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МО КРИН СКЕ ХРО НИ КЕ
Е па, баш о та квим ства ри ма тре ба го во ри ти.  

Са мо пи сци при по ве да ју о то ме. Оста ли се то ни ка да 
 не ће усу ди ти. Да не на ште те свом угле ду. Да не уни ште 

сли ку о се би. Ту их ти све ши шаш, јер ти си пи сац, ти се 
не бо јиш ис ка за ти жи вот та кав ка кав је сте.

Ти ци ја но Скар па

1.

Поп је жи вео у ула зу до мог. Био је до ста ста ри ји од ме не. Био је ста ри ји и од мог 
ста ри јег бра та. Био је је ди нац ко ји је сру шио све пред ра су де о је дин ци ма као са мо жи-
вим и нар ци со ид ним осо ба ма. Јед ном је та ко чи та ва бу лу мен та из на ше згра де кре ну ла 
би ци кли ма у кра ђу тре ша ња. Мој брат Сре тен ни је же лео да ме по ве де. Ре као је да сам 
ма ли и да се гу бим. „Ма ли си, гу би се!“ Кад ме је Поп угле дао ка ко сто јим сну жде но и 
је два за др жа вам су зе, при шао ми је, чуч нуо крај ме не и ре као ми: „Хај де, Ђи ђо, са мном.“ 
По пео ме је на пак тре гер свог цр ног би ци кла „пар ти зан“. Об гр лио сам га око стру ка. 
Упу ти ли смо се пре ко пру ге, ма ка да мом, све до јед ног од рет ких ви но гра да у том де лу 
мо крин ског ата ра. Ве ли ка, раз гра на та тре шња би ла нам је ори јен тир. Ју ри ли смо. Пра-
ши на се ко ви тла ла за на ма. Нај зад смо, уз пу но труц ка ња, сти гли на од ре ди ште. Си шао 
сам с би ци кла и хо дао, го то во не при ме тан, иза буч не ба ла вур ди је. Поп ме је ухва тио за 
ру ку. Ста ја ли смо ис под огром не кро шње. Ла ко ме је по пео на пр ву, нај де бљу гра ну. 
По том је из сво јих ак ци ја шких, зе ле них и сто пут кр пље них бер му да из ву као ко жни ка-
иш. Кад се по пео на тре шњу, око стру ка ме је ве зао за др во. „Ова ко ћеш би ти си гур ни ји. 
Не бри ни, уба ци ва ћу ти тре шње у ма ји цу, са мо је ра ши ри.“ И та ко сам срећ но се део 
ве зан По по вим ка и шем (да ли је био укра шен пе то кра ка ма са ср пом и че ки ћем?) и јео 
слат ке, по ма ло и пре зре ле, там но цр ве не тре шње. (Поп је био ви сок као јар бол. Поп је 
умро млад. Ле ка ри су му, при чао ми је Сре тен, на дој ци от кри ли зло ћуд ну из ра сли ну 
круп ну по пут гер мер сдор фске цр не тре шње. Ни сам оти шао на ње го ву са хра ну.)

2.

Пред по ла зак у би о скоп та та ми је на гру ди за ка чио по зла ће ну знач ку „Ти тов пот-
пис“ (про из вод ња „Ау ро ме тал“, Су бо ти ца). Иглу је не ко ли ко пу та па жљи во про ву као 
кроз ву не но пре ди во „зла ти бор ца“, ко ји ми је ма ма ку пи ла тог про ле ћа у Си ро гој ну, 
и са вио је. Пр во смо свра ти ли до Ра ми за и ку пи ли две ча ши це пр же ног сун цо кре та. 
Поп нас је че као ис пред До ма кул ту ре „Ра да Тр нић По па“. Об ра до вао сам му се. Та та 
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је жу рио на ру ко мет ни ста ди он. Су дио је на тур ни ру у ма лом фуд ба лу. До го во рио се 
с По пом да до ђе по ме не на кон про јек ци је „Сне жа не и се дам па ту ља ка“. Ма ма је би ла 
на слу жбе ном пу ту у Сло ве ни ји, а Сре тен је играо на тур ни ру за „Луф ти ке“. Поп ме је 
сме стио у ред ис под га ле ри је и оти шао. До мом кул ту ре се ши рио оштар ми рис зно ја, 
бу ђи и пра ши не. Рас кли ма та не сто ли це би за шкри па ле сва ки пут ка да бих се и нај па-
жљи ви је про ме шко љио. (Ма ма и та та су упра во у овој са ли за по че ли љу бав ну ве зу из 
ко је ће мо про и за ћи мој брат Сре тен и ја.) Са мо што је ки но-опе ра тер уга сио све тло у 
дво ра ни, до ме не је сео не ки су во ња ви мла дић у бе лом оде лу. Убр зо је пре ба цио руку 
пре ко мог ра ме на и без у спе шно по ку ша вао да из ву че знач ку с Ти то вим пот пи сом. Ка ко 
је игла би ла са ви је на, ни ка ко ни је мо гао да је иш чу па из џем пе ра. При ме тио сам то и 
ти хо ре као: „Та та ју је при чвр стио да ми не ис пад не.“ На ста вио сам да гриц кам сун цо-
крет из фи ше ка на пра вље ног од но вин ске хар ти је, као да се ни шта ни је де си ло. Мла дић 
се од мах уда љио два-три се ди шта од ме не. На кон то га сам на ми ру од гле дао цр та ни 
филм до кра ја. Не стр пљи ви су из са ле по че ли да из ла зе и пре не го што ће кре ну ти од-
јав на шпи ца. Поп ме је че као у хо лу До ма кул ту ре. На ње го во пи та ње: „Ка ко ти се 
сви део филм?“, од го во рио сам по ти ште но: „Хтео је да ми укра де Ти та!“ Гле дао ме је у 
не ве ри ци. Об ја снио сам му. Тра жио је да му по ка жем ге лип те ра ко ји је у би о ско пу 
се део по ред ме не. „Та мо. У ћо шку. Бе ло оде ло.“ Поп се у два-три ко ра ка на шао ис пред 
ње га. „Ти та си хтео да укра деш де те ту?“ Тек тад сам схва тио да ми је по знат тај там но пути 
мла дић: ви ђао сам га на се о ским при ред ба ма ка ко у фол клор ној но шњи игра „сит но 
ба нат ско“. „Ни сам ја, По пе, мај ке ми.“ Поп је са мо га дљи во од мах нуо ру ком и окре нуо му 
ле ђа. „Иде мо на сла до лед код Оме ра.“ На мо крин ском кор зоу, ис пред ста ре апо те ке, 
ми мо и шли смо се с јед ним за гр ље ним па ром. Поп их је по зна вао. Ман гуп ски је до ба-
цио де вој ци: „Где си са мо на шла тог про па лог гол ма на?“ То ми је би ло то ли ко сме шно 
да сам та ти по сле тур ни ра све вре ме са мо о то ме при чао. Тек код ку ће сам му се по-
жа лио на то ка ко је не ки лик у бе лом оде лу по ку шао да ми укра де Ти та. Учи ни ло ми 
се ка ко је, ви ше за се бе, про мр мљао: „Па шта он за ми шља да је? Бели Бо ра Пер јар?“

3.

