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ПРОлог

Када се завршио тгрви светски рат, и када 
су тгушке, бомбе, митраљези и топови уму- 
кли са страшним братоубилачким ратом/ ка- 
да су се живци човечанства мало умирили, 
почео је целим континентом, као каква нн- 
вазија да се шири и сваким даном да осваја 
округли предмет — лопта! Данас она има 
многе милионе присталица у целом свету, 
докјепре Светског рата донекле био распро- 
страњен само у Европи и незнатним делови- 
ма осталог света.

Омладина је толико била одушевљена фут- 
балом да сте у свако доба дана и на сваком 
месту, где је иоле било мало места за шути- 
рање, могли видети децу, па и одрасле где 
играју на „два гола". То је била као нека 
нова врста „заразе", а последица тога била 
је оснивање нових клубова.

Карактеристика футбалског доба имала је 
ту разлику од предратног, што се омладина 
занимала другом врстом игре, која се састо- 
јала из битке каменицама и праћкама између 
палилулаца и дорћолаца, чубураца и бул- 
булдераца, савамалаца и трикључанаца. Ме- 
сто лопте играло се каменицом, гграћком, 
вртешком, батином, па чак и камом.
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Обично после завршетка таквих игара, или 
боље рећи бојева, бивало је разбијених гла- 
ва; носева; пребијених ногу и руку. Имали 
су посла и власти и лекари, а понајвише ро- 
дитељи. Често се дешавало да су и органи 
власти учествовали у оваквим бојевима, оп- 
ксљавали те /;јунаке" и одводили их у — 
затвор.

Али; све је то било узалудно. Није било 
те силе, која је могла ово зло спречити. Та- 
дашњи нараштај је знао само за каменицу 
и праћку, док одрасли за игранке, које су; 
такође, биле одржаване на пољанама под ве- 
дрим небом у свима малама Београда. Рет- 
косТ је била да на њима не избије туча у 
маси, које због девојака, које због пресецања 
ксла, задиркивања итд. Тада је поред бати- 
на главну реч имала — кама!

Већина их се сећа тога доба. И дандањи 
нссе они огреботине и ожиљке по лицу и 
телу.

И постепено каменицу и праћку замењује 
лопта; иако се држе многа предавања да је 
она за омладину штетна. Да није пливачки 
спорт бољи; када се најбољи пливачи нађу 
— на дну реке. Да није мотоциклистички 
спорт бољи за телесно подизање омладине, 
где сваким даном пропада толико младића 
или „племенита вештина" — бокс!...

Дакле, ипак су у сваком погледу футбал 
н остале гране спорта бољи од варварске 
игре каменом, праћком и батином. И њеки 
најогорченији противници заволеће га вре- 
меном, после неколико узбудљивих утак-



мица, исто као и данашњи млађи нараштајг 
коме је футбал постао најомиљенија и нај- 
занимљивија игра.

Данас је већ велика част за један народ 
када његова једанаесторица победе другу 
народност. Футбал је весник нове епохе за 
млађи нараштај у позитивном смислу. Фут- 
бал је предзнак срећније и мирније будућ- 
ности народа. Он их зближава, ако су зава- 
ђени, мири и гуши сваку убистевну клицу 
за разручанавање оружјем.

Једна лопта и једанаест здравих и вештих 
лоптача у стању су да поправе више, него- 
стотине дипломата, који су својим „високо- 
ученим" знањем замутили међународне од- 
носе!...



ПРВА ГЛАВА

ОСНИВАЊЕ СПОРТ КЛУБА »33«

У овој првој главк се описује осни- 
вање Спорт клуба »33« и уједно из- 
носи главни јунак овог романа, који 
је оснивач »булбулдерсик уругваја- 
да«. Његовом несаломљивом вољом и 
истрајношћу, клуб је, тако рећн, о- 
снован од ничега и унапређен међу 
најбоље, о чему ће бити говора доц- 

није, у следећим главама.

Било је то на Ускрс 192* године. Вре- 
ме је било дивно од раног јутра. Пред- 
грађа Београда, Булбулдер и Смедерев- 
ски Ђерам, имали су, некако, живописан 
изглед. Свет по улицама у свечаном оде- 
лу. На пољани, која се налазила између 
троугла Ивковићеве, Поп - Стојанове и 
Дравске улице, од које данас ни помена 
нема, јер су на њој подигнуте многоброј- 
не виле, била се искупила, као и сваке 
недеље и празника, омладина и започела 
увелико игру на »два гола«.

Изазван, веселом грајом омладине,
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Милан Матић или Матић, како су га про- 
сто звала деца тога краја, упутио се на 
пољану.

Милан Матић је још пре првог свет- 
ског рата, као дечак од својих четрнаест 
година, био велики љубитељ спорта, а 
нарочито лопте. Кад је год у школи и- 
мао час из математике и веронауке, он 
је изостајао од часа. Редовно би одла- 
зио на игралишта »Велике Србије« п 
.»Српског мача«, стао иза гола и хватао 
лопте, које голман није могао бранити. 
И ухвативши је, он би сав радостан из 
све снаге запео да је што јаче шутне и 
поврати у игралиште. После тренинга, 
обично је одлазио са децом изнад Новог 
гробља, и у једној штали, која је после 
рата порушена, хватао голубове. У овиг»г 
хајкама десна рука му је био Цале и ње- 
гов старији брат, који доцније постаје 
један од најбољих лоптачких судија. 
Такво је било Матићево детињство.

Доцније, за време Светског рата, као 
интерниран, пробавио је у Пешти. У 
почетку није имао слободу кретања, али 
како је довитљив и љубитељ спорта, пу- 
штали су га сваке недеље да посећује 
футбалске утакмице. Редовно их је по- 
сећивао.

Једном приликом, гледајући утакми- 
цу Ференцварош—Терезварош, од којих 
је други тада био у првом разреду, сви- 
дела му се игра, коју је предвео Терез- 
варош, и постаде њихов присталица, а
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доцније и члан клуба. Играо је у њи- 
ховом подмлатку десног халфа. Као и- 
грач није био на великом ступњу, али 
својим беспрекорним држањем и несе- 
бичношћу у игри, било му је осигурано 
место у подмлатку.

Сви чланови клуба пријатељски су се 
опходили с њиме, не би ли му на тај на- 
чин, донекле, ублажили његово ропство 
и туговање за изгубљеном отаџбином. 
Он им је био захвалан, и толико се на 
њих навикао и с њима спријатељио, да, 
када му је требало да се врати натраг у 
ослобођену домовину, био му је тежак 
растанак, утолико више, што је цео тим 
подмлатка и већина чланова клуба до- 
шла и на станицу да испрати и поздрави 
свога друга из мале, али јуначке земље.

По повратку у Београд често се сећао 
својих другова из Терезвароша. А када 
их је стигла зла судбина, силазак у дру- 
ги разред, читаве две недеље био је сумо- 
ран, као да му је неко од најрођенијих 
преминуо. У футбалу то је заиста — 
смрт! Свиђала му се њихова примерна 
дисциплина и искрена другарска соли- 
дарност. Више пута је помишљао да о- 
снује клуб, и да тако створи сличну сре- 
дину и у Београду, коју је имао у Пешти. 
У његовом крају, Булбулдеру, и околи- 
ни, било је доста добрих играча, од ко- 
јих се могао саставити један добар тим. 
Омладина тога краја знала је за његову
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намеру и сви су нестрпљиво очекивали 
да им Матић оснује клуб.

Тога дана је и совтарио своју намеру. 
Истина, почетак је био са децом, да би се 
доцније, уласком старијих играча, клуб 
поставио на чврсту основу и био, готово, 
на истој висини са осталим београдским 
клубовима.

Лаганим корацима приближавао се 
пољани, где је у највећем јеку текла 
игра. Група, у којој је био Геша, Срета, 
Јовче, Рацко, Бата и Мањушка, била је 
надмоћнија. Голови су падали по вољи; 
од доброг и уиграног триа: Бата-Јовче- 
Геша. Противна им група, и кад је пре- 
шла центар, није могла доћи ни до бе- 
ковског простора, поред одличне игре 
љиховог центар-халфа Рацка. Када су 
и дошли до гола, тешко су се одлучива- 
ли пуцати, као да су предосећали да ће 
и најпрецизније и најјаче лопте упућеке 
на гол, бранити добар голман Мањушка. 
Полувреме је завршено са 9:0 у њихову 
корист.

Када је стигао на пољану, деца су га. 
опколила. Као под командом попут 
спортског усклика »Здраво« одјекну:

— Христос Васкресе!
— Ваистину! — отпоздрави Матић и 

седе на један камен, којих је било доста. 
украј пољане, а деца су полегала по 
трави поред њега уморна од игре.

Било их је доста, управо толико, да би* 
се могло саставити три тима. \
12
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— Ми смо већ изгубиЈш; наду да ћеге 

доћи, као што сте нам обећали -т-Јрфче 
Срета гледајућн на остале испитујућим 
погледом, не би ли ко био противан да 
у име свих умоли Матића да им оснује 
клуб.

Ниједаи није давао никаквог знака да. 
је томе противан.

Охрабрен овим немим одобравањем, 
настави:

— И, као што видите Матићу, ми смо 
сви на окупу.

— Сви! — Заграјаше осталк око њега.
Благо их је погледао, видећи њихову 

једнодушност. Мило му је било да су 
сви одлучни и да ниједан, скоро, није 
изостао.

Кад се граја утишала, Срета поче, али 
овога пута радосним и сигурним гласом, 
одушављен једнодушношћу својих дру- 
гова:

— ... Из нашега краја, као што и сами 
знате, увек су врбовани наши најбољи 
другови и попуњавана слаба места поје- 
диних клубова. И поред тога може се 
саетавити један добар тим. Играча има 
доста и то одличних, али нема старије и 
чврсте руке да нас окупи у један клуб. 
Нико не разуме и не уме да помогне. 
Би сте једини, за кога знамо, који лопта- 
ње воли, као и ми. То нам, ипак, даје 
неке наде да ће се остварити наша жеља. 
Стога Вас молим, у име свих другова 
овде сакупљених, да што пре оснујете
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клуб, како би и овај крај имао свога 
претставника на зеленом пољу.

Настаде мали тајац. Сви погледи би- 
ли су управљени на Матића. >

После краћег размишљања, извади из 
џепа један свежањ хартије, и показујући 
им, рече:

— Када сте сви за то онда сам и ја. 
То је јасан доказ да ваша жеља није 
пролазна и да ћете бити сложни и истрај- 
ни. То ме веома радује и, могу вам ре- 
ћи, што се мене тиче пристајем да осну- 
јемо клуб...

У томе тренутку проломи се крик оду- 
шевљења по пољани и једногласни уз- 
вик:

— Живео Матић!
— ... И у ту сврху — настави Матић 

даље — ја сам последњих дана написао 
и клупска правила у три примерка, ко- 
лико је потребно да се пријавимо Лоп- 
тачком потсавезу, и тако иступимо и ми 
на јавна такмичења са осталим клубови- 
ма нашег града. Поред тога потребно 
је триста динара за упис у чланство Са- 
веза, што ћу ја са своје стране сам под- 
мирити, али је неопходио да и ви на 
овом скупу, приложите што више иоваца 
за остале клупске потребе и да из ваше 
средине изаберете пет-шест старијих и 
озбиљнијих другова, који ће самном на 
првој клупској седници расправити сва 
текућа питања: назив клуба, члански
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улог, набдвку дресова, чарапа, ципела 
и друго...

Знали су да ће Матић, када се прихва- 
ти нечега, истрајати до краја и то успе- 
шно. Довољно је рећи да се он заузео 
за неку ствар и она би се сматрала као 
свршеном. Није волео да га омладина 
титулише »господином« већ једноставно 
Матић! Зато су га сва деца и волела и 
ценила.

Није им требало ово рећи двапут. Од- 
мах су приступили избору као на каквој 
главној годишњој скупштини неког нај- 
рентабилнијег акционарског друштва. 
Изабрали су њих шесторицу: поред Ма- 
тића још и Срету, Бату, Мањушку, Ге- 
шу и Власту. Затим су на једној хар- 
тији пописали имена свих присутних, да 
би се на првој клупској седници видело 
колико има клуб чланова приликом ос- 
нивања. Било их је укупно тридесет и 
три — »33«... са Матићем на гелу.

На предлог Мањушкин пристали су 
с-ви да Матић буде до прве клупске сед- 
нице благајник и сакупи добровољне 
прилоге. Да би осталима дао примера, 
он први испразни џепове, пружајући две 
банкноте по десет динара. За њим сле- 
довали су и остали дајући све што су 
имали, па и последњи динар, лишавају- 
ћи се биоскопа и других провода.

Том приликом сакупили су преко пет 
стотина динара.

15
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Истога дана после подне нашли су се 
у кафани »Сибирија«. У једном углу 
били су сви окупље™. Матић је почео 
први:

— Дошао је час, драга омладино, да 
сам основао клуб вашом сарадњом и са- 
гласношћу. Скоро у свима деловима 
и предграђима нашега града, то је већ 
учињено од тамошњих старијих грађа- 
на, љубитеља спорта. Одавно сам и ја 
имао исту жељу, да, путем здравог спор- 
та, омладину нашега краја организујем 
у један клуб и тако је постепено одвика- 
вам од штетних и за здравље опасних 
појава: пијанство, картање, скитање и 
т. д. Несумњива је добит, ако у томе 
будем имао успеха, јер ће тада надн крај 
служити за пример другим крајевима на- 
шега града. Најбољи лек томе јесте, 
као што сам нагласио мало пре, да се сви 
путем спорта удружите и спријатељите 
искрено и срдачно, јер, једино, на тај 
начин имаћете благородиу душу и здра- 
во тело, што ће вам у доциијим година- 
ма бити од неоцењиве користи за дру- 
штво и живот. Од вас се не захтева 
много, једино уредност, дисциплииа, по- 
штовање и другарска љубаз.

На поздравни говор, пријатељски са- 
вет и жеље Матића, у име другова захва- 
лио се Јовче, и обећао да ће они сви на 
томе порадити да се та његова намера и
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у дело приведе. Први корак томе цил>у 
био је и осниваље клуба.

Затим су прочитали клупска правила, 
која су без икаквих промена прихватили. 
Остало је само да се клубу да назив.

Предлога за назив клуба било је више, 
али су на крају били сви сагласни, да 
прихвате Матићев предлог да се клуб 
назове Спорт члуб »33«.

Одмах за овим, једногласно разделили 
су положајна места у управи клуба до 
прве редовне годишње скупштине. За 
претседника клуба изабрали су Фрању 
Јанжековића, угледног занатлију и до- 
брог спортског радника, за потлретсед- 
ника Бату Стошића, за секретара-благај- 
ника Матића, док за другог секретара 
Јовчета и за чланове управе Воју и Ге- 
шу. Кадзорни одбор су сачињавали: 
Власта и Веља.

Цео ток седнице марљиво је пратио и 
заводио у клупски записник Јовче.

После конституисања потписали су 
три примерка клупских правила и спро- 
водним актом упутили Потсавезу за при- 
јем у чланство Савеза.

И тако су Булбулдер и околина сту- 
нили у јавни спортски живот. То је био 
велики спортски догађај за њихов крај.

За будуће нараштаје тога краја, биће 
велика корист, када прочитају клупски 
записник С. к. »33« из кога ће сазнати, 
и самим тим осетити сву љубав и пожрт-
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вовање оних, који су клуб основали и: 
допринели доцнијој слави и победама. 
До врхунца сјаја имало се ићи трнови- 
тим стазама, разним подметањима и вр- 
бовањем њихових играча, који ће бити: 
описани у трећој глави овог романа.
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ГЛАВА ДРУГА

ПРВА УТАКМИЦА

У овој другој глави се описује први 
иаступ Спорт клуба »33« против ком- 
бинованог тима »Спарте« из Земуна. 
На овој утакмици човек је осећао сву 
топлину и љубав аматерског срца и 
воље; те иако нису имали потпуну 
футбалску спрему и плаћене »днев- 
нице«, победили су противника ку- 

дикамо физички развијенијег.

*
На првој седници Потсавеза клуб је 

примљен за привременог члана, а доц- 
није и од Савеза за редовног.

Ускоро затим добили су позив од 
»Спарте« из Земуна, да одиграју једну 
пријатељску утакмицу.

Понуда је била прихваћена и новоиза- 
брани капитен Јовче саставио је следе- 
ћи тим:

Мањушка 
Власта — Срета 

Веља — Рацко — Крста 
Воја — Бата — Јовче — Геша — Борило
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Са овим саставом тима били су сви за* 
довољни сем Крсте, који је желео да 
игра центархалфа, док би Рацко играс 
на његовом месту. Али пошто је он бис 
једини незадовољник, то тим остаде о- 
накав како га је саставио Јовче.

Али на томе се није остало. Крста је 
своје незадовољство постепено ширио и 
на друге чланове.

На један дан пред утакмицу сустигао 
је Јовче Крсту на улици, када се враћао 

• са предавања и наставили су заједничкиг 
пут кући.

— Шта има новога Крста? — питао га 
Јовче смешећи се.

— Готово ништа! Видећемо сутра — 
одговори набусито Крста.

— Зашто баш сутра?
— Па тако. Мислим на сутрашњу у- 

такмицу са »Спартом« и у вези с тим, на 
састав тима противу њих. Састав је до- 
некле добар, али је ризично играти са 
појединцима који нису довољно телесно 
развијени. Ти си сигурно заборавио или 
смео с ума да су играчи »Спарте« у ве- 
ликој већини у одличној физичкој кон- 
дицији, те од њих сигуран нам је пораз 
на сутрашњој утакмици. Само не знам 
са каквом голдиференцијом.

— Ја мислим, — одговорио му је Јовче 
убедљивим гласом — да ће се твоја бо- 
јазан изгубити после сутрашње утакми- 
це. Колико је год потребна физичка ра- 
звијеност код играча и издржљивост у
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футбалу, исто толико је потребно и тех- 
ничко знање и скупна игра. Ја те уве- 
равам Крста, да ће наши малишани фи- 
зички недостатак надокнадити баш — 
техником. Уосталом, живи били па ви- 
дели!

Занимљив је био Крста и као младић и 
као играч. Омањег раста, добро разви- 
јен, изгледао је као мали див. Као да 
је био рођен за доброг халфа. У игри 
тешко га је ко прелазио. И када би га 
ко и прешао лоптом, телом не би, јер би 
га дочекивао на прса, а изгубљену лоп- 
ту би тада обично одбијали бекови или 
би била плен голмана. Обично при та- 
квом судару би извукао противник деб- 
љи крај, јер сударити се с Крстом била 
је доста ризична ствар. Ко га је позна- 
вао, више је волео да се очеше и о ста- 
тиву, него ли о Крсту. Његово барата- 
ње лоптом, као халфа, било је саврше- 
но и у одузимању и додавању. Понекад 
би тек задржавао лопту и мешао се у- 
посао своје навале. Али сваки играч 
има по неку слабу страну.

Опхођење његово са друговима и чла- 
новима из Управе било је доста чудно- 
вато и често пута неподношљиво. Чуд- 
новато због тога, што је имао више пута 
настране појмове о неким стварима. Мо- 
жете ви њега колико хоћете убеђивати; 
да није тако, како он мисли, гшак остаје 
при своме. Заиста, био је чудан мла- 
дић. И за време игре, а и после ње, кадач 
за нешто задре, не попушта.
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Знао је то врло добро и Јовче, али се 
нимало није оба&ирао на рвегову упор- 
ност у овој прилици да он игра центар- 
халфа. Ако буде играо — добро, у про- 
тиивном ставиће на његово место Жику 
Лубурића, који се тих дана пријавио за 
њих.

Клуб као целина не сме трпети само- 
вољу појединаца. То је било гледиште 
капитеиа Јовче. Имао је и право. Био 
је праведан и искрен у свему и према 
свакоме. Зато су га сви из управе клу- 
ба поштовали, а другови из тима волели 
и ценили.

*

Сутрадан, у недељу, 27 септембра 192* 
године, наступио је први пут С. к. »33« 
у пријатељској игри противу »Спарте«.

Ка путу до Земуна било је весело на 
лађи. Сви су били расположени сем 
Крсте. Он је свима убијао вољу и полет 
својом упорношћу. Бадава су следовали 
савети од претседника клуба и капитена, 
он је остајао и надаље упоран да неће 
играти, док им напослетку није набуси- 
то рекао по своме старом обичају:

— Ја .нећу да играм са жутокљунци- 
ма, које је капитен ставио у тим. Боље 
је да посматрам утакмицу, ако се она 
може тако и назвати, него да играм бру- 
кајући се са њима.

После овакве изјаве, нико га више ни- 
је наговарао да наступи, јер су коначно
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сви увидели да је тврдоглав. Капитен 
Јовче изјаснио се да ће на првој наред- 
ној седници тражити да се ова Крстина, 
очигледна самовоља, осуди иајстрожије.

Оваквим својим држањем био је све 
своје другове из тима обесхрабрио за и- 
гру противу »Спарте«.

Али то није трајало дуго. Мучно ста7 
ње прекиде голман Мањушка својом бр- 
бљивошћу. За тили час окупио је све 
другове око себе, причајући им веселу 
историју свога професора који је на фут- 
бал гледао попреко, називајући је уто- 
пијом садашње генерације, иако никада 
није ни привирио на игралишта.

— Једном приликом — причао је Ма 
њушка — успех да наговорим господик 
професора, који ми је био неки даљи р< 
ђак, да присуствује утакмици петог . 
шестог разреда гимназије и да га на тај 
начин заинтересујем за футбал, па онда 
нека сам пресуди, да ли је футбал за 
омладину или није. За време игре још 
првог полувремеиа, наш пети разред је 
водио са 2 : 0. Велика заслуга да нисмо 
примили ни један гол, да вам се не хва- 
лим, припадала је мени, јер сам тога да- 
на био у одличној форми, тако да се и 
сам господин професор почео помало о- 
душевљавати за лоптање, посматрајући 
моје бацање у ноге противнику за ниске 
лопте као и боксовање високих. За вре- 
ме одмора пришао је честитајући ми, 
што је изазвало велику завист код ше-
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'Стог разреда, кад су пролазећи поред нас 
видели мој израз на лицу, који као да 
им је говорио:

— Бре, нисте у стању ни један једини 
гол да постигнете!...

Ово као да их је више озлоједило и 
другог полувремена запели су из све сна- 
ге као махнити. Игралн су стално на 
нашој половини. Што се мене тиче, ја 
сам уложио све од себе, да од љих не 
примимо ни један гол. Услед тога, ни- 
сам ни приметио, када се приближио го- 
сподин професор иза нашег гола и стао 
поред саме стативе. Мислио сам да је 
неко од наших другова. Сада долази 
трагикомедија, која је господина профе- 
сора још зише одстранила од футбала, 
тако да је на сваком месту испољавао 
своје велико негодовање и мржњу про- 
тив футбалске игре. Наиме, догодило 
се, да је при једном нападу шестог ра- 
зреда на наш гол, њихова десна полут- 
ка из лепе позиције на четири до пет ме- 
тара испред гола, запео свом снагом, да 
постигне почасни гол и покаже се као 
добар стрелац.

Али судбина је хтела друго. При пу- 
цању, он поклизну изгубивши равноте- 
жу, лопта променкс правац, и место да 
улети победоносно у гол, она свом сили- 
ном са малог растојања погоди госпо- 
дина професора посред — носа, и цви- 
кер умало не учини и веће страданије...

Сви, унаоколо око њега, прснули су у
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смех, сем Јовчета. Намигнувши на Сре- 
ту рече:

— Ех, ала наприча! Да ниси ти ова 
сањао?...

Јовче је знао, да је ова прича само про- 
извод Маљушкине маште, да би своје* 
другове занимао после мучног утиска,. 
који је Крста оставио.

Пароброд објави; своје приспеће за- 
глушним сигналом, који је свима парао 
уши, јер су били наслољени на димњак 
лароброда, испод самог сигнала.

Похитали су према излазу да се доко- 
пају чврстог тла, јер им је била досади- 
ла вожња водом, која их је труцкала 
стално напред и натраг.

Прошавши кроз град, упутили су се 
право игралишту, где их је очекивала. 
повећа група дечурлије, жел>на да види 
играче најновијег клуба, који је имао 
загонетан назив: С. к. »33«.

Као неки професионалци, који су гор- 
ди на своја славна имена, прогурали су- 
се кроз радозналу гомилу до кабине за 
скидање.

Један од навијача обрати се своме дру- 
гару:

— ПГта велшп, Пајице, колико ће им 
дати наши.

— Пет, шест, а могуће и више.
— Зар не видиш да је напшх свега о- 

сам скинуто?
— За њих и није потребно више. По- 

гледај како су развијени и мали као

ц I
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штиглици и показа на Гешу, који је био 
стварно најмањи међу њима.

Овај разговор није био пријатан Бати, 
те обраћајући се осталима рече:

— Хеј другови! Стварно нема смисла 
да сте тако горди. Није искл>учено да 
нас њихова публика извижди.

— Не брини ти ништа, они ће бити на 
нашој страни када започне игра.

— Навијаће они за Љубичасту чету, 
— рече му Срета.

У томе објашњавању прекинуо их је 
Матићев глас:

— Соколови моји, излазите, време је.
Ускоро затим они изађоше први на те- 

рен. Имали су сви исте љубичасте дре- 
сове и беле гаћице. Чарапе и ципеле 
биле су разнолике. Један је имао беле 
ципеле, други жуте, трећи црне. И са 
чарапама је било слично. Ту се видела 
разноликост, али то је било споредно. 
Главно је да су им полет и воља у ср- 
цима били једнаки, што је главна одли- 
ка код играча. Излазећи на терен, њи- 
ма се причињавало да су стигли из да- 
лека, преко мора, у Египат или у Уруг- 
вај, а не преко Саве и Дунава, у мали 
градић равнога Срема, где су позвани да 
бране љубичасту боју свога града.

Лепе су то амбиције и снови код свих 
млађих лоптача, па наравно и код наших 
»Булбулдерских уругвајаца«. Кад по- 
стану и достигну ту висину коју се же- 
лили, изгубиће главну одлику — срце
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аматерско. Постаће »робл>е« уоОраже- 
них спортских главешина, за мале сумец^е 
А када остану телесни богал>и, окда»,ш§^К’ >'■* 
одбацују као исцеђене лимунове и тада, 
обично без икаквог занимања, њихова је. 
судбина — лросјачење.

Јесењи дани, који су мање-више увек 
кишовити и магловити, нарочито изју- 
тра, учинили су да је игралиште било до- 
ста клизаво.

Корачајући по њему, све један за дру- 
гим, као када птице селице лете у то- 
плије крајеве, подрхтавали су од јутарње 
свежине блиских зимских дана. Вуне- 
них зимских дресова нису имали, као о- 
стали старији и ситуиранији клубови, 
али су зато ипак били задовољни и срећ- 
ни због првог њиховог јавног наступа.

Занимљиво је било посматрати их ка- 
ко поцупкавају трљајући руке од зиме. 
Голман Мањушка, одмах се дао на по- 
сао. Бацао се за лоптом, као када би са 
трамбулине скакао у воду јула месеца, 
а не по расквашеној, хладној и полу- 
смрзнутој земљи.

За њега нису постојали »углићи« или 
»ролне«. Све је хватао таквом сигур- 
ношћу, као да се са лоптом у рукама и 
родио. Несумњив таленат као играч, ка- 
да је излазио на терен, одавао је праву 
слику најбољих голмана, док на улицн, 
кад би га видели, не би дали за његову 
трапаву појаву ни пет пара.

За ову, прву јавну утакмицу, некако 
су сакупили десет пари ципела. Неко

V*
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*од. њих је купио »испод руке« од чувара 
игралишта водећих клубова, неко је по- 
зајмио од свога друга, док је Жика Лу- 
бурић узео од свог старијег брата ципе- 
ле, који баш те недеље није играо у тиму 
црвених. Само их грешни Мањушка ни- 
је имао; односно имао их је, био је и је- 
данести пар неке загасито жуте, без и 
једнога крампона, тако рећи и без пен- 
џета, која су се једва придржавала раз- 
ним концима и клинцима за горњи део, 
док је на врховима била по једна рупа, 
таман толика, колико да испадну палци.

Није имао куд. Имао је да бира: или 
своје плитке ципеле или пак ове назови 
футбалске. Одлучио се за друго, јер и- 
пак сматрао је за боље, када би се рекло 
доцније да је и Мањушка имао потпуну 
»футбалску спрему«.

Помало му је сметало што није имао 
крампона на њима. При одбацивању, 
када је хватао лопте, служили су му до- 
некле палци. Са овом незгодом имао је 
још једну, да му гаћице не прсну које 
су биле доста тесне за његово атлетски 
развијено тело. Дакле, три неугодности 
је имао: прву од »ципела«, другу од те- 
сних гаћица и трећу, најглавнију, како 
ће се показати на овој утакмици противу 
јаког противника на прописиом играли- 
шту; и да ли ће и он са осталима бити 
на потребној висини. Да не буде он је- 
дини, који би слабим брањењем гола у- 
био вољу и полет осталој десеторици, јер
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прописно игралиште и обична пољана 
није једно те исто.

Пуцали су сви редом на гол, што је 5 
већ уобичајено пре почетка игре, тј. да \ 
испробају ноге да ли су у форми. Код 
њих то није било потребно. Сви су они 
били сигурни у своје ноге. Једино нису 
имали поверења у своје »футбалске ци- 
пеле«, од којих су их многи тек сада и- 
мали по први пут на својим ногама. За- 
гледали су их сваки час. Свакако вели- 
ки догађај за њихов лоптачки позив.

Крста који није хтео да игра са »жуто- 
кљунцима«, ипак није могао одолети ср- 
цу да не поради на томе, да му другови 
не добију »вечитог дванаестог«0 у игри 
— пристрасног судију. Његовим по- 
средством капитени су се сложили да им 
судија буде један његов познаник, док 
он разви љубичасто барјаче и пође ка 
аут-линији за аут-судију.

— Браво Крста! — довикну му Бори- 
ло, — кад већ не играш, а ти буди аут- 
судија.

Овај га је погледао мрзовољно, не од- 
говарајући на његова добацивања. Мо- 
гло се приметити само, да нешто мрмља, 
по његовом својственом обичају у так- 
вим приликама. Шта му је хтео одго- 
ворити. то се већ могло помислити.

Судија је дао знак да се оба тима при- 
преме за игру. Корачајући по средиини 
игралишта до самог центра. Јовче, као 
капитен, у име С. к. »33« руковао се први
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са судијом, а затим пристиже и Капс у 
име »Спарте«.

Пошто су се представили и поздрави- 
ли међусобно, судија баци пару у вис. 
»Спарта« је бирала страну. С. к. »33« 
припадао је почетни ударац.

Оба тима се распоредили на својим 
половинама. Судија је дао знак за по- 
четак игре.

Утакмица је отпочела.
Јовче је додао лопту левој спојци Ге- 

ши. Послужен је био тачно, на длаку. 
Гешу је овај први потез још више ра- 
сположио за игру. Он потрча сигурно 
напред. Десни халф »Спарте« пође у 
сусрет равнодушно убеђен да ће му лоп- 
ту одузети лако. Уплашиће се он од ње- 
га, само док му приђе ближе, због њего- 
ве огромне појаве. Један поред другог 
изгледали су као отац и син. Али се у 
своме рачуну брзо преварио. Не само 
што се није уплашио, већ га је сачекао 
мирно, видећи да га жели уплашити сво- 
јом појавом. Обичним дриблингом ле- 
ве ноге, својствено само њему, у чему је 
био прави вештак, окрете овога у место, 
и не водећи више рачуна о њему пође 
напред ка њиховом голу. Спазивши да 
је Бата непокривен, ослободи се и њи- 
хоеог центархалфа и додаде му лопту 
само да окине. Јовче је био за њима, и 
вкдећи да је Бата у згодној позицији, о- 
чекивао је сигуран гол. Али клизав те- 
рен, и »добри крампони« учинише своје,
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ослабљени шут био је лак плен »Спар- 
тиног« голмана.

— Види молим те! — отпоче Богнер 
пре времена да их задиркује. — Па ви 
се шалите. Одмах у почетку, па хоћете 
гол.

— А шта! си ти мислио, — одговори 
му Жика Лубурић. Нисмо дошли да и- 
грамо кликера.

— Остави се кавге, добиће они већ сво- 
је. Ако не првог, оно другог лолувре- 
мена сигурно — добаци Рацко тако гла- 
сно, да су сви чули и то их прилично ра- 
звесели. Богнер и Капс не дадоше овим 
речима никакве важности. Зар деца да 
их победе!? Немогуће!

Бачену лопту њиховог голмана доче- 
као је Капс, спроводећи је одмах својој 
навали. Прешавши десног халфа, који 
још неискусан у отимању лопте, био га 
је несмотрено напао, да се и барјаче у 
Крстиној руци залепрша јаче од него- 
довања. Судија видећи то, насмеја се, 
апи не хтеде зауставити игру да га опо- 
мене на његову дужност, јер одмах за- 
тим, лево крило »Спарте« било је пред 
голом, прешавши десног бека Власту и 
са пет до шест метара пред циљем окиде 
у супротни десни угао. Изгледало је да 
ће лопта сигурно затрести мрежу. Али 
један изненадан скок и лопта се задржа 
у рукама Мањушкиним, као да је била 
магнетом привучена.

Деца која су била поред гола, већ су
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се спремала да поздраве први згодитаЈС 
својих. Али то задовољство им је било 
ускраћено. Покуњена носа повратилтг 
су своје шешире и качкете у првобитан 
положај који су припремали да испоље 
своју радост. Нису се надали да ће гол- 
ман тако јак ударац моћи бранити.

После овога, окупи се још већа гужва 
дечурлије, а такође и старијих око гола 
Маљушкиног. Изгледало им је неверо- 
ватно да се тако шта може бранити. Па 
ни Замора, ни Платко, не би боље одбра- 
нили од овога младића кога први пут 
данас виде на голу. Радозналост њихова 
била је све већа, те су гледали у голу 
као неко чудо, лратећи сваки његов по- 
крет.

Писцу ових редака није намера да не- 
кога претерано хвали, већ само да опи- 
ше веран ток игре ОЕе занимљиве утак- 
мице, прве на туђем терену. Јер почев 
од вратара, па све до левог крила били 
су одлични играчи, и да је та целина о- 
стала и надаље у своме клубу, вероват- 
но да би била међу најбољима.

Када је вратио лопту у игру, Мањуш- 
ка се шетао у своме храму као полубог. 
Био је задовољан, и више није стрепио 
за свој простор. Први окршај га је пот- 
пуно окуражио. Када је видео, како ње- 
гов три: Бата, Јовче и Геша, прелази 
противника на додавање без икакве му- 
ке, био је сигуран у успехЈ својих дру- 
гова.
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Читавих десет минута водила се борба 
на половини »Спарте«. Лубурић је био 
изванредан. Многи од гледалаца, који 
су тек доцније наишли на игралиште, 
помислили су да је то популарни »Чича« 
његов старији брат.

Техничар добар. Истина мало лен, 
али умео је баратати лоптом. Саврше- 
но је одузимао, а још боље додавао о- 
кругли предмет, тако да је свака његова 
акција била поздрављена од гледалаца.

Једну његову полувисоку лопту при- 
хвати Јовче, додаде Геши, а овај иако 
прикљештен од бекова, послужи Борила, 
који не оклевајући, из чисте позиције, 
поред палог голмана отправи је у њи- 
хов гол.

— Честитам ти, Боро, на двојаком у- 
спеху! Згодитак је добар и утолико зна- 
чајнији, јер си га први дао за љубичасту 
боју нашег клуба — рече му Бата ра- 
досно и загрли га.

Међу гледаоцима тишина. Овоме се 
нису надали. Зар ови клинци да их по- 
беде?

У томе придођоше још заостала три 
играча »Спарте«. После овог гола схва- 
тили су целу ствар озбиљније, и ток игре 
поче живљим темпом.

