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ПУТ ЗА ЈЕ РИ ХОН
(од ло мак из ро ма на)

*

Крв је крв.
И тврд је то што је сте. Та кав ка кав је.
Зна дох шта зна чи би ти црн.
По пут оста лих вер ни ка га јих сли ку суд њег да на и по до зре вах шта је смрт, прем

да се на дах да ћу се на че ка ти пре не го ли ме по ве де у по ду жу шет њу рај ским кра
јо ли ци ма.

Са мо, ни ка ко да схва тим шта у те шком дру штву шкр гу та вих ло го са – ода кле на 
прав ди Бо га ис те ра ше ла ко пе вљи ве са мо гла сни ке што је ди ни уме ју да ле лу ја ју 
до све тих уши ју – ра ди је дан трк?

*

И та кој ти Ах мед по ста не вој ник, тр ћи уз бр до, бе гај низ бр до, ка ра бин у јед ну а 
тру бу у дру гу ру ку, ма ло псу је рат, ма ло лош ду ван, ка ко ли је из др жа вао тој ње го ва 
ци ган ска ду ша зна, кад му из бу ши ли ње го ву тру бу сас ме так ре ко – „а бе, ни смо до шли 
да се вре џа мо и да пра и мо па кос“, по сле се сме ја ли и да ли му нов ис тру ме нат, мог да 
за ми слим па да ње у не свес од онол ку крв и нер ви ра ци ју што сви ви ћа ју око те бе и 
га џа ју се, „дал ви ни су да ва ли да пу ца те пран ги је кад сте би ли ма лећ ки, па сад да на-
док на џа ва те“ – шап као док је тр ћао ле во-де сно, го ре-до ле, ал и тај рат си има сво ју 
му зи ку, и ри там и ари је и со ла же, а увек се на џе и не ко дрћ но бу да ла што би за сла ву 
да сви ри до уј тру, ма ло с пу шке, ма ло с то по ви, „што се не из ма њу је те са прач ке, бе, 
ђу ке ле, туј да ве ви дим, а не ово“ – ви као док је др жао гла ву по за за клон, тој што му 
на ре ди ли да на у ћи ка ко се сви ри за на пад и за бе га ње, пар до ни рам, по вла ће ње, тој 
би ло ко лај ра бо та за ње га, кад му тај вој но му зи ћар тра жио да по на вља ме ло ди ју Ах мед 
на пра вио це ло ком по зи ци ју од тој, за ма ло да га уап сив кад са оста ли тру ба ћи пра вио 
ор ке стар, је ди но му би ло кри во шо ни ки не ма да на ру ћи не шо ку де се узи ма бак шиш, 
ка ко ду не ма ло да ги раз ве се ли оно се по ја вив не ки кр ва ви и са ка ти, то ва ре ни на 
коњ ска ко ла, ку кав и ви јев, на ле ти на не ко ве се ло дру штво што би да за по је и за и гра 
кол це кад те ги ша тор ска кри ла сас мр тви, ло па те звец кав а ови што че ги са ра њу јев 
гле дав у му да и ич не збо рив, ега по ми сли да га огре ја ло тру баћ ко сун це кад се на ва-
тао сас не ки коц ка ри а оно одјен пут до те ру јев за ро бље ни ци што ку кав и де зер те ри 
шо мо лив, ни ша од бак шиш, да те не под се чам за оној исто риј ско од нос од му зи ку и 
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од па ре, све ти ја сно. Е, он да ги је дан дан му шки под бра ли Тур ци, мло го је изе ло гла ву 
на под ва рак тад ал се на ши не ка ко са бе рев и по ју рив гу у про тив на пад, Тур ци на там 
на вам и по че ше бе гав, у онуј луд ни цу на ћу љи уши и ћу је по зна то звук, не је ње го ва ал 
сви ри па не пре ста је, дру го ри там, дру го звук ал тру бу не мож да бр каш са ви о лон ће-
ло, не ки ње гов ко ле га тру баћ ду ва ко шун та во, све што је он цел дан осе чао ка ко му 
ври је у сто мак, и му ку шо те ра да по вра ча и бол што при ти ска на гру ди и стра, го лем 
ко ку ча, сад је то сви рио не ко дру ги, и тад сфа чао да је то знак за њи хо во бег... из ви-
ња вам се... по вла ће ње, а, сад мо же бе га ње, па ка жи, да не кр шим је зик ов де, Ах мед за 
тру бу и од ма гим ски не ари ју, ко зна дал че буд не не ка вај да од то, од го лем оче ду пе 
да бо ли ал од ви шак ни ки не је имао гла во бо љу, у ци ган ско ма лу ћим ти не што да вав 
узи мај, ако ти не тре ба ла ко че га фр љиш, ре ко ти веч, см јен пут да гу ћу је, не ма тај 
ме ло ди ја ко ју он не је мо го мо мен тал но да по на вља, е за то сам те пао Трај ће та, кад је 
ре ко да ду вам обра зи ко жа ба сам кад ви дим отво ре но бу џе лар, да не по шту јем ис-
тру ме нат и да сви рим са мо ре френ јер се тад нај ви ше па ре узи мав, тад је пљу нуо на 
це лу мо ју сем ку, пле ме ли му је бем да му је бем...

