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Рат је био прекинуо готово сву уметничку делатност, 
зауставио и умртвио уметност. Зато, готово одмах по закљу- 
чењу мира, поче грозничав рад на свима пољима љутске де- 
латности, па и на уметничком пољу. Девиза свих људи била 
је: обнова, обнова свуд и у свему. Та обнова изазвана је и 
условљена је самим животом и приликама које је рат ство- 
рио. Само, та обнова, коју је диктовало углавном материјал- 
но стање нашег народа после рата, требало је да се изврши 
у добу које је изисквало и препород, који је диктован нашим 
психолошким стањем после рата. Јер, створивши ратом 
теријалне услове за остварање и живот једне велике државе, 
Југославије, ми смо, у исти мах, створили и потребу за оства- 
рењем једне велике психолошке заједнице. Напор око оства- 
рења наше материјалне обнове и психолошког и духовног 
препорода — што је главна карактеристика послератног доба 

добио је свог нзраза у свима делима нашег, и појединач- 
ног и општег прегнућа и делања. Тај се напор одразио и у 
нашој, југословенској књижевности. Али, он, за сада бар, у 
нашој књижевности није потпуно успео, јер је југословенска 
књижевност још у развитку. За ово кратко време од десет 
година наша, југословенска књижевност није могла потпуно 
успети јер: дух времена и прилике у којима смо живели и 
живимо нису условили и омогућили потпуно сазревање мисли 
и идеја које су нас захватиле. Јер, послератно доба, са сво- 
јом ратном психизом и ненормализираним друштвеним од- 
носима, није погодно за лако стварање и развијање једне нове, 
велике књижевности, која би била потпуни и прави израз 
велике југословенске заједнице. Али, почетак је морао доћи; 
морало се почети са радом на стварању југословенске књи- 
жевности, која је историјским развитком условљена. То ства- 
рање једне нове књижевности главна је карактеристика наше 
књижевне данашњице.

Главна карактеристика данашњице уопште јесте: преви- 
рање. Ми живимо у добу врења, добу које је старе принципе 
и старе вредности у многоме одбацило, а нове није још пот- 
пуно искристализозало и стекло. Отуда је наше доба пре- 
лазно доба, доба покушаја, доба лутања. Отуда није никак- 
во чудо што се у првим годинама после рата, у доба нер- 
возне књижевне делатности, појавило онако много «празаца» 
и «школа«. И, ето, само десетак година после рата, само не- 
колико година делања тих разних књижевних 
«школа» — било је довољно па да нестане свега онога што 
духом времена није условљено, т. ј. да нестане свега онога 
што није историјским развитком условљено. А умирање и не- 
стајање тих »праваца» и »школа» у књижевности и значи и
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условљава појаву једног правца, једне школе: уметности, 
жевности. Јер, књижевност, на крају крајева, у суштини, нити 
познаје, нити признаје правце и школе, већ само етапе, или 
епохе (периоде) у свом историјском развитку. А наше доба, 
иако доба превирања, нервозе, иако прелазно доба, јесте до- 
ба почетка стварања југословенске књижевности. То је главна 
карактеристика и главна тенденца целокупне књижевне делат- 
ности од рата па на овамо, наравно, схваћене у историјском 
смислу.

њен утицај у позитивном смислу на омладину и децу и нај- 
јачи и најочигледнији, код нас је релативно мало негована. Ми 
углавном, све до појаве Чика Јове и немамо праве дечје књи- 
жевности. Он је, у прошлости, први и готово једини који ра- 
ди на дечјој књижевности.

Из тих разлога мислимо да ће ова збирка, 
из пет приповедака, чији је предмет узет из живота и школ- 
ског живота, бити леп прилот нашој књижевности, у првом 
реду дечјој, омладинској књижевности.

Јер, ко од нас, који смо прошли кроз школу, учећи је 
далеко од својих родитеља, неће видети себе, своју 
кућом и родитељима, у лепој и дивно обЈзађеној, 
ки продубљеној приповетци На прзом кораку?
Ко се од кас неће ражалостити и сузу пустиги Патећи са 
оним малим дечком, који је онако скупо и болно 
свој први грех, у приповетци Мој грс-х?

књи-.

састављена

Предмет сваке, па и наше књижевности, био је и биће 
живот. Нема књижевности, нема уметности изван живота, из- 
ван људског, друштвеног живота! Центар књижевности у 
ужем и уметности уопште у ширем смислу мо]за бити човек 
са свима својим манифестацијма. И наша данашња књижев- 
ност, у којој се јасно осећа и изражава та животна, или, како 
други кажу «социјална« црта, захватила је снажно и у до- 
вољној мери живот. И, у колико сам живот зри, у колико се 
сам живот нормализира, у колико се сам живот буде разви- 
јао и изражавао у једном одређеном правцу и смислу — у 
толико ће и наша нова књижевност зрети, нормализирати се, 
расвијати, изражавати и успевати у своме развитку ка потпу- 
ности и савршенству (у колико оно постоји и у колико је 
могуће, наравно).

И ова мала збирка приповедака, књижевно првенче јед- 
ног младог човека, која је пред нама, значи, *у истини значи 
један захватај из живота. Али, захватај из дечјег, ђачког жи- 
вота, из живота школе.

Ђак и школа, школски живот уопште, релативно речено, 
мало су третирани у нашој књижевности. А то је штета. Јер, 
школа је један део живота, друштва. И у школском животу, 
и ако претежно дечјем животу, има свих оних елемената 
који су потребни за изградњу једног уметничког дела, правог 
уметничког дела. И у школи, као и у животу, друштву, има: 
радости, бола, суза, осмеха, величине и нискости, љубави и 
мржње, интереса и зависти, сукоба и заноса, — свега онога што 
живот чини животом, свега онога што је потребно уметности 
па да буде уметност.

Школски живот је основни живот једнога бића, ако та- 
ко можемо да се изЈзазимо, који условл>ава доцнији, прави и 
потпуни живот зрелих и одраслих, те је, као такав, врло ва- 
жан за развитак како јединке, тако и целине.

Отуда треба желети да школски живот буде што више 
заступљен у нашој књижевности, јер, књижевност, која има за 
главни предмет школу и њен живот, у ствари је само део 
једне књижевне гране познате под именом дечја књижевност. 
А дечја књижевност, чија је потреба тако очигледна, јер је

жалост за 
психолош-

откајао

И још нешто: колмко ли ће се успомена из нашег детињ- 
ства пјзобудити у кама кад будемо читали ове приче, 
ли ће се оне разлити по нашој садашњици ? Да ли ћемо, под 
утицајем успомена осетити оног малог ђачића, који је доцни- 
је постао «ми«, и да ли ће тај мали успети да у нама, про- 
будивши прошли живот, пробуди снагу и вољу за новим и 
лепшим животом ?

и како

Најзад, треба пробудити успомене јер: «веруЈте да уи- 
стину иеки доживЈваји имају то чудно својство, да, по сили 
своје необичне импресивности падну, као вучени чим, на дно 
душе и ту се уроне сву освајајућ’ је, ту се скрију, уткају, рекао 
бих у њу, тако, да и сви напори какве, мајсторске речитости, 
— којом би се хтело да продре у њихово суштаство, хтело, 
јасније речено, ти доживљаји да оживе, — да сви ти напори 
остану јалови. Осећа се редовно у таквим случајевима, да је 
реч, као изражајно средство, преслаба, и да, и иза бујице 
речи, којом се хоће да оживе такви тренутци, ипак у души 
остане нешто неизразиво, недокучиво, 
увек тиња као једно дубоко, дубоко, неописиво чувство».

У суштини цео наш живот саткан је од успомена. Оне 
су непресушни извор наше снаге. И оза збирка приповедала 
израз је снаге и величине успомена, а њена главна каракте- 
ристика јесте: истинитост и искреност.

нешто што у нама

25 агфила 1933 год. 
Пирот.

Добр. Алимпић
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жалост за 
психолош-

откајао

И још нешто: колмко ли ће се успомена из нашег детињ- 
ства пјзобудити у кама кад будемо читали ове приче, 
ли ће се оне разлити по нашој садашњици ? Да ли ћемо, под 
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будивши прошли живот, пробуди снагу и вољу за новим и 
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и како

Најзад, треба пробудити успомене јер: «веруЈте да уи- 
стину иеки доживЈваји имају то чудно својство, да, по сили 
своје необичне импресивности падну, као вучени чим, на дно 
душе и ту се уроне сву освајајућ’ је, ту се скрију, уткају, рекао 
бих у њу, тако, да и сви напори какве, мајсторске речитости, 
— којом би се хтело да продре у њихово суштаство, хтело, 
јасније речено, ти доживљаји да оживе, — да сви ти напори 
остану јалови. Осећа се редовно у таквим случајевима, да је 
реч, као изражајно средство, преслаба, и да, и иза бујице 
речи, којом се хоће да оживе такви тренутци, ипак у души 
остане нешто неизразиво, недокучиво, 
увек тиња као једно дубоко, дубоко, неописиво чувство».

У суштини цео наш живот саткан је од успомена. Оне 
су непресушни извор наше снаге. И оза збирка приповедала 
израз је снаге и величине успомена, а њена главна каракте- 
ристика јесте: истинитост и искреност.

нешто што у нама

25 агфила 1933 год. 
Пирот.

Добр. Алимпић



Први утисци
22. IX ...1919.

Велиш да те јако интересује мој »нови живот«. Уисти- 
ну је »нов«, мој драги пријатељу ! И ево ја ти, да бих испу- 
нио дато обећање, шаљем реч две о њему, које ће, признајем, 
можда оманути твоја лепа ишчекивања. Шта ћеш, ја нисам 
крив што ми није дато да о своме првом кораку проговорим 
бујицом ружичастих фраза, како се то другима даје. Него... 
итд. Боље је да пређем на ствар, да не би запали у она до- 
садна теорисања, којих, знам, ни мало ниси жељан.

Елем, имао сам већ једном оно тако жуђено поставље- 
ње. И са колико се полета и заноса журило... Четворо- 
часовно пешачење од Ц—ске железничке постаје минуло 
је као тренут, и, у првом мраку ја се дочепах кућица суво- 
планинскога сеоцета Б.... Неки добар сељак, кога сустигох на 
усамљеном путу, и, који ми даде сва могућа обавештења о 
селу, где сам требао да учитељујем, на моју молбу, да ми по- 
каже претседникову кућу, коме сам требао да се јавим, с о- 
ном славјанском услужношћу и готовошћу одведе ме пресед. 
мејаници, рекав ми при растанку, журећи се појати, да се ту 
у свако доба могао наћи он, претседник Милентије кога ја 
тражим.

Уђох. Из ранијег већ разговара са мојим пратиоцем знао- 
сам да је претседник Милентијева кафаница била »једино бо- 
гоугодно свратиште» у селу за све врсте путника и намерни- 
ка. Али, о да си видео јада! Био је то управо један мали 
собичак сав чађав, тмуран, јадан, са два расклиматана стола 
и осветљен висећом лампицом, чије је стакло било уљепано 
слојевима прашине и упљувцима од муха, тако, да је њена 
светлост једва пробијала неподносиво тешки задах и ону не- 
прозирну сумаглицу од дима, што се обилато извијала са 
зарђала, искривљена, стара и блатом исцељена 
постављеног на средини собе. Вере ми, мишљах, да сам за- 
пао на дну пакла.

Претседника Милентија, сазнадох од момка кога затекох 
сама у кафаници, није било ту, него, овај ускоро додаде, у- 
служив ме нарученим шербетом, да ће он сад наићи.

шпорета«,

А
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То »сад« разуме се, тешко би се временски могло да 
измери. Не знал^ колико сам чекао и већ који пут прелистао 
новине, које за срећу имадох при себи; не знам колико се- 
љака отпратио, што су овамо наврђали за со и гас и, коли- 
ко пута био погледом фиксиран од стране слуге Матеје; не 
знам колико сам дуго шеткао, отварао врата и зурио у мрк- 
лу ноћ, а, њега нема те нема.

На крају, ето га! Упаде споља момак, који је доскора 
тумарао напољу око стоке и, некако сав задихан и препла- 
шен добаци: А-а... иде... претседник.Ј«

»Страшан мрак... сој му...« откреса овај улазећи и дода- 
јући слуги бисаге »А Гурдини одоше, а...?«

»Одоше одавна, претседниче, него, ту је један... он...« од- 
врати му слуга бојажљива гласа и показујући прстом на мене.

Да, ја вас одавна чекам... Ви сте претседник, јел’те?«
»Јес’, јес’, овај ми смо...« он на то извали свом својом 

преседатељском важношћу, надносећи шаку над очи и кри- 
већи врат да би ме што боље видео у оном собном мутнежу.

»Знате... ја сам учитељ, постављен...«
»Ама видим ја да ћеш ти бити као учитељ... Гледам те, 

гледам, искањујем се да те питам, али, помислим: ’ајд’, што 
ми није посал...« у то ме прекиде слуга радосна лица и поче 
још да надовезује, али га претседник осорно прекиде: »Не- 
дроби ту! Тамо, гледај посла! Не уплићими се, јер... Реци. 
Јорди да спреми вечеру и

Међутим, признајем без увијања, да ова тврдња не би 
да остане оваква каква је. Имао је, наиме, претседникмогла

Милентије једну особину чије сам благодети одмах окушао и 
кој 1 му је давала црту особите социјалности. О, он је 
био тако благоглагољива природа! Боже, Боже, шта ли 
све не наприча о себи, селу, о приликама и о чем, о чему 
још не. Укратко: почастив ме још једним шербетом а себе п 
трећим чоканчетом љуте и, притом, закатив ме неколико пу- 
та оним класичним нашим »учо«, он ми, поред осталога, при- 
јатељским тоном рече: да ћу овде живети као бубрег у лоју 
и да се треба само њему за све да обратим. Од речи на реч, 
затим, пређе и на себе, поче да преврће листове свога голема 
житија и не са мало поноса и важности ми нагласи: да је био 
»две године у Америку и једну у Влашку«, а за доказ чега 
се позива на своје варошко одело и жуте камашне, за које 
рече, снажно лупив их шаком и дигнув ногу до сама стола, 
да таквих нема у целој Србији, »јербо, знаш, друго је што 
Америка, а друго ми гоље...« Свој подужи увод он заврши тиме, 
што споносом подвуче наново: да је видео света и градова, да 

посланик Крста не може с њим »јербо је он големо ни-

мп

ј;.

Ч.

нисам
шта... јербо он, претседник, добива писма из Београд, као ни- 
ко други, и, јербо он итд. итд.«

Ко му га зна, брате, до које доба смо тако у причању 
остали, који је све чокањ био претседнику на реду, али, чи- 

мл се, тако око дванајестог на броју. ситуација узе нов обрт 
и то на моју штету. Њему тек сада запео за око да ја не 

пијем ракију, да се кљукам шербетом, те ме заокупи онако 
сзојски : »А бре учо, па теб’ као да те родила, Боже ме прос- 
ти, каква краљица! Гле, верети! Па де олан, де, пини ову 
мученицу да ти кост очврни, да ти црева превини... Е, при- 
кане, за то си ми и тако жгољав као недоношено штене, за- 

Ја га, љутнут, прекинух и успех се сада свом знаношћу 
да му доказујем како је ракија штетна, што ми разуме се, ни 
мало не поможе. Он навали сада са толиком упорношћу и 
речитошћу иа мене, једнако уносећи ми се својим ситним 
очима у лице и запљускујући ме задахом ракије

бурета, да морадох да попустим само да се решим беде. 
Елем, окусих кап две љуте, што га тако овесели, усхити и

ни

одлази!
»А што велиш учитељ, даскал, а? Нек’ је са срећом! А 

одакле си ? Ја, ја, ја... Добро де; седи. Седи, јербо 
страшно уморан« — затим се осврте мени некако 
с висине, понуди ми столицу, па, и сам седе.

сам, знаш, 
хладно и

то...
Посве остављајући на страну оно: да ли су први утисци 

најтачнији, ја, после преживљеног у мејаници, још увек оста- 
јем при уверењу: да је газда Милентије у основи једна 
патична личност и, да још при првом погледу, одаје 
са нечим одбијајућим, чисто грожљивим. Гледајући г~ 
суха, кошчата, дугачка, у варошком оделу, с оним ситним, зе- 
леним, мишјим очима, с оним маркантним носем што музасео 
на ситном риђом лицу, једва приметних ве^а и бркова, попут 
каква торња; гледајући га онаква суха попут притке, необично 
дугачких и, чинило ми се, увек хладних прстију, при том до зла 
Бога надмена и кочоперна, гледајући га таква-постајао ми је 
све несношљивијим и, не знам откуда сам га стао упоређиватн 
с оним Дикенсовпм Уријом из Коперфилда, оним одвратним 
дугоњом са жабљом крвљу у прстима, чије би он, 
вах, најуспелије оличење био.

несим- 
човека 

га онаква
као из ка-

ква

доведе до праве екстазе.
»Е, е, овако, тако те волим! Тако!« кликну он радосно, 

отпивши и сам гутљај,: «е то је човечански, тако ваља сваки 
почетак...» затим настави топећи се од милине »...то је од Бо- 
га, од људи, од... Море, море бре учо, бре зеленко: попус- 
тићеш, лећи ћеш на руду чекај... Де, не лети високо, еј... еј.Ј. 
Знаш, чекај да ти кажем, знас... 
једва откидајући језик са сасушеног непца... »знас... хи-хи, та-

наш поп Совроније, а

сада одпоче поверљиво и
закључи-

кав је био, знас, у почетку, и онај

1
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преседатељском важношћу, надносећи шаку над очи и кри- 
већи врат да би ме што боље видео у оном собном мутнежу.
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гледам, искањујем се да те питам, али, помислим: ’ајд’, што 
ми није посал...« у то ме прекиде слуга радосна лица и поче 
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Међутим, признајем без увијања, да ова тврдња не би 
да остане оваква каква је. Имао је, наиме, претседникмогла

Милентије једну особину чије сам благодети одмах окушао и 
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посланик Крста не може с њим »јербо је он големо ни-

мп

ј;.

Ч.

нисам
шта... јербо он, претседник, добива писма из Београд, као ни- 
ко други, и, јербо он итд. итд.«

Ко му га зна, брате, до које доба смо тако у причању 
остали, који је све чокањ био претседнику на реду, али, чи- 

мл се, тако око дванајестог на броју. ситуација узе нов обрт 
и то на моју штету. Њему тек сада запео за око да ја не 

пијем ракију, да се кљукам шербетом, те ме заокупи онако 
сзојски : »А бре учо, па теб’ као да те родила, Боже ме прос- 
ти, каква краљица! Гле, верети! Па де олан, де, пини ову 
мученицу да ти кост очврни, да ти црева превини... Е, при- 
кане, за то си ми и тако жгољав као недоношено штене, за- 

Ја га, љутнут, прекинух и успех се сада свом знаношћу 
да му доказујем како је ракија штетна, што ми разуме се, ни 
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очима у лице и запљускујући ме задахом ракије

бурета, да морадох да попустим само да се решим беде. 
Елем, окусих кап две љуте, што га тако овесели, усхити и

ни

одлази!
»А што велиш учитељ, даскал, а? Нек’ је са срећом! А 

одакле си ? Ја, ја, ја... Добро де; седи. Седи, јербо 
страшно уморан« — затим се осврте мени некако 
с висине, понуди ми столицу, па, и сам седе.

сам, знаш, 
хладно и

то...
Посве остављајући на страну оно: да ли су први утисци 

најтачнији, ја, после преживљеног у мејаници, још увек оста- 
јем при уверењу: да је газда Милентије у основи једна 
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дугоњом са жабљом крвљу у прстима, чије би он, 
вах, најуспелије оличење био.

несим- 
човека 

га онаква
као из ка-

ква

доведе до праве екстазе.
»Е, е, овако, тако те волим! Тако!« кликну он радосно, 

отпивши и сам гутљај,: «е то је човечански, тако ваља сваки 
почетак...» затим настави топећи се од милине »...то је од Бо- 
га, од људи, од... Море, море бре учо, бре зеленко: попус- 
тићеш, лећи ћеш на руду чекај... Де, не лети високо, еј... еј.Ј. 
Знаш, чекај да ти кажем, знас... 
једва откидајући језик са сасушеног непца... »знас... хи-хи, та-

наш поп Совроније, а

сада одпоче поверљиво и
закључи-

кав је био, знас, у почетку, и онај

1
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Лпосле... тхи, тхи.. и... И...1 Знаш, е што смо га синоћ удесили ! 
Само да си био бре, роде, па да видиш Их ! Знас, питај 
Петка сумара, јербо он ти је мераклија, јербо он је... 
де. — Па тако, реко’ ти, покисо ти онај наш Совра ко...

ко... Хи-хи-хи... и, брате, није знао где му је ни капа, 
мантија, ни глава, па певао, поскакивао, ухватио столицу, 
знас... столицу: овако, овако ко врајлу, па бре игра, врти се 
ка оно ветрушка по путању. То ни у Америку нема, веруј, 
веруј. Е. руши се, руши код нас по целу ноћ, јербо, ми 
ти знас, зн...ас људи, ти... ти... лигенција, преседници. сој де, 
сој, све сам сој... ја, тако знас, кад беху у Аме...«

Слушао сам га, а мислиш као да ме ко чекиТем по 
глави удара. Управо ни сам знао у извесним тренутцима шта 
да радим: да ли да прснем у смех, који ме често спопадао, 
или оловом да запушим уши па да одјурим ма куд у мркли 
мрак, само да не слушам све оно, само да утишам оно чув- 
ство гадљивости што је врило у мени и чисто ме гушило.

Него ућутах. Знаш да ти је тешко с пијаним изићи на 
крај. Међутим, сама ме срећа ненадно послужи : преседника 
наједном сколи такво тешко штуцање, да он прекиде своје 
километарско приповеданије и пође на вечеру, позвав, ра- 
зуме се, и мене.

О овој пак и не треба речи трошити. Бележим само то, 
да, преседник Милентије, још за софром паде у блажени по- 
чинак, а ја, окусив залогај два пилетине, одох у суседно соп- 
че, где се, презаморен, свалих на постељу као огсечени трупац.

Али какав одмор, пријатељу! Као да ми је зла сатана 
била засела на очима, те нисам могао да тренем. Сада, усам- 
љеног, поче наједном да ме обузима чудан немир, нека луда 
зебња, од које почех да дрхтим као у грозници. Некакво 
чувство опака туђинства, беспућа и мучне осаме поче да ме 
кињи. Бесаница ме задуго не попуштала и, будном и узруја- 
ном, све ми се чинило да то и нисам на селу, где сам тре- 
бао да проведем све своје младићство, већ у некаквом теш- 
ком заточеништву, које ме убијало, које ми својом свирепо- 
шћу развејавало сав онај полет младићства и чинило јадним и 
неотпорним црвићем. Пред очима ми никако не узмицала 
одвратна преседникова пијана појава; у ушима ми никако не 
престајале оне његове речи пуне омаловажавања, циничке нас- 
ладе, док ме све свирепије почело да мучи ово: па чему то- 
лики напори, толике патње и снови? Чему? Зар само зато, да 
се још при првом кораку у животу све сруши и стапка? Зар 
зато да се буде посластица каквом Милентији, каквом пауку, 
коме је, једино уживање било, да све около баци у прашину 
и под ноге. О како је уистину живот суров! При тој поми- 
сли, у души ми поче да ври голем очај и разочарење; јасно

сам осећао у себи нешто као ишчупано, скрхано, нешто као 
без тла, смршено, убивено. Сузе су ми саме навирале. Најед- 
ном се тако зажелех града, ђаковања, другова и, веруј, једно 
ме време спопаде мисао да нагнем бежати, да се ишчупам, 
по сваку цену ишчупам из овог мучилишта, па макар се од- 
рекао и позива, и школе, и дечице, које волех нада све.

