
ске рукавце и висове с падинама, удоли- 
нама и провалијама поломљених крила.

Зажали се понекад што није вечно то 
летње рухо, j ер оно, брзо, уз подмукло на- 
вирање јесењих боја, нажути, стровали се 
и расплине у житко тесто трулежи, у које 
муве, црви и бубе - док све потпуно не 
оголи - убризгавају пљувеж и уцртавају 
своје мухуре. У ствари, под Сунцем које 
je погрешно греје, Земља није кадра да 
ишта што носи о себи одржи у једром 
здрављу и пуној лепоти, али без тог ко- 
смичког несноразума не би било ни драме 
у којој се надигравају живот и смрт.
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7.

Остављам небеске голубаче да с тачке 
недостижне и из времена летошњег про- 
спу шаку спора у слова и словне размаке 
текућег текста: јep осећам да дотиче одне- 
куд топла старословенска влага. Оста- 
вљам их високо над редовима који, у по- 
зно и мразовито зимско вече, зарастају у 
вилину косицу, призвану из друге бакине 
вилин-скаске:

„ Была сам ко стоке у планини са ба
бом, па сам изгубила овце. Онда ja и баба 
тражи овце, тражи - нема. Holi нас 
уватила. Дођемо кољеби - нема воде. 
Идемо на изворац да донесемо воде. Пре- 
кучимо се изворцу: нешто бијело - косе 
му, плетенице до земље, бијело ко снијег. 
Гледамо: завата воду из бунара и све ва- 
ко умива се. А ми ондај, пошто видимо - 
оно вила била! - а ми ондај натраг. Не 
тражимо воде. Више се не прекучујемо. 
Побјегнемо у кољебу и више нисмо изла- 
зиле. - Кат после: туде нека вилина ко
сица нарасла - ко ’ тога изворца. "

8.

Негде пред подне, при спуштању у се
ло, налетео сам на једну голубицу, раше- 
шурену у близини оних двеју букава, уро- 
нулих у сивобелу старачку поспаност.
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Зашто се не бих почастио сировом го- 
лубарком? Примерах je здрав и чист, а 
има се чиме закиселити и засланити. 
Држећи je за помало комораст патрљак од 
стручка, прекрио сам je с неколико дете- 
линастих листова зечје соли (Oxalis aceto- 
sella), што беше се у густим ћумама зеле
нела из црног хумуса под околним буква- 
њем - и загризао.

Наткриљен шумским голубијим кри- 
лима, jeo сам, у ходу, киселкасто-сланка- 
сту салату и пробијао се закоровл>еним 
путем ка Зборишту, пропућеном превоју 
између љештанских заселака Братићеви- 
ћа и Шапара, који још увек одолева буј- 
ним коровским насртајима. Ту ме je, у 
живици поред прогона, као изашла у сре- 
тање, чекала џенарика, укичајена тешким 
плетеницама зрелих плодова.

Утонуо сам у воћни гримиз. Кроз ње- 
га се, са северозапада, заголубало небо. 
Почело се и мени голубати у души, по чи- 
јем се нажутнулом грожђу, у прозирним 
дашцима, хватао пурпуран пепељак.







CA СТАНИШТА 
БРЕЗОВИХ ДЕДОВА

1.

Како сам се, у провлачењу, некако ис- 
кобељао испод ниско пружених и укр- 
штених грана обичних бреза (Betula alba), 
очешавши се раменима неколика пула о 
дубоко искокану мркоцрну кору њихових 
дебала; како сам избио из тог брезовог че
стара и напокон се усправио, угледао сам, 
из а густот биљног застора од унакрсно 
испреплетених грана различитог дрвећа, 
врх крова сеоске куће чатмаре, са избле- 
делим оџаковим врхом, што се, некако 
одсутно, као неуграђен у кућу, дизао из- 
над испраног пурпура ситног црепа, зва- 
ног бибср.
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Бејаше та двособна кућа, дрвенарије 
офарбане у тамноплаву боју, с подрумом 
испод доње собе и са подзиданим отворе- 
ним тремом у дрвеној огради, бејаше она 
некад била сеоска четвороразредна шко
ла. У њој су се могла научити оба писма - 
ћирилица и латиница - четири основне 
рачунске радње, понешто из повеснице, 
књижевности, природописа ...

По тек подотављеној ливади уз руб 
Јанковићадубраве, међу издуженим пред- 
вечерњим сенкама њеног малог брезика, 
били су се, као да су из шуме изашли на 
пашу, распоредили, у складној гљивљој 
расутости, брезови дедовы (Leccinum sca
brum): одсиј авали су, под снејачалим ка- 
сноавгустовским сунцем, смеђим масти- 
лом, слабијих и јачих рефлекса, које je 
погдегде трепетљаво искрило, као кроз 
прозиран вео, жућкастоцрвенкастим да- 
шцима.

Недалеко одатле, укосо и нагоре, гасе- 
ћи се у загашеним црепним бојама, виде
ла се напуштена стаја, поклекла и у напу- 
клинама: дотрајавала je међу прибито из- 
никлим зовама, џенариковим жбуњем и 
високим копривама, које су врхуниле сво- 
јим повитим класовима изнад рашеварене 
автуше и бодљикаве жице од густо разбо- 
корених сплетова гладишевине.
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2.

Управо неколико метара изнад описа- 
не стаје, крајем педесетих година дваде- 
сетог века, групно су фотографисани сви 
ученици школе у Љештанском.

Фотограф Јелица Тимотијевић, коју 
смо звали сликарка, требало je да дође из 
Бајине Баште у недиљу wo цару Костати- 
ну кад роса ома’не. Читаву седмицу траја- 
ле су ђачке припреме за тај чудесан дога- 
ђај, потпуно непознат и тек магловито за- 
мислив.

Дечаци су се тишали до главе, девој- 
чице подшишивале. Понеко je понешто и 
поновио од обуће и одеће ручне израде. У 
бојилима од орахове комушине, јовљеве 
коре или од сасушених струкова прошло- 
годишње паприке бојена je вунена бела 
одећа: чарапе, пршњаци, цемпери. То што 
Бе се наша обличја на будућој фотографи- 
ји одразити у црно-белој техници, није ни 
најмање сметало да се у папрене боје обо- 
јадишу чак и конопљане панталоне.

Једни се нису одвајали од цепних 
огледала, позајмљених или украдених из 
неког кућног сандучета за чуваше луксу- 
знијих предмета; други су скидали са зи- 
дова и већа зрцала: износили их напоље и 
огледали се - носили их чак и за стоком.

А тек у последњу мајску недељу изју- 
тра узбуђење се разбуктало у плаве перу-
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нике дечје радости. До кожног црвенила 
трљала су се дечица сапунима за прање 
веша, а оним миришљавим, већ ко их je 
имао, сапуњана су лица и пазуси. Потци- 
кивање, подврискивање и кихотање, под 
млазевима хладне и млаке воде, разлегали 
су се из кућа.

Учитељ нам je био више препоручио 
него заповедно да за сликање уберемо 
цвећа: j ер, ето, лепо би било сликати се са 
цвећем у рукама.

У малим кућним цветњацима (у ства- 
ри у оградицама уз кућне зидове) или у 
повртним баштама гајила je већина дома- 
ћица помало украсног биља: углавном бо- 
сиљак, повратич, перунику, калопер, ка- 
дифу, невен ... Уз додатке од процветалог 
ливадског биља, имало се, дакле, шта на
брати. Умивени вод ом у којој je преноћи- 
ло суво стручје босиљка и свечано носећи 
китице свежег цвећа, пристизали смо, ми- 
ришући, са свих страна у школско двори- 
ште. Одвојено од нас, обично као нашао 
се у каквом послу, стизао je и понечији 
родитељ, а из реда момака и девојака сја- 
тило се подоста чељади. Сви они, обуче- 
ни у најлепше што су имали, дошли су да 
буду посматрачи сликања.

Уз мало кашњење, али довољно да 
нам осетљивији цветни стручци завену, 
што нас je жалостило, изјахала je у село
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сликарка Јелица. У пратњи кћерке школ- 
ског послужитеља Петра Габића, дој аха
ла je пред школу на вижљастом коњу, мр- 
кожутом и са белим шарама око ноздрва 
и по сапима, нагизданом по оглаву црве- 
ним кићанкама.

У цицаној светлоплавој хаљини, с на- 
ранчастим листићима, и у ципелама, сјак- 
таво белим, слепршала je сликарка, уз 
учитељеву помоћ, с коња. Што живахним 
покретима, што широким снежним осме- 
хом, што звонким речима здрављења, раз- 
драгала je сваког око себе. Скинувши са 
ункаша црвену платнену торбицу, лага- 
ним покретом обесила jy je о раме.

Док се она служила слатким од шљи- 
ва, пуњеним ораховим језграрицама, ста- 
јали смо унаоколо и нетремице гл едали у 
њу и њену торбицу на столу, изнетим 
пред кућу и прекривеним столњаком, на- 
около извезеним низом бубрежастих там- 
нозелених листова на дугим петељкама, 
сличних лишћу копитњака.

Чекали смо, с нестрпљењем, да угле- 
дамо чудотворну и никад виђену справу 
за сликање, за коју смо чули да се зове 
апарат.