Њихова навала је играла са ретком 
вољом и снагом да изједначе и победе, 
ако је могуће.

Са потпуним тимом навалише енер- 
гично на гол С. к. »33« који је био у опа- 
сности сваког часа.
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Али одбрана, која је била на висини, 
успешно је парирала и најтеже ситуаци- 
је, чистила је испред свога гола.

Пред сам крај прве половине, после 
успешне одбране, пређоше у напад.

Власта, десни бек, који је у једном 
дуелу са левом спојком узео овоме лоп- 
ту, понео је и дугачким полувисоким шу- 
том упутио је Вељу у борбу.

Преокрет је био изненадан.
Спартини халфови, који одмах бе- 

ху иза своје навале, нису довољно пази- 
ли и чували десну страну навале.

Тако се догодило да је Веља непокри- 
вен добивши лопту од Власте, појурио 
свом брзином ка њиховом голу. Једино 
је имао пред собом још бека и голмана. 
Видевши да га Бата прати и да му даје 
знак, он, чи^ је противнички бек био 
у његовој близини, додаде њему лопту, 
а овај са неких двадесет метара јаким 
ударцем испод саме пречке повиси ре- 
зултат на 2 : 0.

Још две-три наизменичне навале и су- 
дија објави крај првог полувремена.

Матић сав срећан похита пред своје 
јунаке и загрливши Гешу и Бату, упути 
се с њима и осталима у кабину.

Био је раздраган због успешног исхо- 
да у првом делу игре. Истина, ваљало 
је још одиграти и друго полувреме, али 
он је био уверен да ће они знати и моћгг 
издржати до краја.

Још у самом почетку, када су излази-
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ли на игралнште, седео је Матић на три- 
бини и посматрао сзоје дело. Био' је усV 
хићен. Толико је био очаран после дру- 
гог гола, да му и сузе навреше на очи^/ 
од радости и узбуђења, видевши јјр се, * 
његова замисао полако остварује.

У кабини им је разделио по пола ли- 
муна. Када су се мало одморили и пот- 
крепили, он им рече:

— Децо, добро сте се држали. Ја се 
надам да ћете и другу половину игре 
издржати.

— Не брините о томе! — одговорише 
му Воја и Јовче. Зар ми на нашој по- 
љани играмо тако рећи по цео дан и ра- 
стајемо се од лопте тек кад нас на т' 
примора мрак, а да нећемо моћи да из 
држимо друго полувреме од четрдесет в 
пет минути.

— Тако је! — заграјаше остали, а Сре- 
та узвикну одушевљено:

— Победа је наша. — И попевши се на 
клупу он настави: — Борићемо се пре- 
дано и са највећим пожртвовањем. — И 
намигнувши шеретски, насмејана лица, 
додаде: — Али ако нас и поред стања 
2 : 0 за нас победе, предлажем вам да се 
не враћамо у Булбулдер, већ да сви по- 
скачемо са лађе у Дунав.

— Живео Срета »Дунђер«! — повика- 
ше сви у исти мах сем Веље, Сретиног 
брата, који је клицао из свег гласа:

— Живео мој брат!
Срета, или, како су га звали по надим-
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ку »Дунђер«, био је међу најагилнијим 
члановима клуба. Од када је прешао 
из »Српског мача« ни за тренутак није 
био поколебан у тешким часовима, у ко- 
јима се доцније налазио С. к. »33«. Он 
га није напуштао, иако су то многи вре- 
меном чинили. По природи весео увек 
је био насмејан. Ту своју веселост пре- 
носио је и на остале. Средњег раста, 
сувоњав, црн као циганин, даваше ути- 
сак у игри као да је стварно пореклом 
из жарких лредела. Као играч био је 
добар, често пута непрелазан на левом 
беку. Његове бангаве, али стабилне но- 
ге ретко кад да су киксирале у игри, а 
када би неко покушао брзином да га пре- 
ђе, за тренутак би га сустигао. Био је 
слаб техничар. То му је слаба страна. 
За час изгута, и то би их тада редовно 
стајало гола.

Крсти, који је мирно стајао у једном 
углу кабине посматрајући догађај, било 
је криво што и он није играо. Али пуста 
тврдоглавост сметала му је да и он буде 
у првом борбеном реду са својим друго- 
вима. За инат, и овога пута, иако је био 
одушевљен постигнутим полууспехом, он 
им добаци заједљиво:

— Не радујте се унапред. Тек у дру- 
гом делу игре видећете да ће физички 
тим бити у бољем положају од технич- 
ког тима. Ако изађете као победници, ја 
ћу вам први честитати. Али сумњам...

— Море, ти си вечито сумњало — рече
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:му Матић озлојеђен. Зар место да их 
бодриш, ти им стално. причаш о физич- 
.ким преимућствлма.

И ко зна, докле би трајала препирка, 
да се са игралишта није чуо писак суди- 
јине звиждаљке за наставак игре.

И по други пут, још више пот1Ш1тени, 
изашли су љубичасти на теренЈ без по- 
лета и без воље. Знали су сви да је Кр- 
ста одличаи друг и да је у стању и по- 
следњи залогај да подели са њима, јер 
није био материјалиста. Када би нешто 
променио нарав...

Али Крста остаје — Крста!
У другом делу игре почетни ударац . 

имала је Спарта. Прва њихова навала 
•била је смишљено изведена. Десно крк- 
ло послужеио оД своје полутке, трчало 
је у највећем темпу, прешавши Жик* 
Лубурића и Рацка.

Задовољан што их је прешао, он пређ 
и Власту.

Био је сам пред Мањушком, на беков- 
екој линији.

Свп застадоше, заустављајући и по- 
следњи дах у себи, да виде шта ће њих 
двоје учинити у међусобном дуелу.

Моменат је био веома узбудљив. Два 
младића били су један према другоме, 
пазећи на сваки покрет. И један и дру- 
ги гледали су да из овога дуела изађу 
као победници.

Десно крило Спарте, знајући да ће му 
присебност у овој прилици бити пресуд-
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на, потпуно је хладнокрвно пришло још 
два-три корака напред, и са малог расто- 
јања уз заглушну вику гледалаца дало 
је неодбрањиви гол, који Мањушка није 
ни покушао бранити.

Деца, која су стајала поред гола, — 
да их мрежа није спречавала пришла би 
и до самог голмана, — почела су да га 
задиркују разним добацивањима.

Када их више није могао ни хтео тр- 
пети он се обрати капитену Јовчету, да 
умоли и скрене пажњу судији, да се о- 
купљена деца уклоне од гола.

Ово је било доста тешко спровести, јер 
су окупљена дечурлија била навикиута 
да из близине посматрају када њихови 
љубимци постигну голове. Али, најзад, 
били су уклоњени.

После датог гола, десно крило се по- 
беднички поврати на с-воје место, бурко 
поздрављено од навијача.

Овим полууспехом, Спарта је преузела 
игру у своје руке. Стално је била пред 
протнвничким голом. Сваког часа оче- 
кивали су да њихови изједначе. Али 
лопта, као да је била омађијана,или гол 
затворен неком невидљивом материјом, 
никако није могла наћи пут изједначе- 
њу. •

Било је згодних позиција пред голом. 
Све је било узалуд. Изједначење је,
што рекли, »висило у ваздуху« а краЈ у- 
такмице се ближио.

Целог другог полувремена, Срета је
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бодрио своје да не губе самопоуздање и 
да сачувају постигнути резултат.

И Јовче, који је увидео да одбарану 
треба појачати услед видне противничке 
надмоћности, позвао је Гешу те су се по- 
вукли у одбрану, Јовче на бека, а Геша 
у халфове. У навали су остала тројида: 
Воја, Бата и Борило.

Са овим појачањем, боље су одолевали 
противнику, а у више махова прелазили 
су у напад.

Геши је било стављено у дужност да 
држи искључиво десно крило, као нај- 
продорнијег и најбољег играча. У то- 
ме је и успео.

Играчи Спарте, видећи да судија тек 
што није дао знак за свршетак игре, на- 
валише крајњим напорима.

Њихов вођа навале добио је лопту од 
левог халфа, и није оклевао, већ је из 
даљине јаким шутем пуцао на гол. Лоп- 
та је била висока и Мањушка једва до- 
днрујући је врховима прстију, пребаци 
је преко гола у корнер.

— Ако сада не постигнемо изједначе- 
ње никада нећемо га постићи,— рече 
Капс Бати, који је стајао поред њега.

Десно крило је идеално пуцало лопту 
испред самог гола.

Гужва пред вратима била је неописи- 
ва. Сви су били у једној гомили, где је 
лопта падала из виса.

Никаквих нада није било. У таквим 
моментима обично су падали голови,
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голман услед велике гужве није могао 
интервенисати, а где је обично бивало и 
аутоголова.

У тренутку, када је лопта падала из 
виса, Мањушка се за њом невероватно 
бацио усред гомиле која се заталаса под 
тешким његовим телом, као класје зре- 
лог жита на ветру или таласи на води.

Скок ‘је био изванредан.
За трен ока, лопта је била у рукама 

његовим.
другог тима била је у неколико рашћиш- 
ћена. При паду са лоптом, пао је на два 
три играча, који се нису баш најбоље 
осећали. Један од њих био је Срета, ко- 
ме је Мањушка пао на груди тако не- 
згодно да су га морали уклонити са те- 
рена.

И овога пута до изједначења није до- 
шло, и после бачене лопте у игру, суди- 
ја објави свршетак утакмице.

Крајњи резултат је гласио 2:1 за љу- 
бичасте.

Гомила од играча једног јг

*

Одушевљење међу играчима било је 
Еелико. Сваки је имао по нешто да ка- 
же, како је тај и тај учинио да против- 
ник не постигне гол, или чијом заслугом 
су постигли згодитак, који им је и до- 
нео ову прву победу.

Својим успехом се нису разметали, јер 
их је на то већ из раније поучавао и са- 
ветовао Матић, говорећи: »Са победом
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* се не хвалити и не размећите, ;јер то не- 
повољно утиче на противника који у ве- 
ћини случајева сматра да је неправедно 
изгубио борбу. Узмите случај да ми из- 
губимо и да се противник према нама 
тако понаша, то би нас исто тако вре- 
ђало. Знајте ако се овако будете пона- 
шали, да ће вас и најамбициознији ти- 
мови тек онда више ценити и придавати 
вам већу вредност, него што у ствари и 
заслужујете. Скромност побеђујје«...

У томе правцу је Матић увек поучавао 
омладину.

Стога су љубичасту чету још при пр- 
вом наступу ценили.

При повратку паробродом, сзи су били 
весели и песма се орила разлежући се 
надалеко по тихом плавом Дунаву и С 
ви. По неки зивак поред обале уплаш 
полетео би да се по одласку брода по! 
во врати своме јату.

Сви су били расположени, а и сам КА 
ста је био раздраган.

Он је увидео донекле своју грешку и 
упорност и трудио се да се то заборави.

Пришао је Срети, који је једини био 
подаље од својих другова, и рече му:

— Срето брате! Како ти је? Јеси ли 
миого повређен?

И не чекајући његов одгозор, он на- 
стави даље:

— Знам да ти није било лако издржа- 
ти пад нашег голмана, али ти си издрж- 
љив и брзо ћеш преболети повреду.
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Овде је застао и уздахнувши скоро не- 
чујно, наставио дале:

— Моја повреда је кудикамо већа, и то 
морална, коју сам сам себи нанео својим 
држањем.

Срета који је схватио моралну депре- 
сију Крстину, а и видећи да га другови 
избегавају, када би прилазио њиховом 
друштву, саосећао је његову потиште- 
ност и нашао се побуђен да његову гре- 
шку поправи и да донекле пред другсви- 
ма и Управом клуба ублажи исту.

— Веруј ми, настави Крста убедљивим 
гласом, увиђам и сам да сам другове де- 
моралисао пре и за време утакмице. Ђа- 
во би знао шта ми |је било, већ ти гледај 
да ме на седници Управног одбора изви- 
ниш, ако је могуће. Казну сам заслу- 
жио и без роптања ћу је издржати у слу- 
чају да будем кажњен, а остаћу и дал>е 
верна јединка наше заједнице.

— Не брини, Крста, ја ћу о томе већ 
говорити са Матићем, и образложити му 
целу ствар. Он је великодушан и попу- 
стљиве природе. За слогу и напредак 
клуба он ће све учинити што од њега 
буде зависило.

И сам Крста је знао, да ће помоћу Ма- 
тића и Срете своју кривицу унеколико 
ублажити. У тој нади био је донекле 
умирен.

Први успех љубичасгих био је лепо 
примљен и запамћен. Поједине новине, 
истина, донеле су кратак извештај, али

!
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објективан и похвалан. Сви су истицали 
лепу технику тима, а нарочито трио и 
голмана.

У току следеће недеље, по првој оди- 
граној јавној утакмици, имао је Управни 
одбор да одржи сеоју другу редовну сед- 
ницу.

Али услед недоласка претседника, ко- 
ји је био послом спречен, није се могла 
одржати по клупским правилима.

И данас, и у будуће ће се сличне по- 
јаве дешавати и старијкм клубовима, а 
камо ли 1-Бима, почетницима.

Управе клубова, нарочито спортсктг 
обично су формалне природе, те се 
рају на годишњим скуштинама пред 
лобројним чланством. Од- ковоизг 
них управа половина одборника одп. 
још у почетку првих седница, а клу1 
и даље остају наЈЕише на два-три члаг 
који и даље, као и увек, свесрдно воде 
клуб. То су обично оии људи, који су 
клуб и основали, а чији је живот и рад 
везан иеограниченом љубављу и успоме- 
нама на прохујалу прошлост. Они су 
у већини имали тешких дана. Помисао 
и нада на боље дане нагошша их је на 
даљи, истрајан и свесрдан рад за напре- 
дак и лрелаз у виши разред.

Било је примера, када је на годшлњим 
скупштинама нижеразреднпх клубова 
било присутних седам до осам лица, а 
који су изгласали нов управни и надзор- 
ни одбор од 12 чланова!
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Лепо је рекао један старији искусак 
спортиста згодном приликом, благо оном 
клубу и целини, која има само и два 
вредна и разумна човека, који ће пре- 
дано и савесно радити на његовом на- 
претку.

И то је непобитиа истина, коју ће сва- 
ки спортиста потврдити.

Исти је случај био и овде. Текући по- 
слови једног новооснованог клуба нису 
се могли одлагати до прве наредне сед- 
нице Управног одбора.

Матић им је пзложио целу ствар и ка- 
да су текуће ствари биле готове, прочи- 
тао им је понуду за пријатељску тренинг 
утакмицу са тимом подмлатка плавих. 
Присутни прихватише понуду.

Капитен Јовче лредложи у целости 
тим као и при првом сусрету са Спартом.

Срета, који је дотле' ћутке одобравао 
одлуке, овога пута рече:

— Ја мислим да би и Крсту требало 
ставити у тим.

— Немогуће! Докле год не будем ре- 
ферисао његову ствар пред пуном сед- 
ницом клуба, — оДговори му Јовче.

— Напротив. Док Управни одбор не 
донесе одлуку по његовој кривици, а још 
поглавито када га није ни суспендовао 
од играња сходно одговарајућем пара- 
графу Казненог одбора наших савезних 
правила, требало би, и дужност ти је да 
га ставиш у тим, да ти се доцније не би
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пребацило да си неправичан и према ње- 
му непријатељски расположен.

Неколико њих беху Сретиног мишље- 
ња, али су стрпљиво чекали на даљи ра- 
звој целе ствари.

Јовче је по овоме заузео већ из раније 
одлучан став. Он му одговори хладно- 
крвно:

— Ја као капитен не желим да о Кр- 
стином случају пред свима расправљам. 
Једино што могу овога пута поновити то 
је, да ми савест не дозвољава да га ста- 
вим у тим, док пуна седница не реши 
његову ствар.

Настаде мали тајац.
Матић је био у недоумици. Није хтео 

да се замери никоме. Он лично засту- 
пао је гледиште Сретино, сматрајући га 
савршено правилним. Када би Јовчету 
рекао, увредио би га и тиме би изазвао 
непотребне трзавице код играча.

Ипак је нашао за сходно да ову мучну 
ситуацију разведри, те обраћајући се 
Срети, рече:

— Иако делим твоје мшпљење, Срето, 
ипак је боље за клуб да се његова ствар 
остави на решавање пуној седници Уп- 
равног одбора. Буди стрпљив и не пра- 
ви даље питање по овој ствари.

Ове Матићеве речи унеколико утиша- 
ше духове који су већ били на помолу 
да се распламте.

Још неко време позабавише се теку- 
ћим пословима клуба, а затим разиђоше 
се сваки на своју страну.
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Матића и Срету водио је кући исти
пут.
Неко време корачали су ћутке. Затим је 
почео да објашњава Срети о поступку 
Крстином своје гледиште испрва тихо, 
затим све гласније.

— Хе, мој Срето! Ово држање Крстино 
ми се ни најмање не допада. Ја у овоме 
сукобу и његовој тврдоглавости видим 
почетак једног тихог али опасног раздо- 
ра. Крста је стварно тврдоглав, али је 
поштен до дна душе. Поред тога ће ра- 
ди заједнице радо издржати сваку казну 
за његову кривицу од стране клуба, што 
је реткост код једног од стотине у раз- 
ним установама. Али једно што ме за- 
брињује, то је одлучно држање Јовчето- 
во. Ако се Крста и мимо његове воље 
стави у тим, што би било посве оправда- 
но услед огромне надмоћности плавог 
подмлатка, он ће се наћи увређен, и није 
искључено да иступи из клуба. Ти га 
бар знаш да је на крај срца, када му се 
иешто не учини по његовим назорима. 
Лоред тога, начуо сам да нашим играчи- 
ма предстоји тешко искушење самим тим 
што се поједина господа спремају да их 
врбују за своје клубове а наше размири- 
це, да не кажем сукоб, добро им долази 
да своје намере приведу у дело. Волео 
бих да то не буде истина. Да видимо 
кс је вера, а ко невера, коме је стало до 
тога да се пре прослави код водећих клу- 
бова, а који ће остдти да наше новоро-
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ђенче уздигне на чврсте ноге. У свакој 
иепршшци, ја се држим оне народне: 
»Ко зна, зашто је то добро«!

— Бар ћемо бити проређени, и оно што 
остане биће здраво и искрено за клуб. 
Јер омладина је поводљива и убеђен сам 
да ће их освојити скорија слава. Али то 
ће бити њихова спортска пропаст. Јер 
протекција свуда влада, а она ће и њих 
ништити...

47



ГЛАВА ТРЕЋА

ТРЕНИНГ - УТАКМИЦА

Обично се вели: »Трећа - срећа!« У 
овој глави је напротив супротно, 
јер описује прво и најте?ке страдање 
клуба, из које се видн, на који су на- 
чин врбовани голман Мањушка, цен- 
тар Јовче и центархалф Рацко за пла- 
ви подмладак, што је тако поразно 
утицало на осталу целину тима да су 
у првенственом такмичењу трећег 
разреда пали на последње — тринае- 
сто место. И овом приликом се испо- 

љило, да на мрзану кућа остаје.
**

Кад би год неко од омладинаца спо- 
менуо личност Раденка Милорадовића, 
сваки би од њих гајио неку притајену 
наду, да ће Раденко, како су га обично 
сви звали, једном приликом када буду 
играли, запазити у њима за футбалску 
игру извесну способност.

Раденко Милорадовић био је у лрво 
време у табору црвених. После неке сва- 
ђе коју је имао са Јовом, званим »топов-
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ско ђуле«, одједаред је променио боју и 
прешао у плаве, који му дадоше оберуч- 
ке функцију вође подмлатка. Овај пре- 
окрет је био велики догађај за њих, јер 
од тога доба плавима је пошло на бол>е 
и подмладак који се лод његовим стара- 
тељством подизао и доцније постао први 
тим, учинио је, да су плави освојили у 
пуној слави своме клубу назив »Првак 
државе«.

Колико је био омиљен међу омлади- 
ном, нека послужи овај очити пример.

За време тренинга довели су му једног 
шврћу за подмладак. Раденко га по- 
гледа па се насмеја.

— Море, бато, ти си још мали за фут- 
бал, а изгледа ми да си мало слабуњав...

Овај га погледа вралогласто, а очи му 
заиграше као на жаравици.

— Не бих рекао!... Уосталом испро- 
бајте ме. Да шутнем, да потрчим, да 
скочим у даљину и у вис...

Раденку се допала његова отвореност, 
и одмах се решио да га испроба.

— Којом ногом бијеш боље?...
— Десном!
— Е, онда пази. Пуцаћеш једанае- 

стерце. Ако из три удара не постигнеш 
два гола нећу те примити у подмладак.

Ова је претња упалила.
Први згодитак је био одличан. Пу- 

цана лопта је сигурно одсела у мрежи. 
Чудо и беше. Нити мањег играча, 
већег шута.

нити
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— А сад, ако желите супротни углић., 
— обрати се шврћа Раденку...

— Свеједно! Пуцај... — одврати му 
овај очигледно одобровољен, стојећи по- 
ред саме стативе.

Мали окиде, а одмах затим зачу се:
— Јао...
И Раденко чучну, држећи се за стомак.
— Па зар код толиког гола ти у мој 

стомак
— Нисам хтео. Случајно, — одгово- 

ри шврћа шеретски, док они около њега 
пукоше у смех тако да се и Раденко по- 
ред све муке насмеја.

— Стање је нерешено. Један згоди- 
так, један промашај. Да ли је потребно, 
да и трећи пут окинем, питао га је мали 
у победничком ставу.

— Не! Није потребно. Примам те за 
подмладак.

А знате ли, ко је то био ?
Сигурно не.
Тирке...
Али да пређемо на личност Раденка 

Милорадовића.
Високог раста, добро развијен, он је 

својим пријатељским опхођењем остав- 
љао на присутне добар утисак, а својом 
енергичном појавом и беспрекорном уг- 
лађеношћу био пример реда и рада са 
истрајном и несаломљивом вољом на 
предузетом послу.

Добар психолог и проницљивог духа, 
одмах је знао оценити карактер ново-

:
!
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пријавЈБених дечака за подмладак. Још 
одмах при упису, испитивао би их одакле 
су родом, чиме се занимају, шта су им 
родитељи, шта би волели да играју итд. 
Све те податке би заводио у »Списак иг- 
рача« који му је служио као контролник 
при тренингу.

Умео је са омладином лепо да се оп- 
ходи, што је било само њему својствено, 
тако да је над њима имао велики утицај 
који је био тако моћан да би на тренин- 
гу и дању и ноћу остајали, само када бг 
он то захтевао од њих.

Још једном, велим, имао је над њш 
неограничену моћ, јер је поред телес 
вежбе обраћао нарочиту пажњу и н 
пристојно понашање њихово, старајућк 
се о њима, као што би то чинили и сами 
родитељи.

За релативно кратко време саставио 
је одличан тим подмлатка који је имао 
наступити на предстојећим првенственим 
утакмицама 1925/26. години.

У тиму подмлатка имао је само два 
слаба места која је намеравао да попуни 
способнијим дечацима. Због тога је за- 
лазио у више махова по пољанама, на 
периферији Београда, не би ли гдегод 
наишао на њих, и тако употпунио свој 
тим.

Али те екскурзије нису уродиле пло-
дом.

Остала му је још једина нада да за- 
казује утакмице са новопријављеним

51
г* "

*8!еЈо&»



клубовима који су те године ницали као 
печурке после кише. То му је било по- 
следње средство, да постигне своје на- 
мере. Он је врбовао играче, а Потсавез 
пуномоћија за пренос Савеза. И многа 
ниЖеразредни клубови осетили су ту 
милост на својим леђима.

Прва жртва био је »33«, са којим је 
заказао утакмицу, јер је чуо о њима до- 
ста похвалних речи.

Није знао ко им све игра у тиму, јер 
их дотле још није видео на јавним утак- 
мицама. Једино је познавао Жику Лу- 
бурића.

Те недеље Раденко је већ рано изјутра 
5ио на игралишту.

— Добро јутро! — поздрави га скида- 
јући шешир Кајица, један од многоброј- 
них навијача плавих.

— Здраво, Кајице! Ти већ поранио 
пре свих. Шта има новога?

— Новости има доста. Баш због тога 
сам и поранио.

— Ех, ех! Шта ли му то може бити, 
— смејао се Раденко.

— Случјано само дознао синоћ од јед- 
ног друга да се у новом клубу са којим 
ће данас играти наш подмладак, насту- 
пшш неки неспоразуми између капитена 
и појединих чланова из тима због једног 
играча.

Затим му је све потанко испричао, ко- 
лико је и сам дознао о целој овој ствари, 
као и о њиховим најбољим играчима.
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Раденко је пажл>иво слушао његова. 
излагања. Знао је да сви навијачи ггре- 
терују у својим хвалама, те му у шали 
рече:

— Много их хвалиш. Да ли је у ства- 
ри тако, то ћемо тек видети. Додуше, и 
ја сам чуо, да у тиму има два-три од- 
лична играча, који видно одскачу од о- 
сталих, а нарочито голман.

— Па нама то и треба, и евентуално- 
један навални играч. Е, онда бисмо и- 
мали изврстан подмладак...

Једна група омладинаца приближава- 
ла се игралишту. Могло се још из да- 
љине приметити како се међусобно об- 
јашњавају и један другом доказују не- 
што.

Свакако ружна слика.
Та група и није била друга до љуби- 

часта чета. Када су пристигли на игра- 
лиште плавих, Матић се потпуно уверио 
да су они и никоји други, чим је чуо жа- 
гор из даљине.

Још на утакмици са Спартом, клица 
свађе и неслоге је убачена у тим. И овом 
приликом она је хватала све дубљи ко- 
рен.

Капитен Јовче остао је доследан своме* 
гледишту остављајући исти тим као при 
првој утакмици.

Тренинг-утакмица се завршила побе- 
дом плавих са 2:0 (2:0). Прва полови-
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на је припадала победницима, у чијим 
редовима је био најбољи Тирке и Крча, 
који су уједно и постигли голове. Дру- 
га половина је равноправна и по свом 
резултату. Мањушка на голу је био у 
доброј форми. Јовче је у другом полу- 
времену прешао на левог халфа, и пот- 
пуно онемогућио својом сталоженом те- 
хничком игром брзога Тиркета, који би, 
да није овога било, постигао бар гјош два 
до три гола.

Раденку све ово није остало незапа- 
жено. Нашао је давно очекиване млађе 
снаге. После утакмице он позва Најда- 
новића-Лалу, доскорашње лево крило 
подмлатка, који је недавно упао на ме- 
сто Т>оке »црног« у први тим и рече му:

— Да ли би могао учинити извесну 
услугу клубу ?

— Свакако!...
Раденко га повуче у страну да их дру- 

ги не би чули, па га запита радознало:
Како ти се свиђа голман, центар и цен- 

тархалф љубичастих.
— Добро! Да не кажем одлично... Ја 

сам вам у осталом и сам о томе говорио. 
Знам ја њих врло добро. Сви су они са 
Булбулдера и Смедеревског ђерма.

— То знам. Па шта мислиш, да ли ће 
бити корисно да их врбујеш за нас.

— Ја ћу покушати. Са Рацком ће ићи 
најлакше, он је поводљиве природе. За 
неке мале повластице, па чак и празна 
обећања, он је готов одмах прићи. И са
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Јовче миМањушком неће бити тешко. 
највише задаје бригу... он је некако нај- 
отпорнији, прави спортиста...

Настаде мали тајац.
Раденко прекиде тишину, дајући му

упуте:
— Па и није баш тако неизводљиво,. 

како ти то у први мах изгледа. Почни 
лрво са Јовчетом. Реци му да му је тво- 
је место левог крила обезбеђено и самим 
тим што је твоје место упражњено пре- 
ласком твојик у први тим. Он је озби- 
л>ан и схватиће ствар. Објасни му лепо 
и потанко да је боље играти за лрвора- 
зредни подмладак него ли за почетничк 
клуб у трећем разреду. Добиће компле 
не ствари, па гостовање по унутрашн 
сти, те ако оствари наде које већ сада 
њега полажем, заиграће и за први ти» 
а разумљиво да ће гостовати и на страни. 
А када њега придобијеш, реци му и за 
Мањушку и Рацка. И оки ће поред ње- 
га сигурно прећи.

Утврђено — учнњено!...
Догађаји! су се низали својим током.
Матић, коме је цела ова ствар била 

позната, настојавао је и успео је у томе 
да се примера ради, иако је томе проти- 
ван био, не испољавајући то пред дру- 
гима, Крста казни са шест месеци не- 
играња, због неспортског понашања, не- 
би ли се овој тројици дала као нека за- 
довољштина за испаде љегове и они се 
приволели да не излазе из клуба.
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Али, то није ништа помогло.
Жудња за што скоријом славом и са- 

:мог Јовчета занесе. О Мањушки и Рац- 
ку и да не говоримо. Није им требало 
;рећи два пута.

Што но рекли наши: »Одоше трагом 
:безобзирце!«

По изласку њиховом из клуба, отпоче 
такмичење првенствених утакмица ниже- 
разредних клубова, којих је у трећем 
разреду било тринаест, а у другом десет.

Њихов излазак беше незгодан, баш 
пред сам почетак сезоне. На њихова ме- 
ста није се могла наћи брзо замена, па и 
да се нашла, нису могли бити тако брзо 
верифицирани, јер је процедура у адми- 
нистрацији била веома компликована. 
•За једнога играча потребно је прво спро- 
водни акт за лекарски преглед, а пре то- 
га утврђивање термина најмање за че- 
тири до пет дана унапред. Па када се 
огласи за способног, онда поново два 
спроводна акта и један за Пословни од- 
бор Потсавеза, а други за »Тушков фонд« 
са четири испуњена формулара, то јест, 
две пријавнице и две исказнице са две 
слике дотичног играча и у готовом но- 
цу по десет динара. После осам дана 
стиче тек право на игру

Читаоци када прочитају ово, сигурно 
неће веровати да је то истина. Мислиће, 
да писац мрзи Лоптачки потсавез из ма
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муЧЈб'$кел>а да се.*којих разлога или да 
нашали са читаоцима.

Али као што је лопта округла, тако Је 
и ово цела целцата истина.

Али да пређемо на ствар. Излазак ове- 
тројице и шестомесечна казна Крстина 
значила је за клуб минус — четири игра-
ча мање...

Рупе у тиму биле су отворене.
Пораз за поразом следовао је. Биланс- 

такмичења био је на крају јесење и про- 
лећне полусезоне — тринаесто место, 
последње... Истина, било је и светлих 
момената, као победа над прваком ра- 
зреда »Србијом«, дотле непобеђеном, са. 
4:2 (2:1), па чиста победа над-јаком че- 
том »Гардиста« са- 3:0 и нерешеним ре- 
зултатом 0:0 са »Хакоахом«....

Зар има горе судбине за почетника од 
— последњег места?

Сигурно, да не!... 4
Па када се још томе дода изненадна 

смрт Бате Стопшћа, која је све залрепа- 
стила, и трагичан случај Којовића-Трај- 
чета, који је на једној утакмици тако 
несрећно пао и сломио леву руку... Сви 
су били сломљени и утучени.

У овим најтежим тренутцима Крста 
је био на висини. Истина, погнуте гла- 
ве због претеране казне, не ради себе, 
већ клуба, што не може да игра, јер су 
замене биле слабе и нису могли у цело- 
сти заменити петорицу најбољих игра- 
ча. Своју тврдоглавост и малу грешку
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■стојички је подносио, ие излазећи из 
клуба.

И овде се поновило да на мрзану кућа 
остаје.

К ола пођоше низбрдице. Скоро сви 
изгубише присуство духа сем Матића, 
Крсте и Срете. Нарочито је Матић сто- 
јички увек био први на месту. Неуспех 
и невоље појединаца и клуба били су му 
обичне ствари. Удар за ударом, нево- 
воља за невољом само су челичили 
љегов дух. Свакога дана је обилазио и 
носио понуде Трајчету у болници, као да 
му је рођени брат, коме је рука почела 
помало да зарашћује, кад оно нова не- 
срећа и још гори удар! Са животом се 
растајао од запалења плућа омиљени 
Бата Стошић. Његова смрт је дубоко 
потресла чланове клуба. После свих не- 
успеха и несрећа, почеше један по један 
да напуштају клуб као од каквог про- 
клетства да се отарасе. Претседник би 
са службом премештец1 у Сарајево, ло- 
јединцима нису дозвољавали родитељи 
играље, једни опет били су преоптереће- 
ни послом итд.

Изгледало је да ће — мили моји куд 
који!...

Али до тога није дошло.
Остадоше прекаљеие снаге на бранику 

клуба. Остаде чета мала, али одабрана. 
Стегоше један другом младалачке ми- 
шице и погледаше се јуначки. А ево 
љихова имена: Матић, Срета, Власта,
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Беља, Воја, Крста, Трајче, Борило и ДРУ~ 
ги као и новоггридошли играч Лука Мар~ 
јановић, који је са Крстом био доциије 
најагилнији и као играч и као члан У- 
праве. Осташе да заједнички у најгорим 
тренуцима клуб подигну из ништавила,. 
у који га сурваше они који одоше да пре 
времена стекну славу и добију »надни- 
це« на име путног трошка од утакмица.

Матић рече онима који остадоше:
— Драги моји, на муци се познају ју- 

наци. Помогнимо се у невољи, а када 
почне напредак клуба и весеље, после 
сваке победе ће и »непозвани бити при- 
јатељи наши«. Подигнемо ли се из ове 
катастрофе, сваки па и милионити део 
извесне јединке значиће постепени зг- 
спех. Ако и од сада овако малобројни 
останемо скупа, никада и нико неће нас 
моћи ометати у крајњем циљу. Вк зна- 
те врло добро, да међу члановима клуба 
има ђака, радника, занатлија и да су у 
нашој заједници заступљене све дру- 
штвене класе. Ми неправимо разлику да 
ли је неко од члакова Хрват, Словенац 
или је по вероисповести православац илк 
католик. За нас је важно да је испра- 
ван члан и добар спортиста...

А за оне који одоше кукавпчки, рече:
— Одос-те и направисте лом. Остави- 

сте нас без икаквог узрока пред почетак 
првенства, неспремне за борбу и утолико 
ће бити ваш спортски грех већи. Да сте 
клуб довели бар до првнх степеница, и
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да сте одиграли једну спортску годину 
•са својим дрзпговима до приспећа нових 
•снага, па да сте изашли ведра чела, још 
би могли рећи да сте и ви допринели 
штогод за напредак клуба, а овако жу- 
.дите за што скоријом славом на зеленом 
пољу, која ће вас мимоићи. Јер, знају- 
ћи поредак тога клуба где одосте, биће- 
-те резерва — резерви...
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ГЛАВА ЧЕТВРТА

ПРИКУПЉАЊЕ НОВИХ СНАГА

Уједињење са С. к. »Осветником« ни- 
је дало жељеног резултата због не- 
споразумевања. Ту се испољило оно 
»ваши« и »наши« као и код свнх клу- 
бова, који се удруже. Јер ништа го- 
ре од тога нема. Боље је и сам таво- 
рити и муку мучити, него бити ује- 
дињен. У овој глави се појављује но- 
ва личност из средине »Осветника«, 
а која из главе у главу бива све гла- 
ватија у негативном смислу. Зове се 
Мукић, а доцније му прилази и ње- 
гов пријатељ Бркић. Да би клуб иов- 
чано ојачао, приређивали су матинеа 
сваке недеље по предлогу Крстином.

* * *
Као неки бродоломници после велике 

буре, проозебли и мокри, скупише се чла- 
нови љубичасте чете око свога вође и о- 
снивача Матића да се договоре за дал>и

Крста, иако је био кажњен, показивао 
је највише труда и љубави, поред Срете 
и Луке, од свих играча.

рад.
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Матић запита све окупљене:
— Шта мислите, другови... Шта би би— 

ло најбоље и најбрже за спас и напре- 
дак клуба?...