Међутим, полако се смирих. »Лудорије, лудорије, мекуш- 
тво...« почех сада себе да тешим и љуто да прекоревам преврћу- 
ћи се по постељи и упињући се да заспим, не би ли се је- 
дном ослободио тог лудог магновења... »Баш сам нека варошка 
маза, прави мекушац, кад ме ето један најобичнији Миленти- 
је успео да обезоружа и учини слабићем«, не попуштаху ме 
такве мисли, све док сан не прекиде ту луду игру.

Мало сам провео у једном полусну пуном магловитих 
и мучних мисли, кад, наједном се тргох. Некакво љуто пецка- 
ње по телу ме пробуди. О те проклете вражје, црне живо- 
тињице! И оне не дају мира! Као да је цео свет устао про- 
тиву мене. Учини ми се да ми се по телу осу киша оштрих 
иглица, да ми се рој мрава размиле по кожи, да се то на 
мене, после једног лудог ковитлања и церека, стресоше и ра- 
суше низози преседникових речи, које су ме штипкале, пец- 
кале, уједале, заривале ми се дубоко у нутарњицу, да нисам 
нигде могао наћи ни мира ни станка.

Горко преклињући овај часак, устадох. Отворих прозор- 
че, ударих у часовну шетњу по собици, почех силомице да 
скрећем мисли на весело ђаковање, зурих кроз прозор 
ноћ, опет шетах, све док ме замор не савлада.

Елем, на крају попустих. Очни капци се сами затвараху 
Легох. Уто, чух, подухну ветар, широм отвори прозорска 
крила, а споља покуља силан, валовит шум планиске реке, 
који испуни сопче. То струјање хладовине, тај плахи жубор 
као да ме отрезни, окрепи и прели ми душу нечим новим 
светлосним и бодрим. Ускора, смирен, милован свежином 
планине заспах, док ми сада поницала у души једна нова ми- 
сао, која је бујала силином речнога жубора и свег ме ос- 
вајала.

\

1 ■ сила...

нико...

-

смо

'

У

»Тамо..., тамо, негде горе...« премишљах уљушкиван сном 
»...негде горе, у мраку је школа. Она ме чека, чека! И сутра... 
доћи ће она — деца, на коју ја заборављам. О, тај први све- 
ти тренут у учионици! И ето то, то је најглавније: јер ћу код 
деце, код тих безазлених малишана наћи и љубави, и резу- 
мевања, и одушдвљена и свег потребитог за живот. Да, да, 
то је главно, а ово... ово... тхе, људи, све ће се пребродити. 
(Јве. Уостолом, да, смешно је очајавати и кукати. То ничему 
не води. Та преда мном је живот у свој својој ругоби и ле- 

и, он се као такав мора и да прими. И ја, затим, јалепоти
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»Тамо..., тамо, негде горе...« премишљах уљушкиван сном 
»...негде горе, у мраку је школа. Она ме чека, чека! И сутра... 
доћи ће она — деца, на коју ја заборављам. О, тај први све- 
ти тренут у учионици! И ето то, то је најглавније: јер ћу код 
деце, код тих безазлених малишана наћи и љубави, и резу- 
мевања, и одушдвљена и свег потребитог за живот. Да, да, 
то је главно, а ово... ово... тхе, људи, све ће се пребродити. 
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и, он се као такав мора и да прими. И ја, затим, јалепоти
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сам крочио у њ; натраг се не сме; пребродићу та прва теш- 
ка прегарања, све савладати и, онда,

»Да..., да.., а оно... радосно? Шта то? А, јест, јест, она, 
дечица, малишани... сутра... да... сутра...« даље се саме нижу 
мисли у сненој глави; наједном сада себе гледам крај школе 
опкољеног децом; граја и радосно кликтање се ори, а ти ми- 
ли гласићи осећам као да ме обавијају, као да ме заносе 
миријадама невидних звонких нити, које ме, благо лелулајући, 
узносе високо, високо, све више... — до у жељени сан.

Заспао сам те прве ноћи у свом учитељевању са нечим 
победничиким.

нима. И ето та туга, та неутољива чежња не само да ме није 
попуштала временом, већ се све више увлачила у ме, па се 
попут паукових нити распредала по најскритијим кутевима 
душе ми, струјала мноме попут оживелих снова, бивалн је- 
дино и битно у свем ми животу, надирала у сваку мзју 
сао, у сваки дах, поглед, откуцај срца. те ми се цео душевни 
живот сводио на једину мисао, на једину жудњу нснаситу: 
село, с..е..ло! Ох да ми је њега видети — дахнуо би, дахнуо! 
О, та без њега, осећао сам онда свим бићем, свенућу попут 
биљке устргнуте са тла, угинућу попут рибе без воде.

Да — нашто крити? — патио сам тих дана као какав 
уклети изгнаник. Отуда сам волео осаму, збегавао другове и 
толико пута, да бих утолио ту нутарњу муку, одскитао до 
међе града насељене сељацима, где би, с неравним ужитком, 
дочекивао мрак пиљећи у њихову стоку, у каквог пса који 
који би наличио на нашег Гриву, у ког сељака, у коме би 
налазио толико сличности с дедом, оцем и онда се враћао 
умирен, задовољан, али, покад богме, и још са тежом тугом 
на души и очима пуних суза.

И ето та луда чежња што ме испијала из дана у 
као бољка оболелог, беше ме довела до случаја, који 
данданас неизбија из памети.

Десило се једног празничног предвечерја. Усамљен, швр- 
љао са улицом која је врила од света. Гледао сам сузаних о- 
чију оцеве и мајке како су водили свеје синчиће, док су ови 
скакутали и весело цупкали крај њих, те ме опет почело да 
мучи оно: Где је мој тата?... Шта ли ради моја добра нана, 
моји добри другови?... Што су ме оставили тако сама?... Јест, 
био сам бистар и приљежан а отац ми имућан, али зар је то 
разлог да ме отргну од села и оставе сама да тужим 
и патим?... С тим и мучнијим мислима у глави одмицао 
сам тешка корака мимо ссветљених дућана и, ко зна 
докле би, занет својом бољком, тумарао улицом, да ми 
наједном рпа свежих крушака пред једном радњом ни- 
је приковила пажњу те стадох као сапрт. Минутима сам 
пиљио у њих. Одиста. је’лте, нешто неозбиљан мамац, 
нешто I а шан позод за сцену, али, ето, баш тај, тај про- 
заичан призор, како је деловао тог тренутка на ме! Е... как- 
вим се другим очима онда гледало на многе ствари!... Елем, 
рекох вам, погледа нисам дизао с корпе. »Уистину... можда 
су крушке из Жог села!« сену ми главом, једнако пиљећи у 
њих. „Можда су их то Митрини донели и продали. Та само 
они имају овакве узједрале, румене!“. И та необорива оног 
тренутка за ме могућност, била је исувише јак повод да ми 
у глави узавру ројеви мисли о селу и пробуде низ веселих 
спомена везаних за гранату крушку. „Да, да, оне су...“ шапу- 
тао сам занет мислима. „Онее!“ Наједном ме спопала плаха,

само напред, напред..:«

ми-

При првом кораку
«Да ли сам дорастао за тај тешки и узвишени позив? Да 

ли ћу моћи и умети да појмим тај дечији свет, тудушу још 
не расцветалу?; да ли ћу моћи да се уроним до сама врела њена 
па да ту прислоним ухо на било њено и ослушкујем отку- 
цаје јој, рашћење, расцват и крикове њених же ва и жудњи, па 
да је матерински прихватим и упутим без озледа и суза уз- 
вишеноме и доброме? Да ли ћу моћи да јој пружим довољ- 
но љубави и разумевања? 
дољиво сколиле при првом кораку мога наставниковања у 
с лу Т..., гледајући игром раздрагану децу у школском дво- 
ришту, док ми душу, не скидајући погледа сњих, обузимало 
мучно сећање на један давнашњи догађај који ме и сада по- 
тресао својом неправичношћу, али, који ми, доносио уједно и 
одговор и драгоцен поук.

дан 
ми и

*

ето те су ме мисли биле нео-

Давно се то збило. У детињству, ђаковању. Бејах 1>ак 1 
р. гимназије. Сељаче. Сељаче! Ето, не могу а да не застанем 
при првој речи. Можда и криво судим, али има ипак ма и 
трун истине у томе: да оно, сељаче, с извесним мучним пре- 
гарањем, с извесном душевном патњом, а, покашто, с много 
бола и туге преживљава прве дане ђаковања у граду.

Не знам: могућно да чиним и изузетак у овоме, али ја, 
истину рећи, никад нисам имао тежих дана од ових о који- 
ма причам. Некаква неизмерна туга за селом, друговима, ро- 
дитељима, за брдима облеваним чистотом и сунцем, за хучном 
реком, море, чини ми се,-за сваком оном травком мириса- 
вом, и, речју, за свим, свим оним, што се уклесало неизгла- 
диво и попут чаробних слика у свести ми — морила ме да-

1
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сажижућа жеља да једну имам у руци, да је омилујем, не, не 
да је загзризем, већ само да јој принесем усне као оно сту- 
деном врелу, само да удахнем њезин мирис, који је, чинило 
ми се, скривао у себи дах наших цветних поља. О, да, има- 
ти је у руци, чинило ми се тог тренутка, да је исто што и 
имати читаво богаство, доживети оваплоћење толиких жеља, 
имати мира, мира..! И нисам се предомишљао, салетан тим 
чувством. Нисам ни могао. Машио сам се џепа — али, на- 
врага, у њему није било ни пребијене паре. Ипак, преслаб 
сам био да одолим жудњи: узео сам прву крушку под 
руком, омиловао је, принео уснама и опет оставио. О, далеко 
од тога: ни помислио нисам на крађу.

Потом сам наставио шетњу. Наставио...но тек што сам 
одмакао нешто-кад, трже ме некаква вика. Застанем, али ни 
осврнуо ее још нисам честито. а, осетих да ме неко сав за- 
дихан, сустиже, дочепа за руку, заковитла около се и поче 
нимилице да туче по глави. Престрављен и не знајућн шта 
се то зби наједном са мном, ја почех да се отимам, да јау- 
чем, запомажем, Дрхтао сам као прут у рукама тог опаког 
насртљивца, врискао до изнемоглости и, затим, као у каквом 
тешком сну гледао: како се наједном силан свет скупио око 
нас тискајући се и узрујавајући се и, како ми неко пришао 
и силом ишчупао из руку оног опаког човека, „Бездушниче! 
Зар вас није стид да тако бијете то нејако дете! Не видите 
ли да дрхшће од страха...; ето пашће! Зар се тако....“ проте- 
ствовао је револтирано мој ненадни заштитник, нашто му оси- 
они човек запенушано и кивно одвраћао: „И он је лопов!... 
И оно крало моје крушкее!... и...“ па стиснутих песница опет 
полетео на мене. (Тек сада видех да је то био један од пи- 
љара -- јевереја).

„Чујте, пријател>у“, сад му одвраћао, задржавајући га, 
један господин некако позната ми гласа »вас, брате, треба 
бичевати! Та ако вам је дете криво има власти па... Шта сте 
се ту распењавили као... Јеси ли ти ђак, мали? А, у првом 
разреду гимназије! А-а! Врло добро! А како се зовеш? К. Н.? 
Но, ето ти, пријашко, имена па оптужи тог малог крадљивца 
а не...“

Ст. наш разредни!
Покуњен и смрвљен 

саплићући се као пијан.
преживљеним, ја пођем стану

■

Ноћ коју сада преживех, није била друго до свирепо 
мучилиште. Мучна, бесана, жежећи ме пакленом ватрушти- 
ном, одмицала је споро... гмижући; све ми се чинило да се 
то надамном окретао, никако не одмичући се, какав огроман 
зупчаст точак, чија ме тсжина мрвила, чији се зупци зарива- 
ли у ме бездушно и ништећи ме. Гњевна глава пиљарева, 
оних пакосних, мишијих и пуних једа очију, његове кошчате, 
дугачке руке што ми нису никако узмицале с очију, што су 
се грчиле, увијале па пружале пут мене попут какових о- 
тровних пипака — ето та слика сзу ноћ ми није избијила из 
главе. Тренуо нисам, и мучен тешком оптужбом превијао сам 
се на лежишту као црв на жару. „ЈТоповом, лоповом ме 
сматрају!“ не престајало ми да јечи у ушима заглушно. И гр- 
цао сам, забијао главу под јорган, гњурао се, ридајући гласно 
у јастук, не би ли угушио тај несносни глас, али ми све би- 
ло узалудно. И тако све до освитка.

А сутра дан у школи било ми је још теже. Зашго су 
ме другови тако гледали? Зашто су бежали од мене као од 
каква злочинца? Зашто су ме њихови погледи, продирни и 
пуни презира, пекли, пекли? Ох, та шта сам тоучинио? Шта 
сагрешио? Шта?! И падало ми на ум, кивном, да јаукнем, 
вриснем од бола па запљунем свима у лице и довикнем: да 
сви лажу, да су сви бездушни и тирани, тирани! Да, ал сам 
само помишљао на то иначе, увек сам остајао на клупи као 
прикован и чекао оно, оно...

Први и други час потом прошли пуни стрепње, и злослу- 
тна ишчекивања. Нишга. Али трећег!... Да, онда, сећам се, до- 
шао разредни, а за њим мало после и сам директор. Тајац. 
без даха и са нечим укоченим, скамењеним овладао разре- 
дом и никако не престајао. Чуо сам говорио је нешто г. Ст.., 
обраћао се мени, уплео и пиљара али — даље нисам ништа 
разумевао. Нисам. Осетио сам, да, потпуно јасно осетио, како 
се наједном оно тешко, оно залеђено у ваздуху некако зани- 
хало, смахло и тежином одваљене стене стровалило на ме. 
Непрозирни мрак ми се сасуо у очи, у глави ми силно буб- 
њало, и видео сам само једно: — како је отуДа из тмине к 
мени ено полетела она одвратна, крезуба, раз апљених уста, 
глава, унела ми се у очи и сатанском насладом вриснула: 
лопов, лопов! Потом ми опет свитало. Сад ме неко, зачудо 
звао. Звао. Опет. Упорно, све јаче. А гле, па то је био г. раз- 
редни. Но, а шта ће он ту? Где сам то ја? Шта се све то 
догађа? И зар то он мени говори!? Дуго, љутито! Љутито!? 
А што? „Чујеш... чу...у...јеш!“ праска сада црвен од једа, снажно

-

Но ово нисам могао да отрпим више. Као да ме сто 
струка камџија звизнула по лицу те сам вриснуо чини ми се 
грло разносећи. „Не, нисам, ни...и...сам крао; он лаже, лаже!“ 
јаукнуо сам крхан тежином оптужбе и прибијао се уз непоз- 
ната заштитника као помоћи тражећи. Мећутим, онај позна- 
ти ми глас ме прекиде тако оштро и грубо, да ућутах као 
занемен.

„Ајд, ’ајд, одлази, не блебећи ту! Гле ти њега, јуначине! 
Ајд, губи се, а сутра у школу, па... видећемо...“ — откреса љу- 
тито. Претрнух, подигнув очи: — та предамном је стајао г.
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сажижућа жеља да једну имам у руци, да је омилујем, не, не 
да је загзризем, већ само да јој принесем усне као оно сту- 
деном врелу, само да удахнем њезин мирис, који је, чинило 
ми се, скривао у себи дах наших цветних поља. О, да, има- 
ти је у руци, чинило ми се тог тренутка, да је исто што и 
имати читаво богаство, доживети оваплоћење толиких жеља, 
имати мира, мира..! И нисам се предомишљао, салетан тим 
чувством. Нисам ни могао. Машио сам се џепа — али, на- 
врага, у њему није било ни пребијене паре. Ипак, преслаб 
сам био да одолим жудњи: узео сам прву крушку под 
руком, омиловао је, принео уснама и опет оставио. О, далеко 
од тога: ни помислио нисам на крађу.

Потом сам наставио шетњу. Наставио...но тек што сам 
одмакао нешто-кад, трже ме некаква вика. Застанем, али ни 
осврнуо ее још нисам честито. а, осетих да ме неко сав за- 
дихан, сустиже, дочепа за руку, заковитла около се и поче 
нимилице да туче по глави. Престрављен и не знајућн шта 
се то зби наједном са мном, ја почех да се отимам, да јау- 
чем, запомажем, Дрхтао сам као прут у рукама тог опаког 
насртљивца, врискао до изнемоглости и, затим, као у каквом 
тешком сну гледао: како се наједном силан свет скупио око 
нас тискајући се и узрујавајући се и, како ми неко пришао 
и силом ишчупао из руку оног опаког човека, „Бездушниче! 
Зар вас није стид да тако бијете то нејако дете! Не видите 
ли да дрхшће од страха...; ето пашће! Зар се тако....“ проте- 
ствовао је револтирано мој ненадни заштитник, нашто му оси- 
они човек запенушано и кивно одвраћао: „И он је лопов!... 
И оно крало моје крушкее!... и...“ па стиснутих песница опет 
полетео на мене. (Тек сада видех да је то био један од пи- 
љара -- јевереја).

„Чујте, пријател>у“, сад му одвраћао, задржавајући га, 
један господин некако позната ми гласа »вас, брате, треба 
бичевати! Та ако вам је дете криво има власти па... Шта сте 
се ту распењавили као... Јеси ли ти ђак, мали? А, у првом 
разреду гимназије! А-а! Врло добро! А како се зовеш? К. Н.? 
Но, ето ти, пријашко, имена па оптужи тог малог крадљивца 
а не...“

Ст. наш разредни!
Покуњен и смрвљен 

саплићући се као пијан.
преживљеним, ја пођем стану

■

Ноћ коју сада преживех, није била друго до свирепо 
мучилиште. Мучна, бесана, жежећи ме пакленом ватрушти- 
ном, одмицала је споро... гмижући; све ми се чинило да се 
то надамном окретао, никако не одмичући се, какав огроман 
зупчаст точак, чија ме тсжина мрвила, чији се зупци зарива- 
ли у ме бездушно и ништећи ме. Гњевна глава пиљарева, 
оних пакосних, мишијих и пуних једа очију, његове кошчате, 
дугачке руке што ми нису никако узмицале с очију, што су 
се грчиле, увијале па пружале пут мене попут какових о- 
тровних пипака — ето та слика сзу ноћ ми није избијила из 
главе. Тренуо нисам, и мучен тешком оптужбом превијао сам 
се на лежишту као црв на жару. „ЈТоповом, лоповом ме 
сматрају!“ не престајало ми да јечи у ушима заглушно. И гр- 
цао сам, забијао главу под јорган, гњурао се, ридајући гласно 
у јастук, не би ли угушио тај несносни глас, али ми све би- 
ло узалудно. И тако све до освитка.

А сутра дан у школи било ми је још теже. Зашго су 
ме другови тако гледали? Зашто су бежали од мене као од 
каква злочинца? Зашто су ме њихови погледи, продирни и 
пуни презира, пекли, пекли? Ох, та шта сам тоучинио? Шта 
сагрешио? Шта?! И падало ми на ум, кивном, да јаукнем, 
вриснем од бола па запљунем свима у лице и довикнем: да 
сви лажу, да су сви бездушни и тирани, тирани! Да, ал сам 
само помишљао на то иначе, увек сам остајао на клупи као 
прикован и чекао оно, оно...

Први и други час потом прошли пуни стрепње, и злослу- 
тна ишчекивања. Нишга. Али трећег!... Да, онда, сећам се, до- 
шао разредни, а за њим мало после и сам директор. Тајац. 
без даха и са нечим укоченим, скамењеним овладао разре- 
дом и никако не престајао. Чуо сам говорио је нешто г. Ст.., 
обраћао се мени, уплео и пиљара али — даље нисам ништа 
разумевао. Нисам. Осетио сам, да, потпуно јасно осетио, како 
се наједном оно тешко, оно залеђено у ваздуху некако зани- 
хало, смахло и тежином одваљене стене стровалило на ме. 
Непрозирни мрак ми се сасуо у очи, у глави ми силно буб- 
њало, и видео сам само једно: — како је отуДа из тмине к 
мени ено полетела она одвратна, крезуба, раз апљених уста, 
глава, унела ми се у очи и сатанском насладом вриснула: 
лопов, лопов! Потом ми опет свитало. Сад ме неко, зачудо 
звао. Звао. Опет. Упорно, све јаче. А гле, па то је био г. раз- 
редни. Но, а шта ће он ту? Где сам то ја? Шта се све то 
догађа? И зар то он мени говори!? Дуго, љутито! Љутито!? 
А што? „Чујеш... чу...у...јеш!“ праска сада црвен од једа, снажно

-

Но ово нисам могао да отрпим више. Као да ме сто 
струка камџија звизнула по лицу те сам вриснуо чини ми се 
грло разносећи. „Не, нисам, ни...и...сам крао; он лаже, лаже!“ 
јаукнуо сам крхан тежином оптужбе и прибијао се уз непоз- 
ната заштитника као помоћи тражећи. Мећутим, онај позна- 
ти ми глас ме прекиде тако оштро и грубо, да ућутах као 
занемен.

„Ајд, ’ајд, одлази, не блебећи ту! Гле ти њега, јуначине! 
Ајд, губи се, а сутра у школу, па... видећемо...“ — откреса љу- 
тито. Претрнух, подигнув очи: — та предамном је стајао г.
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дрмусајућ ме за раме, „можеш да идеш! Разумеш; да и....де...ш! 
Књиге па... Нама не требају крадљивци. Чујеш..!“ не престаје. 
Ја и даље стојим као скамењен. Не разумем га, а укочен, за- 
безекнут поглед не скидам са њ. Ђаци ударили у смех... „Ра- 
зумеш ли“, он понавља „нама крадљивци, нама...“

„Не! Не..е!“ цикнуо сам сада на то као у срце устрељен, 
као пламеном ошинут „не, ја нисам, нисам лопов. Нисам, чу- 
јете ли, г-не! Ни...и...сам! 
шта то чините са мном? Шта сам то украо? Па зар не знате, 
да онај... онај... Јуда лаже!“ 
сузама и, очајан, заривао нокте у скамију. „Да, он лаже, а... 
ја... ето... ја... ја ћу вам рећи све, истину... Јест, прохтело ми 
се да имам крушку у руци само за један тренутак, да ју.. јер.. 
и..., узео сам је и... одмах...“

„Стрпао у џеп!... Ха-ха-ха! Је ли: у џеп! Е, нашао си ко- 
га да вараш!“ дочекао ме разредни с поругом на лицу и не- 
како ликујући од задовољства. „Ха-ха-ха, у џеп је ли? ха..ха... 
ха...!“ сад непрестајао церећи се и превијајућ од смеха. На- 
мах се тај смех некако сав расуо у звонке честице, у хор 
пискавих гласића што су циктали: „у џеп! у џеп!“ што су ме 
обигравали попут усковитлана роја љутих оса и сручили се 
на ме жежећи ме и лудећи болом. Тешка, колутава тмина 
опет ме сколила и понела некуд далеко... неповратно; у уши- 
ма ми не престајао онај церек; душу ми обхрвало горко чу- 
вство: да сам ето сам, безпомоћан, презрен и згажен, згажен, 
а пред очима ми опет заиграла слика као олујом злом нане- 
та: да су ето на мене нагрнули хиљаду оних сатанских лико- 
ва смејући се и врештећи: лопов, лопов!; да се ено опет на 
мене устрелило силесија оних руку кљештавих, крвничких, 
шчепале ме за врат и давиле, док се нисам скрхан срушио, 
те свему било краја.

*
Дани су после тога минули, а ја се нисам дизао с пос- 

теље. Ни савети забринута оца, ни утешне речи добродушне 
старице код којех бејах настањен, ни лекареве строге опоме- 
не нису ме могле да отргну из тешке душевне потиштености, 
у коју бејах запао, ни да ублаже мој бол. А после неког 
времена ја се вратих у село. Но и ту не нађох мира. Нешто 
ме увек попут какве живе ране мучило, пекло, — пекло: и 
онда, и касније када се поново латих књиге, па чини ми се 
и увек у животу, када бих се сетио преживљенога.

