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УМЈЕСТО ПРЕДГОВОРА 
 
 Не могу да одолим изазову писања о нечем преживљеном 
у времену које је изнијело много људске прљавштине, а 
које, убијеђен сам, нису могли предвидјети ни највећи 
песимисти, да смо их питали раније, па макар и непосредно 
само који дан  прије почетка рата у Босни, прије излива 
паклених нељудскости у том тешком (не)времену. Не 
поновило се! Обично кажемо, али понавља се, знамо то, 
и још у циклусима, периодично и приближно слично по 
облицима зла просутог по овој земљи Босни.
 Понављају се, срећом, и људскости, они фини, прави 
поступци човјека према човјеку, замишљени а у таквом 
времену (не)очекивани, људски поступци према другима 
без обзира на њихову припадност вјештачким и природним 
групама, таборима, корпусима или, просто речено, 
торовима, како сам и сам волио признати.
 Кад су психо-патолошки типови (бијесни вукови у 
људским облицима) узели власт, кад је извршена вјерско-
национална сегрегација друштва у коме сам живио, 
побјегао сам у свој тор, међу своје, свјестан да су и тамо 
слични  на власти, али рачунајући да ћу лакше проћи с 
манијацима у том (свом) тору! – Не због себе, већ због дјеце 
– говорио сам тако.
 И  сада понекад волим рећи још и ово: – Волио сам своју 
чаршију као покојну моју мајку, нажалост обадвије су ми 
мртве.
 А чаршија је умрла за мене онда када сам у њој био 
очевидац чудних људских мијена. Јер град који волиш је 
увијек онај у коме имаш највише пријатеља. Многи моји 
дотадашњи пријатељи нагло су ми постајали непознате 
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особе, понеких сам се почео плашити. За неколико мјесеци, 
послије скоро пуне тридест и двије године живота у том 
граду, преживио сам пуно психичких траума, дане и ноћи 
проводио сам у страху. Није тај страх био само од опасности 
по живот(е). Ноћно лупање песницом на врата, тјерање да 
ненаоружан држим ноћну стражу испред улаза у зграду, 
слушање прича о убаченим експлозивним направама 
(тромблонима) кроз прозор људима који су наводно били 
снајперисти, о изненадним претресима стана са обавезним 
налажењем оружја и очекивање да се то и мени деси, као 
и повремено провјеравање идентитета (легитимисање) на 
улазу у зграду и канцеларију у којој сам радио и до тада 
био директор. Тако и нагла промјена односа и избјегавање 
сусрета са мном од стране мојих најближих сарадника, 
били су нешто на шта сам се навикавао. 
  По изласку сам се питао: да ли је још на истој дужности, 
или је унапријеђен, бивши мој „друг пуковник“, који 
се „љутио“ на ословљавање  „господин“? Да ли је и мом 
насљеднику на мјесту директора установе тај пуковник 
наредио да ту остане специјална војска у формирању 
(руковођена кадром бивше ЈНА)? Коме ли је сада ограничио 
кретање и боравак на два мјеста: „или си поред телефона 
у стану или у канцеларији, са могућношћу паузе од 15 
минута хода између та два мјеста...“ 
 Оно због чега сам осјећао још већи страх било је и 
запажање да моји дојучерашњи најбољи пријатељи друге 
националности избјегавају сусрете и разговор са мном 
или сваки разговор при неизбјежном сусрету започињу 
ријечима: 
 – Шта ће бити са нама?
 Знао сам да су тим једноставним питањем, наизглед 
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безазленим, исказивали свој страх, али и то шта мисле о 
мени. Хтјели су да ми у лице кажу како ваљда знају да сам 
‘тамо њихов’, националиста, јер се не одричем нације којој 
припадам, јер једнако посматрам све екстремисте, како 
је био модеран назив за манијаке пуштене из затвора „да 
почињу први“ и јер сам се негдје изјаснио да не признајем 
неку нову Босну, као било чију другу, него само ону моју и 
нашу. Отишао сам путем који ми се указао оставивши све 
што сам претходно стекао у материјалном смислу. Жена 
и дјеца су већ били у главном граду, на сигурном, тјешио 
сам се. Изгубио сам, дотле стечено материјално богатство, 
али још и више од тога: изгубио сам  пријатеље. Стално 
тражим нове, по мојим старим критеријумима и све теже 
их  налазим. Провешћу зато остатак живота у трагању. 
 Овом првом причом сам желио да искажем шта сам 
преживио у ратном периоду, на “својој” страни, и да укажем 
на постојање тих финих људских релација и у најтежим 
данима зла. Колико сам у томе успио просудиће сами 
читаоци, којима се унапријед захваљујем на свакој врсти 
добронамјерне критике.                                                                                                  
                                                                                                                       

Аутор
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ЧОВЈЕК У ЗЛУ

 Почело је круњење ћошкастог зрневља дана и четврте 
календарске године у избјеглиштву. Дио избјегличке 
породице смјештен у ниским приземним, више 
подрумским, просторијама петог изнајмљеног стана од 
како су напустили свој, некад много вољени, град и удобни 
простор живљења. Нерасположење им се све више осјећа, 
као трули кромпир у стану који никако да открију гдје се 
налази. Стрпљење посустаје у ишчекивању побољшања 
избјегличког статуса или наде за крај рата. Осим тога дани 
и мјесеци пролазе, а нема позива из Канадске амбасаде 
гдје су тражили пријем због виза за исељење. Предали су 
захтјев и речено им је да ако буду позвани биће то и знак да 
је рјешење позитивно, ако не буду ни за мјесец-два, значи 
да су одбијени.   
 Јутро почиње ситним трзавицама. Расправљају често 
о потпуно безначајним стварима. Крупније проблеме 
запретавају. То прави свакога од њих још нерасположенијим. 
Послије сваке расправе он, глава породице, као да је добио 
нову серију удараца по тијелу и души. Понио би увијек 
неко ново бреме или је то оно исто само сваки пут теже. 
Никоме још није саопштио да су га прошле седмице војни 
полицајци на пијаци гдје је радио легитимисали и наредили 
му да се јави у војни одсјек општине у којој је рођен, иначе 
ће бити сљедећи пут ухапшен.
 – Господине, у твоме родном крају се ратује а ти се 
шеташ овде и уживаш! Имаћеш посла с нама и ти и остали 
чланови твоје породице ако се хитно не јавиш надлежним 
војним органима! – викао је на њега намргођени војни 

Петар Р. Васић

12

полицајац док му је враћао избјегличку легитимацију.  
  – А што уживам! – отело му се.
 И напокон, дубоко утонуо у размишљања и у, за тијело 
прилагођено, сједиште аутобуса као да је говорио сам 
себи: – Ето ја раб Божји, Дико Оканов, одлучих нагло да 
напустим ову избјегличку патњу у милионском граду и 
предам се на милост и немилост нашој команди грађанског 
рата у завичају! Питам се шта све човјек може да искуси у 
свом кратком боравку на овом излету који се зове живот? И 
шта је уопште живот? Да ли је то оно парче дјетињства које 
само из ове даљине личи на безбрижност, на ведра росна 
јутра и болне пукотине од росе испод ножних прстију, 
али и на топлоту излазећег сунца. Па оне зимске игре у 
снијегу и крављење у загријаној соби, уз родитељску његу 
и критику, у окружењу распјеваних знакова природе.
 Или је живот само онај  период школовања, дугих 
пјешачења, другарства, одавно заборављених и најлакших 
брига, безразложног страха од наставничких укора, слабих 
оцјена и лијепих честитања послије подјеле свједочанстава. 
Па тегобе ванредног студирања уз рад, учење ноћима, 
стрепње пред сваки испит и неке благе празнине у тијелу и 
души послије успјешног полагања. Ко би то знао?! 
 Ипак је најљепше било у оном пријератном раду и 
породичном животу, у праћењу дјеце и њиховог развоја 
од самог рођења. Па бриге у периодима стасавања од 
пубертета до младалаштва, облачења, школовања...
 Тим и таквим питањима и дубоким мислима започео 
је Дико своје путовање, сједећи поред прозора аутобуса, а 
истовремено је прелазио путевима дјетињства, преко ране 
младости, па онда кроз дивна маштања као да жели да 
оживи срећне дане и године  с породицом у граду жељеза, 
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просвјете и културе. Пролазио је животом испуњеним 
плановима, амбицијама, сновима...
 Нагло је одмахнуо руком и одлучно одбацио навируће 
мисли из тог појачаног круга  нападних асоцијација. 
Окренуо се природи која је окруживала друм. Пажњу му 
задржа једна лијепо уређена авлија са свим зградама и 
воћњаком одмах уз авлију. 
 Почео је још пажљивије да посматра предјеле кроз које су 
пролазили: на први поглед монотона равница која окружује 
друм, али пуна занимљивих садржаја. Па онда непрегледна 
поља зелених тепиха пшенице. Биће опет довољно хљеба! 
Наметну му се мисао како завиди сељацима на њиховом 
уравнотеженом животу и сталном контакту с природом, 
нарочито на гајењу животиња. Одмах се потом сјети 
историјских догађаја, страдања српских сељака, Сремског 
фронта... 
 А кроз мачванска села подсјети се на ликове из дјела 
Лазе Лазаревића и Јанка Веселиновића... Црна Бара, 
Црнобарски Салаш... па онда  Егона Ервина Киша и као 
да га види како записује и шаље своје репортаже са ушћа 
Дрине... Запиши то Киш...
 А кад му свега тога би доста, загледа се у унутрашњост 
аутобуса и у ликове људи око себе. Неки су дријемали, други 
будно пратили вожњу. Затим аутобус уђе у кривине, па 
путнике изненади кочење уз шкрипу и нагло заустављање. 
 – Као да вози кромпир, – прогунђа неко.
 – Стигли смо на мост – повика кондуктер – ово је 
граница, припремите личне документе и да пријавите ако 
имате нешто за царињење! Чије су оне шарене  крмаче 
(торбе) у бункеру?   
 То је тај мост на граници између наших великих житница! 
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 Први пут прелазим баш овуда и то као преко државне 
границе! 
 Двије богате заједнице истог и историјски сродног 
народа које ће мост повезати у братски загрљај!
 Хм! А види шта је сад! Државна граница! Запали смо у 
тотални мрак, под капу страног капитала. Не види се излаз 
без водича у бијелим возилима и униформама?! Ваљда 
нађем и неког човјека тамо.
 – Немој ме изазивати, госпођо, опалићу ти шамар! – 
дрекну један младић у маскирној униформи, као паприка 
црвеног лица, накостријешен као младо куче. Викао је 
нa старију жену која је ишла за њим и нешто га упорно 
молила.
 Дико није схватао о чему се ради, само је закључио да 
су се примакли ратној зони. Овдје су људи пуни нервозе, а 
можда и лудила. 
 – Боже драги, шта ће нам се још догодити? – полугласно 
изговори  прву мисао која му је наврла, па се трже окрећући 
главу према оном у маскирној униформи плашећи се да га 
није чуо. 
 Послије нешто дужег задржавања наставили су пут.
Док је аутобус прелазио кратку релацију од моста до града 
окупила се група жена око оне што се на њу изгаламио 
граничар па су је уплакану смиривале, говорећи да је добро 
прошла, јер какав је онај лудак могао је и да је истуче или 
да јој заплијени све што је имала у торбама. Она им се 
захвали и покретом руке као да обриса сузне очи, а возач 
јој стаде да изађе на самом улазу у град, помогавши јој још 
и да изнесе двије велике торбе и  неке ствари у кесама. 
Чим жена изађе, оне исте, што су је до малочас тјешиле, 
почеше да је оговарају: 
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 – Видите ли ви да он њој стаде баш код бувљака? Оно је 
све шверцована роба. Хоће торбе да попуцају – рече једна.
 – Сигурно му је, бона, тутнула коју пару. А и оном 
младићу што се на њу дерао на граници дала је нешто 
марака. Ја видила, очију ми! – додаде друга.
 – И ја виђо’ кад му је дала марке. Сигурно носи робу 
чак из Мађарске. Стара је то шверцерка! – одмахну руком 
трећа.
 Утом аутобус уђе на станични перон у строгом центру 
града.
 Дико је имао само малу торбицу и лако изађе из 
аутобуса, одмах с перона провуче се испод станичне рампе 
па продужи право пред зграду општине. Није знао гдје се 
налази војни одсјек, а и пожеље да мало разгледа град не би 
ли кога познатог срео. Осјећао се скучено као да је нешто 
скривио. Прво што га је запрепастило биле су читуље 
од којих су се црниле тарабе, зидови зграда, бандере и 
округли бетонски стубови постављени за оглашавање, али 
углавном искоришћени за ту намјену.  
 Улице су биле пуне свијета. Сви су негдје журили, 
ријетко се могло видјети да мања група стоји и нешто 
разговара.    
 Овај град је далеко од зоне борбених дејстава, чак и 
од домета артиљерије, па је напуњен избјеглицама. Овдје 
су се скупили шиша и голиша. Сигурно трговина цвјета? 
Негдје сам и прочитао да су се, у овај град склањали 
„татини синови“ пуни лове. А таквима сигурно није било 
тешко доћи овдје преко везе, а ни општа мобилизација им 
није могла наудити, закључио је Дико.
 И заиста, недалеко од општинске зграде градске 
улице биле су препуне импровизованих тезги и трговаца 
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разноврсном робом. 
 Провео је ту неколико дана чекајући да га прими начелник 
војног одсјека. Пред његовом канцеларијом боравио је од 
јутра до вечери, а ноћивао је код родбине недалеко од града.                                             
 Најзад је по кишно-сњежном дану почетком фебруара 
те године  Дико Оканов стигао право из војног одсјека 
општине у одјељење за морал корпуса. Дуго је потрајало 
пјешачење из центра града. Улица и плочник били су 
прекривени подубоком мјешавином снијега и воде. Кад 
би пролазећи аутомобили или камиони гумама погађали 
честе рупе у асфалту, као из велике штрцаљке на плочник 
и преко њега усмјеравани су јаки млазеви густе прљаве 
воде, а онда би Дико бирао најбоље рјешење да окрене 
леђа и тако дочека млаз, упињући снагу да се одржи на 
ногама јер није имао куд. Био је доста уморан, несигуран, 
погурен, изгледао је старији него што јесте. Име је добио 
по стрицу кога су корајске усташе отјерале у Јасеновац. 
Стрица су отјерали на почетку другог свјетског рата, када 
се овај Дико родио. Осим имена са стрицем је у новије 
вријеме успостављао и чудне метафизичке везе. Све више 
је прихватао неке психичке елементе покојног стрица, 
мијењајући своје. Ту замјену је сматрао примјереном стању 
у којем се налазио. Живот који је сада живио сматрао је, 
некако вишком, остатком, као неким чудом поклоњеним 
наставком живљења, кусуром.
С лијеве стране пута којим је ишао биле су запуштене 
живице. На више мјеста умјесто ограде био је густиш 
израслог црног трна на који су се хватале пахуље снијега и 
давале лажни утисак да је рано почео бехар. То би у овом 
крају било рано, али не би  било немогуће, јер се  дешавало 
у ранијим годинама када би претходни дани били топлији. 
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С десне стране пута, или улице, биле су лијепо уређене 
ограде и дворишта као и куће којима су припадале. 
 Већина тих кућа била је напуштена од њихових 
правих власника. Сада су у њима  смјештене породице 
сналажљивијих резервних војних старјешина и уопште 
истакнутих ратника и политички важних личности. Само 
понегдје по возилима и магацинима или продавницама 
препознавало се да су ту имућнији ратни бизнисмени 
који су градили или запосједали боље куће, па и још неке 
заузимали да би продавали или издавали под кирију.
 Сав мокар и примјетно нејак на ногама јавио се Дико 
официру Богићу. То гацање по дубокој мјешавини снијега 
и воде  најдужом градском улицом која се зове Бањска, јер 
се командна установа, коју је тражио, налазила у новом 
насељу са десне стране улице у једној овећој вили од смеђе 
фасадне цигле на путу према бањи, било је нешто попут 
проласка кроз чистилиште и ублажавање гријеха које је 
овај човјек самокритички носио на души због приклањања 
рату, а дијелом и због касног јављања у војну службу. На 
малој дворишној капији неповјерљиво га је дочекао стражар 
Срце. Оштро је погледао и упозорио дошљака да сачека, 
изговарајући ријечи на хрватском језику са славонским 
акцентом, док он упита официра хоће ли овога примити. 
Отрчао је и убрзо се вратио дајући знак Дики да уђе. 
 Лик стражара подсјећао га је на неког  већ давно виђеног 
на јави или у сну, само је нешто недостајало на њему. Тај 
лик ће га стално пратити  током времена проведеног у рату. 
Није био сасвим сигуран али много касније је одгонетнуо 
да је то онај лик из ноћних мора кад  буцмасти усташа, 
дебелог врата, црвен у лицу, голим рукама дави покојног 
стрица. А стрицу Дики се ни за кости не зна, само се 
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његово име и презиме једва може пронаћи на бесконачно 
дугом списку јасеновачких жртава.
 Док је прилазио улазу, с великих прозора оивичених 
луковима фасадне цигле гледали су према путу, са кога 
је Дико долазио, неки униформисани млађи људи, с којим 
ће се касније упознати и спријатељити. Били су ту један 
правник и два новинара. Радиће једно вријеме заједно 
с новим колегама на производњи јалове пропаганде у 
класи професора Богића.  Правник ће му касније много 
помоћи око уклапања у комплетан амбијент, упознаће га са 
доста аутентичних догађаја у претходним годинама рата, 
објективним чињеницама и како да разликује  хвалисања, 
лажна препричавања и описе од стварних дешавања. 
Отвори на згради кроз које их је угледао нису, у ствари, 
били прозори него дупла врата за излаз на двије терасе, 
без ограда, јер кућа није била сасвим завршена, тако да су 
униформисани младићи били видљиви од главе до ципела. 
 Унутрашњост куће, у којој ће дошљак провести извјесно 
вријеме, била је посебно занимљива. Непосредно прије рата 
кућу је за себе изградио неки Ром који је те паре зарадио на 
својим сународницима продајући их као робље за рад по 
Њемачкој. Тако се причало. Попевши се уз дрвене степенице  
прошао је ходником на чијим су зидовима и плафону  била 
постављена велика огледала, а између огледала и врата 
зидови су били прекривени имитацијом коже, скајем 
свијетлосмеђе боје. У једној просторији на огледалу били 
су нацртани ликови власника куће и његове жене као и 
велика џамија. Само та огледала била су разбијена и остала 
онако поломљена. Слични су били сви ходници у згради. 
Стаклена врата шефове канцеларије била су полуотворена. 
Унутар се чуло тихо стењање. 
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 На Дикино: – Добар дан – мало повишеним а пискавим 
гласом узвраћено је: 
 – Бог ти помого, јуначе! 
 Официр, проћелав и просијед, издужених врхова ушију, 
крупних очију са великим црним обрвама, усмјерио је 
поглед према дошљаку, а лежао је потрбушке на полукаучу, 
док је  средовјечан војник палчевима обје руке трљао вратни 
дио његове кичме чврсто држећи шефа за дијелове рамена 
при врату. Дики је било помало непријатно због положаја 
у коме је затекао ову двојицу, а посебно једну тако важну 
личност, високог војног старјешину.  
 – Шеф војног одсјека ми је рекао да се јавим Вама, 
господине.
 Оно “господине” Дико је изговарао опрезно јер је човјек 
био његових година и, мислио је, навикао на другачије 
ословљавање. Варао се, послије је схватио: нарцисоидни 
официр се нерадо подсјећао на вријеме у коме је био 
“друг”, било му је мило чути да је господин, а волио је  и 
све  титуле које је имао. Био је још и професор, а сазнаће 
се да му је напредовању у звању највише помогло то што је 
докучио систем успона у војсци и друштву.     
 – Рече ми мајор Дадо да Вам треба старији новинар за 
рад на документацији и за дежурство, рекао је да ће Вам то 
јавити и телефоном – настављао је Дико надајући се да ће 
шефа размекшати. На некога га је и он подсјећао! Врзмао 
му се у глави опет неки познати лик, било  је глупо да 
призна чак и самом себи да му овај човјек много личи на 
олињалог вука, са лицем овна. Што је било јако чудно, Дико 
је, наиме, много волио животиње, а изнад свега  овце, оне 
су му много личиле на невину дјецу. Крвожедних вукова се  
плашио.
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 Онако позирајући  као пред камерама, подигнут са 
полукауча, мало искривљеног врата, укочених леђа, погнут 
напријед са лагано истуреном тртицом, питао је официр:
 – Одакле си стигао, људино?
 Изговарао је то театрално, као да је увјежбавао питања 
са благим, видно извјештаченим осмијехом као маском. 
Испред њега био је радни сто на коме се налазила тастатура 
и монитор рачунара. Екран је био освијетљен и прекривен 
густо исписаним текстом на бијело освијетљеној подлози. 
 – Ајде, причај ми, ђе си био досад?! – настављао је шеф. 
 – А, у  главном граду!
 – Е, јеби га, ја ти тамо не идем. Шта ћеш тамо? Ја имам 
и породицу тамо, али не идем. Право да ти кажем, бојим 
се срешћу каквог балију ил’ усташу. Одмах бих га убио! 
Кунем ти се богом. Знаш, ја сам ратник, а у том граду има 
свашта. Видио си. Зар није тако?  Шта је, не слажеш се, 
‘оћеш рећи да нисам у праву?
 Дико се трже.
 – Не, не, нисам ништа рекао! – одговори. – Какав 
простаклук – помислио је.
 Пун себе официр је желио да направи утисак суровог 
команданта  као да глуми неки замишљени лик из прошлих 
ратова. Касније ће сазнати да шеф с разлогом говори 
неистину. Живио је у кући са Фатом, удовицом нешто 
млађом од њега. Да ли због куће или због ‘газдарице’, како 
ју је звао, официр је љубоморно чувао све запосједнуто. 
Јутром би у прољеће и љето долазио на посао носећи тек 
убрани ружин цвијет, хвалећи се  колегама по чину, да је то 
у зору мушки зарадио код газдарице. Они би се грохотом 
смијали, као да му вјерују. Официр с ружом!  Изгледао 
је комично, непримјерено његовом положају. И псовку је 
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користио да начини утисак мушкарчине.
 Дики није било до неозбиљности, макар она била и 
спонтана, нервирала га је извјештаченост и лоша глума, 
тражио је посао без плате, само да ради. Нису му била 
блиска правила понашања у војсци. Можда зато што није 
никад служио војску због високе кратковидости, имао 
је диоптрију минус десет. Био је сигуран  да га због тога 
и  година неће послати у ров, на прву линију, мада су га 
у родном селу, чланови најближе родбине, покушавали 
уплашити тврдњом да ће му се баш то десити. Упитаће га, 
као, гдје си био претходне три године? Рећи ћу им отворено 
све, мислио је и говорио. Тражићу да нешто радим у 
општини, на пословима цивилне заштите или сличним. То 
су хумани послови. 
 У предратним годинама био је на руководећим 
функцијама баш у цивилној заштити, образовао се за те 
послове и радио стручне планове и анализе за поступања у 
ванредним ситуацијама. 
 Ипак, кад је мајор Дадо, шеф војног одсјека сазнао да 
је новинар, одмах га је упутио овом официру, а он сад 
нешто одуговлачи, задржава, циједи. Шепури се као паун. 
Као да од дошљака  очекује противуслугу. Тај ‘обичај’ 
противуслуге у новцу и натури је, сазнаће касније, владао 
као опште правило за добијање бољег мјеста, а нарочито за 
почасно звање “донатор” које су носили парајлије.
 Дико се, иако у позицији молиоца, без динара у џепу, 
држао попут продавача  квалитетне дефицитарне робе. 
Није више имао шта да изгуби од оног што је  лично. Даш 
не даш, довиђења, мислио је. 
 Било је притом код њега и неке наде за будућност. 
Надао  се да ће се рат у догледно вријеме свршити и да ће, 
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добије ли службу, макар лакше повезати радни стаж, ако 
ништа друго, а можда нешто поштено и зарадити. Држао 
се својих принципа којих је имао више и који су му почесто 
отежавали положај. 
 Овај рат ни по чему није одобравао. Доживио га је, 
често је то говорио, као прави смак свијета. Отишао је од 
оних тамо, разочаран у дојучерашње пријатеље, за које је 
мислио да су прави, и прешао је својим сународницима, јер 
је постало природно бити са својим народом у најтежим 
ситуацијама и ту тражити спас за своју породицу. Надао 
се да има још добрих људи. Ниједног тренутка није 
одобравао ничије злочине, али пропаганда је била упорна 
у наметању колективне одговорности за све народе, 
тако да је њему било опет најсигурније ту гдје може и 
припомоћи да се у најтежим приликама испољи људскост 
и допринесе умањивању колективне кривице народа. За 
себе и своју породицу био је принуђен да тражи легалан 
смјештај и посао као елементарни услов опстанка. На 
многе новонастале околности се већ навикавао и одлучио 
да тражи какав-такав излаз. – Да ли је ово добро? – питао 
се често и истовремено тјешио:   
 – Колико год добијеш, добро је кад немаш ништа. Све 
што ми је требало некад сам имао. Сад је и снага на измаку.
Уосталом, положај у коме се налазио у главном граду био је 
за све чланове породице неиздржив. Сви су преживљавали 
психичке кризе карактеристичне за безизлазне ситуације. 
Овамо га је вукло још једно увјерење: да, мада је рат суров, 
и у војсци има правих људи, а са људима ће већ лакше, 
можда стекне и неког новог пријатеља. Најстрашнија 
болест која га је тада већ почела хватати био је безразложан 
страх за свако дијете појединачно и за све заједно. Како 