— Да будемо сложни! — добаци неко-
— Па то је први услов. Као што ви- 

дите и сами, сви смо сложи, али то није 
довољно за живот. Треба радити( и то 
много, али рачунски. Него, реците, на 
који начин да се попуне празнине у ти- 
му, да се купе нове ствари и замене ста- 
ре, а што је најглавније купе нове ци- 
пеле, које уогпите немамо и набаве гол- 
манске ствари.

— Да врбујемо играче из других клу- 
бова, као што су и нама врбовали, — 
предложи Веља.

— Није - него!... — Насмеје се Власта. 
Нисмо ми плави или црвени, па када по- 
кажеш »пуну« руку и масу обећања да 
их домамиш, него почетници, гоље, а уз 
то на последњем месту.

— Тако је!... Тако... — чуло се одо- 
бравање осталих.

У згодан моменат Срета предложи:
— Ја сам мишљења, да се ујединимо 

са »Осветником«.
— На који начин? — питаше Крста.

— Ако мислиш да се име клуба мења, 
онда сам ја против.

— Никада! На то нисам ни мислио, 
а такође ни један од вас. Они треба 
нама да приђу под нашим именом, јер 
наш клуб је званичан и његов рад одо-
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м*? л\-\Ј/О ,. /д
брен од стране надлежне влаети и Лопг > > . 
тачког савеза, док они нису. Они имају 
више потрсбних спортских реквизита од\ч 
нас, и .једни с другим створила'; ШОсе 
приличиа целина. Попунио би се и наш 
проређени тим и управа клуба.

— То је већ згодна ствар, — рече Ге- 
ша гледајући Матића, који климну гла- 
вом, у знак одобравања.

— Ако се сви слажете са Сретиним 
предлогом, слажем се и ја. Јер стварно 
то би било најбоље. Јурити и приволети 
друге играче из разних клубова, јесте 
за нас ствар немогућа.

— Слажемо се... — одговорише сви.
Матићу би остављено да ово оживо- 

твори.
Договорише се такође по Крстином 

предлогу да приређују сваке недеље ма- 
тине-а код »Боровог парка« и да се по 
могућству оснује дилетантска секција 
која би приређивала забазни део при 
крају игранке.

И ово би усвојено. Оснивање диле- 
тантске секције примише на себе Срета 
и Крста.

С. к. Осветник простирао је свој дело- 
круг рада< око предграђа »Црвеног кр- 
ста«. Седиште клуба је било у кафани 
»Мали Ројал« на крају Приштинске ули- 
це. Имали су дресове црно-беле у вер- 
тикалном саставу. Од играча били су 
им најбољи Савић, Жика-тантуз и Па- 
влица. Из управе се истицао Миле Ди- 
митријевић, Васић и Новаковић.
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Сутрадан пред вече нађоше се код 
»Малог Ројала« на договору Матић, Са- 
вић и Миле.

Услужни кафеџија Ћира задовољно 
трљаше руке.

— Ћиро! Дај нам по једне пивце, али 
хладно и без запршке.

— Одмах! одмах!... госпон’ Миле! Саг’ 
ће да бидне. Дете, три чаше пива на го- 
сподин’ Милета. Само с* малу крагну. 
Па окренувши се Милету рече:

— Не ми брукај кафану, Миле! Код 
мен* запршке нема. Што код мен’ до- 
бијеш, ни код »Москве« го нема.

— Де, де, Ћиро! Не ли знаваш за 
шалу, — одговори му Миле, задиркују- 
ћи га. — Као наш газда Ћира, на по 
Београд го нема.

»Чираче« наточи пиво, а Ћира услужи 
госте.

Поласкан Милетом, што му је годило, 
промрмља:

— Е, бре брате, мангуп си... Мен, не- 
ма у по Београд, а теб’ у цео Београд и 
три села више. — И оде до другог стола 
да услужи нове муштерије.

Газда Ћира је волео да омладина по- 
сећује његову кафану. Боље су муште- 
рије. Старији људи слабо су трошили. 
Попије једно »кафиње« како Ћира вели, 
а прочита све новине. Док омладинци и 
чланови »ритачког« клуба Осветник, ка- 
ко их је Ћира звао, играју шаха, табли- 
ћа, санса, ајнца, конген, домине и зврчка
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који је у то време био заразио не само 
млађи, већ и старији свет.

Тек чујеш из неког угла кафане:
— Узми све... Дају сви... итд.
И парица пада ли, пада... Сваке субо- 

те а нарочито првог, убира се тада леп 
приход. Најбоља муштерија му је био 
Миле. Када је он држао »банку«, у пик- 
сли је падало обилно. Дешаиало се да 
и њему дигну све, али зајам код Ћире, 
или како Миле то вели, текући рачун у 
готову и у роби беше увек огворен, и да- 
њу и ноћу, па и за оне, за које он га- 
рантује.

Свој — своме!...
Преговори око присаједињења Освет- 

ника »33«-ћем приводили су се крају. 
Пристали су да клубу остане назив »33«. 
Све остало било је споредно.

Матић је приметио неко устезање и бс- 
јазан код њих и поред израженог при- 
станка. Волео је да сазна узрок томе. 
Код њега је било, што »на уму, то на 
друму«! Он је волео праведни спора- 
зум, и самим тим јачу целину.

— Иа који начин, мислите, да епрове- 
демо присаједињење, годишњом скуп- 
штином или обичним приласком и кооп- 
тнрањем старијих чланова у Управни 
одбор клуба.

— Годишњом скупштином! — одгово- 
рише обадвојица.

— И ја сам тако мислио, — сложи се 
са њима Матић, па настави:
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— То није мала ствар.
— Ја вам предлажем из чега 1!ете ви- 

дети да су наше намере искрене, следе- 
ће: Ради ваше потпуне сигурности, а да 
нам се доцније не би штогод пребаци- 
вало са извесном намером и вама рекло, 
да ви штитите »ваше« а ми »наше« и да 
би били једногласни, да ви из ваше сре- 
дине одаберете л>уде, који би заузели ме- 
ста на годишњој скупштини и то: прет- 
седника, благајника, секретара и два 
члана Надзорног одбора. док ћемо оста- 
ло ми попунити.

— У реду! — одговори Миле Димитри- 
јевић.

После овога на четрнаест дана про- 
текла је ванредна годишња скупштина у 
потпуном реду. Као потпуну гаранцију 
тражили су још само »портфељ« вође 
футбалске секције, по предлогу Савиће- 
вом. И овом приликом показали су се 
Булбулдерци широкогруди. Пристали 
су и на овај предлог.

У »новој влади« Јовановић је био 
претседник, секретар Милан Васић, бла- 
гајник Миле Димитријевић, вођа фут- 
балске секције Савић. Еконохмат су 
утрапили Матићу.

У Надзорном одбору са њихове стране 
били су Пријезда Ћуровић и Сретен Но- 
ваковић.

Остала места попунили су чланови 
С. к. »33«.
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Као што се види, у својим рукама су 
имали све. Заповедно место, правац клу- 
ба, благајну, надзор и одређивање игра- 
ча за тим. Иајвепи терет ипак био је 
економат.

Иако није био задовољан тим местом, 
ипак га је вршио савесно и са разумева- 
њем. Десило му се некад, да је и ку- 
фере носио са стварима за цео тим, када 
одређеии чланови нису дошли да их по- 
несу до одређеног игралишта. Ничега 
се није либио. Само клуб нека напре- 
ДУЈе.

Аматерски економ значи бити луд или 
до крајРБих граница приврженик клуба 
и његов пријатељ. Економ једног спорт- 
ског клуба нарочито ако нема своје и- 
гралиште јесте што је и мати своме де- 
тету, које она лично издржава без ичије 
помоћи. Негује га, пази, а оно кад ста- 
не на своје ноге, заборавља сву њену до- 
броту и пожртвовање око одгоја њего- 
вог. И место да јој се одужи под старе 
дане, она проводи последње часове по 
разним избама, улицама или у најсрећ- 
нијем случају у Дому стараца и старица.

Упоређење необориво.
Зар прави и истински економ клуба не 

води исту бригу око играча? Стара се 
да дрес, гаћице и чарапе буду чисте, ци- 
пеле камазане зетином, лопта у исправ- 
ном стању и добро напумпана. За време 
утакмице се стара за лимуиове или чај, 
а у полувремену бави се масажом. Не-
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коме клинци од крампона пробију ђон, 
а он трчи као без душе да ципелу пгго 
пре оправи, како га противници не би о- 
чепили и онеспособили за игру што би 
имало, свакако, утицаја на резултат у- 
такмице. А још када неко буде теже 
повређен, први притрчава и износи га са 
терена и по потреби спроводи у болницу.

А благодарност играчева у већини слу- 
чајева каква је? Не економу, већ клубу 
за који се заузима.

Никаква!...
Бар то је свима познато...

По ранијем Крстином предлогу за при- 
ређивање матине-а кренуло се напред. 
Локал »Боров парк« био је закупљен, а 
припреме за прво матине приводиле се 
крају.

Цео терет око тога пао је на Матића и 
Крсту.

Од новоизабране управе и нових чла- 
нова, ретко је ко показивао воље да буде 
од помоћи сем Мукића, повученог и мир- 
ног младића, који је у сваком погодном 
тренутку био присутан посматрајући до- 
гађаје. Скоро од свих њих он је био 
изузетак. Није се коцкао као остали. Био 
је трезвењак. Доцније је Матић увидео 
да пије, али на туђ рачун. Али он о то- 
ме није водио рачуна. Боље и да је та- 
кав него да расипа. Био је обичан члан
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Управе. Изабрали су га по предлогу Са- 
вићевом, тек да попуне листу Управе.

Са тим његовим особинама успео је да 
се приближи Матићу. Помоћу љега до- 
лазио је до извесне рутине у вођењу 
клупских послова. Али ни доцније кије 
давао директиве за вођење послова или 
чинио нешто на. своју руку у корист клу- 
ба, јер је услед сзоје повучености био 
некако везан, спетљан. Био је постојан 
и хладан. Волео је да му се ласка.

.Приближавао се Божић, недеља 9 ја- 
нуара 192* године. Те недеље имало се 
одржати прво матине.

Сзе припреме биле су готове. Дозво- 
ла је извађена у Кварту врачарском, џаз- 
музика погођеиа, бесплатна лутрија на- 
бављена, концертни део спремљеи и све 
остале ситнице посвршаване.

»Скрајње« је време било, како веле 
наша браћа на Западу, да клуб нозчано 
ојача.

Једно се мислило, друго се — дого- 
дило!

Краљев манифест од 9 јапуара те го- 
дине, поремети њихове намере...

Све раније издате дозволе за забаве, 
матинеа, разне скупове издате од кад- 
лежних власти, биле су сада пренете на 
одел^ење Опште полиције Управе града.

Настаде трчање код поменутог Оде- 
љења за накнадно одобрење на сам први 
дан Божића.

Узалуд. Дежурни писар није давао
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какнадно одобрење, упозоравајући да се 
првог дана не сме одржати приредба. А 
сутрадан ће свакако бити дато одобрење.

Тако је и било.
Придржавајући се наређења, Матић,, 

Крста и Мукић, мало тешка срца, обја- 
шњавали су уједно молили посетиоце ма- 
тинеа, да их посете сутра, на други дан 
Бсжића.

Тога дана је Матић осећао силан умор 
од напорног трчања од једног надлештва 
до другог.

— Ја се не осећам најбоље, изгледа 
ми да сам назебао, — рече им Матић. 
Нисам сигуран да ћу моћи сутра ићи до 
полиције за накнадно одобрење.

— Таман посла, — одговори му Крста-
Матић погледа на Мукића и рече:
— Могли би ви да ме замените...
— Ја не волим да се тиме петљам!.... 

Уосталом, то је дужност секретара и 
претседника, што да их ви извлачкте у 
њиховом раду.

— То је стварно њихова духсност али 
стЕар је тако кзненадна, да се није има- 
ло Бремена извештазати их. Уосталом., 
ви знате где станују, те их вечерас о то- 
ме обаЕестите. У случају, да не могу 
ићи, јавите ми.

— Драге воље, — одговори Мукић.
Поздравише се пожелеше један дру- 

гоме лаку ноћ...
Матић је лаганим корацима пошао ку-
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Зш. Осећао је вртоглавицу и малакса- 
лост по целом телу.

Ка,да је стигао кући, његова жена при- 
метила је још са прага ту промену.

— Ех, ех!... Докле ћеш бити луд, кад 
морам тако да ти кажем. Докле ћеш 
кућу запостављати због клуба и ради 
•епорта... Зар ни првог дака Божића не 
можеш се посветити својој породици. 
Зар на највећи празник, када је и сиро- 
мах и богаташ у своме дому за трнезом, 
да ручамо сами...

— Остави се пребациваља, — одгово- 
ри јој Матић изнемоглим благим тоном. 
Послови клуба су такве природе да сам 
морао тај изостанак учинити.

Њихов двогодишњи синчић, Педаг, 
како га из милоште зваху, тепајући му, 
спазивши оца, пружи рукице из свога 
креветца, где га је мати тога тренутка 
положила на починак.

— Та-та! Та-ти-це!...
Отац га узе у наручја, и обасу пољуп- 

цима. Окренувши се жени рече:
— Увиђам да сам претерао изсстајући 

'од куће, запостављајући тебе и Педага, 
али веруј ми, да сам морао изостати да- 
нас, иако је Божић. Јер знај, да поред 
Педага и тебе, волим изнад свега и клуб 
који сам основао и не знам шта би ме 
могло раставити од њега!...

Знала је она то и сама. Научила је 
она већ на такве одговоре. И донекле, 
помирила се са судбином. Али докле?
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Ко зна! Докле јој не дозлогрди. Често 
му је гоБорила:

— Море, остави се те балавурдије. 
Гледај Предрагову и нашу будућност. 
Зар још ниси осетио благодети клуба по 
СБојој кожи? Зар си једно место изгу- 
бко ради њега?

То је бкла истина. Његови вршњаци 
су већ увелико били пословође и факто- 
ри штампарија, а понеки су имали и са- 
мосталне радионице, иако су по стручној. 
спреми били испод његове. И своје нај- 
боље место које је имао у последње вре- 
ме изгубио је због честог изостајања са 
посла ради спорта и клуба...

Али то није помагало. Његова безгра- 
чкчна љубав за средину коју је волео, 
•век је надвлађивала.

Њихоса кућа је лепо напредовала, док 
2е он није почео бавити клубом. Још пре 
војске, као момак купио је плац на от- 
плату и полако отплаћивао. Приликом 
женкдбе, жена му је донела мираз, те су 
озидали себи кућу, која је из дана у дан 
бивала запуштенија, уколико се више 
бавио спортом. Сама кућа је штуро из- 
гледала на великом плацу без иједне за- 
сађене воћке, уређене баште, домазлука: 
живине, голубова, псета, мачке и живо- 
писног зеленила, којим су се одликовале 
скоро све куће у њиховој улици.

Сваконедељна слика била је: ручање 
на врат на нос, па на игралиште. А пре-
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недеље честа изсстајања због сед-ко
ница.

Права пустош се увукла у њихоз дом 
н имање... Све због клуба!...

Људи и глазу губе, па ништа!...
— Изгледа ми, да ти је рђаво, — пи- 

тала га жена, видећи га нерасположеног.
Није ми добро. Прозебао сам.
— Па како и не би! Јуриш цео дан 

по зими и цичи. Најбоље ће бити да од- 
мах легнеш и утсплиш се, а ја ћу ти до- 
тле скувати чај.

— То сам и мпслио. Јер од печења и 
божићних ђаконија не могу ништа оку- 
сити. Нешто ме стегло у грлу.

Попивши чај, сав малаксао легао је у 
кревет. Сан га је одмах осеојко. Убр- 
зано дисање се могло приметити. Жеш 
га је посматрала забринуто.

— Ох тај проклети Клуб, не дај Боже, 
али н главе ће нам доћи!...

Сутра дан изјутра, на други дан Бо- 
зкића, после добро проспаЕане ноћи Ма- 
тићу је било мало боље.

Надао се да ће претседкик и секретар 
свршити свој посао.

Али у томе тренутку Мукић и Крста 
уђоше.

— Христос се роди, домаћине!
— Ваистину! — отпоздрави им Матић.
Његова жена, која их је већ све омр-

знула, погледа их попреко.



Матићу је било криво, иако то нису 
приметили.

— Како вам је? Да ли -је боље? — 
питали су га пошто су се раскомотили.

— Па боље је? Чудна ми чуда: мали 
назеб.

— Утолико боље. Јер по оној ствари 
коју сте ми синоћ изложили, нема ни- 
шта. Господа спавају.

— Неће ваљда до подне спавати ?
— Изгледа. Јутрос су осванули код 

»Малог Ројала«. Дознали смо од газда 
Тшре да су се целе ноћи коцкали са бла- 
гајником Милетом и другима у според- 
ној соби.

— Лепа ствар!
— А још лепша, — рече Мукић, — да 

:е клупски записник и печат налазе у 
селнерају између празних флаша и ба- 
лона. Не бих то ки приметио, да газда 
Ћирино момче не хтеде откинути два- 
три листа из записника да направи запу- 
шач за флашу.

Матић га погледа упитно, чисто не ве- 
РУЈУћи.

Крста му само климну главом у знак 
потврде.

Видео је одмах да ипак све зависи од 
њега. И не оклевајући, кренули су од- 
ређеним правцем.

После дугог чекања успео је да добије 
накнадно одобрење. Одатле је отишао 
да обавести музичаре о добивеној до- 
зволи.
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Када се ловратио кући пред само по- 
беше ипак задовољан пгто је све удне,

реду свршио. На трагове Јучерашљег 
назеба, није се ни освртао.

Ручак је протекао у најбољем распо- 
ложењу. Предраг је својим брбљаљем 
и дечијом веселошћу занимао родитеље. 

Жена смешећи се рече:
— Све ми изгледа да је данас први 

дан Божића...
— И јесте! — одговори Матић срећан

л задовољан.
И тада јој исприча, због чега се све то 

догодило. Да су приходи клуба не- 
знатни, док се члански улог тако рећи 
п не уплаћује, кривицом кемарности бла- 
гајника, а клубу су потребна материјал- 
на средства.

По ручку се диже, пољубивши дете и 
жену и расположен пође Боровом парку.

Тамо су већ били Крста, Срета, Му- 
кић и један љегов пријатељ и сстали 
агилни чланови клуба.

Мукић претстави Матићу свога прија- 
теља:

— Стојан Бркић, палир:
Стојан Бркић је био средњег раста, 

малих штуцованих бркова, увек насмеја- 
ног лица и проницљива погледа; давао је 
изглед паметног човека и који воли дру- 
штва. Веома чуваран, али не у толшсој 
мери као Мукић, иако ожењен, увек је 
био галантан и предусретљив према сва- 
коме, већ према своме стаљу. Поред
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тога, због његових стручних грађевин- 
ских разлагања, којима се увек разметао 
изгледало је да је вештак и далекосежан 
у своме послу. У разговору слаткоре- 
чив, увек 6и у дискусији повлађивао и 
давао за право говорнику ако је по дру- 
штвеном и хшовном стању изнад њега. 
Као што се види, школа живота је имала 
утицаја на Бркића. Он се држао: »Свој 
своме!«... Ко да више и чији је џеп 
дубљи, тај има право и сву мудрост!...

Упознали су се Крста и Срета са њиме.
Крста се обрати Матићу:
— Свакако нов члан?
Мукић чувши питање, додаде:
— Још није... али жели да приступи 

клубу.
Бркић рече:
— Слушао сам поједине ствари од мо- 

а пријатеља Мукића, па сам се и сам 
;аинтересовао за клуб.

— Дсбрих или рђавих?...
— Вшие рђавих!...
РБихов разговор прекиде Крста.
— Нашег благајника са картама још 

иема, а посетиоци већ пристижу...
— Сигурно још спава!
— Па шта да се ради? Ваљда нећемо 

седети скрштених руку. Ево, већ и му- 
зичари долазе.

— Знао сам ја да ће тако бити. Позна- 
јем их врло добро, — рече Мукић за сво- 
је старе другозе из бившег Осветника.

— Било би штета, да не наплаћујемо
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Ко ће ллатити музику и све тро-улаз.
шкоЕе око матинеа?

Као из топа Мукић упаде:
— Ко буде за то крив...
— Од тога клуб нема никакве користи. 
— Тако је! Сасвим... — упаде Бркић

у разговор.
— Ја мислим, — рече Матић — да у- 

потребгшо један део карата од гардеробе 
за улазнице. Валда нас неће претседник 
и благајник, који још спавају, оптужити 
пред управом клуба за непотврђене кар- 
те од Надзорног одбора зато што врши- 
мо њихову дужност?...

— Тако мора и бити... — одговорише 
Бркић настави: — Ја знам све.сви.

Сем вас неколицине, нико' ништа и не 
ради. Све ми је познато шта се у клубу
дешава...

Оволико познавање ствари изненадило 
је Матића. Дакле, Мукић је све причао. 
Значи, да ни он није задовољан радом 
Управе клуба а такође ни његов прија- 
тељ, кога по први пут доводи у њихову 
средину. Једна мисао му ипак про- 
струји кроз главу. Видео је његово не- 
задовољство при саставу тима. Нису га 
узимали у комбинацију. То га је сва- 
како вређало. И запостављали су га 
уошлте. Једном приликом му је гово- 
рио Мукић:

— Шта су учинили за ова два-три ме- 
сеца од како се ујединисмо! Истина да 
сам из њихове средине, али морам да их
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критикујем. Зар претседник извршава 
своју дужност? Сваке треће седнице је 
присутан! Да ли може ту бити правил- 
ног рада? Не!... Последица тога ево 
вам и овај случај са благајнкком, који 
је требао већ ту да буде са картама! За 
секретара и да не говоримо. Зар није 
јасан доказ његовог рада, клулски за- 
писник и печат у газда Ћирином келне- 
рају!... А вођа футбалске секције? Зар 
код толиких млађих и старијих играча 
ставља Пријезду на беку!...

— Да, да! тако је Матићу!... Највећа 
грешка је њихова што стављају неспо- 
собне људе у тим, — примети Бркић, 
гледајући у Мукића.

Матићу би дасно да је Мукић у питању 
нестављањем његовим у тим. Једно и- 
скуство више! Закл^учак: играчи треба 
да буду само играчи а не и чланови у- 
праве клуба.

ДискутоЕати по овоме више нису мо- 
гли, него пређоше на посао, јер су све 
нови и нови посетиоци пристизали. Му- 
кић преузе благајну, Бркић гардеробу, а 
Матић је цепао карте на улазу!

Боље контроле није требало. Да је 
неко био плаћен, не би вршио то саве- 
сније. Фрајери су покушавали да се 
»увуку« без карте, али узалуд.

Камен темељац био је на вратима — 
Матић!

Срета, Крста и Пајкић били су одре- 
ђени да пазе на ред у сали. Бојали су се
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да неко не направи какав изгред у самом 
почетку одржавања матинеа, те да на 
тај начин не буду лишени материјалне 
помоћи.

Посета је била добра с обзиром да се 
првога дана Божића матине није могло 
одржати, услед чега су се многи одбили. 
Све сама омладина. Музичари увелико 
штимовали су своје инструменте.

Пре него што ће игра отпочети, један 
од музичара објави туш преко 'бубња.

Тишина завлада салом. Матић се у- 
спе на бину. Сви погледи били су упе- 
рени на њега.

Сн се накашља, па поче испрва тихим, 
па све јачим гласом:

— Поштована омладино! Драга бра- 
ћо и сестре!... У отсутности претседни- 
ка, пала ми је у део част да вас у име 
клуба поздравим и уједно захвалим на 
доброј посети. Циљ нашег клуба је да 
помоћу спорта физички развијамо нашу 
омладину до онога ступња на коме се 
данас налазе најбољи примери ш> дру- 
гим државама. Задатак је свакако те- 
жак и мучан, а без новчане потпоре, коју 
ни са које стране не уживамо напорно 
је и неиздржљиво доћи до жељеног ре- 
зултата. Наши чланови су већином рад- 
ници, ђаци и помоћници, од чијих се у- 
лога не може подмирити ни четвртина 
издатака клупских и за најпотребније 
ствари. Ми нисмо још до данас успели 
да придобијемо ни једног члана добро-
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твора и утемељача од имућнијих грађа- 
на. Нажалост, али је цела истина. Па 
не само то, него и Општина, која је по- 
звана у првом реду да помаже сваку ко- 
рисну акцију омладине, »пријатно нас је 
изненадила«. Послала нам је свога кон- 
тролора да наплати таксу за матине!...

У сали настаде комешање. Погледи 
се окретоше ка благајнику где је стајао 
контролор општински. Видећи да може 
доћи до објашњавања, Матић кастави 
још јачим гласом:

— Зато је пао предлог, од једног на- 
шег члана, да приређујемо сваке недеље 
матинеа, те да се тако клуб новчано по- 
могне с једне стране, а ви браћо и сестре 
задовољите проводећи пријатне часове у 
игри поред добре музике и удобне сале 
у коректном друштву нашем. Желим 
вам пријатну забаву и у име клуба кли- 
чем:

— Живели!... и Здраво да сте!...
— Живео С. к. »33«-ћи!...
Када се све стишало, програм отпоче 

народним колом. За овим се разлегоше 
звуци аргентинског танго-а. Омладина, 
све лар за паром, изводила је лепе фи- 
гуре ове заиста елегантне игре. Распо- 
ложење је било из игре у игру све ин- 
тимније и топлије, међу и онако већ по- 
знатом омладином.

Почетак је био добар. Несумњива ко- 
рист за клуб.

Матић је био пресрећан, иако је био

80



»цепаџија карата«. Шта то мари! На- 
рочита пасија му је прошла кроз мисао 
и тело, да га нико не забуши и уђе без 
карте.

По овоме је доцније био чувен. Гово- 
рило се да он ни свога брата не би пу- 
стио без карте на приредбе клупске. Био 
је неумољив.

Пришавши благајки, Мукић му рече:
— Господин општински контролор же- 

ли да наплати таксу.
— Ми без Управног одбора не можемо 

исплатити тај издатак. А колико износи 
такса?

— Две стотине и тридесет динара... и 
то ми морате платити одмах, кад матине 
нисте пријавили благовремено...

Матић га пресече:
— Немогуће!... Рекох вам већ једном.
— Ја ћу зауставити игранку!
— Извол’те! — рече му Матић, отвара- 

јући. врата од сале, одакле су допирали 
звуци музике и жагор. Био је^ убеђен 
да му то неће поћи за руком, јер је ом- 
ладина већ била наелектрисана његовим 
говором.

Видећи одлучност у Матићевом држа- 
њу, а могуће да су и звуци музике у то- 
ме тренутку деловали на њега, тек он 
записа нешто у бележник и мрмљајући 
изгуби се у мрак.

— Имаћемо неприлике, — рече стра- 
хујући Мукић.

— Петљаће нас мало, и то ће бити све.
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После ће бацити доставу у архиву и крај.
— Тако је, тако! — одобравао је Бркић 

са истуреном главом кроз шубер. — 
Имамо ми преча посла. Зар не, госпо- 
дине Матићу?

— Разуме се! И то колико!... Него 
како ваша гардероба? Да ли је пало 
колико ?

— Хвала Богу! Око сто динара... Би- 
ло би и више да су сви платили.

— Нека их, за први пут. Доцније, ако 
будете опет држали гардеробу требало 
бк од сваког да наплатите!

— Видите, ми никог не пуштамо без 
карте, — хвалио се Мукић, гледајући на 
»цепаџију карата«.

Матић се насмеја, и окрете разговор 
на другу страну.

— Да ли су долазилк претседник, се- 
кретар или благајник за време док сам /' 
ја био у сали?

— Нису...
Бркић се јш више извину кроз шубер 

и узвикну:
— Срамота!...
— Страшно... Зар тако мисле да во- 

де клуб ? — додаде Мукић. — Мало пре 
ми се пожалише неки члаиови да никад^. 
не могу видети благајника на терену да 
му уплате члански улог, а у кафаку, ве- 
ле, неће да залазе због родитеља.

То је тачно! — одобравао је Матић. — 
Док сам ја бко благајник било је у реду.
А сада, требало ми је новаца за потребе
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матине-а, а благајника никако не могу 
да пронађем. Као да је у земљу пропао.

— Па ја знам, — рече Мукић повер- 
љиво Матићу, Бркићу, Срети и Крсти, 
који тога треиутка приђоше да од наших 
бивших Осветниковаца ни један, сем ме- 
не, није платио члански улог за послед- 
ња три месеца од како се ујединисмо, и 
да је оно мало пара што се налази у бла- 
гајни у питању!

— Да ли је могуће? — вајкао се Ма-
тић.

— Како да не!... Па Богдановић је 
позајмио Милету паре, које Вам је дао 
да извадите дозволу. Зато га после ни- 
сте ни могли пронаћи, када Вам је тре- 
бало још новаца.

— Сада ми је све јасно! — рече Матић 
као за себе. — Сад сам убеђен!...

Бркић, који је дотле ћутао, прошапута 
тихо:

— По правилима клупским, која сам 
прочитао, они би могли аутоматски от- 
пасти из чланства.

— Добро. Чланови клуба. А члано- 
ви управе? — додао је упитно Матић.

— О томе правила, ништа одређено не 
говоре! Али какви су ми то члановп 
управе, када и оно најосновније не упла- 
ћују. Данас су требали они сви да буду 
овде! Зар не? Са таквим људима на- 
претка нема.

Све више му се наметала и освајала 
ла мисао, коју су му стално истицали 
пред очи Мукић и Бркић. с. г *'/1 ^



Не би се освртао на ове јасне доказе. 
Сваки ко ради и греши. Нема савршен- 

Али они су њега критиковали баш 
због тога што много ради, па и за њих. 
Када је већ тако, боље и без њих, наро- 
чито сада, када су противу њих Мукић 
и Бркић и још поједини чланови старог 
Осветника и већине старих чланова.

По завршеном матикеу договорише се, 
да на првој седници »пречисте клуб«. 
Некако, у то време, због личних ствари 
Јовановић поднесе оставку на претсед- 
ничко место. Ово би као наручено. Ко- 
оптирали су Бркића на његово место, ко- 
ји се пре тога пријавио у чланство, на 
предлог Матићев.

И сви они који су били опоменути да. 
тзмире дугујућу чланарину за три месе- 
ца а то нису учинили, отпали су из члан- 
ства, сходно правилима клуба.

Њихово незадовољство било је вели- 
ко. Разумљиво. И убица пред вешали- 
ма, иако је његова кривица очито дока- 
зана, увераваће да је невин, не би ли га 
помиловали. Реците ружноме да је га- 
дан, рећи ће вам да је најлепши. Лепо 
она народна вели: »У туђем оку види 
трун, а у своме ни балван!« Тако и они.

Иако је Матић пристао тешка срца на 
њихово искључење из клуба, радио је на 
томе, да им се њихове раније ствари по- 
врате. По његовом мишљењу то је било 
праведно. Али Мукић га је одвраћао од 
тога као и многи други чланови.

ства.
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__Када сам ја противан томе као њи-
хов бивши члан, што да их заступате.. 
Они то и онако не би сачували. И оста-
де све по њиховом гледишту.*:

Тих дана Крста се опраштао са члано- 
вима клуба. Имао је да крене на отслу- 
жење војног рока на две године у мор- 
нарицу у Дубровнику.

Још пре пријема позива, радио је пу- 
ном паром на придобијању нових члано- 
ва-играча. У томе је имао успеха До- 
Еео је: Милана Здравковића-Крњу, Ја- 
рослава Касаповића и Ђуру Жкванови- 
ћа и друге.

Ни Матић није седео скрштених руку. 
Љубичаста чета се увећавала Ђокицом 
Вучићевићем, вођом навале, најмањим 
и по годинама и по расту, али најбољим 
играчем, Живком Васићем - Жилетом„ 
најбржим левим крилом што су га икада 
имали љубичасти, Љубинковићем, Вла- 
ђом Марешевићем и голманом Јосифом 
Совом.

Отлали чланови се растурише по ра- 
зним клубовима. Савић се пријавио за 
Графичар, Лука Павлица за Гвожђар 
и Пријезда Ђуровић за Боемију. Једи- 
но Жика-Тантуз се одрекао футбала, то- 
јгико је ово утицало на њега. Никако му 
није ишло у главу. да се може отпасти 
због неплаћања чланског улога.

При поласку Крстином за Дубровник, 
на станици били су Матић, Срета и Ђу-
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ра да га испрате. Поздравише се. Крста 
је нешто остављао у аманет Матићу. 
Овај је климао главом у знак одобрава- 
ња. Расташе се. Воз је у све већем за- 
маху јурио, а са њиме исто тако и Крсти- 
не визије о лепшој будућности клуба.
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јк $10 „ 0к**»$
ГЛАВА ПЕТА

СРЕЋНИЈОЈ БУДУЋНОСТИ...

Са новим снагама и материјалним 
средствима С. к. »33« иде лепшој бу- 
дућности. У првој утакмици првен- 
ственој губи оба бода. Све остале су- 
срете решава у своју корист пласи- 
рајући се на првом месту у својој 
групи трећег разреда. Матића бира- 
ју у Управни одбор Лоптачког потса- 
веза као најагилнкјег радника у ни- 
жеразредним клубовима. Он откла- 
ња све смицалице преко којих је тре- 
бао клуб прећи и благодарећи своме 
положају у Потсавезу преводи клуб 
на крају крајева у други разред, где 

му је по вредности и било место.
* *

V

Пролеће је рано наступило и љуби- 
часта чета је била потпуно спремна за 
борбу. Матинеа су давала толико при- 
хода, колико је било потребно да се под- 
мире све клупске потребе. Ствари су на- 
бављене што рекли од главе до пете и то 
потпуно нове и ципеле свакоме играчу 
по мери. Тим је редовно тренирао и ско-
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ро сваке недеље играо утакмице са сво- 
јим подалађенит.1 тимом, који је изгле- 
дао овако: Сова на голу, Мика и Срета 
бекови, Лука Марјановић десног халфа, 
Момчило Нешић-штампар центархалфа, 
Ђура Живановић левог халфа, Милан 
Здравковић-Крња десно крнло, Влађа 
Марешевић десну полутку, мали Ђокица 
Вучкћевић-Ђоле вођу навале, Јарослав 
Касаповић леву полутку и Живко Васић- 
Жиле лево крило.

Новајлије у тиму били су Ђоле цен- 
тарфор, виртоуз округлог предмета, Жи- 
ле најбрже лево крило и најопаснији шу- 
тер те сезоне у трећем разреду, Мика 
бек, Лука и Ђура халфови, Крња десно 
крило, Јарослав који је заменио оболе- 
лог Гешу на левој спојци и Влађа деска 
спојка. •

Међу играчима владала је потпуна 
хармонија и другарска љубав. Такође 
и међу управом. Истина, Бркић је по- 
кушавао да се Мукић убаци у тим, али 
без успеха. Дувао је неко време, али 
ствар се утишала сама по себи, што се 
Мукић ускоро мислио оженити са Брки- 
ћевом млађом свастиком.

Везе су бивале све сигурније. А кад 
су упитали Матића да ли хоће да буде 
кум, да их венча, он одмах даде приста- 
нак без икаквог устезања.

Свадба је била скромна, као што и 
приличи радничком сталежу. Матићев
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кумовски превез исто је био скроман — 
куми штоф за хаЈБИну.

Те с-портске сезоне, трећи разред је 
бројао 17 клубова, који су били подеље- 
ки у три групе.

Лоптачки потсавез је ово учинио из. 
простог разлога, да би се утакмице што 
пре завршиле, и да би за љих, односно 
водеће клубове остало што више терми- 
на, који у ствари, и ведре и облаче Пот- 
савезом.