Тро шна згра да у ко јој смо ста но ва ли има ла је два ула за. Ста но ви у ула зу у ком је 
жи вео Поп би ли су ве ћи за јед ну со бу од оних из на шег ула за, под јед на ко пр ља вог и 
ру жног. Је ди но су се по то ме раз ли ко ва ли. (Стриц Ба ка је са сво јом по ро ди цом жи вео 
у ста ну по ред нас.) Јед но спрат ни ца је по сле ра та из гра ђе на на ме сту ве ле леп не га зда-
шке ку ће, ко ју су ре во лу ци о нар на омла ди на и чла но ви пар ти је сру ши ли до те ме ља. 
Од ње ног ма те ри ја ла су ко му ни стич ке вла сти ка сни је са зи да ле управ ну згра ду Ком-
би на та и Дом кул ту ре. Чак су и сто лет не ду до ве из ва ди ли ка ко ни ко га не би под се ћа-
ли на бо гат ство не ка да шњег се о ског ку ла ка, ко ји је са да жи вео у ма лој, дво ри шној, 
по моћ ној ку ћи ци од на бо ја. Ста но ви су из гра ђе ни без мо крог чво ра, па су ста на ри с 
вре ме ном, сва ко за се бе, уво ди ли во до вод ну и ка на ли за ци о ну мре жу. У дво ри шту су 
из гра ђе не шу пе и га ра же, а иза њих пољ ски кло зе ти до ко јих се сти за ло, кроз ре пух 
и ку ку ту (ко је смо ми зва ли „ре пу ва“ и „гу гу та“), ута ба ном зе мља ном ста зом. Сва ком 
ста ну је при па дао по је дан на хе ре ни, смр дљи ви, др ве ни ну жник, ко јих је би ло укуп но 
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де сет и иза ко јих је ис ко па на плит ка ру па за ба ца ње сме ћа, ко ју ни ко ни ка да ни је пра-
знио не го се от пад де це ни ја ма го ми лао до за ма шних ви си на. Про стор око де по ни је 
чи нио је на ше цар ство. Поп, Сре тен и оста ла де ца из згра де су ту пр во на пра ви ли 
ку ћи цу на ба гре мо вом др ве ту, а по том су ис ко па ли и зе му ни цу. Улаз је био до зво љен 
са мо ода бра ни ма. Јед ном су на го во ри ли бра та и се стру, ко ји су се у Мо крин до се ли ли 
из Бе о гра да, да се крв нич ки по ту ку, уз обе ћа ње да ће, оно га ко бу де по бе дио, при ми ти 
у дру жи ну и до зво ли ти му да ко ри сти ку ћи цу и зе му ни цу. Се стра је по бе ди ла. Ње ног 
бра та су, као и ме не и Па вла оно мад, при ми ли на По пов на го вор. У де чач ким игра ма 
био сам „злат на бу ва“. Бо ри ли смо се про тив за ми шље них Не ма ца. Сре тен је ре као да 
ћу у њи хо вом од ре ду би ти ко ме сар. Ни сам же лео да бу дем ме сар као де да Ге ор ги је. 
Рас пла као сам се. Ни шта ни су вре де ла бра то ва об ја шње ња. Ни сам му по ве ро вао ка да 
ми је ре као да ко ме сар има ве ли ку моћ. На ду рио сам се и кре нуо ку ћи. По пу је би ло 
жао. „Це ле, пу сти га, не ка бу де ку рир и бо рац-бом баш по пут Бо шка Бу хе. Ђи ђо, ти си до-
бар пи о нир, зар не?“ Опа сао ми је свој ка иш око стру ка и за де нуо за ње га, по пут бом-
би, ма ле кли по ве укра сног ку ку ру за. Наш пар ти зан ски од ред је кре нуо у осло ба ђа ње 
оку пи ра не те ри то ри је. Про шли смо не при мет но по ред гр ма огро зда, про ву кли се 
пре ко ру ше ви на на пу ште ног свињ ца и са кри ли се ис под ко тар ке. Стрел ци су за те гли 
лу ко ве и тр шча ним стре ла ма са за ши ље ним жби ца ма ски ну тим са ста рог точ ка га ђа-
ли не при ја те ља. Пас је стра шно за ски чао. Од ју рио је ка ка пи ји са стре лом за бо де ном 
у ле ђа. Из ку ћи це је ис тр чао ста рац. Ухва тио се за гла ву и по чео гла сно да за по ма же. 
„Ме не убиј те, ме не!“, ви као је. Пре тр ну ли смо од стра ха кад је по шао пра во к на ма, ви-
чу ћи: „Све сте ми узе ли, шта још хо ће те?“ Од ред је на кон те не срећ не ак ци је рас фор-
ми ран. Рат је био за вр шен. Поп и Сре тен су од лу чи ли да на пра ве те рен за ма ли фуд бал 
и ко шар ку. Сва де ца су ра ди ла да но ноћ но. Од ра сли су се спон та но при кљу чи ли из град-
њи тек у за вр шној фа зи на ше омла дин ске рад не ак ци је. Је дан агро ном је чак, уз по моћ 
трак то ри ста с по љо при вред не еко но ми је, на пра вио че лич не го ло ве, клац ка ли це и 
љу ља шке. На ше дво ри ште је до би ло пот пу но нов из глед. Ка да се ни су одр жа ва ли 
тур ни ри у фуд ба лу или у ко шар ци, игра ли би смо „чи лин ге ре“. У тој игри је дан играч 
је ба цао др ве ни штап у на ме ри да сру ши кон зер ве (или „пик сле“, ка ко смо их зва ли) 
по ре ђа не јед ну на дру гу, док је дру ги мо рао да их по ку пи и по но во сло жи пре не го 
што ба цач до тр чи до свог шта па и на че пи га но гом. По пу у тој игри ни је би ло рав ног. 
Кад би уда рио о зе мљу њи ме или ка да би за мах нуо тим др ве ним шта пом пре тва рао 
би се у То ра, си на Оди на. Ни ка да ни је про ма ши вао. На сле дио сам ње гов не по бе ди ви 
штап, ко ји је укра сио сил ним ре зба ри ја ма и уре зи ма, али ви ше ни сам имао с ким да 
играм „чи лин ге ре“. Био сам јед ни де чак у ба та љо ну де вој чи ца. На у чио сам да играм 
„ла стиш“ и да пе вам: „На вре лом пе ску ка ра ван ће про ћи, мла ди стра жа ри во ди ће њу, 
лан ци ма ве за ну. Дум, да ре, да ре, да ре, дум, да ре, да ре, да ре, бум, ћи ро, ћи ро, ћи ро...“

4.