Живахни, раздрагани гласићи у дворишту нису преста- 
јали, а ја гледајући игром занету децу и обнављајућу све ово 
у свести не прекидох с размишљањем: „да, да ли ћу моћи 
да им пружим довољно љубави...? да ли ћу моћи без озледа 
и суза да их упутим доброме...?“

Него, о томе ће живот дати своју реч.

сиктао сам увређен. „О. та шта ЋУТЉИВНО
не престајао сам гушећи се у

Тек тај ме догађај беше натерао даувидим колико сам 
често неправедан био према том детету; тек тај ме случај 
беше једном за свагда уверио: колико је не само несавесно већ 
и грешно задовољити се у раду површним запажањима и, 
колико је потребно свом брижљивошћу удубљивати се у ду- 
шу сваког појединог ћака, разгрнути скрите јој кутеве, откри- 
ти праве узроке појединих преступа, па, тек онда пресуђи- 
вати.

Не, не бих смео рећи да сам волео попут друге деце 
тог Стојка Јосића, дечка деветих година. (Узгред; било је то 
на почетку мога рада у К....) Не бих, јер, истина је, да ми је 
он увек, заправо све до тог часа о коме ће бити реч, био 
некако стран, далек души. Некако ме одбијао онај његов уч- 
мали дух, оно сићушно телашце трома хода, оно сухо, испи- 
вено, чисто спарушено лице млитавих црта, оне посве ретке 
очи: сухе, без сјаја, утонуле у засењене крупне дупље као 
бежећи од чега, а, нада све: она његова упорна, невиђена 
ћутљивост, која није знала за границе и, која ме све више 
уверавала: да је она само тачан одраз његове душевие кон- 
струкције, одраз не каква кретенства већ природне поспано- 
ности снага му, којој можда, није било лека. И за њ, чинило 
ми се, као да није било поступка и срества, које би га могло 
да отргне из те душевне чамотиње, да га освоји, понесе, да му 
омили школу, у којој се свагда осећао некако туђ, окован; 
да му омили друштво, па на концу, и оно, најбитније, нај- 
потребније за свако дете — игру!... Да, он ни игру није во- 
лео
попут озсбла пилета — а тај ме појав све више 
да се не одвајам од већ једном стечена уверења: да од тог 
детега школа не може ништа да истеше, да је ето одбачен а... 
можда прегажен и од сама живота,— да је нераван примерак 
тврдоглаве ћутљивости, пред којом би, мишљах, пала и ча- 
робна палица ма кога педагошка вештака, и да гатреба на- 
просто оставити самоме себи...

Тако, дакле мишљах на почетку, али, о у какву ме теш- 
ку заблуду беше намамио тај наиван закључак. У какву! Ус-

увек је био у дворишту по страни, ћутљив и згрчен
нагоњаше
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коро видех на један ретко узбудљив начин истину, и, случај, 
који преживех, откри ми праве узроке детињих поступака, 
које, морам признати, да ли поради неумешности своје (та 
бејах почетник), да ли поради лености, или површних поима- 
ња дужности васпитача, чега ли, ја и не покушах да их ус- 
тражим до сада.

хлеба, и сада, не гледајући више около себе и чисто прео- 
бражена лица, он зари зубе у њ’ и халапљиво гуташе зало- 
гаје. Жватао није. Погнут, прождирао је хлебац попут па- 
шчета изнемоглог од глади. И вероватно да га не би одвојио 
од уста до последње мрве, да га у томе не трже лупа по- 
друмских врата. Престрављен, он упиљи поглед пут шупе, уз- 
дрхта као да га проже талас језе, па брзо сакри остатак хле- 
ба у цеп и похита улазу бришући усне.

»Боже», размишљах, гледајући ово све с спрозора у чу- 
ду, »шта је с тим дететом? Да ли одиста страда? Да ли је 
одиста гладан? Или је ту по среди природа с неодољивим 
клицама једног будућег злочинца, коју ето не може да при 
крије и највештија маска?«

И у томе ме размишљању затече његов улазак.

Догађај се збио једног четвртка. Отсуство ћутљивог 
Стојка јосића нисам приметио тог преподнеза, јер, истину 
рећи: ја и не вођах много рачуна о њему, откада се уверих 
да ми је сваки рад с њим био узалудан, и да ће остати ве- 
чити ћут.љивко. Уосталом, давно се бејах привикао изнена- 
ђењу да ми он бане усред часа (што увек узимах за ствар 
оправдану) па се и тога јутра ничему не зачудих нити љут- 
нух када га спазих кроз прозор: како ено иде двориштем тро- 
ма корака, погнуте главе с рукама у цеповима и као с напо- 
ром носећи ону, за њ’ заиста предугачку торбицу, што га 
непрестано шибала по листовима ногу. За њим је, видех, 
клискало школско псето тешке репине, које га, обигравајући 
му торбицу и по кад вукући га за њу, не попусти, похлепно 
дахћући изпажена језика, све до самих шљива, где се, по 
обичају, лети окачиваху торбице. Зар не: призор најобичнији 
и посве невин? И ко би могао и помислити да ће се кроз 
тренут имати изненађена! И то узбудљивог! Ко!

Ништа, ја оставих затим прозор причајући у шеткању 
што деци, далеко ма од какве слутње на нешто необично, али, 
како ме ускоро потом, када се вратих прозору, нова слика 
просто запрепасти! Та је ли могућно да чини то он, он ћут- 
љиви и мирни Стојко! Он! Јели могућно? О...

Гледах, устављена даха и на децу заборављајућ, како он, 
дошав шљиви, окачи своју торбу, потом пође, но намах зас- 
таде, осврте се дрвориштем и дуго не скидаше поглед с ђа- 
чких торбица. Као да га у том тренутку задржавала нека нео- 
дољива сила, као да му сва снага духа онда била обхрвана 
једном прејаком мишљу, једном жудњом: силном, дивљом, 
несавладљивом, која га робила и чинила окованим. Он по- 
чекну још тренут два, осврну се нанова, па се онда хитну 
попут веверице и ускочи на прво дрво. Оно као да није био 
више преда мном онај мирни, ћутљиви Стојко, онај мрав, 
мрав. Осврћући се и као ослушкујући што са шљиве узигра- 
лих очију и још блеђа и неком чудном оштрином растргана 
лица, он је имао на себи нечег непојамног, поразног замене: 
нечег тако лукавог. мачјег, грабљивог... Напочетку бојаж- 
љиво погнута рука, што је подрхтавала у зраку као сухи 
струк траве, намах се грчевито стеже, паде и неста је у ђач- 
кој торбици.

Затим он трупну на земљу. У руци је држао комад

Он, дакле, уђе. Седе. Чинио се прибраним а погнуту 
главу, по обичају му ослоњену о сухе дланове, није дизао. Не 
знам колико сам времена провео у ћутању не скидајући 
полед сањ’. Нешто ми није давало да одвојим очи од њега, 
док ме немир, страшен немир, све више обузимао. По кат- 
кад би ме и он погледао узигралих и успламтелих као у гроз- 
ници очију, али би му поглед брзо узмицао: разбивен, оча- 
јан. У соби овлада мучан тајац. Зачуђени дечији погледи са- 
летели су час мене час њега. Минути су ваљда тако про- 
шли.

Но ја ие издржах ово задуго. »Стојко!... Стојко!» пре- 
кидох ћутање нешто дрхтава гласа.

Он као да с муком одвоји главу од дланова. Погледа 
ме не трепћући, укочено. Али се и не помаче. Оста и даље
седећи.

«Но..., изађи Стојко! Ти као да не чујеш данас. Та и- 
зађи велим! Чујеш...« подвикнух на крају.

Он дође. Главу још више оборио. А цепти као прут. 
Учиними се пашће. Лице му чисто провидно. Очи играју, 
играју.

»Стојко!... Погледај ме, Стојко!...» И даље ћути. Мишић 
му на лицу да распрсне од игре.

»Но, не плаши се; погледај ме; слободно, слободно по-
мгледар
Непомичан, и даље нем.
»Стојко! Сто..,о...јко!... Та шта ћутиш, неваљалче један!... 

што... ТИ...И...! праснух мучен ћутањем му. Зар ти мислиш ја...« 
но не заврших, већ га плахо привукох себи и извукох му 
преостали хлебац из џепа.

»Но, гле, а шта је то? Чији је ово хлебац?»
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рукама једне опаке маћехе, да је био отргнут и од милоште 
очеве, који је био пуки и вечити печалбар и, потоњих дана, 
грех свој искупи очинском и наставничком љубављу, коју 
он, сиротан, не имађаше до сада и која, на моју родост, уро- 
ди и лепим плодом.

Ја сам све видео. Говори, што ћутиш?« наваљивах
све жешће. »Говори! Зар ти, ти, ћутљивко, ти црву, ти да 
крадеш! Но, та проговори једном: откуда ти овај хлебац? 
Ћутиш? Ћутиш?... Е, ти препредењаче, е... чекај!« праснух
љутито и маших се прута, но, тек што учиних то, кад у то- 
ме ме тренутку предусрете његов поглед.

О те очи! никад их нећу заборавити. Никад! Оне као 
да ми рекоше, управо открише све, све у том мементу. Тај 
поглед паћенички пун печала и искрхан некако; тај поглед 
ипак са печим не само ганутљивим већ јасно светлим, у ко- 
ме се огледала сва болом измучена му душа, тај поглед као 
да ме прскорно ошину и прибра. Застах као задржан чим. 
Рука ми сама клону. А он ме и надаље гледао, али сада без 
трунке бојазности више и, тако некако благо, топло као 
откривајући последњи кут ојађена му срца, па проусти болно 
и једва чујно:

»Гла...а...дан сам, господине!«
»Гладан?... Ти си гладан, Стојко?!« промуцах сав у за-

МОЈ ГРЕХ

Давно је го било... Бејах онда ђак. Давно, али већ мно- 
ге минуле године нису могле ни мало да ублаже, а камоли 
да збришу страхоте онога догађаја. И данас се свега до ситни- 
ца сећам; и данас: било да се сетим школских другова; села, наше 
сеоске кућице или школе, пространог јој дворишта, или ма 
чега што је било у вези са дога^ајем — сетим се свега пре- 
живелог и уздрхтим. Уздрхтим до узбуђења.

Има доживљаја који попут буре усковитлају душу, који 
је потресу до дна и оставе трага у њој за сва времена. Та- 
кав је био и овај, о коме ћу вам причати.

Рекох вам, бејах онда ђак, и, то не почетник, већ ма- 
торац — у четвртом разреду основне. Не бих вам могао 
нмшта нарочито рећи о моме ђаковању до тога дана, ништа 
о школи, која је, уистини, била ретко лепа; нити о другови- 
ма, нити о господину, којн је узгред буди речено, био они- 
зак, нешто пуначак, врло, врло благе и питоме душе и, некако, 
чини ми се, ретко мекана и умиљата гласа. Ништа вам не 
бих умео рећи о свему томе, али, оно, што је заиста било 
ретко у нашој школи, па, ако хоћете и у читавој околини, и, 
што би се нарочито требало и морало истаћи — то је била 
она, наша Шара.

Да, да, ни мало се не чудите, — наша Шара!
Шара је била школско псето. Школско, или, тачније ре- 

ћи, ђачко. јер су је они управо чували, хранили, и уопште 
бринули се о њој. Сви смо је много волели. А и имали смо 
замЈто, јер је била, по доброти срца, по својој оштроумно- 
сти, уистину ретка животиња. Него верујте, грешим када ка- 
жем: животиња. Не, она је била нешто далеко више од тога. 
По ономе што је чинила, била је много ближа човеку него 
псу. Чини ми се да је толико пута била паметнија од мно- 
гога ђака.

буни.
»Гладан«, понови још тише и не узмичући погледом.
»Како?... А зар ти нису дали јутрос на дому да једеш? 

Зар ти није твоја мама...?...
»Ја немам маме, годсподине« одврати он на то с муком 

изговарајући речи, а сузе му линуше лицем.
»Немаш?! А..., отац, други... зар?...«
»Он, он« муцаше дете гушећи се у сузама, »он... није 

овде..,: он је ретко код нас...«
»Па ко вас чува, ко надгледа, Стојк’о?« питах даље, тро- 

нут болном исповешћу тога напаћеног малишана.
«0...на, друга мати... дру...« настављаше дете испрекида- 

но и отирући дланом крупне капи суза, што му се слгваху низ 
лице, »она... али је зла; она ме увек гони од куће и... и... би... 
би...је; а моја мама она је умрла у,..у...у...мр...»

И не заврши. Грцај му удави реч, а он се поведе као 
поткопани цвет.

«0 чедо моје драго,« шапутх прихватив га и одводећи 
га потом у свој стан,« како си много, много напаћено! Како 
су према теби још израна били сви немилоситиви: и судба 
ти, и људи, па и ја, ја, чијом си љубављу давно требао да 
будеш огрејан. Како се уистину мучно поима туђа патња, 
како је човек немилостив. Него, ти малишану мој, ти паће- 
ниче мали, ти ћеш ми опростити, ћудљивко добри?« размиш- 
љах топло гледајући га за столом, »а ја ћу у будуће знати 
већ да са више топлине и осећајности улазим у свој посао«.

После овога подробније сазнадсх да је тај дечко био у

Сећам је се добро. Као да је ето и сада гледам пред со- 
бом: крупну космату, белу, сву белу. У животу још нисам 
срео пса такве снежне белине, таквих прозирних, оштра по-
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срео пса такве снежне белине, таквих прозирних, оштра по-
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Нисмо веровали. За који тренут били смо просто оша- 
мућени свим овим што се у часу зби. Потом, понети радо- 
шћу, кличућу псјурисмо Шари, која је још била крај препла- 
шеног Јосића и гладила га језиком машући весело 
репином...

гледа, очију. Очи..., у којима је одсјајивала некаква ретка ду- 
шевна бистрина, очи, које су вам још на први поглед одава- 
ле верност и питомост душе, очи кроз које је гледало једно 
ретко искрено срце, готово да се сваког часа жртвује за дру- тешком
гаре своје.

Она је у ствари била и наш нераздвојни друг. Увек с
ето је снама; ако пођемо 

као го-

Е, онда нашем весељу није било краја! Није! Миловали 
смо је до безумља, љубили, носили на рукама попут каква 
божанства и опет љубили, љубили...

О свему томе се после надуго причало не само у шко- 
ли, него и у селу па и даље.

Други пут опет, причао нам господин, спасла је школу 
једне опасне крађе... А једном... него један ли је био такав 
случај и ко би их могао све да изређа!...

ето таква је била наша Шара. И отуда смо је 
волели као нешто мило и драгоцено. Ми смо се гордили 
управо њоме...; она је била наша снага.

Више је година протекло откако је Шара у нашој шко- 
ли, и она је с оном, само њој урођеном љубављу, отпратила 
и дочекала толико и толико ђака, па дочекала и нас. И, се- 
ћам се, многи се ђак, и после школовања сећао наше «Ша- 
ре« и навраћао у школу само због ње да је види, да је по- 
милује. Боже, Боже, како би она у тим тренутцима радосно 
скакутала!... Како би свог старог другара, који је још није 
заборавио, миловала својим сјајним очима, како би га љуби- 
ла својим језиком и с колико љубави и топлине глади- 
ла шапама својим! Када би та душа знала да прозбори, када 
би те очи могле да проговоре, ко зна шта би испричале 
размишљао сам често — о дубини својих чувстава, о својој 
преголемој љубави према нама. о мекоти и топлини срца, 
које је било испуњено само једном мишљу, једним јединим 
украсом: волети, жртвбвати се.

Рекох, таква је била она, али, на ђавољу родост, »оно 
што је писано глави неће на камен«. Е..., неће! Камо среће 
да је све оно могло другојачије бити. Али..., ето... Него, ре- 
чено је ваљда да и она попут свих живих створења претури 
једну неправду преко главе и да потпуно незаслужено, кри- 
вицом једног безазленог, несмотреног дечка, искуси тежак, 
прегорак тренута. Боже..., и сада дрхтим када почињем да 
обнављам преживело. јадна и добра Шаро, нека сам проклет 
и ја и онај тренут када тл зададох толики бол! Нека је про- 
клет онај час када се заче она убилачка мисао у мени. И не 
знам... не знам, да ли ћу моћи кад и чиме окајати големи 
грех или ће остати вавеки у мојој души, да ме мучи, кињи... 
до гроба мучи.

нама. Увек. Ако пођемо извору
у оближњу шуму, ено је изненада избије испред нас 
нећи некога, као тражећи што, као пута крчећи нам. А ако 
се ради нешто у башти, у шљивару, у дворишту, ено је чу- 
чне крај нас, подвије тешку репину, па нетремице минутима 
пиљи у нас крупним зеленим очима, као да би нам 
помоћи у послу. Али не мирује увек. О, о, како је разумева- 
ла, све! Ако би се радило што теже, скакутала би, завијала, 
исплажена језика, као да је и њој тешко... Или, ако би го- 
сподин почео да грди ког од ђака, она би му се са 
нежностл и умиљатости овијала около ногу, пела се уза њ, 
гладила га шапама, да би он морао да попусти.

Једном речју била је прави наш заштитник, била нам 
је десна рука. Она да нас отпрати селом, она да нас отпра- 
ти до суседне школе, а;со би тамо пошли каквим послом, 
она да нас сачува од каква зла, да нам се не деси путем. И ни- 
ко нас није смео дарнути. Ако би успут на нас налетео ка- 
кав озчарски пас, бивао би сав изуједан да би се дани а 
вукао као какав тешки богаљ. Море..., и да је само то! Чи- 
нила је и нешто више за нвс.

Једном Миленка Јосића спасе смрти. Да није ње било, 
ко зна шта би се могло догодити.

хтела

Речју
толико

Деси се то једног јунског поподнева. Бејасмо нас неко- 
лико пошли по воду... Разуме се, изниче и она крај нас. Ишли 
смо безбрижно..., певајући... Ишли..., но тек што бејасмо у- 
шли у до (извор је био удаљен од школе) кад, Миленко, 
који је био измакао од нас, наједном врисну, јаукну, отскочи 
као одбачен са земље и тресну. Ми претрнусмо. Унезверени 
од страха, застадосмо као укопани. »...Змија!... Зм.и.ј.а!... Бе- 
жите, змија, ено је на Миленковој нози! Бежите!... писну не- 
ко од нас престрављено, да нагосмо куд који. Али..., имали 
смо среће. У то Шара полете. Трен ока је много! Лану, не, 
мислиш јаукну, засикта као опечена, па попут муње прохуја 
крај нас, сручи се у једном мигу крај Миленка, дочепа усти- 
ма змију која се бејаше приппла уз његозу ногу, заковитла 
је досад невиђеном снагом и одбаци од себе. Потом јој опет 
полете сва накострешена и, све јароснија, дочепа је нанова 
разјапљеним чељустима, ошину неколико пута о земљу и 
просто пресече зубима као најоштријим ножем... Пред нама 
је лежала преполовљена змија грчећи се и увијајући се од 
бола. А ево како се то десило.

!
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Било је то, сећам се, с’ пролећа. Ја и Јордан Перић бе- 
јасмо пошли извору и таман што зађосмо у школски до, кад 
ето ти Шаре за нама! Досадило јој ваљда лежање, помислих 
спазив је, па оставила мале и устала да прошета. (А, да за- 
боравих вам рећи, да је она на недељу дана пре овога била 
добила кучиће, што нас је веселило до лудила и што је чи- 
нило да потпунце заборављасмо на књигу и да не избијасмо 
из подрума, где је она лежала).

Дан је био диван, сунчан, када се све буди и весели. 
Ваздух је био просто отужно мирисао од расцветалих кајси- 
ја и јабука, а цвркут птица се разлегао са свију страна. Оне 
као да су се утркивале у својој веселој и са дна душе из- 
вијаној песми захвалници. Пролеће је било обилато разасуло 
свуда своје раскошне даре, опијајући, заиосећ! 
и тамно зелени до, и цветни шљивар са бело-м школом, и 
простране њиве са лелујавим јасним зеленилом, и далека 
пробуђена брда што су била облевана трептавим плаветни- 
лом пуним мириса, сунца, живота, песме, што су била мило- 
вана лептирастим облацима бељим од снега, сећам се 
је то личило на мирисаву киту цвећа, које се човек никада 
није могао ни нагледати, ни намирисати, ни науживати.

И Шара је ваљда све то осећала те је као махнита ју- ј 
рила а испред нас а иза нас, пробијала се кроз густи шипраг, I 
трчала до на врх брда, нестајало је минутима да би нам се | 
вратила сва весела, просто озарена неком светлошћу и за-1 
вијајићи од некакве неописиве радости, којој није могла да | 
да права изражаја. ј

Ја сам ишао и јео хлебац. Чупкао сам у ходу залогај I 
за залогајем са повећег парчета које ми је било у џепу и ј 
нисам се могао да нарадујем веселој игри Шаре. Кикотао | 
сам се од весеља, но ипак нисам заборављао да јој при сва-| 
ком враћању бацим по који залогај, који ми је она заправој 
изнуђивала својим узигралим очима. ј

А била је гладна. Видело се.„.. Доји..., доји мале...“ пре-| 
мишљао сам гледајући је како халапљиво ждере хлебац, опет I 
отрчи у игру и још радоснија се враћа мени. Не знам ко-И 
лмко је трајала та њена игра, али ја сам се топио од весеља! 
гледајући је онакву срећну; њено је весеље затим и мене I 
обузимало те сам и ја, касније, дуго и дуго упоредо с њом| 
трчао, јурио преко кимењара, кроз олистале шумарке и играо! 
се... све док ме умор није свалио на земљу. Како смо били| 
весели тог сунчаног дана, када је сунце, чињаше ми се, са I 
модрог висија, бацало не светлост, већ прегршти варница, I 
које су све златиле и све будиле на живот, игру, ра-| 
дост! Играли смо се до искапи последње снаге заборав-1 
љајући и ја и она на своје дужности—ја на књигу, а она| 
на кучиће; играли..., и, к’о би могао помислити да ће се у I

тим тренутцима раздраганости, породити оно, оно...! Ко би 
се могао и понадати да ћу ја, ја, онај мирни, добродушни 
дечко, оно ваљано ђаче — учинити оно?! ...

. . . Били смо срећни и безбрижни. Ишли смо, дакле, 
извору врискајући од весеља и, када ме Шара и по трећи пут 
бејаше пронашла сакривеног иза једног дрвета, тада се деси 
зло. Неочекивано.

Сећам се тога момента до ситница.
Баш бејах стигао до водопада. Јордан бејаше измакао... 

Шара је задихана, исплажена језика, машући непрестано ре- 
пом и пиљећи пожудно у ме својим прозрачним очима, ста- 
јала крај мене и очекивала опет хлебац. „И заслужила је 
трчали смо као никада досад~“, мислио сам не скидајући ока 
с ње. Ослоних се, презаморен, о ближње дрво и завукох ру- 
ку у џеп по залогај. Завукох 
скочих с места од бола и принесох прст устима. И Шара се 
ђипи (а таман се бејаше, дахујући, прућила поземљи) начули 
уши, уозбиљи и упре зачуђен поглед у мене. Нешто ме у 
џепу, док сам откидао залогај, жацну попут жаоке. Засузих 
од бола. Љутит и зајапурена лица хитро извадих лебац, 
па навалих све жешће да мешам по џепу и да тражим...

Шара ме једнако зачуђено гледала, пратила сваки мој 
покрет и, видев хлебац у мојој руци, поче да бива све не- 
стрпљивија, да гребе шапама по земљи и да се премешта с 
једне ноге на другу.