*

Из ов нуј ских ро го ва не ис па да ше ни шта осим пра ши не. 
Не по мо го ше бо го бо ја жљи ве мо ли тве.
Тад!
Из ме ђу сли не и пљу вач ке.
Баш тад!
Слу чај но се оте обо жен звук, што у пра шњав друм уко па ду гу по вор ку Изра и ља.
Не са знах да ли тад, баш тад, на сво ју ду шу на ву кох за ди ха ни ју мр жњу утих ну

лих све ште ни ка или му та ви ју за вист за ја пу ре них тру ба ча...

*

Ка ко бе ни сте мо гли да ме на џе те, ово је ци ган ско ма ла, не је Њу јорк па да за лу та-
те, ов де сва ка ком ши ка зна шта ру ћаш, од ког се зај миш, ког оно диш, а ви ме ба ја ги 
тра жи те, си гур но да ме не су ви ка ли у Бећ да ги сви рим за онај кон це рат за Но ву го-
ди ну, ма ло сам пре цр нео за њи хо во укус, кол ко ми се ћи ни, јес да кад вик неш Ју би ша 
из сва ко ку чу има да се ја вља не ки ал са мо је је дан тру баћ, туј сам ја стал но, оно но стоп 
не ке те зге, знам да мо ра да се умре ал од не шо мо ра и да се жи во та ри, да не сте по бр-
ка ли адре су, ај де про ве ра вај те, Ју би ша, По двор це, шта још, тол ко, бе, не тре ба ви ше, 
не за је ба вам, оћи да не мам, до бро, он да је не ко не спо ра зум, ов де до ла зав и док то ри 
и про фе со ри да по га џа ју му зи ку, сва шта има, ме не ми при ћао јед но ис то ри ћар, дру гар 
од про фе со ра, шун тав ко и он ал са по ви ше да ту ми и до га џа ји, иста гом на ко и ови ја 
по ли ти ћа ри, еко но ми сти, на ућ ни ци, ни ки не зна да ти ка же ко је че су тра да буд не ал 
че се ис ки дав да об ја снив за што се не што ју ће де си ло баш та ко ка ко се до га џа ло, е, 
тај је ви као да су Тур ци има ли не ког опа сног игра ћа, Зе ки-па шу, а да су се на ши ма ло 
за је ба ли и све ми сли ли да ра ту јев са не ки из ви џа чи, ко мо ру, а да че пра во је ба ње да 
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буд не на... ка ко бе ше... је сте, тој... Ов че по ље, а од о кле па вас дво ји ца тој зна те? Мож 
би и би ло та ко да су се см на ши ге не ра ли пи та ли, ваљ да ми сли ли да су на не ко офи-
цир ско сла вље са муф те је де ње и пи је ње па за бо ра ви ли да ћак и у рат, по сле че да 
при ћа мо за љу бав, не се жу ри, има нај ма ње дво ји ца – че да ти при ћам ка ко по за ти ја 
дво ји цу има још пе то ри ца што ги си лив да се те пав и још де се то ри ца шо ги ба ја ги 
раз два јав и ми рив – и је ди но ку де се сло жи ли је сте да се ић не сла жу; е, ов де се ни су 
мо гли са бе рев: те ма гла са нож да гу се ћеш па вој ска не ви ди ни оног по ред ње га а 
ка мо ли пре ко пут, те го спо да офи ци ри што ни ки са ни ко га не мож да при ћа јер тад 
још ни су про на шли они ја ве зи сти да се цав мо та ли це, чу та ње ко да су у та зби ну а не 
у рат, а и кад при ћав ич се не раз у мев, па ти сад ви ди. Ов де се ни је зна ло кој пи је, ће-
кај, бе, не че да по на вљам по сло ви це што ги сви знав, не се од ма мр шти, ал се зна ло 
кој че да пла ти цех, јер ко шо увек буд не, опет се на ђев шун та ви шо при мив на гр ба ћу 
цел те рет, шо пи сак не ва ду из уста док дру ги ски да ју кај мак, шо тре сев од вр др во и 
мо ли ју бо га да не се стр мек ну док дру ги са би ра ора си, исто ко Трај ће, е, ти ја што су 
из ги ну ли спре ћи ли су да ни га Тур ци на кр шив на мај ку још пр ви дан од бит ку, ти ја шо 
гим би ло до ста ћу ту ри ца с во ду и пар ће тврд ле бац за цел дан и шо има ли ср це ко 
ци ган ско ге пек, по ве че од њи, и шо ни ки ни је тре бао да ги те ра да ра ту јев јер зна ли 
да не ма цу рик, са мо не мој да ка зу јеш да ги се још се ча мо, не мој, ко бо га те мо лим, 
Ју би ша је сте ма ло луд ал не је глуп, не тре ба да га мр со му диш да се сва ка др жа ва пра-
ви на гро бља, знам то, ал је ба ти др жа ву кад гу пра виш са мо на ко ске од мр тви, слу шај 
ша ти ка же Ју би ша... Је ба ти туј др жа ву!