Што су на овај начин нижеразредни 
клубови играли свега десет до дванаест 
првенствених утакмица годишље то се 
љих није тицало. Једино су се онда се- 
ћали њих, када су се приближавале го- 
дшиље скупштине Потсавеза и Савеза, 
а нарочито ове године, када се намеравао 
Савез пренети у Београд.

Пуномоћија су за љих једино вредила.
Све остало — лук и вода...
Гласало се са пуномоћјима клубова. 

који и не постоје!...
Не верујете....

Карађорђе,... Боемија,... Дунав!...
* *

Љубичаста чета жељно је очекивала 
почетак првеиствене сезоне. Веровали 
су у своју снагу и младићскк полет. Нај- 
више бриге задавали су им најозбиљ- 
нији противници: Трговачки и Српски 
мач.
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Први сусрет је био негативан. Пораз 
•од Српског мача са 2:1. Други и трећи 
позитиван. Победе.

Четврта са трговцима — катастрофа! 
Губитак од 3:0. Очајна игра њиховог 
центархалфа Штампара упропастила их 
је. Он који је у свима играма раније 
био најбољи, као да није постојао на 
терену.

Матићу је била сумњива »слаба фор- 
ма« Штампарева. Разне мисли су му 
падале на ум. Веровао је да претседник 
Трговачког има можда неког удела у 
томе. Али за то би требало имати дока- 
зе, а он их није имао.

Једино му је остало да се жали на у- 
такмицу што је раније почела због 
главне игре Југославија—Виена, за чи- 
тава два часа а промена није била бла- 
говремено објављена према правилима 
Савеза.

У последњем тренутку жалба је била 
поднета.

Ка брзу руку је написао жалбу. Али 
шта ће са потписом претседника? Ако 
оде до њега, рок од осам дана ће про- 
тећи. А тога се нису сетили на клупској 
седници.

Време драгоцено је пролазило.
Али Матић лукавством доскочи.
Са једног старог акта клупског исече 

потпис претседников и прилепи на жал- 
бу, тако вешто, да се на први поглед 
није могло запазити. Главно је да жал-
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бу приме. Доцније иако примете прет- 
седник ће признати свој потпис, и ствар 
ће се изравнати.

Као неки вихор упутио се Потсавезу 
Матић. Понеки од пролазника окрену- 
ше се за њим и зазртеше главом. Јурио 
је као суманут.

Деловођу Потсавеза Јовановића-Џору 
затече на вратима у моменту када је по- 
лазио кући.

У мраку се једва распознавао.
Џора га први ослови:
— Које добро, Матићу!...
— Да је добро, ни по јада... али зло.. 

И исприча му све.
Џора је оклевао.
— Па зар не дође раније, већ онда, 

када сам пошао кући. Дођи сутра, има 
времена...

— Али вечерас је последњи рок!
На једвите јаде и молбе Матићеве, за- 

веде као благовремену жалбу С. к. »33«- 
ћег у деловодник Потсавеза и таксу од 
сто динара, а за овим утисну печат као 
на последњем акту тога дана.

Прилепљени потпис претседника није 
приметио.

Матићу лакну кешто на души.
Уз пут, напуштајући просторије Пот- 

савеза Џора рече:
— Ово чиним теби за љубав!
— Хвала ти! А учинићеш још већу 

љубав и клубу и мени, ако се заузмеш 
-код Пословног одбора за нашу праведну 
ствар.
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I
Као што је Матић и очекивао, тако се 

и догодило. После два дана, на првој 
'седници Пословног одбора баш када се 
утакмица требала Еерифицирати са 3:0 
корист Тргозачког, Џора изнесе жалбу. 

После кратке дискусије, јер је жалба 
била у духу савезних правила поднета, 
утакмица је била поништена и друга та- 
кође сходно правилима, кроз четрнаест 
дана заказана.

Претседник Трговачког није могао ни- 
где мира наћи. Свима се жалио на ре- 
шење Пословног одбора. Матић му је 
био црн.

Али оне недеље, када се поновна утак- 
мица имала одиграти, нервозно је шет- 
као по игралишту у Кошутњаку. Ишао 
је од једног њиховог играча до другог 
и давао свима савете и упуте како да се 
држе за време игре. Његови љубимци 
Шица, Шлосер, Трапа и други одобрава- 
ли су му и нешто се иронично смејали у 
лравцу где је била љубичаста чета. Си- 
гурно су га.уверавали у победу. Али 
Херцог голман и Митке халф ћутали су.

Полувреме се завршило нерешено 0:0. 
И овога пута судија шт је био наклоњен.

Другог полувремена нервоза њиховог 
. претседника достиже врхунац, нарочито 

када је резервни голман љубичастих 
ТПепа одбранио сумњиви једаестерац. Од 
тога момента је непрестано трчкао по 
аут-линији и довикивао час једноме, час 
другоме:

I
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— Штета што имаш те ствари на теби, 
када ниси за ништа. Ја бих боље играо. 
Или: И моја би стрина дала гол из пе- 
нала, а ти пуцаш скоро у руке љиховом 
голману...

Али када у четрдесет и трећој минути 
из једног продора мали Ђоле предрибло- 
ва Трапу и додаде непокривеном Јаро- 
•славу пред самим голом лопту, претсед- 
ник Трговачког Стојановић пође излазу; 
Јарослав само подметну ногу и спроведе 
је у десни угао по земљи.

Претседник опсова кочијашки и Пот- 
савезу и Матић}' као и његовим играчи- 
ма и изгуби се иза ограде у пространи 
Кошутњак.

Одушевљењу није било краја. Матић 
је ликовао. Ово је личило као када 
сздрави болесник који је био на самрти. 
Са три нула изгубити и после решити са 
један нула у своју корист. Е, али прет- 
седнику Стојановићу је стало до тога, 
да његов тим игра предигру поменутој 
интернационалној утакмици. Овога пу- 
та на центар-халфу је играо Лука уме- 
сто Штампара. Навијачи љубичастих 
изнели су на рукама Ђолета, Јарослава 
и Шепу.

Бркић их дочека са његовим примор- 
ским дијалектом раширених руку:

— Браво дечки!...
Остале утакмице решили су у своју 

корист. Последња са Ускоком беше што 
рекли — конац дело краси! Иако је
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! противник водио са 2:0, за које време је 

Матић очајавао, победили су их са 14:2. 
И избили су ка челу групе.

По завршеној утакмици два млада би- 
ћа пуна животног полета и радости из- 
двојкше се од осталих и кренуше уз Ко- 
шутњак на живописни проплакак изнад 
самог Жаркова.

То двоје били су Вера Марковићева и 
Срета.

Још при пролазу, пред самом шумом, 
поред »Хајдучке чесме«, зашавши у пр- 
ве дрвореде, Срета и Вера узеше се за 
руке као мала деца.

Полако корачаху новим друмом који • 
вијугаше као змија. Кроз густо дрвеће 
непрегледне шуме слабо продираху жар- 
ки сунчани зраци. Лишће са дрвећа на 
лаком поветарцу као да се препираху са 
веселим птицама које несташно прелета- 
ху са гране на грану цвркућући безбри- 
жно свој умилни пој. Црвене булке и 
остало шумско дивље цвеће улепшаваше 
и онако величанствени изглед саме при- 
роде.

Вера Марковићева очаравала је сво- 
јом лепотом и умиљатошћу све који су 
је познавали. Њен природни и неизве- 
штачени говор и држање даваше јој још 
већу вредност. Црномањаста, лепо ра- 
звијена, са очима које продираху до ду- 
бине душе, имала је необичну драж.
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Скромност одела и опхођеља остављаше 
добар утисак. Од четири сестара, била 
је најмлађа.

Све им је изгледало у овоме шумском 
рају, као да је искључиво за њих створе- 
но. Замишљали су себе, као оне срећне 
и пресрећне јунаке у љубавним рома- 
нима.

Неприметио су избили на висину и по- 
ђоше пропланку, одакле се пружао леп 
видик преко Бановог брда и Саве на не- 
прегледне равнице плоднога Срема. За- 
уставише се поред једног упола сасече- 
ног дрвета, и седоше одмарајући; се од 
напорног хода уз брдо. Свуда унаоко- 
ло кружио је величанствени видик.

Испод љкх, из долине допираху слаби 
звуци са звоника манастира часних се- 
етара реда Св. Винка.

Метално брујање као да их трже из 
сањарења.

Срета сав усхићен рече:
— Верице! Како ли ће тек звук зво- 

на утицати на наше душе када нам буде 
венчање.

— Изгледа ми, да то неће бити скоро.
— Због чега?...
И погледавши је заљубљено настави 

тихо:
— Да нисам твоје родитеље штогод 

увредио?
— Ниси...
— Да не мисле, да сам неки пробисвет- 

или лењивац?... 5
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Срета се трже и чисто преплашено про- 
шапута:

— Можда... ко зна?... Могуће да ме 
више не волиш? — и упитним погледом 
настави: — Да ти нису родитељи нашли 
бољу прилику?...

Она га враголасто загрли и пол>убив- 
ши рече:

— Само тебе волим...
— Па онда?...
— Оно друго...
— Нашли су ти ђувегију?
Она потврдно климну главом.
Срета се сневесели и болно уздахну.
Вера га погледа нежно и кроз сузе 

прошапута:
— Ти знаш да једино тебе љубим. Они 

су једино противни томе што си сиромах 
и што се претерано занимаш спортом. А 
који се занима само забавама, веле, не 
мисли на своју будућност. Шта можеш, 
стари људи и стара начела, али то нашој 
љубави не смета. Ја сам једино твоја... 
Дајем ти реч...

— Хвала ти... То .је лепо од тебе. Алтг 
мислим и надам се да ниси противна што 
играм.

— Не... — одврати она весело.
Загрл>ени, враћаху се кући, убеђени да 

их и поред опирања њених родитеља ни- 
шта више не може раставити.
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Последња победа љубичастих у сјај- 
ном финишу задивила је све спортисте. 
Тих дана се, само о њима говорило.

За кратко време, сви играчи другог и 
трећег разреда запазише нове снаге, а 
нарочито Ђолета и Жилета и џина на 
беку Мику-љубавника.

Ни једна противничка одбрана није 
могла зауставити смишљене нападе Ђо- 
летове, који се као сенка провлачио кроз 
њихове редове. Штета што је Геша био 
болестан, иначе ова два кепеца стварали 
би чуда поред брзог као олује Жилета и 
продорног Крње. Али и овако, сви ску- 
па, издигоше свој клуб на достојну ви- 
сину чистим аматереким снагама.

Сви су им честитали на успеху. Тако- 
ђе и Матићу срдачно стезали су руку. 
Тих дана беше он у Потсавезу, где се 
поведе разговор о њему и љубичастој 
чети.

— Алал вам вера, бре, победници! — 
честитао му је Нешић, одборник Потса- 
веза.

— Хвала, хвала! — захваљивао је Ма- 
тић скромно.

— Како сте прошле године били на 
последњем месту, ја сам мислио, одосте 
у неповрат.

— Сигурно би се растурили, да није 
било Матића, — рече Џора. Ја видех 
људи да раде за свој клуб, али као ње- 
га, не запазих ни једнога...

— То је тачно! — потврђивао је и Т>о- 
ка Живковић.
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— Па када је тако, да га предложимо 
на једној од идућих седнида да га ставе 
на кандидациону листу Потсавеза за го- 
дишњу скупштину, која ће се одржати 
друге недеље.

— Требало би, — сложише се сви.
— Оно не би било рђаво! — одговори 

Матић неодлучно, — али би то осетио 
клуб. Не бих се могао њему посветити 
у пуној мери. А то не бих желео. За 
мене постоји равноправност за све, а у 
овом случају ипак бих нагињао својима.

— Није тако као што замшнљаш, — 
уверавао га је Нешић, и давши му знак, 
издвојише се у страну.

— Зар ти сматраш, ако будеш изабран 
у Потсавез, да нећеш моћи радити за 
свој клуб.

— Свакако!
— Вараш се. Сви који су у Потсаве- 

зу, изузетак је мали, првенствено раде 
и штите интересе својих клубова и њи- 
ма пријатељски наклоњеним клубовима, 
па тек онда за остале.

— То нисам знао! — одговори Матић 
у неверици. — Ја сам мислио да су по- 
звани у првом! реду да штите интересе 
и да се руководе напретком општег спор- 
та. Мислио сам да су сви једнаки пред 
спортским форумима.

— Тако би требало да буде! — Али на 
жалост није. Зар ти није довољан само 
овај пример. Прворазредни клубови и- 
грају првенствене утакмице са првим ти-
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мом, резервом и подмлатком. Свакако 
тродупла администрација у општељу са 
Потсавезом, а исто тако и у заузимаљу 
термина за њихове тимове. Ја нисам 
томе противник, ако има могућности, не- 
ка сваки клуб држи три тима, али му то 
не дозвољавају надлежии. Па, где је 
онда правда?! Зар је право да нижера- 
зредни клубови као например »Јован 
Ружић« плаћа 250.— динара члански у- 
лог, исто као и прворазредни клубови. 
Дакле, у плаћаљу су једнаки, а по дру- 
гоме...

— Такав је поредак! Они су моћни...
— То сви Ееле, па зато нам тако и иде. 

Па када се већ та нижеразредна маса не 
може освестити, онда немој бити луд, већ 
се кандидуј и користи своме клубу.

Убеђен љеговим разлозима, рече му:
— Имаш право! Ми смо истина из- 

били на прво место, али ко зна, да ли 
нам каква непредвиђена опасност не 
прети приликом прегруписавања, која 
су већ уобичајена сваке године, да пре- 
ђемо у други разред...

...Годишња скупштина Потсавеза про- 
текла је доста бурно. Ломила се копља 
између вечитих ривала на зеленом пољу, 
па постепено борба препгла и за зелени 
сто.

До сагласности нису могли доћи. 
Ради чега? Борило се ко ће заузети 

боље* позиције у управи...
Плави или црвени?
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Занимљиво је било видети том прили- 
ком разна обећавања и нагађања. Цр- 
вено пактирање са радничким блоком 
око Чеде Кузмића и Филиповића, који 
није успео из простог разлога, што су 
имали већ једну утврђену кандидациону 
листу за избор управе, а коју је на го- 
дишњој скупштини газда Јова-Топовско 
ђуле мењао по својој вољи, како је хтео, 
без њиховог пристанка. Ово их је на- 
равно вређало, и они одусташе од гла- 
сања. Црвена листа, на којој се сваки 
час брисало и дописивало, оде као да 
није ни била.

Са релативном већином победили су 
плави. На челу листе за претседника 
је био изабран архитекта Зарија. На и- 
стој листи је био изабран и Матић.

За време дискусије, тек неко од црве- 
них добаци плавом говорнику:

— Шта је са »Тушковим фондом?«... 
Шта је било са оних сто хиљада дина- 
ра?... Зар се тако штите нижеразредни?

Говорник мало поцрвене па одговори:
— Питајте поменути Одбор, благајни- 

ка, шта ми знамо!...
Још није овај нк довршио са добаци- 

вањем, када се из другог угла простра- 
ие сале Новог универзитета, где се скуп- 
штина одржавала, зачу баритон у од- 
брани плавог говорника:

— Ви да ћутите! Шта сте ви уради- 
ли за мале клубове? Зар сте их једном 
отерали са' свога игралишта, да не би
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запшм господским играчима раскаљали 
терен: за игру!...

И тако у недоглед.
Воде борбу преко туђих леђа, док ни- 

жеразредни испаштају љихове свађе.
Иако што учине за њих, то је било по- 

вршно.
Ипак су плави били предусретљивији 

и обазривији. Није било, тако рећи, је- 
дног љиховог члана из управе, а да се 
није увукао у неки нижеразредни клуб 
као вођа. И наравно, на скупштинама 
су имали већину. У накнаду за издата 
пуномоћја плави су давали нижеразред- 
иим клубовима старе ципеле, дресове и 
гаћице, а понекад и нове лопте. А то је 
било у складу по оној чувеној крилатици 
старог политичког вође: »Коме улар — 
а некоме и зобницу!«...

Газда Јова је скупљао пуномоћија за 
црвене својим ауторитетом судије. Али 
је све то било мало.

Дрвени нису умели да се »спусте у 
народ« као плави, а нарочито Којић, ко- 
ји »све задрма, где му нога стане«. Та- 
кав је човек требао црвенима, а не разни 
стручњаци, фразери и други.

— Којића? Зар Којића не знате? Пот- 
претседника плавих ? — питао би се у чу- 
ду неко од присутних у извесном дру- 
штву, лретресајући спортска питања.

Занимљив је био Којић као спортиста-. 
Био је славољубив. То га је натери^ало 
да је био необично вредан као ретко ко,

101



11
1

I!

I не би ли што више помогао своје плава 
друштво. • Није могао да стигне на оно- 
лико места, где је све бивао изабран у 
спортским клубовима. Био је члан у 
свима могућим и немогућим спортским 
форумима и нижеразредним клубовима. 
Али на потсавезним и савезним скупшти- 
нама, он је дрмао са тридесет до четрде- 
сет пуномоћија. Противу љега, односно 
плавог друштва, црвени нису, наравно, 
ништа могли позитивно постићи.

Само би питао, односно рекао:
— Хоћете ли или нећете да сарађујете 

с нама? То је наша добра воља, јер ми 
ћемо и без вас имати сигурну већину...

И ови не би пристајали. Гордост је по- 
беђивала.

Лепо им је говорио Којић:
— Ви господо, прво вашу кућу уреди- 

те, па онда тражите да уредите заједни- 
чку, потсавезну или савезну. Није ли 
вам јасна слика вашега шепртљанства, 
да сте се скоро пуна три месеца гложи- 
ли из седнице у седницу ради једне.ма- 
ленкости. А о другима и да не говорим.

Била је скупштина, па прошла! Ново- 
изабрана управа Потсавеза почела је 
рад. Према првенственом распореду тре- 
бали су прваци из три групе трећег ра- 
зреда, да одиграју по две утакмице изме- 
ђу себе по бод-систему за прелаз у други.

По мишљењу Матићевом, за љегов 
клуб, а и за друга два, да су били на њи- 
ховом месту била би то доста ризична
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ствар. Претстављао је незгоде са при- 
страсним судијама, слабом формом по- 
јединих играча и на крају-крајева нај- 
обичнијим пехом, који прати више пута 
и најславније тимове, и онда, у борбама 
бити или не бити. Један такав пех значио 
би пропаст за њих. Зар је то правично ? 
Једне целе спортске содине борити се за 
прво место, постићи га и, грешком или 
кривицом појединаца или неким мале- 
ром, остати у бубљу?

Зато је Матић благовремено и посте- 
пено упознавао све одборнике са којима 
је седео у Управи о ОЕОме своме гледи- 
шту. Једнога по једнога придобијао је 
за то да сва три првака аутоматски пређ; 
у други разред без дуплог такмичења.

На седници, када је та ствар била ш 
дневном реду, Матић је већ све упознао. 
Због тога је већини било познато, да у- 
след немања довољног времена, односно, 
да се са одигравањем закаснило, при- 
бегне повећању броја клубова у други 
разред и да сва три првака пређу у исти.

Али у исти мах, скочише као опарени, 
претседник Трговачког Стојановић и о- 
снивач Србије Ђока Живковић, којима 
Матић о томе раније није ништа говорио, 
јер је знао да ће бити противни. Први 
због тога, што је »33«-ћи преко њих из- 
био на прво место, а други што их је 
љубичаста чета једина победила док су 
били у трећем разреду као прваци.

Као да су се договорили у један глас, 
упадоше у говор Матићу:
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— Прозирне су ти намере, Матићу! Ти 
хоћеш без борбе твој клуб да преведеш 
у старији разред.

— Јес\ јес\ тако је! — добацивао је 
више пута Стојановић. — Има времена 
да се утакмице одрже. Када је било 
времена да се наша победа поништи од 
три:нула и нова одигра, биће и за квали- 
фикационе утакмице. Гледај ти његаг 
молим те! Е, нећеш мајциГ

И ко зна, докле би овако трештао, да. 
га не умири претседник Зарије.

Матић, који се није много освртао на 
добацивања ове двојице, излагао гје и да- 
ље хладнокрвно своје гледиште. На. 
крају говора он је завршио:

— На вама је, господо, да ову ствар 
добрс( проучите и праведно решење до- 
несете. Јер није право да ни један од 
ова три првака, случајем околности или 
ма чијом кривицом, остану неунапређе- 
ни. После тога, и сама размера по бро- 
ју клубова, није праведна, јер док трећи 
разред има седалднаест, дотле други има 
само десет...

— Дванаест! — поправи га Ђока Жив- 
ковић.

— Па нека је и дванаест! Несразмера 
је очигледна. Зато је потребно, уравно-' 
тежити их бројно — подједнако, јер и 
онако нема велике разлике између њих 
и зашто их одвајати високим зидом. А 
ја вас уверавам, да ћете на овај начии
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тгодмладити други разред и дати му ве- 
ћег полета и занимљивости, што ће, не- 
сумљиво, бити од веће користи по наш 
лоптачки спорт.

Када је Матић завршио, претседник 
Зарија се обрати одборницима, питају- 
ћи их:

— Шта мислите, господо ? Хоћемо ли 
остати при старом, то јест да распишемо 
квалификационе утакмице и свега један 
клуб унапредимо, или да прихватимо 
предлог Матића, односно, да аутоматски 
пребацимо три првака у други разред и 
приближно бројно распоредимо снаге?

Већина се изјаснила за Матићев пред-

Живковић и Стојановић били су ван 
себе од љутине.

— Честитамо ти на успеху! — доба 
цивали су му они заједљиво.

— Имате и на чему!
Нешић се смејао и, када му се указа 

згодна прилика, шапну Матићу повер- 
љиво:

— Ко је био у праву? Је ли корисно 
по клуб што си у !Управи?

—- Сасвим! Да нисам тебе послушао, 
од нашег напретка би био један велики 
знак питања.

— Е, зато буди паметан, па користи 
све пгго се користити може. Јер у упра- 
ви Потсавеза данас јеси сутра ниси. Сва- 
ко гледа себе!... Уосталом, тебе не тре-

лог.
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ба учити више. Као добар ученик ти си 
то делом већ и доказао.

После краћег одмора, Управа настави 
са даљим радом. Две три жалбе биле 
су решене и још неке администратизне 
ствари посвршаване.

Затим се претседник Зарије обрати 
свима:

— Господо! На крају ове наше вече- 
рашње седнице, хоћу да вам изнесем је- 
дну ствар, која се односи на све нас. Сви- 
ма је вама познато да је ова Управа коју 
ми сачињавамо, изгласана на последњој 
скупштини Потсавеза са простом већи- 
ном од четири гласа. Са правног гледи- 
шта, довољан је и један глас, али ми 
морамо поћи и са друге стране, и то чо- 
вечанске, дружељубиве и што је нај- 
главније са спортске као исправни спор- 
тисти, па закључити да међу нама нешто 
недостаје, што сматрам да и сами уви- 
ђате.

Недостаје нам оне добре половине, ко- 
ја је остала у мањини, а која нам је од 
велике потребе, ако се мисли ићи напред 
без икаквих трзавица. Ми морамо при- 
купити све снаге и ради тога, да би што 
успешније могли пренети .Савез у нашу 
средину. Колико сам ја могао дознати, 
њихова целина није крива, већ поједин- 
ци, ~што није дошло до споразума и за- 
једничке листе. Они показују добру во- 
љу да се дође до сагласности на прија- 
тељски и спортски начин. Ја сам са

!
;
:

п

1.1•1
ј

! 1

I :

'!
'I 106

I



своје стране, као претседавајући, по- 
здрављам ту акцију и препоручујем сви- 
ма вама да се по овоме начелно сложите. 
Како, и на који начин би се до споразу- 
ма дошло, могли би се о томе накнадно 
бпоразумети.

Свака претседникова реч била је од 
лрисутних пажљиЕо саслушана.

Нешић рече Матићу:
— Од ове седнице, па на даље, само ће 

се време трошити улудо.
— Зашто? — питао је Матић, не сећа- 

јући се одмах, шта је тиме Нешић хтео 
да каже.

— Почиње двобој плавих и црвених!..
— Аха!...
— Биће подметања, надмудривања!
— Па нека буде...
— Да, али ће цео спорт од' тога тр- 

пети.
Дискусија по овоме била је разнолика. 

Једни су били за споразум, други про- 
тив. Али ништа нису, међутим, одређено 
знали на који начин црвени мисле доћи 
до споразума. То је било поверено прет- 
седнику Зарији и другом потпредседни- 
ку Богдановићу да целу ствар продубе 
и као готову на идућој седници изнесу 
на решавање.

Благајник потсавеза Рајић је извршио 
расподелу прихода са првенствених у- 
такмица те полусезоне нижеразредних 
клубова, које Управни одбор без икакве 
дискусије и испитивања на крају седни- 
це одобри.
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Претставници малих клубова Живко- 

вић, Стојановић, Матић и други прими- 
ли су одмах од благајника за своје клу- 
бове припадајућу суму преко четири сто- 
тине динара.

После седнице Потсавеза једна већа 
група одборника пошла је улицом Кра- 
ља Александра у кафану »Алексинац« 
Браће Николића.

Обично би ту навраћали сваке среде 
по завршетку рада у Потсавезу.

Ту се и раније. одржавао састанак пла- 
вих и њихових пријатеља, на којима су 
се доносили закључци и претресале при- 
лике спортске до идуће наредне седнице 
Потсавеза. Што је код »Алексинца« 
сматрано за правилно и потребно, то је 
било и извршено службеним путем. Ово 
је био у неку руку горњи дом и што они 
реше, то је решено...

Плави код »Алексинца«, а црвени код 
»Три сељака«...

Два табора, од којих целокупни спорт 
испашта.

Ако је требало за нешто споразумети 
се у погледу Потсавеза и њихових лич- 
них клупских интереса, то нису чинили 
њихови опуномоћени елисери пред оста- 
лим претставницима многобројних клу- 
бова и у званичним просторијама, већ 
заобилазним путем и без њиховог при- 
станка. Црвени су долазили код «Алек- 
синца«, а плави код »Три сел>ака«.

Ту су третирана и питања око предсто-
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јећих преноса Савеза скоро сваке среде.
То се наставило и вечерас.
У гједном углу удобне и пријатне сале 

»Алексинца«, заузеше места за три са- 
стакљена стола љих дванаесторо. У са- 
мом зачељу седео је претседник Зарије, 
до њега претседник Надзорног одбора и 
плавих, уважени доктор Света Живко- 
вић, па, Рајић, доктор Андрејка, Богда- 
новић и остали.

Сви се прихватише мезелука и природ- 
ноц пића., које је било на гласу код 
»Алексинца«.

Рајић, као познати гурман наређивао 
је келнеру:

— Прво ^едну дуплу комовицу, а за- 
тим пола порције сјеничког сира са гла- 
вицом црна .хука, а затим једну пљеска- 
вицу од петнгест ћевапчића са више би- 
бера и...

— Доста, бр* Рајићу, провалићеш се!
— добациваху му смејући се, остали.

— Р1е бринитс ви!... То је тек почетак
— одговори им ?ајић.

— Па онда, — обраћајући се келнеру
— једну повећу ћ/лбастију на жару упо- 
ла печену и салату од парадајза, пола 
литра неготинског црног вина и мањи 
сифон соде!

— Није ни чудо, ито је толико оглад- 
нео! — рече један одприсутних. — Уби 
га брига нижеразредшх. Закључио је 
биланс расподеле прго.ода са њихових 
првенствених утакмицг. и скиде му се 
»терет са врата«...
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— Заиста, то није било лако!... — по* 
тврђиваше Рајић.

— А да ли је бар »тачно« извршенл? 
— намигну један на остале.

— Најтачније! На пару. Поједкни- 
ма сам већ исплатио, који су у Потсаве- 
зу. Само Матић ми стави примедбу да 
сам им, можда, наплатио већ једном на- 
плаћено полугодиште.

У томе, келнер донесе му шручени 
мезелук и пиће, и он приону са зеликим 
апатитом.

— А шта си му ти одговорио ?
— Уверавао сам га, да је то немогуће.
— Али ако идуће седнице докаже то 

признаницама!
— Онда су му потребне сге пркзнани- 

це од оснивања клуба до дакас. А да 
су их сачували, не верујем. Уосталом, 
наћи ће се изговор, па акз и то не по- 
могне, приредићу малу сцзну и ствар ће 
бити ликвидирана.

— Боље би било, да није приметио. 
Али старо је то цуњало. Видећеш...

У томе обрати њиховупажњу темпера- 
ментан разговор осталдх.

Доктор Света разлзгаше Зарији и о- 
сталима, који га пажљиво слушаху:

— Ви сте одређенк и господин Богда- 
новић да споразум оа њима изведете као 
најпогодније личнозти. Али то треба на 
здравој осиови сгрбвести без икаквих 
доцнијих трзавиц*, да нам не би сметале 
при преносу Савсза.
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— Важно је знати на којој бази би се 
то догодило. Да ли имамо одрешене ру- 
ко ја и господин Зарије? — питаше до- 
ктора Свету господин Богдановић.

— То и јесте најглавније. Пре свега 
и на сваки начин требало би избећи ван- 
реднт* скупштину у овој мучној спорт- 
ској штуацији. Већ то спровести путем 
кооштрања њихових људи којима они 
буду дали поверење да их заступају, а 
ми ћемс у том случају повући наше љу- 
де из Погсавеза, који ће истовремено по- 
днети осоавке.

— То јс најбоље! — потврдише сви.
Доктор Света, разлагаше даље:
— Али једно треба избећи: да међу 

људима, које мисле делегирати за Пот- 
савез не буде Бора, новинар.

— Због чега? — чу се једаи глас, док 
су остали ћугали.

— Велика -је вредност, али... Ја ми- 
слим, да они имају кудикамо способни- 
јих људи...

— Вероватно, — потврди Зарије, али 
шта можете вк противу тога, када они 
њега сматрају за најспособнијег и коли- 
ко сам ја дознш, одредили су га као 
првог, који са њтхове стране има упасти 
у Потсавез!

— Ми не морачо на то пристати, — 
убеђивао је доктор Света сакупљене.

— Али, једно, господине докторе, гу- 
бите из вида. Да би баш преко њега, 
односно преко његошг дневника, који је
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најраспрострањенији и најрадије читан 
у нашој земљи, на коме је он главнз 
сарадник рубрике за спорт, могли п> 
стићи много више са њиме, него ли ии 
сви. Његова пропаганда преко лгста 
за пренос Савеза била би од пресудног 
значаја. Ја сматрам докторе, да је Ваше 
мишљење о Бори, погрешно. Он јз вео- 
ма агилан и добар спортски радшк.

Доктору Свети и свима били с/ јасни 
и необориви противдокази претседника 
Зарија, који је у најтежим трнуцима 
умео да се снађе и сваку ства? постави 
на своје место.

Доктор Света одговори иакс нерадо:
— Па нека буде и тако. Само ако је 

корисно за нашу спортску сшар.
Било је већ око два часа њ>ћу, када су 

се разишли кућама.
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ГЛАВА ШЕСТА

СЛИКЕ И ПРИЛИКЕ

И у овој глави се развијају даљн до- 
гађаји из претходне главе, само у то- 
ликој жестини, да умало и столица 
није имала посла ради прибављања 
сатисфакције због нанетих »клевета« 
благајнику Потсавеза Рајићу. Прот- 
седник Зарије и господин Богдановић 
успевају да привремено измире пла- 
ве и црвене, који улазе у Потсавез 
путем кооптирања. ?Кртва споразу- 
ма плавих и црвених био је, главом 
и брадом, чика Зарија, који је после 

тога поднео оставку.

Сутрадан, преко Матића сви чланови 
клуба су били дознали за унапређење 
свога клуба, за прелазак у други разред.

Одушевљењу и нади о најблиставијој 
будућности није било краја.

Сви су осећали поштовање и неизмер- 
ну, одану захвалност према Матићу. На- 
рочито играчи, са којима је увек пажљи- 
во поступао. Они су били убеђени, да је
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он њихово започето дело на зеленом по- 
л>у довршио потпуним успехом за зеле- 
ним столом. Тако је помогао и првацк- 
ма из оне друге две групе, јер по вред- 
ности и они су то заслужили.

И овог пута био је један од незадовољ- 
ника међу играчима леви халф Ђура 
Живановић. Био је слаб на плућима и 
Матић му је увек говорио, у његову ко- 
рист, да када се нађе добра замена за 
њега да ће испасти из тима да не би сво- 
је здравље коначно упропастио. Играо 
би првих двадесет минута и онда би кло- 
нуо. Већина играча је била истог ми- 
шљења. Само Мукић и Бркић нису били 
са тиме сагласни.

И зато су сви троје пол&ко одмицали 
од њега. Мукић је саосећао добру вољу 
Ђурину за опстанак у тиму, али није мо- 
гао да увиди његову неспособност због 
плућне болести као играча, пошто је и 
сам био неспособан за лоптање. Једном 
је одиграо левог халфа, исто место које 
је Ђура играо, у једној пријатељској у- 
такмици, на заузимање Бркићево. Од 
тада није више заиграо. Чуо је, како су 
га деца и одраслији исмевали, да је у 
игри укочен и да су му ноге као од др- 
вета. И слабији, по природи закона, у- 
век слабијега и штити. Тако се сва тро- 
јица нађоше на једној линији.

Ђура се из бојазни да не испадне из 
тима, свима жалио, а нарочито старијим 
члановима, који у то време нису били у
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Управи клуба, као Богољубу Мрцајло- 
вићу, ЛСивоти Пројићу и Васи Аџићу. И 
тако се негодоваље Ђурино пренесе и на 
све људе.

Матић је увек био искрен. Шта је и- 
мао критиковати и рећи, говорио је на 
лицу места, у очи. Ђура је био сушта 
супротност. На први поглед дружељу- 
бив и приступачан, изгледао је да је и 
објективан, али времеком се показало да 
је неискрен и да воли препричавати, као 
нека пиљарица. Све што би видео и до- 
знао дошаптавао би, изврћао ствари, ка- 
ко је он мислио да је најбоље Мрцајло- 
вићу, Пројићу и Аџићу.

Али љегова подмукла подметања на- 
стала су тек онда код ове тројице, када 
Матић није хтео његовог пријатеља да 
пусти да бесплатно уђе на једно матине.

Говорио им је како се Матић и Мукић, 
иако је овај био његов пријатељ, користе 
клупском благајном и проводе на рачун 
матине-а.

О овоме је Матић дознао од једног 
свог пријатеља, коме је Аџић то у пове- 
рењу рекао.

Мислио је да их оптужи. Зар он то да 
чини, који је све чинио и жртовао за 
клуб и да ће се до краја живота жртво- 
вати, како је свима говорио, и који се са 
осталима стоички и ропски старао подно- 
сећи хладноћу у предпросторијама, 'где 
су се одржавала матине-а и вршио своју 
дулшост исправно и потпуно бесплатно.
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Али од тужбе је одустао. Требало је и- 
мати сведоке. И пријатељ, који му је то 
саопштио, постепено се правдао да ни- 
кад није сведочио и да не воли да излази 
пред суд.

У клупском локалу кафане »Сибири- 
ја«, где се после разиласка са »Осветни- 
ком« опет преселише од »Малог Ројала« 
и газда Ћире Здравковића, састали су се, 
као и обично, Мукић и Матић.

Када је Мукић нешто говорио о Ђури, 
Матић се сети свега и плану:

— Замисли, само Мукићу, дочуо сам 
да нас двојицу поједини чланови клеве- 
тају да злоупотребљавамо клупску бла- 
гајну и да се проводимо на матинеима.

— Зар је то могуће?
— Ето, као што ти рекох!
— Који су то чланови? Уз то још 

спортисти?
— Ђура...
И испричао му је све, колико је знао.
Мукић, још не верујући рођеним уши- 

ма, рече:
— Па зар су Мрцајловић, Пројић и 

Ац&ћ могли примити најобичнију кле- 
вету за истину?

— Изгледа тако! Него оставимо то на 
страну. Говорићемо накнадно о томе. 
Да ли су ти све признанице при руци од 
уписа у чланство Савеза нашег клуба и 
плаћене чланарине до данас?