У џепу прона^ох оно... Ништа нарочито — перце. Ђа- 
чко мало, сјајно перце. Сетих се да смо јутрос имали писа- 
ње и, да сам га, у журби, скинуо с држаљице и метнуо у 
џеп. Гледао сам га љутит, јаростан (а Бог и душа: нешто ме 
на врху кажипрста тако ђавољски пекло, да ми се чинило 
као да ме то гуја отровница ујела; притом, крв никако није 
престајала) и наумих, иако је било ново, да га бацим и у- 
ништим ногама... Маших се руком да учиним то, кад, за не- 
срећу, поглед ми се у том опет заустави на хлебу и гладној 
Шари која је још увек пиљила...

Гледајући је, у глави ми наједном сену једна нова ми- 
сао. Застадох... Руку спустих, као да је била неком силом вуче- 
на. Не знам откуда су ми оне мисли ницале, не знам како ми 
све оно падало на ум. За трен ока био сам потпунце савла- 
дан новом помишљу. Она као да се у ме заривала силином 
отровне стреле и робила ме свег... Коракнух, занет, два три 
корачаја не испуштајући из ока Шару. И она ме у чуду и 
напете пажње непрестано посматрала.

Ја се осмехнух. »Да покушам..., да покушам, а?...« пре- 
мишљао сам једнако »Да поку... успеће... зар она?!...«

Чинило ми се да сам радио на богзна каквом открићу;

Се^ам се:
али је, јаукнув, тргох... От-

све
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Било је то, сећам се, с’ пролећа. Ја и Јордан Перић бе- 
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пробуђена брда што су била облевана трептавим плаветни- 
лом пуним мириса, сунца, живота, песме, што су била мило- 
вана лептирастим облацима бељим од снега, сећам се 
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ловах нежно, пођох даље, бацих јој и остатак хлеба, док ме 
некакав страх поче да обузима. Псето дохвати хлеб, махну 
репом и отрча весело подруму, што ме ипак овесели.

Све ово, на моју срећу, не беше нико видео.
...Ништа... Прођоше два три и више дана од тог догађа- 

ја а ништа се не деси. Мину и читава недеља, Шара је била 
као и пре, а ја почех и да заборављам на учињено. Али, кад, 
од неког времена, наједном, она поче да куња, да кашље. Ка- 
шљала је у почетку ређе, а из дана у дан све чешће; грчила се, у 
пињала сваког часа да истури језиком све оно што ју, виде- 
ло се, тако мучило — али без успеха. Сва је цептала од бо- 
ла, кашаљ ју просто почео да гуши; толико је пута, завија- 
јуКи тужно, изнова покушавала да дохвати језиком и ишчупа 
оно што ју је пекло ту негде око ждрела или негде доле, 
још дубље, али се све свршило с тим, што би се срушила 
на земљу обхрвана умором и немоћи. Дани су тако прошли и, 
на крају, дође време, да није могла ни два корака, а да се 
не закашље. Слабила је све више. А једнога дана доживесмо и то, 
да не напусти више подрум. Виђасмо је све ређе и ређе.

Ко да опише наш бол, а нарочито мој? Цела школа се 
забрину. Многи су плакали од жалости. Ђаци да пресвисну 
од туге. А мени како је било 
поче да ме мучи и подгриза и дању и ноћу. Патио сам, стра- 
дао као никад до тад; помисао да сам можда ја њен убицз, 

сатирала ме. Постадох ћутљив, збуњен, бежах од другова. 
Данима нисам јео, а од неспавања ослабих попут тешког бо- 
лесника. Бол и грижа ме нагризали, испијали као паук муху.

Међутим, од свију као да је највише страдао наш госпо- 
дин. Он постаде тмуран, намрштен, увек љутит и изгледало 
је као да нас није могао да трпи. Никада, као пре, није мо- 
гао да одржи час, већ би толико пута оставио учионицу и 
тркнуо до подрума да види шта ради Шара. На лицу му се 
уместо осмејка и благости појави нека непримећена досад 
озбиљност, утученост и строгост; црте се на њему отегоше 
попут презапетих нити. Не видесмо га више насмејана.

Него, то мучно стање није могло дуго да траје. Једнога 
дана дође до врхунна.

Среда је била, бејасмо у школи, када господин опет на- 
пусти час, одјури некамо, задржа се тренут два, врати се сав 
задихан и блед. Лице као да му је буктало од презира и 
једа.

слепо одушевљење ме заносило; не попуштало ме уверење, 
да ће Шара, ако оствари моју замисао, постати не друго до 
најјуначнија у свем свету, не друго доли џин и да ће се о 
њеном јунаштву причати нашироко и наделеко... Нешто ме све 
луђе и већ неиздржимо голицало да покушам, одмах поку- 
шам оно... Сваким тренутом сам осећао како се моја плаха 
радозналост пела управо до бола, како се моје одушевље- 
ње изобличавало до једне нутарње сатанске силе, којој се ни- 
чим није могло супротставити и која је све осионије госпо- 
дарила мноме.

«0, могла би сигурно Зар она, па то је за њу си- 
тница! Будало, зар не видиш: ено има уста као какво пећин- 
ско гротло... Па Милевин Гривша, прича ми Стојан, прогута 
читав комад гвожђа, па ништа. А шта је оп према Шари? 
Ништица. И зар да она...» настављао сам даље ,;а размишљам.

Шара и даље чека.
»Да пробам, да окушам... да окушам!» гонило ме нешто.
Шара ме и даље чека, гледа и као да се не може да на- 

чуди моме размишл>ању и томе: шта ми би у часу; зашто 
је, као никад досад, варам, зашто јоЈ једном не бацим зало- 
гај што ми је у руци? Јадна! Ни слутила није шта се све 
кувало у мојој непромишљеној ћупи.

Нисам даље размишљао. Једном зачета мисао, расла је 
у мени као бујица која надире, бесни, руши и котрља све 
што јој на путу стоји... «Пробати, окушати, сад сад!...» ето 
тај ми глас на избија из главе. А нисам ни покушао да пред- 
видим шта ће бити касније. Нисам... Та ја сам, наивко, био 
тако далеко да учиним ма какво зло нашој Шари. Зар њој, 
која је стајала предамном молећиво и сва ми предана; њој 
која ме гледала материнском нежношћу, њој заштитници на- 
шој, зар њој да учиним на жао?! О, не, не. На то ии поми- 
слио нисам. Хтео сам да окушам још једном њено јунаштво, 
да се разгалим, да се засеним њеним новим подвигом, па 
после ја први о њзму да раструбим на све стране. Хтео сам 
то и ништа друго.

Ни тренутка више нисам чекао. Осврнух се да ме ко не 
гледа. Нигде никога у близини није било. У долу се још увек 
разлегао пој птица, а из недалеког дворишта је допирала граја 
ђака.

не питајте! Страшна сумња

. . . Седох на оближњи пањ, грозничавом ужурбаношћу 
дохватих средину хлеба, умесих у њ перце и бацих га Шари. 
Ништа се нарочито не деси. Она алапљиво прогута залогај, 
кашљуцну једном, па ућута. Ја се, задовољан, дигох. Пођосмо 
потом неколико корачаја, а она се опет закашља па, као да 
покуша да истури језиком оно што ју поче да дави, но не 
успе... С јауком прогута нови гутљај и смири се. Ја је поми-

Ми остадосмо сами, скамењени. Остасмо зачуђени и 
гледајући један другог преплашено.

»...Шари је тешко... Болесна је много!« — шапутаху не- 
ки. Настаде нека полуграја пуна забринутости, стрепње.

«Пст!... Пст!... неко иде, иде, пст!» — одједном се чу у
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ловах нежно, пођох даље, бацих јој и остатак хлеба, док ме 
некакав страх поче да обузима. Псето дохвати хлеб, махну 
репом и отрча весело подруму, што ме ипак овесели.

Све ово, на моју срећу, не беше нико видео.
...Ништа... Прођоше два три и више дана од тог догађа- 

ја а ништа се не деси. Мину и читава недеља, Шара је била 
као и пре, а ја почех и да заборављам на учињено. Али, кад, 
од неког времена, наједном, она поче да куња, да кашље. Ка- 
шљала је у почетку ређе, а из дана у дан све чешће; грчила се, у 
пињала сваког часа да истури језиком све оно што ју, виде- 
ло се, тако мучило — али без успеха. Сва је цептала од бо- 
ла, кашаљ ју просто почео да гуши; толико је пута, завија- 
јуКи тужно, изнова покушавала да дохвати језиком и ишчупа 
оно што ју је пекло ту негде око ждрела или негде доле, 
још дубље, али се све свршило с тим, што би се срушила 
на земљу обхрвана умором и немоћи. Дани су тако прошли и, 
на крају, дође време, да није могла ни два корака, а да се 
не закашље. Слабила је све више. А једнога дана доживесмо и то, 
да не напусти више подрум. Виђасмо је све ређе и ређе.

Ко да опише наш бол, а нарочито мој? Цела школа се 
забрину. Многи су плакали од жалости. Ђаци да пресвисну 
од туге. А мени како је било 
поче да ме мучи и подгриза и дању и ноћу. Патио сам, стра- 
дао као никад до тад; помисао да сам можда ја њен убицз, 

сатирала ме. Постадох ћутљив, збуњен, бежах од другова. 
Данима нисам јео, а од неспавања ослабих попут тешког бо- 
лесника. Бол и грижа ме нагризали, испијали као паук муху.

Међутим, од свију као да је највише страдао наш госпо- 
дин. Он постаде тмуран, намрштен, увек љутит и изгледало 
је као да нас није могао да трпи. Никада, као пре, није мо- 
гао да одржи час, већ би толико пута оставио учионицу и 
тркнуо до подрума да види шта ради Шара. На лицу му се 
уместо осмејка и благости појави нека непримећена досад 
озбиљност, утученост и строгост; црте се на њему отегоше 
попут презапетих нити. Не видесмо га више насмејана.

Него, то мучно стање није могло дуго да траје. Једнога 
дана дође до врхунна.

Среда је била, бејасмо у школи, када господин опет на- 
пусти час, одјури некамо, задржа се тренут два, врати се сав 
задихан и блед. Лице као да му је буктало од презира и 
једа.

слепо одушевљење ме заносило; не попуштало ме уверење, 
да ће Шара, ако оствари моју замисао, постати не друго до 
најјуначнија у свем свету, не друго доли џин и да ће се о 
њеном јунаштву причати нашироко и наделеко... Нешто ме све 
луђе и већ неиздржимо голицало да покушам, одмах поку- 
шам оно... Сваким тренутом сам осећао како се моја плаха 
радозналост пела управо до бола, како се моје одушевље- 
ње изобличавало до једне нутарње сатанске силе, којој се ни- 
чим није могло супротставити и која је све осионије госпо- 
дарила мноме.

«0, могла би сигурно Зар она, па то је за њу си- 
тница! Будало, зар не видиш: ено има уста као какво пећин- 
ско гротло... Па Милевин Гривша, прича ми Стојан, прогута 
читав комад гвожђа, па ништа. А шта је оп према Шари? 
Ништица. И зар да она...» настављао сам даље ,;а размишљам.

Шара и даље чека.
»Да пробам, да окушам... да окушам!» гонило ме нешто.
Шара ме и даље чека, гледа и као да се не може да на- 

чуди моме размишл>ању и томе: шта ми би у часу; зашто 
је, као никад досад, варам, зашто јоЈ једном не бацим зало- 
гај што ми је у руци? Јадна! Ни слутила није шта се све 
кувало у мојој непромишљеној ћупи.

Нисам даље размишљао. Једном зачета мисао, расла је 
у мени као бујица која надире, бесни, руши и котрља све 
што јој на путу стоји... «Пробати, окушати, сад сад!...» ето 
тај ми глас на избија из главе. А нисам ни покушао да пред- 
видим шта ће бити касније. Нисам... Та ја сам, наивко, био 
тако далеко да учиним ма какво зло нашој Шари. Зар њој, 
која је стајала предамном молећиво и сва ми предана; њој 
која ме гледала материнском нежношћу, њој заштитници на- 
шој, зар њој да учиним на жао?! О, не, не. На то ии поми- 
слио нисам. Хтео сам да окушам још једном њено јунаштво, 
да се разгалим, да се засеним њеним новим подвигом, па 
после ја први о њзму да раструбим на све стране. Хтео сам 
то и ништа друго.

Ни тренутка више нисам чекао. Осврнух се да ме ко не 
гледа. Нигде никога у близини није било. У долу се још увек 
разлегао пој птица, а из недалеког дворишта је допирала граја 
ђака.

не питајте! Страшна сумња

. . . Седох на оближњи пањ, грозничавом ужурбаношћу 
дохватих средину хлеба, умесих у њ перце и бацих га Шари. 
Ништа се нарочито не деси. Она алапљиво прогута залогај, 
кашљуцну једном, па ућута. Ја се, задовољан, дигох. Пођосмо 
потом неколико корачаја, а она се опет закашља па, као да 
покуша да истури језиком оно што ју поче да дави, но не 
успе... С јауком прогута нови гутљај и смири се. Ја је поми-

Ми остадосмо сами, скамењени. Остасмо зачуђени и 
гледајући један другог преплашено.

»...Шари је тешко... Болесна је много!« — шапутаху не- 
ки. Настаде нека полуграја пуна забринутости, стрепње.

«Пст!... Пст!... неко иде, иде, пст!» — одједном се чу у



г

2928

Несреће!... Проклетници! Али, лажју се не може дуго. На кра- 
ју, ето, обелоданило се све. Је ли, је ли, говорите, рђе једне, 
признајте: кривац је међу вама. Њој је дато перце. И убили 
сте је, убили, убили!« викао је разјарен и сузаних очију. »А 
знате ли да сте убили мајку? Шта ће сада она штенад 
неотхрањена? Ко ће да трпи њихово болно завијање? Сиђи- 
те да видите како цвиле, јаучу, како завијају над болном 
матером, па да вам срце препукне! И то ви, ви то да учи- 
ните, ви, ђаци, ђа...а...ци... пхи! Гром вас спалио! Ви, је ли, то- 
ме ли се учите овде — да мучите и убијате?...« не престајао 
је да праска, гушећи се од једа, губећи даха од узбуђења и 
презира и сажижућу нас својим усјакталим очима. На крају 
ућута, да би, одахнув нешто и убрисав грашке зноја с чела, 
наставио још љућим и страшнијим гласом од кога се смрза- 
васмо.

граји.
Уђе служитељ. Ми загаламисмо у глас, полетесмо вра- 

тима, обасусмо га питањима и молисмо да нам каже шта је 
Шаром. Он нам рече, осврћући се плашљиво, да не 

зна ништа, али да је видео господина кад је отишао дед Милади- 
ну. Напомену нам још, да је господин наредио да се закљу- 
чују подрумска врата и да се више нико не пушта у подрум.

Вест о доласку Миладиновом, човека који је у целом 
крају био познат са својих лечњачких способности, забрину 

још више, а мене заправо дотуче. Грашке зноја котрља- 
ле ми се низ образ. Смркавало ми се пред очима.

Дед Миладин заиста убрзо дође. Видесмо га 
жури преко дворишта с господином, како обоје чисто трче 

нечему живо причају. Одоше затим подруму и дуго се 
тамо задржаше. Ми се бејасмо сви сабили око прозора за- 
борављајући и на књигу, и учење, и редаре, и сви се, као да 
је била једна душа, питасмо: »Боже, шта ли би тамо? Боже,« 
шапутали смо, »помогни јој, помогни другарици нашој, помо- 

доброј Шари!« Не знам колико пробависмо у оном му- 
ишчекивању (мени се, уистини, учини да је прошао 

читав век) у жагору пуном преплашених погледа, кад, неко 
отшкрину врата. Претрнусмо: ко ли је?

то са

нас

како се

и о

»Слушај, изговараше оштро и натуштених обрва, »Слу- 
шај: хоћу, хоћу да ми се одмах каже ко је оно са Шаром 
учинио! Ћут’! Ћут’! Знам ја ко је. Знам, кривац је међу вама, 
ту, ту ту!« писну лупив шаком о сто.

Претрнусмо. Настаде жагор, правдање, плач. Но госпо 
дин не попушташе.

»Миљковићу, што ћутиш, што сабијаш главу, што се у- 
вијаш, а? (Био је то најнемирнији и најгори ђак, склон не- 
сташлуку и сваком изгреду). Што ћутиш? Ти си, знам ја, ка- 
зали су ми давно већ. Устани! Тако. Је ли: дао си јој залогај 
а...? Признај, признај! Но? Не гледај у под, већ у мене, ју- 
начки«.

гни
чном

Служитељ промоли главу кроз полуотворена врата и 
нареди нам да се умиримо. Али какав мир сада! Заграјаше 
ђаци као заплашена кошница. Хиљаду питања. Он се опет 
осврну бојажљиво и дошану нам: да је Шари много тешко, 
да једва дише, да јој дед Миладин дао некакву лековиту во- 
ду, да јој бајао, па кад није ни то помогло, онда јој је рас- 
порио гркљан (баш то добро нагласи и превуче руком преко 
грла) и из њега, на велико чудо и запрепашћење господино-

Она

»Дакле? Дакле?...«
Он ћути.
»Говори! Признај!« врисну сада господин полетев к њему. 

»Пре си душмански убо, а, сада, гле...«
»Нисам, господине, ни..., ја, ништа нисам урадио. Ја тако 

волим Шару, ја...« бранио се Миљковић плачним гласом. 
»Мени је тако жао што ме у...у...ве...к бедите«, настављао је 
дрхћући и сузних очију, »ја, мене... Шара...« ноне заврши, 
глас му поче да игра, да се кида; њиме овлада горак и неу- 
тешан плач, који му угуши сваку даљу реч.

Дуго је господнн испитивао ђаке (можда више од часа), 
опет се заустављао на Миљковићу — али злочинац се не ја- 
ви. А ја? Ја сам се, бедник, правио мањи од маковог зрна. 
Лице ми је лизало сто љутих пламенова, час студен, час та- 
лас огња ме сажижао; бол, срам и грозан страх ме кљешти- 
ли, убијали, пекли уста, сушили последњу кап пљувачке, гр- 
чили језик, те нисам могао ни речицу да изустим. Чинило ми 
се да сам ухваћен, везан и го бачен на ломачу и да горим, 
горим, с неодатим грехом у души.

во, извадио ђачко перце запало врхом у пршљенове... 
се рече, отима, цвили... крв јој у устима, у гркљану кључа, 
ври... У страшним је мукама. »Богами држте, се!« добаци оз- 
биљно. »Дед Миладин вели да сте ви свему томе криви. Кожу 
на...!« — не доврши и умаче.

Ова нас вест управо ужасну. Ја клонух на клупу. Испред 
очију ми није узмицала слика намучене Шаре расечена грла и, 
унакажене. Заплаках. А граја је расла од буре. »Перце, јесте 
ли чули, перце ју давило! Боже, којили јетај бездушник? Без- 
божник! Животиња! Убица! Срам га било! Зар га није жао 
да је толико намучи! Шта ли ће кучићи? Ко је, ко је то у- 
чинио? — не престајали су гласови узрујаних ђака.

У то рупи господин. Ми занемесмо. Био је још блеђи, 
са замором на лицу и љут као рис. Баци љутито шешир с 
главе, пресече нас просто мргодним погледом, па одмах от- 
поче шетајући нервозно.

»Дакле тако, а? а? Срам вас било, срам... Је ли и ви!...
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Несреће!... Проклетници! Али, лажју се не може дуго. На кра- 
ју, ето, обелоданило се све. Је ли, је ли, говорите, рђе једне, 
признајте: кривац је међу вама. Њој је дато перце. И убили 
сте је, убили, убили!« викао је разјарен и сузаних очију. »А 
знате ли да сте убили мајку? Шта ће сада она штенад 
неотхрањена? Ко ће да трпи њихово болно завијање? Сиђи- 
те да видите како цвиле, јаучу, како завијају над болном 
матером, па да вам срце препукне! И то ви, ви то да учи- 
ните, ви, ђаци, ђа...а...ци... пхи! Гром вас спалио! Ви, је ли, то- 
ме ли се учите овде — да мучите и убијате?...« не престајао 
је да праска, гушећи се од једа, губећи даха од узбуђења и 
презира и сажижућу нас својим усјакталим очима. На крају 
ућута, да би, одахнув нешто и убрисав грашке зноја с чела, 
наставио још љућим и страшнијим гласом од кога се смрза- 
васмо.

граји.
Уђе служитељ. Ми загаламисмо у глас, полетесмо вра- 

тима, обасусмо га питањима и молисмо да нам каже шта је 
Шаром. Он нам рече, осврћући се плашљиво, да не 

зна ништа, али да је видео господина кад је отишао дед Милади- 
ну. Напомену нам још, да је господин наредио да се закљу- 
чују подрумска врата и да се више нико не пушта у подрум.

Вест о доласку Миладиновом, човека који је у целом 
крају био познат са својих лечњачких способности, забрину 

још више, а мене заправо дотуче. Грашке зноја котрља- 
ле ми се низ образ. Смркавало ми се пред очима.

Дед Миладин заиста убрзо дође. Видесмо га 
жури преко дворишта с господином, како обоје чисто трче 

нечему живо причају. Одоше затим подруму и дуго се 
тамо задржаше. Ми се бејасмо сви сабили око прозора за- 
борављајући и на књигу, и учење, и редаре, и сви се, као да 
је била једна душа, питасмо: »Боже, шта ли би тамо? Боже,« 
шапутали смо, »помогни јој, помогни другарици нашој, помо- 

доброј Шари!« Не знам колико пробависмо у оном му- 
ишчекивању (мени се, уистини, учини да је прошао 

читав век) у жагору пуном преплашених погледа, кад, неко 
отшкрину врата. Претрнусмо: ко ли је?

то са

нас

како се

и о

»Слушај, изговараше оштро и натуштених обрва, »Слу- 
шај: хоћу, хоћу да ми се одмах каже ко је оно са Шаром 
учинио! Ћут’! Ћут’! Знам ја ко је. Знам, кривац је међу вама, 
ту, ту ту!« писну лупив шаком о сто.

Претрнусмо. Настаде жагор, правдање, плач. Но госпо 
дин не попушташе.

»Миљковићу, што ћутиш, што сабијаш главу, што се у- 
вијаш, а? (Био је то најнемирнији и најгори ђак, склон не- 
сташлуку и сваком изгреду). Што ћутиш? Ти си, знам ја, ка- 
зали су ми давно већ. Устани! Тако. Је ли: дао си јој залогај 
а...? Признај, признај! Но? Не гледај у под, већ у мене, ју- 
начки«.

гни
чном

Служитељ промоли главу кроз полуотворена врата и 
нареди нам да се умиримо. Али какав мир сада! Заграјаше 
ђаци као заплашена кошница. Хиљаду питања. Он се опет 
осврну бојажљиво и дошану нам: да је Шари много тешко, 
да једва дише, да јој дед Миладин дао некакву лековиту во- 
ду, да јој бајао, па кад није ни то помогло, онда јој је рас- 
порио гркљан (баш то добро нагласи и превуче руком преко 
грла) и из њега, на велико чудо и запрепашћење господино-

Она

»Дакле? Дакле?...«
Он ћути.
»Говори! Признај!« врисну сада господин полетев к њему. 

»Пре си душмански убо, а, сада, гле...«
»Нисам, господине, ни..., ја, ништа нисам урадио. Ја тако 

волим Шару, ја...« бранио се Миљковић плачним гласом. 
»Мени је тако жао што ме у...у...ве...к бедите«, настављао је 
дрхћући и сузних очију, »ја, мене... Шара...« ноне заврши, 
глас му поче да игра, да се кида; њиме овлада горак и неу- 
тешан плач, који му угуши сваку даљу реч.