Ба ка Ви да ми је че сто при ча ла стра шне при че о не кр ште ној де ци, од се ца њи ма 
главa, ве ша њи ма, уби ца ма, ло по ви ма, по жа ри ма, не сре ћа ма, бо ле сти ма, аве ти ма, 
са бла сти ма, ви ла ма, ве шти ца ма, ду хо ви ма, чу до ви шти ма, ву ко дла ци ма, ажда ја ма и 
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ди вљим жи во ти ња ма. Ни је ме би ло страх док бих ле жао шћу ћу рен уз њу, на ото ма ну 
ис под „ла бр њег“ про зо ра ко ји гле да на ком шиј ско дво ри ште и за ми шљао опа сна ви-
лин ска ко ла у ко ја упа да ју за ве де ни мом ци. Јед на од ње них оми ље них стра шних при-
ча би ла је она о Ко за ци ма ко ји су у Ба на ту ра то ва ли про тив пар ти за на. „Стра шно је 
би ло“, при ча ла је ба ка. Раз ва ли ли су ка пи ју и уја ха ли у дво ри ште, ви тла ју ћи ису ка ним 
са бља ма. Есе сов ци су за то вре ме вр ши ли пре ме та чи ну у ку ћи. Ба ка Ви да је, с дво го-
ди шњим пр вен цем у на руч ју, не моћ но гле да ла ка ко не мач ки вој ник по ди же из ко лев ке 
ње ног дру гог, тек ро ђе ног си на и за гле да да ли има не чег са кри ве ног у деч јој по сте љи. 
Де ду Ге ор ги ја су ухап си ли и од ве ли на ро би ју. Ни су про на шли пар ти зан ску ба зу, ни ти 
скри ве но оруж је. (Ба ка Ви да је до смр ти псо ва ла Хи тле ра.) Ни је би ло стра шни је при-
че од те ка ко ђа во лич но ди же мог оца из ко лев ке. Че сто сам с њом од ла зио у ви но град. 
Ус пут ми је при ча ла о зми ја ма ко је вре ба ју склуп ча не у тра ви или о оси ња ци ма са кри-
ве ним у кро шња ма др ве ћа. Ко њи би у тим при ча ма увек ска па ва ли у му ка ма. На га зи-
ли би отров ни це или би гла вом оба ра ли оси ња ке. Док би она бра ла ви шње, ве ру ћи 
се ве што на нај ви ше и нај та ње гра не, ја бих ра дио-ан те ном, ко ју сам про на шао у Шој-
ки ној ра ди о ни ци, ју рио гун де ље. Ти твр до крил ци су би ли Ко за ци с ко ји ма сам се ма-
че вао. Пут до та ва на во дио је кроз елек тро-ра ди о ни цу. „Мо та ли ца“ за пра вље ње 
ка ле мо ва ба кар не жи це би ла је при чвр шће на за те згу. То је био мој „ка ру сел“ ко ји сам 
вр тео до бе све сти. Из над те зге ста ја ла је за ста кље на ку ти ја с нат пи сом: „Сре ћан ро-
ђен дан, Ве ру шка!“ Укљу чен у стру ју, тај нат пис би све тлео и тре пе рио по пут нео н ских 
ре кла ма. Стриц би за ви кло ва ње елек тро мо то ра ко ри стио и ба ка Ви ди ну рер ну. Њој 
ни је би ло пра во. „За го ре ва ју ми штру дле због то га“, твр ди ла је. Осим ала та, шра фо ва, 
жи ца свих вр ста и го ми ле рас ту ре них уре ђа ја, у Шој ки ној ра ди о ни ци би ло је и по сте-
ра на гих де во ја ка. Док бих се др ве ним мер де ви на ма пе њао на та ван, ре дов но бих се 
осла њао о гру ди не ке бри не те ко ја је ре кла ми ра ла „Са ва“ гу ме. Ба ка Ви да је по не кад 
го во ри ла ка ко Шој ки на же на Ани ца има си се на ра ме ни ма. Он да би сво јим ко шча тим 
пр сти ма, на по гр бље ним ра ме ни ма, по ка за ла ме ста, где су се, по њој, на ла зи ле стри-
ни не гру ди. Ни сам знао шта то зна чи. Мој стриц је – на кон што су се мо ји ро ди те љи и 
брат од се ли ли у стан до би јен на ко ри шће ње од Ком би на та – са сво јом тро чла ном 
по ро ди цом жи вео у пред њој со би ба ки не и де ди не ку ће на Рав ном Бре гу. Че сто су се 
се ли ли. До ла зи ли би и од ла зи ли пре ко но ћи. Шој ка је имао сто ти не сингл-пло ча, ко је 
су не ка да мо крин ски ки но-опе ра те ри пу шта ли пре филм ских про јек ци ја. Мо ја се стра 
Ве ру шка и ја би смо их да ни ма пре слу ша ва ли. Пе ва ли би смо: „Нек очи тво је бри жне / 
Веч но кра си то пли сјај / Нек је те би ма ма Ху а ни та / За то сре ћан по здрав тај!“ (Ба ка је 
кра је ви ма сво је ма ра ме бри са ла су зе док је гле да ла „Је дан дан жи во та“.) Стриц Шој ка 
је имао те ле ви зор у бо ји. Ми ни смо. Од ла зио бих код њих да гле дам „Оди се ју“ са Беки-
мом Фех ми ју ом у глав ној уло зи. У јед ној епи зо ди ће га на па сти „кур ку ћи це, шу шу ми ге 
и ка ра кон џу ле“ ко је као да су ис ко чи ле из ба ка Ви ди них при ча. Стриц Шој ка је кре нуо 
оче вим сто па ма. Во лео је да се опи ја. Ба ка би му пи ја ном го во ри ла: „Што те ни сам 
ба ци ла у Ти су кад смо бе жа ли пред Ру си ма!“ (Јед на од стра шни јих ба ки них при ча била 
је она о пи ја ним Ру си ма ко ји си лу ју од ре да све же не по осло бо ђе ним се ли ма.) У ства-
ри, за стри че ву суд би ну ба ка је кри ви ла из ве сну Ма ђа ри цу ко ја га је чу ва ла док је она 
да но ноћ но ши ла. Рас пла ка ној бе би је да ди ља да ла да си са пе ле ну на то пље ну у чај од 
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ма ка. Шој ка је спа вао два да на без бу ђе ња. Отад га је, твр ди ла је ба ка, при вла чи ло 
пи ће. А као де те је био ми ран као де вој чи ца. Во лео је да се, с мла ђом се стром, игра 
„те та ка из Аме ри ке“ и то код др ве не ка пи је, на зе мља ном де лу пред њег дво ри шта. То 
ме сто је и ме ни би ло оми ље но за игру. Ту сам се са Еми лом играо ка у бо ја и Ин ди ја на-
ца. Све пла стич не фи гу ри це ко ји ма смо ра то ва ли би ле су цр ве не. По не кад бих се са 
сво јим школ ским дру гом играо и на ко тар ци. Ту нам је, у го ми ла ма ку ку ру за и „чо ка-
њи ца“, би ла пар ти зан ска ба за. Шој ка је био Еми лов те ча, па је и ње му, као и ме ни, би ло 
до зво ље но да ис тра жу је ра ди о ни цу. Узе ли би смо си ја лич на гр ла, ам пер ме тре, пре-
ки да че и спле то ве жи ца. Све би смо то мон ти ра ли на др ве не пре ча ге чар да ка и на пра-
ви ли рат ну ра дио-ста ни цу. Ба ка Ви да би нас, то ком при мир ја, по зва ла на ужи ну. Да ла 