— Јесу! — одговори Мукић, — у клуп- 
ском орману.
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— Врло добро! Потребне су му да 
сравним нешто.

Мукић их убрзо предаде Матићу, пи- 
тајући га:

— Због чега су потребне?
— Примио сам синоћ приход од првен- 

ствених утакмица. Благајник Рајић за- 
држао нам је сто двадесет и пет динара 
на име половине чланског улога, иако 
се ја сећам да је то већ једном напла- 
ћено.

Погледавши на признанице, он се уве- 
рио да је у праву када је тврдио да је то 
полугодиште наплаћено.

— Ево, проверис и ти Мукићу, да ли 
сам ја у праву, да је улог за ову годину 
наплаћен.

— Па наравно да јесте! — одговор1 
Мукић и не гледајући у признанице. Јг 
сам тада био у Потсавезу клупским по- 
слом, када је наплатио.

Матић му пружи нову признаницу за* 
исту годину и остатак новца од прихода.

— Шта је ово ? — питаше он зачуђено. 
— Да није то нека грешка? Или...

— Намерна грешка!...
— Како ?
— Изгледа ми да им треба доста пара* 

за пренос Савеза. Па као веле: овако је 
најбоље. Педесет и три клуба по сто 
двадесет и пет динара...

— Али ако се клубови нижеразредни 
солидаришу?

— Неће! То смо само ми приметили.
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— Па шта мислите? Хоћете ли тра- 
жити да се укинута сума поврати?

— На сваки начин. Не само нама, већ 
и осталим клубовима.

Са одлучним изразом на лицу, Матић 
настави:

— Шта велиш по целој овој ствари? 
Како теби то изгледа?

— Доста шкакљиво!
— И ја мислим...
Матић се мало замисли и затим про- 

говори као за себе:
— Нас сумњиче и клеветају да се ко- 

ристимо клупским парама! Највећа под- 
лост што се само замислити може!...

— Шта да му радите. Такво је време 
данас настало! Поштени и исправни 
спортисти увек страдају. Него сад се 
сетих, стигло је једно писмо за Вас, Ма- 
тићу.

— Од кога?
— Изгледа ми, да је од Крсте. Ути- 

снут је печат Дубровника.
Писмо је стварно било од Крсте. Пре- 

познао је одмах његов рукопис на ко- 
верти.

Оно је гласило:

Јј

Драги Матићу!
Не знам какви Вас разлози руководе да сте 

престали да ми се јављате на моје дописе. 
Данас се реших да Вам напишем ово писмо, 
иако ми на два последња нисте одговорили. 
Добивши данас карту од једног познаника,
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био сам јако забринут за опстанак нашег 
клуба, који, како ми изгледа, слабо напре- 
дује на зеленом пољу. Чињеница, која ме 
на то нагони, јесте та да сте престали са до- 
писима, јер да имамо успеха, Ви бисте ми 
јављали већ то чешће. Овако слутим нај- 
горе.

Ви знате, колико смо ми улагали труда и 
воље да клуб буде у сваком погледу на до- 
стојној висини и материјално обезбеђен. А 
данас? Ја не знам о клубу ништа опширни- 
је, па, наравно ни разлоге, може бити, који 
су клуб довели овако ниско на зеленом по- 
љу, на коме све виши тамни љубичаста боја. 
Материјално, пак, не знам, да ли стојимо 
добро и да ли се матине-а одржавају даље? 
Да ли постоје секције, које су основане? Ка- 
ко дилетантска група и ко је њен.вођа? Ка- 
кав тим наступа и ка коме смо месту? Има- 
ли изгледа на успех? Све ово непознато ми 
јз. Од мога одласка у Дубровнкк ништа «е 
знам детаљно о клубу, за који сам, мислим, 
свесрдно радио, и за који мислимо радити к 
даље.

Ја знам и убеђен сам да Ви још увек ра- 
дите предано за клуб за који сте увек и ра- 
дили — остављени више пута сами без са- 
радника — до гнајкаснијег доба ноћи, било 
то заказивање утакмица или отпразљајући 
клупску кореспонденцију најсавесније.

Ја Вас молим да не дозволите да клуб опа- 
да, сада, када би требао напредовати и пре- 
ћи у старији — други разред.

Очекивао сам да добијем премештај .за -
ГГ.ХЛСКА
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речну флотилу у Земуну, али отишао је онај 
који је имао више среће. Ради тога се нисам 
хтео пријавити ни за један клуб у Дубров- 
нику рачунајући да ћу се повратити своји- 
ма. Међутим, као што видите, у томе нисам 
успео. Ни данас не играм, нити мислим и- 
грати овде за који други клуб као верифи- 
цирани играч, већ, играм онако да >не бих 
заборавио сасвим лоптање. Играм по неки 
пут, као гост, за један дубровачки клуб.

Дакле, нема сумње, утакмице које су оди- 
гране ове сезоне, изгубљене су, али се зато 
претстојеће могу добити, ако се момчад за- 
узме, а Ви их добром вољом упутите у бор- 
бу за напредак. Да! То је могуће. Можете 
Ви рећи на ово што хоћете, али је ипак тако.* 
има и до вас — управних тела — доста кри- 
вице, за раније тешко и критично стање клу- 
ба, које је, свакако, наступило због и сувише 
подмлађеног тима. Не заборавите да се је- 
дан Ђокица не може увек наћи, јер у сто- 
тини један, и да увек »Мајка не рађа таквог 
играча«. Надам се, да ћете разумети мој 
апел и учинити све да љубичаста боја једном 
сине и да се оно што се једном постигло не 
руши, што би нас, свакако, довело до про- 
'пасти, јер када се већ почне падати на ниже, 
онда нас нико не подиже на више. Нисмо 
ми професионалци, да бисмо са парама мо- 
гли преко ноћи саставити одличан тим. Мно- 
ги ће, у несрећи, пожелети и порадити на 
'томе да се клуб растури, мислећи: »после 
одмах, имам права играња!« Они не знају 

•— част појединцима — како је то витешки
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бранити боје једнога друштва у коме је и 
за које се треба увек предано борити, а не 
данас овде, сутра онде, јер то је највећа 
поквареност код играча. Ја знам, да, док је 
Вас у клубу, до расцепа не може доћи ника- 
да, већ се само може ићи ка слози и напрет- 
ку. Пишите ми опширно о клубу.

Поздравља Вас и поштује
Дубровник, 10 септембра 192*

Прочитавши писмо, Матић се чудио да 
овај није примио његова писма, која му 
је слао скоро сваке недеље. Најзад, се- 
тио се да је заборавио да стави на пи- 
смо нову адресу, иако га је он о томе у 
последњем допису известио.

У његовим очима, Крста постаде пра- 
ви спортиста, иако тврдоглав, ипак ис- 
крен и поштеног срца.

То своје мишљење није крио од Му- 
кића, већ' је истицао Крсту као правог 
спортисту у сваком погледу.

Одговорио му је још исте вечери. Из- 
међу осталога, писао му је: »Твоја сум- 
ња да је клуб у опасности, неоснована је. 
То |је само грешка твоје старе и нове а- 
дресе, коју сам ја заборавио. А ти се 
драги Крста, не брини ништа за будућ- 
ност клуба«. Описао му је све потанко, 
као и то, да је подмлађени тим испунио 
његове наде, а нарочито Ђокица.

И писмо завршио са спортским: »Здра- 
во!«....

К р л е
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Преговори са црвенима, као што се 
причало, текли су повољно. Изгледало 
је да ће све бити у реду: и вуци сити 
и овце на броју!...

Прва среда, која је наишла, затекла је 
све просторије Потсавеза пуне, пре него 
што се имала одржати седница те вечери.

Било је три четири групе, и у свакој 
по шест до седам присутних. На први 
поглед, изгледало је да су сви срдачно 
и пријатељски разговарали.

У једном углу, за једним столом, и 
једним отрцаним канабз-ом и фотељом 
седели су у интимном разговору доктор 
Света, претседник Зарије, адвокат Закић, 
благајник Рајић и други потпредседник 
Богдановић.

— Ето, видите, — говорио је присут- 
нима Зарије, — да се ипак добром вољом 
и искреношћу, дошло до једног брзог и 
солидног споразума, хоћу рећи и без го- 
дишње ванредне скупштине.

— Зато можемо и очекивати добре ре- 
зултате за пренос Савеза код нас. Јер 
удружене снаге, компактне, много зна- 
че — говорио је доктор Света.

Господин Богдановић ће на то:
— Сва срећа и јесте у томе, — по- 

тврђивао је. — Само још ако се и штам- 
па придружи нашој акцији.

У томе је већ и време наступило да се 
отпочне са седницом.

Одборници пређоше у салу за седнице.
Претседник Зарије ставио је у ду-
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жност свима референтима разних спорт- 
ских жупа и заједница да одмах прегле- 
дају акта у својим блоковима и да по 
истима одмах ставе своја мишљења, ка- 
ко се са радом не би одуговлачило, и да 
би се и по осталим актуелним питањима 
још вечерас могли донети потребни за- 
кључци.

Због важности ове седнице сви одбор- 
ници били су присутни. Међу њима и 
одборник Коста Хаџи из Новог Сада.

Интересовање је било велико због спо- 
разума.

Претседник Зарије објави почетак сед- 
нице. Благајник Рајић као први, подно- 
сио је извештај о исплати прихода ниже- 
разредним клубовима.

Изјавио је да су сви претставници клу- 
бова, који су имали уредне потврде од 
својих управа, подигли приход, као и да 
је од свих наплатио половину чланарине 
за Савез.

Дакле, нико није ништа приметио од 
клубова, мислио је Матић, и нека сета 
пређе му преко лица.

Већ се хтело прећи на даљи рад када 
се Матић јавио за реч.

Претседник Зарије му одобри:
— Има реч, г. Матић...
— Господо, чули сте, према самој из- 

јави господина благајника, да је напла- 
ћен од свих клубова полугодишњи улог- 
за ову годину.

Рајић пребледе.
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— А ја господо, имам у рукама доказе 
непобитне, да то није требало учинити, 
пошто је то већ једном наплаћено. Ја 
мислим да једна спортска година нема 
три полугодишта, већ само два и да је 
клупски годишњи улог само двеста и пе- 
десет, а не тристотине и седамдесет и пет 
динара...

— Докажи то!... — прасну као бомба 
благајник Рајић и поцрвене као рак.

Матић се није дао збунити његовом 
виком, јер га је знао као напраситог чо- 
века и лармаџију. Он извади прве две 
признанице, дајући их претседнику.

Рајић тек сада паде у ватру:
— Хуљо једна!..., Ти да окаљаш моју 

част... Знаш ли ти бре, да сам ја...
— Господине претседниче, молим Вас, 

да господина опоменете да ме не вређа...
У муњевитој брзини Рајић подиже сто- 

лицу и чуо се његов јаросни глас:
— Сад ћу ти просути мозак!...
Који су били најближи поред њега са 

тешком муком га зауставише, отевши му 
столицу, умирујући га, али је он још 
непрестано праскао:

— Балавче један... Глупане... Ти си 
мк неки заштитник нижеразредних...

Претседник Зарије га опомену два три 
пута, док најзад не лупи снажно по зво- 
ну и пуним гласом викну:

— Доста већ једном, господине Раји- 
ћу... . Бићу принуђен да Вас удаљим са 
седнице.
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Тек после ове енергичне опомене он 
ућута. И мало смирено рече:

— Само са тим двема признанидама 
не може се ништа доказати. Вероватно 
да је по љима наплаћено неко полуго- 
диште из ранијих година.

Хаџија, који је из једног угла са ад- 
вокатом Закићем мирно посматрао цео 
догађај, приђе ближе столу и погледа 
признанице, које су биле испред прет- 
седника.

— Оне гласе за ову годину, господине 
Матићу, али и ја се слажем са благај- 
ником, могуће, да је за неко раније по- 
траживање наплаћено?

Сви уперише погледе на Матића. Ра- 
јић се помало враћао старом изгледу 
После ове претпоставке, лице као да м 
се озарило. Помислио је да Матић си 
гурно није могао наћи све признанице, 
и то би га спасло. Окуражен, већ је хтео 
тражити да му се Матић извини...

Алц истога тренутка још више пре- 
бледе.

Матић извади још три четири призна- 
нице. Пружајући Хаџији, он се обрати 
претседнику:

— Ево, ту имате признанице од осни- 
вања нашег клуба до данас. Баш ме је 
то и нагнало да целу ствар покренем. 
Благајник није смео тако да се покаже 
пред целом седницом. Требао је да ме 
до краја мирно саслуша као интелиген- 
тан човек. Шта би се рекло за нас ра-
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днике, када би пошли његовим путем...
— Остави ту придику... — прекиде га 

Рајић.
Матић, и необазирући се на његово до- 

бацивање, говорио је и даље:
— Дакле, господо, иако сам устао да 

докажем да је нешто два пута наплаће- 
но, не значи то одмах да сам хтео указа- 
ти прстом на благајника да је непоштеи. 
Могуће, да је нека грешка у двојном 
књиговодству... — Двојно књиговодство 
је нарочито нагласио.

Хаџија, који је дотле проверио при- 
знанице са Закићем, пришао је Рајићу 
ближе и својим баритоном рекао:

— Драги мој Рајићу, признанице по- 
казују, да је Матић у праву! Шта ћемо 
сад? Могуће да ниси крив а исто тако 
и Матић још мање. Изазвао си сукоб и 
увредио човека...

Рајић такође пређе погледом по при- 
знаницама, и увери се да је тачно као 
што је Хаџија утврдио.

— Да ли је могуће? — питаше се он 
као у неверици.

— Сигурно! Признанице доказују, — 
добаци претседник Зарије. Пошто су сви 
били сагласни, било је наређено Рајићу 
да поврати новац, што овај учини, пра- 
вдајући се:

— Не могу ја знати све, шта су ранији 
благајници пре мене наплатили, а шта 
нису.

— У реду ствар, Рајићу! — смејући се
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рече му Закић. — Потребно би било да 
се човеку извиниш.

— Иије потребно, — одврати му Ма- 
тић, примајући сто двадесет и пет дина- 
ра и питаше се, да ли ће и остали ниже- 
разредни клубови примити натраг ту 
суму?

Када се са адвокатом Закићем издво- 
јио у страну, овај му рече:

— Немојте му замерити. Такав је он. 
И раније, док ви нисте били у Потсавезу, 
приликом једне критике, не сећам се баш 
на шта се односило, а то му није ишло 
у рачун, и на мене је био потегао столи- 
цу и хтео да »проспе мозак!« Иначе ни- 
јс рђав. Другар је...

— Верујем, господине Закићу, да је 
тако, као што Ви кажете. Али шта би- 
сте рекли на то да је он у праву, а овако 
ствар је »легла« и осталим клубовима 
неће бити повраћен новац. Скоро сви 
мали клубови могли би за те паре купи- 
ти по један пар футбалских ципела...

— Ја држим, да хоће!...
— Знак питања. . Да не постоји пренос 

Савеза и да верујем. Овако не!... По- 
требне су им паре... Зар не?

Закић је ћутао. Видео је, да је са Ма- 
тићем узалудно о томе говорити. Ма- 
тићу је било познато да београдски спорт 
односно сви терети, падају на нижера- 
зредне клубове...

Административни посао Потсавеза бли- 
жио се крају. Затим претседник и го-
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сподин Богдановић реферисали су о пре- 
говорима са претставницима црвеиих.

Нико није био против.
Али, када је споменуто да се према 

томе имају кооптирати три члана и да је 
потребно да исто толико одборника пре 
тога поднесу писмене оставке, изазва не- 
годовање код добре половине.

Неко добаци:
— Једно сте говорили, а друго ство- 

рили!:..
Хе... али ова половина одборника није 

свраћала код »Алексинца« после седни- 
це Потсавеза, и није знала за договара- 
ња осталих чланова Управе. Према то- 
ме и није чудо што је наступио овакав 
неспоразум на седници.

После тога бојазан, од-чега се сваки 
плашио, била је што од плавих нико ни- 
је подносио оставку, као што је било го- 
вора. Свакоме је годило да седи на вр- 
ху са којег се дели спортска правда.

Видећи узнемирење и неповерење ве- 
ћине, у претседнику се ствараше све већа 
решеност да поднесе оставку. Иије мо- 
гао да схвати оволику узрујаност од- 
борника.

Он то мора успети, па ма и себе жртво- 
вао. Ваљда ће онда одборници увидети 
сву тежину стања, и да одборничка ме- 
ста не треба да буду камен сметње.

Прешао је у другу собу, и написао 
кратку оставку без мотивације.

Када је деловођа Џора предао оставху
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секретару, чика Зарија већ више није 
био у потсавезним просторијама.

Оставка претседника све је умирила. 
Она је била неопозива, јер није хтео да 
се више узнемирује. Сада је свима би- 
ло јасно да је кооптираље црвених не- 
миновно и потребно.

Као што је и раније говорио, чим спо- 
разум наступи, његово место нека се 
сматра упражњеним.

Хаџија је остао доследан својим речи- 
ма. Поднео је оставку. Два су места би- 
ла упражњена. Да ли ће се још когод 
појавити са добровољном оставком? Зар 
тај толико очекивани споразум, који их 
је два месеца из седнице у седницу му- 
чио, да пропадне само због два одбор- 
ничка места?

Али, плава господа која су највиш« 
пропагирала споразум са својих столиц; 
ни да се помере. Можда су мислили, д^ 
ће им већина и у споразуму затребати. 
Практични људи. Клин се клином изби- 
ја, како вели народна. Боље нека се у- 
клоне они из доњ$ куће, шаренкасти, ко- 
је су плави бирали само на својој листи, 
да би се рекло, да су у Потсавезу засту- 
пљени сви клубови, који желе лојалну 
и стваралачку сарадњу, и тиме одбили 
оговарања црвених.

У овој мучној ситуацији, са претсед- 
ничког места, које је заузео први пот- 
претседник Божа Тодоровић, зачу се пи- 
тање:
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— Према правилима савезним, прет- 
седник се не може кооптирати. То вас 
упозоравам, да отворено одговорите, да 
ли сматрате за потребно да се сазове 
скупштина или да ја, као његов заменик, 
водим и даље Потсавез?

— Није потребно сазивати скупштину 
— одговорише неколицина.

— Онда је потребно још два места у- 
празнити!...

И два нижеразредна претставника пре- 
бацише из Управног у Пословни одбор.

Сутрадан, у службеним вестима Пот- 
савеза окружнице те и те, тачке те, ста- 
јаше, да је претседник Зарије поднео о- 
ставку услед преоптерећености посла на 
свој положај, као и за Хаџију да му је 
немогуће у кратким размацима долази- 
ти из Новог Сада. Мотивација за прет- 
ставнике нижеразредних било је у две 
речи изражено: »По потреби«. На њи- 
хова места се кооптирају следећа госпо- 
да: Маринковић, Стоиловић, Јовановић 
и тако даље...

Толико у службеном делу. Међутим, 
на челу листа писало је:

»Давно очекивани споразум постигнут 
је. У будуће, плави и црвени наћи ће 
се на једној исправној спортској линији, 
која ће бити од огромне користи по лаш 
спорт!...«

:ј: *
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Време је брзо одмицало. Лето, као да 
је трајало један дан, тако је неприметно 
прохујало да би направило места својој 
следбеници, раној јесени.

Јесеи је за све привлачна. Сељаку да 
убере плод са својих љива, винограда и 
воћњака. Деци, да у школу пођу. Пе- 
чалбарима, да крену кућама као и птице 
селице истовремено. Димничарима, да 
надокнаде изгубљено лето. Девојкама 
да поступе по народној песми:

Јесеи стиже, дуњо моја —
Јесеп рапа...

Па када је јесен за све тако од неоце- 
њиве вредности, каква ли је тек за фут- 
балере?

Она за њих значи почетак спортске 
године. Почетак успеха или неуспеха. 
Или бити први или последњи. Онда кре- 
ну сви клубови са својим најбољим ти- 
мовима у борбу, за коју се спремају пре- 
ко целог лета, да опробају своје снаге у 
првим сусретима...

За њих је јесен најмилији период вре- 
мена. Све у знаку почетног обртања, па 
куд се одкотрља... Прво, друго... треће 
место и т. д. Ко зна?...

На целој земљиној округлини с јесе- 
ни, укрсте се стотину хиљада ногу у 
славу округлог предмета.

А тек радости једних навијача и разо- 
чарања других, неописиви су. То није-
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дан писац не може описати. И они сим- 
патишу и имају своје хероје. А успех 
њихов их одушеви који могу, донекле, 
пренети на хартију. А шта да кажемо 
за неуспех, и то катастрофалан, да ли 
би били у стању и то да опишу?...

Округлина је недокучива и каприцио- 
зна. И ко реши квадратуру круга, биће 
феномен свих времена, како то научници 
веле. Она је за њих Гордијев чвор, око 
чега се све обрће! Решењем квадратуре 
круга, како они мисле, решиће се све, 
што се досад није могло решити за спас 
човечанства. Доцније, она ће бити тако 
једноставна, као што су деци разне и- 
грачке од плеха, олова и дрвета!...

У ствари, квадратура круга је земља 
и сунце! Научници су утврдили, да се 
$емља окреће око сунца и да је сунце 
непокретна маса. Али, откуда то, да 
непокретна маса, која се зове сунце, даје 
живота округлој покретној маси — 
земљи! ?!

Према томе квадратура круга је — 
сунце!... Њени зраци су тачно и пре- 
цизно лрорачунати, који дају живота и 
најмањем црвићу земљине лопте!...

А данас, обрће нас та квадратура кру- 
га свом тежином својом... А живот на 
овој напаћеној земљиној лопти не би 
требао да буде кулук, већ благостање...

Свака округлина је радост! У по- 
четку... Доцније, већ како се котрља. 
Ажо се вешто убаци — радост, у против-
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ном — жалост. Зар се будуће мајке не 
радују својој округлини? Деца малој 
гуменој лопти? А лоптач својој лопти? 
Зар мушка деца не значе за своје роди- 
теље два цела бода, зато што ће се успе- 
шније обртати по овом мучном времену 
велике кризе? Зар се трамваји, аутомо- 
били и железнице не котрљају на својим 
округлииама, односно точковима? Зар 
авиоии и пароброди ие клизе својим ста- 
зама помоћу округлине — пропелера? 
И онда није никакво чудо, што је цео 
свет у округлом обртању.

Напослетку и глава је округла, која 
мисли и ствара, а такође и око, које цео 
свет посматра...

Матић је мислио:
— Прелазак у други разред је оства- 

реи. Сан се претворио у јаву. Како ли 
ће се наши показати у нозој средини? 
Да им неће наш подмлађени тим послу- 
жити за поткусуривање боље голдифе- 
ренције? Сви су нам противници добри. 
Ни за једног се ке може рећи: »са њима 
ћемо лако!«

У недељу се има одиграти прва пр- 
‘ Еенствена утакмица са Србијом, старим 
ривалом још из трећег разреда. Још два 
дана их је растављало само до утакми- 
це. Ради тога је код свих чланова клу- 
бг наступила нервоза, али и велико оду- 
шевљење да се победи.
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Уочи недеље, један пријатељ клуба у- 
позори Матића:

— Будите обазриви и немојте дозволи- 
ти да вам подвале. Они ће против вас 
извести најбољи тим. Будите истрајни 
и у прво време ограничите се само на 
одбрану.

Ово је имало дејства, које се пренело 
преко њега и на играче.

Када је сванула недеља, пуна јесење 
чари, затеклеС је оба тима спремна за 
борбу на игралишту црвених.

На трибини поред Матића седела је 
скоро цела управа Србије. Били су ра- 
сположени. Нарочито Атанацковић, Ђо- 
ка Живковић и Јовановић. Са њима су 
били благајник Рајић и потпредседник 
Богдановић.

Посматрали су тимове и ценили поје- 
дине играче.

Атанацковић је хвалио њихов тимг 
пред Богдановићем:

— Капиџија нам је одличан. Бекови 
Драгош и Аврамовић, непрелазни. По- 
гледајте само. Само да главама одбија- 
ју лопте, па их противнички фор не би 
могао прећи. Средњи ред поуздан и по- 
жртвован.

Оволиким хвалисањем би привучена 
и Рајићева пажња.

— И јесу лафови! Зар не господине 
Богдановићу? Сви су вишљи и развије- 
нији од њих за читаву главу!...
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Атанацковић расположен Рајићевим 
одобравањем, настави још живље:

— А навала? Верујем, да би је и пр- 
воразредни клубови пожелели. Од ле- 
вог крила Зорана па све до десног кри- 
ла одлични. Иарочито Николић, вођа 
навале. Видећете већ...

Стварно их је било милина гледати и 
то још у небесно-плавим новим дресо- 
вима. Дивна слика лепо развијених мла- 
дића.

А С. к. »33«-ћи у љубичастим дресо- 
вима и белим гаћицама, такође сви у но- 
вим стварима, одавали су слику младо- 
сти и великог полета. Зауставише се по- 
гледи многих гледаоца на сићушним по- 
јавама њихових играча. Није се знало 
ко је од кога мањи. Да ли Ђокица од 
Жилета или Геша од Крсте, који је тих 
дана дошао на отсуство да помогне своје 
у почетку...

Матићу се стално врзмало по глави, 
зашто га је онај његов пријатељ опо- 
менуо да буде обазрив?

Мора да има нечега. Не би га он ина- 
че опомињао. Шта је то могло бити? 
Радозналост му не даваше мира. На све 
је лазио и отварао добро очи.

И нехотице паде му поглед на левог 
бека, једног високог младића, кога до- 
тле није виђао у њиховом тиму. Некако 
је био одвојен од осталих, као да се хтео 
сакрити од њих.

Али шта ту може бити подозривог?
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Сигурно један од нових играча, помисли 
Матић и одагна сумњу од себе.

Утакмица је почела живим темпом са 
њихове стране. Љубичасти су се успе- 
шно бранили. Ноге Микине и џина Бо- 
јовића, који је једино од свих л>убича- 
стих играча био корпулентан, а донекле,. 
и главе имале су пуно посла. Крста је 
разарао успешно. Он и Мика били су 
најбољи. Како су хтели, тако су бара- 
тали лоптом.

Рајић намигну Богдановићу, и погле- 
дз. на Матића, који је са највећом па- 
жњом посматрао утакмицу.

— Добро се држе, ови твоји.
— Само да не малакшу, — одговори 

Матић тек реда ради, јер се био сав пре- 
дао утакмици, која је бивала све за- 
шмљивија.

Центрирану лопту са десног крила, 
Ликолић спроведе одмах левом крилу 
Зорану, који из велике даљине из виса 
постиже неодбрањив гол.

—< Гол!... — заграјаше навијачи Ср- 
бије. Један од њих, који је стајао иза 
самог Матића, кликну:,

— Ово је тек први!...
Други, још ватренији навијач, као да 

је певао:
— Биће пола туцета...
Матић је ово подносио стојички. Те- 

шило га је, да се има још играти.
Рајић раздраган, што му се указала. 

прилика на овако згодан начин да се
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реваншира за оне признаниде трећег по- 
лугодишта, почео је Матића да задир- 
кује:

— Шта је ово бре? А?... Нисам се 
надао...

— Ни ја... — одговори му Матић хла- 
днокрвно.

— Ја сам мислио, да ће се прва поло- 
вина игре завршити нерешено.

— Има времена и за изједначење као 
и за победу.

Поглед му паде још једном на њихо- 
вог левог бека. Био је непрелезан. Коп- 
кало га је да дозна како се зове.

— Јелте Рајићу, Вама је пре игре А- 
танацковић причао о своме тиму?

— Јесте!
Да ли би ми могли рећи, како се зове 

њихов леви бек, нешто ми је непознат.
— Југовић...
— То презиме још нисам чуо. Изван- 

редан играч.
При прегледу исказница, Матић се до- 

бро сећао да у списку играча њиховог 
тима, такво презиме није било уведено. 
Посве сигурно на месту левог бека је 
ттисало читко:

— Аврамовић!...
И би му јасно да се ради о шверцова- 

њу играча. Не би га пријатељ упозо- 
рио на то.

Полувреме се завршило са један нула 
у њихову корист.

Играчи оба тима упутише се чесми да

л СНА‘нмк дкдаж-



се умију и расхладе. Ђокица је тражио 
погледом Матића. Када га је спазио, 
приђе му журним корацима.

— Матићу!... Да ли сте запазили њи- 
ховог левог бека?

Матић климну главом у знак потврде.
— У списку играча је заведен под пре- 

зименом Аврамовић!...
— То је лаж, — плану Ђокица.
— Па како се онда презива? — пи- 

таше Матић правећи се да не зна љего- 
во презиме.

— Југовић. Познајем га врло добро. 
Родом је из Крушевца и члан је активни 
тамошњег Цар Лазара. Безброј пута 
сам био у њиховој кући као гост.

— Да се не вараш, Ђокице? Да није 
то неки сасвим други младић. Постоје 
сличности.

— Моје се око не вара. Уосталом, у 
игри ме је препознао. Говорио ми је, 
уколико сам могао да упамтим, да му је 
старији или млађи брат пре краткога 
времена умро.

Више сумње није било. Тренутак се 
мора искористити за сваки случај...

За трен ока се створи Матић са фото- 
графом на игралишту. Где га је могао 
наћи тако брзо? — питали су се доцније 
чланови »33«-ћег у препричавању, када 
би се о прошлости клуба говорило.

Ђока Живковић ће на то заједљиво:
— Да не мислиш наш тим да фотогра-

.
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фишеш? Ради успомене на један према 
нула!

Матић није обраћао пажњу на његова 
добацивања. Умолио је судију да саку- 
пи тим Србије. Објаснио му је целу 
ствар. И судија се уверио да у списку 
не постоји Југовић.

Процедура је била кратка. И судија 
се сликао са њима. Још један доказ 
више да је стварно тај тим играо на тој 
утакмици.

Њихов секретар је гунђао. Исто тако 
и Атанацковић. У томе моменту доле- 
те и Џора.

— Ја да сам био овде тога тренутка, 
не бих ти дозволио то. Немаш другог 
посла...

— Ради сваке сигурности! — смејаш 
се Матић. — Истина, да сте нам из џеп 
истерали четрдесет динара, али то н 
мари ништа...

И пође са фотографом трибинама.
Успут се водио разговор између два 

младића:
— Ништа му ни фотографија неће по- 

моћи. Имамо ми наше људе у Потса- 
Еезу!...

— То ћемо видети! — говорио је за 
свој рачун Матић. Полагао је сигурну 
наду у снимак.

ЈБубичасти играчи су изилазили из ка- 
бине. Сви се окупише око Матића.

Он их је гледао весело.
— Осветлајте образ друге половине.

139



;
■

Зар прву утакмицу у другом разреду да 
изгубимо? Не комбинујте много, већ о- 
кидајте. Од десет шута, постигнућете 
бар два-три гола.

— То би им се и догодило, само да им 
није било оног левог бека, — примети 
Крста.

—* Талентован играч, — сложише се 
сви.

Још три играча су им била добра. Гол- 
ман Дринчић, центар Николић и, доне- 
кле, лево крило Зоран. Остали про- 
сечни.

Писак звиждаље објави почетак дру- 
гог дела игре. Ђокица, Мика и Крста, 
борили су се за шесторицу. Првих пет- 
наест минута игра се водила у пољу. 
После тога, протизничка халф-линија је 
постепено малаксавала, док се ужа од- 
брана са Драгошем и Југовићем још 
прилично држала. Сада се већ помало 
игра водила пред њиховим голом. Т>о- 
кица је мајсторски и брзо проигравао 
њихову одбрану скоро све до гола, али 
је шут недостајао. Оклевало се. Једи- 
ни Крња се очигледно трудио да окине 
два-три пута, али бу му Југовић у по- 
следњем часу скидао лопту с ноге.

Више пута би се чуло међу играчима:
— Само да им није тога Југовића!...
Ђокица је већ био ван себе од љутине 

и узрујаности. Могло се приметити да 
је постао нервозан. Овога пута полутке 
као да га нису разумеле. Као да први

. •
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пут са њима игра. Проклета лопта. Ни- 
како да нађе себи пута...

Али...
Крња је носио лопту на самој аут-ли- 

нији, скоро до корне. Центрирао је. 
Лопта је имала пасти на белу тачку. Да 
ли да је пропусти левој полутци?...

— Не!... Данас је већ толико пута 
киксирао.

И левом ногом из окрета окину. Из- 
гледало је, да ће преко гола, али фалш 
лопта из коса упаде у десни углић испод 
стативе.

Дринчић се вајкао ради неопрезности:
— Ах, ти мали кепеце, други пут ме 

нећеш преварити...
Могао је бранити, да је благовременс 

скочио. Али мали Ђоле изненадио га је.
Трибине затутњаше. Један глас је 

надвикивао све:
— Живео Ђоле! Живео наш Цврца!...
Крста и Крња га загрлшпе и пољу- 

бише.
Лука извади лопту из мреже и пође 

поигравајући се са њоме ка центру.
Галама је још трајала. Викали су 

сложно:
— Темпо љубичасти...
Атанацковић, Ђока и Џора се устрча- 

ше. Први од њих приђе голу и савето- 
ваше играче да буду пажљивији у игри.

— Нека се бар само резултат сачува, 
— говорио им је Атанцковић, — зар не 
видите, да су стално у нападу.
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Матић као да је предоеећао побсду у 
последњим минутима. И он се полако 
приближивао њиховом голу посматрају- 
ћи игру, која је све опаснија била по 
Србију. Ево, већ десет минути, стално 
играју на њиховој половини. Стао је 
поред самог гола у непосредној близини 
њиховој.

Атанацковић је говорио Ђоки:
— Само да не примимо више ни један 

гол...
— Па већ је и крај... Четрдесет и че- 

тврта минута...
Катастрофа и јесте за побеђене, када 

приме поразни згодитак у последњој ми- 
*ути другог полувремена.

То је најстрашније за футбалере.
Сама срећа се осмехивала љубичасти-
. Гледаоци су последњих тренутака

1Стом навијали за њих.
Последњим напорима се бранила про- 

тивничка одбрана. Право бомбардовање 
на њихов гол је било и са леве и са десне 
стране. Лопта бачена од Крсте из виса, 
падала је на голманску линију. Већина 
играча пођоше јој у сусрет. За час се 
створи неописива гужва пред голом Ср- 
бије. Од многих ногу лопта се муње- 
виитом брзином окретала на све стране, 
док је стари Бојовић не отправи по зе- 
мл>и, опет по њих, у малерозни, десии 
углић у четрдесет и петој минути.

Атанацковић не верујући сам оеби, у- 
пита Ђоку:

142



— Зар уђе?...
Али и пре него што би му Ћока по- 

тврдио, са трибина се још гласније про- 
ломи:

— Г-о-л!... Живео матори Бојовић!... 
— а један брица из баритона узвикну:

— Ђерам бије — Теразије!...
Као и обично, када су навијачп оду- 

шевљени, похрлише на игралиште, да 
видно покажу утиске своје радости. Ђо- 
кица није волео да га истичу, носећн га 
на рукама, већ скочи на леђа њиховог 
најразвијенијег играча Бојовића, и овај 
га понесе као перце. Изгледали су као 
отац и син. Први је дао изједначујући, 
а други победоносни гол. Ова;ј лризор 
изазва код присутних смех. И сам Бојо- 
вић се смејао. Раздрагани навијлчи ви- 
дећи, да им је Ђокица измакао, понеше 
Мику и Крсту на рукама.

Ђока Живковић је честитао љубича- 
стима на победи.

Накнадним испитивањем Матић је до- 
знао са поуздане стране, да је Јутовић 
играо под лажним презименом Аврамо- 
вићевим, који је стварно постојао и на- 
лазио се на отслужењу војног рока у Са- 
рајеву. Он се решио да Србију оптужи 
Потсавезу.