Дуго је господнн испитивао ђаке (можда више од часа), 
опет се заустављао на Миљковићу — али злочинац се не ја- 
ви. А ја? Ја сам се, бедник, правио мањи од маковог зрна. 
Лице ми је лизало сто љутих пламенова, час студен, час та- 
лас огња ме сажижао; бол, срам и грозан страх ме кљешти- 
ли, убијали, пекли уста, сушили последњу кап пљувачке, гр- 
чили језик, те нисам могао ни речицу да изустим. Чинило ми 
се да сам ухваћен, везан и го бачен на ломачу и да горим, 
горим, с неодатим грехом у души.

во, извадио ђачко перце запало врхом у пршљенове... 
се рече, отима, цвили... крв јој у устима, у гркљану кључа, 
ври... У страшним је мукама. »Богами држте, се!« добаци оз- 
биљно. »Дед Миладин вели да сте ви свему томе криви. Кожу 
на...!« — не доврши и умаче.

Ова нас вест управо ужасну. Ја клонух на клупу. Испред 
очију ми није узмицала слика намучене Шаре расечена грла и, 
унакажене. Заплаках. А граја је расла од буре. »Перце, јесте 
ли чули, перце ју давило! Боже, којили јетај бездушник? Без- 
божник! Животиња! Убица! Срам га било! Зар га није жао 
да је толико намучи! Шта ли ће кучићи? Ко је, ко је то у- 
чинио? — не престајали су гласови узрујаних ђака.

У то рупи господин. Ми занемесмо. Био је још блеђи, 
са замором на лицу и љут као рис. Баци љутито шешир с 
главе, пресече нас просто мргодним погледом, па одмах от- 
поче шетајући нервозно.

»Дакле тако, а? а? Срам вас било, срам... Је ли и ви!...
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чна тишина као крај самртника. Погледам кроз кључару. Ни- 
шта се не види. Предамном густ, тежак мрак. Мене обли 
зној. »Шта ли је то било?«
Где?...«

Господин, на крају, после дугог безуспешног трагања, 
прекиде жагор, нареди да пођемо кући, додавши то: да му 
се кривац сутра мора да јави неизоставно. Затим, рече, да се 
нада да ће Миљковић да призна, јер ђак треба и мора да 
призна грешку, да се покаје па и казну да искуси, да не би, 
други пут, упао у још већу.

С таквим, ето, завршетком растадосмо се тога дана.
Одосмо кућама, али не као досада у заглушној дреци 

од весеља, већ покуњени и јадни. Чинило нам се као да нам 
је ко најмилији у кући умро, а љутити глас господинов не 
избијао нам из главе.

помислим. »Где су кучићи?...

»Шара, Шара!« почех шапатом да је зовем, док ми сле- 
поочнице бију, бију; »Ш-а-р-о! Шарка... од, куцо... на... оди 
ми, оди!« Ослушнем поново. Неко заскомука. »Шара, Шара, 
оди, оди, на...« — почех да зовем све брже. Наједном чух 
како мали почеше да пиште у глас — али тако жалосно. 
Припијем ухо уз врата још јаче. Сада допре до мене неко 
тешко стењање. Закркља..., а кучићи ударише у неиздржљиву 
писку. Учини ми се у том часу да гледам како мали ено ту- 
же над болном матером, како узалудно траже хране, облета- 
ју је са свих страна, љубе, милују, а она се придиже да их 
умири, али, немоћна изнурена, исколачених очију пада уз по- 
тресан јаук. Она умире... Писак... писак пун очаја, туге, немо- 
ћи опет се разлеже. ја не издржах даље. Смагли ми се пред 
очима; сузе ме гушаху; бризнух у плач и побегох.

»Ух, ух! шта учиних! шта учиних!« кукао сам бежећи«. 
»Боже, шта ли ће бити? Она јејош жива, онасе мучи мучи... 
Па кучићи: како, јадни цвиле! Докле ће тако?... Милостиви, 
помози јој. Помози ти, Божја мајко... и она је мати. О'.., о..., 
шта урадих, шта урадих!« шапутао сам кроз плач, све даље 
бежећи од школе. »Зар ја убица, зар ја? Ја...?« ридао сам ју- 
рећи ка шуми.

И верујте, да ме је ко видео како уплакан, пометен, 
блудим по брду над школом у предвечерју, верујте да би по- 
мислио дасам или луд или одиста учинио какав злочин. А и 
зар нисам? Зарјемогло бити грознијег злочина од овога мог? 
Шара?... Није ли она што и човек?... Није ли била заштитник 
наш, није ли била увек паметнија од нас, жгадије божје? И 
шта сам ја према њој? Ништица, грешник, неваљалац, убица.

Чозек сам у годинама већ, а, верујте, чи::ими се, да го- 
рих тренутака од ових никада нисам доживео. Уистину су 
страшни моменти испаштања; бреме греха је заиста тешко и 
неиздржљиво.

Кући нисам отишао до касно у мрак; немир ме разди- 
рао, а грижа ме нагонила попут злих ноћних утвара. Очај..., 
ох тај грозни, грозни очај ми испијао снагу, дробио је у мр- 
вице и витлао као бура сламку. Лутао сам не знајући куда 
идем, не знајући где ћу наћи мира. Од туге за напаћеном 
Шаром, да сам могао, прождрао бих сама себе и тако сере-; 
шио бола, што је беснио у мени.

Пођосмо кућама, дакле, другови одоше, а ја, прикривен,| 
остах у једноме ћошку школске зграде. Нисам знао куда ћу,| 
али ме једно неодољиво осећање вукло Шари. Гонило ме да 
видим своју жртву. Да жртву, јер сам био сигуран да она 
већ није жива. Гонило ме нешто доле, њој; вукло да је неи- 
зоставно видим, да паднем крај њених ногу, да се заплачем, 
залелечем да сви чују, да сви сазнаду за мој грех, те да ме 
запљуну, презру, згазе, немилосрдно згазе попут црва.

...Изиђох из ћошка. Крај школе никога... Као да је опу- 
стело. Сунце је било на смирају. Ђаци одавна отишли; слу- 
житељ је био у учионици. Чујем како, звиждући, гребе метлом. 
Господина није било у школи. Не знам куда је отишао. О- 
презно, на прсте, једва дишући дошуњам се подруму. Али га 
нађох затвореног. Но не застанем. Дрхтећи, као у грозници, 
устављајући дах и чисто притискујући срце руком да не из- 
бије од узбуђења и страха, прикрадем се доле до самих по-: 
друмских врата! Застанем. Около гробна тишина. По кад би 
само до мене допирао ехо удараца секире отуда из 
Почекам тако тренутак два, па се приближим вратима 
слоним ухо. Срце као да је престало...

Прибијем ухо јаче уз врата... Ништа не чух. Глуха, му-

I
У мрклу ноћ дођем дому. Рекох мојима да сам био код 

Ђуре због решавања неких задатака. Изговорих се да ме 
нешто боли глава и одмах одох да спавам.

Страшна је то ноћ била за мене. Спавао сам, или, 
боље рећи, лежао као на жару. Помисао на Шару и на све 
оно преживљено утокудана, није ми давало ни тренут мира. 
Устајао сам, легао, опет устајао, силомице затварао очи, скре- 
тао ток мисли на што друго, али никако нисам могао да о- 
дагнам ону слику болесне, унакажене Шаре с расеченим 
грлом... У ушима ми не престајало њено кркљање, непреста- 
јале оне страшне речи господинове: »Убица, убица је то!... Си- 
ђите доле, доле да видите!«; његов бледи гњевани лик с оним 
сјактавим од љутње очима, управо ме ужасавао и смрзавао.

шуме. 
и о-
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чна тишина као крај самртника. Погледам кроз кључару. Ни- 
шта се не види. Предамном густ, тежак мрак. Мене обли 
зној. »Шта ли је то било?«
Где?...«

Господин, на крају, после дугог безуспешног трагања, 
прекиде жагор, нареди да пођемо кући, додавши то: да му 
се кривац сутра мора да јави неизоставно. Затим, рече, да се 
нада да ће Миљковић да призна, јер ђак треба и мора да 
призна грешку, да се покаје па и казну да искуси, да не би, 
други пут, упао у још већу.

С таквим, ето, завршетком растадосмо се тога дана.
Одосмо кућама, али не као досада у заглушној дреци 

од весеља, већ покуњени и јадни. Чинило нам се као да нам 
је ко најмилији у кући умро, а љутити глас господинов не 
избијао нам из главе.

помислим. »Где су кучићи?...

»Шара, Шара!« почех шапатом да је зовем, док ми сле- 
поочнице бију, бију; »Ш-а-р-о! Шарка... од, куцо... на... оди 
ми, оди!« Ослушнем поново. Неко заскомука. »Шара, Шара, 
оди, оди, на...« — почех да зовем све брже. Наједном чух 
како мали почеше да пиште у глас — али тако жалосно. 
Припијем ухо уз врата још јаче. Сада допре до мене неко 
тешко стењање. Закркља..., а кучићи ударише у неиздржљиву 
писку. Учини ми се у том часу да гледам како мали ено ту- 
же над болном матером, како узалудно траже хране, облета- 
ју је са свих страна, љубе, милују, а она се придиже да их 
умири, али, немоћна изнурена, исколачених очију пада уз по- 
тресан јаук. Она умире... Писак... писак пун очаја, туге, немо- 
ћи опет се разлеже. ја не издржах даље. Смагли ми се пред 
очима; сузе ме гушаху; бризнух у плач и побегох.

»Ух, ух! шта учиних! шта учиних!« кукао сам бежећи«. 
»Боже, шта ли ће бити? Она јејош жива, онасе мучи мучи... 
Па кучићи: како, јадни цвиле! Докле ће тако?... Милостиви, 
помози јој. Помози ти, Божја мајко... и она је мати. О'.., о..., 
шта урадих, шта урадих!« шапутао сам кроз плач, све даље 
бежећи од школе. »Зар ја убица, зар ја? Ја...?« ридао сам ју- 
рећи ка шуми.

И верујте, да ме је ко видео како уплакан, пометен, 
блудим по брду над школом у предвечерју, верујте да би по- 
мислио дасам или луд или одиста учинио какав злочин. А и 
зар нисам? Зарјемогло бити грознијег злочина од овога мог? 
Шара?... Није ли она што и човек?... Није ли била заштитник 
наш, није ли била увек паметнија од нас, жгадије божје? И 
шта сам ја према њој? Ништица, грешник, неваљалац, убица.

Чозек сам у годинама већ, а, верујте, чи::ими се, да го- 
рих тренутака од ових никада нисам доживео. Уистину су 
страшни моменти испаштања; бреме греха је заиста тешко и 
неиздржљиво.

Кући нисам отишао до касно у мрак; немир ме разди- 
рао, а грижа ме нагонила попут злих ноћних утвара. Очај..., 
ох тај грозни, грозни очај ми испијао снагу, дробио је у мр- 
вице и витлао као бура сламку. Лутао сам не знајући куда 
идем, не знајући где ћу наћи мира. Од туге за напаћеном 
Шаром, да сам могао, прождрао бих сама себе и тако сере-; 
шио бола, што је беснио у мени.

Пођосмо кућама, дакле, другови одоше, а ја, прикривен,| 
остах у једноме ћошку школске зграде. Нисам знао куда ћу,| 
али ме једно неодољиво осећање вукло Шари. Гонило ме да 
видим своју жртву. Да жртву, јер сам био сигуран да она 
већ није жива. Гонило ме нешто доле, њој; вукло да је неи- 
зоставно видим, да паднем крај њених ногу, да се заплачем, 
залелечем да сви чују, да сви сазнаду за мој грех, те да ме 
запљуну, презру, згазе, немилосрдно згазе попут црва.

...Изиђох из ћошка. Крај школе никога... Као да је опу- 
стело. Сунце је било на смирају. Ђаци одавна отишли; слу- 
житељ је био у учионици. Чујем како, звиждући, гребе метлом. 
Господина није било у школи. Не знам куда је отишао. О- 
презно, на прсте, једва дишући дошуњам се подруму. Али га 
нађох затвореног. Но не застанем. Дрхтећи, као у грозници, 
устављајући дах и чисто притискујући срце руком да не из- 
бије од узбуђења и страха, прикрадем се доле до самих по-: 
друмских врата! Застанем. Около гробна тишина. По кад би 
само до мене допирао ехо удараца секире отуда из 
Почекам тако тренутак два, па се приближим вратима 
слоним ухо. Срце као да је престало...

Прибијем ухо јаче уз врата... Ништа не чух. Глуха, му-

I
У мрклу ноћ дођем дому. Рекох мојима да сам био код 

Ђуре због решавања неких задатака. Изговорих се да ме 
нешто боли глава и одмах одох да спавам.

Страшна је то ноћ била за мене. Спавао сам, или, 
боље рећи, лежао као на жару. Помисао на Шару и на све 
оно преживљено утокудана, није ми давало ни тренут мира. 
Устајао сам, легао, опет устајао, силомице затварао очи, скре- 
тао ток мисли на што друго, али никако нисам могао да о- 
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шуме. 
и о-
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Њу си ти убио! Ти! Ти! Ти! Ето ти краја!Немогући да заспим, неколико пута сам, мира тражећи, из- 
лазио напоље. Но и тамо ми није било помоћи. Помрчина 
ме још више страшила; у њој као да сам тако јасно чуо јаук 
штенади; најмањи шум ветра у оној глухоти чинио ми се да 
је то фијук бича освете, који ме ено гони, достиже и шиба, 
немилице шиба. И бежао сам соби престрашен и сав скрхан.

Запеваху и петли, звезда је већ нестајало, лавеж се бе- 
јаше потпуно смирио, а ја не тренух. Али томе дође краја. 
Посустах напослетку. Умор ме поче да савлађује. У ушима 
ми поче све јаче и јаче да зуји од замора Намах осетих 
како ме талас некакве топлине огрће, засипа и вуче, односи 
далеко... далеко, дубље све дубље. Осећах како се њишем4 
лелујем као да сам на води, па затим почех да падам, падам 
све брже, стреломице, сулудо док не утонух у незнан.

Заспах.

трештало
је собом.

Погледам — на табли ничега није било. Осврнем се. 
Та одакле долази тај љутити глас? У учиони нема никога 
живог.

»Ти, ти, ти си убица! Ти, што се кријеш! Ти штоси јуче 
занемен ћутао, док је други страдао! Ти,.. ти.!» праскао је 
даље глас, и наједном грунуше собна оближња врата, а из 
суседне собе изађе господин.

Он је сав необичан, некако превисок, у бради, сав у за- 
крпама, потамнела, чисто модра лица, а очи му се ужагреле 
колутају, колутају.

»Децо, Петре, служитељу, ево га, држ’те га, ухватите!« 
виче и појури мени.

И из пода, зидова, одасвуд ничу ђаци, маса их је већ, 
и вриште, прете, сикћу и нагрнуше за мном опружених руку... 
»Држ’те га...а...а... држ’те га...а!...« вичу, гонећи ме.

Ја бежим. Скачем преко камењара, трња и јурим својој 
кући. Ено, ближим се већ реци, но даха ми нестаје, умор ме 
гуши, зној свег облева; бежим... корак два па ћу прескочити 
реку, па ћу се дочепати дворишта, собице, сакрити се и спасти 
свега. Јурим, али посустајем већ. Прилазим реци и ту се са- 
плетем и срушим. Вода ме захвата. Ја тонем, хватам се ње- 
них дубина, само да не допаднем гониочевих руку, тонем, али 
руља ме ипак сустиже, враћа натраг, везује мокрог и, сикте- 
ћи, води н^куда.,.

»Доле, доле несретниче, да видиш своју жртву! Дол...е...е!« 
вичу гониоци заглушно.

Ја се отимам, не даЈем; рвем се, упињем да се ишчупам. 
Малаксавам. Падам. Они ме узимају на руке и носе, носе.

Пустили су ме из руку тек када смо били у подруму. 
Стојим скамењен.

»Ево је... гледај! Гледај, шта си учинио! Гледај, несрећо!« 
виче учитељ, претећи ми.

Предамном лежи Шара. Мршава упалих слабина, закрме- 
љених очију, тешко дахће. Језик јој, као отсечен, малаксао 
вири из уста. У грлу јој кркља, кркља... Длановима притиштем 
уши... Наједном као да ме познаде. Трепну уморним оком, 
придиже глазу и пропе се на предње ноге. Видех — око јој 
засузи...

Заспах, а сан одмах наиђе.
Сањам, као дошао сутрашњи дан, а ја отишао у школу. 

У дворишту никога, но кад чух вику и грају из учионице, ја, 
при помисли, да нисам одоцнио можда, одмах одјурим дру- 
говима. Уђем унутра. У учионици никога... Зјапи празна. У 
њој је мучан тајац. И, учини ми се, као да то није она соба. 
Некако мрачна, прљава, одвратна. Страх ме поче да хвата. 
Сам сам... Тајац не престаје. »Но, па шта је то? шта је?...» пи- 
там се згранут. «Где су другови? Давно је већ свануло.,. Зар 
нећемо данас учити? А оно, зар неће бити?... Осврћем се. Тра- 
жим другове. Тражим, а све ме гледа некако зачуђено и с 
претњом. «... Боже, што је то, шта се догодило? да нисам?...» 
и даље се питам зверајући около. У то ми поглед паде на 
таблу. Застанем. Упрем очи у њу. На њој као да је нешто 
исписано. »Можда је што важно, какав знак...
Притрчим јој радознало. «Шара је јуче...» било је написано 
на њој крупним словима «...Шара је... њу је... њу...» читам и 
ту застајем. Остало је било замрљано. «Шара, но, па шта је 
то са Шаром било?... И зашто је ово замрљано?» — питахМ се, 
а страх ме хвата. Читам изнова. Читам по стоти пут, но ништа 
не разумем. Мучим се, упињем се још једном, да, и поред 
толиких покушаја, одгонетнем крај реченице, али све узалуд. 
Наједном, гле, о Боже... што бива то ! Наједном, гледам како 
слова почињу да се мичу, како она мрежа црта, што прекри- 
ва крај реченице, почиње да се растеже, да бледи, да је не- 
стаје, и ја притајена даха, не трепћући, очекујем откриће оног 
загонетног краја. И, да, да, ено ено, још мало, још тренут 
један... оно само да се уклони... и ја... ја ћу сазнати све. На 
крају, све је јасно предамном; припијем очи у таблу, али, у 
то, о, јаох мени, писну нечији глас, ошину ме, грмнудаокна 
заиграше.

1«

помислим.

Зар сам то заслужила? — учини ми се да чух, док ме
Зар то? То?...она гледа испивених очију и тешко дишући. 

питала ме њихајући се телом. »А...а, ах, моја деца, моја...« по- 
том јој се оте јаук; наједном се заљуља и сруши. Умирала је, 
умирала!Престрављен, устукнух.
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Штенад зацвиле. Ја вриснух од бола. Падох преко ње,
но она се не пробуди.

се још ниЈе почело да нагважда, све док не зазвони звонце. 
Онда се све прекиде, све умуче и ми уђосмо у учионицу.

Никада, верујте, никада нећу заборавити онај час. Ма 
шта доживео, ма шта пропатио, макаква чуда будем прету- 
рио још преко главе, ипак, мислим, да нећу имати тежих 
тренутака од ових, да нећу имати дубљих и потреснијих упе- 
чатака од ових.

Уђосмо... а међу нама овлада тишина као да смо у гро- 
бу. Била је то тишина која је својом укоченошћу и стравом 
просто гњечила душу, ледила мисли, устављала дах, живот; 
тишина, која би се једино могла да упореди с оним тајцем 
пред буру, што намамљује, ужас, трепет, уништење; тишина, 
у којој је стотину очију као једно напрегнуто, попут осуђе- 
ника, ишчекивало моменат када ће се отворити врата, ући он, 
и изрећи заслужену казну, од које смо сви цептали попут 
заплашена јата.

Напокон дође и тај часак. Нисмо дуго чекали, а госпо- 
дин уђе. Али, верујте, као да није био то он. Био је још бле- 
ђи, погуренији, суморнији; на лицу му као да је играо сваки 
делић. Како се био изменио! Ваљда га сатански мучио дво- 
јаки бол: прво то, што је Шара 
а и то: што је злочинац био баш његов ђак. А кад смо ми 
убице, ми, ђаци, онда, нашта учење, нашта толико придика, 
толики савети, нашта уопште школе! Мориле га, ваљда, да- 
ноноћно ето такве мисли, те му отуда бол беше изабраздао 
све лице.

почех да је љубим, дижем, будим 
Заридах у глас, кидајући се од очаја, и остах да потоцима
суза окајавам свој грех.

Не знам колико сам у сну плакао. Када се пробудих, спа- 
зих крај себе матер, каја ми, клечећи, налагала облоге на че- 
ло. Био сам у грозници.

IV
Тога Ј*утра, једва на крају уверив своју забринуту мајку 

да ми ништа није и да је све оно моје бунцање, за које ре 
че да ме никако у спавању није попуштало, било обична по- 
следица назеба, тога јутра стигох у школу готово међу по- 
следњима. Затекох дјзугове још у дворишту. Али од весеља и 
игре ни трага. Све се то ућутало, све забринуло, као у кући 
мртваца. Несташни и пун ђаволија Јосић, забио се у једном 
ћошку, па, замишљено, некуд гледа преда се; стари лармаџи- 
ја Јанко као да је изгубио језик, а Миле, старо »задиркало« 
и »шило« како смо га звали због мршавости и немирлука, 
он, који се није могао ни минуте мирно да скраси попут 
друге деце, сада је усамљен стајао уза зид, држао торбу у ру- 
кама и невесео, отромбољених усана, као да је био свезаних 
ногу, бленуо оборене главе некамо у земљу. Многи се беху 
у групицама ту тамо распркали по дворишту и, нешто, 
патом и важна лица, међу се ћућорили. Ја приђох једној 
групици која је била крај главних степеница. Нико не при- 
мети мој долазак. Нико. Сви, заузети заједничком бригом, 
нису могли да примете на моме измученом лицу трагове ми- 
нуле ноћи; нико није могао ни да наслути шта се све зби- 
вало у мени, нико да увиди, иако ме одавало и лице, и по- 
глед, и дах, да сам ја злочинац, ја, један од првих ђака, да 
сам недостојан њиховог друштва и имена ђучког, да се ето 
криЈ‘ем, плашим њихова погледа и да ми бол за добром Ша- 
ром стално нагони сузе на очи.

Занети причањем, нико ме не погледа. Јосиф Цветин је 
причао како је чуо да је Шара ноћас издахнула у страшним 
мукама (чувши то, ја бЈзизнух у плач те збуних присутне) и 
да јој је дао перце сигурно Миљковић, јер, нагласи, то 
тврди и Милош »мали« који га је видео својим очима кад 
је то учинио. »О, искусиће зато« заврши он важно, »најстро- 
жију казну.«

Дуго се ту, на степеницама још причало: те како су ку- 
чићи пренети не знам где, како је тело Шарино остало у по- 
друму, и да је господин наредио: »да се нико, ама нико 
не пушта у подрум, све док се кривац не пронађе;« причало 
се како је господин невесео, сав утучен, како ће Шара, иако 
није човек, сигурно отићи у рај, и, једном речју, о чему ти

како чух била угинула,

ша-

Уђе, дакле, господин. Али, и не погледа нас. Трома ко- 
рака приђе столу и стаде. Ћути, као да је у њему за свагда 
умукла реч. У соби тајац да нам се, мислиш, чује притајени 
дах, миг преплашена ока. Нико да се накашље, нико да трене.

»Но, шта је било?« сада изусти некако мукло, седнув на 
столицу и обухватив главу узигралим рукама.