Човјек у злу

21

користио да начини утисак мушкарчине.
 Дики није било до неозбиљности, макар она била и 
спонтана, нервирала га је извјештаченост и лоша глума, 
тражио је посао без плате, само да ради. Нису му била 
блиска правила понашања у војсци. Можда зато што није 
никад служио војску због високе кратковидости, имао 
је диоптрију минус десет. Био је сигуран  да га због тога 
и  година неће послати у ров, на прву линију, мада су га 
у родном селу, чланови најближе родбине, покушавали 
уплашити тврдњом да ће му се баш то десити. Упитаће га, 
као, гдје си био претходне три године? Рећи ћу им отворено 
све, мислио је и говорио. Тражићу да нешто радим у 
општини, на пословима цивилне заштите или сличним. То 
су хумани послови. 
 У предратним годинама био је на руководећим 
функцијама баш у цивилној заштити, образовао се за те 
послове и радио стручне планове и анализе за поступања у 
ванредним ситуацијама. 
 Ипак, кад је мајор Дадо, шеф војног одсјека сазнао да 
је новинар, одмах га је упутио овом официру, а он сад 
нешто одуговлачи, задржава, циједи. Шепури се као паун. 
Као да од дошљака  очекује противуслугу. Тај ‘обичај’ 
противуслуге у новцу и натури је, сазнаће касније, владао 
као опште правило за добијање бољег мјеста, а нарочито за 
почасно звање “донатор” које су носили парајлије.
 Дико се, иако у позицији молиоца, без динара у џепу, 
држао попут продавача  квалитетне дефицитарне робе. 
Није више имао шта да изгуби од оног што је  лично. Даш 
не даш, довиђења, мислио је. 
 Било је притом код њега и неке наде за будућност. 
Надао  се да ће се рат у догледно вријеме свршити и да ће, 

Петар Р. Васић

22

добије ли службу, макар лакше повезати радни стаж, ако 
ништа друго, а можда нешто поштено и зарадити. Држао 
се својих принципа којих је имао више и који су му почесто 
отежавали положај. 
 Овај рат ни по чему није одобравао. Доживио га је, 
често је то говорио, као прави смак свијета. Отишао је од 
оних тамо, разочаран у дојучерашње пријатеље, за које је 
мислио да су прави, и прешао је својим сународницима, јер 
је постало природно бити са својим народом у најтежим 
ситуацијама и ту тражити спас за своју породицу. Надао 
се да има још добрих људи. Ниједног тренутка није 
одобравао ничије злочине, али пропаганда је била упорна 
у наметању колективне одговорности за све народе, 
тако да је њему било опет најсигурније ту гдје може и 
припомоћи да се у најтежим приликама испољи људскост 
и допринесе умањивању колективне кривице народа. За 
себе и своју породицу био је принуђен да тражи легалан 
смјештај и посао као елементарни услов опстанка. На 
многе новонастале околности се већ навикавао и одлучио 
да тражи какав-такав излаз. – Да ли је ово добро? – питао 
се често и истовремено тјешио:   
 – Колико год добијеш, добро је кад немаш ништа. Све 
што ми је требало некад сам имао. Сад је и снага на измаку.
Уосталом, положај у коме се налазио у главном граду био је 
за све чланове породице неиздржив. Сви су преживљавали 
психичке кризе карактеристичне за безизлазне ситуације. 
Овамо га је вукло још једно увјерење: да, мада је рат суров, 
и у војсци има правих људи, а са људима ће већ лакше, 
можда стекне и неког новог пријатеља. Најстрашнија 
болест која га је тада већ почела хватати био је безразложан 
страх за свако дијете појединачно и за све заједно. Како 



Човјек у злу

23

тренутно, кад размишља, тако и у претпостављеној ближој 
и даљој будућности. Страховао је најчешће без разлога. 
Ако се неко од њих јави да ће доћи па не дође на вријеме. 
Ако чује за неки саобраћајни удес, провјеравао је гдје су 
тог тренутка његови најближи, ако нису с њим. Ако је неко 
нерасположен, ако се прехлади, ако чује за неку опаку 
болест, ако дијете касно ноћу дође на спавање. “Бој се овна, 
бој се говна, а кад ћеш живјети?”, нашао је ту реченицу 
негдје у Мешиним дјелима и на трен се умиривао. Али тај 
страх и не само страх већ његов укупан душевни живот 
постајао је све неиздржљивији. Кад се стање патолошког 
страха наметне, не одваја се од човјека ни дању ни ноћу. 
Круни мозак, не дозвољава концентрацију пажње, узрокује 
немир и тремор руку. Сан нестаје. Црне мисли се роје: 
може бити ово, па може бити оно. Никако и ништа лијепо. 
Неко је то патолошко стање назвао “стваралачка машта 
са негативним предзнаком”, маштовита брига и мора. Уз 
то се у посљедње вријеме почела јављати, у виду напада 
и најчешће ноћу,  несносна главобоља. Затворених очију 
имао је осјећај да се при том нападу глава располови на 
двије мање које несразмјерно мијењају димензије, великом 
брзином и у супротним смјеровима. Једна се убрзано 
умањује док друга расте и у њој се као у кошмару јавља 
нова свијест. 
 То га је подсјећало на рано дјетињство када је ноћу скакао 
из сна уплашен пред огромним пространством које му се 
привиђало у контрасту с њим чудно малим и немоћним. Тад 
су уз њега били родитељи који су га умиривали и враћали 
његову свијест у нормално стање. Он би послије тог наглог 
буђења у страху покушавао да описује доживљено у сну.
Отац је био видно уплашен и немоћан, а мајка би то мудро 
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објашњавала процесом раста тијела и свијести дјетета и 
божјом вољом. 
 – Помоли се Богу, сине – говорила је – помоћи ће ти, 
смирићеш се!
 И помагало је. А шта сад? Сад је био, због низа околности, 
сам пред собом.  Ако током дана нешто ради, све то га мало 
попусти. Зато се радовао било каквом  интелектуалном 
раду, као прописаној терапији. Читао је више пута исте 
књиге до којих би долазио. Није био навикнут на физичке 
послове, посебно теже. Зато се нестрпљиво надао послу 
макар и у војсци коју није редовно одслужио. Стицајем 
околности, прије рата ипак је био у контакту с војском. 
Писао је и објављивани су му текстови у једном војном 
часопису, а као припадник цивилне заштите учествовао 
је и на паради побједе хиљаду деветсто седамдесет и пете 
године.
 На његову срећу, послије неколико дана од првог сусрета 
са поменутим официром добио је посао у информативном 
центру. То је постигнуто уз несебичну и ненадану помоћ 
предратног и правог пријатеља Вида који је, не чекајући 
да стигне уобичајена безбједносна провјера, главним 
старјешинама давао гаранције:
 – Ако треба за тог човјека нека провјера и гаранција, ја 
гарантујем, без провјере! 
 Упалило је, јер је Вид већ стекао углед и повјерење 
претпостављених старјешина, што је постигао својим 
радом, пожртвовањем и поштењем, а осим тога радио 
је као  персоналац у команди па је могао и да утиче на 
доношење таквих одлука. Можда је баш то у тако чудном 
ратном стању била права срећна околност за уплашеног и 
исцијеђеног Дику. 
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 Дикин посао ће се сводити на цјелодневно дежурство, 
од пет ујутро до једанаест увече, ако није ситуација 
ванредна.Ако јесте, мораће дежурати непрекидно, 
речено му је. Главни старјешина у тој посебној и врло 
важној војној установи, органу за морал, био је пуковник 
Свемир. Он је био, исто тако, човјек његових година и у 
цијелом корпусу о њему је владало лијепо мишљење. 
Није било  добронамјерног човјека који га је упознао у 
том ратном времену, а да о њему није рекао све најљепше. 
Свемир је, за разлику од већине својих колега, свакоме 
прилазио рационално и одмјерено, са пуно разумијевања, 
а ипак војнички ауторитативно, улијевајући смиреност 
и поштовање. Био је, по многим особинама,  различит 
од већег дијела других официра предратне војске који су 
били упадљиво деформисани и као људи и као старјешине. 
Надимак Свемир му је сасвим одговарао јер је много волио 
да чита и прича о астрономским појмовима и категоријама. 
Чак је и Дики дао да прочита једну научно-популарну 
књигу у којој се описују: сазвијежђа, велики прасак, 
галаксије, андромеда и други појмови и категорије из те 
области.   
 Управо тај човјек, пуковник Свемир, допринио је 
непосредно стабилизацији Дикиног психичког стања 
и његовом интелектуалном ангажману. Он је једног 
дана позвао Дику заједно са његовим школским другом, 
житељем тога града и познатим адвокатом Милом, те 
нешто старијим господином Драгом, такође мјештанином који 
је имао богато радно и животно искуство, али је био веома лошег 
здравља. Добили су задатак да сакупе историјску грађу из тог 
рата и да је уреде како би остала на коришћење војној управи, а 
послије обједињена на нивоу цијеле војске и  сачувана.                                                          
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 Након пријема у службу и договора о обавезама Дико 
је схватио у каквом се положају сада нашао. По први пут 
постао је војник, без претходног војног стажа и чина. Иако 
прилично стар, сада је потчињен свима, и официрима, и 
подофицирима, и десетарима и разводницима. Због касног 
доласка у рат био је потчињен и борцима без чина. Били су 
старији од њега по ратном стажу, по ратним доживљајима, 
по свему. Чудно, најлакше му је било с људима који су већ 
доживјели неко зло. С већином инвалида овог рата одлично 
се слагао. Није му било тешко ни с људима који су у рату 
изгубили чланове своје породице, као и са онима које је 
сматрао правим, искреним вјерницима. Они су претежно 
били умјерени и одмјерени. С њима нема претјеривања и 
њихова гледишта била су му најближа. 
 Само понеко од виших официра освајао је његове 
симпатије и уливао повјерење овом, у људе разочараном 
човјеку. Међу њима, осим поменутог пуковника Свемира, 
много је поштовао генерала Јоцу, иако знатно млађег по 
годинама. Било је то ваљда због генераловог срдачног 
односа према Дики, јер га је звао „чича“ и увијек је при 
сусрету с њим имао шта да каже.
 – Е, тај је другарчина! – волио је да каже Дико. Али њега 
је и веома ријетко виђао.
 Морао је имати војну књижицу и добио је. У књижици 
је наведено да је добровољац, што је најближе начину на 
који је он дошао у војску. Али исте ознаке имали су и сви 
они који су хватани на граници и по градовима у сусједству 
и упућивани на прве линије рата. Падали су такви као 
снопље чим их изведу на борбене положаје. Проносила 
се прича да се војни врх том категоријом „добровољац“, 
наравно у договору са владајућим политичким вођством, 
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ограђивао од могућих непожељних посљедица. Ако будеш 
рањен, или ако погинеш, тешко да ће породица добити 
одштету, био си добровољац. 
 Дико није много ни очекивао. Држећи се својих 
принципа у односу према раду и људима уопште, увијек, 
па и сада, сматрао је да ће награда, каква-таква, доћи прије 
или касније и сама по себи, ако остане жив. Плату, наравно, 
никакву није имао, а смјештај и остало је требало наћи. 
Био је на новом почетку и доста забринут и поред наде која 
га је носила.
 Ипак, добио је комплетну униформу и могућност да 
двапут дневно солидно једе укусну храну из војничког 
казана. Захваљујући разумијевању и помоћи пуковника 
Свемира, на другом спрату исте зграде у којој је и радио 
добио је кревет, у соби без плафона. Умјесто плафона соба 
је била наткривена ријетко пореданим танким даскама. 
Унутрашњост собе је непрекидно била изложена обилним 
честицама ђубрета са тавана гдје је живјела  већа заједница 
голубова. Срећом задужио је и  два ћебета, чаршав и 
уску војничку јастучницу па је могао да се заштити и од 
хладноће и од гована. Љети ће бити  теже, а оно се нагло 
приближавало, и то ратно, можда најокрутније до тада.
 Све је реализовано послије издавања наредбе пуковника 
Свемира, која је одмах и извршена. Сутрадан по Сретењу, 
шеснаестог фебруара, од када му се рачуна ратни стаж, Дико 
је задужен за комплетну маскирну униформу, укључујући 
нове дубоке ципеле број 44 и капу “титовку”. Капу није  
стављао на главу, да га не би по томе обиљежили, све док 
је није замијенио за маскирни качкет како би изгледао као 
и остали. Помагао му је Микан, средовјечан, могло би се 
рећи млађи човјек у поређењу са Диком, онај кога је затекао 
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како масира шефа. Био је веома услужан, пријатељски 
расположен. Он је био као посилни код официра, добар 
мајстор, универзалац, фотограф, камерман, возач, масер, 
курир...
 Прво су се попели на спрат куће да би погледали собу. 
 – Значи ово ће од сада бити мој стан? – питао је Дико.
 – Има везе! – услиједио је Миканов одговор. 
 Те двије ријечи Микан је изговарао увијек кад је желио 
нешто да потврди. Умјесто да, Микан би рекао: – Има везе! 
Он је Дики помогао код преузимања ствари са којим је 
задужен. Смјестио се тако Дико у соби изнад оне у којој је 
касније проводио дежурства. Кревет су поставили у угао 
гдје су оцијенили да најмање пада измет са тавана и гдје 
најмање дува. Под је био застрт великим тепихом лијепог 
изгледа али је на једној страни био натопљен нечим масним 
што је заударало као лешина. Занемарујући хладноћу Дико 
је окретао главу према стакленим балконским вратима 
кроз која је готово увијек струјао свјеж ваздух.       
 То прво вече легао је нешто раније него обично и знатно 
раније у односу на предстојеће дане. Био је доста уморан, 
скоро сломљен, али прилично задовољан постигнутим. 
Слушао је пуцњаву из лаког ватреног наоружања која је 
вјероватно представљала шенлучење бораца са линије 
који су тако означавали радост због, макар и привременог, 
повратка у круг своје породице. Размишљајући о могућем 
рикошету зрна које би могло и њега пронаћи, заспао је 
дубоким тврдим сном, што је до тада било немогуће.                                               
 Првог јутра, мада му је само речено да рано сиђе, у 
соби за дежурног новинара, он је био већ у пет и петнаест. 
Прегледао је књигу дежурства и закључио да не треба 
прије шест звати дежурне на централама двају тактичких 



Човјек у злу

27

ограђивао од могућих непожељних посљедица. Ако будеш 
рањен, или ако погинеш, тешко да ће породица добити 
одштету, био си добровољац. 
 Дико није много ни очекивао. Држећи се својих 
принципа у односу према раду и људима уопште, увијек, 
па и сада, сматрао је да ће награда, каква-таква, доћи прије 
или касније и сама по себи, ако остане жив. Плату, наравно, 
никакву није имао, а смјештај и остало је требало наћи. 
Био је на новом почетку и доста забринут и поред наде која 
га је носила.
 Ипак, добио је комплетну униформу и могућност да 
двапут дневно солидно једе укусну храну из војничког 
казана. Захваљујући разумијевању и помоћи пуковника 
Свемира, на другом спрату исте зграде у којој је и радио 
добио је кревет, у соби без плафона. Умјесто плафона соба 
је била наткривена ријетко пореданим танким даскама. 
Унутрашњост собе је непрекидно била изложена обилним 
честицама ђубрета са тавана гдје је живјела  већа заједница 
голубова. Срећом задужио је и  два ћебета, чаршав и 
уску војничку јастучницу па је могао да се заштити и од 
хладноће и од гована. Љети ће бити  теже, а оно се нагло 
приближавало, и то ратно, можда најокрутније до тада.
 Све је реализовано послије издавања наредбе пуковника 
Свемира, која је одмах и извршена. Сутрадан по Сретењу, 
шеснаестог фебруара, од када му се рачуна ратни стаж, Дико 
је задужен за комплетну маскирну униформу, укључујући 
нове дубоке ципеле број 44 и капу “титовку”. Капу није  
стављао на главу, да га не би по томе обиљежили, све док 
је није замијенио за маскирни качкет како би изгледао као 
и остали. Помагао му је Микан, средовјечан, могло би се 
рећи млађи човјек у поређењу са Диком, онај кога је затекао 

Петар Р. Васић

28

како масира шефа. Био је веома услужан, пријатељски 
расположен. Он је био као посилни код официра, добар 
мајстор, универзалац, фотограф, камерман, возач, масер, 
курир...
 Прво су се попели на спрат куће да би погледали собу. 
 – Значи ово ће од сада бити мој стан? – питао је Дико.
 – Има везе! – услиједио је Миканов одговор. 
 Те двије ријечи Микан је изговарао увијек кад је желио 
нешто да потврди. Умјесто да, Микан би рекао: – Има везе! 
Он је Дики помогао код преузимања ствари са којим је 
задужен. Смјестио се тако Дико у соби изнад оне у којој је 
касније проводио дежурства. Кревет су поставили у угао 
гдје су оцијенили да најмање пада измет са тавана и гдје 
најмање дува. Под је био застрт великим тепихом лијепог 
изгледа али је на једној страни био натопљен нечим масним 
што је заударало као лешина. Занемарујући хладноћу Дико 
је окретао главу према стакленим балконским вратима 
кроз која је готово увијек струјао свјеж ваздух.       
 То прво вече легао је нешто раније него обично и знатно 
раније у односу на предстојеће дане. Био је доста уморан, 
скоро сломљен, али прилично задовољан постигнутим. 
Слушао је пуцњаву из лаког ватреног наоружања која је 
вјероватно представљала шенлучење бораца са линије 
који су тако означавали радост због, макар и привременог, 
повратка у круг своје породице. Размишљајући о могућем 
рикошету зрна које би могло и њега пронаћи, заспао је 
дубоким тврдим сном, што је до тада било немогуће.                                               
 Првог јутра, мада му је само речено да рано сиђе, у 
соби за дежурног новинара, он је био већ у пет и петнаест. 
Прегледао је књигу дежурства и закључио да не треба 
прије шест звати дежурне на централама двају тактичких 