Као одборник поднео је реферат о то- 
ме случају деловођи Џори, да исти спро- 
веде Пословном одбору.

Прочитавши акт, Џора се намршти:
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— Ја бих ти саветовао Матићу да бу- 
деш миран.

Када се овај случај претресао, Матић 
није хтео да присуствује седници. Ради 
евентуалног приговора. Нека реше, ка- 
ко им спортска свест налаже. Био је 
сигуран, да ће кривци бити кажњени.

Пословни одбор, који је водио други 
потпретседник Богдановић, изнео је као 
први акт Матићеву оптужницу. Прочи- 
тан је такође судиски реферат са утак- 
мице и приложеном сликом тима на ко- 
јој је и сам судија био и са његовим пот- 
писом на полеђини, ради што јаче веро- 
достојности. У реферату је било нагла- 
шено, да приликом прегледа изказница . 
Аврамовићеве није било.

На то је други потпретседник Богда- 
новић приметио, као чудећи се:

— Па шта се кога врага жале, када је 
два према један за њих?...

— Сигурно желе да се то шверцовање 
играча једном за свагда спречи, — од- 
говори Лучић.

Прешли су на испитивање фотографи- 
ја. Сравнили су Аврамовићеву изказни- 
цу и приложени снимак тима, на којој је 
био Југовић назначен. После доброг и 
свестраног прегледа, утврдили су, исто- 
ветност личности! Дакле, ствар је била 
удешена. Југовићева слика је била при- 
лепљена на Аврамовићевој изказници.

И цео предмет је био бачен у архиву...
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Када је сутрадан Матић срео Лучића, 
запитао га је:

— Шта је било?
Добио је негативан одговор:
— Па слаже се изказница са фотогра- 

фијом!
— То је немогуће!... Сем ако није на- 

чиљен дупликат Аврамовићеве изказни- 
це са Југовићевом сликом, што не би 
деловођи било тешко, имајући факсими- 
ле скоро свих досадашњих секретара 
Потсавеза.

— Шта мислиш Лучићу, да ли је мо- 
гао он то учинити?...

— Вероватно, да се не би компромито 
вао због свог клуба. Уосталом, дешавај 
се и лепше ствари... Зар се не сећаг 
шта си ми сам раније причао, када с\ 
интервенисао због наплаћеног трећег по- 
лугодишта, да је благајник подигао сто- 
лицу да те удари и »проспе мозак«....

Дакле, вероватно је то. Зар овако до- 
кументована ствар може остати нека- 
жњена. Да је правде, били би кажњени 
најмање са педесет динара новчаном ка- 
зном ради непоказивања свих изказни- 
ца. Па и то нису учинили. Значи, бла- 
го вама нижеразредни, када се и овако 
шта могло догодити.

Бојали су се Џоре и Рајића благајни- 
ка. Зато су претставници нижеразред- 
них клубова и избегавали потсавезне 
просторије.

И када би дошли, то је у већини била
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крајња потреба. Однос службени изме- 
ђу деловође и претставника нижеразред- 
них клубова био је као вук према мла- 
доме стаду.

Тон разговора је био отсечан и сувопа- 
ран. Сав у духу спорта!...
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ГЛАВА СЕДМА

У БОРБИ ЗА НАПРЕДАК 
НИЖЕРАЗРЕДНИХ

Све оно што се радило у име спорта 
пре личн на добру и уносну тргови- 
ну без конкуренције, него ли на пра- 
ви аматерски спорт, иако он у воде- 
ћим клубовима и не постоји. Да би 
донекле заштитио аматерски нижера- 
редни спорт од назови спортиста, Ма- 
тић покреће спортски лист. Али га 
невреме и они са врха угушују већ у 

дванаестом броју изласка.

Започети једну ствар и застати, не при- 
вести је крају, изгледало би на недо- 
следност или кукавичлук. Указивао је 
на пребаченост благајника и поједине 
настраности деловође, о којима су, веро- 
ватно, и поједини чланови управе знали. 
Али, гледало се кроз прсте. Могуће да 
су један другог помагали у разним ства- 
рима и преко правила. То је Матића 
узрујавало. Зар он да скрене с пута и 
да одступи од свога гледишта?... Не!...
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тг
! г Али, имати успеха у томе, треба много 

радити и жртвовати се. Нападати за те- 
же случаје и закулисне радње преко 
спортског листа, који је био потсавезни 
орган и био у рукама плавих, било је 
немогуће. Потсавезни лист, ако се мо- 
же тако назвати, од свега четири стра- 
не не би ни најмању расправу уврстио 
у своје ступде, која би се косила са њи- 
ховим гледиштима. Уосталом, у листу 
и није било интересантности, већ само 
службене вести Потсавеза и клубова као 
и сувопарни извештаји са утакмица. Пот- 
савез је плаћао за сваки ред службених 
вести пола динара а исто тако и клубо- 
ви само са том разликом, што је Потса- 
вез унапред плаћао, а остали при обра- 
чуну два пута годишње при подели при- 
хода. И од »велике суме« када плате и 
претплату, сиромашни клубови нису мо- 
гли да купе са остатком ни једну че- 
ститу лопту.

Обично је Рајић и то наплаћивао. На 
лицу места. У таквом једном листу и 
то једином, није се могло ништа пости- 
ћи. Код дневних листова је било још и 
теже. Плави су имали један лист, чији 

’су ступци били само за њих, а њихови 
ривали, црвени, два. Сви остали спор- 
тисти нису имали приступа, поготову а- 
ко би их когод нападао. Они су доно- 
сили само оно, што је њима годило.

Тако је; например, дневник, у коме су 
плави били заступљени, могао донети и
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овакву једну неспортску репортажу, ко- 
ју ћемо ради илустрације тадашњег вре- 
мена од речи до речи у целости изнети 
пред читаоце, да се сами увере. Она 
гласи:

»Потсавезно првенство, после великих у- 
такмица за државно првенство, долази мно- 
гима као пост после масне гозбе. То хиги- 
јенски не би ни мало рђаво утицало, јер пра- 
во је да се најзад »спортски гурмани« малс 
испосте. Али има ипак нечег пријатног и 
интересантног и у овом »вегетаријанском 
косту«, који нам сервира у виду утакмица 
за потсавезно првенство. На тим утакми- 
цама видимо разлику између наших »малих« 
и оних »великих«, који су имали ту част да 
се туку са мајсторима с мора, са модрима и 
најзад сами између себе. Видимо колико и 
како наши млађи напредују и уче у поре- 
ђењу са старијим тимовима.

Можда те утакмице финансиски не прет- 
стављају ни приближно оне »масне залогаје« 
из државног првенства, .али хвала Богу у 
спорту та финансиска страна ипак стоји 
испод спортске (у ово ни сам сарадник листа 
не верује!) и ми смо у стању да гледамо- 
утакмице, на којима најзад, макар и само 
прави спортски образовани аледаоци, могу 
наћи доста занимљивости. Те утакмице ипак 
з.наче добит за наш спорт, јер се овде-онде 
на њима заблиста по која нова звезда, 
није »великима« на одмет.

Данас имамо прави лов на бодове, а бо- 
гол-диференцију. Нису истина

а то

гами и на
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баш ни ловцима ове друге дивљачи тако си- 
гурни бодови, али тек се сматра да они по- 
лазе у лов на ређе звериње. Уосталом ди- 
вљач је дивљач, врло лако може да умакне 
и једна и друга врста«....

Да ли је ово достојан начин спортског 
писања? Не верујем, да би овако што- 
год могли донети и булеварски листови. 
Е, али то су лидери, гурмани са спорт- 
ским пером, који ако не могу штогод 
финансиски да ћелепире, а оно бар са 
»морално«-физичке стране омрсе бради- 
ДУ> ЈеР заблиста по нека »звезда«, која 
би могла неку празнину »у љиховом ти- 
му« да попуни. Што ће после тога »не- 
бо«, односно клуб, да претрпи услед бе- 
кства тих »звезди«-играча и што ће свој 
клуб да упропасте и створе расуло, ни 
по јада. него и сами ти играчи себе ће 
да умртве.

Већ неколико година, како су Јовче и 
Мањушка стругнули ‘из »33«-ћег да по- 
стану славни, па су сами себе као игра- 
че саранили. Као што је Матић и пред- 
виђао, тако се и обистинило. Они су и 
данас резерва у резерви. Дакле, то су 
те »звезде«, које више не сјаје. То је та 
дивљач, која и на дал>е остаје звериње, 
по речима плавог сарадника угледног 
београдског дневника.

А шта да кажемо за »масне залогаје« 
из државног првенства. Зар то није би- 
ло наговештавање лигашког минулог 
доба? Зар ту није био пред очима само
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један циљ — награбити што више пара!
Само једно упоређење!
И копрена аматеризма отпада...
Народно позориште има највише до о- 

сам стотина места у својој кући. Прет- 
ставе се дају преко целе недеље. Узми- 
мо да су сва места распродата, пгго је 
редак случај, а то би било, да од неде- 
ље до недеље имају пет до шест хиљада 
гледалаца. Цене улазницама за позори- 

1 • ште су свакако испод цена за футбалске 
утакмице, док су издаци обрнути. По- 
зориште плаћа, почев од управника, дра- 
матурга, режисере, сценаристе, драмску, 
оперску и балетску групу, преко сто ли- 
ца, два-три диригента и оркестар преко 
педесет музичара, хоровођу и хор, ста- 
тисте и остале све до последњег послу- 
житеља што цепа карте. Поред тога, пи- 
сце и преводиоце, осветљење, воду и све 
остале могуће режиске троипсове, док 
водећи футбалски клубови који су доби- 
ли од Општине земљиште за футбалско 
игралиште на деведесет и девет година 
уз »годишњу кирију« од једне стотине 
динара, немају тако рећи никаквих ре- 
жиских трошкова у поређењу са изда- 
цима једног позоришта. Сем мало воде 
за умивање и освежавање играча, њихо- 
вих малених играчких реквизита, мале 
плате за чувара игралишта, тренера и 
евентуалне поделе просјачке милостиње 
У виду »дневница« од педесет до сто ди- 
нара по играчу једаред у недељи по је-
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..дној утакмици, која је била посећена од 
осам до десет хиљада гледалаца, на ко- 
јој су била најјефтинија места и то за 
децу на стајању почев од десет, а за 
одрасле петнаест динара па до седишта 
у ложи од четрдесет динара.

Бар да помажу сиромашне клубове, па 
мирна крајина, да овима уступе терен 
за тренирање на два-три часа у недељи 
дана, који су добили од Општиие за све 
клубове и пропагирање спорта међу це- 
локупном омладином, а не само за њи- 
хове повлашћене групице играча. Игра- 
лиште добијају они клубови, који им 
стављају на расположење у свако доба 
своја пуномоћија за потсавезне и савезне 
скупштине. Али, то им наплате понекад, 
када им одврбују неког доброг играча...

Поставићете питање:
— Па шта раде са толиким парама?...
Одговориће вам:
— Отплаћујемо милионске дугове за 

модерно уређена игралишта!... Авион- 
ска путовања појединих играча... Бан- 
кети... Поклони... и тако редом...

У великој сали Хипотекарне банке ме- 
ђу осталим светом чекао је и Матић, хо- 
дајући горе, доле. Очекивао је да прими 
одобрени зајам од десет хиљада динара, 

•са којим би новцем покренуо спортски 
лист.

152



Међу присутнима је био и адвокат За- 
кић.

— Које добро Матићу?
— Чекам на зајам, — одговори Матић 

рукујући се.
— Да не мислиш дозиђиватн још што- 

год?
— Не!...

— Па зашта?
— Покрећем лист.
— Какав? Стручни, забавни, инфор- 

мативни?
— Спортски!...
— Спортски? — Да нисам пречуо?...
— Да, забавно-спортски лист, који ће 

уједно штитити нижеразредне клубове.
— Ја ти не бих саветовао да то радиш.
— Из којих разлога?
— Зар ти није довољан пример Срете- 

»Тачке«, који има и своју штампарију,. 
па није могао просперирати са својим 
добро уређеним »Спортом« и »Победом«. 
Уосталом, ми немамо ни довољно чита- 
лаца за два спортска листа, а понајмање 
кзразитих спортских новинара, који би 
свој посао разумели... Да,... да,... ми 
имамо само назови новинаре.

— Могуће да је и тако, али ја не де- 
лим Ваше мишљење, господине Закићу. 
Што није успело господину Срети, врло 
лако могу постићи ја. И не мора бити 
тачно, да два спортска листа не могу 
опстати. Треба само ствар разумевати.

— Видим да си одушевљен са твојом
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идејом и разумем те донекле,... потро- 
шићеш паре, али биће доцкан.

— Човек се мора у сваком послу пре 
надати неуспеху, него ли успеху. Ре- 
жиски трошкови листа биће минимални, 
јер ћу сам слагати, водити кореспонден- 
цију и администрацију и помало писати.

— А ко ће ти помагати још у сарађи- 
вању листа.

— Миланче и дописници!
Закић заврте главом:
— Додуше, он је вредан, амбициозан, 

али уверићеш се да ће ти запетљати 
ствари...

У томе се зачу прозивка благајника:
— Господин Матић...
И он се опрости са Закићем, који му 

добаци:
.— Па нека је са срећом!
— Хвала!
Приступио је шалтеру и благајник од- 

броја сто комада по сто динара. При- 
мивши новац, он се упути у штампарију, 
где га је Милан већ очекивао да изврше 
прелом у стране првог броја листа. По- 
сао је ишао и обојица су били задо- 
вољни, јер тачно на време лист је био 
предан у машинско одељење за штампу.

— Засада напредујемо, а ваљда ћемо 
и доцније?

— Ја се надам! — потврди Матић ве- 
село. Само истрајности и љубави за за- 
почети посао. Успех неће изостати. Је-
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сам ли ти споменуо да сам се нашао са 
Закићем ?

— Ниси! Шта вели? Да ли зна што- 
год?...

— Није знао. Ја сам му први рекао. 
Било је речи и о теби. Вели, да ћеш за- 
петљати ствар.

— То сам се и надао! Знам ја њега. 
Него, криво је њему, што се нисам ода- 
звао позиву, да сарађујем на њиховом 
спортском листу.

— Разумљиво. Стрепе за њихово је- 
динче, које их већ толико пара и труда 
кошта. Ко ће и да чита оне сувопар- 
ности.

Миланче одговори:
— Зато се морамо потрудити, да садр- 

жај буде разноврстан, стручан и заним- 
Ја већ сада замишљам, како ће-љив.

бити изненађени и ради тога само, што је
наш лист на осам страна и илустрован, 
а њихов на четири, а поред тога иста 
цена.

Миланче је био из једне угледне и че- 
стите породице. Отац му је био пуков- 
ник у пензији. Колико је пута Миланче* 
о њему причао са пуно поштовања. Њи- 
хов дом је свакоме без разлике био го- 
стољубиво отворен. И према томе ни он 
није био другачији, до крајности је био 
предусретљив и пажљив. Колико пута 
би изостајао од куће и учења, ради своје 
претеране друштвености. Никад се он 
не би први одвајао од познаника и при-
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.јатеља да крене кући, иако би то морао 
учинити ради својих школских задатака. 
Често се дешавало, да би их испраћао и 
.до кућа њихових у другом делу града, 
•а потом журио своме дому у самом сва- 
нућу зоре. И тада, школске књиге не би 
ни биле отваране.

И он је био један од многбројних, ко.је 
је спорт претерано и немилице трошио. 
Од његових правних студија не би ни- 
шта у то време, а и доцније је ишло до- 
ста тешко. Многи су знали, да студира 
ту грану науке, али ни појма нису има- 
•ли у које време он то обавља, када је и 
пре и после подне на игралиштима, а 
чим падне вече, посећивао би многоброј- 
не седнице клубова, Потсавеза, Збора су- 
дија, Здравственог одбора, Хазена пот- 
савеза и на крају око поноћи би навра- 
ћао на једну »слађу кафу« код »Крагу- 
.јевца« или »Соколовића«, где би га о- 
бично и зора затицала у друштву спорт- 
ских радника. Добра страна му је била 
та, што уопште није пио алкохолна пића.

Када је Миланчета умолио да се во- 
лонтерски прими око сарађивања њего- 
вог листа, брзо је дао пристанак, јер га 
је познавао као исправног спортисту и 
великог борца за нижеразредни спорт.

И пре тога, Матић му је говорио да се 
осећа потреба за једним истинским и 
правим спортским листом, који не би 
требао да буде обојен клубашком бојом 
водећих клубова, већ да буде непристра-

• '«;
V• .

;

1
156

I:



сан у љиховим вечитим размирицама од 
које пати цео наш спорт, а поготову ма- 
ли клубови. Зашто се и код нас не би 
могло остварити то, што имају већ ода- 
вно Французи, Енглези и други народи. 
Непристрасне спортске листове, који из- 
лазе два до три пута преко недеље на 
осам, десет и више страна. У којима се 
од стране листа нико није нападао ли- 
чно, што уосталом и није спортски. Из- 
носили се само похвални радови много- 
бројних спортских личности у чланци- 
ма, који су одисали пре свега, на потпу- 
на заједничка споразумевања по свима 
спортским проблемима и занимљивим и 
поучним штивом за омладину и који су 
чланци били приступачни свима дру- 
штвеним слојевима без разлике коме 
клубу припадају. За све су били за- 
нимљиви ти листови. А шта се износило
у нашим спортским листовима раније, 
који су излазили на четири стране и све- 
га једанпут недељно, а који су и поред 
своје скучености у простору и своје по- 
знате сувопарности и службености у ве- 
ћини случајева нападали многе и многе 
исправне спортске раднике под овако на- 
карадним насловима: »Риба од главе 
смрди!«,. »Од невешта и гора плаче!«... 
и т. д. у бесконачност. Па онда на те 
памфлете следовале су обично исправке 
засноване на Закону о штампи и тако у 
недоглед, да никада и не добијете вољу 
да прочитате те назови спортске листо-
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ве раздора, који треба да окупљују око 
себе, а не да отуђују спортисте и читаоце.

Запазио је Миланче у Матићу вели- 
ке способности, јер је он умео добро да 
запази многе ствари, које се дешавају 
око њега, на које остали не би ни обра- 
ћали пажњу. То га је збуњивало. Зар 
он један обичан типографски радник, па 
да има такве способности, које други ни- 
су имали? Зар је могуће, да он само те- 
жи идеалном спорту, без икаквих задњих 
намера? Зар није такав као многи дру- 
ги који ради бесплатне годшлње карте 
за сва игралишта сачињавају већину, 
која све »аминује« на штету једног или 
другог водећег клуба и целокупног 
спорта уопште? Зар он није присталица 
ни једног од водећих клубова, већ гле- 
да отвореним очима на све, без икакве 
пристрасности и ограђивања, а нарочито 
приликом кажњавања играча? Ако је 
неки играл звезда водећих клубова, он- 
да .је казна блага, најумеренија, ако је 
из доњег дома, онда по правилима и то 
највећом казном, да се »научи памети« 
и не срозава углед спорта у држави.

И када је неко био кажњаван од игра- 
ча водећих клубова, то је било зими, ка- 
да се услед невремена није могло играти.

Да су потсавезни или савезни одбори 
бар једном покушали да организују низ 
предавања о дисциплини, о правилима 
игре, о ауторитету судија и другим акту- 
елним питањима у скупо плаћеним оп-

?1V'
,ј (

;•

:
1

1 •*

1

|ј:
153



штим лросторијама, свима играчима из 
доње куће, сигурно да казнени одбори 
не би имали толико посла.

То што га је онда збуњивало, сада му 
је било јасно кад је Матић из својих 
скромних средстава покренуо спортски 
лист, задужујући своју малу кућицу код 
»Липовог лада« да служи општим ци- 
Јвевима спорта, а никако појединим бо- 
јама и установама.

Са дивљењем је често пута посматрао 
Матића при раду у туђој штампарији. 
Сам је слагао, преламао лист и савијао, 
експедовао и продавао новинарима. Су- 
ботом, недељом и понедељником за ње- 
га није било одмора и поред тога још је 
писао за лист. Надчовечански напори 
су то били за чисте идеале у спорту.

У првом броју његов уводни чланак 
је гласио:

»Одавно се осећала потреба за једним об- 
јективним, стручним, а <поред тога што је 
најглавније, занимљивим и забавним спорт- 
.ским листом ширих размера, који ће задо- 
јвсљити, пропагирати и служитн интересима 
целокупног спорта наше државе.

То је идеја водиља, ради које се лист и 
покреће.

Примајући се тога тешкога задатка, ми смо 
уБерени, да ћемо по утврђеном програму, 
који смо поставили, истрајно и право кора- 
чати не лутајући <ни лево (за плаве) ни десно 
(за црвене), већ за општи напредак цело- 
кутгног нашег спорта.
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Поред тога, ми ћемо водити нарочито ра- 
чуна о нашим нижеразредним клубовима, 
којих има око четрдесет и седам, и са њима 
у сарадњи оспособљавати их у сваком по- 
гледу, како материјалном, тако и моралном, 
јер првенствено напредак најмлађих, јесте 
и биће очигледан успех за бољу будућност 
која се ближи....« и т. д.

I

Ово, и у продужетку до краја чланка 
речито је говорило о правцу листа. Да 
ли у томе издржати и успети?

Видеће се.

Борба за пренос Савеза била је у пу- 
иом јеку. Све новине су заступале гле- 
диште, да Савез треба пренети у Београд, 
где су и остале централне управе скон- 
центрисане. Нарочито се Бора својски 
заузео преко свога листа. Није било да- 
на, да он не би што корисно изнео за 
пренос Савеза. Његово оружје — перо, 
бкло је јако.

Пред сам полазак за освајање спорт- 
ског престола, или боље рећи »врховне 
власти«, састанци уз чашу доброг вина 
и укусног мезелука учестали су код 
»Алексинца«. Спортске вође закључиле 
су многе важне одлуке, не бк ли се пгго 
боље понели и округло воћство кући до- 
нели, помоћу двотрећинске већине.

Бора је био предмет опште пажње, а 
нарочито оних, који су га највише напа- 
дали. Њему се угађало и одобравало у
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свему. Сада је и сам доктор Света уви- 
ђао колико је био далековидан предлог 
претседника Зарије. Да није било њега 
и листа Бориног?... Могуће да не би 
успели.

Овако је, углавном, прошло све добро. 
Две трећине клубова се изјаснило за 
пренос.

Али сада насташе трвења и увреде на 
самој скупштини Савеза. Никако нису 
могли схватити, да је битка изгубљена. 
И милом, никако нису давали савезну 
архиву и пасивну презадужену благај- 
ну Савеза.

Тек на заузимање надлежне власти 
препустили су исту. После овога, дуго 
се препричавало и кривци оптуживали 
за претрпљени неуспех због двотрећин- 
ске већине. Никако им није ишло у гла- 
ву, да је Савез изгубљен, односно пренет.

Новоизабрана Савезна управа била је 
мешовита. Исту су сачињавали скоро 
сви претставници истакнутијих клубова 
из Београда и унутрашњости. И недав- 
ни љути окршаји пали су у заборав.

И догађаји су се низали својим током.
После једне године одржавало се пр- 

' венство света у Уругвају, на које су по- 
шли многи народи да укрсте ноге.

И наши су кренули преко мора. Њима 
се придружио и Бора као извештач свога 
листа.

А када је стигла неочекивана вест о 
победама над Бразилијом и Боливијом,
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радости, одушевљењу и даљим предви- 
ђањима није било краја. Скоро цео на- 
род се ускомешао. Тада су и најогорче- 
нцји противници спорта били спортисти. 
На сваком месту је о тим победама гово- 
рено, више него ли о ранијем заузећу 
Куманова, Битоља, и т. д. И лоптање је 
задобијало још више присталица.

Говорило се:
— Неће лако ни Уругвај проћи!...
Замрачиће се њихова слава у финалу. 

Видеће они, шта вреде наши. Дивиће се 
они игри Банетовој, Вујадиновој, Моши- 
ној и осетиће Мазали опасне шутеве Бе- 
ка, Тиркета л осталих наших великих са- 
времених хероја, који ће лоптом осветла- 
ти образ и утлед свога народа и издићи 
га високо над многим народима, као оно 
некад Краљевић Марко оштрим копљем 
и топузом својим.

Али после лепог времена, настају олу- 
је и кише...

После победа, настаде жалост због не- 
успеха. Уругвајци су нас победили. По- 
раз ,је био страховит. И за највеће опти- 
мисте је било превише...

... са 7:1 ...
Свако запрепашћење за три дана. Та- 

ко и ово.
Па добро, победили нас. Није ни чу- 

до, када и њихови жандарми, фотографи 
и судије постижу голове... И ове чиње- 
нице умириле су, донекле, спортски на- 
род.
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Али, одједном као са неба, Бора ка- 
блограмом посла извештај своме листу, 
да се никад не зна шта намерава воћство 
репрезентације да ради. Какви су његови 
планови? Да ли ће се још која незва- 
нична утакмица заказати ради новчане 
користи. По среди су долари!... То је 
све тајна...

И када су доцније стигли извештаји о 
реваншу Бразилије и других који нису 
пара жалили, већ платили, и добро нам 
се осветили, остави то мучан утисак ме- 
ђу спортистима.

Са нестрпљењем се очекивао повратак 
»Уругвајаца«, који су, најзад, стигли 1 
септембра 193* године.

И тада опет отпочиње кампања и зате- 
гнутост између плавих и њихових рива- 
ла, ради пара донетих из Уругваја. Бора 
се сад свом жестином окомио на плаве, 
који су тражили један добар део од те 
»Уругвајске сумице« за свој клуб, мо- 
тивишући тиме, да они имају права на 
то према усменом уговору са Савезом, 
јер су дали највише играча за репрезен- 
тацију и самим тим су били оштећени 
неиграјући за та два месеца, док је и- 
гралиште презадужено и треба га отпла- 
ћивати. Тек сада отпоче борба око су- 
вог злата.

И нове жртве су пале у врховима. Да 
новац не би био исплаћен, претседник 
Савеза је поднео оставку. Исто тако и 
претседник плавих, поднео је оставку на

163



!!(
: ; ;

ј своје место у клубу са противним обра- 
зложељем, да се сматра кривим, ако ње- 
гов клуб не добије праведну новчану о- 
штету.

То је, а нарочито ова друга оставка, 
била само привидна. И најмање дете је 
знало да је претседник плавих неразде- 
љив од својих.

Препирке између ллавих и њихових 
суседа са брда биле су све жешће. До- 
терало се дотле, да умало и суд није и- 
мао посла. И ко зна, докле би све ово 
довело, да се скупштина није имала у- 
скоро одржати.

Плави су са својим захтевом продрли. 
Скупштина је била изгласала са добром 
већином гласова:

— Плавима сто педесет хиљада дина- 
нара као оштета.

А на једвите јаде:
— Изгласана је свота од сто двадесет 

хиљада динара, која се има свима оста- 
лим клубовима разделити као позајмица 
за подизање и оспособљавање играли- 
шта.

Дакле, оштета једноме клубу ве1ш, 
него ли што износе мепигнс, позајмице 
за дванаест до тринаест клубова. То је 
спорт... Па да из свега гласа не кли- 
кнете:

— Живели!... Аферим, браћо спор- 
тисти!...
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Несређене прилике у тадањем снорт- 
ском животу постепено су се сређивале. 
Противници, који су се после годишње 
скупштине Савеза нашли у мањини и 
нису били заступљени ни у Потсавезу, 
тражили су пута и начина да парирају 
плавима, који су били и у Савезу. Пре- 
ко штампе се увек могло сазнати или бар 
назрети какав је метод противкичка гру- 
па упражњавала. Раскинула је уговор 
са плавима приликом приређивања за- 
једничких утакмица са ииостраним клу- 
бовима и склопила сличан уговор са цр- 
но-белима, који их није довео пожеље- 
ном циљу, јер материјални приход са 
слабим савезником био је толики, да су 
се једва трошкови подмиривали. А то 
су оба клуба осећала на сзојим кожама.
' Бора је из дана у дан грмио преко 
спортске рубрике у своме листу, а тако 
исто и Кустудић преко вечерњег днев- 
ника. Испочетка спортски народ се ко- 
мешао, да бк доцније из пуке радознало- 
сти читали извештаје равнодушно.

Наступила је зима — и мртва сезона 
у спорту. Утакмице нису одиграваке н 
Матићев лист је почео постепено да се 
гаси. Из броја у број, тираж је бивао 
све мањи, иако је релатизно добро успе- 
вао за време спортске сезоне, што је пот- 
савезни лист добро осетио. И то су га 
спасавале службене вести.

Њихов администратор је то на недо- 
стојан начин испољио. Када им је Ма-
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тић преко поште упутио свој лист у за- 
мену, добио је исти већ сутрадан натраг 
и на њему крупним црвеним словима и- 
списано:

— »Не треба!!!«
Овај неновинарски гест, Матића је ре- 

волтирао. Он га пружи Миланчету:
— Лепа ствар!
— Да не може лепша би^и. Када о- 

вако спортисти раде, шта је остало за 
минуле политичке партије и њихове ли- 
стове. Најогорченији политички днев- 
ници, па поштују новинарску светињу — 
замењивање листова. Ах... — Оставићу 
овај враћени примерак за успомену... 
А вал>да ће наступити време, да се жао 
врати за срамоту... Само да прегурамо 
ову зиму са листом...
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ГЛАВА ОСМА

СВЕ НИЖЕ И НИЖЕ

Ово је у ствари продужетак шесте 
главе. Докле је Матић пропао са ли- 
стом, дотле је његов сарадник Милан 
лреко ноћи променио што рекли 
.»фарбу« и од најревноснијег навија- 
ча црвених, постао највећи поборник 
ллавих^ Матић је падао све ниже и 
ниже и испијао горчину до дна чаше, 
коју му је неумитна судбина опреде- 
лила. — И поред свих незгода Матић 
је на бранику свога клуба и само 
мисли, како и на који начин је могућ 
лотпун успех клуба. — Било му је 
јасно, да без алата нема заната, а 
еледствено томе ни крајњег успеха 

футбалском тиму без игралишта.

Толико труда, толико воље и матери- 
јалних жртава што их је Матић поднео, 
па ништа...

И немилосрдна зима све отрже. Прво 
пријатеље, па лист. Од свога клуба, 
добио је око четири стотине динара, јер
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је био у великој незгоди. Требао је да 
плати прву рату отплате дуга Хипоте- 
карној банци. Али он је једва успео 
да пролонгира меницу и да измири са- 
мо камату.

Неколико дана био је као утучен. Ни 
налик на оног старог борбеног Матића. 
Нцје жалио за неповратним хиљадарка- 
ма, већ за оним страницама свога листау 
пуним животних разноврсности и омла- 
динско-спортско-забавних поука. Затим 
је жалио за листом, са чијих би се сту- 
баца чуо и даље глас спортске правде и 
непристрасне критике.

Недељу дана касније приступио је Ма- 
тић ведра чела клупским пословима, као 
и раније, док није био заузет листом. 
Старо друштво је пријатно деловало на 
њега, тако, да је постепено заборављао 
на свој ранији неуспех.

Чему би и послужило вечито јади- 
ковање?

Ничему!...
Једне седнице, појавише се нове при- 

јавнице за ступање у чланство отпалих 
Осветниковаца. Савић Је лично донео 
своју пријаву.

Ствар је била испитана још раније пре- 
ко Мукића, да ли би се Матић противио.

Међутим, он рече Мукићу:
— Наравно. Да се приме. Боље је за 

иелину, ако су све снаге на окупу. И 
погледавши га, он се насмеја.

— Чему се смејете?
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— Па томе, да сте вероватно мислијш, 
чији си и ти члан раније био, да ћу, се 
ја после противити. Зар није тако?

— Потпуно!
— Ето видиш, како погађам. Не мрзим 

ја брате никога. То је уображење. Зар 
ти нисам још онда, када су отпали од 
чланства због неплаћеног улога рекао и 
предложио на седници, да им се љихове 
ствари поврате, да се не би доцније жа- 
лили на нас као на отмичаре. Зар није 
тако?

— Јесте... — процеди Мукић кроз зубе.
— Међутим, ти си се испречио и осује- 

тио ме у тој намери. Зар није тако?
Мукић је ћутао. Ово је на њега де- 

ловало неугодно.
— И сада ми, по свој прилици изгледа, 

да си се са њима помирио ? То кријеш од 
мене. А није искључено, да се ради про- 
тив моје личности из чистог реванша, 
премда си ти једини кривац и Бркић, и 
као таквог би те и сматрали, само да зна- 
ју, да си ти, и то као њихов ранији члан, 
био препрека за повраћај њихових ства- 
ри. Намера је твоја била јасна. Желео 
си да упаднеш у тим, а када то ниси у- 
спео...

Мукић се опирао и збуњено рече:
— Немојте тако дубоко да залазите. 

Сигурно да би био бољи од Геше, Ђу- 
рице, Жилета... и свих других Ваших љу- 
бимаца, ко-је мазите.

— А поред твојих љубимаца љубича-
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сти би процветали. Твоји су идоли, ре- 
као бих, Ђура, Андраш и њему слични.

— Али то су дисциплиновани играчи.
... То није довољно за један добар 

тим. Људи који се налазе у управним 
телима, морају бити широкогруди, ра- 
стегљиви и разноврсни. Код свих игра- 
ча не помаже строгост. Они нису пла- 
ћени. Једнога треба саветовати, другога 
строжије опоменути, трећега потпомоћи 
у границама могућности, четвртога по- 
хвалити и тако редом увек у благом и 
поучном тону. Ни два прста на руци 
нису једнака, а камо ли једанаест мла- 
дића пуних живота и полета. Свакоме 
су врата отворена, и Осветниковцима, 
па ма они били у потаји и против мене. 
Нека се и сами увере ко.им је био не- 
пријатељ. Ти или ја...

И они су ступили поново у чланство 
клуба.

Како му је било тешко на души због 
тога. Чему воде ове потајне радње ? Не- 
што се морало дешавати за време њего- 
вог осуства док се бавио око листа. Са 
матинеима није ишло најбоље. Осећа- 
лс се његово осуство. Недостајао је о- 
нај на вратима, који је цепао карте. У- 
лазио је како је ко стигао. Мукић је све 
то гледао, али није могао на две стране, 
да буде за благајном и да на вратима 
цепа карте. Последњи матинеи су се 
увек завршавали дефицитом, док једне 
недеље нису престали. По престанку
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листа, када се Матић свом љубављу ба- 
цио поново на рад у клубу, било је ка- 
сно. • Омладина се већ одвикла и посе- 
ћивала матинеа у дворани основне шко- 
ле на Булбулдеру.

— Где су ти пријатељи клуба и кри- 
тичари наши, да пораде за опште добро 
— говорио је на седници Матић. — За- 
што нису пришли управљању у мојој 
отсутности, да се покажу на послу, а не 
да нагваждају као неке пиљарице.

Мукићу се указа згодан тренутак:
— И не само то, већ веле, да немају 

поверења у нас. Упоређују личне ства- 
ри са клупским.

Матић зачуђено и згрануто упита:
— Не разумем? На кога се односи?...
— На мене! Док нисам радио, при- 

лично сам се задужио узимајући жи- 
вотне намкрнице и осталу робу код ба- 
калина Мрцајловића на вересију. Ду- 
жан сам му око две хиљаде динара.

Али то нема никакве везе са клубом. 
Ако тако будемо почели, далеко ћемо 
дотерати, — рече Матић гневно.

— Е, па такви су то људи, — одговори 
Мукић. — Вели, дај ми бар признаницу, 
па кад будеш могао платићеш. Мисли, 
да сам ;ја луд толико, и не знам, да би 
је он таксирао и као меницу наплатио 
кад-год му је воља, продајући ми и оно 
мало на чему одржавам голи живот.