би нам де бе ле и те шке, ру мун ске ке ра мич ке шо ље с ко кош јим или пач јим жу ман ци ма 
по су тим кри стал-ше ће ром. Му ти ли би смо их док се ше ћер не би рас тво рио, а жу ман ца 
по ста ла кре ма ста. Ба ка би нас по не кад по слу жи ла и по ше ће ре ним мле ве ним ма ком 
с мле ком. Је ли би смо тај ба кин спе ци ја ли тет из пле ха них та њи ра. На ше ка ши ке би 
сприн тер ски гре ба ле по ме та лу. Емил је увек био бр жи од ме не. По сле би смо тр ча ли 
у кло зет, ко ји се на ла зио у дну дру гог дво ри шта, од мах уз ба штен ску огра ду. Сре тен 
је об ле пио ну жник по сте ри ма „YU гру пе“, „Сма ка“ и „Атом ског скло ни шта“. Јед ног про-
хлад ног ју тра ме је мр зе ло да ста зом од ци га ла идем чак до на хе ре ног, др ве ног „про-
ко та“, па сам мо крио од мах по ред вра та лет ње ку хи ње. Она ко са њи вог и бу нов ног, 
на пао ме је гу сан. Ско чио је на ме не, обо рио ме на зе мљу и угри зао ме ис под ле вог 
ока. Ври штао сам као по мах ни тао. Гу сан ме је уда рао кри ли ма по пут Му ха ме да Али ја. 
Ба ка је до тр ча ла, опсо ва ла Хи тле ра и свом сна гом ода ла ми ла гу са на ме тал ним нок ши-
ром. Оша му ће ни гу сан се за те ту рао и из вр нуо на ле ђа. Ба ка га је ухва ти ла за ши ју и 
вра ти ла у огра ду из ко је је не том по бе гао. Пла као сам још ви ше ка да сам схва тио да 
ми низ образ цу ри крв. Тог да на смо, не пла ни ра но, ру ча ли пер на тог Му ха ме да Али ја. 
Ина че, ба ка је во ле ла да спре ма су пу од го луп чи ћа или мор ки, а да не де љом ис пе че 
пе тла или ћур ку са ора хом у кљу ну. Има ла је и ја та „му та вих“ па та ка и гу са ка ко је је 
кљу ка ла ку ку ру зом. Кад јој је не ста ла јед на го ја зна пат ка, ба ка је по сум ња ла да ју је 
укра ла ком ши ни ца Зор ка. По пе ла се на дво кра ке др ве не мер де ви не и про ви ри ла кроз 
ком ши ни чин ма ли ку хињ ски про зор. По том је узе ла мо мач ки ки шо бран стри ца Ба ке 
и ку ку про ву кла кроз уши цу по клоп ца ко јим је ба ба Зор ка по кри ла ве ли ки ло нац. 
Ба ка Ви да је би ла убе ђе на да је у су пи угле да ла сво ју во ље ну, ма сну пат ку. Њих две од 
тог не ми лог до га ђа ја ни су го во ри ле, иа ко кра ђа „му тав ке“ ни ка да ни је до ка за на. Ба ба 
Зор ка је би ла мај ка ди рек то ра шко ле Ле ке. Ње го ва су пру га Зо ри ца је би ла мо ја учи-
те љи ца. Они су би ли ку мо ви мом мла ђем стри цу и стри ни. Њи хов син Ми та био је 
пе сник и жи вео је у Но вом Са ду. Че сто је у Мо крин до во дио свог мен то ра – Ми ро сла-
ва Ан ти ћа. Са кри вен у де ди ној ко тар ци, по сма трао бих кри шом оста ре лог и бо ле сног 
пе сни ка ка ко се у ком шиј ском дво ри шту, по пут де те та, игра с пси ма. Мој пас се звао 
Фло ки и по кло ни ла ми га је ба ка Ви да оне го ди не ка да је умро де да Ге ор ги је. На кон 
де ди не смр ти, мој брат Сре тен се пре се лио код ба ка Ви де. Спа вао је у пред њој со би 
с но жем под ја сту ком. На рав но, и он је као ма ли слу шао ба ки не стра шне при че. Брат 
и ја смо би ли не кр ште ни. Та чи ње ни ца је стра шно уз не ми ра ва ла на шу бо го бо ја зну 
ба ку. Јед не Ла за ре ве су бо те сам, с вр бо вом гран чи цом у ру ци и звон чи ћем око вра та, 
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ишао с њом у ли ти ју око мо крин ске цр кве. Мој отац ко му ни ста се због то га стра шно 
на љу тио на њу. За бра нио јој је да ме убу ду ће во ди на Вр би цу. Ба ка је с вре ме ном по-
ста ја ла све за бо рав ни ја. При ча ла ми је ка ко је не ка ње на ро ђа ка ра ди ла као про да ва-
чи ца, али ни је мо гла да се се ти шта је про да ва ла. По ка зи ва ла ми је пр стом на зид, а ја 
сам ре ђао све што би ми па ло на па мет: креч, чет ке, фар бе. На кра ју се ис по ста ви ло 
да је ро ђа ка ра ди ла у се мен ка ри и про да ва ла пр же ни сун цо крет. На њу су је под се-
ти ле „ро ље“ с му стра ма гла ва сун цо кре та, ко ји ма је же на зи да ра Ђу ри ке не дав но 
де ко ри са ла зи до ве ре но ви ра не ба ки не лет ње ку хи ње. Кон зер ва го ве ђе па ште те ју је, 
ре ци мо, под се ти ла на во ло ве ње ног оца, бо га тог па о ра и су вла сни ка мли на у Кар ло-
ву. При ча ла ми је ка ко је пре де да Ге ор ги ја би ла уда та за не ког са ди сту ко ји ју је упре-
зао у амо ве. Би че вао ју је жи во тињ ски док је те гли ла во луј ска ко ла. За те као сам је 
јед ног да на на сло ње ну о ма сив но, др ве но по сто ље ве ли ког мли на за мле ве ње ма ка. 
По ка за ла ми је пр стом да бу дем тих. „Спа ва“, ре кла је. По ми слио сам да у ку хи њи спа-
ва Шој ка. Про ви рио сам кроз ста кле на вра та, али ни ко га ни сам ви део ис пру же ног на 
ото ма ну. Ушао сам по ла ко у ку хи њу. На ка у чу је спа вао лист ис це пан из ка та ло га, ко ји 
је ба ки по кло ни ла Еми ло ва ма ма. Ба ка је ма не ке на ушу шка ла ку хињ ском кр пом. Ка да 
сам то ис при чао та ти, он је, уз са гла сност мо јих стри че ва, ба ку од вео у ста рач ки дом. 
Не ко ли ко ме се ци ка сни је, по по врат ку из шко ле, Па вле ме је че као на ау то бу ској ста-
ни ци. Био је озби љан. Од вео ме је у стра ну, да ље од буч не го ми ле ђа ка-пут ни ка. Ре као 
ми је да је ба ка Ви да умр ла. Мно го го ди на на кон ње не са хра не, чуо сам ужа сну при чу 
да ју је, не ком при ли ком, је дан на сил ни ста рац уда рио по гла ви сво јим др ве ним шта-
пом за хо да ње. „Од то га је умр ла“, тим ре чи ма би за вр ша ва ли при чу они ко ји су ми је 
по вер љи во са оп шта ва ли. Мој та та је ре као да ти љу ди при ча ју глу по сти. За раз ли ку 
од ње га, ја ни сам са свим од ба цио њи хо ве не про вер љи ве тврд ње. Ба ка Ви да је, на жа-
лост, жи ве ла стра шне при че.