Вероватно je учитељу било непријат- 
но да тако окушьени бленемо и пиљимо у 
сликарку: све нас je послао на ливаду из- 
над ове стаје, а неколицини најјачих деча-
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ка наредио je да горе изнесу дрвене клу- 
пе. „Чекајте нас тамо“ - повикао je оштро 
- „и немојте да шврћкате около!“

Упутили смо се горе помало постиђе- 
ни. Квасили смо успут цветне свежњеве 
водом, ко са чесме, ко с потока, и закла- 
њали их рукама да се не би од ojаналог 
сунца сасушили. На косини изнад стаје 
почели смо се, заузимајући позе, разме- 
штати. Уз гурање и пригушене свађе, би
рало се где ће ко и с ким стати. Поправља- 
ла се одећа: залезали и закопчавали рука- 
ви, исправљале гужваве крагне, устезале 
панталоне ... Девојчице су дотеривале 
сукњице, покушавајући да их намрешка- 
ју. Понеко се зализивао пљувачком.

Заједно с посматрачима сликање, из- 
бише с дикарка и учитель, који су се добро 
помучили да нас на малом простору тако 
разместе да свако буде усликан. Посебно 
je тешко ишло с подравњавањем клупа, 
на које су се, да би се добро видели, мора
ли попети дечаци одређени да стоје у по- 
следњем реду. Један родитељ скокнуо je у 
село по будак, други je отишао да потра- 
жи подравњаче - отпатке од дасака, пло- 
снато камење, плојке црепа, комађе ци- 
гле ...

„Док je земље и свијета, копање неће 
изумријети“ - проглави Гвозден Симић 
кад будаком Загребе no земљи око непод- 
равњеног клупиног ногара.
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У трену заустављеног дисања, док 
пуцкетала je, под тежом дечјих тела, јед- 
на жижљива клупа, а зундао бумбар из- 
над расцвалих тратинчица - шкљоцнуло 
je црно ћерество\ Сликарка нас je усли- 
кала из руке. Њен кажипрст блеснуо je ис- 
прављен у танку белу свећу, а потом се 
повио у клас и с палцем ушушољио у фо- 
тоапарат.

3.

Стојећи уз прозор, загледам, кроз лу
пу, у црно-белу ђачку фотографију из 
1958. године, ширине 13,5, висине 8,5 
сантиметара.

Малакса дневно видело: обмота се фе- 
бруарска вејавица око самачког хотела у 
Дубровачкој улици, око бетонског здања 
од тринаест спратова, уског и сивог - об
мота се као змија око штапа.

Чудна je мећавина нарав: успорише се 
њени витлови, диже се расперутано пра- 
мење магле према калемегданској падини 
и дање светло рашири крила над Дорћо- 
лом.

Из збијеног сплета дечјих фигурица, 
готово минијатурних (24 девојчице и 39 
дечака), издвајају се две крупније фигуре.

У средини слике чучи учитељ Стеван 
Јокић, или можда седи на столици троно-
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шки, заталасане гргураве косе, у откопча- 
ној белој куповној кошуљи и сакоу.

Први слева, под шајкачом, у стојећем 
ставу и с рукама на леђима, у зубуну пре
ко беле кошуље пртенице и пршњака, у 
панталонама на кесе, то je солунац Цвјет- 
ко Јанковић, власник куће која je послу
жила за сеоску школу. Ма колико старина 
Цвјетко изгледао као позван на сликање, 
мада добро избријан и веома уозбиљен, 
рекло би се да се он, ипак, ушуњао у фо- 
то-поље, оставивши за тренутак говеда, 
већ спремна на обадање, која je ту чувао.

Испомажући се и наочарима и лупом, 
напрежем вид да бих што боље уочио и 
дочитао још покоји детаљ с тог црно-бе- 
лог сликотвора.

У средишњем делу слике око учитеља 
венац деце, који се улево разврстава у три 
реда, удесно у пет редова. У првом реду, 
изузимајући једног дечака што клечи и 
једног што лежи на боку, деца седе, у дру
гом клече, у осталим редовима стоје.

Девојчица нема ни у првом ни у по- 
следњем реду, нити икоје да стоји прва 
слева или здесна. Оне су, непомешане са 
дечацима а окружене њима, сконцентри- 
сане у елипсу са учитељем у центру.

Ретко да које дете није насмејано или 
макар полуосмехнуто. Изузеци су, на 
пример, два дечака из првог реда: j ед ан
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гледа у траву испред себе, други се, засле- 
пљен сунцем, намрштио, што je учинио и 
дечак у последњем реду; девојчица која 
клечи у другом реду снимљена je у тре- 
нутку кад приноси леву руку устима и 
гледа преда се, а дечак из истог реда кад 
je закренуо главу.

Ту сам и ja. Налазим се у последњем 
реду, као осми слева, у пршњаку са двема 
попречним белим пругама и у белој ко- 
шуљи, од које се види десни рукав. Сто- 
јим навучених обрва и полузажмурено, 
стешњен између Милисава Павловића и 
Момчила Стајића. Делујем као приведен 
на сликање. У десној руци држим лист 
повратича, од увелости усукан и опуштен 
низ прсте. Чини се да патим што се Folia 
Tanaceti parthenii тако жалосно свинула, а 
изгледам и тако као да joj припомажем у 
сликању, као да се због ње j едино и сли- 
кам.

Секунд наших малих живота, фото
графски овековечен и умножен, постао je 
мала папирна драгоценост. Спрва се у њу 
свакодневно загледало, вадила се она из 
свилених и памучних марамица и сваком 
показивала. Касније су се њени примерци 
могли видети углавном у два чувајућа 
стања: утрпани у зидне рамове међу дру
ге слике или уденути у ормарске прозоре, 
где су обично стајали иза прозирних фи-
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ранги, одражавајући се одатле, из засење- 
не и замућене белине, у црно-белим зама- 
гљеним тоновима. Могли су се они ту ви- 
дети уколико нису држани у прикрајцима 
стоних или ормарских фиока, ако нису 
одлагани у шифоњере међу ћилимове, 
шаренице и стајаћа руха.

Шездесет и пет људских обличја с те 
фотографије, једном и никад више оку- 
пљених у том саставу и распореду, остало 
je да се, губећи црно-бели контраст, на- 
влачи магличастом сивином и бледуња- 
вим жутилом. С рубова њеног назубље- 
но-тестерастог правоугаоника, што крзају 
се и нацепљују, надиру жилице напрсли- 
на и већ je, обрастајући папирним занок- 
тицама, полако премрежавају и с лица 
потклобучују. Овде-онде по сликовној 
површи указују се, као благо превучене 
жућкастом рђом, и огреботине, помало 
храпаве под јагодицама прстију.

Диже се промаглица из фото-дубине 
ка врховима Звјездице и Бризе и подвла- 
чи под падине Ливањице. Кроз њену про- 
видну застирку, одозго низ брда, размота- 
ва се земљишни црно-бели тепих с парце- 
лама под усевима и ливадама ...

Ломи се крт папир и скруњује у нажу- 
теле честице фото-прашине, изнад које се 
суши и плочасто распуцава ваз дух давно 
прошлог времена. Маглена завеса, тала-
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сајући продртим наборима, згушњава се и 
навлачи преко усликаног детињства и за- 
мрачује тек заруделе трешњице малих ра- 
довања.

4.

Чујем ли то однекуд читаве десетерач- 
ке изусти из народних песама косовског 
циклуса?

На равној ливади, донекле улакћеној у 
Јанковића дубраву, а као потуреној под 
обронке заравни Локва, на тој травнатој 
тепсији играли смо се Срба и Турака. Ту 
смо једног сунчаног октобарског предве- 
черја, под будном пажњом учитеља Сте- 
ве, одиграли Косовску битку.

(Улоге нисмо морали учити. Знали 
смо косовских јуначких песама неупоре- 
диво више него што нам се у школи тра- 
жило. Говорили смо их наизуст, и дослов- 
це и у беспрекорним десетерачким им- 
провизацијама. Колала je селом тих годи
на, нарочито за дугих зимских вечери, Ве
лика народна пјесмарица, књига купуса- 
ра, извраћених и посувраћених листова и 
без корица. Читало се и слушало и све 
што се прочитало или чуло упијало се без 
икаквог напора. Али и без те књиге, чак и 
пре поласка у школу, научили смо доста 
стихова од казивача народних песама.
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Њих je било и међу женском и мушком 
чељади.)

Ливадско драмско збитије расклопи 
ми се, кроз дечју грају и вику, на испре- 
метане слике с глумљеним јуначким под- 
визима и ратним призорима. Оно je оди- 
грано у природном сценографском окру- 
жењу од већ оголелих шљивика, нажуте- 
лих шума и пожњевених кукурузишта, с 
којих je, између наранчастих гомила бун- 
дева, још неодвучених, бледозлатасто од- 
сијавала шаровина сложена у стоге.

Гурајући се око учитеља, чепајући се 
и ударајући песницама по слабинама и 
ребрима, вукли смо га за рукаве, тражећи 
што значајније улоге. Сви смо желели, из- 
узимајући неколицину, којима je било све 
равно до Косова, да се боримо „у табору 
честитога кнеза“.

Учитељ нас je потпуно умирио питају- 
ћи се, као замишљено: „Ко ли би могао 
бити Вук Бранковић?“ А кад je, као уз- 
гред, изговорио стихове: „Проклето му 
племе и кољено! / Он издаде цара на Ко
сову / и одведе дванаест хиљада, / госпо 
моја, љутог оклопника!“ - настао je мук и 
могло се мирно почети, без додељивања 
улоге Вука Бранковића, са дељењем оста- 
лих рола.