Мукићева би исповест о дугу, била Ма- 
тићу донекле јасна цела ствар у погле-
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ду клуба. Мрцајловића је познавао не- 
потпуно и то из виђеља. Видели су се 
два-три пута на утакмицама. Поред ње- 
га је увек био> и Пројић као неко пра- 
порче. Ни једну утакмицу нису про- 
пустили. То је било облигатно. Били 
су од главе да пете кавијачи црвених. 
Мрцајловић је ипак био прибранији. О- 
душевљавао се на крају повољног ре- 
зултата, док би се Пројић после сваког 
згодитка попео и на саму стативу попут 
плавог навијача »С. Ц.«, званог Сава 
»Ера«.

Вероватно да се Мрцајловић због Му- 
кићевог дуга и уписао у чланство љу- 
бичастих, да би дошао што пре до својих 
пара а по наговору Бркићевом. И као 
да вели: као и сви пословни људи, није 3 
на одмет бити чланом разноразних удру- 
жења. Човек се упознаје помоћу малих, 
чланских улога, и проширује своје по- 
слове. У овоме случају бар да наплати 
свој дуг. И, када ускоро, до њега није 
долазио, револтиран с једне стране и де- 
нунцијама левог халфа Ђуре, који му 
је по струци био близак као бакалски 
калфица, почео је да сумњичи и клевета 
ггоред Мукића и Матића, који се већ до- 
ста материјално упропастио ради клуба, 
и више пута свој животни опстанак до- 
водио у питање. Он ради спорта страда, 
за напредак његов, док он сматра то обр- 
нуто, да је спорт средство, како би што 
пре наплатио своје дуговање.
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Некада сте на углу Крунске и Студе- 
ничке улице могли на једној омањој ку- 
ћк прочитати овај натпис:

»Кафана генерал Гурко«.
Споља жуто обојена и доста непривла- 

чна, ретко је ко и оораћао пажњу на ову 
малу и неугледну кафану. Али, када 
прекорачите праг добијете одмах други 
утисак. Уколико је споља била неуглед- 
нија, утолпко је изнутра придобијала 
свакога својом чистотом и породичним 
»штимунгом«. Добри и укусни мезелу- 
ци и природно пиће као и код »Алексин- 
ца« привлачили су увек довољно гости- 
ју. Садашњи газда имао је грдне муке 
да овај раније извикани локал дотера до 
данашњега стања. Столови су били по- 
стављени као у војничком поретку, један 
за другим и увек прекривени белим чи- 
стим чаршавима. Иза првог локала, би- 
ла је још једна мања просторија у којој 
сз’ били смештена разна удружења. Из 
ње су допирали гласови и многобројна 
добацивања неком говорнику.

Било је то уочи Богојављења, 17. ја- 
нуара 193* године.

Врата од мале сале се отворише и је- 
дна сувоњава прилика лепо одевена уђе 
унутра, одакле се јасно чуло само:

— Нећемо... ни под чијом контролом... 
хоћемо да смо самостални... да сами со- 
бом управљамо...
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Када се врата затворише за новодо- 
шавшим, у великој сали се чуо само жа- 
гор као из какве кошнице.

— Мора да нешто важно решавају, ка- 
да се оволико кошкају, — добаци кафе- 
џија најближем госту.

Гост заитересован запита:
— А који су то? Каква је то конфе- 

ренција?
— Право да Вам кажем, знам само то- 

лико да су спортисти. И Миланче, који 
је долазио да му одобрим салу за вече- 
рас, причао ми је, да је конференција 
сазвана ради оснивања неке спортске за- 
једнице нижеразредних клубова и, веро- 
ватно, да ће седиште бити у мојој ка- 
фани.

У малој сали је било загушљиво и ско- 
ро неиздржљиво. Делегати разних клу- 
бова, стиснути као сардине ипак су па- 
жљиво слушали говор једног делегата. 
Новодошавши поздрави говорника по- 
кретом руке, нашта му овај отпоздрави 
климањем главе не прекидајући своја 
разлагања.

Он је полако и убедљиво говорио:
— Чули сте жеље и намере сазивача 

ове конференције по иницијативи нашег 
Потсавеза. Шта они желе тиме? Зар 
вам није јасно ? Ја ћу вам рећи: да изгу- 
бимо своју самосталност, ми мали клу- 
бови, коју у ствари, ја признајем, и не- 
мамо услед наше међусобне нетрпељи- 
вости. Шта је натерало господу, која
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су у Потсавезу, на овај корак?... Да нам 
олакшају тегобно животарење и створе 
добронамерност њихову. Зар је то не- 
ка помоћ ако будемо са Потсавезом под 
једншуг кровом и они буду плаћали поло- 
вину кирије за наше просторије. Ја вас 
питам, а одакле би се платила друга по- 
ловина, ако не од наших прихода са пр- 
венствених утакмица, који су и онако 
бедни у чему смо и ми донекле сами кри- 
ви не водећи сами о себи рачуна, и на 
крају године не би примили ни марјаша, 
а били би увек под њиховом присмотром 
и везани. Откуда би ми могли у тој но- 
вој стварној заједници, па ма и са њихо- 
вим пристанком по предлогу сазивача, 
одређивати сами себи утакмице и тер- 
мине када се то коси са савезним прави- 
лима. Ако они нама добро мисле и и- 
скрено, нека са нама у сарадњи подигну 
једно потсавезно игралиште за нижера- 
зредне, а не да играмо усред лета по нај- 
већој жези од дванаест до два часа после 
подне и зими по највећој цичи и магли 
од седам часова изјутра...

По малој сали одјекивало је:
— Тако је!... Живео говорник!...
Када се утишало, говорник поче још 

убедљивије:
— Онда би нам били 'пријатељи, па и 

добротвори. Ја бих све редом сликао о 
своме трошку и њихове слике увеличао 
да нам буду место икона, а сваке године 
на дан када би се игралиште свечано о-
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творило, прогласили би као нашу спорт- 
ску славу и...

У сали настаде смеха.
—< ... И велим вам, то би било наше 

васкрснуће и истинито спортско славље. 
Свако сумњам у њихову искреност. Ме- 
ни изгледа, да је ту друга позадина. За- 
што се све нижеразредне заједнице осни- 
вају пред Савезном или Потсавезном 
скупштином, па било да то потиче од 
водећих клубова? Зато што би и једни 
и други, и црвени и плави, хтели да иско- 
ристе наша пуномоћија и да воде борбу 
преко наших леђа. Помоћу нас и несве- 
сних клубова из унутрашњости, рецимо 
данас владају једни, плави, сутра ће вла- 
дати други, црвени. И доклегод се они 
тако кошкају, тешко нама. По моме ми- 
шљењу, тек онда ћемо данути душом и 
имати срећне дане, када би узели Пот- 
савез у наше руке попут других потсаве- 
за, али у томе ми не можемо све дотле 
успети, док међу нама буде лажних по- 
борника послатих са врха.

— Живео Матић, проломи се малом са- 
лом спонтано. Ко би могао са толиким 
познавањем о потребама нижеразредних 
говорити и борити се као он? Нарочито 
је хтео сазивачима ове конференције по- 
казатц о њиховој иовој »префарбаној« 
боји. Често пута му се по престанку ли- 
ста намећала мисао, да ли је Миланче 
свестан онога што чини или запетљава 
ствари, што рече адвокат Закић.
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Миланче се вртео на свом месту. Није 
се надао оваком обрту. Потпуно га је 
открио у његовим намерама. Није знао 
да нађе речи да устане и да се одбрани. 
Није могао појмити да је Матић умео 
оценити суштину ствари и да уме тако 
да говори. Био је као прикован за сто- 
лицу.

Баш када је хтео да затражи реч у 
своју одбрану, предухитри га Рајић мла- 
ђи, брат потсавезног благајника, иначе 
један од најстаријих чланова Јадрана. 
Иако је његово друштво било некада у 
првом разреду, а сада у трећем, он га 
није напуштао већ се усрдно залагао и 
борио са другима да се пребаци у други 
разред. Сви су га познавали као добро- 
душног веселог младића, који својим го- 
вором уноси нарочито весело располо- 
жење на присутне. Био је сушта супрот- 
ност своме брату и самим тим, што је на- 
пустио Јадранце и прешао плавима, а 
који је умео само да упада у туђе говоре 
и да ствара забуне. Тако је било и овога 
пута, када је устао Рајић млађи да го- 
вори.

— Браћо спортисти! Хоћу да вам ка- 
жем само ово: потпуно се слажем са дру- 
гом предговорником. Он нам је све лепо 
објаснио и доказао тако јасно, зашто смо 

N се ми вечерас окупили овако лепо и брат- 
ски у кафани код »Генерал Гурка«, као 
и да се Миланче, сазивач ове конферен- 
ције, преварио у рачуну, који су му дру-

!
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;!ј гн погрешно израчунали. — Смешећи се 
погледа у Николића, који је већ почео 
грицкати уснице због овог преокрета. О- 
во изазва веселост код присутних.

Божић из Гвожђара заједљиво, али ве- 
село добаци:

— Море Рајићу, остави човека. Зар и 
ти да га нападаш ? Тужиће те код брата, 
а ти знаш, да код Раје шале нема, он 
хоће да лема.

Сви су прснули у смех. И конферен- 
ција се продужи у шаљивом тону све до 
краја.

Само је претседавајући био озбиљан..
— Пустите говорника да заврши.
— Па јес’ брате! Шта ме прекидате„ 

када ја нисам другоме упадао у говор. 
Будите парламентарни. Него на чему 
сам ја оно стао...

— Па на патосу!... — добаци Предраг- 
»Бува« из Српског мача.

Сви поново прснуше у смех. Поједи- 
ни се ухватише и за стомак. А претсед- 
нику конференције пођоше сузе на очи. 
И њега захвати вихор смеха.

Ипак се у сали мало утиша и Рајић 
настави:

— Да, то сам вам хтео рећи, браћо и 
спортисти, да су они, који су Миланчету 
израчунали задатак, сасвим погрешан, 
јер нити умеју да сабирају, дер неће до- 
бити, надам се, од нас ниједно пуномо- 
ћије, а још мање знају множити, док им 
уопште не иде од срца дељење. Једино

;

.
: I;.

■

'
■

178



што врло добро знају, а то је — одузи- 
Јлање. Одузеће вам и више, него ли што 
треба...

Матић се сети трећег полугодишта.
— И ја, са овога места поручујем сви- 

ма непозванима у нашим стварима, да 
повуку себи прсте и да нас не фарбају 
када се ми не дамо обојити другом бојом, 
већ као шарени долазимо и на прву и све 
остале потсавезне скупштине, док се не 
оевестимо. А водећи клубови нека раде 
како знају...

У оваквом стању ствари, конферен- 
ција се закључила без икаквог решења, 
онако, како је Матић и желео. Потпуно 
је успео да унесе светлости у подземне 
радње Миланчетове.

Када су се разилазили, око једног ча- 
са по поноћи, крупне пахуљице снега по- 
челе су да падају, али влажне и одмах 
се топиле по градским новоасфалтира- 
ршм улицама.

Миланче приђе Матићу, и са прекором 
рече:

— А ти тако. Упропасти ме на кон- 
ференцији.

Матић га погледа сажаљиво и запита:
— Остави се тога. Говорићемо доцни- 

је. Него куда намераваш сада? Да не 
мислиш право кући?

— Не знам ни сам ?
— Е, па хајдемо у неку другу кафану 

на поједну врућу ракију. Ја верујем, да 
се ни теби не снава, — предложи Матић.
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— Погодио си! Хајдемо. — И пођо- 
ше у снежну, али влажну ноћ.

Матић пође. И њему се није спавало. 
Хтео је да утнче на њега, ако буде могао, 
да се остави ћоравог посла, који је за- 
почео.

У томе и стигоше до хотел »Солуна«, 
који више и не постоји услед нове регу- 
лације железничког предпростора. У ка- 
фани је било живо, иако се ближило два 
часа после поноћи. Свирала је тамбура- 
шка дамен-капела неку севдалинку.

Матић и Миланче заузеше одмах места 
за једним празним столом до њих, па на- 
ручише два врућа »шумадијска чаја« да 
раскраве живце и затегнутост.

Миланче дограби »Недељне илустра- 
ције« и поче прелиставати. На једној 
страни поглед му се задржа дуже и поче 
без предаха читати. Затим их предаде 
Матићу:

— Прочитај, да видиш, шта пише Ра- 
кић о мени. Нисам ја мачији кашаљ!...

— То ти нико и не оспорава. Али лу- 
таш, не знаш ни сам куда корачаш, — 
рече му Матић и погледа у часопис. На 
целој страни писало је о њему, док је у 
средини текста била ц>егова слика и нат- 
пис: Милан Николић. Писало ,је како 
је активни функционер у многобројиим 
установама, што је већ читаоцима позна- 
то из претходних глава, као и то, да је 
заштитник многих нижих клубова.

М
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Он му поврати »Недељне илустрације*; 
и рече: . :^

— Боље би било, да се посветиш наука- 
ма, које си започео.

У томе келнер донесе наручено пиће. 
Нешто музика, а нешто и врућа ракија 
потпуно раскравише Матићу језик. Он 
је сипао као из књиге:

— Зар не видиш, куда срљаш? Како. 
си могао преко ноћн да постанеш плав?
Да те нису у старом клубу штогод увре- 
дили?

Миланче одмахну главом.
— Па онда?...
— Зато што плави боље и праведније 

унапређују спорт и агилнији су...
Матић се насмеја и рече:
— Лукавији и вештији. Разумеју по-

сао...
— Па нека је и тако. Индивидуалне 

снаге су им јаче, а тако исто и целина. 
Знају шта хоће. Што науме то и спро- 
веду. Зар њихови црвени ривали имају 
једног доктора Свету, Којића, Андрејку, 
Панајота и друге? Они своје снаге не 
троше узалуд. Сваки им је потез сра- 
чунат...

— Али само за њихову корист; док за 
друге привидно раде.

—То не поричем ни ја. Али ипак, ка- 
да их упоредим са другима, напреднији 
су. Зна се шта је ко у клубу, а нарочи- 
то који води главну реч. Ови други, цр- 
вени, имају исто тако индивидуално ја-
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ке, ако не и јаче личности, али немају 
целине. Увек један другог надмудрују. 
А ти и сам знаш, да се таквим радом ни- 
шта не постиже...

— Неоспорно. Упоређење је тачно — 
потврди Матић, — али зашто да ти бу- 
деш оруђе плавих противу црвених. Пу- 
сти их, нека се сами боре између себе. 
Све се бојим, да те не плаћају за твоје 
прекомерне работе. Рећи ће ти хвала. 
На крају крајева, када се помире са њи- 
ма, а то је неизбежно, јер по моме схва.- 
тању интереси и правац им морају бити 
заједнички, ти ћеш бити непотребан у 
томе споразуму, као и бивши претседник 
Потсавеза Зарије. Неће те заштитити, а 
понајмање рећи хвала за твоје коњосање 
у Здравственом одбору и...

— Не бој се, Матићу! Пре ће ме за- 
штитити и помоћи, него ли црвени. Буди 
уверен.

— Па добро. Нека буде, најзад, и та- 
ко. Али, ја не бих могао поћи твојим 
стазама.

— Разна схватања, — одговори Ми- 
ланче и погледа на часовник. — Зора је 
увелико свитала. Сваки је пошао на 
своју страну. Матић се упутио првим 
трамвајем кући, а и Миланче исто тако.

Када је Матић прелазио из двојке у 
шестицу код Техничког факултета, спа- 
зи Сретена и Веру. Зачуди га овај зим- 
ски уранак њихов, када се најслађе спа- 
вало.
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Сретен му приђе и поздравише се.
— Куда тако рано?
Сретен се снебиваше:
— Па немам шта да Вам објашњавам.. 

Знате и сами, да су Верини родитељи 
против, да она буде моја... И ми се ре- 
шисмо...

— Да она побегне за тебе!
— Да!... .
Матић је вртео главом. Ово му се ни- 

је свиђало. Волео је и поштовао Срету 
каб рођеног брата.

— А знаш ли ти, какве те последице. 
и мучан живот очекује? Како ћете жи- 
вети без игде ичега. Морате набавити 
од најмање до највеће ствари, а то је у 
данашње времв врло тешко. Љубав је 
љубав, али стварни живот је свиреп.

— Па шта да радим? Натраг се не 
може. Лудо је волим. Него да проду- 
жимо, док је раније. Молим Вас, не- 
мојте ником говорити.

— Не брини се. — И замишљено по- 
гледа за њима. Досетивши се, Матић 
му довикну:

— Сретене, ако ти треба новаца?...
#— Хвала. Имам! — одговори Срета 

осврнувши се и оде журно за Вером А- 
лександровом улицом.

— Шта ти је младост и љубав! Не- 
промишљеност и узаврела глава. Када 
се отрезне увидеће погрешку, сем ако 
им не буду дали накнадни пристанак 
њени родитељи и не помогну их са по-
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кућанством, што је раднику најпотреб- 
није. Непромишљени кораци су за и- 
мућније, али и они их избегавају, иако 
имају свега и свачега. Материјално ста- 
ње је код њих изнад свега. Љубав је 
споредна. За новац се све може. Зато 
се код њих и дешавају страшне брачне 
трагедије. Код сиромашних је на првом 
месту љубав и образ. Остало је спо- 
редно.

Трамвај га је великом брзином носио 
кући. Пред његовим очима. указа се 
слика његове жене, са којом последњих 
дана није говорио. Било му је криво и 
тешко на души, да га она није разуме- 
вала у последње време ради клуба. Че- 
сто је њихову породичну срећу загорча- 
вала околност, претерана његова заузе- 
тост у клубу, против које се Матић више 
времена узалудно борио.

Са тим мислима после растанка са 
Миланчетом и сусретом са Сретом и Ве- 
ром, приближивао се Матић своме дому.

Његова жена и синчић тек што су би- 
ли устали. На штедњаку млеко је ври- 
ло, а црна кафа својим укусним мири- 
сом испуњавала је целу кујну.

Предраг је гукао:
— Татице! Мој татице. Мама је пла- 

кала...
— А зашто сине?
Дете одговори безазлено:
— ЈОће да умре... Друга мамица ће 

ме тући!...
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Матићу се стеже срце, али не прого- 
вори. Скидао се да легне, после непро- 
спаване ноћи.

Када је увидела да он неће прогово- 
рити, она рече:

— Хоћеш ли да доручкујеш?
И дал>е је ћутао.
— Па проговори, мајку му! Нисам ти 

оца убила!
И овога пута није одговорио, иако га 

је срце на то нагонило. Свест му је ша- 
путала: Загрли и њу и дете. Време ће 
већ упливисати на њу, да се одрекне 
сталних приговора, како кућу занемару- 
је ради спорта и клуба...

Али, његова осетљивост и мушка гор- 
дост и овога пута надвладаше га. Пређе 
у собу да спава.

Није могао заспати одмах. Сигурно 
је она детету говорила оне речи да би га 
заплашила. Хтеде је звати у један мах 
да се измире. Ко зна, каква је, може- 
учинити неку глупост. У томе разми- 
шљању сан га је и савладао.

У подне, када се обукао и сео за сто- 
лом да руча, она је седела са дететом 
на канабету погнуте главе. На себи је- 
имала нову штрикану жуту хаљину.

Било ми је необично да и она са де- 
тетом није за столом да заједнички ру- 
‘чају.

Када је сипао јело да руча, она у томе* 
тренутку уђе у шпајз. И када је он први 
залогај приносио устима она изађе из
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шпајза са шибицом у руци. Две-три 
сузе кануше из њених лепих очију.

— Видим, да сам ти тешка. Нека ти 
је Богом просто... — И кресну шибицу...

И пре него што је могао схватити це- 
лу ствар, вунена плетена хаљина напи- 
.јена шпиритусом, који је на себе изру- 
чила у остави, за час прихвати ватру, и 
она букну у плавичастом пламену, ско- 
ро невидлшвом.

Матић скочи од ручка сав ужаснут и 
пренеражен. Призор је био страшан и 
језив.

— Шта уради од себе, — јецао је он 
очајно.

Дете је врискало:
— Мамице, немој да умреш, мамице 

слатка!...
Дошавши себи, Матић није губио вре- 

мена. Тренутак је био судбоносан, јер 
плавичасти пламен претварао се у црве- 
ни и претио је да букне свом силином 
приближујући се глави и коси.

За трен ока, прекрио је великим ћили- 
мом са зида. У последњем тренутку, 
донекле, несрећа је била заустављена.

Њени јауци и вапаји и дечији врисак 
и плач простирали су се далеко од ко- 
бног места догађаја. Први суседи лри- 
трчали су у помоћ, а он је одјурио до 
првог телефона да позове станицу за 
спасавање.

Када се повратио, затекао је њену се-
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стру, где је полива зејтином по опеко- 
тинама на мишицама и грудима.

Њени болови и патње били су неопи- 
сиви. Од силних болова шкргутала је 
зубима и преврћала очима, као да ће 
полудети.

Дете је стално плакало, припијајући 
се уз њу као црв.

Ауто за спасавање стиже. Он је уз. 
припомоћ сестре и суседа унесе у кола. 
И дете је било са њима. Није хтело код 
других остати. Када су њега руке тако 
пекле, како ли је тек њој?

Када су кола кренула, суседи се згле- 
даше. Један проговори:

— Шта учини од себе. Ко би то и по- 
мислио. Никад се нису свађали. Си- 
рото дете. Оно ће највише патити без. 
мајчине неге. И разиђоше се погнуте 
главе, препричавајући догађај.

Кола за спасавање јурила су највећом 
брзином, не би ли спасла један млади 
живот и повратила мајку детету, које 
у овој несрећи није имало никаквог уде- 
ла. Шоферу су се указала пред очима 
његова дечица, и та визија га је наго- 
нила да је ауто скоро летио...

У колима са замагљеним прозорима, 
осећао се Матић као у затвореничким... 
Кола су труцкала, а на кривинама зао- 
крећала на једну страну, као чамац на 
узбурканој води. Мали Предраг је поку- 
шавао да гледа кроз прозор, па када ни- 
је могао да види ншпта, припијао се уз 
оца преплашен.

1
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У болници су је одмах превргли. Била 
.је сва уфачлована у завоје. Само уста 
и очи били су слободни. Затим превише 
обе руке и Матићу, које су биле на неко- 
лико места.доста опечене, спасавајући 
жену од очигледне смрти. Изгледао је 
на. први поглед, као неки боксер.

Када је примила инекцију, болови су 
се стишали. Он је седео поред кревета 
са дететом у крилу. Сузе су јој стизале 
•једна другу.

Измученим, тихим гласом да се једва 
чуло она прошапута:

— Чувај дете и пази кућу. У орману, 
у црном костиму, наћи ћеш око три сто- 
тине динара и један лоз. Замени га код 
Васића. Сутра је вучење. Узела сам га 
и наменила Предрагу. — Када је спа- 
зила, да су и његове руке уфачловане, 
она окрену главу на другу страну и још 
више се заплака.

— Немој се узбуђивати. Ипак, сретно 
си прошла, да ти пламен није и лице 
сасвим захватио. Било, па прошло. Не- 
повратило се! Истина, да ћу се; наму- 
чити са дететом — и погледа на своје 
руке — и да нећу моћи радити извесно 
време, али немој да те то узрујава. Вре- 
ме ће све залечити. Морало је тако би- 
ти, због моје претеране л>убави према 
клубу.

Она га погледа сва преображена и 
прибрана, и тихо рече:

— Нисам требала, то да урадим...
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Враћајући се кући са дететом, разми- 
шљао је о свему. Оиа је њега неизмер- 
но волела. И да је више пажње посве- 
ћивао њој и детету, а не клубу, до овога, 
вероватно, не би дошло. Али његово 
драгоцено слободно време посзећивао је 
клубу и спорту. Па и данас, дошао је 
кући, када је већ било свануло. Увиђао 
је, да је до њега кривица. Лепо му је 
говорила, да не задужује кућу због ли- 
ста и да неће успети. Имала је права. 
И он чврсто реши, да поднесе оставку у 
клубу на свој положај. Нека раде мла- 
ђе снаге. Удес.иће он нов начин и распо- 
ред живота. Само да она прездрави и 
изађе из болнице. Али, горчина судбине 
низала је своје. Очева смрт после дуге 
болести дубоко га је ожалостнла. Ово 
је убрзало његово решење о оставци у 
клубу, штсЈ он и учини прве наредне 
седнице.

У болницу је одлазио редовно сваког 
дана. Испочетка, када је криза у темпе- 
ратури била на врхунцу да једним за- 
махом покоси њен млади живот, био је 
ван себе у очајању. Тек му је онда било 
на души лакше, када је температура од 
40 степени почела силазити на ниже. 
Његова радост је била неизмерна. Јер 
патње његове са дететом, у празној и пу- 
.стој кући, без ње биле су велике. Водио 
је и Предрага, када време није било и-
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■ I* сувише хладно. Обично би седео поред 

њене постеље и нудио понуде, које је у 
изобиљу доносио. Претресали би ново- 
сти, док би се после забављала дететом 
и љубила га. Било је већ три недеље 
од како се лечила у болници и свакога 
дана је очекивала, да је пусте кући 
излечену.

И једнога дана, потом, када су се о- 
простили са болесницима, доктором Ра- 
дојевићем и милосрдним сестрама, ауто 
кх је носио све троје новоме животу и 
новој хармонији, јер су увидели, да је- 
дно без другог не могу и да је све оста- 
ло споредно и непотребно, шта више 
и штетно по кућевни мир и слогу. Пре- 
драг је и овога пута био у ауту, као и 
онда, када су је водили у болницу, само 
са том разликом сада, што је из ових ко- 
ла све видео како за њњма заостају у- 
лице и куће, и што је весело тапшао ру- 
чицама...

По његовој оставци у клубу, добио је 
и разрешницу и захвалницу на досада- 
шњем раду. Како је после тога текао 
живот у клубу није знао. Недељу дана 
доцније прочитао је у новинама, да су 
утакмицу са Слогом изгубили са три 
према нули, — пар-форфе. Није могао 
веровати очима, већ још једном прочита 
?готицу. Сумње није било. И потајна 
љубав и старање што је осећао према 
клубу поново успламти. Зар се до тога 
дошло после његове оставке? Зар љу-
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бичасти некоме да уступе бодове без 
борбе? Али, ето догодило се тада, и 
вал>да неће више. Жена је приметила 
његову сетност и бледило.

— Шта си то прочитао, кад тако изгле- 
даш?...

Он прену из мисли и одговори:
— Прочитао сам, да су два малишана 

неког трамвајџије са Душановца изго- 
рела, док је мати куповала животне на- 
мирнице...
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ГЛАВА ДЕВЕТА

САМИ НА ДЕЈ1У

Оставка Матићева у клубу, дала је- 
је потстрека његовнм потајннм про- 
тивницима из ранијег Осветника да 
се покажу у пунем јеку на делу. Но- 
сиоц овог покрета био је Мукић, који 
је већ одавно желео да преузме ње- 
гову улогу у воћству клуба, што му 
није успело за руком. Матићев дух 
је и даље лебдео над клубом и његов 
утицај се осећао, јер се његов правац 
и парола за подизање игралишта, 
спроводила и даље. Ни он није седео 
скрштених руку, већ сакупљао до- 
бровољне прилоге од радње до радње, 

као просјак милостињу.
* * *

Негативни елементи у клубу по остав- 
ци Матићевој данули су душом. У ми- 
слима им је стално лебдело: да се неће 
опет, изненадно, повампирити и њихову 
кратку радост прекратити. Па, и после 
његове смрти, плашили би се његовог 
надгробног, вечног утицаја, који је за
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живота посејао међу спортском омлади- 
ном.

То су били превртљивци. Природа их 
често избацује на површину свакида- 
шњег живота. Према оној народној у- 
век, догоди се: да се два добра никада 
не могу саставити. Тако је било и овога 
пута. Зар му се тиме враћа његова до- 
брота и човечија широкогрудост од оних, 
које је увек имао на својим грудима и 
заштићавао? Зар онога што је венчао 
и дете му крс-тио, да му зло враћа место 
доброга. Ах, ти вечна и неумитна судби- 
но, што окрећеш у својој округлини то- 
лике животе и у већини поступаш свире- 
по са њима? Зар не можеш наћи у сто* 
милиардитом делу тајне квадратуре кру 
га свој део доброте и правичности за до* 
бробит целог човечанства? Зар да ужи- 
вајУ и буду славни на земаљском цар- 
ству већина оних неспособних и шепрт- 
љавих величина, који у себи немају ни 
трунке стваралачке способности ни за 
себе, а камо ли за многобројне целине? 
Зар је у њиховим мозговима сва мудрост 
и проницљивост овога света и прегала- 
штво које други створише незнано и не- 
чујно без икакве славе и помпе и који 
сав свој живот и љубав, разумевање и 
лукавство употребише да се њихово дело 
видно уздигне над осталима, које ће до- 
цније дрвени мозгови стицајем околно- 
сти приграбити себи и уживати благоде- 
ти њихове, моралне и материјалне. Сви-
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репа је судбина и непоштовање према 
онима, који стварају, па нека каже, ко 
шта хоће!...

Филозофија и признање за велика де- 
ла појединаца нису за свакидашњицу. 
Њима је место у биолиотекама и архи- 
вама, где их покрива вечна прашина и 
заборавност широких маса...

После оставке Матићеве, кога су по- 
родичне неприлике за извесно време од- 
страшше од клуоа, дадоше се остали 
сложно на посао. Мукић, дугогодишњи 
сарадник Матићев, кога је и венчао, да 
би иронија живота била већа, предњачио 
је испред осталих, који су били заведени 
слепо са његове стране, сакупили су се 
једне вечери код Сибирије да разбистре 
новостворену ситуацију у клубу. На о- 
купу поред Мукића били су Новаковић, 
Савић, Милован, Божа, Крста, Аца- 
»кинта« и Аца-»дводинарка«.

Изгледа да је водио главну реч Нова- 
ковић.

— Зар је могуће, да је Матић поднео 
оставку? — рече он. — Невероватно! 
Ко би то могао и помислити.

Мукић их је уверавао, држећи у руци 
његову писмену оставку:

— Ја мислим, да је ово доказ. — И 
прочита од речи до речи:

УПРАВНОМ ОДБОРУ С. к. »33«
Молим, да ми се изволи уважити неопо- 

зива оставка на положај који сам у клубу
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заузимао. На ово сам се решио после дугог 
и свестраног размишљања. Улоредо с тим, 
дошао сам до закључка, да би било боље за 
мене да се, за извесно време, удаљим из 
средине, коју сам створио и коју толико не- 
измерно волим, услед разних околности.

Са спортским здраво!
У Б. 14. априла 193* Милан М а т и ћ

— Бррр!... Ала лепо везе. Него, док 
се он није предомислио да ми предузме- 
мо потребне мере. Најбоље би било да 
га одмах разрешимо дужности, — пре- 
дложи Новаковић.

— И ја то исто мислим, — додаде 
журно Мукић. — Доста је било његовог
газдовања.

— Не би требало овако хитати, — у- 
меша се Крста.

Мукић га погледа мрзовољно:
— Зар ти није била довољна казна од 

шест месеци неиграња са његове стране? 
— Али то нема никакве везе Милошу,

Ми његову оста-са његовом оставком. 
вку не смемо прихватити оберучке. Боље 
је, дати му једно или двомесечно отсу- 

Ко ће свршавати започети посаоство.
око стварања игралишта, које је запо- 
чео?

Настаде тајац.
Крстино поређење :је било тачно. И 

Милован је био са тим сагласан.
На то Савић примети:
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— Без увреде Мукићу, међу нама нема 
искуснијег човека, који би нас могао по- 
вести сем Матића. За претседника Бату . 
и да не говоримо, који ретко и долази и 
од кога никакве вајде нећемо ни видети.

Мукић се врпољио нервозно на своме 
месту.

— Ја мислим, — предложи Новаковић,
— да позовемо Богдана Димитријевића 
на његово место. Он је доста вредан и 
заузимљив. А што је најглавније, и ње- 
му се, донекле, није свиђао рад Матићев.

— То би било згодно, — прихватшие 
сви.

— Шта мислиш Мукићу? Да ли да 
га позовемо ? г

— Ја немам ништа против, — одгово- 
ри он леденим гласом. — Могли би по- 
звати такође и Ђуру Живаљевића на ме- 
сто првог секретара, јер то је и било ње- 
гово место док није због Матића поднео 
оставку. Што је најглавније, он је ди- 
сциплинован.

— Та твоја дисциплина, — упаде Кр- 
ста — попе ми се на врх главе. Ко о 
чему говори, ти само о дисциплини...

— Доста ти бандоглавко, са твојим у- 
падицама. Имамо важније ствари сада 
на решавању, — рече Новаковић.

Аца-»кинта« и Аца-»дводинарка« ре- 
коше:

— Прима се. Прима... И један и дру- 
ги је добар. Него ко ће их лозвати? 
Треба људима све објаснити. Ево ми
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предлажемо Мукића, Новаковића и Са- 
Еића.

И предлог би усвојен.
Још исте вечери одоше њих тројица до 

Димитријевића право кући и предложи- 
ше му да се кооптира и прими воћства 
у клубу, наглашујући му, да Матић ви- 
ше није у њиховој средини.

— Али ја против Матића л>уди, кемам 
ништа против. Ако сам његов рад кад- 
год критиковао, не знам да треба да бу- 
дем против њега. Ко ради, тај и греши. 
И после тога заузет сам полагањем испи- 
та на последњем семестру.

Жика Савић га је убеђивао о неопхо- 
дној потреби да се кооптира. Поред ње- 
га и други су наваљивали. Само је Му- 
кић ћутао. Зар, да му овога пута, други 
преузме воћство, када се највише надао? 
Када ће он попут неког силеџије само 
заповедати и његова реч бити света?

После дужег опирања Димитријевић 
даде пристанак под условом, да се про- 
тив Матића неиспољава задовољство 
због његове оставке.

Ђура је оберучке прихватио позив. Са- 
да. му се бар указује прилика да- жари и 
пали, да оговара и хвали.

Сложише се браћа по делима и вредно- 
стима једнаки. И на друге појединце 
упливисали су, који у лрвом моменту ни- 
су били њима слични и оговарањима 
вични.
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Свака сила за време, а невоља редом 
траје...

Одистински је Матић зажелео мира, 
повучености, да одмори своје тело и ду- 
шу од многих потреса. Никаквих зад- 
њих намера није имао. Али ето, пока- 
зали су се у правој боји. То му је пекло 
душу и дан и ноп, и кући и на послу. 
Често је говорио Крсти и Геши:

— Све би их сатерао у ћор-сокак, са- 
мо да ми није клуба жао. Зашто цели- 
на да пати?

— Ншпта без вас, Матићу, — јади- 
коваше Геша. — Већ има месец дана, 
како их молим да ми набаве нове ципе- 
ле, а они само обећаваају. Дозлогрдило 
ми је. Дође ми да бежим из клуба. На 
једвите јаде одобрили су издатак да ми 
се набаве ципеле. Био сам више пута у 
клупским просторијама, али Мукић се 
прави луд, као да ништа не зна. Жели, 
да склопим руке и да га молим.

— Ха !... ха... То је та његова ди- 
сциплина коју спроводи, — примети Кр- 
ста. — Он је строг према мирнима. Док 
од Барте и Власте зазире!

— Шта може! Њихова власт и му- 
дрост, ради које су и изашли из клуба 
Жиле, Влада, Ћурица...

— То ћу и ја учинити, — рече Геша.
— Ја ти саветујем, да то не чиниш. Ја 

ћу и ону тројицу повратити натраг...
— Да кије вас, ја бих то већ одавно 

учинио. Онај Мукић је прави шепрт-
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л>анко и лези лебу да те једем, а поред 
тога и уображеи, — негодовао је Геша.