Човјек у злу

29

група, од којих је једна била на планини, а друга негдје у 
долини велике ријеке. Чекао је да њега неко позове. Није 
дуго чекао. Кад је подигао слушалицу:
 – Ало, је л’ то прес центар војске?
 – Јесте, извол’те!
 – Шта је, што не шаљете вијести, комуњаре, а?
 – Извините, господине, не знам с ким разговарам, али 
мој шеф је рекао...
 Покушавао је Дико да објасни, али је с друге стране 
услиједила салва псовки: – Ј... вас пуковници, нити шта 
радите, нити знате, матер вам...
 Успио је само да каже, без страха али због повријеђене 
сујете, видно узбуђен:
 – Ко сте Ви, господине и шта је у питању? Реците, молим 
Вас, ја сам овдје нови. Ово ми је прво јутро да радим ту.
Тек тада је промукли глас с друге стране жице наставио 
да вријеђа и пријети. Дико је схватио да се ради о неком 
„великом“ новинару који представља највишу српску 
ратну власт која се коси са војним властима. Да има јаку 
залеђину и да је Дико ни крив ни дужан налетио на њихова 
међусобна препуцавања.
 Убрзо потом у просторију је ушао Боле, уредник листа 
који је штаб издавао петнаестодневно. Био је доста млађи 
али са дужим ратним стажом и комотнијим понашањем. 
Кад му је препричан тек завршени телефонски разговор 
Боле је узео слушалицу и назвао тамо некога новинара 
(можда му је било име Симо) јер је Боле по опису разговора 
и како му звучи глас, одмах знао ко је то био. Услиједиле су 
међусобне увреде и размјена веома грубих ријечи, мада је 
Боле био за нијансу пристојнији. Али је Дико добро чуо и 
ово: 
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 – Немаш појма каквог си господина напао без разлога, 
грмаљу један! 
 Дико се збуњен премјештао са столице на столицу. То 
му је, ипак, импоновало и охрабривало га да настави свој 
рад на новој дужности.
 Назвао је потом дежурне на задатим централама и добио 
информације о стању на дијеловима ратишта. Формулисао 
је вијести, новинарски професионално, на основу добијених 
података. Међутим, кад је дошао официр Богић и прочитао 
написано одмах је почео да диктира сасвим другачији 
текст:
 – Непријатељске снаге су наставиле да крше примирје, 
дејствујући по цивилним објектима на свим линијама 
раздвајања. У мјесту Јасен гађали су минобацачком ватром 
школу и амбуланту...
 – Али, шефе, није ми тако речено – реаговао је Дико.
 – Ма ћути и слушај како се ради овај посао! – добио је 
ауторитативан одговор од свога вршњака, високог војног 
чина и положаја.
 Наредне ноћи, у неко доба, послије добре партије сна, 
Дико се пробудио, у соби поред кревета стајао је стриц. Није 
ништа говорио. Лице му је било као са слике: униформа 
краљевске гарде, од чохе, извезена црвеним гајтаном, лијепо 
му је пристајала. Нешто је показивао рукама. На тренутак 
се чинило да то и није човјек, већ шарено јагње које га је 
гледало неко вријеме нетремице право у очи. Отишао је 
скоро нечујно, врата нису лупила, само се чуло нешто тихо 
као лагани кораци низ дрвене степенице. Више се ништа 
није примјећивало, није отворио ни врата ни прозор да 
би изишао, можда се склонио у једно од бројних огледала 
у доњем ходнику? Било је то довољно за подсјећање на 
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 Наредне ноћи, у неко доба, послије добре партије сна, 
Дико се пробудио, у соби поред кревета стајао је стриц. Није 
ништа говорио. Лице му је било као са слике: униформа 
краљевске гарде, од чохе, извезена црвеним гајтаном, лијепо 
му је пристајала. Нешто је показивао рукама. На тренутак 
се чинило да то и није човјек, већ шарено јагње које га је 
гледало неко вријеме нетремице право у очи. Отишао је 
скоро нечујно, врата нису лупила, само се чуло нешто тихо 
као лагани кораци низ дрвене степенице. Више се ништа 
није примјећивало, није отворио ни врата ни прозор да 
би изишао, можда се склонио у једно од бројних огледала 
у доњем ходнику? Било је то довољно за подсјећање на 
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раније сусрете у којима је било више упозорења и савјета 
који су се морали поштовати, а можда и наговјештај нових 
стричевих порука и прекора. Помало бојажљиво пред оним 
што га даље чека Дико се стресао, затим боље ушушкао 
испод ћебади и наставио одмарање у полусну. Убрзо је 
почела јака киша, лило је као из кабла. 
 – Ако овако дуже потраје,  помислио је,  биће прави  
потоп.  Потом се присјетио ријечи које је нашао у Старом 
завјету: „Те године, другога мјесеца, седамнаести дан тога 
мјесеца, тај дан развалиће се сви извори великога бездана, 
и отвориће се уставе небеске“, тако је почео потоп и прича 
о Нојевој барци. Можда је ово опет наговјештај потопа? 
Смак! Није могуће, за мене се смак свијета већ догодио!
 Тргао се из дремљивости и нагло устао одлучивши 
да се спреми и сиђе на своје ново радно мјесто. Успут је 
размишљао о стрицу. Зашто ли му је баш ноћас дошао 
на сан? Није ли то неко упозорење или је желио да свог 
синовца подсјети на раније даване савјете као: 
 – Јесу ме мучили и звјерски убили, синовче, али није 
то чинио ниједан народ, то су Сотонини синови, упамти, 
има их свуда! Чувај се и од себе! Не дај боже да те обузме 
и трунка сотониног духа! Зло је ушло у народ, заражени 
злом праве се најпаметнијим. Припази се!
 – То су бијесни вукови у људској кожи! – Ппппууу, пуј! 
Дико је несвјесно и мимо навике пљунуо кроз отворен 
прозор канцеларије у коју је тог тренутка, првог јутра, 
улазио. На срећу, прозор кроз који је пљунуо гледао је 
према врло блиском зиду сусједне зграде.    
 – Ма, има људи, није свијет обешчовјечен, само их треба 
тражити! – бодрио се Дико.
 Истог тог дана у раним јутарњим часовима сусрео 
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се опет само с још већим грубостима и пуним наличјем 
ратних извјештавања са борбених линија и са неумјесним, 
неотесаним и отрцаним пропагандним фразама и 
небулозама, које се од памтивијека користе у овдашњим, а 
можда и свим другим ратовима на земаљској кугли. Верзију 
јутарњих вијести што је написао након позивања команди 
на првим борбеним линијама, посредством аутоматских и 
индукторских телефонских веза, измијенио је његов шеф, 
он  је умјесто сажетих аутентично датих извјештаја уписао: 
„Јутрос је непријатељ, ничим изазван, грубо прекршио 
примирје, гађајући цивилне објекте на подручју…  Видно 
је оштећена школа, амбуланта и неколико кућа у близини 
линије раздвајања…  Нема још података о погинулим и 
рањеним цивилима…  Злочинци настављају свој крвави 
пир…“
 – Али, шефе, мени су јавили дежурни са линија да су 
ноћ и јутро протекли мирно!?  – снисходљиво је реаговао 
Дико. 
 Старјешина му тада није одговорио. Нешто је само 
промрмљао себи у браду. Дики се, можда, учинило као: 
 – Ништа ти не знаш!
 Тај посао, на срећу, Дико није дуго радио, а и становање 
у тој кући потрајало је само до јуна. Добио је други задатак: 
да отпочне рад на сакупљању података и сређивању 
историјата, заједно са већ поменутим другарима, Милом и 
Драгом. 
 Драго му је једног дана, с пуно опреза, предложио 
да станује код његових пријатеља. Код једног старијег 
брачног пара, исламске вјере чија су дјеца у Њемачкој, а 
они се и сами спремају да тамо одселе. Дикина би обавеза 
била, наравно ако  прихвата, Драго је био беспотребно пун 
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раније сусрете у којима је било више упозорења и савјета 
који су се морали поштовати, а можда и наговјештај нових 
стричевих порука и прекора. Помало бојажљиво пред оним 
што га даље чека Дико се стресао, затим боље ушушкао 
испод ћебади и наставио одмарање у полусну. Убрзо је 
почела јака киша, лило је као из кабла. 
 – Ако овако дуже потраје,  помислио је,  биће прави  
потоп.  Потом се присјетио ријечи које је нашао у Старом 
завјету: „Те године, другога мјесеца, седамнаести дан тога 
мјесеца, тај дан развалиће се сви извори великога бездана, 
и отвориће се уставе небеске“, тако је почео потоп и прича 
о Нојевој барци. Можда је ово опет наговјештај потопа? 
Смак! Није могуће, за мене се смак свијета већ догодио!
 Тргао се из дремљивости и нагло устао одлучивши 
да се спреми и сиђе на своје ново радно мјесто. Успут је 
размишљао о стрицу. Зашто ли му је баш ноћас дошао 
на сан? Није ли то неко упозорење или је желио да свог 
синовца подсјети на раније даване савјете као: 
 – Јесу ме мучили и звјерски убили, синовче, али није 
то чинио ниједан народ, то су Сотонини синови, упамти, 
има их свуда! Чувај се и од себе! Не дај боже да те обузме 
и трунка сотониног духа! Зло је ушло у народ, заражени 
злом праве се најпаметнијим. Припази се!
 – То су бијесни вукови у људској кожи! – Ппппууу, пуј! 
Дико је несвјесно и мимо навике пљунуо кроз отворен 
прозор канцеларије у коју је тог тренутка, првог јутра, 
улазио. На срећу, прозор кроз који је пљунуо гледао је 
према врло блиском зиду сусједне зграде.    
 – Ма, има људи, није свијет обешчовјечен, само их треба 
тражити! – бодрио се Дико.
 Истог тог дана у раним јутарњим часовима сусрео 
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се опет само с још већим грубостима и пуним наличјем 
ратних извјештавања са борбених линија и са неумјесним, 
неотесаним и отрцаним пропагандним фразама и 
небулозама, које се од памтивијека користе у овдашњим, а 
можда и свим другим ратовима на земаљској кугли. Верзију 
јутарњих вијести што је написао након позивања команди 
на првим борбеним линијама, посредством аутоматских и 
индукторских телефонских веза, измијенио је његов шеф, 
он  је умјесто сажетих аутентично датих извјештаја уписао: 
„Јутрос је непријатељ, ничим изазван, грубо прекршио 
примирје, гађајући цивилне објекте на подручју…  Видно 
је оштећена школа, амбуланта и неколико кућа у близини 
линије раздвајања…  Нема још података о погинулим и 
рањеним цивилима…  Злочинци настављају свој крвави 
пир…“
 – Али, шефе, мени су јавили дежурни са линија да су 
ноћ и јутро протекли мирно!?  – снисходљиво је реаговао 
Дико. 
 Старјешина му тада није одговорио. Нешто је само 
промрмљао себи у браду. Дики се, можда, учинило као: 
 – Ништа ти не знаш!
 Тај посао, на срећу, Дико није дуго радио, а и становање 
у тој кући потрајало је само до јуна. Добио је други задатак: 
да отпочне рад на сакупљању података и сређивању 
историјата, заједно са већ поменутим другарима, Милом и 
Драгом. 
 Драго му је једног дана, с пуно опреза, предложио 
да станује код његових пријатеља. Код једног старијег 
брачног пара, исламске вјере чија су дјеца у Њемачкој, а 
они се и сами спремају да тамо одселе. Дикина би обавеза 
била, наравно ако  прихвата, Драго је био беспотребно пун 
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опреза, да их мало заштити док су ту, да станује са њима, а 
када оду, ако оду, да настави чување њихове куће и ствари 
по одредбама уговора који би сачинили и овјерили истог 
дана у овдашњем суду. Не би то било тако брзо без Милине 
пуне стручне и  несебичне помоћи и утицаја у овдашњем 
суду. Посебно је била битна клаузула уговора да ће све 
пописане ствари вратити власницима након завршетка 
рата. Тражио је да се ту упишу и најврједније књиге из 
кућне библиотеке  њиховог сина, који је прије рата радио 
као професор. Биле су ту енциклопедије, лексикони, 
комплети... Под тим условима Дико је пристао и, када је 
уговор завршен, преселио се код Ферида и Мелче. 
 Но прије тога, посљедњег викенда у марту, Дико је од 
шефа добио заслужено дводневно одсуство. Размишљао 
је куда да крене. Да ли у своје родно село или уз Криву 
ријеку до мјеста Кулук у коме су живјели његова свастика 
и баџо, пашеног, прота и протиница који су, иначе, 
били надалеко чувени  по гостопримству и срдачности 
нарочито испољеним у тим ратним годинама. Одлучио 
се за другу варијанту и не слутећи опасност која ће му се 
тамо приближити. И не само њему. Путовао је до Кулука 
у препуном зглобном аутобусу који се у мирнодопско 
вријеме користио само за градски превоз. Неудобност овог 
ненамјенског возила, посебно у кривинама, трпјели су 
нарочито мишићи и кости путника који су цијело вријеме 
стајали, а ослањали се на шипке. Чинило му се да је удобније 
било онима који, притијешњени између сапутника, нису 
ни могли да досегну држаче. Послије нешто више од 
сата вожње у изгужваном војничком одијелу, прилично 
изубијан, као послије туче, стигао је Дико и покуцао на 
врата парохијског дома у Кулуку. 
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 Иако је тих дана било успостављено договорено примирје 
између зараћених страна, Дико је прилично близу чуо 
повремено грување топова. Ненавикнут на близину ратне 
линије осјетио је лагану језу у костима. Онако сможден и 
уплашен лупао је на врата заборавивши да позвони али 
одговора није било. Одлучио је да мало прошета около, 
да разгледа мјесто и распита се код ријетких пролазника 
о пуцњави што се чула иза брда, које је скоро висило над 
брзом великом ријеком.  
 Радовао се скором уласку у мирни дом код свастике 
и баџе. Ишчекивао је да ће ту добро напунити душевне 
батерије које су биле скоро испражњене.
 Растао је од рођења у побожној породици. Ту побожност 
су његовали и отац и мајка. Мајка је више пажње поклањала 
тумачењу Божје присутности и потребе да се у то вјерује. 
Знала је многе појаве да протумачи и упозоравала дјецу 
да никад не забораве да Бог постоји. Дики је објашњавала 
како никада и нигдје није сам. 
 – Ако ти се догоди да будеш сам негдје гдје се налази 
нешто туђе што ти се свиђа, па би то радо узео за себе, 
немој сине да заборавиш да ниси сам и да те увијек гледа 
Божје око. Немој ни чинити ни мислити нешто што Богу 
није драго! Сјећао се Дико мајчиних ријечи. Касније у  
ђачким годинама, око дванаесте, када је морао да напусти 
родитељски дом и да крене у најближу школу, удаљену 
више од десет километара, бавио се размишљањем о Богу. 
– Како то да Он не види мене искреног и непорочног, па да 
ми се не укаже и да ми не помогне? Знајући мало, у ствари 
ништа више него што је од мајке чуо, а у школи је било 
свакодневно негирање божјег постојања, и сам је почео да 
помишља:
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опреза, да их мало заштити док су ту, да станује са њима, а 
када оду, ако оду, да настави чување њихове куће и ствари 
по одредбама уговора који би сачинили и овјерили истог 
дана у овдашњем суду. Не би то било тако брзо без Милине 
пуне стручне и  несебичне помоћи и утицаја у овдашњем 
суду. Посебно је била битна клаузула уговора да ће све 
пописане ствари вратити власницима након завршетка 
рата. Тражио је да се ту упишу и најврједније књиге из 
кућне библиотеке  њиховог сина, који је прије рата радио 
као професор. Биле су ту енциклопедије, лексикони, 
комплети... Под тим условима Дико је пристао и, када је 
уговор завршен, преселио се код Ферида и Мелче. 
 Но прије тога, посљедњег викенда у марту, Дико је од 
шефа добио заслужено дводневно одсуство. Размишљао 
је куда да крене. Да ли у своје родно село или уз Криву 
ријеку до мјеста Кулук у коме су живјели његова свастика 
и баџо, пашеног, прота и протиница који су, иначе, 
били надалеко чувени  по гостопримству и срдачности 
нарочито испољеним у тим ратним годинама. Одлучио 
се за другу варијанту и не слутећи опасност која ће му се 
тамо приближити. И не само њему. Путовао је до Кулука 
у препуном зглобном аутобусу који се у мирнодопско 
вријеме користио само за градски превоз. Неудобност овог 
ненамјенског возила, посебно у кривинама, трпјели су 
нарочито мишићи и кости путника који су цијело вријеме 
стајали, а ослањали се на шипке. Чинило му се да је удобније 
било онима који, притијешњени између сапутника, нису 
ни могли да досегну држаче. Послије нешто више од 
сата вожње у изгужваном војничком одијелу, прилично 
изубијан, као послије туче, стигао је Дико и покуцао на 
врата парохијског дома у Кулуку. 

Петар Р. Васић

34

 Иако је тих дана било успостављено договорено примирје 
између зараћених страна, Дико је прилично близу чуо 
повремено грување топова. Ненавикнут на близину ратне 
линије осјетио је лагану језу у костима. Онако сможден и 
уплашен лупао је на врата заборавивши да позвони али 
одговора није било. Одлучио је да мало прошета около, 
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 – Бога вјероватно нема! Да га има не би допустио такав 
ток и садржај живота невиних бића, и његовог и других 
које он познаје, вртјело се у његовом сићушном, још 
неразвијеном мозгу. Највише се, ипак, чудио успјесима 
и некажњеним поступцима људи за које је добро знао да 
су лошег карактера, лицемјерни, пакосни, лажљиви, зли, 
па и убице, једноставно речено: нељуди. Како је растао 
и сазнавао, постајали су му све одвратнији и они који су 
својатали вјеру у Бога, наглашавали да је само њихова вјера 
права, а у свакодневном практичном животу упадљиво 
се испољавали као дволичњаци, лажови, варалице, 
крадљивци, отимачи. Продају вјеровање, а краду и мрзе! 
Како могу? Новац им је једини бог! 
 Недостајала му је потврда моралности у њиховом 
практичном понашању, што би било у складу са оним што 
говоре.
 Наишао је нешто касније, за њега незрелог, период 
када се понадао да партија искрено нуди прихватљиво 
уточиште, она је колективни разум, оличење универзалног 
морала, она гарантује записано и прокламовано.
 Искусио је и потпуније спознао и ту страну своје велике 
заблуде. 
 – Зашто сам тако глуп? – понављао је питање упућено 
себи. Био је, због своје искрености, увијек наиван и лак за 
завођење. Као овца. Сад више није млад ни тако савитљив, 
због свега проживљеног. Није се још увијек предао вјерској 
пракси, читао је вјерске књиге и гајио дубоко поштовање 
према људима за које је сматрао да су прави, искрени и 
упућени и потврђени вјерници. 
Дико је сада, у ратним приликама, упознао нове трговце и 
опсјенаре који изнад свега стављају нацију, одабрани народ:
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 – Бог је наш, кажу. Поистовјећују себе са народом, своје 
интересе свакако. 
 Противници им то свесрдно својим односом равномјерно 
подржавају. Пала су зла на невини народ. Настао лом и 
покољ, у присуству и уз помоћ неких свјетских протува, 
тобожњих развађивача у бијелим униформама. А зашто су 
бијеле, вјероватно да би тако подсјећали на лажне бијеле 
анђеле!? 
 – Нећемо изгинути, Бог је са нама. Ми смо небески 
народ! – чуле су се нове пароле у великој погибији. А људи, 
овце, наставили да блеје и да иду за самозваним вођама. 
 Дикин баџо (пашеног) Мићо,  код кога ће мало боравити, 
био је оличење вјерника са свим људским врлинама. Из 
његових очију увијек је сијао оптимизам и нека дјечачка 
веселост. Неким циницима је то сметало па су га оговарали, 
а он је својом добронамјерном причом, благим ријечима и 
осмијехом све увесељавао. Дјецу је обасипао поклонима, 
а људе лијепим ријечима, савјетима и гостопримством. 
Чак је и полицајце даривао кад су га заустављали у вожњи  
аутомобилом. У кафани није дозвољавао, ако је он позвао 
на јело и пиће, да неко други плаћа рачун. По јерархији 
виши од њега су његова понашања поредили са неким 
њему сличним и називали га „јуродивим Христа ради“. 
Све у свему, такав какав је, баџо је Дики био узор.
 Користио је Дико сваку своју посјету њиховом дому да 
у, обично дуготрајном ноћном разговору са баџом, ученим 
свештеником и љубитељем књиге, провјерава своје оцјене 
и ставове. Добијао је увијек од баџе и духовну окрепу и 
пуну подршку у властитим ставовима. Као и увијек, 
нова разјашњења изнесених дилема и нејасноћа, била су 
му најважнија. То је благотворно дјеловало на Дику и 
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доприносило смиривању његове узбуркане душе. Схватио 
је да се Господ и његове моћи веома ријетко очигледно 
показују људима. 
 А Бог је, неочекивано, њему лично баш у тим најтежим 
ратним данима показао своју присутност и пружио  му 
одсудну заштиту. Било је то тог двадесет и деветог марта у 
Кулуку. 
 На улици није нашао никога с ким би могао разговарати 
о ономе што се чуло, а и топовска паљба је већ утихнула. 
Зато је Дико, послије кратког задржавања у шетњи 
улицом близу цркве, поново покуцао на врата. Отворила 
је сва озарена протиница, његова драга свастика, весела и 
раздрагана због Дикине посјете. Прота је био службено на 
парохији, вратиће се за сат-два.                 
 Одмах му је, након поздрава и распитивања о  
породицама, сервирала ручак, ставивши на сто прво 
ракијски сервис. Кућом се ширио мирис протине старе 
шљивовице и свајине изврсне хране. Дико је гладан трпао 
у уста укусне залогаје, али је прије сваког квасио грло 
гутљајима ракије. Свастика му је нудила разноврсна јела из 
своје кухиње. Била је надалеко, а посебно у свештеничким 
круговима, позната и призната умјетница у куварским 
специјалитетима. Опуштено су разговарали.
 Одједанпут је нешто затресло цијелу кућу. Комплетан 
прозор крај којег је био сто за којим су сједили, изваљен 
је из зида и пао преко хране по површини стола и на под, 
а онда у трену лустер и плафон преко тога. Парчад стакла 
и гелери су се забијали свуда около. Дико је био заклоњен 
дебелим зидом и одмакнут од прозора, а његова свастика је 
пар секунди раније устала да окрене хљеб у шпорету. Чудо 
их је обоје спасило! Да је она остала на столици, погодили 
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би је у главу комади гелера и арматуре од покидане ограде 
дворишта, док је он био на сигурном, заштићен зидом. 
Имали су само по пар огреботина на рукама. Уплашени, 
кад су схватили да је то граната испаљена са оближњих 
непријатељских положаја, потрчали су у другу собу, али су 
убрзо закључили да би сљедећи погодак био у центар куће, 
ако је кућа циљ.                 
 Зато су се брзо  преселили у комшилук. Одмах су на лице 
мјеста дошла два полицајца из станице преко пута цркве и 
увиђајем установили да је граната калибра сто двадесет и 
да је ручно пуњена, те да је у њој било разних жељезних 
комада, шарафа, матица и сјечене арматуре. Видљиви су 
били трагови оштећења црквене фасаде и крова. Разнесена 
ограда испод срушеног прозора је задржала удар гранате 
која би без тога усмртила њих обоје. 
 Увече је дошао баџо па су, након поправка улазних  
кућних врата, сједили у загријаној дневној соби и 
разговарали о детаљима минулог догађаја. Придруживали 
су им се и најближе комшије и пријатељи који су чули нешто 
о томе. Баџо је смиреним тоном, као и обично, објашњавао 
околности у којима се све на земљи догађа и наглашавао 
присуство божје воље и у овом случају. – Бог је овдје данас 
показао своје присуство и милосрђе! – нагласио је.
 Изморена радом и догађајима у протеклом дану, свастика 
је прије њих отишла на спавање. Дики је претходно 
намјестила један од лежаја у дневној соби, с беспрекорно 
чистом постељином.
 Када су њих двојица остали сами у фотељама, наставили 
су разговор о актуелним, ратним, па и неким од раније само 
њима познатим и занимљивим темама.
Догађај гранатирања цркве у Кулуку неће бити заборављен 
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би је у главу комади гелера и арматуре од покидане ограде 
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али ни посебно истицан ни препричаван касније.  
 Послије дводневног боравка, па и поред свега што се 
догађало и духовног опоравка код баџе и свастике, Дико се 
вратио на свој ратни посао.
 Напуштајући канцеларију  осјећао је умор са мјешавином 
бриге и треме, изморен од размишљања и забринут због 
предстојећег усељавања у кућу људи које не познаје и од 
којих је, чини му се, растављен дубоком провалијом. Није 
још спознао димензије провалије, али је био сигуран да она 
постоји.
 – Ево нашег газде – рече Мелча при првом сусрету.
 Била је окружена групом жена муслиманки које су ратне 
дане проживљавале у страху, даноноћно су се криле, не 
због шеријатских правила, него плашећи се за своје животе, 
свјесне да би пред силним и повријеђеним, притом и још 
наоружаним људима, лако могле бити жртве. Окупиле су 
се ту да  виде човјека који носи униформу војске од које им 
се леди крв, да га осмотре и упознају. Оне су тог момента 
Дики дјеловале попут уплашених овчица. Био је збуњен и 
питањем и њиховим изгледом.
 – То никако више не желим да чујем! Ви госпођо, и Ваш 
муж сте газде у својој кући, а ја сам само ваш привремени 
подстанар. Ако тако наставите, ја ћу одавде брзо отићи! – 
осорно је одговорио, и показивао љутњу без потребе, али 
одмах потом је схватио да је претјерао и да нема оправдања 
за било какву сумњичавост. Нико у тој кући није био према 
њему непријатељски расположен. Били су ту пред њим 
безопасни, простодушни људи који су за протекле више од 
три године  преживјели многе патње. О најтежој ће тек на 
крају дознати од Мелче и сталоженог и доброћудног Ферида. 
 Онда је настала краћа тишина у кући као да нико не зна 
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шта би сада требало паметно рећи.
 – Нешто ми је баш нако драго што је овај, Мелћо, твој 
станар дошо. Лијепо ми, бона, лићи на оног нашег комшију 
Ранка! Некако хим слићан говор – проговорила је прва 
Хана, једна од жена из комшилука које су се ту затекле, 
као случајно, а јасно је било да су све оне дошле позване од 
Мелче да присуствују том догађају, и наставила:  
 – Јуће смо га, комшију Ратка који је избјего ‘вам’ и 
станује у Хамзиној кући, замолили да нам мало свира и 
пјева. Па он понио саз. Јао, драга моја ти! Сакрили смо се 
даље од улице у башћу, јер бона, и он се плаши да га не ћују 
њихове избјеглице. Они не воле саз и севдалинку, кажу да 
је то муслиманско.  Дошо је он јуће са линије да се мало 
одмори, пресвуће и тако. Ту су му жена и мали син. А што 
свира и пјева уз саз, немере се описат! Ми смо сви плакали 
кад нам је отпјево ону: „Славуј тица мала сваком пјесму 
дала, а мени је јадном до три туге дала...“. Па кад оно лијепо 
изведе: „Трећа ми је тууууга, ваља умријети“, не зна се да 
ли љепше звући његов глас или саз, обоје се стопе у јено.“
 Хана је подстакла и друге да се распричају као што је 
уобичајено: о времену, о храни, бувљој пијаци, која је била 
ту близу и на којој је Мелча скоро сваки дан продавала 
књиге свог сина који је избјегао у Њемачку, а радио  је 
прије рата у једној средњој школи као професор. Мелча 
је скувала и кафу па су је заједно попили и разишли се 
опрезно,  једно по једно како не би коме скренули пажњу 
на то да се нешто ново догађа у авлији ограђеној високом 
тарабом с капијом која се закључавала. 
 Мелчине коне углавном више нису ни долазиле. Било је 
то само на Дикином дочеку. Шта се с њима даље дешавало 
и како им је било није могао да зна, али ни стигао да се 



Човјек у злу

39

али ни посебно истицан ни препричаван касније.  
 Послије дводневног боравка, па и поред свега што се 
догађало и духовног опоравка код баџе и свастике, Дико се 
вратио на свој ратни посао.
 Напуштајући канцеларију  осјећао је умор са мјешавином 
бриге и треме, изморен од размишљања и забринут због 
предстојећег усељавања у кућу људи које не познаје и од 
којих је, чини му се, растављен дубоком провалијом. Није 
још спознао димензије провалије, али је био сигуран да она 
постоји.
 – Ево нашег газде – рече Мелча при првом сусрету.
 Била је окружена групом жена муслиманки које су ратне 
дане проживљавале у страху, даноноћно су се криле, не 
због шеријатских правила, него плашећи се за своје животе, 
свјесне да би пред силним и повријеђеним, притом и још 
наоружаним људима, лако могле бити жртве. Окупиле су 
се ту да  виде човјека који носи униформу војске од које им 
се леди крв, да га осмотре и упознају. Оне су тог момента 
Дики дјеловале попут уплашених овчица. Био је збуњен и 
питањем и њиховим изгледом.
 – То никако више не желим да чујем! Ви госпођо, и Ваш 
муж сте газде у својој кући, а ја сам само ваш привремени 
подстанар. Ако тако наставите, ја ћу одавде брзо отићи! – 
осорно је одговорио, и показивао љутњу без потребе, али 
одмах потом је схватио да је претјерао и да нема оправдања 
за било какву сумњичавост. Нико у тој кући није био према 
њему непријатељски расположен. Били су ту пред њим 
безопасни, простодушни људи који су за протекле више од 
три године  преживјели многе патње. О најтежој ће тек на 
крају дознати од Мелче и сталоженог и доброћудног Ферида. 
 Онда је настала краћа тишина у кући као да нико не зна 

Петар Р. Васић

40

шта би сада требало паметно рећи.
 – Нешто ми је баш нако драго што је овај, Мелћо, твој 
станар дошо. Лијепо ми, бона, лићи на оног нашег комшију 
Ранка! Некако хим слићан говор – проговорила је прва 
Хана, једна од жена из комшилука које су се ту затекле, 
као случајно, а јасно је било да су све оне дошле позване од 
Мелче да присуствују том догађају, и наставила:  
 – Јуће смо га, комшију Ратка који је избјего ‘вам’ и 
станује у Хамзиној кући, замолили да нам мало свира и 
пјева. Па он понио саз. Јао, драга моја ти! Сакрили смо се 
даље од улице у башћу, јер бона, и он се плаши да га не ћују 
њихове избјеглице. Они не воле саз и севдалинку, кажу да 
је то муслиманско.  Дошо је он јуће са линије да се мало 
одмори, пресвуће и тако. Ту су му жена и мали син. А што 
свира и пјева уз саз, немере се описат! Ми смо сви плакали 
кад нам је отпјево ону: „Славуј тица мала сваком пјесму 
дала, а мени је јадном до три туге дала...“. Па кад оно лијепо 
изведе: „Трећа ми је тууууга, ваља умријети“, не зна се да 
ли љепше звући његов глас или саз, обоје се стопе у јено.“
 Хана је подстакла и друге да се распричају као што је 
уобичајено: о времену, о храни, бувљој пијаци, која је била 
ту близу и на којој је Мелча скоро сваки дан продавала 
књиге свог сина који је избјегао у Њемачку, а радио  је 
прије рата у једној средњој школи као професор. Мелча 
је скувала и кафу па су је заједно попили и разишли се 
опрезно,  једно по једно како не би коме скренули пажњу 
на то да се нешто ново догађа у авлији ограђеној високом 
тарабом с капијом која се закључавала. 
 Мелчине коне углавном више нису ни долазиле. Било је 
то само на Дикином дочеку. Шта се с њима даље дешавало 
и како им је било није могао да зна, али ни стигао да се 