„Цар Лазаре сједе за вечеру“; „Царе 
Лазо, честито колено, / коме ћеш се при- 
волети царству?“; „Маче војску српски
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кнез Лазаре: / у Лазе je силни Србаљ 
био“; „Кад Лазару одсекоше главу ..." - 
издекламова учитељ и помилова по врагу 
тихог и стидљивог Лазара Павловића, већ 
и именом предодређеног да игра кнеза 
Лазара. (Закратко смо тад заборавили на 
игру: осетили смо нешто што би се најбо- 
ље могло исказати речју сућут.)

Велизар Сридојевић одмах je пристао 
да игра цара Мурата. Њему, увек поспа- 
ном и с модрим подочњацима, јep буђен 
je сваког јутра да пре школе заједно папа- 
се животише различитих ћуди, кравицу и 
пет-шест овчица, њему je добро дошло да 
придрема тамо „Ђе je чадор силног цар- 
-Мурата“ - седећи, лицем према сунцу, на 
донетом снопу шаровине и леђима осло- 
њен о стог зобене сламе, главе омотане у 
чалму од шарене мараме.

Kao најснажнији, најбржи и највешти- 
ји ђак, шта би друго био Јанко Милић не
го Милош Обилић. Он je, спремивши се 
за најављену битку, дошао у школу под 
калпаком скројеним од картона и с крат
ким дрвеним мачем, лепо стесаним од ја- 
сеновине и премазаним, до пресијавања, 
растопљеним лојем.

„Ако ћу je напит no љепоти, / напићу 
je Косанчић-Ивану“ - изрецитова учитељ 
и Гроздомир Крстић, лепи Гроздо, поста- 
де уходник турске војске.
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„Ако ћу je напит по висини, / напићу 
je Топлици Милану“ - настави учитељ и 
погледа у Властимира Вилотијевића, који 
сместа порасте још неколика сантиметра.

„.Тош остаде Бошко Југовићу, / крсташ 
му се по Косову вија“ - тек што изрече 
учитељ, а Владан Крсмановић, брже-бо- 
ље, не сачекавши ни да му се додели уло- 
га, поче јурити по пољани, машући гуда- 
ластом дрвеном сабљом и секући неви- 
дљиве Турке. (Учитељ raje j едва смирно 
и вратио на полазни борбени положај.)

Тек што учитељ приупита: „Koj и оно 
добар јунак бјеше ...?“ - загракташе деча- 
ци: „Бановић Страхиња, Срђа Злопогле- 
ђа!“, а Рајко Гавриловић и разроки Нико
ла Максимович, добивши те роле, почеше 
се прсити.

„Да видимо ко ће ..." - не доврши 
учитељ, а још недодељене улоге, без ње- 
говог мешања, разграбише се. Узвикива- 
ло се и надвикивало, уз гурање и претеће 
узмахивање песницама: „Ja сам херцег 
Стјепан, ja Владела војвода, ja сам Мусић 
Стеван, ja Орловић Павле ... ja сам Да- 
мјан, ти си В oj ин - ми смо браћа Југови- 
ћи!“ Попало je на крају, уз учитељеву ин- 
тервенцију, да сваки дечак, мада су се 
улоге удвајале па чак и утрајале, остане 
при свом избору.

„Вас тројица“ - нареди учитељ Живку 
Васићу, Јеврему Богићевићу и Миљку
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Панићу, који су одлично подражавали по- 
нашања и оглашавања животиња - „по- 
што стално кукуричете, лајете, блејите и 
њиштите, а умете и да кликћете, крешти- 
те, гракћете и ћувичете, ви ћете у боју би
ти коњи, соколови и обадва гаврана.“

Сиромах Бориша Миливојевић, који 
je сваког лета службовао као нечији чоба- 
нин најмник, добродушно je прихватио 
улогу слуге Милутина, али га je, како се 
испоставило, потпуно слудио ред речи у 
стиху „носи десну у лијевој руку“.

(Миљко Панић, увежбавајући повере- 
ну му улогу, изненада je из пунога грла 
заграктао, машући раширеним рукама 
као гавран крилима, а затим, сјуривши се 
међу девојчице, љуто залајао - па се при- 
мирио.)

Kojoj би другој него Божани Марић, 
најлепшој међу ученицама, припала част 
да буде Косовка девојка. Она je одмах, не 
чекајући време за то, прошетала „по раз- 
боју честитога кнеза“.

Везујући око глава црвене, жуте и бе
ле мараме, као и крпе свакојаких других 
боја, дечаци којима je запало да буду Тур- 
ци стајали су испред већ заспал or цара 
Мурата, односно Велизара Сридојевића. 
Најшаренији међу њима, са црвеном ка- 
пуљачом око главе и с навученом зеленом 
сукњом преко панталона, био je, у улози 
Бајазита, Митар Алексић.
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(Умало да се не побише Живко Васић 
и Јеврем Богићевић спорећи се око поде- 
ле коњских улога. „Ђогат, Алат, Зелен- 
ко!“ - дерњали су се све док учитељ не 
пљесну руком о руку.)

По ливадском пристранку, око огром- 
не крушке јазавичарке, из чијег je лисног 
руха извирало, као да крвари, загасило 
црвенило, врзмале су се девојчице, тра- 
жећи по рђом прогрушаној трави јазави- 
чаркине руменкастожуте плодове: у трав- 
натим бокорима распукле и унутар кру
жно угњилеле.

„Примаче се царице Милица / па ува- 
ти за узду алата, / руке склони брату око 
врата“; „Закукало девет удовица, / запла
кало девет сиротица“; „Узе руку Југовића 
мајка, / окретала, превртала с њоме“ - де- 
кламовао je учитељ обраћајући се девој- 
чицама, вал-да да подсети на збивања пре 
и после Косовске битке. Кад им je рече: 
„Трчкарајте уоколо и џакајте“ - оне се 
сневеселише.

Битка je започела јуришем нестрпљи- 
вих коп-а. Појурили су њиштећи Живко 
Васић и Јеврем Богићевић, а из турског 
табора истрчао je ржући и крећући се 
упопречке Петроније Радовановић, огла- 
шени понављач. Судар трију коња, или 
тројице коња, уз фрктање, пропињање, 
копање и ударање ногама, подстакао je 
обе војске да се сјуре једна у другу.
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Залепршаше се два барјака: две избле- 
деле црвене мараме привезане за врбове 
мотке; завитлаше се, уз борбене покличе, 
мачеви ушараних штапова, узмахаше се 
сабље од полукривих церових и багремо- 
вих грана, уперише се Лескова копља. Од 
ударања дрветом о дрво зачуше се пра- 
скави одјеци ...

Брзо смо се отарасили дрвеног оруж- 
ја: побацали смо ратничку дрвенарију. 
Почело je рвање, уз поткачивање и наби- 
јање жуљева, што скврченим палчевима, 
што унапред припремљеним каменицама, 
подмукло извађеним из ренова - од чега 
су неколицинаjаукнула.

Два Турчина, Србољуб Ивановић и 
Остоја Вејзовић, решавајући своје дечје 
размирице, занемарили су игру и потукли 
се песницама, те их je учитељ, дограбив
ши опалу крушкову грану, изударао по 
леђима.

Кад je учитељ увидео да губи контро
лу над битком и да се она изрођава у су- 
рову ђачку тучу, развикао се и улетео у 
гомилу закрвљених дечака, од којих су се 
једни рвали знојећи се, други се хватали 
за гуше, трећи су лежали над обороним 
противницима, чврсто их стежући, док су 
се ови копрцали под њима, покушавајући 
да их макар уједу ...

Оставимо за који минут учитеља да
размота замршено клупко од дечачких те-
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ла, ратнички згрчених и спетљаних, и да 
ток битке управи у жељеном митско- 
-историјском току.

Да видимо шта се збивало око боји- 
шта.

Матија Тодоровић, као Орловић Па
вле, већ je лежао леђима приљубљен уз 
међу, сладећи се гњилим јазавичаркама, 
које му je прво доносила Божана Марић, 
као Косовка девојка, а затим и понеке од 
оних девојчица што су тихо жалиле за не- 
добијеном женском улогом - једином и 
најпривлачнијом.

Јадни Бориша Миливојевић непреста- 
но je, као слуга Милутин, ходајући око са- 
денутих отава, понављао стих „носи де
сну у лијевој руку“. Не разабирући шта 
тај до мрскости понављани стих значи, он 
се толико био спетљао да je час десном 
руком придржавао леву, час левом десну, 
а онда би, псујући, избацивао руке устра- 
ну, отресао их од себе и дизао увис.

Изборивши се за статус најугледнијег 
коша, јурцао je Јеврем Богићевић скраја 
накрај ливаде: бацао се ногама уназад и 
устрану; пропињао се стежући шаке у пе- 
снице, na je тим тобожњим копитама 
предњих коњских ногу, спустивши се из 
пропња, ударао у земљу; час би њиштао, 
час рзао; прелазио би из галопа у кас и 
обрнуто, а онда потрчао накоске; узносио
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je високо главу, па би je потом савио и 
њом замлатарао; затурао би једну руку за 
л eh а и извијао je у коњски реп ... Ужи- 
вљен у своју коњску улогу, понекад би за- 
стао да се одмори. Тад би, остајући и да- 
ље коњ, задихан фрктао.