Ћутање.
Минуше тренут два.
»Шта је било?« наједном подвикну јаче, подигну главу 

с дланова и погледа нас некако испод очију. »Ко је?« упита, 
а реч као да му заседе у грлу. »Ко је? Што се сам не јавља?...«

Опет ћутање. Нико да се покрене, да заусти што.
»Миљковићу! Миљковићу...у! Што ћутиш, је ли? а? а?« 

прасну затим срдито, скочи, поглед му севну, а лице му се 
Је ли, убио си живот, створење коме ниси ни 

за длаку раван, па, ко велиш, проћи ће као оно пре. Је ли? 
Говори! Говори где је то било, кад, како! Не слини, не сли- 
ни, зликовче један, већ сместа да си признао и казао све!«

Миљковић опет удари у плач. Опет се правда.
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Штенад зацвиле. Ја вриснух од бола. Падох преко ње,
но она се не пробуди.

се још ниЈе почело да нагважда, све док не зазвони звонце. 
Онда се све прекиде, све умуче и ми уђосмо у учионицу.

Никада, верујте, никада нећу заборавити онај час. Ма 
шта доживео, ма шта пропатио, макаква чуда будем прету- 
рио још преко главе, ипак, мислим, да нећу имати тежих 
тренутака од ових, да нећу имати дубљих и потреснијих упе- 
чатака од ових.

Уђосмо... а међу нама овлада тишина као да смо у гро- 
бу. Била је то тишина која је својом укоченошћу и стравом 
просто гњечила душу, ледила мисли, устављала дах, живот; 
тишина, која би се једино могла да упореди с оним тајцем 
пред буру, што намамљује, ужас, трепет, уништење; тишина, 
у којој је стотину очију као једно напрегнуто, попут осуђе- 
ника, ишчекивало моменат када ће се отворити врата, ући он, 
и изрећи заслужену казну, од које смо сви цептали попут 
заплашена јата.

Напокон дође и тај часак. Нисмо дуго чекали, а госпо- 
дин уђе. Али, верујте, као да није био то он. Био је још бле- 
ђи, погуренији, суморнији; на лицу му као да је играо сваки 
делић. Како се био изменио! Ваљда га сатански мучио дво- 
јаки бол: прво то, што је Шара 
а и то: што је злочинац био баш његов ђак. А кад смо ми 
убице, ми, ђаци, онда, нашта учење, нашта толико придика, 
толики савети, нашта уопште школе! Мориле га, ваљда, да- 
ноноћно ето такве мисли, те му отуда бол беше изабраздао 
све лице.

почех да је љубим, дижем, будим 
Заридах у глас, кидајући се од очаја, и остах да потоцима
суза окајавам свој грех.

Не знам колико сам у сну плакао. Када се пробудих, спа- 
зих крај себе матер, каја ми, клечећи, налагала облоге на че- 
ло. Био сам у грозници.

IV
Тога Ј*утра, једва на крају уверив своју забринуту мајку 

да ми ништа није и да је све оно моје бунцање, за које ре 
че да ме никако у спавању није попуштало, било обична по- 
следица назеба, тога јутра стигох у школу готово међу по- 
следњима. Затекох дјзугове још у дворишту. Али од весеља и 
игре ни трага. Све се то ућутало, све забринуло, као у кући 
мртваца. Несташни и пун ђаволија Јосић, забио се у једном 
ћошку, па, замишљено, некуд гледа преда се; стари лармаџи- 
ја Јанко као да је изгубио језик, а Миле, старо »задиркало« 
и »шило« како смо га звали због мршавости и немирлука, 
он, који се није могао ни минуте мирно да скраси попут 
друге деце, сада је усамљен стајао уза зид, држао торбу у ру- 
кама и невесео, отромбољених усана, као да је био свезаних 
ногу, бленуо оборене главе некамо у земљу. Многи се беху 
у групицама ту тамо распркали по дворишту и, нешто, 
патом и важна лица, међу се ћућорили. Ја приђох једној 
групици која је била крај главних степеница. Нико не при- 
мети мој долазак. Нико. Сви, заузети заједничком бригом, 
нису могли да примете на моме измученом лицу трагове ми- 
нуле ноћи; нико није могао ни да наслути шта се све зби- 
вало у мени, нико да увиди, иако ме одавало и лице, и по- 
глед, и дах, да сам ја злочинац, ја, један од првих ђака, да 
сам недостојан њиховог друштва и имена ђучког, да се ето 
криЈ‘ем, плашим њихова погледа и да ми бол за добром Ша- 
ром стално нагони сузе на очи.

Занети причањем, нико ме не погледа. Јосиф Цветин је 
причао како је чуо да је Шара ноћас издахнула у страшним 
мукама (чувши то, ја бЈзизнух у плач те збуних присутне) и 
да јој је дао перце сигурно Миљковић, јер, нагласи, то 
тврди и Милош »мали« који га је видео својим очима кад 
је то учинио. »О, искусиће зато« заврши он важно, »најстро- 
жију казну.«

Дуго се ту, на степеницама још причало: те како су ку- 
чићи пренети не знам где, како је тело Шарино остало у по- 
друму, и да је господин наредио: »да се нико, ама нико 
не пушта у подрум, све док се кривац не пронађе;« причало 
се како је господин невесео, сав утучен, како ће Шара, иако 
није човек, сигурно отићи у рај, и, једном речју, о чему ти

како чух била угинула,

ша-

Уђе, дакле, господин. Али, и не погледа нас. Трома ко- 
рака приђе столу и стаде. Ћути, као да је у њему за свагда 
умукла реч. У соби тајац да нам се, мислиш, чује притајени 
дах, миг преплашена ока. Нико да се накашље, нико да трене.

»Но, шта је било?« сада изусти некако мукло, седнув на 
столицу и обухватив главу узигралим рукама.

Ћутање.
Минуше тренут два.
»Шта је било?« наједном подвикну јаче, подигну главу 

с дланова и погледа нас некако испод очију. »Ко је?« упита, 
а реч као да му заседе у грлу. »Ко је? Што се сам не јавља?...«

Опет ћутање. Нико да се покрене, да заусти што.
»Миљковићу! Миљковићу...у! Што ћутиш, је ли? а? а?« 

прасну затим срдито, скочи, поглед му севну, а лице му се 
Је ли, убио си живот, створење коме ниси ни 

за длаку раван, па, ко велиш, проћи ће као оно пре. Је ли? 
Говори! Говори где је то било, кад, како! Не слини, не сли- 
ни, зликовче један, већ сместа да си признао и казао све!«

Миљковић опет удари у плач. Опет се правда.
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Ми ћутимо и дрхтимо.
»Миљковићу, дете, но, признај, признај, неће ти ништа 

бити. Ето: и Милан и Јован, и многи други те видели, кад 
си јој давао у шљивару хлебац. Признај 
и... Можда си ти, синко, то онако... ненамерно учинио. Но, 
дела, ја верујем, ја знам да си добар, али, ето, преварио си 
се...« сада господин отпоче благо, очински.

А он ћути и јеца.
«Шта...а! Нећеш, а?» јекну господин некаквим пишта- 

вим гласом. «Нећеш, а? Петре! Штап! Дај овамо!...« 
је снажно ударајући о сто да су се окна тресла.

Ми претрнусмо. Та никада господина нисмо оваква ви- 
дела; никада он на нас не завитла штапом, нити овако при- 
прети. Боже," шта ће бити!

Служитељ утрча и донесе, задихан, повећн прут, па од-

Ћутиш?... Ух!...«
И тај глас попут каква вихора трже ме, ошину и понесе 

вриснуо сам избезумљено, ђипио са 
седишта, полетео разјареном господину и обиснуо му се о 
замахнуту руку са штапом, заклонив 'Миљковића од ударца.

Он се, запањен, измаче. Штап му испаде из руке.
»Не, не дирајте Миљковића, господине, ја сам кривац! 

ја, ја, ја!... Ево ето кривца, другови«, врискао сам раздра- 
жено и мучен грозницом. »Одгурните ме, презрите, згазите 
као црва« настављао сам, док су ми сузе пљуштале из очију, 
»учините што год хоћете, али ми пре свега реците: где је 
Шара? Где је, где? Реците ми где је, господине?« вапијао сам 
не пуштајући његову руку и љубећи је. »Кажите ми«, молио 
сам га клечећи и упирући у њ своје, замагљење од суза и 
пуне искрене молбе очи, »кажите, Богом вас кумим, јер не 
могу више да издржим, јер ме туга за њом трује..., Не.., не..., 
ви знате..., ви ћете ми рећи где је, да је макар мртву загрлим 
и да сада од ње измолим опроштај. Ви ћутите?!... 
морам наћи, морам видети 
Разумете ли: звала! Тражила ме, тражила, тражила!... Ви ћути- 
те?... Што ме тако гледате?... Ви... ви... О...! ох... Боже..., Боже..., 
шта учиних, шта учиних... о...« на крају завапих горко већ 
савладан, једва држећи се на клецавим ногама и кријући ша- 
кама уплакано и болом растргано лице.

Потом — изгубих се у грцају. Презрен, без помоћи, без 
утехе, сруших се на под и заридах у глас. И опет: — сањам... 
Тако ми тешко; гушим се... Опет... пред безданом сам... И па- 
дам... тонем, тонем све дубље... све дубље...

Тмина тешка, колутава, свуд...

Не!... Не...е!...ње више нема...

викао

мах изађе.
«Изађи напоље, Миљковићу!»
«Господине, ја ни... ја...» отпоче он кроз плач.
«Напоље, кажем! Изађи па све испричај! — довикну 

опет господин.

Та ја ју 
она ме је ноћас у сну звала.

«Ја... ја сам био тада... ја нисам... ја...» поче Миљковић на 
то искидано и уплакана лица, али му господин не даде да за- 
врши, већ га једним скоком дочепа за руку и просто понесе
из клупе.

«Говори! Говори, ништавило једно или...! Признај све! Та 
видели су те! Не... не увијај, не балави ми ту, не слини, већ 
признај истину! Признај велим, пасји сине, или...! Говори!» 
— не престајао господин дрмусајући га сав зајапурен од 
љутине и — подиже прут — — — — — — — —

Даље не видех шта би.
Намах ми се учини да нешто, љутито фијучући, звизну 

крај мојих ушију, па, потом, јасно осетих како се тај фијук’- 
разби, расплину у хиљадоструко зујање, што ме све бешње, 
попут ројева разјарених оса слетало, уједало, и никако ми не 
даало да разаберем: шта би то самном, где сам, откуда 
овај несносни тутањ и све ово? Грмело ми у ушима, гушило 
нешто у грлу. кочило дах у грудима; опет ме обузимала она 
синоћна ватруштина, која ми сагоревала пљувачку и до бола 
пекла... Бездан, онај ноћашњи бездан је опет зјапио предам- I 
ном и ја сам у њ тонуо, падао дубље, све дубље, дубље...

Потом, убрзо, опет ми свану. Мозгом ми сада муњеви- 
то прохуја помисао на Шару, на све преживљено, на ноћа- 
шњи сан и, наједном, у ушима ми понова јекну онај стра- 
шни глас: »Ти, ти, ти си убица! Ти! Што бежиш! Што се ј 
кријеш? Проклетниче... про...о...клетни...иче!... Зар још једна ј 
жртва, зар твој друг невин да страда?... невин! И ти ћутиш!

Шта је било са мном даље — не знам. Не знам колико 
сам тренутака пробавио у оном тешком бунилу, али, када се 
пробудих, гле, чекало ме ново изненађење, на које никада 
нисам помислити могао. »О, боже, уразуми ме!« шапутао сам 
дуго не схватајући сав овај ненадни обрт. И је ли ово јава 
или каква опсена духа?—не престајао сам с премишљањем, му- 
чен неверицом. Да ме вид не вара? Да није ово опет чаро- 
лија каквог сновиђења? Или најава јеш тежег страдања?... Та 
пре бих поверовао да се ено река вратила уз стрмо Раздоље, 
да се онај камени масив над школом срушио, али никада у 
ово што сам очима гледао. Ама јесу ли ми ово одиста дру- 
гови причали? Другови?... О!... И господин 
ушао и за њим...? То истина...?

Хватам се за чело, подижем, зурим као у мраку и ипак 
не верујем... На крају: —увиђам... Да, да: не варам се. О моје

зар је то он
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Ми ћутимо и дрхтимо.
»Миљковићу, дете, но, признај, признај, неће ти ништа 

бити. Ето: и Милан и Јован, и многи други те видели, кад 
си јој давао у шљивару хлебац. Признај 
и... Можда си ти, синко, то онако... ненамерно учинио. Но, 
дела, ја верујем, ја знам да си добар, али, ето, преварио си 
се...« сада господин отпоче благо, очински.

А он ћути и јеца.
«Шта...а! Нећеш, а?» јекну господин некаквим пишта- 

вим гласом. «Нећеш, а? Петре! Штап! Дај овамо!...« 
је снажно ударајући о сто да су се окна тресла.

Ми претрнусмо. Та никада господина нисмо оваква ви- 
дела; никада он на нас не завитла штапом, нити овако при- 
прети. Боже," шта ће бити!

Служитељ утрча и донесе, задихан, повећн прут, па од-

Ћутиш?... Ух!...«
И тај глас попут каква вихора трже ме, ошину и понесе 

вриснуо сам избезумљено, ђипио са 
седишта, полетео разјареном господину и обиснуо му се о 
замахнуту руку са штапом, заклонив 'Миљковића од ударца.

Он се, запањен, измаче. Штап му испаде из руке.
»Не, не дирајте Миљковића, господине, ја сам кривац! 

ја, ја, ја!... Ево ето кривца, другови«, врискао сам раздра- 
жено и мучен грозницом. »Одгурните ме, презрите, згазите 
као црва« настављао сам, док су ми сузе пљуштале из очију, 
»учините што год хоћете, али ми пре свега реците: где је 
Шара? Где је, где? Реците ми где је, господине?« вапијао сам 
не пуштајући његову руку и љубећи је. »Кажите ми«, молио 
сам га клечећи и упирући у њ своје, замагљење од суза и 
пуне искрене молбе очи, »кажите, Богом вас кумим, јер не 
могу више да издржим, јер ме туга за њом трује..., Не.., не..., 
ви знате..., ви ћете ми рећи где је, да је макар мртву загрлим 
и да сада од ње измолим опроштај. Ви ћутите?!... 
морам наћи, морам видети 
Разумете ли: звала! Тражила ме, тражила, тражила!... Ви ћути- 
те?... Што ме тако гледате?... Ви... ви... О...! ох... Боже..., Боже..., 
шта учиних, шта учиних... о...« на крају завапих горко већ 
савладан, једва држећи се на клецавим ногама и кријући ша- 
кама уплакано и болом растргано лице.

Потом — изгубих се у грцају. Презрен, без помоћи, без 
утехе, сруших се на под и заридах у глас. И опет: — сањам... 
Тако ми тешко; гушим се... Опет... пред безданом сам... И па- 
дам... тонем, тонем све дубље... све дубље...

Тмина тешка, колутава, свуд...

Не!... Не...е!...ње више нема...

викао

мах изађе.
«Изађи напоље, Миљковићу!»
«Господине, ја ни... ја...» отпоче он кроз плач.
«Напоље, кажем! Изађи па све испричај! — довикну 

опет господин.

Та ја ју 
она ме је ноћас у сну звала.

«Ја... ја сам био тада... ја нисам... ја...» поче Миљковић на 
то искидано и уплакана лица, али му господин не даде да за- 
врши, већ га једним скоком дочепа за руку и просто понесе
из клупе.

«Говори! Говори, ништавило једно или...! Признај све! Та 
видели су те! Не... не увијај, не балави ми ту, не слини, већ 
признај истину! Признај велим, пасји сине, или...! Говори!» 
— не престајао господин дрмусајући га сав зајапурен од 
љутине и — подиже прут — — — — — — — —

Даље не видех шта би.
Намах ми се учини да нешто, љутито фијучући, звизну 

крај мојих ушију, па, потом, јасно осетих како се тај фијук’- 
разби, расплину у хиљадоструко зујање, што ме све бешње, 
попут ројева разјарених оса слетало, уједало, и никако ми не 
даало да разаберем: шта би то самном, где сам, откуда 
овај несносни тутањ и све ово? Грмело ми у ушима, гушило 
нешто у грлу. кочило дах у грудима; опет ме обузимала она 
синоћна ватруштина, која ми сагоревала пљувачку и до бола 
пекла... Бездан, онај ноћашњи бездан је опет зјапио предам- I 
ном и ја сам у њ тонуо, падао дубље, све дубље, дубље...

Потом, убрзо, опет ми свану. Мозгом ми сада муњеви- 
то прохуја помисао на Шару, на све преживљено, на ноћа- 
шњи сан и, наједном, у ушима ми понова јекну онај стра- 
шни глас: »Ти, ти, ти си убица! Ти! Што бежиш! Што се ј 
кријеш? Проклетниче... про...о...клетни...иче!... Зар још једна ј 
жртва, зар твој друг невин да страда?... невин! И ти ћутиш!

Шта је било са мном даље — не знам. Не знам колико 
сам тренутака пробавио у оном тешком бунилу, али, када се 
пробудих, гле, чекало ме ново изненађење, на које никада 
нисам помислити могао. »О, боже, уразуми ме!« шапутао сам 
дуго не схватајући сав овај ненадни обрт. И је ли ово јава 
или каква опсена духа?—не престајао сам с премишљањем, му- 
чен неверицом. Да ме вид не вара? Да није ово опет чаро- 
лија каквог сновиђења? Или најава јеш тежег страдања?... Та 
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све ово није сан. Није, није, хиљуду пу-среће!... Уистину 
та није! А и када би то био, ја бих га задржао, преобразио, 
овековечио!

надасве веселило и крепило.
О, задуго, задуго је нисам испуштао из руку.
И, тако, на крају, и ја доживех тренут мира и спашењз, 

за који веровах да је бко одагнат вавеки с моје душе.
Бло је то најрадоснији час у моме животу.

Да, осећам, нисам у сну. Ено... гледам, погледом срчем, 
рукама милујем. Да, да, разабирам: то није што друго до сами- 
лост сама Провиђења, које ми није дало до краја да искапим 
чашу страдања.

Копннм од радости..., лудујем.
Тек када се смирих п нарадовах Шари, господин ми 

псприча — отпратив ме с друговима, забринут мојим здрав- 
љем, чак до реке — шта је све било са Шаром. Грдно је она 
препатила, рече ми; било јој је одиста тешко и само благо- 
дарећи вештој руци дед’ Миладиновој, његовим лекаријама, а, 
мора се признатп, н њено.м здравом организму, она је могла 
да избегне смрт.

А ево шта се десило:
Када дођох себи, видех, не бејах више у учионици, већ 

на кревету у господиновој соби, опкољен друговима, служи- 
тељем и господиновом супругом. Сви дочекаше моје буђење 
радосна лица и тешећн ме: да се не обеспокојавам јер се све 
ипак добро свршило и да господин... Него да, господина не 
видех ту. »А где је он, господин ; шта је било са Шаром?« 
таман немоћно изустих, а, врата се отворише. На њима се по- 
јави господин, сада већ друга, по обичају осмехнута лица. И 
тек што крочи и пође к’мени, кад, за њим се ушуња и она - 
Шара! Јаох, да не силазим с ума? Да ме очи то не варају?... 
Срце бесно удара... Сузе наваљују од радости. Та преда мном 
је она!... Господин нешто затим прича; то мени објашњава; 
другови не скидају погледа час с мене час са Шаре... Госпо- 
дин не престаје, Петар ударио у заглушнп кикот од весеља, 
другови кличу, но ја их више не видим, не слушам. Не, не, 
ништа ми се није тицало до само једно: да је она ту и да 
је жива, жива.

«Шаре... е! Ено Шаре!« крикнуо сам наједном као опи- 
вен, ђипио с кревета и у једном скоку био крај ње обгрлив 
је и уронив своје лице, овлажено сузама радосница.ма, у њену 
снежну длаку.

«Шаро..,ти... ти... ти, другару наш, ти си жива ! Је ли, то 
си ти одпста? И оно... оно је био само зао сан?... Је ли, је ли, 
реци ми, Шаренце наша, реци да је тако! Реци!» не престајао 
сам, уносећи јој се у блиставе очи и ненасито љубећи је.

Говорио сам јој у једном предаху, а ова се припијала 
уза ме, гребала ногама по поду, скамукала тако тужно, не могу- 
ћи да изрази своју радост и лизала ме, скичући, по образима, 
рукама, оделу. Да, да, она је уситину била нешто впше од 
животиње! Како је била дивна у нежности својој, како дубо- 
ко искрена и како јеразумевала и.осећала иста као и ја. Очи су 
јој блистале од пламена радости што ју загревао и чинио пре- 
милом; у њима је одсјајивао одсев најдубље и најчишће вер- 
ности и нежности којима је Творац могао да обдари једно 
живо биће; из њих је је избијала топлина, која је значила 
впше неголи разумевање, више неголи опроштај, што

Том приликом нам још рече, осмејкући се, да је он сам 
био пустио вест о Шарииој тобожњој смрти, не би ли, поз- 
павајући нашу љубав према њој, нагиао крпвца да се сам јави, 
што му је и успело.

На растанку пе пропусти а да ме још једном не поса- 
ветује и не укори пред друговима што сам тајио свој грех и 
тиме навео невина Миљковића на казну. Сузаних очијуја му 
се на то надугчко псповедих; потанко му испричах како је 
дошло до онога догађаја у долу и, шта сам, потом, ових да- 
на све пропатио. Љубећи му руку, ја умолих и њега и дру- 
га Миљковића да ми опросте, што ови и учинише. Пожелив 
ми затим добар растанак, господин ми очинском брижљиво- 
шКу напомену да припазим на себе и да се више не плашим 
и узрујавам, јер је ПЈари, као што сам и сам видео, посве 
добро.

Иасмејана лица се изруковах са свпма и отскакутах 
весео дому.

После испричаног догаћаја био сам Шарин кајвернији 
друг и њен први чувар. Па и доцније, све док је била у жи- 
воту, када ради даљег школовања одох у град, увек, при по- 
вратку у село, назраћао бих у школу да се видим са њом и 
господином.

Дуго сам је се ссћао, али, при помисли на њу, увек м I 
ускрсавало у свести све оно преживљено, а нарочито господино- 
ве очинске речи, које кам врло често понављаше после оди- 
граног догађаја, да су ми упразо остале урезане у памети.

»Пазите децо«, говорио би нам он, »на сваки ваш корак; 
будите и у ситницама промишљени и опрезни, јер из ситни- 
ца ничу крупнице. Чувајте се лакомислености јер ова води 
право злу и греху, а, бреме греха, може бити не само тешко 
већ и кобно. Будите, дакле, увек опрезни у животу.«

Сећао сам се увек тих речи; оне си ми од онога дана 
постале управо водиља кроз живот.
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све ово није сан. Није, није, хиљуду пу-среће!... Уистину 
та није! А и када би то био, ја бих га задржао, преобразио, 
овековечио!

надасве веселило и крепило.
О, задуго, задуго је нисам испуштао из руку.
И, тако, на крају, и ја доживех тренут мира и спашењз, 

за који веровах да је бко одагнат вавеки с моје душе.
Бло је то најрадоснији час у моме животу.

Да, осећам, нисам у сну. Ено... гледам, погледом срчем, 
рукама милујем. Да, да, разабирам: то није што друго до сами- 
лост сама Провиђења, које ми није дало до краја да искапим 
чашу страдања.

Копннм од радости..., лудујем.
Тек када се смирих п нарадовах Шари, господин ми 

псприча — отпратив ме с друговима, забринут мојим здрав- 
љем, чак до реке — шта је све било са Шаром. Грдно је она 
препатила, рече ми; било јој је одиста тешко и само благо- 
дарећи вештој руци дед’ Миладиновој, његовим лекаријама, а, 
мора се признатп, н њено.м здравом организму, она је могла 
да избегне смрт.