Човјек у злу

41

распитује. Претпостављао је да им није било добро. Само 
је Хана понекад долазила и задржавала се врло кратко. 
Мелча је једном причала да су јој дјеца средила папире па 
да иде код њих у Њемачку. Да ли је доживјела и тај дан, 
није сазнао.
 Текли су дани а с њима и ратне страхоте које су се баш 
тог љета умножавале. Све је брујало од вијести о великим 
ратним страдањима, незапамћеним злочинима над цивилним 
становништвом.
 Дико је по професионалној дужности, а и по новим 
задацима које је добио, редовно пратио све електронске, па 
и штампане медије који су били доступни. Тим путем је 
био информисан о ратним догађајима на територији бивше 
„федеративне заједнице братских народа и народности“.
 Кад се догодио „Бљесак“ био је у родном селу за 
првомајске празнике. Као некад, остале су навике да се 
и у селу прославља Први мај. Позвао га синовац да дође 
на дружење уз ракију и прасетину. Та катастрофа коју су 
доживјели Срби из Славоније страшно је дјеловала на 
његову већ прилично израњавану душу. 
 Пар мјесеци касније „Сребреницу“ и „Олују“ пратио 
је и коментарисао увече највише са Феридом, код кога је 
наилазио на најљудскије виђење тих страшних догађања и 
заједничко саосјећање са паћеницима. Дико је препричавао 
прочитано из дјела ученог теолога и свеца Николаја 
Велимировића о стрпљењу као путу и излазу сваком 
вјерујућем човјеку, а нестрпљењу као највећем узрочнику 
зла.  Парафразирајући ријечи свеца, наглашавао је: 
– Нестрпљење није супротност стрпљењу, већ мудрости. То 
је малодушје и маловјерје. Оно је узрок сваком разочарању. 
Нестрпљење је почетак сваког краја. То је безбожни отпор 
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свему ономе што не разумијемо.
 Док је Ферид, сасвим сагласан, на то додавао куранске 
и сунетске поуке, попут ових: – Ко настоји бити стрпљив, 
Алах ће га учинити стрпљивим, а нико није ништа стекао 
боље и обилније од сабура.  А сабур значи покорност богу 
и мирно прихватање свих искушења – додавао је Ферид.
Тако су њих двојица заједно долазили до универзалних 
закључака о животу, патњи људи, људској издржљивости 
и идејама које се не смију заборављати. А ту чаробну ријеч 
сабур Дикин домаћин је често упућивао Мелчи приликом 
испољавања њених душевних криза, депресивности и 
плача. Он би у тим ситуацијама понављао:
  – Сабур, Мелчо, сабур кад ти кажем! 
 Можда су и ти догађаји доприносили па су Дико и његови 
станодавци постепено уклањали баријере које су између 
њих реално постојале. Некако поткрај љета Дики је дошла и 
супруга Ана па су се односи у кући полако раскрављивали. 
Пошто се нова зима приближавала, пуковник Свемир дао 
је налог да се и Дики довезе четири кубна метра сирове 
буковине за огрев. Ферид је једва чекао да се домогне неког 
физичког посла па је са задовољством сва дрва изрезао 
ручном тестерицом и исјекао на одговарајућу дужину 
и дебљину како би се могла без тешкоћа ложити у алфа 
штедњаку. Сутрадан је имао упалу мишића, али му то 
није сметало, чак му је годило. Јер су му, као у Мешиној 
Тврђави, муке тијела милосрдно ублажавале муке душе.   
 Мјесецима прије Дикиног доласка Ферид се крио 
у својој кући и авлији, плашећи се да га не мобилишу у 
радни вод и пошаљу на линију како би поправљао покривке 
на рововима или радио сличне послове. Сву опасност 
рада у радном воду на првој линији, гдје су му неки 
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свему ономе што не разумијемо.
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испољавања њених душевних криза, депресивности и 
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ручном тестерицом и исјекао на одговарајућу дужину 
и дебљину како би се могла без тешкоћа ложити у алфа 
штедњаку. Сутрадан је имао упалу мишића, али му то 
није сметало, чак му је годило. Јер су му, као у Мешиној 
Тврђави, муке тијела милосрдно ублажавале муке душе.   
 Мјесецима прије Дикиног доласка Ферид се крио 
у својој кући и авлији, плашећи се да га не мобилишу у 
радни вод и пошаљу на линију како би поправљао покривке 
на рововима или радио сличне послове. Сву опасност 
рада у радном воду на првој линији, гдје су му неки 
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најближи пријатељи страдали, Ферид је добро искусио 
претходних ратних година. У вечерњим часовима, када 
су дани окраћали, сви су се укућани окупљали у овећем 
дневном боравку гдје се ложило. Ту су вођени у почетку 
прилично празни и површни разговори који су се временом 
претварали у отворене и искрене пријатељске разговоре о 
свему и свачему, важном и неважном.
 Веома занимљива Феридова прича о доживљајима у 
ратној радној обавези посебно је окупирала Дикину пажњу. 
Ферид је знао лијепо да прича и Дико се одушевљавао 
његовим резонима пуним праве људскости. Причао је како 
су он и његови другови из радног вода правили покривке 
на новим и поправљали оштећене на рововима у пукој 
равници. 
 – Не смијеш, брте, главу помолит, нама те скине снајпер 
са друге стране. Их, колко их је тако настрадало и нашије! 
Радимо ти ми тако и кад смо завршили оно што нам је било 
задато, рече онај официр:
 – Сад ћете се повућ до оних кућа тамо, а преузеће вас 
капетан Мајо. 
 А онда дође тај капетан па дрекну: 
 – Вам, Турци, за мном! Уведе нас у једну магазу, и кад 
затвори врата, рече:
 – Не бојте се, људи, моро сам мало глумит. Слободно се 
раскомотите и реците шта ћете пит и јест. Има ракије, пива, 
сокова. Има меса свињског, а ко то не једе има и овчијег. По 
жељи. 
 – Ми се забезекнули, немеремо вјероват. Е, да ми је само 
да се рат заврши па да одем у тај крај да потражим Мају, 
да га изљубим и захвалим му се на великом људству које 
је показао. Богами ћу тако урадит, само ако доживим и ако 
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ми буде неко помого због превоза, – узбуђено прича Ферид.
Дико се одмах понудио да ће ићи с њим да потраже Мају, 
па ће с њим урадити  интервју за неке новине или други 
медиј који буде хтио објавити. А онда је поновио да су њих 
двоје сада под његовом заштитом и да ће их он штитити 
колико год буде могао.
 Тако је Дико, човјек нејаке психофизичке конституције и 
сам несигуран и уплашен, постао заштитник људи којима 
је рат већ нанио много зла и патње. Постепено је постајао 
све увиђавнији према двоје људи код којих је становао. 
Увјерио се у њихову људскост и поштење. А препознавао је 
и њих и себе, код неких обостраних поступака, у ријечима 
Исидоре Секулић: „Увиђавност је нарочито јака код људи 
усамљених, заборављених, безнадежних: они се боје свега 
и стиде себе.“
 Његова супруга је покушавала да се бави трговином. 
Набављала је преко Дрине козметичку робу и продавала 
на градској пијаци. Да не би плаћала није улазила у круг 
пијаце него је на картонској кутији испред улаза излагала 
нешто мало робе, проводећи већину дана тако. Продаја је 
слабо ишла, али се вријеме трошило на тај начин и у нади 
ишчекивали бољи дани. Једном су је, изненада, панично 
уплашену полицајци приводили у станицу па је то касније 
често спомињала као своје прво искуство с полицијом.
 Мелча је одсуствовала из куће по цијели дан. Само је 
Ферид остајао као заточеник у кући и иза високе авлијске 
капије и ограде.
 Једно вече, сједећи уз ватру, што је полако постајало 
уобичајено, разговор је попримао све приснији карактер. 
Два брачна пара је осим извјесне генерацијске разлике још 
пуно тога раздвајало стављајући ограничења у откривању 
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личних и породичних, а поготово ратом нанесених невоља. 
Дико и његова Ана причали су о својој дјеци, о љепоти 
пријератног живота, о имовини коју су стекли у браку па 
све изгубили, о неизвјесној будућности и другим тегобама 
које их муче. 
 На Мелчи се почесто примјећивала одсутност и нервоза. 
Сушила су јој се уста због дијабетеса па је повремено 
устајала да попије мало воде. Ферид је с великом пажњом 
слушао Дикину и Анину причу тако да је изгледало као 
да преживљава све њихове невоље кроз које су прошли 
и саучествује с њима. Видјело се то и кроз његове кратке 
коментаре и питања која им је постављао. Некако се највише 
занимао за поступке нових мјесних власти према њима у 
граду из кога су морали побјећи са дјецом. Питао их је и 
да ли су видјели те џихад ратнике који су се, како веле, 
у том граду окупили да чине зла по нашој земљи. Онда 
би се обраћао Мелчи објашњавајући јој како зла не чини 
само једна страна – Тим и таквим нељудима не припада 
ни вјера ни нација, они су само злочинци и то ти је! Она се 
љутила на такве његове ријечи па је знала и да га вријеђа. 
Можда због туге коју је носила у души или због шећерне 
болести, сваки пут су је те Феридове непристрасне оцјене 
дубоко узнемиравале. – Сабур Мелчо, сабур! –  понављао 
је Ферид.
 Дико и Ана нису знали баш најбоље да то све себи 
објасне.       
 Мелча и Ферид су мало-помало отворили своје сехаре 
тајни које су крили од свих придошлица, а за које је сва 
чаршија одавно знала. Мелча је почела прво да прича 
о својим свакодневним одласцима у суд и о потуцању 
од немила до недрага. Упитана зашто иде у суд и с ким 
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је у спору она је својим ратним подстанарима испричала 
ужасну родитељску причу о страдању.
 – Ја имам, богу шућур, двоје дјеце из првог брака. Мој 
први муж је умро. Касније сам се удала за Ферида. С њим 
сам родила још двоје. Ето, син ми из првог брака и наша 
заједничка кћи су сада у Њемачкој, као избјеглице. Моја 
најстарија кћер  живи овдје, муж јој алкохоличар, срећом 
још га нико не дира, пате се ту са двоје дјеце у овим ратним 
условима и без посла. Она служи по кућама, чисти и пере 
и тако се хране. Имали смо Ферид и ја једног сина, што 
се оно каже, као златну јабуку. Сунце мамино, Хари мој, 
рахмет му души,  био је омиљен у граду. Није било младог 
ни мушка ни женска а да га није познавао. Без разлике на 
вјеру и нацију. Завршио је овдје средњу техничку школу 
и запослио се као ватрогасац. Уз  рад је студирао вишу 
ватрогасну у граду преко ријеке. И оженио се, сунце 
мамино, прије него што ће рат почет. А кад је рат све више 
пријетио њих двоје се, ваљда договоре да иду, не знам. 
Само једног дана он нама рече:
 – Бабо и мама, ми смо одлучили да пређемо ријеку па 
онда у Мађарску, а одатле ћемо или у Њемачку или код 
тетке у Канаду. Нашао сам везу за прелазак границе, а 
послије ће бити лако. 
 Оно послије мајских догађања овдје, кружиле су разне 
приче о погибијама људи на све стране, па смо се плашили, 
не дао бог, да нам дјеца  настрадају. – Сине, јеси ли ти 
сигуран у ту везу, немој мајку и оца сикират. Знаш ли ти 
да се сада не може свакоме вјероват? – Мелча застане као 
да ће да заплаче, али и сузе застану. Послије краће паузе 
наставља рањене душе мајка своју причу.
 – Он, душа моја, сав зајапурен мени каже: – Ма, немаш 
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личних и породичних, а поготово ратом нанесених невоља. 
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је у спору она је својим ратним подстанарима испричала 
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се, мати, чега плашит, то су момци, раја од мог колеге. Знају 
се одлично. Не брини, биће све у реду. – А ја нисам знала да 
се он том колеги похвалио да има нешто уштеђевине па да 
ће њих двоје с тим да се снађу кад пређу ријеку. 
 Тако се они одлуче да плате тим разбојницима, 
крвницима, не знам како бих их назвала, а не знам ни 
колико су им платили. Јер они на суду сад кажу једно, сад 
друго.  И ето, шта да вам даље причам. Отишли су једне 
ноћи и послије дуго нисмо ништа знали за њих. Прошло је 
неколико недјеља док нас нису позвали у полицију да нам 
саопште да су ухватили двојицу крвника који су побили 
нашу дјецу. Снахино тијело су нашли, била је трудна, а 
његово је сигурно вода однијела. Амааан, душа ме моја 
боли! 
 Настала је потом нешто дужа пауза.
 Истинита и неизмјерно болна прича из уста ојађене мајке 
залупала је у главама Дике и Ане као најјачи чекићи који 
разбијају мождане ћелије. Нису могли ни ријеч да изусте. 
Сједили су заједно још неко вријеме али без разговора и 
повукли се у своју собицу. Превртали су се на каучу као 
заклани пилићи, пребирући у главама сваку Мелчину 
изговорену ријеч и замишљајући детаље тог страшног 
догађаја. Некако пред свитање обоје је савладао сан који је 
нагло прекинуо рафал из аутоматске пушке. Мада су били 
већ навикли на шенлучења повратника са линије, срца су 
им убрзано залупала јер се рафал поново чуо у непосредној 
близини куће. Онда цикну само појединачни пуцањ из 
пиштоља испод самог прозора собице и зачу се узвик: – 
Тетка! 
 Гледали су се у страху. Ана је прва проговорила:
 – Знаш, Дико, да је Мелча мени причала како неки 
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Грдан дође пред зору у авлију, прво прескочи или развали 
капију, испали један метак из пиштоља увис и тако даје 
знак да је дошао по власнике куће да их води на размјену, 
а њихову кућу дају неком донатору или некоме коме  је већ 
додијељена, односно ко је унапријед платио. Шта ћемо ако 
су дошли по њих двоје?  
 – Не брини, одговарао је Дико, нећу ја то дозволити! 
 Изговорио је то сав утрнуо, а свој глас није могао 
препознати. Учинило му се као да неко други то изговара. 
Уједно је експресно размишљао: „Шта да урадим, не могу 
дозволити да их одведу из куће пред мојим очима. Не 
могу се ни сакрити. А како да станем пред њих. Немам ни 
оружја, нити снаге да одгурнем силнике. Дрекнућу да сам 
ја новинар, да ћу о свему што они чине писати отворено, 
те да ћу их сутра пријавити пуковнику Свемиру, па и 
генералу лично.“ Дрхтало му је све од браде до ногу али је 
био одлучан. „Не дам ни њих двоје, а ни свога образа, па 
нека ме убију та људска ништавила!“  
 Свитање је тог јутра најдуже трајало али се нико није 
приближио улазним вратима куће. Дико се спремио и 
отишао на радно мјесто. Кад се послије подне вратио, 
Ана му је испричала шта је јутрос још доживјела. Наиме, 
онако уплашена и ненаспавана отишла је Мелчи у собу и 
испричала како су она и Дико провели ноћ и јутро у страху. 
Мелча јој је само одговорила: 
 – А како је нама било, моја Ана?!
 Послије је у наступу љутње наставила да куне поменуте 
актере исељавања и њихове наредбодавце, повезујући их 
за трагедијом која ју је задесила и називајући их погрдним 
именима с националним увредама. Онда ју је Ферид 
смирено и благим ријечима укорио: – Бона Мелчо, ови 
радници су само мученици и робови, а они што им наређују 
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немају ни нацију ни вјеру, то су људске грдобе, азраили. 
Њима је новац важнији од образа и вјере. Немој, молим те 
тако! Сабур!
 Рат је недуго потом завршен и успостављен какав-такав 
мир. Дико је једва дочекао да раскине уговор са Феридом, 
да поцијепају папир са одредбама о чувању куће и свих 
ствари, да скине са себе биљег заузимача туђе имовине. 
Замолио је да добро прегледају и изброје све непродате 
књиге, није желио да било ко помисли да је присвојио 
неку од њихових књига које је читао и још из њих нешто 
преписивао.     
 Поздрављали су се и плакали сво четворо. 
Ферид је притом гласно плачући више пута понављао:
 – Дико, опрости ми молим те! 
 Његов дотадашњи подстанар био је зачуђен и кроз плач 
одговарао:
 – Па, зашто побогу, опростите ви нама! Ми нисмо били 
увијек довољно пажљиви. Нарочито сам ја понекад био 
груб.
 Растали су се као најрођенији обећавши да ће се у миру 
састајати што буде могуће чешће и обавезно јављати гдје 
се ко од њих налази. Само ако Бог да и свјетлост нових 
мирнодобских дана дуже потраје.
 Дико је од тада па до краја свог живота био обузет 
мислима о Феридовој стрпљивости и људскости. О сабуру 
и његовим универзалним филозофским димензијама, а 
посебно о човјеку који стрпљив брине о себи и о својим 
поступцима, чувајући себе и друге од себе. О правом 
човјеку као највећој ријеткости злог времена.
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КРЏАВИ АГРЕСОР2

  

 Осредњег је раста, поситан, мало погурен, сувих и 
упалих  образа, плавих, живахних очију. Навукао  шубару 
па му савијене ушне шкољке вире на страну. На дебели 
црни џемпер, испод кога се види бијела рубина закопчана 
под грлом, обукао сиву војничку блузу, на ногама му 
поткраћене гумене чизме, а од њих до кољена стижу бијеле 
плетене чарапе у које су увучене фармерке. Говори гласно 
и гледа саговорнику право у очи. 
 –  Било је гадно! Не до бог никоме ко мени, моја ђецо! Ја 
сам у заробљеништву свашта предеверо, све. 
 – Е, ноди, душо моја драга. Видиш онај шушњар –
показује руком.  
 – Ја не знам, дијете, кад то би, мислим да је било у 
септембру деведесет друге. 
 Еј, душо моја, кад су дошли овди, нонде. Тројка. Одијело 
једно, оружје једно. Наша патрола, ја ко је! То је мене 
зајебало, најгоре што су они свезали ону пантљику на се, 
па онда она, вјетар пири, а она на њима пирлија. Ја мислим 
наша војска.  А онда пођоше брзо, мајку му, ако ме, реко, 
не буду видли ту, знаш, оћу да се сакријем, а крмци ми 
подровили, а ја се шћућурим ноде. Нек иду вуда овијем 
путом или онијем. Отиће туд, ко је да је. Нешће овуда да 
ми дође, мајку му, већ обиђе озго.
 – Ништа, брате, сам што један учини:
  –Тррррррррр, устај ђеде, убићу те! Ја вако (диже руке). 