Дубоко из шуме, расплативши све 
птичиње, грактао je Миљко Панић, укра- 
шавајући грактање крештањем креје или 
свраке, жуниним кликтајима, сеничјим 
цвркутањем, ћуђорењем врабаца ... Кад 
би му досадило да опонаша птице, почео 
би да завија као пас, да гуриче, грохоће, 
муче ...

Србин Ћорђе Лазић и Турчин Љубин- 
ко Милисављевић подаље од осталих Ср- 
ба и Турака ударали су се топузима - жу- 
тим бундевицама' набијеним на најдуже 
клипове кукуруза осмака. Тукли су се они 
и по завршеној бици - све док им се бун- 
девице нису распукле и просуле бело се- 
мење.

Журило се учитељу да се игра што пре 
доврши, да се некако отаља. „Знате већ 
шта ко треба да ради: пожурите и не ту- 
ците се више!“ - узвикнуо je нестрпљиво 
и застајкујући се упутио ка школи.

Јанко Милић, као Милош Обилић, 
осетио се разочараним: Велизар Сридоје- 
вић, као Мурат, без икаквог обезбеђења 
око себе, тек пробуђен, протрљао je очи и
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почео притезати опанке гумешаше. Ради- 
ша je извукао дрвени мач испод џемпера 
и заврљачио га низ ливаду. Велизар се 
придигао, протегао, забацио одложену 
торбу пртеницу о раме и лењо се запутио 
кући.

Два Турчина, међутим, навалила су 
дограбљеним змијолико ишараним шта- 
повима на кнеза Лазара, то j ест на Лазара 
Павловића. Увек скроман, нараван и сти- 
дљив, Лазар се понео неочекивано: није 
дао ни за живу главу да му ико одсече гла
ву. Одлучан и одважан, пробно се између 
изненађених Турака Светислава Радоји- 
чића и Милентија Драгојловића, ударају- 
ћи их немилице, и викнувши: „Неће мени 
нико сјећи главу!“ - заждио низа шума.

Ослоњен на јабуку градињачу, што се 
из плетене ограде руменела ретким нео
палим плодовима, учитељ се смешкао, a 
кад je замахао рукама према нама, почели 
смо да се разилазимо.

Поцепаних марама, раздртих кошуља, 
пршњака, џемпера и капута, откинутих 
каишева на обући и засуканих панталона, 
замицали смо, уз мале успутне свађе и 
размешиванье покојег буботка, ка својим 
кућама.

Смалаксало касномихољско сунце као 
да се трудило да се још мало задржи о 
брдским врховима, а над ливадама, њива-
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ма и поврх шума хватала се тамноплави- 
часта измаглица, жућкаста по нагоре из- 
винутим. окрајцима. Кроз тај светлосни 
вео, кроз зарђале решетке сећања, као из 
некакве нејасне и дубоке даљине, црвене 
се још јабуке колачаре: или са грана 
проређеног и ужутелог лишћа, или из по
тока, где су се скотрљале, или с раскваше- 
них путева, где леже напукле и располу- 
ћене, одакле ме гледају кестенастим очи- 
ма својих семенки.

5.

Заглёдао сам, помало одсутно, у отки
нут примерак брезовог деда, додирујући 
кажипрстом његов в итак и кривкаст стру- 
чак, прекривен бледоцрнкастим пахуља- 
вим љуспицама.

Занимање за брезове дедове полако 
ме, у ствари, напушта - сплашњава, чили. 
Све чешће погледујем у крошње дрвећа 
по некадашњем школском дворишту, где 
још векује стара липа и надвисује околне 
ражњеве шљива трновача, које, окрњеног 
стубља, дотрајавају у лишају својих црво- 
точних стабала, пуним птичјих дупљи и 
залома, дугих и дубоких.

Уз неодређено осећање нелагоде, упу- 
тио сам се, доњим путем, ка некадањој 
школи. Већ на широм отвореној и затра-
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вљеној дрвеној капији, извитоперених и 
прозуклих дасака, која само што се није 
смакла са зарђалих шарки, већ ту ме, на 
улазу у авлију, обузе ђачка трема, ненада- 
но обновљена. Из њене паучинасте мреже 
зашушта спарушеним крилима давнашњи 
школски страх и лецну ме кад проколута 
укоченим очима.

6.

Проклети били сви сугласници и све 
сугласничке трупе!

„П-п-п-т-т-ица!“ - превалио бих пре
ко усана, ако бих био приморан, и птица 
би се, заједно са мном, стропоштала у 
провалију постиђености.

„К-к-к-ррр-а-ввв-а!“- и бљузнуо би 
млаз бљутавог крављег млека у дубок бу- 
нар посрамљености.

Застрашен школом (рачуном, шиба- 
њем, клечањем на ораховим љускама, 
школским затвором, где има и вампира), 
одузео бих се кад би ме учитељ било шта 
упитао. Нисам могао нормално изговори
ти ни на) прости)у реч.

Ухвативши ме за руку - а тек сам био 
првак тромесечић - учитељ ме je, пошто 
сам, у страху од замуцкивања, отћутао 
свако његово питање, повео из клуне, из- 
вео пред ђаке и дословце рекао:
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„Ово je најгори ђак у школи!“
Покуља из мене осећање личне ни- 

штавности и у слојевитим магленим пла- 
стовима обујми огромну булку срама, под 
чијим сам врелим црвеним цветом тонуо 
у под и пропадао у подрум.

Умокрио сам се.
Туче киша и noj аса магла док се низ 

Јелав, уз подсмехивање и ругање свих ђа- 
ка, враћам кући.

Саставило се небо са земљом.
„П-п-п-ч-ч-ела!“- и капнула би грка 

кап меда у-у-у ...

7.

У биљном именику давнашњег школ- 
ског дворишта, у које сам већ зашао, раза- 
знајем орахе, џенарике, јабуке, крушке, 
трешње, дудове, шљиве ... Одавно je то 
биље, међутим, препуштено само себи: 
коров га већ подастире и обузима - заска
чу се у његове рачве павит и дивља купи
на. Ораси се суше, дудове обраста сивка- 
стожућкаст лишај, трешње луче мркона- 
ранчасту смолу ... Плашће врбових и зо- 
виних крошњи затвара поток у зеленкаст 
мрак.

Кад би то дрвеће, којим случајем, про
говорило, кад би из његових дупља и шу- 
пљих стабала покуљале строфе из дечјих, 
народних и родољубивих песама, кад би
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се с његових крзлавих грана, кад дуне ве- 
тар, зачула таблица множења и дељења, 
кад би му лишће зажуборило баснама, 
бајкама и лекцијама из повеснице и зе- 
мљописа - била би то чудесно звучна ме- 
шавина разнородних знања, која се у ре- 
ченичким каскадама од живот говора, уз 
слоговна уклизававьа и гласовна гушења, 
уз сустизање и престизање једних речи 
другима, растачу по воћњаку. Уврзивало 
би се све то у врапчје цвркуте, упадало у 
сврачја крештања и врање гракове, креса
ло ивице кокошјег какотања, кокотања и 
квоцања, хватало се, живахним консо- 
нантским канцицама, о врхове певчијег 
кукурикан>а, утапајући се, најпосле, ду- 
гим сричућим вокалима, у удаљену овчју 
блеку и дуге трубе говеђе рике.

„Сенка сваког предмета (Два пуша 
два) најкраћа je (једнако je) у подне (че- 
тири); Де-да Ду-шан (Зима, зима!) са- 
-ди-о je (Е па шта je?) дуд; Жи-ве-ле жа- 
-бе (Познат je гранит) у ба-ри (из Рада- 
ља) ..."

Ослоњена лечима о дворишно дрвеће 
или му окренута лицима, чате дечица из 
књига и свезака. Два рашепурена ћурана, 
крвавих набреклих подвољака и опуште- 
них клица, блебећу непрестанце.

„Нечистоћа привлачи (Слана je у 
ствари) рђу и болести (смрзнута роса);
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На-но, на-но, (Мрки угаљ je) о-но ма-ма 
(мрке боје) и Ми-ма; Кишне глисте се 
(Ши-ша То-мо) брзо множе (Ми-шу) .

Уз квргаву џенарику, зажмурилих и 
поспаних гука, гони мачка двоје мачића: 
мачкицу Љепосаву, створење сјајкастог 
крзна, језеркастозеленог, ушараног кесте- 
настим и белим пропламсајима длаке, и 
пругастожутог мачорчића Жутимира. 
Они, у страху од првог пењања уз дрво, 
мјаучу цвилећи, али их мајка одлучно те
ра, ударајући их кад се окрену, као да их 
шамара, предњим шапама. Не смевши на
зад, одважила се мачкица да крене уз де- 
бло: очас се обрела у џенарикиној рачви. 
Сиромашак мачорчић, запомажући отег- 
нутим мјаукањем, приљубљен уз храпаву 
кору, застрашено je, избацујући завинуте 
нокте из шапица ...

Не гледајте у мачке! - продера се нер- 
возни учитељ.

„Че-да je (Младе пчеле) и-зу-чи-о 
(уреде своје) ко-ва-чки за-нат (разбаруше- 
не длачице); Душанов законик предвиђао 
je строге казне (Де-јан, Ми-лан и Ран-ко) 
за лопове (pa-де у ру-дни-ку) ..