А ево шта се десило:
Када дођох себи, видех, не бејах више у учионици, већ 

на кревету у господиновој соби, опкољен друговима, служи- 
тељем и господиновом супругом. Сви дочекаше моје буђење 
радосна лица и тешећн ме: да се не обеспокојавам јер се све 
ипак добро свршило и да господин... Него да, господина не 
видех ту. »А где је он, господин ; шта је било са Шаром?« 
таман немоћно изустих, а, врата се отворише. На њима се по- 
јави господин, сада већ друга, по обичају осмехнута лица. И 
тек што крочи и пође к’мени, кад, за њим се ушуња и она - 
Шара! Јаох, да не силазим с ума? Да ме очи то не варају?... 
Срце бесно удара... Сузе наваљују од радости. Та преда мном 
је она!... Господин нешто затим прича; то мени објашњава; 
другови не скидају погледа час с мене час са Шаре... Госпо- 
дин не престаје, Петар ударио у заглушнп кикот од весеља, 
другови кличу, но ја их више не видим, не слушам. Не, не, 
ништа ми се није тицало до само једно: да је она ту и да 
је жива, жива.

«Шаре... е! Ено Шаре!« крикнуо сам наједном као опи- 
вен, ђипио с кревета и у једном скоку био крај ње обгрлив 
је и уронив своје лице, овлажено сузама радосница.ма, у њену 
снежну длаку.

«Шаро..,ти... ти... ти, другару наш, ти си жива ! Је ли, то 
си ти одпста? И оно... оно је био само зао сан?... Је ли, је ли, 
реци ми, Шаренце наша, реци да је тако! Реци!» не престајао 
сам, уносећи јој се у блиставе очи и ненасито љубећи је.

Говорио сам јој у једном предаху, а ова се припијала 
уза ме, гребала ногама по поду, скамукала тако тужно, не могу- 
ћи да изрази своју радост и лизала ме, скичући, по образима, 
рукама, оделу. Да, да, она је уситину била нешто впше од 
животиње! Како је била дивна у нежности својој, како дубо- 
ко искрена и како јеразумевала и.осећала иста као и ја. Очи су 
јој блистале од пламена радости што ју загревао и чинио пре- 
милом; у њима је одсјајивао одсев најдубље и најчишће вер- 
ности и нежности којима је Творац могао да обдари једно 
живо биће; из њих је је избијала топлина, која је значила 
впше неголи разумевање, више неголи опроштај, што

Том приликом нам још рече, осмејкући се, да је он сам 
био пустио вест о Шарииој тобожњој смрти, не би ли, поз- 
павајући нашу љубав према њој, нагиао крпвца да се сам јави, 
што му је и успело.

На растанку пе пропусти а да ме још једном не поса- 
ветује и не укори пред друговима што сам тајио свој грех и 
тиме навео невина Миљковића на казну. Сузаних очијуја му 
се на то надугчко псповедих; потанко му испричах како је 
дошло до онога догађаја у долу и, шта сам, потом, ових да- 
на све пропатио. Љубећи му руку, ја умолих и њега и дру- 
га Миљковића да ми опросте, што ови и учинише. Пожелив 
ми затим добар растанак, господин ми очинском брижљиво- 
шКу напомену да припазим на себе и да се више не плашим 
и узрујавам, јер је ПЈари, као што сам и сам видео, посве 
добро.

Иасмејана лица се изруковах са свпма и отскакутах 
весео дому.

После испричаног догаћаја био сам Шарин кајвернији 
друг и њен први чувар. Па и доцније, све док је била у жи- 
воту, када ради даљег школовања одох у град, увек, при по- 
вратку у село, назраћао бих у школу да се видим са њом и 
господином.

Дуго сам је се ссћао, али, при помисли на њу, увек м I 
ускрсавало у свести све оно преживљено, а нарочито господино- 
ве очинске речи, које кам врло често понављаше после оди- 
граног догађаја, да су ми упразо остале урезане у памети.

»Пазите децо«, говорио би нам он, »на сваки ваш корак; 
будите и у ситницама промишљени и опрезни, јер из ситни- 
ца ничу крупнице. Чувајте се лакомислености јер ова води 
право злу и греху, а, бреме греха, може бити не само тешко 
већ и кобно. Будите, дакле, увек опрезни у животу.«

Сећао сам се увек тих речи; оне си ми од онога дана 
постале управо водиља кроз живот.
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никако нису избијала она два момента, о којима ће бити реч, 
који ме непрестано нагоне на помисао: да ми у истину забо- 
рављамо на све оно пропаћено под окупацијом, да, изгледа, 
нисмо свесни данашње слободе, као и оно здрав човек здрав- 
ља. Него, ваљда је то у природи сама човека, да му није ни- 
кад све »потаман«, да је увек нечим незадовољан... Уосталом 
махнимо се тог питања, јер му сада није места. Боље да пре- 
ђемо на причу.

Први мој сусрет с мојим учитељем Ј... после пропасти 
наше домовине, десио се у једном необичном треиутку, који 
се својом свирепошћу утиснуо у моју тада детињу душу. (А, 
да, опростите, заборавих вам реКи, да сам био још несврше- 
нп основац четвртог разреда када нас задеси слом). И напо- 
мињем, тај моменат не истичем само због његове језивости, 
већ, и стога, што је он уједно и фрагмент општих појава о- 
нога времена, фрагмент општег паћеништва, које беше 
тисло сав наш народ.

МОЈ УЧИТЕЉ
— Сећања из окупације —

Гослодине Митровићу, данас сте нешто јако сетни, 
није у складу с вашом веселом нарави, нити са данашњо.м 
свечаношћу обратих се једном од гостију у удобној канце- 
ларнји овдашње основне школе, где нас беше свратио њем 
љубазни управитељ да се загрејемо којим чајем.

Било је то после одржаног благодарења о дану Уједи- 
њења и сјајног дефилеа овдашњих трупа, које су, уз одушев- 
љено клицање народа, уз звуке војие музике, промарширале 
жељезним кораком.

»Да, имате право: сетан сам данас; данас... 
одврати некако искидана гласа, замишљено не дижући очи са 
стола, на коме беху разастрти дневни листови свечаног изда- 
ња. Иако сам још сав под импресијама јутарње свечаности, у 

ипак не престају да искрсавају сећања на оно још неиз- 
бледело мучно доба робозања, које својом дубоком трагиком 
управо прекрива сву мајестетичност јутрошњих усхитљивих 
момената. Ако господа не би имала ништа против, ја бих их 
радо увео у своја унутрашња преживљавања, која ме чудном 
силином нагоне ма коме да их поверим, мада, признајем, да 
нису баш особито интересантна.

»О, молим, молим«... на то заграјасмо сви не давши му да 
заврши мисао. Уосталом, искрено рећи, никоме се није напу- 
штао удобан, топал кутак, док је напољу љуто завијао оштри 
северац, а, притом, знали смо, да ће мајсторска, знана 

већ речитост г. Митровића, пружити нешто ретко зани- 
мљиво, те смо с радошћу дочекали његов предлог.

Судија Митровић поћута који тренут 
срдачно изражене готовости, преглади своју тамну косу, сркну 
чај, припали цигарету, отпухну дим два, па отпоче:

»Ствар ће бити, господо, у толико од већег интереса по 
вас, што је по среди један ваш колега из К..., а мој учитељ. 
Верујте, господо, његов мученички лик никако ми није узми- 
цао с очију за све оно време док сам био у цркви па, и после, 
док су се тонови музике расипали около нас; из свести ми

што

при-

Сећам се, то је било некако првих дана по окупацији. 1915.
Тога дана, када се зби догађај о коме почињем да при- 

чам, иначе беживотне улице града К..., с правим изразом о- 
нога ропског, замрлог, беху први пут оживеле. Жељезничком 
главном улицом, врвела је недогледна колона младића, дечака 
стараца и средњовечних људи, силом отргнутих са својих ог- 

целог Јужног Поморавља, праћени дивљачким гри- 
масама »героја«, окружени редовима крвавих бајонета, да би 
били одведени, безбедности ради, у ропство, у... сигурну смрт.

Врвела је колона..., док се око ње тискао силан свет: 
оцеви, мајке, деца, познаници, сестре, срчући можда последњи 
пут помућени поглед интернираца, и, очекујући, притом, сва- 
ког часа њихов удес; пратили су их многи: уплакана лица, 
жалошћу излуђена срца и сваком мишљу предосећајући и 
слутећи злу коб, која их ишчекивала, и која их, како се то и 
обистини касније, није ни мимоишла.

Када евоцирам све обо, иако са неколико признајем, 
шкртих, сухих потеза, верујте ми, господо, као да овога часа 
наново преживљавам сву ону страхоту, сав ужас нашега ро- 
бовања; верујте, да ми и сада тако јасно лебди пред очима 
онај мучни призор, што га је пружала она поворка.

Сећам се: старији су ишли тешка корака, немоћни, по- 
гнуте главе, сатрти некаквом страшном мишљу и као с по- 
тпуно јасном сликом свега онога, што их је ишчекивало; го- 
лобради дечаци ту тринасстих година, корачали су с пуном 
безазленошћу, час као чудећи се свему ономе што се збива- 
ло око њих

он ми на то
њшнта из

мени

нам

после наше тако

— и оволикој светини, и жагору, и ганутости, и 
сузама — час смејући се, чисто радујући се овом ретком призо- 
ру (као, уосталом, што чињаш и ја који их не попуштах);
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никако нису избијала она два момента, о којима ће бити реч, 
који ме непрестано нагоне на помисао: да ми у истину забо- 
рављамо на све оно пропаћено под окупацијом, да, изгледа, 
нисмо свесни данашње слободе, као и оно здрав човек здрав- 
ља. Него, ваљда је то у природи сама човека, да му није ни- 
кад све »потаман«, да је увек нечим незадовољан... Уосталом 
махнимо се тог питања, јер му сада није места. Боље да пре- 
ђемо на причу.

Први мој сусрет с мојим учитељем Ј... после пропасти 
наше домовине, десио се у једном необичном треиутку, који 
се својом свирепошћу утиснуо у моју тада детињу душу. (А, 
да, опростите, заборавих вам реКи, да сам био још несврше- 
нп основац четвртог разреда када нас задеси слом). И напо- 
мињем, тај моменат не истичем само због његове језивости, 
већ, и стога, што је он уједно и фрагмент општих појава о- 
нога времена, фрагмент општег паћеништва, које беше 
тисло сав наш народ.

МОЈ УЧИТЕЉ
— Сећања из окупације —

Гослодине Митровићу, данас сте нешто јако сетни, 
није у складу с вашом веселом нарави, нити са данашњо.м 
свечаношћу обратих се једном од гостију у удобној канце- 
ларнји овдашње основне школе, где нас беше свратио њем 
љубазни управитељ да се загрејемо којим чајем.

Било је то после одржаног благодарења о дану Уједи- 
њења и сјајног дефилеа овдашњих трупа, које су, уз одушев- 
љено клицање народа, уз звуке војие музике, промарширале 
жељезним кораком.

»Да, имате право: сетан сам данас; данас... 
одврати некако искидана гласа, замишљено не дижући очи са 
стола, на коме беху разастрти дневни листови свечаног изда- 
ња. Иако сам још сав под импресијама јутарње свечаности, у 

ипак не престају да искрсавају сећања на оно још неиз- 
бледело мучно доба робозања, које својом дубоком трагиком 
управо прекрива сву мајестетичност јутрошњих усхитљивих 
момената. Ако господа не би имала ништа против, ја бих их 
радо увео у своја унутрашња преживљавања, која ме чудном 
силином нагоне ма коме да их поверим, мада, признајем, да 
нису баш особито интересантна.

»О, молим, молим«... на то заграјасмо сви не давши му да 
заврши мисао. Уосталом, искрено рећи, никоме се није напу- 
штао удобан, топал кутак, док је напољу љуто завијао оштри 
северац, а, притом, знали смо, да ће мајсторска, знана 

већ речитост г. Митровића, пружити нешто ретко зани- 
мљиво, те смо с радошћу дочекали његов предлог.

Судија Митровић поћута који тренут 
срдачно изражене готовости, преглади своју тамну косу, сркну 
чај, припали цигарету, отпухну дим два, па отпоче:

»Ствар ће бити, господо, у толико од већег интереса по 
вас, што је по среди један ваш колега из К..., а мој учитељ. 
Верујте, господо, његов мученички лик никако ми није узми- 
цао с очију за све оно време док сам био у цркви па, и после, 
док су се тонови музике расипали около нас; из свести ми

што

при-

Сећам се, то је било некако првих дана по окупацији. 1915.
Тога дана, када се зби догађај о коме почињем да при- 

чам, иначе беживотне улице града К..., с правим изразом о- 
нога ропског, замрлог, беху први пут оживеле. Жељезничком 
главном улицом, врвела је недогледна колона младића, дечака 
стараца и средњовечних људи, силом отргнутих са својих ог- 

целог Јужног Поморавља, праћени дивљачким гри- 
масама »героја«, окружени редовима крвавих бајонета, да би 
били одведени, безбедности ради, у ропство, у... сигурну смрт.

Врвела је колона..., док се око ње тискао силан свет: 
оцеви, мајке, деца, познаници, сестре, срчући можда последњи 
пут помућени поглед интернираца, и, очекујући, притом, сва- 
ког часа њихов удес; пратили су их многи: уплакана лица, 
жалошћу излуђена срца и сваком мишљу предосећајући и 
слутећи злу коб, која их ишчекивала, и која их, како се то и 
обистини касније, није ни мимоишла.

Када евоцирам све обо, иако са неколико признајем, 
шкртих, сухих потеза, верујте ми, господо, као да овога часа 
наново преживљавам сву ону страхоту, сав ужас нашега ро- 
бовања; верујте, да ми и сада тако јасно лебди пред очима 
онај мучни призор, што га је пружала она поворка.

Сећам се: старији су ишли тешка корака, немоћни, по- 
гнуте главе, сатрти некаквом страшном мишљу и као с по- 
тпуно јасном сликом свега онога, што их је ишчекивало; го- 
лобради дечаци ту тринасстих година, корачали су с пуном 
безазленошћу, час као чудећи се свему ономе што се збива- 
ло око њих

он ми на то
њшнта из

мени

нам

после наше тако

— и оволикој светини, и жагору, и ганутости, и 
сузама — час смејући се, чисто радујући се овом ретком призо- 
ру (као, уосталом, што чињаш и ја који их не попуштах);
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ма учитељу. Можда је то, на крају, и изузетак са мном, али 
верујте, да сам у оном тренутку и онаква видео и свог по- 
којног оца — а бејах још онда сироче — чини ми се, ни за 
њим не бих толико затужио, колико зажалех за својим го- 
сподином. Не знам: можда је то својство његова бића да 
осваја своје ђаке; можда је разлог мојој љубави прему њему 
био у настраности моје осетљиве природе,—сад, било како 
било, али ја, при његовом поновном погледу, што, случајно 
опет паде на мене, не устрпех више, већ му у једном скоку 
притрчах... «Господине, ви! то сте ви, ви!...« почех да муцам 
већ у сузама, обасипајући му руку целивима. Он се, изнена- 
ђен, трже. Застаде, док су остали из колоне одмицали. За 
тренут ме у чуду гледао. Као да ме није познавао. Онда му 
се осмех разли напаћеним лицем, приђе ми, и, са пуно то- 
плине обухватив ми рукама обрашчиће, једва чујно и гануто 
проусти: »О гле..., гле, па то је моје ђаче... Зар се још се- 
ћаш господина? А? О, о, синко мој, како је то добро... како... 
у оваквом часу...» Али не заврши. Црте, крај танких му уса- 
на узиграше; слаба румен му затитра на лицу, и ои, тронут 
ваљда поступком свога ђака, саже се мени...

Судија Митровић ућута. Уздахну. У оку му као да 
суза заблиста.

»У том се деси онај ужасан, свиреп, онај непојамно гро- 
зан догађај за мене. При помисли на њега и сада усцептим 
од једа, протеста, увргде, унижења. Ух, грозно, грозно, госпо- 
до! Наже се мени, а наједном чух како звизну кбрбач и је- 
дан, два, безброј удараца се сручи на његова леђа. Он се 
усправи, осврте, подиже руку заклањајући се..., али опет, нов, 
још љући фијук, и крв му лину лицем а он се затетура и паде.

»Ставај! Ставај бре, мамка ти!... С’гче влакат! (Сад ће 
воз) псовао је разјарено војник једнако витлајући корбачем 
над њим. »Ставај бре!...«

Господин с напором устаде. Крв му се слевала с лица 
и падала по оделу, рукама. »Брате,« на све ово он одврати 
војнику савршено мирна гласа и не скидајући са њ његове 
очи пуне оне благости, »брате, зашто ме тучеш? Ничим ни- 
сам скривио. Не бежим, него, видиш, видиш, ето, то је мој 
ђак... мој... то је мој син... и..., зар...« »Него, да роб, роб« по- 
том као да додаде за себе, обори главу, затим се наједном 
трже, стиште ме у наручја, пољуби уснама обојеним крвљу 
и оде мирна корака, не осврнув се више и необазирући 
се на стражара, који је једнако викао, псовао и витлао 
корбачем.
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радујући своме јунаштву, што ето они смело, без труни бо- ' 
јазности и презирући грцање неких жена, иду некуда... 
далеко, далеко у незнани крај, где ће се ипак ваљда моћи да 1 
живи; младићи су ишли као у некој опијености, зажарених I 
очију и као отварајући сва чула, све поре духа, да би се, по- 1 
следњи пут, насркали живота, домовинског сунца, љубави и \ 
топлине оних што су их пратили; одмицали су с песмом, у 
У којој је било мешавине и весеља, и чежње, печала и туге 
за драганом, домовином, за животом који им се краде и, ко- 
га нестаје, нестаје...

Промицала је, дакле, та јадна поворка пружајући при- 
зоре што су са своје свирепости цепали срца, пленили душу I 
да би се у њу утиснули за навек попут какве тешке бољке; I 
промицала је уз грцања, уз фијук корбача,уз жагор пуног језе, 
што се некако ширио, раскриљавао над њом попут злослутих ; 
огромних црних крила; промицала је..., док су стражари, у- 
колико се колона ближила жељезничој станици, све безду- I 
шније и крвничније кундацима и песницама одбијали навалу | 
светине, која је »интернирцима« нудила послдњни стисак ру- I 
ку; док су фијуцима корбача раскидали последње, пламене ; 
целове вољених...; одмицала је поворка, и баш када је била 
на уласку у станично двориште —и када ја бејах, (застрашен 
зверским поступцима разјарених стражара) већ при помисли 
да се вратим, ненадно спазих њега, мог учитеља, у једној гру- 

интернираца, која Је и последњи пут отпоздрављала на 
махање руку околног света.

У првом тренутку нисам веровао овоме. «Не, не, пре- / 
познао сам се;« помишљао сам још у забуни и неверици, 
не мичући се с места. Но ни пар корачаја није ми био 
потребан да разбијем ту сумњу. «Он је, он, он, он!» кликтао 
сам тренут потом, када притрчах групи у којој спазих го- I 
сподина, и, постранце ишавши, не скидах сада погледа са њ. 1 
О, тако сам био срећан тог тренутка! Та откад нисам видео 
нашег вољеног учитеља. Толико је мучних дана прошло од 
оних срећних часака, када нас је школско звонце звало на 
час, када...— Та једном речју, радовао сам се, као да се на- ј 
дамном била небеса расклопила.

Али, убрзо ме умину та радост. Ускоро зажелех да га 
нисам ни видео. Гледајуђи га, срце ми се стеже. Као да није 
то он био! Био је бледожут, испијен, утонулих очију, у бради Ј 
проретких длака и давао утисак, као да је тек устао с боле- 
сничке постеље. Био је у војничком, блатом умрљаном и ту 
тамо нагорелом шињелу, у поабаној, прљавој шајкачи, осла- 
њао се о штап и с муком корачао. Верујте, да му није било 
оног његовог карактеристичног погледа пуног оне знане ми 
мекоте и благости, који је случајно оно у пролазу пао на ме- 
не, верујте, не бих га могао познати. Ох, био је тако јадан, јадан...«

тамо...

пи
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ма учитељу. Можда је то, на крају, и изузетак са мном, али 
верујте, да сам у оном тренутку и онаква видео и свог по- 
којног оца — а бејах још онда сироче — чини ми се, ни за 
њим не бих толико затужио, колико зажалех за својим го- 
сподином. Не знам: можда је то својство његова бића да 
осваја своје ђаке; можда је разлог мојој љубави прему њему 
био у настраности моје осетљиве природе,—сад, било како 
било, али ја, при његовом поновном погледу, што, случајно 
опет паде на мене, не устрпех више, већ му у једном скоку 
притрчах... «Господине, ви! то сте ви, ви!...« почех да муцам 
већ у сузама, обасипајући му руку целивима. Он се, изнена- 
ђен, трже. Застаде, док су остали из колоне одмицали. За 
тренут ме у чуду гледао. Као да ме није познавао. Онда му 
се осмех разли напаћеним лицем, приђе ми, и, са пуно то- 
плине обухватив ми рукама обрашчиће, једва чујно и гануто 
проусти: »О гле..., гле, па то је моје ђаче... Зар се још се- 
ћаш господина? А? О, о, синко мој, како је то добро... како... 
у оваквом часу...» Али не заврши. Црте, крај танких му уса- 
на узиграше; слаба румен му затитра на лицу, и ои, тронут 
ваљда поступком свога ђака, саже се мени...

Судија Митровић ућута. Уздахну. У оку му као да 
суза заблиста.

»У том се деси онај ужасан, свиреп, онај непојамно гро- 
зан догађај за мене. При помисли на њега и сада усцептим 
од једа, протеста, увргде, унижења. Ух, грозно, грозно, госпо- 
до! Наже се мени, а наједном чух како звизну кбрбач и је- 
дан, два, безброј удараца се сручи на његова леђа. Он се 
усправи, осврте, подиже руку заклањајући се..., али опет, нов, 
још љући фијук, и крв му лину лицем а он се затетура и паде.

»Ставај! Ставај бре, мамка ти!... С’гче влакат! (Сад ће 
воз) псовао је разјарено војник једнако витлајући корбачем 
над њим. »Ставај бре!...«

Господин с напором устаде. Крв му се слевала с лица 
и падала по оделу, рукама. »Брате,« на све ово он одврати 
војнику савршено мирна гласа и не скидајући са њ његове 
очи пуне оне благости, »брате, зашто ме тучеш? Ничим ни- 
сам скривио. Не бежим, него, видиш, видиш, ето, то је мој 
ђак... мој... то је мој син... и..., зар...« »Него, да роб, роб« по- 
том као да додаде за себе, обори главу, затим се наједном 
трже, стиште ме у наручја, пољуби уснама обојеним крвљу 
и оде мирна корака, не осврнув се више и необазирући 
се на стражара, који је једнако викао, псовао и витлао 
корбачем.
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радујући своме јунаштву, што ето они смело, без труни бо- ' 
јазности и презирући грцање неких жена, иду некуда... 
далеко, далеко у незнани крај, где ће се ипак ваљда моћи да 1 
живи; младићи су ишли као у некој опијености, зажарених I 
очију и као отварајући сва чула, све поре духа, да би се, по- 1 
следњи пут, насркали живота, домовинског сунца, љубави и \ 
топлине оних што су их пратили; одмицали су с песмом, у 
У којој је било мешавине и весеља, и чежње, печала и туге 
за драганом, домовином, за животом који им се краде и, ко- 
га нестаје, нестаје...

Промицала је, дакле, та јадна поворка пружајући при- 
зоре што су са своје свирепости цепали срца, пленили душу I 
да би се у њу утиснули за навек попут какве тешке бољке; I 
промицала је уз грцања, уз фијук корбача,уз жагор пуног језе, 
што се некако ширио, раскриљавао над њом попут злослутих ; 
огромних црних крила; промицала је..., док су стражари, у- 
колико се колона ближила жељезничој станици, све безду- I 
шније и крвничније кундацима и песницама одбијали навалу | 
светине, која је »интернирцима« нудила послдњни стисак ру- I 
ку; док су фијуцима корбача раскидали последње, пламене ; 
целове вољених...; одмицала је поворка, и баш када је била 
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За трен утону у светину, док сам ја још увек остајао 
ужаснут с оним што се зби. вапијући избезумљена погледа: хлеба, хле-е-ба! 

