
11

ДИ ВЉА КРУ ШКА

Ра сла је ди вља кру шка пред на шом ку ћом у дво ри шту. Отац је упи то мио бри гом: 
за ли је вао је, ста вљао гно ји во, под зи ђи вао па су јој због то га пло до ви би ли круп ни ји 
и соч ни ји не го код ди вљих вр ста о ко ји ма ни ко ни је бри нуо. Ње на кро шња би ла је 
ве ли ка као др ве ни кров на ше ку ће. Она је да ва ла ви ше пло до ва не го што смо ми, па 
и су сје ди, мо гли да по је де мо при је не го што се мно го број ни, соч ни пло до ви уква ре. 
Сва ког ју тра отац је ти хо од ла зио под огром ну кро шњу и мо лио се. Др жао је ру ке 
осло ње не на хра па во ста бло.

„За ље по ту тво ју, Бо же, и за кру шку тво ју, Бо же, и за мно го број не пло до ве до вољ-
не и за нас, и за пти це, и за осо ве, и за му хе, и да ис тру ну на зе мљи, Бо же, и за сна гу 
тво ју ко јом љу љаш вје тром кру шку, а кро шња љу ља на шу др ве ну ку ћу, и за гра не 
моћ не на ко је сли је ћу пти це, а дје ца пра ве љу ља шке, и за про љећ не чар ша ве од бе-
ха ра, и за је се ње злат но ли шће што ра си паш, Бо же, хва ла ти, Бо же, од то га ми жи ви мо!“

Кру шку смо, ка да смо по ра сли, а оца ма ње пи та ли, по сје кли. 
За кла ња ла нам је по глед пре ма ули ци. 
Са да кру шке ви ше не ма.
Ни ста рих уку ћа на ви ше не ма.
Отац је умро.
А Бог жи ви у па њу, ко ји пре ко ја ких жи ла сва ког про ље ћа из ба цу је, не на да но, но ве 

и но ве мла ди це, час ов дје – час он дје.

* * *

Твр дим да је у при ро ди све уде ше но ра ди раз мно жа ва ња.
Па да, то је лу кав ство сје ме на, ка же мој при ја тељ и по чи ње да на бра ја:
Цви јет бо јом ма ми.
Во ће уку сом.
Биљ ке ми ри сом.
Др ве ће об ли ком,
Дје вој ка ље по том.

ГЛАСОВИ

Ибра хим Ха џић
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СЛИ КА ЊЕ

Чи ни се да се при су ство сва ке чав ке на сни је жној „скуп шти ни” овје ра ва из ме том. 
Пу но је вод њи ка вих, зе лен ка стих цр ву ља ка-го ва на ца на птич јем са бор ном мје сту на 
ута ба ном сни је гу.

Гле дам из птич је пер спек ти ве би је ли сви јет. Сни је жни по кри вач пре кри ва цио ви-
дик. Ве дро не бо се од сли ка ва на сни је гу па је он од то га пла ви част. Ски дам ко шу љу и 
ис ту рам мр ша ве гру ди по вје тар цу. Уста јем и по лу наг па дам на у знак ра ши ре них ру ку 
на чи сту сни је жну по вр ши ну, оста вља ју ћи свој за пис. Не ка се зна да сам био ту! А за-
тим се бри шем ву не ном ка пом. Зу рим пре ма пла ни ни Хај ли. На ви ру ми сли ке, сли ке, 
сли ке. Сје ћам се при че о два ро жај ска чо ба ни на, је дан пра во сла вац, дру ги му сли ман, 
ко ја су јед ном при ли ком с јед ног вр ха пла ни не ко ја је би ла нат кап че на из над њи хо вих 
се ла, рас пра вља ли о сви је ту – ду ња лу ку. Чи тав жи вот про ве ли су за ов ца ма пен тра-
ју ћи се уз пла ни ну – низ пла ни ну, во де ћи ис кљу чи во бри гу да им ву ци не за ко љу ов це, 
да им се ов це до бро на па су, да их на ври је ме до тје ра ју на му жу и да по сли је пре спа-
ва не но ћи по но во кре ну на свој све ти чо бан ски по сао.

– Бо же, ко лик је овај сви јет – ка же је дан.
– Хеј, ве лик. Па та мо је Па зар, па Ту тин, па Пећ, па Бе ра не, па Пе штер – ка же дру ги, 

и вр ти као хе ли коп тер ели су ру ку из над сво је гла ве да убо де мје сто ко је по ми ње.
– А, бо же, да ли има још не што иза то га?

ХАЈ ДЕ, ХАЈ ДЕ...

Сре ди ном фе бру а ра на пи ја ци Зе ле ни ве нац, на ула зним сте пе ни ца ма сто ји по ред 
пет, шест ра сад них би ља ка-во ћа ка је дан де да. Он зо ве на род, ви че, али са свим ти хим, 
чак би се ре кло не моћ ним гла сом, та ко да то ви ка ње, опо ми ња ње, пре ли чи на ша пу-
та ње: „Хај де, хај де, ва ди те ру ке из џе по ва, бу ди се про ле ће!“

ПОД СЕТ НИК

Знам да је не при стој но при слу шки ва ти ту ђе раз го во ре, као и чи та ти пре ко ра ме на 
ту ђе но ви не и дру га пи са ни ја, али ни сам мо гао да одо лим а да не за ви рим у под сет ник 
стар ца ко ји је ста јао на пи ја ци у ре ду ис пред ме не по ред ки о ска с раз ном ро бом. На 
це дуљ че ту пи са ло је:

Хлеб,
Мле ко,
Ја ја. 