Оплете детао - муња шарена! - иско- 
рубано стабло крушке такише: изгуби се 
у њеној крошњи па одлете под качару. 
Остаде му црно-црвена Капица да игра о 
вршку крушкиног листа.
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„Ро-са (Котленик, Жељин, Гоч,) и Ри- 
-ста су у-век (Столови ...) у ко-лу; Мали 
меда њушка (Од јечма се прави) од раног 
уранка: (пиво) Ал’ мирише крушка, (и 
гриз-брашно) крушка караманка

Туп! - и одскочи с цепала Пиргина 
глава, наставивши, у све краћим скокови- 
ма, да се смируЈе. Баба Цвијета убаци 
обезглављеног певца у расушен чабар, 
који годинама, напуклих Обручева, рас- 
климан, стоји крај дрвљаника. Та ислуже- 
на посуда служи само за то да се у полу
таму њене унутрашњости хитне тек за
клано пернато биће да би у њеној кружној 
ограничености искрварило и крепало, уз 
махнито лупарање крилима и млатарање 
ногама.

Крај ногу Петка Тривковића, ћудљиве 
незналице, што учаше повесницу насло- 
њен о јабуку петровачу, клону Пиргина 
креста, тестераста и помодрела, и навуче 
се очни канак на петлово тамносјајно око.

Петко, однеси ту главу баба-Цвети! - 
мрзовољно одсече учитељ, чији су глас 
пратили малаксавајући удари петлових 
крила и ногу о чаброве ивице.

„Жабе уништавају (Женке скакавца 
полажу) пужеве (у земљу) голаће (ситна 
jaja); Те-тка Не-ран-џа (Народна власт) 
ис-пле-ла je Ни-џи (плански) нов цем-пер 
(унапређује воћарство) .
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Пројури пас Шарго, не лајући, мачка 
Шаргана. Мачак Загребе уз орах и уставы 
се у рачвама. Седе и ужагри очима. Пас 
мирно, више реда ради, обиђе око орахо- 
вог дебла и врати се у своју логу, под ку
пу букових дрва.

„Рташ, (У шу-ми) Озрен, (не-што) 
Сврљишке планине ... (шу-шти); Лепоте 
Метохије осетићемо (Ко мрак гроба пре
ти црна веђа.) кад гледамо у равници 
воћњаке у цвету, (-У бој ude Срђа Злопо- 
глеђа!)а на гребену Шар-планине снег

Заскакујући око штапа што га држаше 
у рукама, изби иза магазе Циганчић и за- 
стаде, зачудивши се, безазлен, кад угледа 
своје вршњакиње и вршњаке како, распо- 
ређени по воћњаку, нешто читају. За њим 
наиђоше и две Циганке, шарено одевене, 
с торбама о леђима, из којих je вирила ву- 
на и изношена одећа. Једној се у руци ши- 
хала пиргава кокошка, опуштено рашире- 
них крила и са главом надоле. Оне прожа- 
мораше нешто са дечаком и све троје, 
ваљда да не ометају чудне читајше, окре- 
тоше десним краком пута, оним који не 
пролази кроз учионицу обраслу воћем.

„Ма-ла Ле-ла (Јужно воће: маслина,) 
но-си на-ни (смоква, поморанца,) ла-лу 
(бадем, лимун .. Ј; Фабрике цемента (Ja- 
-на но-си) нал азе се (на-ни ja-ja) у Беочи- 
ну, Раљи и Поповцу ...“
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Заурла отуд с Кошничишта полудели 
Дага, лудак из Сијерча, како су га најпре 
звали. Он je с торбом каменица о рамену 
залазио у сва околна села, па и даље. Ви- 
ђали смо га како се, гађајући je камењем 
и дерући се сумануто, брани од некакве 
напасти - страшне и големе - али само 
њему видљиве. Гологлав, раздрљен и ри- 
тав, кидао би се у телу и кривио разјапље- 
на уста пуна пене, што je мехурала око 
ужутелих горњих очњака, јединих зуба 
које je имао.

„Каменог угља (У-ми-ва-се) има (И- 
-ва-на) у долини реке Ибра (са-ма); Родио 
се (Нешто црно држи у зубима) у селу 
Тршићу (колик јагње од пола године) код 
Лознице

С прецветалих шљива провеје покоја 
латица. Путем изнад школе затандрчу, 
кроз тежак пушачки кашаљ, расклимане 
двоколице. Затим се, при стоварању воза, 
зачује прасак суварака. Од кисело тешког 
мириса купуса, што се кувао по околним 
кућама, почела се по мршавом двори- 
шном ваздуху хватати танка сланина.

„Словени су се бавили (Ћирило и Ме- 
тодије су) ловом и риболовом, (превели 
црквене књиге) а сакупљали су и саће ди- 
вљих пчела (на словенски језик)

Из честара око липе изведе квочка чи
тав галамиз пилежи, нарогуши се и наср-
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те на недужног овна, званог Гавез, који 
утучен лежаше у липовом хладу, где je бо- 
ловао и шмукћући изгонио муве из носа.

„Немањин син Растко (Кад се шћаше 
по земљи Србији,) био je отишао (по Ср- 
бији земљи да преврне) у манастир Свету 
гору; У Срем пређе (То-мин син Па-вле) и 
Карађорђе (и-ша-о па па-о) ..Т

По Јанковића потоку праћакало се 
предвечерн>е сунце. Његова светлосна 
грива уплитала се у густише од подбела и 
кукурека, што су се по левој и стрмијој 
поточној страни, као по каквом паноу, та
ко живахно и бодро шепурили да не би 
било чудо ни кад би закукурикали.

У бистрој и зипкаво примиреној ло- 
кви, коју je поток издубио у коловозу што 
raje секао, огледало се чисто небо.

Кад закратко се, у том прозрачном ча
су сећања, умирише теразије убрзаног 
времена, као да ме помилова блага све
тлост вечности.

Док се у огледалу локве мрешкаво зи- 
бају обрнути одрази околног дрвећа, кре
пи ме, у прекраткој и варљивој телесно- 
-душевној равнотежи, љубопитљив сјај 
два пара жабљих очију из локвиног неба.

„Кнез Милош je био (Џбун-му-је) врло 
вешт (по-це-па-о) у преговорима (сав 
џем-пер); Седам пута осам (Си-мо, Си- 
-мо,) једнако je педесет (о-са!) шест ...“
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Одозго с пута, преко оборене капије, 
упадоше овце. Зашајатише дворишну 
учионицу и сташе румати незреле плодо- 
ве жуте џенарике, које je обио јутрошњи 
ветар.

Указа се одатле и женско сподобије у 
жутој марами, зарозаних вунених чарапа, 
дебелих и тешко одредљиве боје. Вуче 
ногу за ногом и преде. Нити нас гледа ни
ти слуша. С високо уздигнутом пресли- 
цом, као упереном у нешто, и с вретеном, 
за целу дужину руке одмакнутим од себе, 
одвуче се ка потоку.

„Људи су j ели (Сувобор, Jyxop,) пре
сно месо јep још нису знали (Цер, Јагод- 
ња ...) за ватру; Осушено лишће дувана 
(Ка-ја и-ма) прерађује се, сецка (ко-ко- 
-ши) и употребљава за пушење ... "

Сподобије потера прикупљене овце. 
Махало je за стадом лиснатим лесковим 
прутем, што га држаше у десној руци, а 
под левим пазухом притезаше преслицу с 
вретеном уденутим у белу кудељу. (За 
његове радње и покрете лепе се импер- 
фекти као жбука за зид.) Кад управи ста
до ка срушеној капији, оно задену пре
слицу за појас, протуривши joj шиљак 
кроз раскопчан разрез на левом боку сук- 
ње, у врху прикопчан зарђалом прибада- 
чом.

„Северна железничка пруга (Из мана- 
стира се почела ширити) вози нас (прва
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писменост, књижевност u сликарство) 
од Београда Панонском низијом до Новог 
Сада и Суботице ..."

Замаче за магазу сподобије у жутој ма- 
рами. Осташе да се још мало црвенкају по 
дворишним замракама крпе и закрпе с 
његове од eke и да шаркају по прашини 
раздрешене повезице његових чарапа.

Од силног презира што се зажутео сву- 
куд око школе - почете дудови да руде.

„Народна власт (За двеста килограма 
жалфије) чува и подиже (можемо купи
ти у страној земљи) шуме и разумно их 
користи (један камион) ..."

Она два мачета већ се увелико играју 
по крошњи џенарике.

„Je л’ се гора (Спа-вај ми, спа-вај,) за- 
одела листом, (се-јо) а рудина (мо-ја ми- 
-ла) гравом и цвијетом? ..."

8.

Ко су ти невољни читачи што попово 
несносно зачакташе у претходном погла- 
вљу?

То су они ђаци које je строги учитељ 
Миленко Ковачевић кажњавао да после 
наставе уче слабо научене или ненаучене 
лекције. Чинио je то кад je лепо време, с 
j осени или у пролеће, зими никад. Учило 
се, као што чуемо, наглас читајући.
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Тежи кажњеници од њих били су, ме- 
ђутим, они дечаци који су сат-два, након 
наставе, па чак и зими, чамили затворени 
у подруму, зато што су направили какав 
озбиљнији школски или ваншколски пре- 
кршај: тукли се, увлачили у школску ку- 
хињу, смештену у вајат у суседном дво- 
ришту, и крали шећер, газили повртњаке, 
усеве и ливаде, смицали точкове са изво- 
ра...