5.

„Жи вео сам као кер, са хра ни те ме као ке ра“, про гун ђао је мој де да Ге ор ги је, стежу-
ћи ме за ру ку. Пре то га сам чуо ка ко му је Шој ка ре као да де да-стриц Ми ла у мр твач ком 
сан ду ку из гле да здра ви је од ње га. (Де да Ми ли но пра во име је би ло Ми лан. Мог де ду 
су сви зва ли Ђу ра, а рет ко ко је знао да му је кр ште но име би ло Ге ор ги је.) Брат мог 
де де је ма шин бра вар ски за нат из у чио у Пе шти; био је це ње ни мај стор и вла сник пар не 
вр ша ли це. Мој де да је био вла сник не ко ли ко ме са ра у Мо кри ну и ло жач на пре ко о ке-
ан ском бро ду. Ра дио је као ме сар у Бу е нос Ај ре су и Кар ди фу. Пен зи о ни сао се као по-
сло во ђа ки кинд ске „цре ва ре“. Био је ши ром Ба на та по знат по ко ба си ца ма „де бре ци-
на ма“. Де да Ге ор ги је је во лео ка фа ну. Про пио је на сле ђе ни „ка пи тал“ и мно ге пла те из 
кла ни це. То ба ка Ви да ни је мо гла ни ка ко да му опро сти. На про сла ви Све тог Вар то ло-
ме ја ис ка пио је ча шу вин ског сир ће та ко ју је до ма ћи ца сер ви ра ла ис пред ње га да, ако 
же ли, за ки се ли чор бу. „Ни је ти не ко ви но, бра те“, при го во рио је де да Ми ли. Два пут се 
же нио. Пр ви пут с не ком Ра дој ком, а дру ги пут с Ви до са вом, рас пу ште ни цом из Карло-
ва. При ча се да је цео жи вот, од и стин ски, во лео са мо Ану. Бра ни ли су му да се оже ни 
Не ми цом. Због то га се, ве ру јем, про пио и из пре ко мор ске лу ке Кон стан ца оти снуо у 
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ту ђи свет. Се де ћи на ули ци, на ба са ма ци ма, при чао ми је о мор ским жа ба ма ко је су 
би ле ве ли ке као Шој кин „фи ћа“. Ина че је вр ло ма ло го во рио. Осим о џи нов ским кре-
ке ту ша ма ко је су вре ба ле из оке ан ских ду би на при чао ми је и о то ме ка ко су га Нем ци 
у ло го ру му чи ли и за би ја ли му ек се ре под нок те. Те ра ли су га да из да где се кри је 
иле га лац Ра да Тр нић. Ни је при знао да је јед не но ћи са крио у свом по дру му по ли тич-
ког ко ме са ра Ки кинд ског пар ти зан ског од ре да. По па ће убр зо по ги ну ти шти те ћи 
од ступ ни цу сво јим са бор ци ма, ко ји су за хва љу ју ћи ње го вој жр тви из ве ли успе шан 
про бој из обру ча не мач ких по тер них је ди ни ца код Си ми ће вог са ла ша. (У исти тај 
по друм де ди ће, док је пре би рао кром пир и чи стио га од кли ца, с нај ви шег сте пе ни ка 
па сти на гла ву унук Сре тен док се играо пар ти за на и Не ма ца.) Де ду и мно ге дру ге Мо-
крин ча не је, ни је по зна то по ко ју це ну, стре ља ња спа сао Рај ко, тр го вац на гла су. (При-
ча ло се и да је де ду си гур не смр ти спа сао Анин отац, фолк сдој чер, али то јед но став но 
ни је би ла исти на. Опет, мој стриц Ба ка ка же да је де да за вр шио у за тво ру због то га 
што је био цр но бер зи ја нац, клао сто ку и про да вао ме со без до зво ле оку па ци о них 
вла сти. Тор ту ру ко ју је пре жи вео и ње го во хе рој ско др жа ње ни ко ни ка да ни је до во дио 
у пи та ње.) Кад су у Мо крин ушли осло бо ди о ци, да ни ма је пио с Ру си ма. Ду го је уз ба-
штен ску огра ду ста јао ма сли на сто зе ле ни др ве ни сан дук за гра на те. Био је труо и де ли-
мич но из ло мљен, али су се на ње му и да ље мо гле про чи та ти не ка кве озна ке на ру ском. 
Ба ка Ви да је на та ва ну са чу ва ла и олу па но, ме тал но, пла во лон че из ког су пи ли Ру си. 
Ни је ми да ла да се играм њи ме. До зво ли ла ми је да узмем ста ре наћ ве у ко ји ма је не-
ка да ме си ла хлеб. Наћ ве сам ко ри стио као ин ди јан ски ка ну. Пло вио сам трав на тим 
мо рем. Де да ми је, та ко ђе, до зво лио да с та ва на узмем др ве ни маљ ко јим је у ви но гра ду 
за ку ца вао „тач ке“ уз ко је је при ве зи вао ви но ву ло зу. (Кад бих уда рио о зе мљу њи ме 
или ка да бих за мах нуо тим ма љем пре тва рао бих се у То ра, си на Оди на.) Пред се зо ну 
бер бе гро жђа де да би из нео бу рад да их опе ре. По не кад се ку пао у ве ли кој ка ци. Ја 
бих, да не ви ди, у ка цу уба цио и ке ру шу Џе ки. Њих дво је би се пра ћа ка ли у во ди ко ја 
је ми ри са ла на про ки сло ви но. (Џе ки ће ко ју го ди ну ка сни је по ста ти мај ка мог вер ног 
Фло ка.) Де да Ге ор ги је је имао чи та ву ко лек ци ју из да на ка ја бу ка. Кад год би по јео не ку 
соч ну воћ ку, он би ње но се ме за се јао. У „кон ки“, на огра ди дуж чи та вог тре ма, на ре ђао 
је на де се ти не кон зер ви па ште та са зе мљом из ко је су штр ча ли вит ки из дан ци ја бу ка. 
Ве ро вао је да ће мо ћи да их ка ле ми и за са ди у сво ју ба шту у ко јој је већ имао чи та ве 
др во ре де плод них ста ба ла ра зног во ћа. Че сто сам се играо у кро шњи ста ре кај си је. 
Јед ног ју тра, ка да се на шао тик ис под ме не, ис пу стио сам не ко ли ко круп них, пре зре-
лих пло до ва на ње го ву гла ву. Кач кет му се сав за мр љао. Сме јао се мо јој ма га ре шти ни. 
Исто та ко се сме јао и ка да сам сво јим „рат ним“ ма љем уни штио ло зу не до вољ но зре-
лих бун де ва. Ба ка је због те ште те ту жно уз ди са ла. Тре сао му се ве ли ки тр бух док се 
ки ко тао. Ни је се сме јао кад сам ње го вом при ја те љу, ста ром швер це ру Па ку ли украо 