када сена славопојке обесних власти, »о геројским подвизима 
големога царства« одвраћало испружених, спарушених руку, 
једном једином речју пуној очаја, молби и преклињања: хле- 
ба, хлеба! — ето тих дана поново видех њега.

Срео сам га први пут близу »Камена моста« како згу- 
рених леђа, оборене главе, обрастао у браду, у поабаном оде- 
лу и с кантом прскалицом о раменима жури у нечији вино- 
град да надничи за парче леба. «Јадни, јадни наш господин, 

је дочекао, шта сви ми дочекасмо!... О клета судбо!» то-
главом, сретајући га онаква

тих дана,

Нисам га више видео. С једним неиздржљивим болом у 
души, с увредом од које су ми сузе навирале, са сталном по- 
мишљу: он, он, господин ударен, унижен... тражио сам га це- 
лом станичном просторијом препуној света, али га не нађох.

Ускоро писну локомотива, стубови дима бљунуше из 
њене зле утробе, чух као у бунилу хиљадоструко: збогом, 
збо-гом! па грцање и опет ону бону младићску песму и свега 
неста. Запањен стајао сам с осталим светом и гледао како 
воз попут какве одвратне, црне змијурине шишти, бежи, бе- 
жи и церећи се односи нам толике миле и вољене у патњу 
и смрт.

шта
лико би ми пута прострујало
свакодневно.

Разуме се, нисам могао а да се не обавестим о њему. 
Сазнадох да је превео у наш град и породицу из Н 
била остала још у бежанији, да му је један синчић преминуо, а 
други, старији, био запослен у једног пиљара и 
иродавао воће на станици; да му је супруга била оболела, и 
да се, једном речју, патио,

Хтео сам толико пута, када бих га срео на улици, да му 
приђем, но увек ме нешто одбијало од гога. »Штаћуја к ње- 
му?... НЈта ћу?...« свагда сам помишљао. «Могу ли му помоћи? 
И затим, нисам ли ја већ био виновник његовом једном срам- 

унижењу? И зар да му поново оживим онај часак?« При 
гој помисли одустајао сам од те намере и препушгао жи- 
воту да чини своје.

Но, ипак: дошло је до нашег сусрета и мимо моје воље. 
И тај тренут, оне његове речи,..! Никада их нећу, верујте, за- 
боравити. Никада!« — заврши прпповедач устајући и прила-

Враћао сам се, док ме бол као усијаним кљештима чу- 
пао, док ми с душе никако не силазило оно тегобно и плачно, 
док ме никако не напуштала мисао: »Зашто је господин ту- 
чен? Шта је скривио? Зашто је ударен, унижен до презрива 
црва он, он — господин!! Зашто, целати, крвопије?...»

где је...,

по ваздан

патио као нико његов.

»Напоменух вам, чини ми се господо«, 
судија Митровић, после једне краће паузе, приметно бледа 
лица, с очпма преливеним одсјајем дубоког унутрашњег уз- 
бу^ења и једнако, с извесним гњевом, ништећи 
гаре по пепел>ари, »напоменух вам, да ово није било паше по- 
следње впђење.«

Нико од нас није скидао поглед са погружене фпгуре 
приповедачеве. Собни тајац би покад само био нарушен 
ком посућ;а за чај; из далека, по кад би до нас догтро који о- 
ткинути, залутали звук музике.

»Од онога дана,« настављаше Митровић, »минуло је мно- 
го времана. Чини ми се, некако с пролећа 1918., 
оних, који су доказали своју »благонадежност«, и, који су 
се, пре сзега, спасли смрти што их је хиљадама покосила по 
заробљеничким логорима, беху се вратили својим 
Међу њима био је п он — учитељ Ј... Како је успео да се 

то ће Бог једини знати! У

затим насгави

остатак ци- ном

зве-
, « — заврши приповедач устајући и прила-

зећи прозору, где дуго оста зампшљено да гледа кроза’њ.
затим настави, окрећући се нама, —»једнога дана,«

> нареди ми теча у чијој трговини послуживах, да одем у ви- 
ноград и однесем раденику ручак.

Послушах. Било је већ подне, када тамо пристигох. Ма- 
јско сунце је љуто прижижало. Савладан умором и припе- 

виноград је био доста удаљен од града и на брду — 
свалих се крај колебе да одахием. Ускоро, прибрав даха, 

прскз^У да сам му донео ручак, али, како ми 
отуда из голема винограда, то ја иско- 

Не чује; сигурно је тамо 
»Него, утолико боље; до- 

наставих

многи од

домозима.
ишчупа отуда комосталом, то и
ниЈе засад од интереса по нас.

Беху паишле нове патње, нова и још тежа искушења. 
Глад, та нсман свирепија и страшнија и од челика и ропства, 
беснила је и косила на све стране. Подивљале окупаторске 

отимале су с непојамном бестијалношћу и последње 
зрно из амбара, јер »гољамато царство« напокон беше јасно 
увидело: да неће ни снага, ни куршум, ни бајонет победити, 
већ само хлебац и хлебац. И отимало се, отимало, а дечица, 
под]"армљени народ—тхе, та ко би још о њима водио рачуна!...

И ето тих дана, када су улицом врвеле 
мнеле, онесвеснуте од глади гомиле људи, жена и нејаке деце,

огласих се 
се нико не одазва
ристих да се још мало одморим. 
негде иза удољице« помислих.
ћи ће он сам кад огладни; ето су му ту и ствари... 
с премишљањима и упутих се оближњем ораховом хладу. Ту 
се прућих по трави и извадих из недара читанчицу првог 
разреда, једину од толиких омиљених ми књпга, коју сам с 

мука нехако успео да спасем са згришта код градског 
споменика, на коме је непријатељ данима товаре и товаре 
нашнх књига ништио. Расклопих је, али, на вражју Јзадосг не мо-

власти

многоиспивене, пота-
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ћам те се. Гле како си порастао! Читав момчић већ! О Боже... 
А, велиш, служиш у Јордана?...»

Но ја му ништа не одговорих. Наједном оборих главу. 
Не издржах више његов мученички поглед. Попут плиме, не- 
каква тешка жалба за нечим вољеним, премилим, но сада 
покопаним, поче да се разлева мноме и да ме тишти, тишти."

«Ви се тако патите, господине», на крају с муком проустих, 
љубећи му, руку. «Ви, учитељу наш, ви, који сте све за нас давали, 
ви, који би сте... И зар никога да вам се нађе у невољи, нико...»

«Да, чедо моје, нама је тешко свима, свима, али... него... дед’ 
дед’ оставимо то...« он ми наједном одврати очинским гласом; 

«оставимо... седнимо и одморимо се... ето, видиш и ти си тако умо- 
ран,« заврши и ухвати ме за руку, па одведе у оближњи 
хлад, где седосмо.

«Верујте господо» настави сада приповедач прошетав 
нешто замишљепа лица, «верујте да уистину неки доживљаји 
имају то чудно својство, да, по сили своје необичне импре- 
сивности падну, као вучени чим, на дно душе и ту се уроне 
сву освајајућ’ је, ту се скрију, уткају рекао бих у њу, тако, 
да и сзи напори какве мајсторске речитости, — којом би се 
хтело да продре у њихово суштаство, хтело, јасније речено,

да сви ти напори остану јалови.

гах ни ретка да прочитам. Гледајући је, тешка ми туга обузе • 1 
душу, очи ми се замаглише. Низови и низови слика из школска 
живота почеше да ми се нижу пред очима. Спустих књигу на 
груди, легох полеђице, и, скрштених руку, почех да зурим у 
титрави зрак. Мирисави дах ветра струјао је ораховим ли- 
шћем, травом, целом природом; чокоти су тајанствено шумели, 
а тамо негде, у удољици, славуј не престајао. Целим обзорјем 
чистим, устрепталим од јаре и плаветним попут листа ране 
љубичице, беше овладало зујање вредних инсеката... Њихоео 
зујање учини ми се сада као да се ено претвара у један 
огроман јецај, који је тресо, угибао далеке модриие, па га 
нестајало негде тамо далеко и дубоко иза њих. »Боже, докле 
ће све ово трајати?« шаптах љубећи читанчицу. »Дскле?« Зар 
се неће вратити слобода? Зар ова књига неће угледати више 
онај свети дом? Зар?...« Но одговора није било. Само је онај 
јецај бивао све тежи, све болнији, све плачнији. Окренух се 
земљи, зарих главу у траву, обгрлих је рукама као бежећи од 
јаве, као утехе тражећи. Намах се тргох. Нешто лупнуту блп- 
зу. Кашљуцну неко. Погледам: а, да, то је био он, прскач... до- 
шао сам... а...; али, о Боже, је ли могућно, па то кије нико 
други до он, он — господин!! је ли могућно, он?—једнако пре- 
мишљам. Неверица ме пече. Полетим... Застанем: да, одиста, 
он, је он!

ти доживљаЈи да оживе,
Осећа се редовно у таквим случајевима, да је реч, као изра- 
жајно средство преслаба, и да, и иза бујице речи, којом се 
хоће да оживе такви тренутци, ипак у души осгане нешто 
неизразимо, недокучимо, нешто што у нама увек тиња као 
једно дубоко, дубоко, неописиво чувство.

Такав сам, чини ми се, господо, часак и ја доживео оно- 
га дана у винограду крај учитеља Ј... И стога признајем: не, 
ја нисам кадар да вам људском штуром речју дочарам величину 
оног тренутка, да вам изнесем сву његову светост, коју онда 
тако јасно проосетих свим бићем; нисам крив што ћете се 
сада можда морати да задовољите само једном бледом копи- 
јом онога што у мени још увек живи попут какве светиње. 
Нв крају, напомињем и то, да ћу вам навести само један фраг- 
мент из учитељева причања, да бих избегао могућне излишне 
дисгресије, фрагмент, који ће, дозволићете ми, уједно овој 
мојој причи да послужи и за крај.

Седелн смо, дакле у хладу и не знам колико провели у 
ћутању — вероватно обхрвани једном истом мишљу — које 
он први прекрати. Не, није дуго причао, али, верујте 
оно нису биле речи, не, оно је био одраз једне 
вере, оно је било откровење, видовитост једнога искушеника, 
која је лечила, крепила и сузе радоснице измамљивала. И још 
ово: како страдање уистину може човека да измени! Док је

био онај

Гледам га устављена даха: гологлав, знојава, бакарне бо- 
је лица, образа дубоких бразда и упалих у вилице, одела у 
закрпама и попрскана кречом, ено захвата чорбу из бурета 
и пуни канту. Сада дланом отре зној с лица, отхукну и кле- 
че подметајућн леђа канти. Прикопча каише, поче устајати, 
похуша то једиом, још једном, али му не успе — тежина га 
врати. Сад се опет упе, жиле му набрекоше, на челу му се оцр- 
та руб као да је канио планину~-;да заметне, сунце га ско- 
лило право у очи, подиже се, усправи, и, тек да откоракне, 
кад, наједном се затетура, и с треском паде на земљу.

«... Јадник... изнурен је, изнурен, гладан!» — помислих и
одјурих њему.

«Не, немојте ви..., господине, немојте, ја ћу... рекох му
цептава гласа, подижући канту, откопчавајући му кајише с ра- 
мена и молећи га да седне да се одмори.

«Ви сте тако уморни,« наставих потом, помажући му да
устане.

На све то он ми одврати једним помућеним, пуним бо- 
ла, погледом и не скидајући очи с мене.

«Но, откуда ти овде... чији си?

оно — 
несаломиве

потом ме упита, Јед- 
нако у чуду гледајући ме, док му се капи зноја слезале с лица.

«Ја, ја сам Цветин, господине... ваш ђак... — ,
Ето донео сам вам ручак... служим код Перишића... 
тих му и сам руменећи од неке забуне.

«Гле! Митровпћ, Митровић, о, дете моје... хвала ти. Се-

Митровић.
он причао, чинило ми се, да то није преда мном 
кротки и пун благости учитељ, већ која друга, сасма друга 
личност из какве повести. Лице му је сада било преображено,
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ћам те се. Гле како си порастао! Читав момчић већ! О Боже... 
А, велиш, служиш у Јордана?...»

Но ја му ништа не одговорих. Наједном оборих главу. 
Не издржах више његов мученички поглед. Попут плиме, не- 
каква тешка жалба за нечим вољеним, премилим, но сада 
покопаним, поче да се разлева мноме и да ме тишти, тишти."
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ви, који би сте... И зар никога да вам се нађе у невољи, нико...»

«Да, чедо моје, нама је тешко свима, свима, али... него... дед’ 
дед’ оставимо то...« он ми наједном одврати очинским гласом; 

«оставимо... седнимо и одморимо се... ето, видиш и ти си тако умо- 
ран,« заврши и ухвати ме за руку, па одведе у оближњи 
хлад, где седосмо.

«Верујте господо» настави сада приповедач прошетав 
нешто замишљепа лица, «верујте да уистину неки доживљаји 
имају то чудно својство, да, по сили своје необичне импре- 
сивности падну, као вучени чим, на дно душе и ту се уроне 
сву освајајућ’ је, ту се скрију, уткају рекао бих у њу, тако, 
да и сзи напори какве мајсторске речитости, — којом би се 
хтело да продре у њихово суштаство, хтело, јасније речено,

да сви ти напори остану јалови.

гах ни ретка да прочитам. Гледајући је, тешка ми туга обузе • 1 
душу, очи ми се замаглише. Низови и низови слика из школска 
живота почеше да ми се нижу пред очима. Спустих књигу на 
груди, легох полеђице, и, скрштених руку, почех да зурим у 
титрави зрак. Мирисави дах ветра струјао је ораховим ли- 
шћем, травом, целом природом; чокоти су тајанствено шумели, 
а тамо негде, у удољици, славуј не престајао. Целим обзорјем 
чистим, устрепталим од јаре и плаветним попут листа ране 
љубичице, беше овладало зујање вредних инсеката... Њихоео 
зујање учини ми се сада као да се ено претвара у један 
огроман јецај, који је тресо, угибао далеке модриие, па га 
нестајало негде тамо далеко и дубоко иза њих. »Боже, докле 
ће све ово трајати?« шаптах љубећи читанчицу. »Дскле?« Зар 
се неће вратити слобода? Зар ова књига неће угледати више 
онај свети дом? Зар?...« Но одговора није било. Само је онај 
јецај бивао све тежи, све болнији, све плачнији. Окренух се 
земљи, зарих главу у траву, обгрлих је рукама као бежећи од 
јаве, као утехе тражећи. Намах се тргох. Нешто лупнуту блп- 
зу. Кашљуцну неко. Погледам: а, да, то је био он, прскач... до- 
шао сам... а...; али, о Боже, је ли могућно, па то кије нико 
други до он, он — господин!! је ли могућно, он?—једнако пре- 
мишљам. Неверица ме пече. Полетим... Застанем: да, одиста, 
он, је он!

ти доживљаЈи да оживе,
Осећа се редовно у таквим случајевима, да је реч, као изра- 
жајно средство преслаба, и да, и иза бујице речи, којом се 
хоће да оживе такви тренутци, ипак у души осгане нешто 
неизразимо, недокучимо, нешто што у нама увек тиња као 
једно дубоко, дубоко, неописиво чувство.

Такав сам, чини ми се, господо, часак и ја доживео оно- 
га дана у винограду крај учитеља Ј... И стога признајем: не, 
ја нисам кадар да вам људском штуром речју дочарам величину 
оног тренутка, да вам изнесем сву његову светост, коју онда 
тако јасно проосетих свим бићем; нисам крив што ћете се 
сада можда морати да задовољите само једном бледом копи- 
јом онога што у мени још увек живи попут какве светиње. 
Нв крају, напомињем и то, да ћу вам навести само један фраг- 
мент из учитељева причања, да бих избегао могућне излишне 
дисгресије, фрагмент, који ће, дозволићете ми, уједно овој 
мојој причи да послужи и за крај.

Седелн смо, дакле у хладу и не знам колико провели у 
ћутању — вероватно обхрвани једном истом мишљу — које 
он први прекрати. Не, није дуго причао, али, верујте 
оно нису биле речи, не, оно је био одраз једне 
вере, оно је било откровење, видовитост једнога искушеника, 
која је лечила, крепила и сузе радоснице измамљивала. И још 
ово: како страдање уистину може човека да измени! Док је
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Гледам га устављена даха: гологлав, знојава, бакарне бо- 
је лица, образа дубоких бразда и упалих у вилице, одела у 
закрпама и попрскана кречом, ено захвата чорбу из бурета 
и пуни канту. Сада дланом отре зној с лица, отхукну и кле- 
че подметајућн леђа канти. Прикопча каише, поче устајати, 
похуша то једиом, још једном, али му не успе — тежина га 
врати. Сад се опет упе, жиле му набрекоше, на челу му се оцр- 
та руб као да је канио планину~-;да заметне, сунце га ско- 
лило право у очи, подиже се, усправи, и, тек да откоракне, 
кад, наједном се затетура, и с треском паде на земљу.

«... Јадник... изнурен је, изнурен, гладан!» — помислих и
одјурих њему.

«Не, немојте ви..., господине, немојте, ја ћу... рекох му
цептава гласа, подижући канту, откопчавајући му кајише с ра- 
мена и молећи га да седне да се одмори.

«Ви сте тако уморни,« наставих потом, помажући му да
устане.

На све то он ми одврати једним помућеним, пуним бо- 
ла, погледом и не скидајући очи с мене.

«Но, откуда ти овде... чији си?

оно — 
несаломиве

потом ме упита, Јед- 
нако у чуду гледајући ме, док му се капи зноја слезале с лица.

«Ја, ја сам Цветин, господине... ваш ђак... — ,
Ето донео сам вам ручак... служим код Перишића... 
тих му и сам руменећи од неке забуне.

«Гле! Митровпћ, Митровић, о, дете моје... хвала ти. Се-

Митровић.
он причао, чинило ми се, да то није преда мном 
кротки и пун благости учитељ, већ која друга, сасма друга 
личност из какве повести. Лице му је сада било преображено,
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с изразом некакве оштрине и, рекао бих, с уклесаним цртама 
једне насаломљиве отпорности; а очи му мирне, сиве, боје 
челика и једва видних беоњача, одавале су једну још несав- 
ладљиву жилавост, још нескрхану веру у боље дане.

«Чујеш синко...» завршавао је он кратки разговор, при- 
браним, чврстим гласом, »рећи ћу, на крају, и теби оно што 
сам и многима казао у далеко тежим тренутцима, него што 
су ови. Да, свима је нама тешко — али се не сме очајвати. 
Не сме! Патња је неподносива већ, али знај: само се кроз њу 
и крвљу долази до великих дела. Да, да, не смемо ни за тре- 
нут клонути. Та то није ни у крви нашем народу. Знаш веК: 
вековима се робовало, па, ипак се истрајало и дочекала сло- 
бода. Тако се мора и сада. И, затим, чуј: можда је баш нама, 
да, упамти: нама свима суђено да понесемо тешки крст стра- 
дања и да се кроз нашу патњу дође до слободе, до новога 
доба, до нове, големе Отаџбине, о којој су поколења сневала...«

Гледао сам га не тренув, устављена даха и гутајући му
сваку реч.

Потом устаде. Преглади чело.
«Да, рекох ти, не сме се малаксати, не сме очајавати. 

ТрпеГемо христовски и морамо истрајати. А, и знаш оно: 
ништа није вечито, па и робовање. И њему ће бити краја. 
Чуј, можда је чаша страдања и на искапу, при крају, можда...«

»При крају?» промуцах ја на то, као у каквом блаже- 
иом сновиђењу.

«Да при крају. Веруј. Дани слободе...»
Не заврши; ућута. Крочи потом, приђе канти, стави је 

на леђа и, здравећи се са мном, говораше: «А сада иди. Чуо 
си што треба. Није више потребио да останеш — караће те. 
Не, не, ручаћу касније, видиш, издангубило се доста. Посуђе 
ћу ја вратити. Ти иди, слушај, чувај кору хлеба, буди добар, 
а Бог чини своје. Но, (ајд, збогом синко !» — потом заврши, 
и не слушајући моју молбу да останем да му помогнем. У- 
скоро утону међу високе лозе а прскалица зазуја.

Одлазио сам једнако осврћући се за њим, док ми ње- 
гозе речи непрестано одјекивале у ушима.

Вратио сам се дому с нечим новим, блаженим у души 
п посурћнћи од весеља.

»Ето то су та два момента, господо, који ми нису изби- 
јали из главе за све време јутрошње свечаности у цркви« 
додаде Митровић, »Но уз њих ми се намеће још једно пи- 
тање: много се дало за данашњу слободу, али, да ли свако 
чини колико му је у моћи да је очува? Да, то, то, то, госпо- 
до,« говораше ближећи се прозору, пред којим је, на јануарском 
ветру, попуцкивала велика државна тробојка.
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с изразом некакве оштрине и, рекао бих, с уклесаним цртама 
једне насаломљиве отпорности; а очи му мирне, сиве, боје 
челика и једва видних беоњача, одавале су једну још несав- 
ладљиву жилавост, још нескрхану веру у боље дане.

«Чујеш синко...» завршавао је он кратки разговор, при- 
браним, чврстим гласом, »рећи ћу, на крају, и теби оно што 
сам и многима казао у далеко тежим тренутцима, него што 
су ови. Да, свима је нама тешко — али се не сме очајвати. 
Не сме! Патња је неподносива већ, али знај: само се кроз њу 
и крвљу долази до великих дела. Да, да, не смемо ни за тре- 
нут клонути. Та то није ни у крви нашем народу. Знаш веК: 
вековима се робовало, па, ипак се истрајало и дочекала сло- 
бода. Тако се мора и сада. И, затим, чуј: можда је баш нама, 
да, упамти: нама свима суђено да понесемо тешки крст стра- 
дања и да се кроз нашу патњу дође до слободе, до новога 
доба, до нове, големе Отаџбине, о којој су поколења сневала...«

Гледао сам га не тренув, устављена даха и гутајући му
сваку реч.

Потом устаде. Преглади чело.
«Да, рекох ти, не сме се малаксати, не сме очајавати. 

ТрпеГемо христовски и морамо истрајати. А, и знаш оно: 
ништа није вечито, па и робовање. И њему ће бити краја. 
Чуј, можда је чаша страдања и на искапу, при крају, можда...«

»При крају?» промуцах ја на то, као у каквом блаже- 
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Не заврши; ућута. Крочи потом, приђе канти, стави је 

на леђа и, здравећи се са мном, говораше: «А сада иди. Чуо 
си што треба. Није више потребио да останеш — караће те. 
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ћу ја вратити. Ти иди, слушај, чувај кору хлеба, буди добар, 
а Бог чини своје. Но, (ајд, збогом синко !» — потом заврши, 
и не слушајући моју молбу да останем да му помогнем. У- 
скоро утону међу високе лозе а прскалица зазуја.

Одлазио сам једнако осврћући се за њим, док ми ње- 
гозе речи непрестано одјекивале у ушима.

Вратио сам се дому с нечим новим, блаженим у души 
п посурћнћи од весеља.

»Ето то су та два момента, господо, који ми нису изби- 
јали из главе за све време јутрошње свечаности у цркви« 
додаде Митровић, »Но уз њих ми се намеће још једно пи- 
тање: много се дало за данашњу слободу, али, да ли свако 
чини колико му је у моћи да је очува? Да, то, то, то, госпо- 
до,« говораше ближећи се прозору, пред којим је, на јануарском 
ветру, попуцкивала велика државна тробојка.
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