У тај мрачни подрум j едино je, у виду 
дугачког штапа, дотирала светлост кроз 
мали троугласти отвор, остављен у узду- 
жном левом зиду. Такво светло држало je 
подрум у тајанственом полумраку, који се 
обавијао око каце за купус, провлачио из- 
међу чаброва, бурића, буради и хваталице 
за ракију; који je завиривао у ћупове и ко- 
тлове, распредао се око чекрка, мотао око 
мотовила и хватао бардак за дршку.

Над главама малих затвореника, заде- 
нуте за окагачу, масивну храстову треду, 
пречале су се натеге за извлачење ракије. 
По шупљинама њихових лоптастих глава, 
великих колико и дечје главе, понекад би 
љутито зундали залутали стршљенови, 
круто ударајући о крту тиквину кору. Де- 
шавало са да у понекој овећој натеги за- 
чангрља и ситнији кућни миш.

Са ексера десетака, укуцаних по гре- 
ди, бленули су зими дебели каишеви ела-
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нине, намрштених и некако тупо жмуре- 
ћих неравнина, тек погдегде прошараних 
кртином.

Некад би - о тестераста језо! - о ексер 
окачена чешагија зарђалим тестерицама 
застругала ваздух.

О ћурсији, јаком храстовом диреку 
што држи окагачу, висила су накостреше- 
на повесма кудеље. Кад би какикад за- 
пуцкетала, замилели би уз дечју кожу жу
ти мрави страха.

Са порђалих гвоздених клинова, по- 
бијених у зидове, колутали су улари бели- 
частим нитнама и ремужили се црвеним 
кићанкама.

Сјајним зупцима, кад стегне мраз, за- 
цвокотали би гребени.

Из продртих пртених торби подбијали 
су се под полутамина ребра водири од во- 
ловских рогова и брусеви.

По репи, згомиланој у хрпу иза ћурси- 
је, колутале су змије бркатих репљих ре- 
пова.

С кромпира, срученог иза дудовог бу- 
рета, сјајиле су, као о Задушницама с не- 
чијег усамљеног гроба, танке свеће кром- 
пирових клица.

Са затрављених рудина памћења сле- 
пршали су, дакле, дечји страхови: окупи
ли се у подрумском страшилишту и за- 
треперили иглицама од ин>а, па се, као ле-
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птирови, раститрали око бивше школе. 
Хватаху се они и разваљеног плота, пау- 
чине по дрвећу и суварака уврх шљиво- 
вих стабала: све док, кроз ластавичје цвр- 
кутање испод стреха, не зазвони школско 
звонце, све док се не зачу учитељев ка- 
шаљ, што деценијама, натрушен сувим 
дрвеним пухором, обитава по јовљевим 
и буковим дупљама изнад Јанковића по
тока.

9.

Ходам по запуштеном сеоском двори- 
шту ... Никог да му назовем добар дан, да 
се рукујем. Нико се не чује нити в иди ни 
испред околних кућа. Нигде живе душе. 
Тек одозго, негде испод Вртаче, кукурик- 
ну петао. Дабогда живео!

Испод мишане, сушнице за воће, ле- 
же, у корову од автуше и жаре, расушена 
и срозана четворна воловска кола. Једино 
њихова јасенова руда још стоји на зарђа- 
лом подрутку, опире се пропадању и као 
да се труди да цело ово двориште и све 
што je на њему повуче ка маслинастом 
облаку, који се репушио изнад Јосповске 
вртаче.

Стојим између качаре и магазе, на ме
сту где je некад била шљива плавовача. 
Десно и укосо надоле дрема стара кућа,
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старија од некадашње школе, дрема у чо- 
коту винове лозе, пуштеном испод над- 
стрешне ивице горњег крова.

Како се, да видимо, држи опис бивше 
четвороразредне школе, дат у првом по- 
глављу ове приповести, а који, изображен 
по сећању, одсликава њен изглед од пре 
скоро педесет година, како се држи у од- 
носу на њено садашње стање? Г

Истрајава, још увек, стара кућа чатма- 
ра, отмено самује са својом подстрешни- 
цом, наднетом над тремово ограђе, a изве- 
деном у плавим дашчаним валовима, 
оперваженим венцем прореза у фигура- 
цији двају шиљато јајастих и наспрамних 
листова, повезаних квадратима празнине. 
Одолева она притисцима глагола разара- 
ња и придева пропадања: мада се љушти 
креч са зидова, већ малаксало белих, које 
и жуне кљују; премда се с лица њене др- 
венарије љускају премази избледеле пла
ве фарбе; иако на више места по каменом 
темељу прете да се разјапе жиле пуцави- 
це. Из правда потока корачају ка њој зо- 
вине шибљике.

Улазна кућна врата својим немим и 
дрвеним достоинством као да оглашавају 
стање кућне закључаности, те није по
требно потегнути кваку да би се у то и 
уверило.

Иза посивелих двокрилних прозор- 
ских капака, тврдо увучених у прозорске



98 Милосав Тешић

рамове, у гњилим дуњама замрачених со
ба самују сенке најранијих успомена.

Засветлеше фотографије знаменитых 
српских бојовника с почетка деветна- 
естог века, уденуте у прорезе сивобраон- 
кастог трговачког папира, причвршћеног 
рајснеглима за зид и набрежуљканог зид- 
ним испупчен>има између побочних про
зора: Карађорђе, Бирчанин Илија, Алекса 
Ненадовић, Јанко Катић, Стеван Синђе- 
лић, СтаноЈе Главаш, Хајдук Вељко, Сто- 
јан Чупић, Танаско Рајић, Миленко Стој- 
ковић, Милош Обреновић ...

Кад би сунце прогрејало с југозапада 
и ужарио се чеони прозор, разбуктале би 
се боЈОВничке фотографије у руже црно- 
светлог сјаја. По тој немирној светлосној 
површи летале су ластавице ратничких 
бркова и котрљале се јуначке главе.

Једне зиме, негде при крају зимског 
распуста, приказан je у овој учионици 
краткометражни филм, нешто као пољо- 
привредни филмски журнал, с вршалица- 
ма, жетелицама, тракторима, сточним 
фармама, житним пољима, можда и ком- 
бајнима ...

Кино-пројектор, прекривен шарени- 
цом, извукли су волови на двоколицама. 
Сва три дана, ночев од петка до недеље, 
од првог сумрака па до касно увече, вртео 
се тај журнал у препуној оџаклији. Збија-
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ло се у њу и старо и младо, и мушко и 
женско: једино га није гледао ко je био 
непокретан или баш тада тешко болестан.

Пред разастртим филмским платном, 
пруженим преко прозора на прочеоном 
зиду, што седећи што стојећи - прионула 
једно за друго - гурала се и гушила че- 
љад, широм отворених очију, полузинула 
или зинула - кашљући и кијајући једно 
другом за врат. Уз врпољење и подгурки- 
вање, док му се кравила сукнена одећа, 
увијао се сељачки публикум у платно 
филмских слика.

„Себи руке, барабо матора!“ - проде
ра се једна опакуља.

Што од ватре, која je пуцкарала у буб- 
њари, што од телесних треша и дисашем 
загрејаног ваз духа, почеле су се топити 
шаре мразовице по прозорским стаклима. 
Филмски дефиле пољопривредних алатки 
и машина, пољских и занатских радова 
појединци су гл едали и по неколико пута. 
Најупорније гледаче морао je кино-опера
тор изгонити из импровизоване кино-сале 
да би се нашло које место за нову пуб
лику, која je стално придолазила: у пита- 
шу je било чудо невиђено, а уз то нерадно 
доба године и бесплатан улаз.

Брујање кино-пројектора, уз повреме- 
но уздисаше и цоктање зачуђених гледа- 
лаца, редовно je прекидао кадар са стар-
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цем дрводељом, који je дељао зупце за 
грабље, а затим их насађивао у грабљи- 
ште. Крепки старац, оседеле косе и белих 
зуба, радио je, насмејан, вешто и брзо. 
Бритва му je летела и севала у руци.

Иако je филм био у црно-белој техни- 
ци, неко je, у одушевљену, викнуо: „Ру- 
мен чичегања, бог те видио!“

Уз галаму и пљескање рукама, неко се 
продера: „Ђељај, чиле, само каштри!“

Те зиме цветало je сеоско грабљар- 
ство. Под дејством најјачег филмског 
утиска правили су грабље како мајстори 
тако и они који нису умели ни шиљка за- 
шиљити.

Није било никакво чудо да попеки од 
дељача, као да управо тог тренутка гледа 
филмичног дрводељу, узвикне: „То, чичу- 
штино, сунце ти жарено!“, а да му неко 
добаци: „Вези, чича, пали помрачину!“

У истој учионици, опет једног зим- 
ског распуста, играла се нека једночинка, 
социјално-идеолошког садржаја. По им- 
провизованој бини од дасака ослоњених 
на клуне и столице, вртела се, у глумач- 
ком заносу, сеоска омладина, улазећи на 
сцену час из публике, час из доње учио- 
нице. Кад би зашкрипале клуне и столице 
под ногама већег броја ускомешаних глу- 
маца, прискочила би из гледалишта дво- 
јица-тројица и рукама се одупрла о даске 
да се не размакну.
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Викало се и скакало у тој предстали, 
млатарало и рукама и ногама, играло се, 
певало, плакало, али je, у улози пијаног 
стражара, j едино Душан Томић одушевио 
позоришни аудиторијум. Није њему, је- 
дином средовечном глумцу у том комаду, 
уопште било тешко да глуми пијанца. 
Модар у лицу као чивит, толико наливен 
меком ракијом да би се окачен о клин по- 
чео кисело цедити, лежао je, полупоспан, 
на губеру, простртом уз леви зид позор- 
нице.