вен тил са уну тра шње гу ме за би цикл. Мно ги ме шта ни су до ла зи ли да им де да опра ви 
би цикл или за ле пи про бу ше ну гу му. Он је знао да сам украо вен тил с Па ку ли не гу ме. 
Пре кор но ми је ре као: „То ни је игра.“ Јед на од оми ље них ига ра би ла ми је да ме љем 
мак. Де да и ба ка су до зво ља ва ли да ве ли ки млин за мле ве ње ма ка ко ри сте и њи хо ве 
ком ши је, ко је би услу гу пла ћа ле сит ним ко ва ни ца ма или би, као „ушур“, од ва ди ли ша ку-
-дв е свог ма ка и оста вља ли га у плат не ну вре ћи цу ко ја је ви си ла по ред мли на. Де да је 
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на спрам лет ње ку хи ње, тач но по ред др ве ног по сто ља с мли ном, по са дио ви но гра дар-
ску бре скву ко ја је из не на ђу ју ће бр зо ра сла. Јед ном смо, пра те ћи де ди не го лу бо ве 
ка ко кру же у ја ту, на гра ни бре скве угле да ли жа бу га та лин ку. Пи тао сам де ду да ли ће 
ова све тло зе ле на жа би ца на ра сти ве ли ка по пут оних стра шних мор ских жа ба ко је је 
сре тао на сво јим кр ста ре њи ма. Де да се, уме сто да ми од го во ри, са мо ше рет ски на-
сме јао. До де ди ног го лу бар ни ка, ко ји се на ла зио из над лет ње ку хи ње, сти за ло се кроз 
Шој ки ну ра ди о ни цу. Стриц Ба ка и мој та та на пра ви ли су пре гра де и вра та го лу бар ни-
ка од су вих ста бљи ка сун цо кре та. По не кад бих од ла зио да го лу бо ви ма „ди ви ја ке ри ма“ 
успем жи то и ку ку руз у ве ли ко ме тал но ко ри то. Го лу би ји из мет се та ло жио де це ни ја-
ма на зе мља ном по ду та ва на. Јед не олуј не но ћи су зид и за бат лет ње ку хи ње из не на-
да па ли и са со бом по ву кли и де дин го лу бар ник. Де да је унај мио зи да ра Ђу ри ку, не 
ви шег од ме тар и по, да по пра ви за бат и зид лет ње ку хи ње. Ђу ри ки су по ма га ли стриц 
Ба ка и мој та та. Стриц Шој ка је го во рио да је он мај стор-елек три чар и ни је хтео да уче-
ству је у зи да њу, мал те ри са њу и кре че њу. Де да је твр дио да је те мељ био лош и да је зид 
пао због то га што је ку ћа из гра ђе на на тур ском гро бљу. Па вле је пред ло жио да од мах 
поч не мо да ко па мо по де ди ној ба шти и да у гро бо ви ма тра жи мо ду ка те. Кад смо сво ју 
за ми сао обра зло жи ли де ди, он нас је од вео до јор го ва на ис под ког се на ла зи ла ду бо ка 
ру па с кре чом. Кад је по ди гао по кло пац, ви де ли смо да по дну ска чу жа бе. Од у ста ли 
смо од по тра ге за тур ским зла том кад смо чу ли да тре ба да ко па мо два-три пу та ду бље 
од „кре ча не“. Пре не го што ће се уру ши ти део лет ње ку хи ње, у њој смо про во ди ли 
нај ви ше вре ме на. По сле ве че ре, слу ша ли би смо „Ве се ло ве че“. Ре ци мо, Жи ван Ми лић 
би пе вао „Што то шу шти ба грем бе ли“, ба ка би штри ка ла, ја бих ја хао свог тро но гог 
др ве ног „ко ња“ за кру ње ње ку ку ру за, а де да је на фла ши цу и цуц лу хра нио мле ком 
од ба че но пра се, ко је се гре ја ло у фи о ци „сме де рев ца“. Ви део сам ка ко је уз ста кле на 
вра та лет ње ку хи ње мој де да при био ба ка Ви ду. Др жао ју је ле вом ру ком око вра та, а 
де сном ју је ша ма рао. Пу стио ју је тек ка да ме је чуо да пла чем. Сео је на би цикл и од-
ве зао се не ку да. Ба ка ни је пла ка ла. Ре кла ми је: „Ни је то ни шта. Би ло је и го ре.“ Та ти 
сам ис при чао шта се де си ло. Са че као је да се де да вра ти, а он да је стао ис пред ње га 
и по чео да ур ла по пут по бе сне лог ти гра. Де да је оћу тао си но вље ве грд ње. Раз у мео 
сам та ту да ће де да, бу де ли још јед ном ди гао ру ку на ба ка Ви ду, „има ти по сла с њим“. 
Ни сам знао шта то зна чи. Не ће про те ћи пу но вре ме на отад, де да Ге ор ги је ће се раз-
бо ле ти. Чуо сам га, дан-два пред смрт, ка ко тра жи опро штај од не ко га. Та та је по сле 
при чао да је де да по ми њао Ар ген ти ну и не ка кву ту чу због коц кар ског ду га. Из гле да 
да је де да по те гао нож на не ко га. Са хра њен је с бри твом. Ков чег с ње го вим те лом био 
је по ло жен на две хо кли це, на ме сту ис пред ка пи је где сам се нај че шће играо. Не ки 
Шој кин пи ја ни ко ле га је без у спе шно за ку ца вао ек се ре у по кло пац сан ду ка. Стриц Бака 
га је оте рао. На кон са хра не – та та ми је дао две по мо ран џе с де ди не нахт ка сне. Ста вио 
сам их у не ку на ран џа сту, пла стич ну ко фу. Та та је по бе снео кад је ви део шта сам ура-
дио. Узео је по мо ран џе из смр дљи ве ко фе и за фр ља чио их у ба шту, скроз до ба гре ма 
ко ји су ои ви ча ва ли ком шиј ску ме ђу, а ко ји су се, не зна но за што, на јед ном осу ши ли. 
Пе сма уз ко ју је мој де да ту го вао би ла је она о ба гре му уве лих цве то ва. О тој пе сми ми 
је при чао док смо ле жа ли је дан уз дру гог, на ма дра цу од ку ку ру зне „љу шти ке“, по кри-
ве ни „ду ња ма“ с гу шчи јим па пер јем, у кре ве ту у ком ће јед ног ка сног по сле по дне ва 
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умре ти, до зи ва ју ћи про шле да не. Пе вај, Жи ва не! „Што то шу шти ба грем бе ли / сво јим 
цве том уве лим? / Кад га ла хор ти хо дир не, / сав у ду ши за треп тим. // Па се се тим про шлих 
да на / див но до ба, где си сад? / кад сам ис под цвет них гра на / нај срећ ни ји био ја.“