*

За че тр дест хи ља да бес ква сних хле бо ва за и сках пу не вр че ве во де би стре као 
су зе по кај ни ка и ка ра ван ко ла пре то ва ре них оштрим бра шном.

Тек са мле ве на зр на жи та ју нач ки оте смо из без бо жних на се о би на кроз ко је 
про ла зи смо, по ште но пла тив ши ог њем и ма чем сав хла дан зној и вре лу му ку.

Бла го сло ве ну теч ност вред но ули смо у су до ве, пре не го да не вер нич ке из во ре 
за мре шка мо, за га ди мо и за тру је мо, она ко ка ко то нај бо ље уме мо.

Још са мо да, на дах нут ми ло зву ком све тог би ча, под у чим пре жи ве ло ро бље 
ка ко се ди вље ме си.

*

Тад, пр ви дан уве ће, ка су са би ра ли сви они ја по кој ни, Ах мед тео да па да у не свес, 
по џе ле во – куп са гла ве ку де три па ра оћи не мож да из бро јиш, ру ке од ша ку до ра ме, 
но ге из ко ле но и из кук, да бе га на де сно – го ми ла са љуц ко тру по ви, на пред кр ше не 
пу шке, по за ди це пе не уни фор ме што ги ски да ли од мр тва ци, не су мо гли да из де лев 
до вол но пру то ви па да ги укр стив и ве жев са ко но пац, и да по ку пив по не ки ка мен да 
при др жа ва ти ја кр сто ви, за оста ло не ма ни мо је га, а он, ка ко се стро ва ли не где они 
га ди зав и пље скав по обра зи, по ли вав га сас во ду и по јив сас пре пек, кол ко да на ква-
си гу шу, „ај де, ка ла фо нац, диж се, сад ће да бу де ве се ље“ – ре ко му по рућ ник – „тек 
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тре ба да сви раш по бед нич ки ју риш“, е, па ни је ис па ло ко што је ре ко госн ко ман дир, 
јок мо ре, од ују тру су по ће ли то по ви и ни ки ни је мо го гла ву да про мо ли све док се 
ни је ћу ла и на ша ар те ле ри ја, „до ста, бе, ви ше, са тој дум-дум“ – ви као док др жао ру ке 
на уши – „зна те ли не ку дру гу ме ло ди ју, на мо ћам ви се у ис тру мен ти“, опет до шо онај 
офи цир, „спре мај се за бор бу пр са у пр са, на ба рут и ба јо нет, тр ће ћим ко ра ком на пред“, 
тад су кап са ли ко без ду шу и ву кли све шо мож се по не се, на тој бр до Тур ци веч сти гли 
и кла ни ца по ће ла, сва шта би би ло да тај мој не је био и шун та во и бр зо, је дан мо ме нат 
он ви ди као су уте па ли тур ског тру ба ћа, ша ка ко, па на мр тво, оти шо код бо га на ко-
сул та ци је, а ка ко му се зо ве онај го ре, тој не мој да по ћи ња мо, ко бо га те мо лим, и 
не мој да ме пре ки даш у ла бо ра ци ју, да се вра ча мо на мре ње, тру баћ те ме рел, а ње-