Кад би иза шаренице, као позоришне 
завесе, повучене украј затегнутог коноп- 
ца, зазујао зујач у улози муве, а то се у 
представи, на захтев публике и независно 
од тока радње, понављало и по неколико 
пута, тад би стражар Дуле, прогрѣвавши 
очи, лењо устајао с лежаја, машао се ло- 
вачке пушке, обешене о чивилук, и почео 
нишанити у муву, која je, зундајући, то- 
бож летела горе-доле од једног до другог 
зида. Kao слуђен мувљим зујањем, мр- 
штио се Душко, нервозно ходајући сце- 
ном: час би пушку, псујући, наслањао na 
раме, час би je, кобајаги изнервиран му- 
виним цикцак летењем, бацао на даске.

Скривено зујало све јаче je приждива- 
ло зуку, а народ се, ватрено пљескајући, 
зацењивао од смеха. Ношен подстицајем 
гледалаца, Душан се све више саживља- 
вао са својом улогом: тетурао се, споти-
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цао, допуштао да му танџара испадне из 
руку, а затим би се, зграбивши je, одлуч- 
но усправљао и љутито би почео нишани- 
ти у непостојећу муву. - У општој граји и 
смеху, понекад би се, помало тужно, на- 
смејао самом себи.

Данима се након представе зујало се
лом. Распредало се зујање по блештавој и 
заслепљујућој снежној белини. Чинило се 
да зукућу муве око чешљевитих ледени- 
ца, увенчених око стреха, да зујкају пчеле 
по залеђеним двориштима, да зундају 
стршљенови по noj атама под снегом. Том 
зуком као да су призивани, жељно и не- 
стрпљиво, топлији дани, као да je зазива- 
но време првих кукурека, са светлим жућ- 
кастозеленим чашкама.

10.

„Крмачица!“ - одговорио je Јовиша 
Петрић, изненађен и збуњен инспекторо- 
вим питањем, кад je га овај, нагло испру- 
живши руку ка доњем делу прозора, упи- 
тао: „Шта je то?“

Високо подигнутих белих обрва и ши- 
ром отворених очију, школски инспектор 
je са чуђењем гледао у Јовишу, који je, у 
теснацу од пригушеног ђачког смеха, ру- 
менео и увлачио главу у рамена. Учитељ 
Светозар Рашић, не знајући би ли се или
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не би насмејао, правио се да ништа није 
ни чуо ни видео.

Како je инспектор уперио кажипрст 
према доњим прозорским окнима, где je 
негде била слетела сеница, тако je она од- 
мах прхнула. Сеницу и њен прх једино je 
могло видети оно троје ђачића што je се
дело у клуни уз прозор. Иза њих je, при- 
бијен уза зид, у тесној и тврдој дрвеној 
скамији, седео Јовиша: у његовом видном 
пољу, оивиченом средишњим окнима ле- 
вих прозорских крила, ровило je око ста- 
ре јабуке будимке женско прасе - најеже- 
не длаке и сковрџаног репа.

11.

Школски инспектор Вукосав Вујади- 
новић извезао се у село једног мразовитог 
новембарског дана. Стигао je на четвор- 
ним воловским колима, заједно с неким 
полупијаним геометрима, заваљеним у 
навиљке сена, прострте по канатама, који 
су путовали некуд даље. Дигнувши се са 
даске на којој je седео, инспектор je иско- 
рачио на колску руду, извукао из геоме- 
тарске скаламерије ташну, излизану по 
ивицама, и спустио се на полусмрзлу зе- 
мљу. Под његовим дубоким кожним чи- 
змама, угланцаним до усијања, шкрипала 
je земља и пуцкетала ледена покорица



104 Милосав Тешић

док je, праћен дахтањем заморених воло- 
ва, ишао ка школи, где су га испред улаза, 
окружени ђацима, чекали учитељ и учи- 
тељица.

„Добар дан, добар дан, добар дан“ - 
одговарао je на ученичке поздраве, бри- 
шући иње с тамнозеленог зимског капута, 
који му je за шаку падао преко колена.

Када се изруковао са учитељем и учи- 
тељицом, додао je рукавице, набућене и 
руњаве изнутра, послужитељу Петру (ко- 
jer смо, како већ ко, звали амилијаз, вами- 
лијаз или памилијаз). Обрисао je, затим, 
чизме о гвоздену шипку за чишћење обу- 
ће, што je, углављена у багремове кочиће, 
стајала поред каменог степеништа. Да би 
истресао блато из шара no ђоновима, за- 
лупао je чизмама о спољни степенишни 
зид. Врховима прстију протресао je там- 
нољубичаст шал, свилен и утачкан сит- 
ним белим тачкама, брзо се испео уза сте- 
пенице и у трему скинуо црну крзнену 
шубару.

„Бијел као овца“ - прошапутао je je- 
дан трећак.

Муклу тишину горње учионице, која 
je те школске године била j едина настав- 
на просторија, пошто je у доњој становао 
учительски пар, запосели су ученици прве 
наставне смене: прваци и трећаци. У дво- 
редом строју дрвених клупа гледали су
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они, обузети стрепњом, једни другима у 
потиљак.

Испред њих je, с подвученом усклони- 
том столицом лучног наел она, стајао ори- 
бан храстов сто, лењо се рогачећи дре- 
мљивим чворовима. У скученом просто
ру иза стола пресијавала се табла, чиста и 
зелена, изрибаних чамових ногара: из 
сандучића, закуцаног у њен десни угао, 
виркали су тек отворена кутија креде и 
плавкаст сунђер, уредно смештени. С ра- 
чунаљке, што стајаше норед табле, мр- 
штили су се низови очишћених мрких ку- 
глица. Видећи се j едино у мањим шаре- 
ним деловима и као чекајући да се испред 
ње уклони заклон од школског мобилија- 
ра, спуштала се низ потклобучану повр- 
шину зидног платна географска карта Ср- 
бије, окачена о клин, дрвен и окречен.

Из последњих клупа у учионици ви
део се, кроз широм отворена врата, трпе- 
заријски део учитељског стана. За четвр- 
тастим столом, застртим ружичастим 
столњаком и примакнутим уза зид тик ис
под прозора, седели су инспектор и учи- 
тељ. Испред њих je, на тамножутом по- 
служавнику, зрцала плитица са слатким 
од дуња. Врхови плавичасте собне изма- 
глице, што се љуљкала у мирису тиште- 
ћег пецива и запасима куване ракије, по- 
некад би се издужили у лелујаве перјани-
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це и повијене класове ражи. Учитель je пу- 
шио, а инспектор сркао ракију вареницу 
из стаклене чаше с рукуницом.

Нагло, као пао с тавана, обре се назор- 
ник, како смо га звали, у учионици. Ни- 
смо ни стигли да се начудимо чему ли 
служи она платнена змија што му je ви- 
сила о врату, кафена и уздуж ушарана цр- 
веним фигурама попут уздигнутих ћурјих 
вратова - не стигосмо, а он, протрльавши 
оракијане шаке, службено рече: „Да ви
димо шта знате, а шта не знате!“

Учитель Светозар, Бато Банаћанин, 
стајао je постранце, озбильан и помало 
блед. Учитељица Коса, брижнија него 
обично, држала се прага између учионице 
и доње собе, а круг брижности и притаје- 
не наде ширио joj се око главе.

Инспектор je, скачући с предмета на 
предмет, уз враћања на већ пропитивано 
градиво, час испитивао прваке, час трећа- 
ке. Некад би пажльиво саслушао одговор, 
понекад и не би, али није имао стрпљења 
да поставльа потпитања нити да чека уче
ника да проговори. Доброг рачунџију Ja- 
кова Васиљевића извео je пред рачунаљ- 
ку и заборавио да му постави питање, те 
je Јава ту престајао готово читав испитни 
час.

„Онђе ће нас бити и мучити: / преби- 
јати и ноге и руке, / и вадити наше очи 
чарне“ - лепо декламује Илија Матић,
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трећак из последње клупе, док се једна 
првачица, са дугом црном киком, мучила 
око роге слова А, великог и штампаног, 
које je, шарајући кредом по табли, поку- 
шавала да напише. („Не зна написати А, / 
а да плете зна“ - промрмља Миљко Па- 
нић, склон и римовању.)

Кроз учионицу, поред зида, ходајући 
на прстима, изувен у чарапе бјелаче, про- 
he амилијаз Петар, постарији човек у за- 
копчаном сукненом гуњу и шајканим 
панталонама на кесе, с намакнутом шај- 
качом преко набораног чела. У светлома- 
гличастој лименој чинији однесе у учите - 
љски стан крупну, добро ужутелу глави
цу киселог купуса, с које се цедио расол, 
слузав и зрео.