6.

За раз ли ку од мог бра та Сре те на, све док се ни смо пре се ли ли у Ја у ко во, рет ко сам 
био де да Не дин и ба ба Јул кин гост. Сре тен је био апаш. Јед ном се са крио ис под тр пе-
за риј ског сто ла и ба би ним кро јач ким ма ка за ма од се као обод де ди ног све ча ног ше ши-
ра. Кад су га сви од ре да због то га из гр ди ли, узео је ка иш, на пра вио ом чу, по пео се на 
ото ман, ски нуо ка лен дар са зи да и про ву као гла ву ек се ра кроз ру пи цу ка и ша. Кад је 
ба ба Јул ка на и шла, ври сну ла је ис пре па да но: „Не до, овај се обе сио!“ Тек кад је де да 
до тр чао, Сре тен је на гло ски нуо ка иш с вра та, и по чео да се бе ке љи и пла зи. Ба ба му је 
оте ла ка иш из ру ку и по че ла да га ви ја по со би. Је два је уте као гнев ној ста ри ци. По сле 
то га, ба ба је на шој мај ци ре кла: „Ми ли це, не мој га ви ше до во ди ти!“ У њи хо вој ку ћи на 
ла кат је, док на су прот ном кра ју огром не ба ште ни је са зи дао сво ју ку ћу, жи вео мој 
ујак Ми лен ко с по ро ди цом. Па вле ме је упо знао с мом ци ма из ком ши лу ка. Игра ли смо 
се на кал др ми, у јен де ци ма, на ду до ви ма, на на пу ште ном пла цу на ком смо на пра ви ли 
фуд бал ски те рен и по ди гли кош, на уја ко вим трак то ри ма и ком бај ни ма, на ка ма ра ма 
сла ме или у ко тар ка ма. Био сам нај мла ђи. Био сам „злат на бу ва“. Че сто смо зна ли да 
ту ма ра мо по ата ру Во до пла ва или по обли жњим ви но гра ди ма и воћ ња ци ма, да хва-
та мо мре жом ри бе из ка на ла ДТД, да „пу ца мо кар би дом“, да во зи мо „та љу ге“ по за ле-
ђе ном „Са ла та ро вом риб ња ку“, да ис тра жу је мо „Ке ле ро ву ка ду“ или на пу ште ну ста ру 
ци гла ну. Уве че би смо пра ви ли го збу: пе кли кром пир „у чак ши ре“, је ли чвар ке и сла-
ни ну-са пу ња ру, уз ло гор ску ва тру од „чо ка њи ца“ и „ту ла ја“ за па ље ну на со ка ку. (То ком 
јед не од тих го зби Па вле ће, за ка зну што нам је уни штио кош, ста ви ти на гла ву кру ну 
од чич ка оном Ба ти, што ће, ко ју го ди ну ка сни је, укра сти те пих из ки кинд ске Роб не 
ку ће „Бе о град“ и пре ба ци ти га пре ко кро ва „фи ће“; огро ман те пих ће би ти ду жи од 
„фи ће“ и ву ћи ће се по ко ло во зу; на род на ми ли ци ја ће га убр зо ухва ти ти. Кад смо се 
за мом чи ли, по че ли смо да из ла зи мо у „ва рош“, нај пре у мо крин ски би о скоп где смо 
гле да ли „Грч ке смо кви це“ или „Кунг-фу мај сто ре бо га ље“. Шпа ге ти-ве стер ни, ерот ске 
филм ске ко ме ди је и хонг кон шки фил мо ви би ли су нај ви ши до мет на шег кул тур ног 
жи во та то ком ра них осам де се тих.) Игра ли смо се у ру ше ви на ма, ко је су се на ла зи ле 
пре ко пу та мо је но во и згра ђе не по ро дич не ку ће. Кри ли смо се у на пу ште ном воћ ња-
ку и по ди вља лом ви но гра ду као у џун гли. А он да је ту ру и ни ра ну па ор ску ку ћу ку пио 
пен зи о ни са ни ка пе тан ду ге пло вид бе, ко ји је, при ча ло се, опло вио сва свет ска мо ра 
и оке а не. Ни је знао да ће се са нај о крут ни јим гу са ри ма су ко би ти у Мо кри ну. Раз о ча ра-
ни ти ме што смо оста ли без игра ли шта, ре ши ли смо да за поч не мо рат про тив оку па-
то ра. Пр во смо ис ко па ли на сто ти не ру па и у њих са кри ли „ми не“ из пољ ског кло зе та. 
Гов на смо цео дан пре но си ли у ко фа ма, уба ци ва ли па жљи во у ру пе и за тр па ва ли их. 
По том смо при ку пи ли се ме ње ра зно ра зног ко ров ског би ља и за се ја ли га по ина че за-
пу ште ној ба шти. Мо ре пло вац је, кр че ћи свој плац, че сто упа дао у мин ско по ље. Бе сан 
као пас, псо вао је на свим свет ским је зи ци ма док је чи стио смр дљи ве и ле пљи ве ђо нове 
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сво јих чи за ма. Пред ви ђа ли смо да га нај го ре тек че ка, кад на про ле ће ста не да се без-
у спе шно об ра чу на ва са са мо ни клом ивом, ве ли ким ли сцем, те о фра сто вом ли пи цом, 
коњ ским шта вљом, зу ба чом, го ру ши цом, чич ком, пи ре ви ном, ди вљим ла до ле жом, 
па ла ми дом, шти ром, ку ку том и ре пу хом. То је би ла на ша осве та стра ном за во је ва чу. 
Уско ро нас је оку пи ра ла пот пу но дру га чи ја вр ста за ба ве. У уја ко вој ма шин ској ра дио-
ни ци смо „за ли ва ли“ ко кош ја ја ја. Из ву кли би смо шпри цем и иглом жу ман це и бе лан-
це, а уме сто њих убри зга ли ау то-ги т. Хте ли смо да има мо нај ја ча ја ја у се лу. Ма ло ко га 
смо ус пе ли да пре ва ри мо на шим „за ли вен ци ма“. Па вле се, не ком при ли ком, му чио да 
ски не за пе клу иглу са шпри ца. Се део сам по ред ње га на бе тон ском сте пе ни шту и по-
сма трао га. По ву као је нај сна жни је што је мо гао. Игла је на мах спа ла и за вр ши ла у 
мо јој бу ти ни. Ма ло је фа ли ло да се оне све стим од из не над ног ре ског бо ла. Бр зо смо 
утр ча ли у Па вло во ку па ти ло. По мо гао ми је да из ву чем иглу из но ге. По том је узео 
„вим“ пра шак и жу стро луп као ку ти јом о длан. Хтео је да ми ис пе ре ра ну де тер џен том. 
Ме ђу тим, по кло пац се на гло отво рио, а сав пра шак ми је за вр шио у усти ма. Што сам 
их ви ше ис пи рао, из уста ми је из ла зи ла све обил ни ја пе на. Ис тр чао сам из ку па ти ла 
у дво ри ште и по чео да пљу јем на све стра не. Па вле ми је при др жа вао гла ву док сам 
из се бе из ба ци вао мла зо ве пе не. На кра ју сам се, оне мо ћао, сав за пе ну шан од „ви ма“, 
на сло нио на ста бло тре шње. Па вле је пре стра вље но сео украј мо јих но гу. Утом је од-
јек нуо пу цањ из ло вач ке пу шке. Ујак је из ви рио ис под кро ва. „Чвор ци“, ре као је и 
не стао у мра ку не за вр ше ног пот кро вља.