2 Ово је аутентични говор једног Мајевичанина!
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Овај дође један за ову, један за ову руку. Немој се, кае, бојат, 
а ја мал нијесам умро, моја ђецо. Онда су ме туда водили до 
оне гор крушке такише. Водили ме и одвели на неки Раковац. 
 – И ја њима каем: – Оћемо ли сокаком?
 Кае: – Не, само овом страном! 
 – Ама, знаш, боје се нашије. Гор сам дошо, било је њи 
једно седам, осам и је било. Један вако изиђе: 
 – Ђе сте га нашли ? 
 Кае: – Нашли код куће. 
 – Јел имо оружје? 
 Кае: – Није! 
 – Ђеде, јесу ли те тукли? 
 – Нијесу, брате! 
 Кае: – Немој да ђеду фали длака с главе! Гонте га на 
Скакавицу. 
 – А мени остала шубара ту (показује) остале ми и 
ципиле. Јоој, браћо моја, кад сам дошо на Скакавицу, ви да 
сте видли, па то се поломише отуда трчећ:
 – Оде, види агресора!
 А један лети, кае:
 – Па ти таки крџав па агресор? Па оће вако да ме удави 
(ставља руку себи под врат). 
 А ја шједио мало на клупи. Кад један вели: 
 – Оди вам, ђеде, што те станем питати да ми каеш. – Реко 
оћу! 
 – Колко имаш синова?
 – Имам, реко, два. 
 –Ђе су ти? 
 – Реко, ено и оба у Ријеци. А ја не смијем да каем да ми је 
један погино. Душа ме моја боли (држи се рукама за прса), 
ал не смијем да каем. 
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 Он ће ти мени: – Ђеде, да ти право каем, не бој се, само 
ми реци што ваша војска бјежи од наше војске? 
 Реко: – Бога ми, ја не знам. 
 – Како не знаш? 
 Реко: – Не знам.
 Кае: – Де ти мени реци право, ђеде, колко ваше војске има? 
 – Не знам.
 – Како не знаш?
 Реко: – Чуо сам само да се прича да је све од петнест 
до шесетпет година мобилисано и све је обукло и некуд 
кренуло. 
 – А, ђеде, де ми кажи, чиме ваша војска копа ровове, ил 
машином ил ручно?
 – Од моје куће, реко, чују се у међи мотори, руче. 
 – Онда је машином, сигурно.
 А један дошо, мајку му, на ме нешто сматра, а ја гледам 
што ме сматра. Он се вако залеће и сам што ме уфати 
лијевом руком за врат, гурну ми десну у уста и прстима 
ишчупа дојњу вилицу (протезу) из уста, тури  у џеп и оде. 
 Имо сам у њој четири златна, четири сам имо! Дао сам 
за њу онда бика утовљеног, био сам млађи пуно. Није ми 
жао, богами, и не вриједи то сад пуно. Сам сам се препо, 
ама оћел ме удавит.
 Уђосмо у неки ђип па у једно њиово село, ту близу нема 
сат ода. Кад рече шофер оном што ме чува: – Ево милиције!  
Кае: – Устави! – Кога возиш? – Возим једног агресора!
 Он повири у кола. Гледа у ме, кае: – Ти овамо, изађи! 
 И ја изиђем па вак преко јарка, па пред једну кућу. Ту 
шједосмо. Поче и он мене опет испитиват. Кад дође домаћин 
те куће и жена му. 
 – Слушај, ђедо, јеси ли гладан? Да ти дамо мало љеба и 
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меса. 
 Реко: – Не мого, богами! 
 Кае: – Што, ђедо? 
 – Ето, не мого!
 Изнесоше велику тевсију меса на компиру. Оно се месо 
дрма озго, а ја помисли – можда је од моји говеда. Узе онај 
да једе, ал и он поједе два залогаја и остави.
 А води код нас прије на дан причали да је један комшија 
Бабић уићен и да су га заклали. Кад се онај откани од меса 
упита ме: 
 Знаш ли ти, моро би знат, комшију Бабића?  
 Реко: – Знам, како не би знао.
 – Каки је он чоек? 
 – Добар!
 – Је л добар? 
 – Добар!
 – Би л ти, кае, волио да га видиш?  
 А мене воде (показује на трбух) јадника жигну, ко јуче 
заклан чојек. Реко, са ће и мене заклат. – Па, реко, би!   
 Оде војник, тури кључ у врата. Кад ја погледа, мој 
комшија, брате, он је. Изиђе чојек у чизмама жив и читав 
ко и ја. Ко да га нико није кучио.
 И ту напаше око нас они мјештани. Сви моји познати. 
Ама нико не вели, пустите ђеда кући, не смију ваљда, шта 
ли. Сам вели ми један школац старији, прошо свијета: – Е, 
мој ђеде, ја рачуно, болан, да си ти чоек паметан, ти највећа 
будалина. Зашто сав народ утеко, зашто и ти ниси бижо? 
 – Шта ћу, реко, бижат ваки матор. Да ме убију нем 
користи, да ме оставе жива нем користи. Шта ми бог да!
 И туд смо сиђели до увече. Наћераше нас у један 
подрумчић, а на вратима она шклеца старинска. Није се оно 
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попело гор, знаш, па ја вако прстима не би л се ишчупала па 
да бижим. А она шклецну, ја премрије па се шћућури тамо 
у буџак. Реко, са ће доћ онај стражар и рећ: – Шта оћеш? А 
ја ћу му рећ: – Оћу мокрим, брате! 
 Није нико ме пито ништа. И туд је било мирно до увече. 
Уитио се мрак кад су почеле падат гранате. Ја вако слушам 
(приноси шаку десном уху), оклен ли пуцају, не знам, а не 
знам ни оклен падају.
 Ту смо били до, могло је бит осам-девет сати, не знам.
 – Ајд, ђедови, изађите вам!
 Ми изиђосмо. Ништа се не види. Реко онда, фала богу 
кад нисам бижо, не би умио ни отић!
 Оћераше нас преко тесте у једну авлију. Кад, дао бог, 
стоје ту кола, а вам гори лампица, подрум, шта ли је? Не 
би знао. Кад један, мајку му, потеже неку штрањгу, види се 
спрам оно мало свјетла, па виче жени: 
 – Ђе нож? 
 – Ено га на асталу – рече она.
 Он ти узе нож па вако пресијече. Реко, оће, мајку му да 
нас објеси. Приђе мени па дрекну: 
 – Руке на гузицу! 
 Ја се трго и учиним овако (ставља руке на леђа), а он 
оном штрањгом завеза. Свеза нас оба. Наћераше нас у кола. 
Ниђе свјетла нијесу палили. Ниђе. Све полако. Стража 
виче: 
 – Кога возите? 
 – Возимо два агресора! 
 – Јесу л стари? 
 – Један има осамдесет! 
 – Ма, пустите и! 
 – Морамо у команду!
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 Кад они нас доведоше у шток. Душе, прво смо вечерали. 
Кад уђосмо у једну собу у штоку, сви они у соби скочило 
је то мирно, вако пропели се, знаш они затворенаши. 
Шједосмо и ми туд ш њима. Кад ја бројим, седам њи. Све 
лијепи људи, цивиљи. Морем ја туд бит ш њима, морем. 
Сам ако буде шта да се једе, море се живит. Ту смо, ђецо, 
ноћили. Ујутро смо добили чај и љеба. Онда су нас одвели 
на доњи бој. 
 Причо сам људима, ето причам и вама, краља 
Александра официри су ме испитивали, па краља Петра, 
Драже Мијајловића, друга Тита, Караџићеви, Алијини, ал 
нико ме није испито ко тај у штоку, нико. Што ме је пито, 
мајку му, да ми рече да лажем ишта, ништа. Пита ме, а 
гледа там. 
 – Ти си тај и тај? 
 – Јесам! 
 –  Де ми реци колико има твоје фамелије, колико кућа?
 Реко: – Има седамнест!
 – Дај ми реци сваког домаћина, како му је име?
 А ја њему причам.
 – Де ми реци тај први домаћин, колко има мушке ђеце, 
колко женске ђеце? Ђе су му мушка ђеца, ђе су му женска 
ђеца? Ђе он?
 Све сам ја њему искитио. Кад би напошљетку каже он 
мени: – Ко те овди доведе, ајд там, не требаш ти нама таки 
крџав! И показа њима, знаш, вак руком у страну.
 Кад, боже мој, други један бану однеклем и дрекну, а 
издрељио се на ме:
 – Слушај – кае – погледај му очи, шјутра ће он узет 
митрољез па на вас пуцат!  Вечерас ће пријеки суд да ради!
 А мене води жигну (показује на прса)! Чуо сам за тај 
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попело гор, знаш, па ја вако прстима не би л се ишчупала па 
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њиов пријеки суд. Смртна пресуда, ја шта ће друго бит!? 
Само не знам како ће ме смакнут? Волио би, душе ми, да 
пуцају у ме, нег да ме кољу. Нијесам опе знао ни шта је било 
са мојим комшијом. Можда су га туде најпошље заклали?
 Моја ђецо, мене ти један мркаљ уити с леђа за обје моје 
руке, вако за лактове. Гурну ме у онај ђип па вози, вози, 
вози… Док не до’осмо под једну зградурину. Под њу, вако, 
сиђе ђип и мене там неђе у оном мраку угураше. Кае један: 
 – У ову гаражу! 
 Залупише она гоздена врата, набише катанац, ваљде, 
нешто је чагрљало, и више ништа. Ту ноћ сам се, ђецо 
моја, у мраку исповидио, призивајући бога пред смрт. Ма, 
не види се ни прст пред носом, чује се, или ми се чинило, 
неко шуштање, ко да се некуд шљева нека вода. И то буде 
па престане. Опет неки пут нешто удари, знаш зорли, 
јал нешто пуца јал неђе лупе нека тешка врата. Немерем 
докучит шта је, не чују се људски гласови. Ал, ја прво 
чучим па се ондак спуштим на онај цименат пода мном, 
уза неки зид, знаш, суво је, реко, загријаћу мало цименат. 
Шта ћу, почнем се молит богу. Гледам вако у мрак па ко да 
видим моју икону Светог Аранђела.
 О Свети Аранђеле, крсна славо моја, помози ми да 
умрем прије њиове пресуде, кака гођ она била. Па сам се 
почео исповиједати, шапатом сам казивао све чега сам 
се шјетио из свога живота. Не знам само кад сам заспо. 
Ижјутра ме пробуди лупа гвозденије врата и гласови. Сав 
сам се укочио, а лијева страна ми оледенила.
 Нико није спомињо пријеки суд, већ ме одведоше право 
у онај спорски центар, мегдан, како ли се зове. Ту сам био 
два и по мјесеца. Кажу да је било њиови избјеглица преко 
тристапедесет, а ја сам међу њима. 
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 Шеф тога центра није ме шћео примит ал га ови 
примораше.
 И онда једног дана једна докторица, бијели јој онај капут 
и два војника носе ону бијелу канту и ону пумпу. Пршћу 
нам оне деке наше. Попрскаше и одоше. Кад се вратише, 
па она два војника оним пумпицама почеше да праше нас. 
Истом неки, ко сад нонде (показује руком у страну) викну:
 – Агресору, агресору, мајку ли му агресорску, пуне му 
очи нагурај нек цркне!
 Јадна ђецо, кад се она докторица распомами. 
 Кае: – Јел ђед крив што падају гранате? Јел ђед крив што 
се ово ратује? Шефе – кае – деде овог ђеда одавле ликведирај, 
видиш да ће га ови људи смакнут!
 Шеф кае: – Оди вам!
 Ја пођем ш њим и он мени направи ћаге.
 – Ђе мореш овди – кае – да живиш? – Имам, реко, туд у 
првом селу једну сестричину.
 И, богами, одем код те своје сестричине у кућу. Туд сам 
био четири и по мјесеца. Душо моја, ишо сам у Црвени 
крст, онда сам ишо неком двокату. Ондај ми је дошо неки 
правник, нема лијеве руке. Он ме нашјетова и одведе у 
Црвени крст, међународни. Туд он мени направи једну 
молбу да ме размијене. 
 И, Бог даде и Свети Аранђел, моја крсна слава, ја дођо 
својој кући!
 Ал кад дођо, ђецо моја, нађо кућу раскућену. Баба ми 
умрла и сарањена. Ја дошо, а прошла и четересница, није 
јој давана ниједна даћа. Марве нема, жита нема, ништа 
нема. Све однијели лопови, јал њиови јал наши. Ко, туд је, 
ено горе на вр оне косе била линија. 
 А сад ми ви, момци, реците, ви сте школци и там све 
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то читате и слушате, ту палитику. Ђецо моја, ја би реко да 
там у тој Америки, ђе су зашједали они великаши, да не би 
Господа и Светог Аранђела, не би они ништа потписали и 
води још задуго не би било мирно. Још би се крвили међу 
се.
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ИНТЕРВЈУ С БОГОМ

 Љето је те године било паклено. Рат се полако приводио 
крају у присуству миротвораца и уз нoве дивљачке поморе 
људи на свим странама. Лицитирало се на чијој страни 
су већи губици док се код свих попут извиднице јесен 
прикрадала и постепено освајала простор.
 – Чули сте за бабу која прима поруке од Бога и казује их 
високом руководству. Чак је и наша војска уважава и ради 
неке послове по њеним процјенама и упутама. Официр 
високог чина, пуковник, одређен је за њеног пратиоца, 
дали су јој ауто и возача, а добила је и благослов од мјесних 
црквених власти. Тема је супер, било би добро да ви одете 
код ње и направите причу за наш магазин, вас сигурно 
неће одбити. Направићемо сензацију какве још није било. 
Она црта границе наше будуће државе, утиче, човјече, на 
завршне ратне одлуке и на судбину народа, све, вели, према 
налозима свевишњег. Ето, бићете добро награђени ако 
направите моћну причу којој ћемо дати наслов: Интервју с 
Богом!
 Кколико ћу добити? – промуцао је времешни новинар. 
 – Свих сто педесет, наравно ако прича буде ексклузива!
 Гласом и тоном човјека који зна шта хоће, уз загонетан 
осмијех, можда увјерен да је свршена ствар, одговорио је 
уредник. И наставио да прича о свом магазину, о његовом 
новом имиџу, о већем тиражу послије недавне забране и 
поновног повратка читаоцима одлуком суда. Причао је о 
насловној композицији и другим елементима којима ће 
опремити тај интервју, о антрфилеима, фоткама и другим 
илустрацијама. 
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 Иако је увијек био у оваквим приликама опрезан, 
времешни га није пажљиво слушао. Ометало га зујање у 
ушима, због хронично повишеног крвног притиска који се 
јављао нарочито послије вечерњег уживања у ракији од 
непознатог воћа и при јачим узбуђењима. Знао је већ да је 
уредник од ријечи, недавно је добио добар хонорар у кешу. 
 О боже, стотину и педесет! То је много више него 
мјесечна плата ноћног чувара, три пута више од хонорара 
који су ми доскора давале дневне новине. Али шта то значи: 
Интервју с Богом! И ко је та жена? С ким је повезана? Ко 
стоји иза ње? Да ли је то стварно божје указање? Није 
био много богобојажљив, али рат је учинио своје па се 
из потаје периодично помаљао неки страх од више силе. 
Неко ипак управља свим постојећим, у општем лудилу има 
неког система, кошмарне представе догађају се на јави. Бог 
се транспонује у разним облицима и величинама, само је 
човјек сличан мени и оваквим као ја слаб и збуњен. Други 
нису ни уплашени. Или се код њих страхови на потпуно 
други начин испољавају. Ноћу се знао изненада будити и 
уплашен трагати по савјести.
 – Да нисам шта ружно учинио или помислио? 
 Сан би тако сасвим нестајао, а он би се знојио и пребирао 
по свјежим и даљим сјећањима до јутра.
 Његов друг из средње школе, искусан правник, имућан 
домаћин и искрен вјерник (славио је крсну славу, редовно 
пратио веће вјерске празнике, ујутро и увече практиковао 
молитву испред икона и причешћивао се о часном посту), 
пошао је с њим. Замолио га је да свог друга одвезе и да 
буде присутан за вријеме разговора са том женом. Пристао 
је без поговора, али је и код њега била примјетна нервоза 
и невјерица у све то па је набацио и ироничан израз лица. 
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ИНТЕРВЈУ С БОГОМ
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Путем су наглабали о томе како је и зашто ли је војно и 
државно руководство дало значај овој жени и њеној причи. 
 – Слушај ти мене, – говорио је правник – она има добру 
рекламу. Можда ту има пара! Јеси ли ти видио оног што 
хода с њом кад иде код руководства? Он иде испред, 
разумијеш ти мене, иде некако поносно, овако се испрси, 
па онда некако као да је он тај, разумијеш ти мене. Опет, 
Боже ти помози, може бити свашта, све је божје давање, 
поколебао би се нагло и престао бити подругљив.
 Ишли су споро излоканим сеоским путем. Правникова 
бордо застава добро је вукла иако је набила деценију 
углавном по лошим путевима. Небо је било налик на 
кулисе у сали сеоског задружног дома, свјеже осликане 
руком наставника ликовног за годишњу представу на 
соцреалистичке теме. Преко плавичастог истока, високо, 
постројили се сивобијели облачићи слични великом стаду 
оваца које негдје журно замиче. Ближи облаци, као веће и 
тамније мрље личили су на ружна људска лица која као да 
су висила на своду. Са запада се стуморило. Сунце часком 
проспе пријатну топлоту, а потом заклоњено препусти 
сцену вјетру. Звуком и бојама доминирало је откинуто 
лишће као свечарске конфете. Новинар се у себи припремао  
за интервју и као никад до тада био  несигуран у посао и у 
исход онога што слиједи.   
 – Уредник је споменуо да има довољно илустрација за 
текст који ја треба да донесем – говорио је. То су вјероватно 
фотографије о којима се прича у круговима власти и међу 
новинарима. Сам предсједник је, веле, присуствовао њеним 
обредима. Фоторепортери и камермани су то снимили и 
архивирали, а можда већ и продали  странцима? 
 Како су се приближавали кући у којој је жена становала 
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код обојице је расла нелагода. Присјетио се новинар  
давног разговора са игуманом једног манастира који му је 
објашњавао појам: искуство божјег знака.
 – Они који имају срећу да доживе неки знак од Бога, да 
им Господ покаже своје присуство, они постају изразито 
скрушени, испуњени задовољством и не причају о томе, 
само се покоравају Његовој вољи – говорио је онда учени 
клерик, тоном који смирује и задржава пажњу саговорника. 
 – Да ли ћемо мој пријатељ и ја наићи на такву особу? 
Можда је и њена скрушеност и опчињеност божјим знацима 
упадљива? Било би то лијепо!
 Напокон и дефинитивно је одлучио да  интервју 
заснује на њеној верзији приче о божјем доласку, илити о 
реинкарнацији и силаску Бога у њен спознајни круг, и да 
причу испуни интерпретацијом порука које прима. Неће 
се упуштати у нагађања нити конотације о политичким 
димензијама које дио читалачке јавности можда жели. 
Биће тај интервју и занимљив и поучан и тако привлачан. 
Одједном, оте му се и рече наглас:
  – Уредник хоће да ја направим интервју с Господом, а не 
са том женом! – пријатељ се прекрсти, онда и он. – Добро, 
али како?
 – Добар дан, госпођо! Јесте ли ви жена која...? 
 – Јесам, ја сам! 
 – Ми смо, у ствари ја сам новинар једног магазина... Да 
ли сте чули за нас и јесте ли читали?  
 – Чула сам и ви сте нешто писали о мени, тамо сте ме 
назвали бабом и којешта. 
 – Извините, ја ништа нисам о вама писао. Ако дозволите 
данас ћу вам поставити неколико питања, па ако ви не 
желите одговорити ником ништа, онако ћемо попричати и 
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ја ћу се вратити без икаквог написа.
 Позвала их је у кућу. Била је то једноставна, сређена 
сеоска кућа  са великим двориштем. Жена је имала мање 
од педесет година. Понудила је госте кафом и соком. 
Прихватили су. Придошлица је наставио са упорним 
запиткивањем. 
 Почели су од тога како је живјети овдје на селу, како 
успијева да стигне све послове, има ли дјеце? 
 – Имам двоје, рекла је, овдје су са мном. Муж није с 
нама!
 Видим млада сте жена, како вас служи здравље?...
 Она се постепено отварала. Завршила је осмогодишњу 
школу у овом селу. Удала се у сусједно, није се званично 
развела од мужа али нису заједно. Ишли су трбухом за 
крухом у Њемачку, он је и сада тамо. Прије шест година 
тамо је доживјела клиничку смрт и у том стању смрти 
указао јој се Господ. 
 – Угледала сам три сунца и онда се  једно отворило као 
поклопац златног сата и указало се лице, било је то лице 
Господа. Он ми је прво рекао: „Не плаши се, слушај моје 
ријечи!“ 
 Причала је како јој се господ често указује, нарочито 
приликом јутарње молитве, како јој говори шта ће се 
десити у народу и како да она поступа. 
 – Дао ми је савјет да у својоj авлији нацртам границе 
наше будуће државе и ја сам их цртала. Онда ми је казао да 
кољем јагњад, да те границе натапам јагњећом крвљу, месо 
да освјештам у цркви и да дајем нашој војсци. То им даје 
снагу и усмјерава разум 
 – А како сте одређивали крајње тачке границе? 
 – Вођена сам право до мјеста гдје ће бити граница наше 
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државе, Господ ме води. Ту сам налазила стабло дрвета 
које смо подрезивали на реченој висини и постављали 
освјештан и бакром оковани крст...
 Причала је већ отворено о својим путовањима по земљи, 
о постављању крстова у присуству највиших званичника, 
о божјим знацима које је само она виђала на бројним 
мјестима.
 Добио је довољно материјала да састави занимљив 
интервју али са њом. Мислио је да би и читаоци били 
задовољни, а уредник, он, сигурно, не би. Он је тражио 
интервју са Господом, а како га добити? Тог тренутка 
му сину идеја: да предложи госпођи да сутра, за вријеме 
молитве, упита Господа за дозволу да се ексклузивно објави 
овај текст интервјуа у том магазину, па ако дозволи онда  га 
објавити с напоменом да је Господ дао своје одобрење и то 
је то! Прихватила је! Онда су срицали одговоре које му је 
давала како би их сутра могла понављати Господу. 
 То је правнику личило на дјечју игру. 
 Био је видно незадовољан и махао рукама као да тјера 
муве. Срећом она га није гледала. 
 У повратку њих двојица су признали да та жена није 
глупа, а по неким шумовима које су чули закључивали су 
да у кући није ни сама. У тражењу правих закључака била 
је и варијанта да иза свега тога стоји нека секта, па онда да 
је то добро осмишљен посао, а можда и није...
 Док су се враћали истим путем, кулисе неба биле су 
промијењене, сада су личиле на припрему представе са 
библијским, старозавјетним, сценама о потопу. Киша је 
лила као да неко одозго просипа воду из великог кабла, 
посуде у коју је претходно сакупљана. Пут је личио на 
плитко корито мутне ријеке застрто тепихом лишћа који 
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ја ћу се вратити без икаквог написа.
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се под точковима распада и пршти десно и лијево. Брисачи 
су ритмично и немилосрдно шкрипали.
 Сутрадан је било ведрије. Жена која комуницира с Богом 
позитивно је одговорила. Наиме, на новинаров телефонски 
позив и питање:
 – Да ли сте добили одговор од Господа? 
Одговорила му је: – Питала сам, како сам и обећала. Рекао 
ми је Господ да можете објавити све оно шта сам са вама 
причала!
  Наш новинар је успио да наплати обећани хонорар али 
не и да се уклопи у тренд савременог новинарства ни у 
систем вриједности који се дрско наметао.
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ЈУТРО У  ПЕЋИНОЈ  КАФАНИ

 Тек је уполовљена шеста деценија двадесетог вијека. 
Поранило прољеће. Освиће четвртак, још један од бучних 
и посвему узбурканих пазарних дана у Бијељини. На 
Брчанској малти, код дуда, заглавиле  запреге окованих 
гвоздених точкова, отегла се колија више километара, 
цијук и шкрипа неподмазаних осовина и тулија чује се 
чак до Канала и то све од Багремика, поред кућа  Словака 
Шимунових, па и издаље од Циглана. Сељаци који гоне 
воловске запреге раније су кренули од кућа да стигну прије 
на пијацу, док их они са упрегнутим коњима, утркујући 
се, уз звеку и варничење гвожђа и камена, пристижу па и 
престижу. 
 Малтаџија Салко споро наплаћује улаз у градско 
подручје и издаје блокчиће због строге контроле на пијаци 
која је надомак малте. Група жена из града поранила и 
врзма се с плетеним корпама око запрежних кола не би 
ли штагод од поврћа, жита или живе перади, раније и 
јефтиније пазариле.  
 Од Гранапа на Пашиним башчама, односно од 
Диздаревића према центру, у низу с десне стране, поредале 
се радња до радње. У позадини приземних просторија 
су занатлијске мануфактурне радионице, испред су 
продавнице са окаченим производима или ћепенци 
истурени до пјешачког дијела улице. Низ се наставља право 
и у цик-цак: Спасина пекара, вуновлачарска радња, Видина 
содара, па ћурчије, абаџије, сарачи, грнчари, опанчари (њих 
има највише, јер Семберци, Мачвани и Подмајевичани се 
овдје редовно сезонски обувају), бријачнице, сајџинице, 
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златаре, ту су и бурегџинице, сластичарнице, здрављаци, и 
тако право до корза, гдје се на самом десном углу, смјестила 
месара, па се разноврсно занaтство десном страном 
наставља до Зелене пијаце, а одатле према Гвоздевићима.
 С лијеве стране, преко пута вуновлачарске радње, близу 
Видине содаре, кад се прође прво дебло старе липе, налази 
се проширење у коме се смјестила Пећина кафана. Мало 
прије кафане, између зида једне куће и велике тарабе, 
налази се удубљење ширине не веће од пола метра. Ту је 
поставио столицу и сјеo слијепи просјак Радан. Раздањује 
се и док Радан моли и богоради љуљајући се и понављајући 
тугованку у ритму: – О, како је туговати бијела дана не 
гледати! Даруј, брате, даруј, сестро, удијелите мени нешто, 
не пролаз’те ово мјесто! Помозите мени слијепцу, бог 
вам дао здраву дјецу!... – покоји пролазник убацује ситне 
металне новчиће који звецкају у Радановој извраћеној 
шајкачи, а из Пећине кафане се чује пјесма и свирка.
 Веле, шеф Катастра Драгец П. освануо са другарима 
уз музику и пјесму. Ту су с њим: службеник у Катастру 
Бранкица Н, који на трбуху стишће чаробни прим, Пајо 
баштован, Радо кројач, за кога кажу да само ујутро укреше 
шибицу а онда припаљује цигарете једну о другу, Јоцо и 
Симо Б, газде и баштовани, с њима је и Јово Б, најпознатији 
опанчар у граду. Јово се случајно запио са Драгецовим 
друштвом. Ријетко му се то деси, али кад заглави, остане 
до јутра. Конобарица Анђа врти се чило око њих, напојница 
не мањка. Промет и зарада за газду, као и њен бакшиш у 
једној оваквој ноћи позамашни су. 
 Никоме није чудно за Бранкицу, Раду и Пају али 
најчудније је свијету који се окупља пред улазним вратима 
кафане па вирка унутра, откуд ту браћа Јоцо и Симо Б, 
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њих је ријетко кад ко видио у кафани. Богати су и вриједни 
баштовани, а рано је прољеће, расада приспјела за продају 
и пуни су брига. Вида, Јоцина жена, сигурно је већ на 
пијаци, а Симина госпођа сад спрема доручак дјеци која 
иду свако на свој посао, или храни велико јато голубова 
које Симо с љубављу узгаја. Чуде се и за Јову опанчара, тај 
је увијек у радњи са својим калфама и шегртима, обучава 
их и контролише, строг је али и родитељски доброћудан. 
Ето, деси им се и ово, сви они не могоше одбити Драгецов 
позив „на по једну боцу бијелог са содом или шта ко воли“.
 Крај састављена три стола стоје Дикан с тамбурицом 
и Омер Ћоро с фрулицом, они су од синоћ ту, а у неко 
доба ноћи дошла је у кафану и придружила им се Мара 
Ђорђанова. Анђа је у први мах хтјела да је отјера из кафане, 
али Драгец рече да јој наточи једну на његов рачун и тако 
Мара остаде.
 Најљепше пјева и свира на приму Бранкица Н. На 
репертоару су му углавном пјесме Софке Николић и 
друге староградске, онда шири избор мађарских романси, 
наметне се  и покоја врањанска, све оне разгаљују душу, 
ваде флеке из сјетне младости, траже нове наруџбе вина 
или ракије. Код неког, као што је Пајо, мало-мало па потеку 
сузе, он их и не брише, већ му капају низ необријану браду: 
„Имам једну жељу“, „Тужна је недеља“, „Сунце жеже“, па 
народне хит пјесме овог доба: „Сироче сам“ и „Стаде се 
цвијеће росом китити“. Бранкица пјева први глас, Драгец 
га зналачки прати, обојица су чланови КУД-а,  Драгец је 
још увијек и глумац аматер, Бранкица је проширио трбух 
па сад не глуми јер му више не пристаје улога љубавника. 
Посљедњи пут је глумио Шацу у „Попу Ћири и попу 
Спири“. Сви остали за столом и у кафани подржавају 
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пјесму како ко умије. Гласови су  промукли и кафански 
раштимани, али прим се не да. Одјекује весела музика из 
Пећине кафане.
 Пајо је дјелимично паралисан, ударио га шлог у десну 
страну. Кад је тријезан, забацује ногом и мало теже ради 
десном руком, али кад се напије, онда га обавезно мора 
неко водити. Ујутро ће по њега доћи Пишта Ш. с колицима 
и магаретом, успут му је, а и добри су пријатељи.  Пајо му 
често даје савјете о баштованлуку. 
 Све воња на алкохол и устајалост. Под је јуче поподне 
науљен да се лакше чисти блато и премазан је карболом 
да би уништио евентуалне „стјенице и другу гамад коју 
ту доносе посјетиоци нарочито пазарним даном“, вајка се 
конобарица Анђа. Она је зато тражила помоћ од газда Пеће 
да јој пошаље момка како би уредили локал пред пазарни 
дан. Није ни очекивала посјету овако важних и угледних 
гостију какви су Драгец и његово друштво. 
 Анђин поглед се понекад сусретне са Драгецовим па 
се она с видним узбуђењем често погледа у огледалу и 
поправља фризуру, онда га опет укосо простријели баченим 
оком провјеравајући да ли је то било случајно или му се 
она стварно допада. Драгец се ријетко задржава у другим 
локалима. Његово је стално мјесто хотел „Дрина“, тамо 
има свој сто и сав пратећи штимунг. Он је, иначе, честа 
мета чежњивих погледа добро држећих госпођа, понека га 
и улови, све зависи од погодне прилике.
 А и браћа Б, па и Јово опанчар, ако који пут годишње 
одсједну онда је то увијек у хотелу Дрина. Они су обавезно 
у тим приликама са својим госпођама, ово је изузетно. 
 Мирис карбола у Пећиној кафани још није сасвим испарио 
иако су прозори и врата кафане непрестано отворени.
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 Пјесма и свирка се преплићу и смјењују. Кад Бранкица 
и Драгец престану, онда се гости окрену Омеру и Дикану 
да их ови забављају. Омер Ћоро прати на фрули сваку 
пјесму али кад га прозову он им одсвира коло „јеремићку“. 
По томе су га и прозвали бијељинским Савом Јеремићем. 
Његово радно мјесто је на ћошку с почетка корза, с лијеве 
стране, преко пута месаре. Ту су зазидана врата па је остала 
ниша и праг, као створено мјесто да Омер постави корпу 
напуњену печеним бундевским сјеменом које продаје на 
чашицу уз пратњу свирке са фрулице. 
 Дикан с времена на вријеме дјелује болесно изгубљеног 
погледа али наиђу дани када се нормализује и дјелује сасвим 
стабилно. На његовој огуљеној гитари само су двије жице 
које Дикан ритмично удара прстима десне руке забацивши 
сламени мексикански шешир за врат, а кроз ријетке брчиће 
„а ла мексикано“ и још рјеђе зубе, почиње да рецитује:
 – Мој пас има мене и ја сам му вјеран друг и тако у круг!
 Потом подигне глас и замахне десном руком: 
 – Стево, Стево, пази на крило лево, Омере, Омере, пази 
да се то обере, Османе, Османе, пази да ко не остане!... 
 Успут запјева неку  мексиканску, а онда му се сви наглас 
смију и аплаудирају. Задјену с времена на вријеме по неку 
новчаницу за жице његове гитаре. 
 Добије и Омер у џеп, али му се чини да треба више 
да добије, љубоморан је на Диканове новце. Омер, и не 
само он, сматрају Дикана лудим, али он је у ствари само 
оригинални бијељински боем. 
 Мара Ђорђанова дјелује утучено, прилично је оронула, 
лоше изгледа и у лицу и тијелу, а и одјећа јој је лоша. Скоро 
је у дроњцима, сукња спуштена на лијевој страни, десна 
страна сукње као да је подрезана, чарапе на мјестима 
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продеране па се види кожа на поткољеницама, џемпер 
шупаљ на лактовима и укриво закопчан на осушеним 
грудима, марама плишана видљиво излизана, али коса јој 
је уредно сакривена испод мараме и лице без много бора и 
брада без висећег подвољка.  Кад се пажљивије загледаш 
у Марино лице, примијетиш да је у младости била врло 
лијепа. Прича је чаршијска, уобичајена па тако и позната: 
 „Мара је, кажу, прије рата била најљепша цура у 
Финцијевој јавној кући. Привлачила је богате муштерије 
чак из Шапца и Београда. А прије тога, јединица у 
богатог оца, па несрећно остављена, неудата, да би се као 
усједјелица пропила и одала проституцији.”
 Док се друштво весели, пије и забавља, Мара сједи 
поред зида невелике кафане, ближе је шанку, пуши и пије 
ракију из чокањчића коју јој гости наручују. Тихо кашље 
па се повремено зацене, а кад се поврати одгега  у ћошак 
кафане да избаци нешто из уста у пљуцу, округлу плићу 
емајлирану посуду, која је законски обавезна у свим 
друштвеним просторијама. Нешто  с времена на вријеме 
прича сама са собом смијешећи се и одмахујући понекад 
руком. 
 У једном моменту, у сами расвитак, досјети се први Радо 
да позове Мару да сједне за њихов сто, Мара некако нерадо 
принесе своју столицу између Раде и Паје. Дикан и Омер 
и даље стоје са стране и повремено изводе своје тачке кад 
престане свирка и заједничка пјесма. Дикан упадљиво 
избјегава Марину близину и закреће главу од ње. Мара се 
понаша равнодушно, у њеном погледу се начас примијети 
израз гордости и тада се у њеним модрикастим очима 
појави мало сјаја. 
 Радо одједном устаде и рече Бранкици да засвира ону 
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„А што ти је, мила кћери, јелек раскопчан“. Прихватише 
сви умјереним тоном, а Радо и Пајо врло бучно. Пајо има 
снажну љевицу десна рука му је опуштена и као натечена. 
Подигоше Мару са столице и помогоше јој да се попне на 
сто. Она прихвати њихову помоћ, усправи се на столу и поче 
раскопчавати подебели сиви џемпер љуљајући се ритмично 
у куковима. Сви ућуташе само Бранкица затворених очију 
настави пјесму и свирку, затим нагло убрза ритам и поче: – 
Ево банка, Цигане мој...
 Кафана се у моменту претвори у концертну салу, већа 
група пролазника,  који су љубопитљиво већ били пред 
вратима, навали у кафану. Неки тапшањем подржавају 
ритам, а Мара се, као у трансу, окреће око себе  на столу, 
гази опанцима по тањирима и мрви све редом. 
 Нико није ни примијетио да је Дикан прислонио своју 
тамбуру уз зид испод прозора и истрчао на бочна врата у 
мало двориште. Иза куће у којој је Пећина кафана, тачније, 
између зида и ограде налази се узак простор испод стрехе, 
заклоњен комшијском кућом у коју се улази с друге стране, 
тамо од Галамић сокака. У том заклоњеном пролазу Дикан 
се наслонио на зид, груди му се надимају, из стомака се 
диже мучнина на повраћање, у глави као да му свирају 
возови. Не зна шта да очепи: и плаче му се и повраћао би. 
– О, Боже, ко сам то ја и шта сам ти крив? Ако изгледам 
понекад луд, нисам глуп. Немој ме кажњавати за туђе 
гријехе. Ако ми дамари овако заиграју, па нисам ја за то 
крив. Никад не учиних велику лудост. Моји гријеси су 
ситни, ја то знам, а и ти сигурно. Они који се мени смију и 
ругају не знају шта њих чека. Свако има бар мало лудости. 
Ја знам да имам више. Али сви ми свакога дана једни пред 
другим полажемо испите људскости. Нећу ја да будем као 
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они. Сваки од ових има жену код куће и барем по једну 
још, а ја немам никога више. А она и ова, једног ће дана да 
ми дођу, да ме моле да  опростим за све. Не, нећу ниједну 
примити! Хоћу, хоћу, примићу само њу, јашта ћу него 
примити. 
Нешто горко му узлети у грло из стомака и поче тихо 
рецитовати: 
 И у школи живота био сам понављач
 Моја је прича проста, као и ја што сам
 И у тој простоти има неког чара
 Понекад не знам ни шта сам, ни ко сам
 Јер за смушеност имам много дара...