„Осам, девет, десет ... j едай" - броја- 
ше Јордан Лукић. Њему je после броја де
сет увек долазио број један: никако није 
могао, бројећи на прсте обеју руку, да до- 
ђе до броја једанаест, јер се стално враћао 
на мали прст леве руке, од којег се у руч
ном бројању обично полазило. (Кад би 
Јордан погубио овце, никад није знао ре- 
ћи колико их недостаје него je набрајао 
имена изгубљених оваца: шљука, дуња, 
гарнца, бела, ласта, рома, брња, шеврљу- 
га, шарица, зрња, чулица ...)

Остављајући иза себе отиске влажних 
чарапа, опет се провуче уз учионички зид 
вамилијаз. Додаде учитељици бели пор-
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целански тањир, у средини пун црвених 
киселих паприка, надевених купусом, око 
којих je, у венцу, био сложен кисео пара- 
дајз, што маслинастозелен што румен- 
каст.

„Седамдесет седам, седамдесет осам, 
седамдесет девет“ - брстио je Обрад Ста- 
нојевић, бројач невиђен. „Седи, бројило 
једно!“ - одлучно га прекиде назорник.

Учитељица, сад већ увелико ужурбана 
домаћица, стави на сто два округла дрве- 
на подметана за лонце и тепсије, кружно 
нагорела.

„Иди, сестро, на бијелу кулу, / а ja ти 
се не би’ повратио, / ни из руке крсташ 
барјак дао, / да ми царе поклони Круше- 
вац“ - течно je рецитовао трећак из по- 
следње клупе.

Из учитељичиних руку, замотаних у 
грубе конопљане крпе, склизну црна теп- 
сија на кружницу подметана, стављеног 
уза зидну ивицу стола. Уз тиштаво шум- 
љење, зарумене се печен ћуран, доведен у 
фазу поруменелости Глишићевог пилета 
из приповетке „Ни око шта“. То je онај 
ћурчић што се тек био прошепурио. Њега 
je рано јутрос, знатно пре назорниковог 
доласка, ошуреног и уређеног, служитељ 
унео у школу.

Инспектор се обрео уврх учионице, 
баш у часу кад je Загорка Димитријевић - 
мрмљајући: „Пула, Пула, Пула“ - шарала
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лесковим показивачем по Левчу и Темни- 
ћу, стојећи пред географском картом Ју- 
гославије, што je запремала зид између 
улазних врата и собног дела опака. Иско- 
ристивши тренутак инспекторове загле- 
даности у трпезу са ћураном у рују, учи- 
тељ Бато зграби Загорку за шаку, у којој 
je стискала показивач, повуче je удесно и 
спусти његов врх тамо где треба - а њој 
остаде надимак Пула.

Око учитељичине бордо хаљине, из- 
вирући из затворенорумене покожице, ра- 
ститравао се мирис ћуретине и ширио уо- 
коло. Његове невидљиве нити испредале 
су се из ваз духа, згуснутог и угрејаног, и 
увлачиле деци у одећу и ноздрве, хватале 
се по пуцкарању суве буковине, које je, 
дајући махове врућини, облетало око учи- 
оничке фуруне.

„Нити цвета нити мирис пружа - / 
стайно вене моја бела ружа“ - певала je 
трећакиња Емилија Пајић, стидљиво гле- 
дајући преда се кроз прамење светле косе.

3 амириса подметан у средини стола 
дрвеном нагоретином кад га поклопи ло- 
нац, украшен, по жутом емајлу, црвеним 
неотвореним цветовима лале, где га je, 
помоћу крпа обмотаних око његових 
ушију, усркујући од врелине, спустила за- 
јапурена учитељица. Запурња пара када с 
њега тандркну поклопац.
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По смирујућем кључу варива титрала 
je ћуранова изнутрица, шаропрстале му 
ноге и скакала глава, бацакајући се кли- 
цом.

„Чувши за устанак, дахије се поплаше 
и једне мрачне ноћи кришом побегну ла- 
hoM низ Дунав на острво Адакале“ - брза- 
ла je бубалица Ковиљка Ђокић.

Сину Србија са земљописне карте! За- 
зеленеше се равнице, зарудеше брда и 
планине, премрежени плавим венама реч- 
них мрежа, сину и узлете изнад својих не
мирно извијуганих граница.

У географској пометњи, тражећи Ша- 
бац no источним србијанским крајевима, 
бунцао je Димитрије Илић: „Шабац се 
улива у Мироч на ушћу Зајечара у Мла- 
ву.“ - Учитељ га кришом повуче ка преде- 
лима северозападне Србије, a назорник 
отера у клупу.

Запара се ширила учионицом. Ин
спектор се презнојавао, учитељ усходао, 
деца вртела, чешала, брисала знојава лица 
рукавима, а уста им се обилато пунила 
шьувачком.

„Кад имадем седам ора па појдем че- 
три, онда ми остану три љељка“ - тачно 
израчуна Јеремија Којић, мада побрка 
орахе с лешницима. „Одлично!“ - узвик- 
ну инспектор штипајући прстима тесто
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подвољка, прекипело преко овратника, па 
откопча оба дугмета на тамносивом со- 
мотном сакоу и опусти кравату, која зави- 
југа и махну репом преко кошуље.

Прошуња се памилијаз учионицом по 
трећи пут, раскопчаног гуња и кошуље. У 
емајлираном црвеном тањиру, којег про- 
несе у десној руци, зибала се, прекривају- 
ћи дебелу кришку шупљикавог старог си
ра, плахта младог кајмака, испревијана и 
жута. У левом џепу гуња, одсијавајући 
мркоцрвенкасто и сузећи око грлића, бо- 
чила се замагљена боца ракије, запушена 
чепом од црвене кукурузне кочањке.

„Изотварајте прозоре, па на одмор“ - 
пушући проусти инспектор и помучи се 
док скиде прстен, масиван и тамножут, с 
меснатог и надутог средњака.

Измешали смо се с примирении дру- 
гацима и четвртацима. Они су нас запит- 
кивали какав je назорник'. гр ди ли, вуче ли 
за уши, шамара ли, вошти ли сировим ле- 
сковацима ...

Дуго смо заврљивали по дворишту, 
стајали у реду пред нужником, окупљали 
се око тријера, што je пред магазом пре- 
чишћао пшеницу ...

Одједном се зачу: „Ој Карловци, ме
сто моје драго, / Кб детенце дошао сам 
амо, / Игра беше j едино ми благо, / Слат- 
ко зва ja мед и смокву само“. - Усправи се



112 Милосав Тешић

учас Радан Вукосављевић, који je, личећи 
на раскречену жабу окренуту наглавачке, 
ходао на рукама по степеништу.

С пристранка изнад школе могло се 
лепо видети, кроз отворен низак прозор, 
како над столом, претрпаним јестивима, 
уз служење и дворење учитељице Косе, 
пламте бабуре инспекторових јагодица, 
како му по слепоочницама пулсирају на- 
брекле жиле.

„Виногради, збогом умиљати, / Збо- 
гом, грожђе, нећу те ja брати, / Ао, бербо, 
тебе жалим клету! / Та шта лепше од тебе 
на свету? - свечано je скандирао назор- 
ник, сад без кравате и кошуље раскопчане 
за три-четири дугмета одозго, па, високо 
дигнув кажипрст, обзнани и нареди збу- 
њеном учитељу, равним и озбиљним гла
сом: „Ja сам рођен за даске, а ти децу пу
сти кући.“

У мрком џемперу, са гуњем пребаче- 
ним преко леве руке, служитељ Петар 
остао je, држећи се одважно, да стоји, за- 
турене шајкаче, на улазу у трем. Извијуци 
црнкастоплавичастог дуванског дима ле- 
лујаво су се укрштали испред његових 
очију, немирних и плавих. Пушио je цига- 
рету, дебелу и нешто дужу, завијену у 
картицу од грубог новинског папира. По 
њеној средишњој белини, још незахваће- 
ној жижницом, управо испод доњег окви-
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ра у цигарету умотане новинске фотогра- 
фије, писало je: Двајт Ајзенхауер.

12.

Још je жишкала Петрова цигарета ка- 
да сам се, путем изнад бивше школе, вра- 
тио на станищте брезових дедова.

Сунчева бундева, смирено црвена и 
округла, притулила je жар и тек што joj 
није ивица далеке тамномодре планинске 
косе одрезала доњу кришку.

Цигленац! - Умало га не згазих, али 
га, врхом леве чизме, избих из лежишта. 
Одскочи Leccinum aurantiacum и упаде у 
лисну розету женске боквице. Рђасто на- 
зрнчен стручак ослони му се о боквичину 
цветну стабљику. Руб изврнуте полукугле 
његовог клобука претвори се у цигласто- 
наранчаст прстен, у којем се упали бело- 
жућкасто светло цевчица.

Сунчев точак, смалаксало црвен и ох- 
лађен, усекао се допола у тмасту падину.

Остављам станиште брезових дедова 
да, подастрто ливадским биљем, мирује у 
благом брезовом хладу. Не окрећем се да 
га j ош j одном погледам и поново узнеми- 
рим.

Нека се с њега, сам од себе, одмотава 
калем давних успомена, нека се његов ко- 
тур распреда и зуји по светлосним мена-
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ма давнашњих годишњих доба и нека се 
тим кротким зујем окрепи и приповедно 
уже истргнуто из плетива дечјег света и 
усукано у свеет зрелог човека.

Западе Сунчев диск. Градиво запад- 
ног неба расплину се у плитке придеве 
руменила. Појас сумраковог прочеља, ре- 
браст и румен, тањи се и бледи.

Све je крхко и осетљиво.
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наука и уметности.
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