7.

Уја ков ТАМ-ов „пи о нир“ је уми рао ла га ном смр ћу на зар ђа лим че лич ним фел на ма, 
до по ла уто ну лим у зе мљу. Ко зна ко му је и пре ко ли ко вре ме на раз лу пао шо фер шајб ну. 
Ни боч них ста ка ла на кон тра вра ти ма ни је би ло. Ма сли на сто зе ле на фар ба се мо гла 
пре по зна ти тек по не где на ли ма ри ји. У при ко ли ци се на ла зи ла хр пе ти на не пре по зна-
тљи вог ме тал ног от па да. Из рас пад ну тог се ди шта ви ри ли су фе де ри. Се део сам за 
во ла ном, ко ји ни сам мо гао да по ме рам ни ле во ни де сно. Па вле је ре као: „Оста ли смо 
без му ни ци је, мо рам се по пе ти на кров и га ђа ти их из про тив а ви он ског то па.“ Ве што 
се ус пен трао на ка би ну. Не при ја тељ је још сна жни је за пу цао на нас. Вик нуо је: „За тво-
ри вра та.“ Ни сам их за тво рио. По но во је вик нуо: „За тво ри вра та.“ По но во их ни сам 
за тво рио. Вик нуо је још је дан пут: „За тво ри вра та.“ Ни сам их од мах за тво рио. Не знам 
за што сам окле вао. Пру жио сам се пре ко рас пад ну тог, смр дљи вог се ди шта и до хва тио 
с му ком ру чи цу. За тво рио сам их уз тре сак. Па вле је бол но за ва пио: „Јао, мој па лац, 
мој па лац!“ Кроз про рез из ме ђу окви ра вра та и ка би не цу ри ла је крв. Де да Не да и 
ба ба Јул ка су, чув ши ја у ке, из ле те ли из ку ће и до тр ча ли до ка ми о не та. Па вле је ур лао 
од бо ло ва с пал цем при кле ште ним као у мен ге ла ма. Де да је отво рио вра та и узео мог 
са бор ца у на руч је. Па влу је це ла ша ка би ла кр ва ва. Ста вио га је на пак тре гер свог „пар-
ти за на“. Од ве зли су се у ам бу лан ту. Ни сам из ла зио из „пи о ни ра“. Ба ба је, с вре ме на на 
вре ме, љу ти то по гле да ла у ме не. Па вле ме је по тра жио од мах по по врат ку од ле ка ра. 
И да ље сам се крио у ка би ни. Сео је по ред ме не. По ка зи вао ми је свој уви је ни па лац: 
„Ви ди.“ Де да и ба ба су нам ре кли да иза ђе мо из на ших „бор них ко ла“. За бра ни ли су нам 
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да се игра мо на уја ко вом от па ду и у де ди ној ко вач ни ци. Де да нас је обо ји цу за гр лио. 
Ре као је: „Ви сте бор ци. Не на пу шта се бор ба због по вре ђе ног пал ца.“ По ди гао је сво-
ју чвор но ва ту, ко вач ку ру ку и по ка зао нам ша ку без пал ца. Окре тао ју је, при бли жа вао 
је и уда ља вао од нас. Па вле је уз ње го ву че тво ро пр сту ша ку при сло нио свој па лац умо-
тан у за вој. Од мах нам је по ста ло ја сно. За нас, бор це-пи о ни ре, наш де да је био хе рој, 
ко ји је у бор би с оку па то ром из гу био па лац. (Ко ју го ди ну ка сни је, де мен ци ја ће му од-
се ћи ра зум, као што му је оно мад ко вач ки маљ од се као па лац. Па вле и ја ће мо на че лу 
по смрт не по вор ке но си ти те шки крст од ча мо ви не.)