 Тог тренутка у глави му престаде бука, као да му се у 
души просвијетли. 
 Онда се он, Дикан, нагло окрену, улети у кафану па ту 
мало, на кратко, застаде. Кафана је баш тог тренутка на 
врхунцу кључања. Мара изводи своју тачку.
 Наједанпут се Мара оклизну и сједе на сто са којег је 
већ био спао столњак, сукња јој је уздигнута, испод сукње 
синуше голе бедре, на мјестима модре од проширених вена 
и крвних подлива. Она наједном искриви лице као да се 
насмијеши па онда га покри рукама и заплака. 
 Десно поред прозора, за кратко као у страху, стоји Дикан 
и гужва свој мексикански шешир, онда нешто гласно викну 
и излети напоље не понијевши своју тамбуру. 
 Сви се разбудише. Нико не би знао тачно да преприча 
шта се то у ствари догодило, а поготово да протумачи 
појединости. Свакоме остаде да причи дода нешто своје.   
 Пијано друшво се поче разилазити као и успутни 
знатижељници. Само Драгец изађе у башту кафане на 
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бочна врата. Анђа му поможе да се умије на ручној пумпи. 
Он стави на главу свој фини шешир, полуцилиндар, мало 
поправи сако и кравату и оде у Катастар на посао. Корак му 
је чврст, држање усправно, узвраћа поздраве познаницима, 
дамама скида  шешир, као да је сву ноћ спавао. Бранкица 
има слободан дан, па он и друштво одоше женама „на 
језике за доручак“, како се то каже.
 Улица оживи, превладаше познати гласови и повици: 
 – Жене, игала, игала, герме тазе, игала!...
 – Крпим лонце, поправљам кишобране!
 – Миш бели срећу дели...
 Момак који продаје буреке носи дводјелну канту на 
прсима, са стране из џепа канте узима по комадић хартије 
исјечене од врећа и виче: – Бурек врућ, са сиром и с месом, 
извол’те!
 Један кривоноги младић гура  дрвену троколицу уз 
повике: – Клакери, шабесе, сода-вода!... 
 Шкрипе воловске и коњске запреге, точкови лупају 
покоцканом улицом, свијет се комеша. Четвртак је, народе, 
пазарни дан у Бијељини.
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(П)ОЛОВНИ ЖИВОТ

 Још неожењен, а већ зашао у четрдесете. Има таквих 
момака на десетине и у сваком селу. Надошле такве 
године, као нека нова губитничка мода. Женидба младића 
и удаја дјевојака у селу постали су ријеткост. Прође по која 
година па се роди дијете на радост цијелог села. Некада 
је у овом селу као и у цијелом подмајевичком крају било 
најнормалније да се момци жене чим пређу двадесет.
Дјевојке се удавале још и раније. Изузетак је ако момак 
или цура имају неку ману. Понеки би се женили и прије 
одласка у војску. Ожени се засваки случај да га цура, коју 
је заволио и која би му радо пошла, због дуге одвојености 
не заборави. По оној народној: далеко од очију, далеко од 
срца, јер могла би се лако заљубити па и удати за другог 
док њен вољени не одслужи војску. A овако барем остаје 
са његовим укућанима, они ће је пазити и његовати док се 
муж не врати. И писаће јој најљепша писма из војске. 
 Ако се не ожени прије, послије војске било је уобичајено 
да се спрема женидба у договору са дјевојком и са 
родитељима на обје стране. Или су се претежно родитељи 
о свему договарали: о просидби, о свадби, мирџијама, 
па и обостраним даровима и осталом, све по старинским 
обичајима.
 Момци су, прије свега, себи бирали дјевојке за женидбу. 
Прво би се од више дјевојака са којима се момак састаје 
на вашарима или на прелу и сијелу у комшилуку, или код 
њене куће, наравно уз дозволу и сагласност дјевојачких 
родитеља, одабрале њих двије-три које су му најдраже. 
Са њима би момак озбиљније поразговарао и сваку питао: 
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да ли би се удала за њега, да ли би се с тим сложили 
њени родитељи, да ли би му могла дати неку гаранцију 
„обиљеж“2 или се већ обећала неком другом момку? Није 
баш да се није знало коју дјевојку момак највише воли, али 
свака од одабраних му је драга и није увијек био  сигуран 
да ли она коју он највише воли исто осјећа према њему. 
Тако и дјевојке.
 Максо је, још док је био око двадесетих, лудо био 
заљубљен у Нену Семберку. Вољела је и она њега, барем 
је тако говорила. Причали су о будућем животу и о браку; 
упитао је једном да ли би му пошла и она је одмах пристала. 
– Није потребно да нам се родитељи договарају, довољно је 
то што се нас двоје договоримо – говорила је Нена Макси.
Нешто му ту није било сасвим јасно, али прихватио је.
 Дала му је чак и обиљеж, једну струку дуката. То 
је цурски  ђердан око врата у коме је на посебан начин 
свиленим концем повезано десет малих дуката. Зашто 
је дала баш десет, није било објашњења, али то је њему 
било читаво мало богатство. Када би се само дукати 
продали, могла би се у почетку самостално одржавати нова 
породица. Дукати су дати и узети у тајности, родитељи на 
обје стране нису ништа о томе знали. Момак и дјевојка 
су се договорили да Максо дође с најбољим другом једне 
суботе увече, али што касније када њени родитељи буду 
заспали. Она ће се украсти и сама с њима поћи.
 Такав је био договор и Максо је то максимално 
поштовао и држао у тајности, чак је и струку дуката носао 

2 Ријеч обиљеж је локализам, а означава вриједну ствар коју дјевојка 
даје момку, као гаранцију да ће одржати обећање и удати се за њега. 
То је ствар која обиљежава договор.
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да ли би се удала за њега, да ли би се с тим сложили 
њени родитељи, да ли би му могла дати неку гаранцију 
„обиљеж“2 или се већ обећала неком другом момку? Није 
баш да се није знало коју дјевојку момак највише воли, али 
свака од одабраних му је драга и није увијек био  сигуран 
да ли она коју он највише воли исто осјећа према њему. 
Тако и дјевојке.
 Максо је, још док је био око двадесетих, лудо био 
заљубљен у Нену Семберку. Вољела је и она њега, барем 
је тако говорила. Причали су о будућем животу и о браку; 
упитао је једном да ли би му пошла и она је одмах пристала. 
– Није потребно да нам се родитељи договарају, довољно је 
то што се нас двоје договоримо – говорила је Нена Макси.
Нешто му ту није било сасвим јасно, али прихватио је.
 Дала му је чак и обиљеж, једну струку дуката. То 
је цурски  ђердан око врата у коме је на посебан начин 
свиленим концем повезано десет малих дуката. Зашто 
је дала баш десет, није било објашњења, али то је њему 
било читаво мало богатство. Када би се само дукати 
продали, могла би се у почетку самостално одржавати нова 
породица. Дукати су дати и узети у тајности, родитељи на 
обје стране нису ништа о томе знали. Момак и дјевојка 
су се договорили да Максо дође с најбољим другом једне 
суботе увече, али што касније када њени родитељи буду 
заспали. Она ће се украсти и сама с њима поћи.
 Такав је био договор и Максо је то максимално 
поштовао и држао у тајности, чак је и струку дуката носао 

2 Ријеч обиљеж је локализам, а означава вриједну ствар коју дјевојка 
даје момку, као гаранцију да ће одржати обећање и удати се за њега. 
То је ствар која обиљежава договор.



Човјек у злу

83

у њедрима. Дошли су у новом фићи Максиног највјернијег 
друга и рођака Јове. Јово је био положио возачки испит. 
Када су пришли близу цурине куће угасили су свјетла и 
тихо ушли у авлију. Изненадили су се упаљеним свјетлима 
и гласовима који су се чули из куће. Јавили су се домаћину 
којег су затекли видно узнемиреног и уплаканог, мајка се 
затворила у соби, гласно плакала и нешто неразумљиво 
говорила. Дотрчале су већ и прве комшије. 
 Отац Ненин је непознатим дошљацима саопштио да му 
се кћерка удала крадом прије неки сат времена. Још не знају 
ни гдје је отишла нити за кога. Понудио их је ракијом. Максо 
и Јово су се претходно представили Нениним родитељима 
и објаснили зашто су дошли. Мало су посједили, попили 
по неку чашицу и сазнали од комшија и то да се дјевојка 
удала за момка из истог села. Као и са Максом и с тим 
момком је дуже ашиковала. Он је већ запослен у граду и 
њу је поодавно убјеђивао да пође за њега јер ће јој у браку 
обезбиједити лијепу будућност. Завршио је факултет и 
ради на државном послу. Довољно за почетак, остало ће се 
све стећи. 
 Максо је, иако дубоко разочаран, Ненином оцу вратио 
струку дуката, извињавајући му се. Отац и мајка су се, 
онако узнемирени Ненином удајом још  више потресли 
сазнањем да је Нена раније Макси дала дукате, па су му се 
богзна како захваљивали. Говорили су, колико се сјећа, да 
је то риједак случај и томе слично. Максу то није дотицало. 
Осјећао се превареним и осрамоћеним. Како сутра људима 
погледати у очи? Пуче брука по цијелој околини. Ипак, 
поздравили су се љубазно као најрођенији. 
 Кад је дошао кући, Максо је све натенане испричао 
својим родитељима. Од те па наредних ноћи ни он, а ни 
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његови укућани нису имали мирног живота и сна. Није 
више ходао по вашарима и сијелима. Није му било ни до 
цура. Радио је сезонске пољопривредне послове некако 
без воље, али морао је. Често је налазио друшво  у селу са 
којим је утапао тугу у пићу. Дјевојке, поготово по његовој 
жељи и замисли, није било ни на помолу. Самовао је и ноћи 
проводио у дворишној уџери без женског присуства. Тако 
су му протекле године за које је сматрао да су изгубљене и 
половне као изношена одјећа. 
 Ускоро се и заратило. Максо се спремао да се одазове 
на позив резервне војне јединице у којој је имао ратни 
распоред. Отац је, иначе, већ дуже вријеме поболијевао, 
али то што се десило сину и ненадани нови грађански рат 
су га је скоро дотукли.
 Мајка се боље држала, тјешила је и себе и Максу:
 – Неће рат дуго потрајати. А родила се, ваљда, једна цура 
и за мога сина. На крају крајева може и нека млада удовица 
или распуштеница да ми буде снајка. Пронаћи ћеш ти њу 
па ће мајка да се весели! Пазићу је ко очи у глави.
 Понављала је Ружа те ријечи као научену пјесмицу 
или молитву сваки пут кад би Максо долазио с линије 
да се пресвуче и мало одмори. Срећом није био далеко 
распоређен. Био је артиљерац па су били на положајима, 
додуше у рововима, али у сусједним селима. 
 На те мајчине ријечи Максо се мало и љутио: – Мајко, 
ионако ми је живот полован и олован, па зар да доводим 
какву половњачу за жену и то теби на терет. Шта ће ти?
 Рат се, с Божјом помоћи и чудом завршио! Године 
пролетјеше к’о мутна вода. Отац се првог мирнодопског 
прољећа разбоље и послије неколико дана проведених у 
болници довезоше га кола погребног предузећа у њиховом 
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скупоцијеном сандуку са осталом опремом. Власник 
погребног предузећа узе велике паре. Оно мало пара што 
су родбина и комшије, по обичају, стављали на мртваца 
приликом цјеливања једва покри остале трошкове. Максо 
западе у нове дугове. 
 Послије очеве сахране смишљао је како да настави 
ионако тежак живот. Пало му сљеме на тјеме, како се 
то обично каже кад младић одједном постане домаћин. 
Мутно је и несигурно вријеме. Рат је недавно завршен и 
постигнут је мировни споразум у Дејтону. Сваки нормалан 
човјек радује се миру, ма какав он био. Биће можда сада 
мирна Босна. Осим тога створена је Република Српска као 
додатна гаранција мира и опстанка, мада још није коначно 
утврђена линија разграничења са другим ентитетом, 
Федерацијом БиХ. Али опет много људи је изгинуло. Жао 
му је свих невино страдалих, али често размишља о својим  
погинулим друговима. На сву његову животну муку 
почесто легне туга па се навуку црни облаци, чини му се 
као да ће опет смак свијета. Опет се разведри.
 Има хране довољно и за њега и за мајку Ружу али се не 
види сигуран начин стицања прихода у будућности. Други 
његови вршњаци одлазе у Њемачку и друге западне земље, 
као и прије рата. Осим тога виси питање неизвјесности око 
тога којем ће ентитету најближи град припасти, а његово 
село је ту у непосредној близини. 
 Срећом или несрећом прошао је Максо лично кроз рат 
и ровове без физичких повреда али са пуно психичких 
траума, промрзлина и неке необјашњиве хладноће у 
костима. Нарочито се лоше осјећао када би размишљао о 
свему преживљеном у тим ратним данима, а мучила га је 
и честа несаница и нека чудна тјескоба кад би се нашао у 
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присуству више људи. 
 Како је отац одавно поболијевао он је још за живота 
ријешиo питање Максиног насљедства. Плашио се да 
неко не би окрњио дио имања продајом. Записао је он то 
потанко све, мада  својим ријечима и невјештим рукописом 
у некој врсти неовјереног тестамента који је држао међу 
најважнијим кућним папирима. 
 Ишчекивао је синову женидбу, али пошто се 
одуговлачило, говорио је све чешће пред сином и супругом 
Ружом, Максином мајком, да послије његове смрти одмах 
сву имовину преведу њему, сину јединцу, молећи га притом 
да се што прије ожени, ако је икако могуће док је отац још 
жив, а ако не може нека то уради убрзо по његовој смрти да 
се овако лијепим имањем шире и уживају Максина дјеца и 
унучад. Кад већ он, отац Максин, није имао среће да има 
више дјеце и да барем дочека унучад. Цијели свој живот 
провео је обрађујући, уређујући па и проширујући своје 
имање које није било велико, али је имало лијеп положај 
у селу. Окућница, поврће, воћњак, тридесет дунума 
оранице и десет дунума грабове шуме. Бунар је ископао у 
авлији дубок тридесет метара, са увијек хладном и често 
контролисаном здравом водом. 
 Није дуго прошло од очеве смрти добише позив од суда 
мајка и Максо. Она се одмах и без размишљања одрекне 
читавог насљедства у Максину корист, мада још није био 
ожењен. На Ружино питање о женидбеним плановима 
Максо би одговарао:
 – Шта ћу, мајко, нема те цуре која би се могла с тобом 
слагати, нарочито кад ја будем ходао за послом. Мислиш 
ли да су данашње цуре онакве каква си била ти? Данашње 
хоће друштво, нови мобилни телефон, да слушају музику, 
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скупоцијеном сандуку са осталом опремом. Власник 
погребног предузећа узе велике паре. Оно мало пара што 
су родбина и комшије, по обичају, стављали на мртваца 
приликом цјеливања једва покри остале трошкове. Максо 
западе у нове дугове. 
 Послије очеве сахране смишљао је како да настави 
ионако тежак живот. Пало му сљеме на тјеме, како се 
то обично каже кад младић одједном постане домаћин. 
Мутно је и несигурно вријеме. Рат је недавно завршен и 
постигнут је мировни споразум у Дејтону. Сваки нормалан 
човјек радује се миру, ма какав он био. Биће можда сада 
мирна Босна. Осим тога створена је Република Српска као 
додатна гаранција мира и опстанка, мада још није коначно 
утврђена линија разграничења са другим ентитетом, 
Федерацијом БиХ. Али опет много људи је изгинуло. Жао 
му је свих невино страдалих, али често размишља о својим  
погинулим друговима. На сву његову животну муку 
почесто легне туга па се навуку црни облаци, чини му се 
као да ће опет смак свијета. Опет се разведри.
 Има хране довољно и за њега и за мајку Ружу али се не 
види сигуран начин стицања прихода у будућности. Други 
његови вршњаци одлазе у Њемачку и друге западне земље, 
као и прије рата. Осим тога виси питање неизвјесности око 
тога којем ће ентитету најближи град припасти, а његово 
село је ту у непосредној близини. 
 Срећом или несрећом прошао је Максо лично кроз рат 
и ровове без физичких повреда али са пуно психичких 
траума, промрзлина и неке необјашњиве хладноће у 
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присуству више људи. 
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хоће дружење. Неће ниједна да копа и плијеви поврће, да 
пере и кува у кући. Ако ја негдје изађем и она хоће за мном 
или оде на своју страну. Размисли, мајко!
 – Пробај онда, сине, и ти као и рођак ти Јово да одеш у 
Швајцарску. Видиш како он и његови данас лијепо живе.  
Питај га да ти помогне. Рече једног дана напокон, мада 
невољно, мајка свом јединцу.
 Не би дуго, одлучи се Максо. Среди, уз Јовину помоћ, 
неопходне папире и оде у Швајцарску те му овај нађе 
лијеп посао код једног прецизног механичара, са радњом 
у приземљу властитог дворца у центру Шафхаузена, 
прелијепог градића. Максо поста шегрт код хер Ханса. 
 Супруга му, госпођа Хелга, иако средовјечна, тешко је 
процијенити колико, али је сигурно старија од Максе,  дивно 
је изгледала, а њене одаје и хаљине, а посебно шлафрок, 
ширили су угодан скупоцјен мирис. Дјеце нису имали. 
Максо је у почетку збуњено али послије посла непрекидно 
с дивљењем пратио госпођине покрете и ужурбано учио 
њемачки језик, како би се боље сналазио у дијалозима који 
су обично с њом кратко трајали. Допуњавао је упорно своје 
шкрто школско знање њемачког. 
 Било је много лакше с газдом, мајстором. Одмах је 
заволио Максу, који је брзо учио занат. Мало-мало па би се 
чуло газдино: – Зер гут Макс, зер гут!
 – Данке, данке шен! – одговарао би Максо.
 Госпођа Хелга би понекад, очи у очи, дуже задржавала 
свој директан поглед, као да му за нешто упућује пријекор. 
То би га збуњивало. Ноћу би будан о свему, па и о томе 
размишљао и дуго се превртао у удобном кревету.
 И тако је текло вријеме у Максином животу и раду у 
Швајцарској код дивних људи. Дани, мјесеци па и непуне 
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двије године били су слични. Лијепо је зарађивао, живио 
и доносио мајци у село приликом краћих и дужих одмора, 
али није био трошкали већ је остављао већи дио зараде 
у тамошњој банци, на сигурном за будућност и за разне 
планове. Само му је жена недостајала. Али, да му је оваква, 
ух!
 Изненада једне ноћи умрије газда Ханс, покоси га 
мождани удар. Туга, страх, неизвјесност и забринутост 
над будућношћу падоше Макси на плећа. Госпођа Хелга 
поднесе све као божје давање и радну обавезу. Пустила је 
мало суза док су Ханса спуштали у бетонску породичну 
гробницу. Убрзо, послије краће рутинске церемоније, 
окренула се сређивању текућих послова и документације 
у вези са власништвом над кућом и радионицом. Говорила 
је Макси да посао не смије стати, јер било је много раније 
наручених послова. 
 – Треба наставити рад и нормалан живот! – наглашавала 
је  Хелга и притом почесто грлила Максу, прислањајући 
га на велике груди. Максо је дјеловао ожалошћенији од 
госпође Хелге. Али му је пријао топли госпођин загрљај, 
иако му није био сасвим јасан повод за такве загрљаје. 
 – Ма, није то баш оно о чему ја маштам ноћима! – мислио је.
 Та Максина загонетка је за кратко вријеме разријешена.  
Госпођа Хелга је, заиста,  бацила око на младог и снажног 
Максу још од његовог доласка. Саопштила му је то послије 
мало више од мјесец дана од како су сахранили Ханса. 
Прије тога му је рекла да се ништа не брине за свој посао. 
Све машине, на којима је он био добро обучен за рад, 
припашће њему и наставиће да зарађује као и до сада. Има 
добрих изгледа и да му буде већа плата.  Само нека слуша 
шта му она говори. 
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 – Добро, не брините, биће све у реду, трудићу се! – 
одговарао је Максо.
Једне вечери, послије Максиног напорног рада и дужег 
задржавања у купатилу, догодило се. Максо је волио да 
се одмара опружен у топлој води допола напуњене велике 
каде. Потом би се мало лицкао и дотјеривао као да ће изаћи 
на сеоско сијело. Чим је обукао бадемантил и изашао из 
купатила госпођа Хелга га ухвати за руку и поведе у своју 
спаваћу собу. Није имао куд, а и пријало му је као да су 
му се сва небеса отворила. Ујутро је био помијешаних 
осјећања. Мало га је и глава поболијевала, можда од веће 
количине вина које су пили послије обилне вечере у паузи 
љубавних загрљаја.  А можда и од гриже савјести!? Хелга 
није имала тих проблема. Била је срећна и распјевана. 
Мислила је само како да учврсти нову везу. Није прошло 
дуго, а Хелга је предложила Макси да озаконе брак. Већ 
је регулисала цјелокупно насљедство над имовином коју 
је дијелила са покојним Хансом, али Максо није имао 
регулисано држављанство. Зато му је предложила да се 
вјенчају да би он добио статус држављанина Швајцарске.        
Рекла му је још нешто што је до тада крила од њега. Сада је 
одлучила да Макси открије да су јој љекари на посљедњем 
прегледу рекли да има неизљечиву болест, због које су јој 
већ одстранили материцу, па због тога није ни могла имати 
дјеце.
  – Сада су ми нападнути и други органи! – саопштила је 
кроз сузе Макси, и наставила: – Ако се деси да ја умрем, што 
је извјесно, цијело имање, вила са окућницом и радионица 
са комплетним машинама остаје теби, драги мој  Макс!
 Није заборавила да каже и то, да ће Максино имање 
тамо у Босни и Херцеговини постати њихово заједничко 
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власништво. 
 – Шта ћу са мајком? – упитао је видно забринут Максо. 
 – Ах мајн Гот! – узвикнула је Хелга и наставила да 
објашњава како ће се оба имања удружити и њих троје ће 
моћи од тога добро да живе, а кад она Хелга умре све остаје 
Макси и његовој мајци, па како знају нека тиме располажу.
Пристане заљубљени Максо, послије не баш дугог и дубљег 
размишљања,  на све Хелгине приједлоге. Ожени се, добије 
држављанство, удружи имања, али никако није могао да 
се ослободи неке потмуле гриже савјести. У ушима су му 
одзвањале некадашње очеве ријечи:
 – Жеља ми је да се на овом овако лијепом нашем имању 
играју и раде твоја дјеца и њихове дјеце дјеца. А дјеце неће 
бити!
 Фрау Хелга се, ипак, уз Божју помоћ, добре стручњаке  
и лијечење медикаментима све више опорављала, тако да  
се излијечила од опаке болести, као да није ни боловала.  
Новац и стручност тамошњих љекара, али и психофизичка 
снага Хелгина, учинили су чудо.
 Сеоски момак, мада је снажно дјеловао, ипак, измучен 
ратом и оловно тешким животом, није био обдарен ни 
срећом, нити духовном и тјелесном снагом. Носећи своју 
грижу, која је све више прерастала у даноноћну мору, 
Максу једне кобне ноћи покоси инфаркт миокарда.   
 Послије извјесног времена појави се госпођа Хелга код 
Максине мајке Руже с документацијом која потврђује да сва 
имовина, којом је до тада располагала Ружа, сада припада 
њој, госпођи Хелги, законитој супрузи покојног Максе.
 Тјешила је Хелга  Ружу,  говорећи да је много вољела 
њеног покојног сина и да му мајку нипошто неће повриједити. 
Слаће снајка њој новаца па нека мирно настави живјети на 
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свом имању. Послије пар мјесеци послала је, практична 
Хелга, раднике да посијеку неколико  стабала у шуми и 
воћњаку и да бетонским стубовима и жичаном мрежом 
ограде цијелу Максину очевину. Уосталом, покојни Максо 
и Хелга били су држављани Швајцарске, па ће њихова 
држава сада преузети бригу и о Максиној очевини! Тако се 
заувијек угаси Максин половни живот.
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ГРМАЉ
                                                              