го ви се по вла ћа ли одо тле, Ах мед тр ћао кроз онуј бит ку и узи мао му тру бу, тој шо сви 
ми слив да су све тру бе исте, тој не ма ни мо је га, сва ка си има и ли це и глас и ду шу, че 
да гу по зна ваш ме џу иља де дру ге, ве руј ме ка ти ка жем, он да узи мао ши њел, шта си 
ре ко про фе со ре, ааа, каф тан, тој узи мао од јед но га њи ног мр тво га и ту рао фес на гла-
ву, тој је вал да је ди на фај да шо је ви џао од ци ган ско ко жу, и они пре пла ну ли ко и он 
па че те шко да фа чав де та ли – све се на дао док на ме штао пи сак, до тле веч не при ја тел 
по ћео опет да на пре ду је и око Ах ме да све ту џа вој ска, ћу је стран ски је зик по ред уши 
и ни ша не раз у ме ал му се ћи ни да се спре мав за ју риш, мно го шкр гу чев сас зу би и 
фа чав за лет, тад мој ћу кун-ћу кун де да за сви рио тур ски знак да се по вла ћав, у но ту 
таћ но, без гре шку, на аске ри ни ша не је би ло ја сно, гле дав у тру ба ћа и ни ша не сфа чав 
ал ипак су вој ска, кад тру ба ка же на зад – он да на зад, ова мо мр тви кол ко очеш а она мо 
јед но Ци ган ду ва ко да му је по след но, на јед ну стра ну си ла сас ди сци пли ну, сас пу шке 
и то по ви, на дру гу Ах мед Аде мо вић сас слух и са тру бу шо се си ја ко да гу је оман да-
лио ди рек од ан џе ли, сви ри да се ћу је ћак до Стам бол, ду ва и зна шо по ја ко ду ва тој 
че ма ње да са би ра мр тви и ка са пље ни, по крат ко че да тра ји тој ра ба ђиј ско гру ва ње 
од ко је се зе мља пре вр че и оре сас гра на те а не сас плуг, ди го гла ву пре ма не бо да не 
дзви ри у крв од ко ју му иска ћав светлци пред оћи, сви ри ко шо ни на јед но ве се ље 
ни је сви рио док ба ја ги сва то ви од дру гу стра ну не су по ми сли ли да је ли ни ја не где 
бу ше на па по ће ли да бе га ју, он да ски дао тур ско уни фор му и ка пу и опет тр ћао до на ши, 
узи мао шај ка ћу од јед ног шо са мо ка па оста ну ла од ње га, на шао онај ње гов ћу ка но 
ис тру ме нат и сви рио наш знак за ју риш, ћуо јед ног шо ви ћа „по ги бо смо, бра ћо! ју риш!“ 
и тек тад му ни ша ни је би ло ја сно ал ни је пре стао да ду ва, и још, и ја ће, док на по љан-
ће ку де се до ма ло пре ги ну ло ко пи ли чи, из ме ђу дим, ба рут и крв ни је ста јао сам, са 
тру бу, по гле дао онуј љуц ко ка сап ни цу, из вр нуо тру бу да из ба ца во ду, обри сао пи сак 
и ре ко „због ва ше за је бан ци је ми про па ле две свад бе и три кр ште ња, је бем ве у рат 
да ве је бем...“