Да сам мами барем још једном рекао
да је волим прије него што  је умрла!

                                                                        Andy Rooney 

 – Нека ми Бог опрости! – помислила сам – Боже, да ли се 
ово анђео јавља у његовом лику?
 Ружан споља, а добре душе. Ноге му кратке и криве, 
руке дуге до листова, шаке ко лопате, прса ко сепет, ушне 
шкољке велике клемпаве, нос ко тиквица, зуби ријетки 
широки, уста ”бегове вратнице”. Говори ко из каце.
 Ал’ да њега не би ко зна шта би са мном било. Зову га 
Грмаљ. Виђала сам га и прије када сам долазила с тачкицама 
и боновима по гибиру у задругу. Као да је служио оне 
“чивије”  што су били власт, “попапучени опанци”. Сви су 
га нешто довикивали: 
 – Грмаљ, оди вамо! Грмаљ, иди тамо!
  – Ни данас не знам је ли му то било презиме.
 И Ђојо који ме затворио и пред’о њему испред Пантине 
уџере, издречио се на њега:
  – Грмаљ, закључај је и ти ми одговараш за њу. Тако 
наређује Богић! 
 Био је смирај љетњег дана. Чула сам како је окренуо 
велики кључ у вратима уџере. Пресједила сам свуноћ на 
дрвеном сандуку за рубине. У ћошку сам смотрила канту 
за вршење нужде. Стидила сам се, чуће се напоље, али шта 
ћу. Ноћ ко година. Задуго послије свањивања, додуше није 
још било подне, лупао је неко на врата. Донио ми Грмаљ у 
војничкој шаљи бунгура и дрвену кашику: 
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 – На – рече – једи!  
 Мало послије донесе ми воде у крбању. Бог му здравље 
дао. Разгали ме. Однекле из  куће замириса цигурија. Мину 
ме жеља, да ми би један филџан.   
 – Смиљо, сестро, шта то би? Што си затворена? – упита 
ме Грмаљ. 
 – Мој брате, – не смједох да му кажем Грмаљу, можда 
му се тако ругају па да га не увриједим – донесе ми, некако 
пред нашу молитву, мој ђевер Бошко, оловком исписан 
лист артије. Каже, појавила се света Петка Параскева у 
нашем селу, код цркве и предсказала да ће се десити велика 
несрећа пошто се народ престаје молити Богу и ружи свете 
тајне. Још је ту писало да све треба пет пута преписати и 
дати у руке правим богомољцима, а ко то не учини стиће 
га божја казна. Поступила сам по божјој вољи мислећи на 
здравље и живот своје ђеце.
 Не прође ни двије неђеље ето ти Ђоје, онаки каки је, у 
кожном капуту с пикавцем, љут ко зољ. Каже ми: – Смиљо, 
идеш са мном. Мјесни народни одбор те осудио на пет дана 
затвора због преписивања и растурања непријатељског 
матријала. 
 – Откуд знају да сам ја? – упитам га. 
 Он загрми ко свети Илија: – Па само ти од жена знаш да 
пишеш! 
 – И, ето, затвори ме овде. Нико ме ништа није испитиво. 
Ђојо и ти, више ни с ким нијесам причала.
 Бог му дао, Грмаљ ме сутри дан пусти. Дошо порано, 
отвори врата уџере и каже: – Смиљо, сестро, нико још из 
Одбора није упито за те, ни Богић ме ништа не пита. Иди 
ти кући, ако буду питали ето мене по те. Не бој се! 
 Пусти ме мој добри анђео, како онда тако данас. Нико ме 
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више није тражио. Грмаљ је касније умро изненада, више 
га никад нијесам срела. Често се помолим Богу за његову 
душу, на сваке задушнице запалим свијећу и моме анђелу 
Грмаљу.
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СЛИКЕ У ПРАЗНОЈ ДУВАНСКОЈ КУТИЈИ

 Мама ме пробудила раније него обично: – Устај, сине, 
пјевали су други пијевци! – рекла је. 
 Нисмо имали сат па је од поноћи бдјела да би оцијенила 
када је вријеме да устајем да бих стигао на први час у школи 
која је удаљена око дванаест километара. Чим смо изишли 
на пут, вода је улила у опанке! Увијек тако кад је блатњаво 
вријеме. По таквом путу се тешко хода, ваља стално чупати 
ноге из глиба. Док смо се нас тројица састали и кренули, 
већ је зора зарудила. Ишли смо као и увијек краћим путем 
рачунајући да, ако је Гњица дубока, можемо преко платице 
код Николиног брода. Стигли смо дотле у расвитак. Наша 
платица била је под водом, или је можда више није било 
јер је на том мјесту корито ријеке било испуњено мутном 
матицом. Врхови обала, већ обрасли  олисталим врбама 
још су се назирали. Био је почетак маја. Платица је у 
ствари било једно дуго врбово стабло одсјечено при земљи, 
окресаних грана, и пребачено с обале на обалу ријеке.
 – Нема друге него да идемо на ћуприју! – рекао је Вајо, 
који је био јачи и мало старији од мене. Станко је био три 
године млађи и углавном је у сличним приликама ћутећи 
слијегао раменима. Прихватио сам Вајин приједлог и 
кренули смо одмах низводно према ћуприји на доњем крају 
села која се звала Илићка. 
 Била је то једина ћуприја у нашем селу преко, љети 
мале и мирне, а у јесен и прољеће плаховите Гњице. За ту 
ћуприју је везано пуно прича из прошлости. 
 У једној од њих се спомиње како је наш комшија Стевица 
возећи брашно из воденице на воловској запрези коју су 
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вукле краве наишао на ћуприју и краве су пропале кроз 
поломљене даске и тако скончале. Стевица је извукао живу 
главу, али  је остао инвалид до краја живота. Тешко се 
кретао вјероватно због ломова костију које је том приликом 
задобио.  
 Друга прича је из прошлог рата када су, на самом 
његовом почетку, групу пијаних корајских усташа 
напали младићи из нашег и околних села и побили их. 
Подијељена су мишљења о оправданости те акције и 
штетним посљедицама које су настале потом. Ипак, то је 
једино историјско мјесто у овом селу које је признавала и 
обиљежавала партизанска власт. Седамдесетих година ту 
је постављен и споменик, као обиљежје тог ратног догађаја, 
а мјештани су се дуго хвалили да је свечаном откривању 
споменика присуствовао и Петар Стамболић лично.
 Док смо ишли према Илићки, размишљао сам и 
страховао да ће вода и даље надолазити па, можда, и 
однијети ћуприју. Желио сам тај дан да стигнем на вријеме 
у школу. Било је лако оправдати изостанак, али имао сам 
своје разлоге да стигнем на часове наставе.
 Сунце се већ помаљало иза брда Горње Буковице кад смо 
се приближили почетку Илићке. На неокаљаним даскама 
ћуприје, поред саме ограде, стајао је стасит човјек средњих 
година. Прво сам запазио његове босе и каљаве ноге, глиб 
је на листовима већ био осушен, а влажан и тамнији између 
прстију и средином лукова стопала. Панталоне су му биле 
уредно заврнуте до под кољена. На себи је имао изношену 
војничку блузу. Не сјећам се кошуље, јер је израз његовог 
лица био  такав да ми није дозвољавао опажања других 
детаља. Једино се сјећам да му је главу покривао зелени 
ловачки шешир омотан уплетеним гајтаном. Његов израз 
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лица ме је страшно забринуо. Очи велике и плаве биле су 
широко отворене, зјенице помућене, а беоњаче црвене као 
да су у ватри, уредни риђи бркови објешени, образи упали 
и сиви попут суве земље. Задрхтао сам и прошаптао Ваји:
 – Овај човјек ће се убити!
 – Ма, бјежи, откуд ти то? – рекао је. 
 – Добро јутро! – рече човјек промуклим гласом.
 – Добро јутро! – одговорили смо углас.
 – Чији сте ви, момци? – упитао је.
 – Рајини! – рекао је Вајо, а мени би криво. Зашто говори 
име мога оца? 
 У ствари плашио сам се. Док смо ходали по даскама 
изнад мутне воде мој поглед је стално био уперен у тог 
човјека
 Прешли смо мост и преко ограде коју је сачињавала 
осушена оструга сишли у прву њиву узводно. Мислим да је 
то била њива звана Пијесак, власништво  Неђе Т. Одједном, 
кад смо већ ушли у њиву, човјек нас је са ћуприје позвао 
ријечима: 
 – Дјецо, поздравите Рају, а ја одо дол низ воду! 
 Скинуо је шешир бацивши га на средину моста и 
закорачио преко дрвене ограде. Потом је чврсто застао на 
оне двије дуже даске које држе коси подупирач ограде. 
 Потрчали смо према њему да покушамо да га спријечимо. 
Вајо је нешто опсовао и као најспретнији од нас дотрчао 
први до ограде. Међутим, човјек се само окренуо према 
нама и скочио дупке у мутну ријеку као да ће запливати 
у вировима. Послије пар секунди видјели смо неколико 
метара ниже раздјељак на његовом тјемену који је извирио 
из воде. Мало касније, а можда нам се то и учинило, руком 
је покушавао да се ухвати за слабашне врбове гранчице 
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којим се поигравала мутна матица. Онда га више није било. 
Корачали смо десном обалом још неколико стотина метара 
па се опет вратили на ћуприју. Узели смо зелени шеширић 
и принијели га мјесту на огради гдје смо нашли окачену 
његову блузу и торбицу од целта. У торбици је била 
метална дуванска кутија, без дувана и папира. Умјесто 
тога ту  се налазила црвена папирна двобанка, лична карта 
и једна пожутјела црно-бијела фотографија. 
 Ја сам први отворио личну карту и покајао се: његова 
слика као да је проговорила само су му крупне плаве очи 
биле ведре, а на лицу се наслућивао благи осмијех пун 
неког здравог оптимизма. Писало је: Ђ. Ненад, село... 
општина ...
 На пожутјелој слици, мало широј и дужој од личне 
карте, био је млади брачни пар. Убрзо смо закључили да 
је то Ненад са супругом пред црквом, можда непосредно 
прије женидбе или послије првог заједничког причешћа. 
Били су врло млади. Он је имао дуже бркове, на крајевима 
заврнуте на горе. На глави му црна јагњећа шубара, на 
ногама широки кожни опанци гумених ђонова, заврнути 
напријед попут чамчића. Горњи дио одјеће су му 
сачињавали: велики зимски сукнени копоран (ђуда) извезен 
по рубовима петоредном жицом гајтана, са посебним 
кружним украсима с обје стране груди, те обрадом рукава 
и крагне (јаке). Испод крагне и на унутрашњој страни пеша 
на рукаву вирила је чоја (чоха) којом је постављен. На слици 
се нису распознавале боје, али знали смо да је сукно било 
или свијетлосмеђе или сиве боје, док је чоја била углавном 
црвена. Исти мотиви гајтан-вез били су и на чакширама, 
такође сукненим, које су личиле на „рајтхозне“ јер су се 
испод кољена сужавале. Од рајт’озна су се разликовале 
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по томе што нису биле шпицасте изнад кољена са страна. 
Изнад опанака, скоро до половине листова (поткољеница) 
биле су црне везене чарапе украшене цвјетовима у облику 
ружа. Ђуда му је била на прсима раскопчана па се испод 
видјела бијела мушка рубина са малом крагном закопчаном 
под широким вратом. 
 Жена или дјевојка имала је на себи црни женски гуњ, 
на глави везену зимску мараму подвезану испод браде, са 
перима извученим на стране у висини крагне, лице лијепо 
младалачко, правилних црта и крупних црних очију. На 
прсима је бијелу везену рубину покривала струка дуката, 
због које је, а и због младости, гуњ био раскопчан. Испод 
гуња назирао се везени јелечић испод кога су око струка 
биле пафте (појас украшен срмом и златом) са великом 
током на средини. Доњи дио одјеће чинио је остатак бијеле 
рубине са мањом везеном кецељом и хекланим порубом. 
На ногама до кољена дуге вунене чарапе, такође извезене 
ружама, и на ногама кожни опанчићи са дебелим кожним 
чамчићима као ђоновима. 
 Та црно-бијела фотографија није била нешто необично, 
таквих се могло видјети у многим кућама у нашем крају, 
и данас их има, само што се разликују лица и године 
фотографисаних људи. И не само то, разлике су и у 
вриједностима одјевних предмета и накита које су носиле 
дјевојке и младе жене тих година. Мислим да је то била 
фотографија снимљена непосредно пред рат и ово двоје су 
очигледно припадали богатијем слоју наших сељака. Ненад 
је, могло се закључити, имао лијепу и богату младост. 
 Наставак нашег путовања у школу, часови наставе 
и повратак кући као и наредни дани били су испуњени 
причом о догађају на Илићки. То је трајало све дотле док 
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нас нису личне преокупације, планови, дјечачке радости и 
игра опет вратиле у безбрижне дане. Али моји другови и ја 
Ненадове очи, које смо угледали на мосту тог јутра, дуго 
смо памтили. 
 Испредале су се приче о разлозима Ненадовог 
самоубиства. Како је имао много ситне дјеце, те како 
је живио сиромашно, зарадио нешто новца па изгубио 
на картама, био је негдје преко Саве тражећи посао али 
безуспјешно и тако редом. Шта је од тога тачно, а шта 
није, знао је само Ненад који је своје тајне поклонио мутној 
Гњици. А ја сам узалудно покушавао да дешифрујем причу 
која је извирала из његових очију тог раног мајског јутра. 
 Било је то за вријеме гладних година, средином 
педесетих, када су људи у нашем крају већином живјели у 
оскудици. Најтеже је било доћи до хране. У малој предности 
били су они који су на државном послу, на „државним 
јаслама“ говорило се, сеоске занатлије, као и људи који су 
били и тада спремни да ризикују тргујући стоком.
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ГЛУВО ДОБА

 Савка је заказала прело и позвала цуре и млађе жене да 
јој се придруже. Биће мало мобе у чешљању кудјеље, па 
онда када се то заврши, наставиће све прести тање конце 
за основу за ткање шареница и ћилима. Пошто је почео 
божићни пост, знају, приредиће им свјежег и сушеног 
воћа као и печене бундеве лигуше2. У таквим приликама, 
обавезно долазе и момци, па се сви радују прелу. Биће ту и 
незаобилазни комшија Драгомир, који сваки пут исприча 
неку своју занимљиву догодовштину. Обично су његове 
приче измишљене или су неке на самом рубу истине. Сви 
га, опет, радо слушају. 
 Када су се окупили и цуре, уз мобу, отпјевале пар 
пјесама, Драгомир започиње причу:
 – Кунем вам се! Оба ми ока моја, ‘вако је било. Закаснио 
ја у’чи божићњи’ поклада, задржо се код Васе ковача. 
Иш’о да ми поклепа сикиру, па се послије расприч’о с њим 
и његовим братом, мојим ратним другом. Наумио, реко, 
да исцијепам растовину на дрвњаку, па нек’ ми је сикира 
добро наоштрена.  Наоштрио је Васо могла би бријат па је 
ја идући кроз мрак опрезно држим за држаље близу ушица  
и повремено мијењам руку. Глиб путом па кад сам изиш’о 
из Пајића шуме кроз Лугове једва прошо, к’о немам ђе 
скренут,  кад је свукуда живица крај самог пута.
 – Де, болан Драго,  не маслај, опет си смислио нешто да 
нас испрепадаш вечерас, па да не смијемо с прела отићи 
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кући! – уплашено добаци Стоја и одмаче се од прозора, 
држећи преслицу задјенуту за појас испод  лијеве, а вретено 
у десној руци.
 – Очију ми, горио ко тај фитиљ у лампи! Идем ја уз 
Бранково брдо, газим глиб путом, пуца под ногама кад 
извлачим гумене чизме из блата. Тишина ко у гробу, прошло 
пола ноћи па настало право глувно доба. Село је близу, ето 
Бранкова кућа на дваест корака од мене али пијевца нема 
да запјева ни мачке да замјауче, ништа ни да зашушти. Па 
ни луње се не чују да уучу. Право глуво доба. Шта ћеш 
више. Ал не бојим се ја ничега, сикира, још наоштрена, 
сад ми је у десној руци. Кад сам пришо Ациној шуми па 
ћу близу гробља истом ти смотрим са мном напоредо иде 
жена у бијелим рубинама. Ја реко: – Добарвече! Она ништа. 
Само шути. Видим ја нешто није како треба. Не чујем је ни 
да вади обућу из блата, ништа не чујем никаквог гласа ни 
шума од ње. Мени се коса подиже. Чини ми се спашће ми 
шубара иако сам је добро навуко до ушију.  Заборавио и за 
моју сикиру коју сам као клијештима стегао у руци, иако 
не знам ни шта би с њом радио. Да ме је напао курјак или 
неки чо’ек лако би се одбранио. Али жена која не пушта 
гласа нити ишта чујем од ње иде поред мене. Не знам шта 
би ни како би искористио сикиру. 
 – Жено, – дрекну ја – која си ти, нијеси ми позната? Чија 
си и одакле си? 
Она ти, ни пет ни шест, увати се за моје десно раме, заскочи 
се и сједе ми  за врат. Лијепо ме узјаши. Притиште ми оба 
рамена, ко да сам упртио двије џаке по сто кила,  а ноге 
спусти напријед низа ме. Кад ја боље погледа, нијесу то 
људске ноге већ козије.
 – Де, Драгомире, немој молим те, даље да причаш. Мајко 



Човјек у злу

103

ГЛУВО ДОБА

 Савка је заказала прело и позвала цуре и млађе жене да 
јој се придруже. Биће мало мобе у чешљању кудјеље, па 
онда када се то заврши, наставиће све прести тање конце 
за основу за ткање шареница и ћилима. Пошто је почео 
божићни пост, знају, приредиће им свјежег и сушеног 
воћа као и печене бундеве лигуше2. У таквим приликама, 
обавезно долазе и момци, па се сви радују прелу. Биће ту и 
незаобилазни комшија Драгомир, који сваки пут исприча 
неку своју занимљиву догодовштину. Обично су његове 
приче измишљене или су неке на самом рубу истине. Сви 
га, опет, радо слушају. 
 Када су се окупили и цуре, уз мобу, отпјевале пар 
пјесама, Драгомир започиње причу:
 – Кунем вам се! Оба ми ока моја, ‘вако је било. Закаснио 
ја у’чи божићњи’ поклада, задржо се код Васе ковача. 
Иш’о да ми поклепа сикиру, па се послије расприч’о с њим 
и његовим братом, мојим ратним другом. Наумио, реко, 
да исцијепам растовину на дрвњаку, па нек’ ми је сикира 
добро наоштрена.  Наоштрио је Васо могла би бријат па је 
ја идући кроз мрак опрезно држим за држаље близу ушица  
и повремено мијењам руку. Глиб путом па кад сам изиш’о 
из Пајића шуме кроз Лугове једва прошо, к’о немам ђе 
скренут,  кад је свукуда живица крај самог пута.
 – Де, болан Драго,  не маслај, опет си смислио нешто да 
нас испрепадаш вечерас, па да не смијемо с прела отићи 

2 Тиква, бијела бундева, дулек, ћурта, стремендуша, лигуша... 

Петар Р. Васић

104

кући! – уплашено добаци Стоја и одмаче се од прозора, 
држећи преслицу задјенуту за појас испод  лијеве, а вретено 
у десној руци.
 – Очију ми, горио ко тај фитиљ у лампи! Идем ја уз 
Бранково брдо, газим глиб путом, пуца под ногама кад 
извлачим гумене чизме из блата. Тишина ко у гробу, прошло 
пола ноћи па настало право глувно доба. Село је близу, ето 
Бранкова кућа на дваест корака од мене али пијевца нема 
да запјева ни мачке да замјауче, ништа ни да зашушти. Па 
ни луње се не чују да уучу. Право глуво доба. Шта ћеш 
више. Ал не бојим се ја ничега, сикира, још наоштрена, 
сад ми је у десној руци. Кад сам пришо Ациној шуми па 
ћу близу гробља истом ти смотрим са мном напоредо иде 
жена у бијелим рубинама. Ја реко: – Добарвече! Она ништа. 
Само шути. Видим ја нешто није како треба. Не чујем је ни 
да вади обућу из блата, ништа не чујем никаквог гласа ни 
шума од ње. Мени се коса подиже. Чини ми се спашће ми 
шубара иако сам је добро навуко до ушију.  Заборавио и за 
моју сикиру коју сам као клијештима стегао у руци, иако 
не знам ни шта би с њом радио. Да ме је напао курјак или 
неки чо’ек лако би се одбранио. Али жена која не пушта 
гласа нити ишта чујем од ње иде поред мене. Не знам шта 
би ни како би искористио сикиру. 
 – Жено, – дрекну ја – која си ти, нијеси ми позната? Чија 
си и одакле си? 
Она ти, ни пет ни шест, увати се за моје десно раме, заскочи 
се и сједе ми  за врат. Лијепо ме узјаши. Притиште ми оба 
рамена, ко да сам упртио двије џаке по сто кила,  а ноге 
спусти напријед низа ме. Кад ја боље погледа, нијесу то 
људске ноге већ козије.
 – Де, Драгомире, немој молим те, даље да причаш. Мајко 



Човјек у злу

105

моја, умријећу од стра’а! Како ћу кући, јадна ми мајка?! 
Ваља ми по мраку пријеко кроз Јањину авлију, па крај 
Јошине штале, а онда кроз Лукину башчу, а мркли је мрак. 
– повика сад Боса и додаде: – Може ли то бити стварно или 
си то ти све измислио?
 – Дабогда горио ко овај фитиљ у лампи! Реко сам вам.  
Вјерујте ми, вако је било.
 – Шта би даље? – заинтересова се Стевица – де настави 
Драго, да чујемо шта је било на крају?
 И Драгомир настави: – Велим вам како ме је зајашила. 
Ја сам онда почео да бауљам четвероношке по оном блату 
и ваљда сам скренуо с пута у Рајину њиву. Нијесам смио 
да прођем крај гробља. Мора да сам се толико преп’о јер ја 
се никад нијесам бојао туда пролазити. Смио би, очију ми, 
и сада отић у гробље. Онда сам се изгубио и бауљао ваљда 
по Рајиној њиви, прегазио и двије живице све док нијесам 
под теретом добауљао до оног старог раста. Одједном, 
даде Бог, чу се кукурику,  јер од куће Цвијетинове запјева 
пијевац. Кад сам чуо пијевца ја станем и сјетим се да треба 
да се прекрстим.  Прекрстим се и нама’ неста оног терета с 
мене. Окренем се око себе и не видим ни трага од оне жене.
 – Чекај, чекај Драго, ти рече да си сикиру чврсто држо 
у десној руци. Како си се мого прекрстит? – примијети 
Стевица.
 – Па, брате Стеване, лијевом сам се и прекрстио. – не 
даде се збунити Драгомир.
 Приближавала се поноћ. Прича и коментари још мало 
потрајаше, али се и прело потом прекиде. 
 Нико није могао примијетити Луку, који је за вријеме 
Драгомирове приче и коментара прелџија у соби био испод 
западног прозора  пажљиво слушајући и гледајући унутра. 
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Док се прело разилазило домаћица их је испраћала држећи 
лампу с цилиндром и огледалом на прагу.  Прво је отишла 
Боса. Њу је морао испратити Стевица јер је дрхтала од 
страха. Двије дјевојке отрчаше путем држећи се за руке. У 
другој руци свака је држала по дрвену преслицу у облику 
лопате са вретеном и пређом. Све им је било чврсто увезано  
по једном марамом.
 Лука се хитро удаљавао, смишљајући како и коме да 
направи засједу и да га бар мало уплаши. Отрчи брже 
до своје куће и узме из уџере бијелу поњаву па је огрне 
и претрчи кроз Јовин шљивик на стазу пред Драгомира. 
Шћућури се испод пријелаза и када се Драгомир примакао 
да пређе Лука искочи пред њега и замаха крајевима поњаве. 
Драгомир сав утрну, истрже нож иза појаса и крену наглим 
покретом десне руке да убоде Луку у главу кроз поњаву. 
Лука бјеше, срећом, мало бржи од њега. Стрже с главе и 
рамена поњаву и ухвати Драгомирову руку у ваздуху 
изнад своје главе. Овај га у трену препозна и олабави руку. 
Истовремено клону, понеста му снаге и сједе на пријелаз. 
Лука се кикотао гласно, али је и он био видно узбуђен, 
схватајући  шта се све могло догодити. Затекли су их 
још неки учесници прела распитујући се о ономе што се 
догодило. Коментарисали су и смијали се али и захваљивали 
богу што је све прошло без посљедица. Тако се заврши 
прело о коме се послије дуго причало, препричавало и кроз 
приче још штошта додавало.
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НОЋ У ВОДЕНИЦИ

 Млађен је био један од редовника у сеоској воденици. 
Свој ред преузео је тог кишног дана у касно поподне. Док 
је обавио све припреме нестало је дневне свјетлости. Пала 
мрачна јесења ноћ, читава воденица јечи, само се разазнају 
удари воде на воденичком колу и грмљавина камења. 
Млађен тихо мрмља. Пјевуши неку своју стару пјесмицу: 
 – Жута жаба снутак снула. Јест ја, ух, ах! У дубоку у 
потоку. Јест ја, ух, ах! ...
 Није се плашио Млађен, мада је посве сам у  воденици. 
Био је свјестан да ничим не може надјачати звукове који се ту 
стварају и владају. Воденички камен је грмећи дробио суви 
кукуруз осмак, а чекетало је ритмички из коша убацивало 
зрна кроз средишњи отвор на горњем камену. Бијело 
кукурузно брашно сипало је полако у брашњар. Уз све то, 
мала воденица се урнебесно тресла због надошле водене 
силе коју је зауставила брана и усмјерила, дјелимично, на 
бадањ. Чинило се као да напољу дува снажна устока. Кад 
не би пјевао ни звиждукао, Млађен би могао с пажњом 
да рашчлањује удружене звуке и да у њима препознаје 
чудновате мелодије: мачије мјаукање, птичији цвркут, 
завијање вукова, пјесму мајевичку „утроје“, ударање 
добоша, па цијукање виолине... 
 Чинио је то, обично, кад је имао свој ред ранијих година, 
а сада му није било до тога. Носио је некакав камен на 
срцу, тежак претежак. Имао је данас поподне оштру свађу 
са женом. Све је почело када је она, да ли случајно или 
намјерно, споменула свог бившег момка Тешију. Рекла му 
је да је данас видјела Тешију како прође путем крај њихове 
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куће са још двојицом њој непознатих људи. Забољело га 
је нешто у прсима и онда се нека тегоба скупила и савила 
око срца. Није се давно оженио, још немају ни дјеце, а жена 
спомиње свог бившег момка. 
 – Шта јој значи он? Зашто прича да га је видјела? Зар јој је 
то важно? Чини ми се да јест! Нека га је видјела, али зашто 
јој је то важно? Онда, шта хоће он, и зашто пролази крај 
моје куће баш данас?  Давно је било када су ашиковали по 
вашарима. Тешија се оженио много прије нашег вјенчања. 
Било па прошло. Она је сада моја жена, а Тешија је само 
једна бараба, пјандура и беспосличар. – Мориле су га 
свакојаке мисли.
Био је сигуран Млађен да се нису састајали његова жена и 
Тешија, али му је сада та сигурност пољуљана. По селу су 
се проносиле разне приче о Тешији.
 Ноћ у воденици сама по себи представља велики изазов 
и за најхрабрије мушкарце. Млађенова чула била су 
отпорна на све што га окружује, радио је ту ноћ само по 
навици и редом оне послове које захтијева ред у воденици. 
Запостављао је неке своје личне потребе. Ватру је запустио 
па је само тињала једна главња на огњишту са мало жара 
испод ње. Торбу с ракијом, сланином и тврдим кукурузним 
хљебом оставио је на кревету, заборавивши да је окачи 
на куку изнад. Није могао да се ослободи размишљања 
о данашњој свађи са женом и изненадној појави њеног 
старог ашика. Пјесмом је настојао да ублажи тегобе које су 
га притисле. Зато се присиљавао да понавља: – Жута жаба 
снутак снула, јест ја, у’, а’... Згртао је самљевено брашно 
како би га сипао у врећу.
 Утом, изненада, неко јако залупа штапом по воденичним 
вратима. Млађен се тргне и без гласа и покрета тијела само 
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окрену главу и погледа у врата. Лупање се настави све док 
онај споља не удари јако ногом у врата, која се уз шкрипу 
отворише. На вратима је стајао Тешија, а иза њега су били 
Перо и Саћо. Познаде их Млађен првим погледом јер им 
лица обасја ватра коју је тренутак прије био подстакао 
додајући мало више суварака.
 – Којим добром сте ви дошли у воденицу у ово доба 
ноћи? – вичући упита Млађен. У руци је држао дрвену 
лопатицу за купљење брашна и стајао као укочен.
 – Имаш ли ракије? – дрекну први Перо па онда поновише 
исто питање сва тројица, видно пијани. Нико од њих не 
назва ни добро вече.
 – Имам, како да немам, уђите слободно. 
 – Чујете ли ви да он нама каже слободно? – повика сада 
Тешија и одмах додаде:
 – Дај ‘вамо флашу, ђе ти је?
 Млађен крену да извади ракију из торбе, а Тешија 
ногама поче разгртати ватру, раскопча чакшире и стаде 
мокрити по огњишту. Остала двојица његових пратилаца 
му се придружише, чинећи исто што и он. Неко од њих се 
попиша и по воденичном камену па и по тек самљевеном 
брашну.
 Млађен је стајао као скамењен с пуном флашом ракије у 
десној руци. 
 Пошто су направили више глупости, оставивши 
незапамћен неред у Млађеновој воденици сва тројица 
нагло изађоше напоље.
 Млађен се трже ухвати ону флашу за грлић, истрча за 
њима и пристиже Тешију који се тетурао задњи. Кад стиже 
наспрам њега, замахну Млађен и свом снагом удари Тешију 
у главу, тако да се флаша разби. Шиљци сломљеног стакла 
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у Млађеновој руци, повучени надоље, исијекоше десну 
страну лица и бочни дио Тешијиног врата. Тешија, након 
неколико трзаја цијелим тијелом, на мјесту оста мртав. 
Перо и Саћо побјегоше главом без обзира.
 Млађен још мало постаја па онда баци остатак флаше 
који је још чврсто стискао у десној руци. Размисли мало 
и оде право у жандармеријску станицу да се пријави због 
почињеног убиства. Осудише га и оде брзо на робију, а код 
куће остаде млада жена сама са свекрвом, Млађеновом 
мајком. Иза покојног Тешије остаде млада удовица и тек 
рођено женско дијете.
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ДЈЕВОЈКА И ЗМИЈА

 У Старој Вароши, скоро на самој обали велике ријеке, 
живјела је богата трговачка породица, позната по лако и 
брзо стеченом богатству. Отац и мајка су били срећни јер су 
одгајали кћерку љепотицу за којом су се још као цуретком 
момци окретали а момачке мајке је мјеркале и молиле се 
богу да добију баш њу као своју снајку, јер је љепше на 
далеко није било. Али, дјевојка када је приспјела за удају, 
убрзо послије осамнаест година, престане да излази из 
куће, па чак и да се дружи са својим вршњакињама. Све 
више и све чешће се затварала у своју дјевојачку, лијепо 
уређену и намјештену собу. Проводила већи дио дана и по 
цијелу ноћ у њој. Није имала честе контакте ни са својим 
родитељима. Само је мајку молила да јој свако вече донесе 
по један већи бокал свјежег млијека, али само до врата. 
Чим прими млијеко дјевојка би се закључавала у својој 
соби и усамљена проводила остатак вечери и ноћи. Мајка 
је то у почетку тумачила на себи својствен начин: да је 
дјевојка заљубљена, да проводи вријеме пред огледалом, 
да јој млијеко годи љепоти и када га пије и када се њиме 
умива и да је то понашање њене кћерке. Отац, опет, када 
је сазнао за такве кћеркине поступке и мајчину бригу која 
се као црв сумње почела у њих увлачити, одлучи да сазна 
праву истину о свему. 
 Једно поподне када је кћерка са најбољом другарицом 
мало изашла у шетњу обалом велике ријеке, он откључа и 
уђе у дјевојачку собу с намјером да је детаљно претражи. 
Скоро ништа сумњиво није у почетку могао да примијети 
осим неког чудног мириса, али није смио да отвара 
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прозоре да кћерка не би уочила да је неко улазио без њеног 
присуства. На самом крају разгледања собе отац примијети, 
у углу на поду, овећу рупу на чијим дрвеним рубовима 
као да се задржала масноћа од млијека. Послије тога није 
супрузи ништа говорио јер је оставио да још једанпут све 
провјери и потврди или да отјера сумњу помијешану са 
великим страхом. Пред вече искористи нову прилику и 
одшкрину једно прозорско окно тако да кроз мали отвор 
може видјети у освијетљеној соби ону рупу на поду. Када 
је кћерка добила бокал млијека од мајке отац се примакне 
оном прозору споља и вирећи кроз мали отвор виђе да 
дјевојка сипа млијеко из бокала у рупу на поду. Учинило му 
се да је видио и силуету неког бића које се помаљало из оне 
рупе, али то му је за то вече било довољно. Сав избезумљен 
не чекајући јутра саопшти жени шта је синоћ видио и рече 
јој још да својим очима видио да је у питању велика змија 
која излази из оне рупе када јој кћерка наточи млијеко из 
бокала. Те да се потом змија успуже и савије у дјевојачком 
крилу.
 Не проспававши цијелу ноћ отац и мајка одлучише да 
истог дана нађу начина како да кћерку негдје пошаљу и да у 
ону рупу саспу велики котао вреле воде, те да тако униште 
и своје страхове и дјевојачке лудорије. Што наумише то и 
учинише.
 Увече дјевојка поново затражи од мајке бокал млијека 
али се више никада не појави из своје собе. 
 Ујутро није устала ни да доручкује. Њена врата остала 
су закључана, а уплашени и избезумљени родитељи 
провалише у кћеркину собу. Умјесто да нађу своју кћерку 
у кревету како спава, нађоше је мртву. Лежала је на поду 
лицем окренутим оној змијској рупи. 
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 У великом породичном болу и тузи дјевојка је, кажу, 
сахрањена у градском гробљу у Вароши. Ту је подигнут 
прелијепи мермерни споменик са сликом дугокосе 
љепотице, датумима њеног рођења и преране смрти. 
 О том тужном и загонетном догађају причало се још неко 
вријеме у вароши и њеној околини. Онда је све утонуло у 
заборав.
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Из рецензија

 „...Ова наша брдовита, балканска, босанска размеђа 
плодно су тло за ратне сукобе и ратове. А када се заврше, 
остављају иза себе ране, тешке успомене, животна искуства 
и надање да, у будућности, ратовања не буде. Међутим, као 
да нас ратови не умију оставити у миру, скоро да се један на 
други надовезују. Из те и такве искуствености, а у мирном 
немиру живљења послије последњих ратних сукобљавања, 
исписао је своју насловну новелету „Човјек у злу“ Петар 
Рајин Васић, човјек који се, у жељи да нешто своје, лично, 
остави будућима, латио писања и истраживања оног што 
је темељење за то писање. Насловна новела је, заправо, 
избјегличко исповиједање Васићево, све оно што је и у рату, 
али и послије њега, у избјеглиштву, проживио и доживио. 
Тај његов човјек, он сам, лично, свједочи шта се све може 
животно докучити у избјеглиштву, у тој глибури која једва 
има трачак наде сувог острвцета, на коме би се избјеглица 
на трен осјетио човјеком. Васића не напушта нада да 
тако нешто постоји и због тога, због уздања и вјеровања 
у будућност, исписује своју приповиједну споменицу, 
животну читанку која ће нас опомињати да се литература 
не може остваривати фикцијом, већ само преписивањем и 
исказивањем живота и проживљеног.
 Чини се да је, стварајући ту бисерницу, Петар Рајин Васић 
осмјелио извојити детаље с насловима „Интервју с Богом“, 
„(П)оловни живот“ или „Дјевојка и змија“, поменимо само 
неке од десет наслова приповијести у књизи. Наизглед 
маштовито, како наслућују наслови, али у цјелини књига 
је, велимо, „препис живота“. Нема ту ничег што Васић није 
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доживио и проживио, па макар се тицало причања какво 
је оно у причи „Слике у празној дуванској кутији“ а које, 
уз још неке, хроничаре по ауторовој прошлости у којој је 
носеће запамћење да је „Зеницу волио као рођену мајку, а да 
су му, на несрећу, мајка и вољени град умрли“. Напоменимо 
да је у граду Зеница аутор живио најбоље своје године 
живота, дошавши тамо у раној младости а напустиувши је 
у страшном ратном вихору, када му је Зеница „умирала“ с 
мајком. Те и такве животне опомене су, заправо, поучности 
и искуственост из живота саздане у збирци приповједака, 
новела и приповијести „Човјек у злу“.
 Књижевни првијенац, збирка прича и приповијести 
„Човјек у злу“ са својих десет наслова, а на свега стотињак 
страна, сукус је свега што би се могло именовати људским 
животом, траговима живота, свиме оним што је, рекосмо, 
темељац умјетности. Свјестан свега, а у жељи да остави 
свједочанство као опомену, основицу гради у ратним и 
поратним сукобима и судбинским одређењима, досежући у 
десет приповијести и прича богат мозаик живљења. Правећи 
тако бисерницу живота, не заборавља ни најситније детаље, 
какви су пазарни дан у Бијељини или Грмаља, човјека који 
на свој начин хиперболише људску снагу а из птичијег 
срца. Богато је и широко, разуђено, животно искуство чији 
сукус кроз тих десет приповијести обухвата ова невелика 
збирка сјајне умјетничке остварености и потврђености...“  
                                                                           Ранко Прерадовић
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Из рецензија
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остави будућима, латио писања и истраживања оног што 
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у будућност, исписује своју приповиједну споменицу, 
животну читанку која ће нас опомињати да се литература 
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 „...Не без разлога је Васић дао наслов овој књизи по првој 
приповијетки у њој која је најдужа и носећа. Како остати 
човјек у вријеме зла, односно рата? Тешко, но главном лику 
ове приповијетке то је успјело. Он је остао исти какав је био 
и прије рата – према другима се односи на основу њиховог 
карактера, а не према нацији и имовном стању. Не тежи 
материјалној добити.
 Васић пише занимљиво и према његовим причама не 
можемо да останемо равнодушни. За похвалу је и његова 
склоност хумору што је видљиво у причама “Крџави 
агресор” (окривљени старац износи своју ратну судбину 
говором његовог краја), “Интервју с Богом” (исмијавање 
тежње за сензацијом) и “Јутро у Пећиној кафани” (изврсни 
приказ некадашње Бијељине) и “Глуво доба” (главни лик је 
склон лагању).
 С друге стране неки од његових јунака завршавају 
трагично – “(П)оловни живот” (несрећа живота у туђини), 
“Слике у празној дуванској кутији” (несвакидашње 
самоубиство), “Дјевојка и змија” (аутор се овдје приближава 
исказу народне бајке), “Ноћ у воденици” (трагични преокрет 
чији је узрок алкохол)...
 Васић углавном смјешта радњу својих прича у руралну 
средину коју, очито, изврсно познаје, и којом се и раније 
често бавио као новинар и аутор монографија. С те су му 
страни блиски стари српски приповједачи попут Стевана 
Сремца (помиње га у причи “Јутро у Пећиној кафани”), 
Јанка Веселиновића и Милована Глишића. Од босанских 
можемо да поменемо Петра Кочића и Светозара Ћоровића.
Током своје новинарске каријере Васић је тежио да скрене 
пажњу на  старе  сеоске обичаје, што је видљиво и у овим 
причама и што свакако треба похвалити тим више што 
живимо у времену поремећених људских вриједности...“
                                                                            Жарко Миленић
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 „Ово, ове приче што нам их је донио Петар Рајин Васић 
и смјестио под једну капу човјекову, на тај начин што је 
Човјек у злу скупио Крџавог агресора, водио Интервју 
с богом, провео Јутро у Пећиној кафани, говорио о 
неживоту, тежем од олова, ранама (П)оловног живота, (не)
згодним Грмаљима, пребирао слике, слао димне сигнале 
ретуширајући Слике у празној дуванској кутији, све то у 
Глуво доба, истражујући Ноћ у воденици, размишљајући о 
Дјевојци и змији у исто вријеме, у себи, око себе, испред 
себе, иза себе гони сваки наш човјек који је прегрмио 
немилост немилосрдног живота у немилом времену. Причу 
изнијети, није само вјештина, већ у исто вријеме и храброст, 
умјешност, јер онај ко износи приче мора водити рачуна 
о томе хоће ли се будући читаоци, животни сапутници 
приче, препознати у причи или ће бестрага бјежати из ње и 
од ње. Прича мора бити чиста, очишћена, искрена, невина, 
прича не смије никоме низашта бити крива иако је кроз 
њу протекло много прљавштине која је избачена изнутра, 
од муке, мучног живота, живота мучења од мучења. Људи 
мучитеља, ратоборних кавгаџија, оних што се побију, па 
и бију без икаквог значајног повода и разлога. У Босни, 
ни српској, ни бошњачкој, ни хрватској, никад не знаш да 
ли ћеш када заноћиш и осванути. Босна је земља лијепа, 
као у причи, њена бајка се као и свака бајка завршава, по 
правилу – несретно. Људи су јој натегнути као струне, чим 
их неко, најчешће неко са стране потакне, они започну 
своју свирку попут раштиманог оркестра, тада струне 
(по)пуцају. У Босни се не може нахватати толико коња, и 
репова за струне, колико се брзо пуца, односно колико брзо 
гудалом, наравно свако својим гуди по жицама - струнама. 
Кад је понестало коња, у Босни су се  почели стварати 
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овнови предводници, сваки је своје стадо (пред)водио. Тако 
је било, тако би могло бити. Међутим, ево га појавио се 
писац Петар Рајин Васић, који нас кроз своје приче подиже, 
не да нам да се препустимо забораву, поставља нам правце 
будућих кретања, да се узмемо упамет, да трагамо за 
пријатељима, животом, да нам се памет врати, јер све друго 
што је изгубљено стећи ће се...“

                                        Војин Тривуновић
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 О аутору

 Петар Рајин Васић, новинар и публициста, рођен је 
27. јуна 1941. године у селу Пиперци, општина Бијељина.  
Коаутор је више књига о Брчком и овом граду  као 
дистрикту Босне и Херцеговине. Своју самосталну књигу  
„Супервизор“ промовисао је  2010. године, а монографију 
„Подмајевички Слијепчевићи“  2012. године. Обје ове  
књиге изашле су у издању Књижевне заједнице „Васо 
Пелагић“ из Бање Луке.
 С групом сарадника је 2002. године основао  Удружење 
за његовање српског културно-историјског насљеђа 
„Баштинар“ и покренуо истоимени часопис, чији је члан 
редакције и редован сарадник. До краја 2014. године изашла 
су 23 броја овог часописа. Покренуо је и уређивао билтен 
Владе Дистрикта “Мост 2000” који је излазио редовно од 
октобра 2000. године до октобра 2003. године.    
 Краће књижевне радове објављивао је у поменутом 
часопису Баштинар као и у неким интернет издањима. Ово 
му је прва књига прича.   
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 Петар Рајин Васић, новинар и публициста, рођен је 
27. јуна 1941. године у селу Пиперци, општина Бијељина.  
Коаутор је више књига о Брчком и овом граду  као 
дистрикту Босне и Херцеговине. Своју самосталну књигу  
„Супервизор“ промовисао је  2010. године, а монографију 
„Подмајевички Слијепчевићи“  2012. године. Обје ове  
књиге изашле су у издању Књижевне заједнице „Васо 
Пелагић“ из Бање Луке.
 С групом сарадника је 2002. године основао  Удружење 
за његовање српског културно-историјског насљеђа 
„Баштинар“ и покренуо истоимени часопис, чији је члан 
редакције и редован сарадник. До краја 2014. године изашла 
су 23 броја овог часописа. Покренуо је и уређивао билтен 
Владе Дистрикта “Мост 2000” који је излазио редовно од 
октобра 2000. године до октобра 2003. године.    
 Краће књижевне радове објављивао је у поменутом 
часопису Баштинар као и у неким интернет издањима. Ово 
му је прва књига прича.   
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