Оваквих излива незадовољства било 
је често. Мукићева дисциплииа им је 
почела дозлогрђивати, мада су се он и 
Новаковић старали да свакк неуспех 
баце на Матићева леђа, оговарајући га 
сваком приликом, како је играче разма- 
зио и да су непослушни. Ништа им то 
није помагало. ЊегоЕа сенка и мисао је 
и даље лебдела, нарочито код играча и 
у клубу, противу чега се они нису могли 
борити. Иако је његова индиЕидуалност 
била велика, ипак је била корисна по 
клуб. Све је било на време посвршава 
но. Ни на кога се није ослањао. Он ; 
био, што рекли, момак за све. Никакв( 
посла у клубу се није устручавао. Збс 
тога су и негодовали, што други не мо 
гу доћи до изражаја због њега.

Матић је мислио: нека вређају док 
будем имао стрпљења...

А онда?
Видеће!...
На седницама и по записнику је ишло 

све глатко. У веселом тону и другарству 
Димитријевић је водио клупске послове. 
Помало уображен, као и већина младих 
људк, није му ништа сметало да буде 
исправан спортиста. Испочетка је био 
самосталан и није се дао повести за 
оном групом против Матића, али посте- 
пено се и сам нашао на истој линији са

-пг •••*'
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. . њима и ке осетивши ту промену. Пре 
седнице -је обично играо шаха са Но- 
ваковићем или Савићем, док би остали 
посматрали. Крста и Живаљевић су 
играли таблића небројено пута до сто 
један. Тек када би један од њих двоје 
посустао, долазио би тазе побратим 
Жика — »тантуз«.

Хармонија у кафани за столом била 
је очигледна. Задиркивање и шале обли- 
гатне.

Седе тако »Кинта« и »Дводинарка« за 
столом и келнера унапред подговоре, 
очекујући жртву. И обично неки греш- 
ник налеће. Тако једном приликом на- 
илази Андра-капитен, звани »Панц« и 
седа за њихов сто.

— Баш сам се уморио, — вели он, и 
гледа на коју је страну отишао келнер. 
Али га ови предухитравају, питајући 
га:

— Шта ћеш да пијеш?
— Једну шљивовицу!...

— Пих, какав си ти спортиста, кад пи- 
јеш шљивовкцу, и то још, као санћим, 
капитен тима. Једну лимунаду... Кабе- 
зо... А?... — предлажу му ови учтиво.

Андра се чуди. Откуда сад, да одјед- 
ном постану галантни, када им то није 
био обичај раније.

— Остав’те се ћорава посла. Нећу да 
вас бацам у велики трошак. Него, ако 
сте већ репшли да ме частите, викните 
једну шљивовицу. Слађе ћу вечерати-

!
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Келнер прилази, и ова двојица нару- 
чују:

— За господина Андру једну дуплу 
шљивовицу. — Озбиљна лица, само је 
оно »дуплу« било наглашено, што је би- 
ло лозинка за келнера.

Андра и не сањајући ништа, прича, 
како се уморио и како ће чим поднесе 
извештај са утакмице право кући па у 
кревет, да се поштено одмори. Келнер 
доноси »дуплу« и угриза се за усне, да 
се не насмеје, док Кинта и Дводинарка 
намигују, а Андра се куца са њиховим 
чашама, захваљује и наздравља као 
стари деда од шесет лета:

— Спаси Бог!...
— На спасеније! — одговарају ова 

двојица и дају сигнал осталима у кафа- 
ни за страданије новог гутмана.

А овај нагиње чокањ, као да сто годи- 
на није пио. Право кажу: и сирће је 
муфте слатко.

Али како је нагао чокањ, не скида га 
одмах. Пуна му уста течности, коју не 
гута, док се »Кинта« и »Дводинарка« 
церекају и други за оближњим столови- 
ма.

Напослетку, кад већ нема куд. Андра 
пљује и љути се:

— Аух! Ала ме насамаристе. Па то је 
чиста вода. И како ја да то не приме- 
тим?

— Вода, јакако... Није за тебе алко- 
хол, — веле му они.
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Други пут, други наседне и тако ре- 
дом. Када скоро сви изгутају, онда 
спремају кове подвале.

А надимци Аце-»кинте« и Аце-»дводи- 
нарке« датирају од онда, када су једном 
на велики петак били у цркви Сзетога 
Марка да целивају Спаситеља човечан- 
ства, али они уместо да се прекрсте и 
пољубе икону, они онако полупијани це- 
ливаху тас са прикупљеним прилогом. 
РСада су изашли из цркве, један је имао 
у устима динар, а други дводинарку. 
После су приложили тродупло, да отку- 
пе грехе своје, што и приличи верним 
хришћанима. И тако их назваше Аца- 
»кинта« и Аца-»дводинарка«. По прези- 
мену их нико не познаје на Булбулдеру.

К на седиицама нису били бољи. Увек 
неке бургије. Колико се пута Димитри- 
јевић због тога револтирао. Изнесе неко 
питање на дневни ред и пита присутне:

— Да ли ћемо успети у томе...
Док ови одговарају љихов омиљени 

рефрен, смејући се:
— Лакоћемо!...
— Али, људи, — упада Мукић као с 

кеба и удара руком о сто, и чисто запо- 
веднички наставља: — Ово је седни- 
ца, оставите се шале. Оваквим радом 
нећемо ништа постићи.

одговарају 
ови опет смејући се, и Аца-»кинта« вади 
три хиљадарке и баца их на сто испред

— Море, лакоћемо!...
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претседавајућег, уозбиљен, гледајући 
унаоколо на све нрисутне.

— Ово је позајмица са моје стране за 
изградњу игралишта. А рок? Да ми се 
поврати од првих прихода или најкасни- 
је, када ме позову у војску.

— Лакоћемо... — одговарају сви, док 
позадина следује његсвом примеру.

— Ево, и са моје стране једна хиља- 
дарка, — вели Милован и баца хиљадар- 
ку на сто.

— И ја дајем једну карађорђушу, — 
упада Божа.

— А ја и поред своје сиротиње, шко- 
лујући се још, позајмљујем* такође пет 
стотина динара, — одговори Димитрије- 
•вић чисто стидећи се, што не може вшпе 
да позајми.

И скупише пет хиљада и пет стотина 
динара све на брзу ватру и већ уобичаје- 
ну изреку:

— Лакоћемо!...
— Да је среће, па да и претседник Ба- 

та позајми две хиљаде динара, као што 
јс и обећао према записнику, — приме- 
ти Миле.

У томе моменту, непримећен ни од ко- 
га, са рукама још у завојима, приђе сто- 
лу Матић, држећи једну повећу књигу 
испод руке, и пружајући је Димитри- 
јевићу, рече:

— Ту у књизи, забележена су племе- 
нита имена наших дародаваца који су
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II
приложили добровољни лрилог нашем 
клубу преко две хиљаде динара.

Димнтријевић отвори књигу, чисто не 
верујући ушима, да се увери. У књизи 
се указа једна хиљадарка, стотинарке и 
банке.

Он преброја паре. Било је две хиљаде 
и четрдесет динара. И он их заједно са 
књигом предаде благајнику.

Док се окренуо да се захвали у име 
клуба, јер то није била позајмица, исти- 
на без интереса и без менице и тачнога 
рока, већ новац који се не враћа, Мати- 
ћа није било.

Нестало га је, као да је у земљу про-
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пао.
— Где се изгуби одједаред? — пита- 

ху се у чуду сви.
— Ово је за похвалу, да он и у најте- 

жим моментима мисли на клуб и скуп- 
ља прилоге. Грешимо, људи, када наго- 
ворени од других, тврдимо да ћемо бо- 
ље напредовати када он иије у управи, 
— говорио је Милован убедљивим гла- 
сом.I

*
— И ја бих рекао, — придружи се Ди- 

митријевић. — Дела говоре, господо. 
Ми смо неправедни према њему.

Остали су ћутали.
Док је Димитријевић пребројавао па- 

ре и остали пратили покрете његових 
руку, Матић се изгубио неприметно кроз 
кафану на улицу, где је све врило од 
живота. Нека виде, мислио је он путем,1 •
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да већ ако не могу дати од својих пара 
после толиких незгода и трошкова, да је 
моје познанство и пријатељство међу 
спортистима изражено у цифри од преко 
две хиљаде динара. Нека седе и црни ђа- 
воли у управи клуба, ја ћу се ипак ста- 
рати за љегов напредак.

И тешке су биле његове муке. Није 
било лако сакупљати добровољне при- 
логе. Почео он тако своју операцију од 
»Цветка« па на доле Смедеревским Ђер- 
мом, из дућана у дућан. Неки су давали, 
неки одбијали, неки се изговарали да 
без ортака не желе чинити никакав из- 
датак и тако даље. Он је гурао даље, 
имајући пред очима само један циљ — 
игралиште. Иде он тако и врши свој му 
чан и нимало пријатан посао, кад онс 
пред њиме из дућана у дућан заређао и 
један професионални просјак — пија- 
ница, кога је из разних подрума и бифеа 
случајно запазио. Ако га овако и нада- 
ље испред себе пусти, неће тек онда ни- 
шта скупити. И решење паде. У близини 
је био »Гајин подрум вина и ракије, ко 
год сврати, — тај се и напије!« И ои 
сврати са просјаком унутра. Боље да му 
плати и литар шљивовице или љуте, не- 
го да му овај конкурише у послу. Нару- 
чио јеј ракије и сипао му прве две-три 
чашице. После је овај, кад је Матић оти- 
шао, и сам себи наливао и благодарио:

— Бог нема му подари, све што заже- 
лео!...
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И, наравно, испунило се. Пруга је би- 
ла слободна. Матић се сад поново и не- 
сметано даде на посао. Прилози су па- 
дали, динар по динар, банка по банка, 
а нису изостајале ни стотинарке. Само 
када се има воље и отворености, мора се 
успети. Да је пошао Мукић, њега би би- 
ло срамота и уста отворити, а камо ли 
претрпети неуспех и изаћи не добившк 
ншпта. Када је свршио са прикупљаљем 
у њиховом крају,, он се упути и на Те- 
разијама. Прво је зашао код трговаца- 
спортиста. Свратио је код Вајлера и Сте- 
фановића. И један и други приложили 
су без икаквог објашњаваља по педесет 
динара. Онда је прешао преко пута код 
плавог трговца, који је имао најлепших 
новитета у разним кошуљама, машна- 
ма, пуловерима, шеширима и осталој 
потреби за модерну спортску омладину 
и који се рекламисао са поклонима за 
победника у разним гранама спорта. 
Када је ушао унутра и учтиво замолио 
за прилог, овај као са неке висине одго- 
вори:

— Па нисам ја, брате, дужан свима 
давати.

— То вам нико и не каже. Ваша во- 
ља...

Све то навалило, па само дај! Не дам 
никоме...

— Па ви сте ми рекли прошли пут, да 
дођем згоднијом приликом. После пр- 
вога...
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— По твоме говору значи да морам да 
дам, — одговори љутито ллави трговац 
понашајући се у разговору са Матићем 
као са неком барабом. — Губи се, не дам 
ништа:

Матићу се ово понашање спортског 
џентлмена није свидело, али му ипак 
хладнокрЕно рече:

— Нико вас не може ни приморати. 
Али нисте ми требали обећавати, да до- 
лазим по други пут. Ако дате, хвала, ако 
не дате, опет хвала, — и пође вратима 
да изађе.

Плави трговац као полудео, продера
се:

— Напоље!... Напоље!... — И опсова
му матер по нашем...

Матић застаде на вратима, поглед? 
ову »спортску величину« и вођу лак 
атлетике од главе до пете и згади му се
да овакви људи имаЈу уплива у спорту 
ии данас. И Матић, излазећи, добаци 
му:

— Бедниче! И ти си спортиста. Зар те 
није срамота. Твоје друштво може се по- 
носити тобом.

Када је изашао, — сав је дрхтао од уз- 
буђења. У сваком житу има и кукоља. 
Да плави знају каквог врсног сарадни- 
ка имајау, сигурно би га се одрекли. И 
он изгуби сваку вољу за даљим скуп- 
љањем добровољних прилога... Бар док 
не заборави ову слику, која му се вече- 
рас догодила. Нека скупљају мало и го-
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спода из клуба. То је било истога дана, 
када се и седница одржала на којој је 
предао и кљигу приложника. Зато се 
био тако нагло и изгубио. Није могао 
гледати »пријатеље« клуба. Изгледали 
су му као труло воће, које ће сав плод 
упропастити. То је тај кукољ, као и пла- 
ви трговац и многи други неоткриЕени, 
који су споља гладац, а изнутра јадац.

* * *
Протекло је скоро пола године, од 

оног времена када је Матић поднео о- 
ставку и предао новац и књигу сакупље- 
них прилога. Управа је радила како је 
за најбоље знала и умела. На препоруку 
Мрцајловићеву, као трговца и искусног 
човека, закључен је уговор са дрвар- 
ским трговцем Радојицом за лиферова- 
ље дирека, дасака и штафли за ограду 
игралишта. Погодба је била, да излифе- 
рује толико материјала колико је по- 
требно за ограду од два ипо метра виси- 
пе. По свршеном послу, да се одреди ко- 
мисија и по потврђеним признаницама 
тесачког мајстора установи да ли је до- 
иста сав отпослан материјал и употреб- 
љен. Ако се утврди да на огради није 
употребљено све, имало се накнадно до- 
платити. Дакле, уговор је био погођен, 
што рекли ђутуре. Куповина у кубним 
метрима није узимана у обзир. У гото- 
вом је исплаћено три хиљаде динара, а 
ресто примање је осигурано меницом од
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стране управе клуба за годину дана. За- 
дужење је износило десет хиљада и пет 
стотина динара. Када је дошло до потпи- 
сивања менице, сви су потписали сем 
Мрцајловића и Пројића. Изјавили су, да 
немају поверење у управу клуба! Међу- 
тим, сами су препоручили Радојицу и 
обећали, да ће гарантовати и оии за ис- 
поручену грађу. Ситиичарска посла! По- 
сле овога настало је трчкарање до Радо- 
јице и рекли му да она двојица одбија- 
ју да дају СЕоје потписе на меници.

Дрварски трговац се предомишљао 
шта да ради. Да ли да раскине уговор 
или не. Напослетку телефоиом позва 
Мрцајловића:

— Хало!... хало!... Јеси ли ти, Бого- 
саве?

— Јесам!... Ко је тамо?...
— Радојица!...
— А ти си!... Здраво!... Шта има но- 

во?... Које добро?...
— Море, — отегну Радојица кроз те- 

лефон, — да је добро, не бих те сада 
звао. Него... знаш... хтео сам те питати, 
зашто си одбио да потпишеш меницу за 
клуб, када си обећао? Не могу људи да 
започну посао око ограде игралишта.

— Предомислио сам се. Знаш, немам 
поверења у садашњу управу. Да сам ја 
у управи и да знам шта се ради, па хај- 
де де... Овако...

— Ниси ме требао онца ни препоручи- 
вати. Уосталом, шта мислиш, да ли могу
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бити сигуран у остале потписе? Да ли 
вреде њихови потписи. И сам знаш да 
сам сиромашан и да нема смисла да на- 
летим тек онако. Три пута сам банкро- 
тирао...

— Разумљиво. Сем потписа Милова- 
новог и Божиног, остали не вреде ни- 
шта. Димитријевић је обично пискарало 
у Ошптини и да нема доброга бакшиша, 
како ми је Пројић причао, тешко да би 
могао само са својом платом излазити 
на крај. Он је за сада најглавнији у 
клубу. О осталима не вреди ни говори- 
ти. Има један међу њима и то благајник, 
по имену Мукић. Ето, он, например, за- 
качио ме у роби око две хиљаде динара, 
па неће ни признаницу да ми изда. Та- 
кви су ти то људи... Могу ти само то ре- 
ћи: ради како знаш.

И прекидоше везу.
Радојица погледа на Мукића, који је 

главом сам дошао у име клуба да ствар 
расветли, и не познавајући га рече:

— Дакле, тачно је!... Неће да потпи- 
ше. Вели и сам благајник клуба’ му је 
дужан око две хиљаде динара. Право 
да кажем, не знам ни сам шта да радим.

Мукић поцрвене, иако му то није био 
обичај.

— То се њега не тиче. Ако сам му ја 
лично дужан, клуб није. Ја ћу му и вра- 
тити...

Радојица изненађен, одговори:
— Извините, нисам знао да сте то ви!

!
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V • '% Л?Уосталом, Ја нисам дооро ни ехватио,
мислио сам да му је клуб дужник. То .је. .. ; • 
сасвим друга ствар. — И распитујући се;4 
настави:

— Да ли вам је сигурно то земљиште 
на пет година, које сте закупили?

— Јесте. Имамо уредан уговор код 
надлежне власти!

— Ах тако!... Надате ли се бар неком 
већем приходу са игралишта?

— Наравно. Свега два игралишта има 
у Београду. У нашем крају ће наше би- 
ти једино. После тога, ослобођени смо 
сваких дажбина и такса. Већ на самом 
отварању игралишта, биће толико при- 
хода да вам се цео дуг исплати одјед- 
ном.

— То је дивота! — одобровољи се Ра- 
дојица. — Ми трговци се не можемо са- 
мо режиских трошкова наплаћати. А где 
је порез и да не говоримо...

— У спорту нема конкуренције. Вла- 
сници игралишта су солидарни бар у ма- 
теријалном погледу.

— То ми 1је познато. И код једних и 
код других цене су исте. Када деца пла- 
ћају десет динара за стајање, шта је 
остало за одрасле. Скупе улазнице.

И заваливши се у столицу, почео је 
размишљати, да ли да закључи уговор 
са гаранцијом, која је у питању. Про- 
сперитет њиховог клуба није био у пи- 
тању, јер толико је ипак познавао ства- 
ри. Будућност је на онима, који имају
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игралиште. Без ризика нема ништа. Доц- 
није док ојачају материјално, и буду на- 
мерни и мале трибине подизати, сигур- 
но„ да га неће у добру заборавити, када 
им је у невољи помогао. Онда ће он сам 
бити понуђач и то за готово. И ова пред- 
виђања га охрабрише.

— Добро... Пристајем!... — И потписа 
уговор. Примио је три хиљаде динара у 
готовом и ресто по меници са роком 30. 
јуна 193* године.

После овога закључише уговор и са 
предузимачем за ограду и незнатним 
поравнањем терена за суму од четири 
хиљаде динара, с тим, да посао заврши 
за десет радних дана и да за сваки дан 
задоцњења има да плати оштету од сто 
динара.

И иградња игралишта је отпочела. 
Грађа се превозила, а Црнотравци по- 
равњаваху терен и копаше рупе за ди- 
реке.

Сви су били радосни. Што је некада 
био само сан и празно маштање, сада се 
остваривало.

Али..
* *

;' Седамдесет и девет хиљада квадрат- 
них метара, било је њихово, односно Ба- 
тино имање велико, које је наследио од 
свога оца по смрти његовој. Оно је по- 
чињало поред саме улице Краља Алек- 
сандра са леве стране од старог Схмеде-

212



ревског ђерма па све до новог. Велики 
виноград, воћњак, циглана и непреглед- 
ни комплекси земљишта у центру варо- 
ши били су његова својина, младића од 
двадесет и седам година. Рцђен је у сре- 
ћан час, када су сељаци продавали своје 
њивице у бесцење. Као јединац, био је 
необично вољен од својих родитеља и 
све његове жеље биле су увек испуња- 
ване. Зар да се Бати, како су му тепали, 
не учини, што би зажелео. Боже сачувај! 
Одрастао је као бубрег у лоју, незнају- 
ћи за тежак живот. Човек, који се не 
бори кроз живот извесном циљу, личи 
на дечији луфтбалон, који се распрсне 
кад га боцнете иглом или додирнете ци- 
гаретом. Распадне се и не остави ника- 
квог корисног трага за собом. Још у де- 
тињству, знао је само за добар и позити- 
ван живот, који су му обезбеђивали ро- 
дитељи. Уоопште није познавао нема- 
штину и патњу. Колико је пута прола- 
зио гордо усађен на своме коњчету по- 
ред својих вршњака и другова школ- 
ских са Булбулдера и код њих изазивао 
завист и не обазирући се на њих. Доц- 
није, када је бивао све већи и већи и ка- 
да је почео посећивати школу,, почели 
су се појављивати први знаци неинтере- 
совања за књиге, у којима је светлео луч 
знања и науке о животу и постојању, 
злу и добру, немаштини и изобиљу, па- 
кости и доброчинству, малим и великим 
делима и тако даље. Догурао је некако-
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до другог или трећег разреда гимназије 
и стао. Даље није могао. Право је за ње- 
га његов школски друг Жика-»кекало« 
дао поклапајуће упоређење: »Глуп је, 
брате, за књигу, као ћускија, и остаће 
незналица само због тога, што се ни за 
шта не брине, нити каквог потстрека 
има«.

Када је постао искључиви наследник 
целокупног очевог имања, био је у нај- 
бољим годинама. Висок, лепо развијен 
и на први поглед предусретљив, изгле- 
дао је као прави џентлмен и по појави и 
по делима. Уосталом, више пута је исти- 
цао, да када нешто обећа, и одржи своју 
реч. То је довољно, а јаче је и од самих 
таксираних уговора. Није се трудио, што 
је и боље било са социјалног гледгаита, 
да наследство увећава. Шта више, није 
на то ни помишљао. Имао је кнежевски 
приход и шта му треба више. Време је 
лроводио у лову, путовањима по ино- 
странству на своме луксузном аутомоби- 
лу, лосећивао Ауто-клуб као редован 
члан, одлазио у позоришта и биоскопе. 
А после? Разумљиво! Као млад човек од 
крви и меса у бујним годинама одлазио 
би у најбоље барове и лумпујући до зоре 
и бацао олако новац за који се није зно- 
јио. То је тако ишло из дана у дан. Обич- 
но је спавао до подне у својој вили у ви- 
нограду, када би устајао, играјући се са 
својим ловачким керовима и тек на кра- 
ју, полазећи у град, примао приходе са

I
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циглане од његовог чиновника Јованови- 
ћа, ранијег полициског писара. Затим 
би сео у свој ауто управљајући сам и гу- 
био се у највећој брзини пут вароши, о- 
стављајући за собом облаке прашине.

Шетајући једном тако, по пространом 
имању Батином, Матић запази један 
згода^ комплекс земљишта за играли- 
ште, који се уопште није обрађивао ни- 
ти за ма какву сврху употребљавао. И 
идеја о потреби игралшлта нађе плодног- 
места у његовој стваралачкој снази, као 
што је некад поникла и идеја о оснива- 
њу клуба, што је и остварио. Идеја о 
игралишту, коју је успешно спроводио 
била га је обузела још пре његове остав- 
ке изазване породичним несрећама.

Једнога дана обрео се у Батиној кан- 
целарији.

— Да ли је господин код куће?...
Његов чиновник Јовановић, подиже- 

поглед:
— Није! А шта сте желели?
— Хтео сам говорити са господином 

о једном делу његовог земљишта, на ко- 
ме би подигли игралиште.

— Како? Да купите или под кирију?’
Матић се насмеја.
— Оставите се ешале. Оно није искљу- 

чено, када би држали клупски лоз и из- 
вукли главну премију...

— Зашто, молим вас! Један господин 
.је већ долазио да пита за цену. Хтео је 
да купи за »Соко«. Само не могу да се

\
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•сетим његовог преаимена, — и чиновник 
се замисли. — Ах, да ме убијете, не мо- 
гу да се сетим.

Матић је знао одмах, ко то може бити, 
чим је поменуо клуб.

— Сигурно Поповић ?
— Погодили сте!... Да... Господин По- 

повић. А ви, у коме сте клубу, ако смем 
да питам ?

Матић му рече, нашта он као присећа- 
јући се, одговори:

— »33«-ћи? Тај ми је назив познат. 
Ако се не варам, то ће бити тај клуб што 
је господина Бату изабрао за претсед- 
кика. Свакако згодан избор.

— Ми у господина полажемо велике 
наде и...

Телефон зазвони. Јовановић узе слу-
галицу.
— Хало!... Овде чиновник циглане.
Зачу се један пискави женски глас.
Јоваковић одговори:
— Господин Бата још није дошао! Из- 

гледа ми да уопште данас неће дола- 
зити. Већ неколико дана је у лову.

Али пискави глас се и дал>е настави.
— Добро!... Добро!... Ако наиђе изве- 

стићу Вас.
И обриса своје крупно лице од зноја ч 

марамицом.
— Па онда је боље и да га не чекам, 

ако није сигуран његов долазак, — про- 
гунђа Матић упитно.

— Ту је он, господине. Спава у вили.
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Тек што није наишао. Немојте се Ви нк- 
шта обазирати на телефонски разго-

Зна-вор, — и намигну враголасто. 
те... тако ми је наређено... Али и јесте 
досадна. Сваки час се распитује, да ли 
је дошао.

Матић је разумео у чему је ствар. Ко 
зна каква изгубљена нада и ружичаста 
будућност!...

У томе Бата ступи лаганим, одмере-

1ним корацима у своју пространу канце- 
ларију, која се налазила одмах до прве.

Јовановић се хитро подиже и приђе- 
његовом столу, пожелевши му: »Добар 
дан«. Стајао је као шш, мирно, сав у- 
очекивању и не трепћући очима.

Кроз полуотворена. врата Матић је мо- 
гао све видети и чути. Бата га није опа-
зио.

— Шта има новога?...
— Баш мало пре, тражила Вас је го- 

спођица... — У томе часу протутња те- 
ретни ауто са циглане и Матић не мога- 
де чути њено име.

— Нека иде до ђавола. — Видело се 
по изразу лица, да му ово није било при- 
јатно. — Да ли ме је још когод тражио?

— Јесте... Један господин... Ту је у 
канцеларији... Чека...

— Уведите га.
Јовановић се смерно поклони и на пр- 

стима натрашке изађе напоље.
— Изволите, господине.
Матић је ушао обичним ходом и на-

I
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8 звао Бога. Затим посве слободно пришао 
столу, претстављајући му се.

Бата се такође претстави, показујући 
му руком на фотељу да седне, што он и 
учини.

У кратким потезима испричао му је 
циљ своје посете и уједно развитак и 
стање клуба.

Бата је мирно и пажљиво слушао. На 
крају Матићевог говора, он припали ци- 
гарету, понуди и њега и посве лагано, 
скоро лењо проговори:

— Сећам се, и то врло добро!... Био 
• сам изабран за претседника. О чему сам 
био обавештен и преко телефона. Али,. 
нажалост, нисам се прихвато дужности 
и положаја, јер сам одмах после тога 
некако на два-три дана отпутовао за 
Швајцарску у Давос. То Вам је дивно 
место. Скоро сваке зиме одлазим тамо.

— Да, дивно место. Нарочито околи- 
на, потврђиваше Матић, као да је био 

■ тамо и он сваке зиме, али он пређе опет 
на ствар, ради које је и дошао.

— Извкните што Вас прекидам, госпо- 
,дине Бато, али хтео сам Вам поставити 
једну молбу.

— Да чујем.
— Да ли би се Ви опет примили прет- 

седничког места?
— Врло радо!
— Онда у томе случају, да сазовемо 

ваанредну скупштину?
— Можете. Рачунајте сигурно на ме-
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не као и за терен за игралиште и остале 
потребе које буду зависиле од наше мо- 
гућности за добробит клуба.

Матић се устезаше.
— Само бих Вас још за једну ствар 

умолио ?
— Изволите...
— Знате како је... Смртни смо људи... 

Добро би било да се и писмени уговор 
лотврди код власти о закупу земљишта. 
Он би нам послужио као нека тапија, 
ради добијања кредита код Савеза и 
дашчарског трговца.

— Може! Сасвим разумљиво!
И уговор је био потврђен и ванредна 

скупштина одржана. Све у складу дого- 
вора са Батом, на којој <је био изабран за 
претседника. То је и било најглавније. 
Остало ће само по себи доћи. Али, Ма- 
тић се у томе преварио. Дошао је испо- 

,четка два-три пута сам на седницу, да 
би га доцније Матић лично одводио из. 
билијарске сале »Руског Цара«. Али и 
то није могао увек чинити, да га тиме 
не би увредио. Воле човек удобан жи- 
вот без икаквих обавеза и да буде сло- 
бодан као птица на грани. Говорило се, 
да ће и циглану дати под закуп, коју је 
дотле сам водио и која му је била једна 
од тлавних послова. Очекивало се сваки 
дан, да се уговор потврди, што се и до- 
годило. Нико није ни помишљао, да ће 
овај закуп о издавању циглане изазвати
трзавице око изградње њиховог цграли- 
шта. . . лИБЛУ
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После извеснога времеиа, једнога да- 

на када је Матић дознао да се почело са 
изградњом игралишта и пошао да ви- 
ди како радови напредују, имао је шта 
и видети. На пољани, тек што није отпо- 
чео окршај између радника предузима- 
чевих који су копали рупе за диреке и 
радника који су радили на циглани.

Закупац, који је водио и експлоатисао 
циглану, није дозвољавао преко својих 
радника, којих је било преко стотину, да 
се терен на коме се подизало игралиште 
ограђује, јер онда не би могао копати 
земљу за циглу, тврдећи да и то парче 
зомље припада њему по уговору. Они су 
на очиглед предузимача и његових рад- 
ника вадили већ углављене диреке из 
земље и затрпавали рупе. Гледајући то, 
Матићу се чинило, као да му само срце 
чупају из груди. Где је та Управа клу- 
ба, да то спречи на основу потврђеног 
уговора. Зашто седе скрштених руку и 
хладнокрвно очекују да се сам предузи- 
мач бори са својим радницима. Он је ду- 
жан да радове изврши, а не и да се бори 
противу закупчевих многобројних рад- 
ника и да он подиже тужбу противу бе- 
закоња, већ је то дужност Управе клу- 
ба. То ;је било становиште претседавају- 
ћег Димитријевића а по њему, вероват- 
но и целе управе, што је било из основа 
погрешно.

Атмосфера је бивала све загушљиви- 
ја између радника с једне и друге стра-
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не. Сваког часа се могла изродити туч- 
њава.

Матић, импресиониран овим, одјури 
до Бате у виноград, који се налазио у 
непосредној близини. Када је стигао до 
виле, задржао га је телефонски разговор 
који је водио Јовановић са квартом, од- 
носно чланом. Он је могао само један 
део разговора да чује.

— У име мога властодавца, ја Вас мо- 
лим да наредите својим људима да иза- 
ђу на лице места и сваки даљи рад за- 
бране.

Одговор члана кварта није могао чу- 
ти, али он је свакако био следећи:

— Не можете ви мени наређивати шта 
ћу ја и какав распоред учинити са мојим 
људима, па и да би хтео изаћи Вам у су- 
срет, закон ми не дозвољава да се у та- 
кве ствари мешам без судског решења. 
Јер, колико је мени познато, њихов угб- 
вор је пуноважнији као старији од за- 
купца циглане.

Затим је Матић чуо неко шапутање. 
Бата је давао неке савете Јовановићу. 
Његов глас настави, али овога пута још 
понизније:

— Све је тако, као што кажете, госпо- 
дине члане. Али, у овом случају ја се 
стављам у незгодан положај, ја, који 
сам највише упливисао на господина Ба- 
ту да им изда терен. И ако их не будем 
могао спречити у раду, није искључено 
да останем са женом и двоје деце на у-
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г: лици. Могло би се то некако удесити, да 
жандарми буду испослати само да спре- 
че евентуалну тучу између радника, а 
ја сам уверен, да ће они сматрати да су 
они дошли да посао обуставе и ствар ће 
бити у реду...

Догађаји, који су за овим следили, 
гготврдили су предње лукавство. Матић 
упаде унутра.

— Хтео сам Вас само упитати, по чи- 
јем налогу радници закупца циглане 
спречавају подизање игралишта?

Бата, као и увек, лењо одговори:
— Сигурно да им ја нисам наредио, 

већ закупац циглане.
— То значи према Вашим речима, да 

сте и њему то исто парче земље издали 
под закуп?

— Као што видите!
— Али, то је немогуће, да једну исту 

ствар издате или продате двојици. Не 
бих желео да за то кривично одговара- 
те. Наш уговор је пуноважнији као ра- 
није закључен...

— Ставићемо га ван снаге и неће вре- 
дети ништа!

— А Ваша џентлменска реч, која ви- 
ше вреди него сви прописани таксирани 
уговори?...

Ово као да је погодило његово само- 
љубље, те одговори, правдајући себе из 
разлога:

— Слушајте, Матићу! Што се мене 
тиче, мени је лично жао само Вас, који
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се толико трудите за клуб и ако нисте 
сада у управи, и изненађује ме да се за- 
узимате за те л>уде, који пре свега вре- 
ђају Вас као оснивача као и мене лично. 
Ето, мој чиновник може Вам то потвр- 
дити.

— Веерујте, Матићу. Нарочито Дими- 
тријевић и један у црној кошуљи, не 
знам му презиме, веле, како ће господи- 
на научити памети. Доказаће они њему, 
да нису балавци. И наравно, господин 
Бата је изгубио сваку вољу за рад у клу- 
бу, нарочито после Ваше оставке.

— Па не мари ништа, што нас вређа- 
ју. Али, зашто да клуб испашта? Боље, 
признајте да су Вам интереси кудика- 
мо већи од закупца циглане.

Бата и чиновник су ћутали...
— Ко ће клубу, у овоме случају да на- 

докнади материјалну оштету и рабат, да 
би трговац примио грађу натраг?

— То ме се понајмање тиче.
И Матићу се по други пут и овај спор- 

тиста згади као и онај први, плави трго- 
вац спортских потреба. И не погледавши 
их, изађе напоље. Спонтани протест 
пређе преко његових усана и као луд 
пожури ка терену.

— Ах, тај материјализам, који уни- 
штава људе и мрачи њихову свест и до- 
бра дела.

Када је стигао на игралиште, жандар- 
ми су већ били тамо. И спречили су да 
није дошло до разрачунавања, али ујед-
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но и посао је био обустављен. Радницн 
су схватили онако, како је Јовановић 
предвиђао. Није он бадава био полици- 
ски писар.

Мукић, Ђура и још неки, мирно су се- 
дели издаље, ии посматрали хладнокрв- 
но, иако су имали потврђени уговор у 
џепу. Шта вреди сјај сунца за очи јед- 
ног слепца!... Те и за њих уговор. Нису 
умели сачувати ни оно што им је Матић 
стекао, а још мање бранити своја стече- 
на права према уговору.

Ископане рупе и разбацани диреци 
изгледали су као напуштено бојиште.

Тако су стајали преко два месеца. Ни- 
ти су враћали диреке и грађу Радојици, 
нити подносили тужбу противу Бате, ни- 
ти су шта друго лредузимали.

Разочарења у клубу су настала. Поче- 
ло је негодовање оних, који су новац по- 
зајмили, док су се играчи бунили, због 
тога, што никакве јаче утакмице нису 
имали у року од три месеца. Погубили 
људи просто главе. Матића су на сва- 
ком кораку вређали, а нарочито Мукић, 
његов назови следбеник. Он се први ме- 
ђу њима бунио што је он све радио и што 
други поред њега нису могли доћи до 
изражаја на пољу спортске радиности. 
Имао је два положаја у руци. А када |је 
Т>ура са једне седнице тако рећи, побе- 
гао због неке ситнице и тиме дао до зна- 
ња да више не жели да сарађује са њи-

№|.
Ј

ј;ј

јјј

: •
!

’

224



:

ма, Мукићу се указало широко поље ра- 
да. Био је изабран за благајника, па за- 
тим за вођу футбалске секције због зау- 
зетости Новаковића и, најзад, дадоше му 
да води клуб и као секретар по бекству 
Ђурином. Дакле, био је благајник; вођа 
футбалске секције и секретар клуба. 
Пливао је од задовољства испочетка. 
После, како је био ограничен и дурновит 
сам по себи, сматрајући себе за најпамет- 
нијег, почео је навлачити на себе посте- 
пено негодовање већине чланова клуба. 
Негодовање је било и оправдано. Сви су 
говорили, да ако је Матић и вршио ви- 
ше функција у клубу уместо других, то 
јее зато било, што је уживао њихово по- 
верење као честит, вредан и способан чо- 
век. Све му је успевало за руком, па и 
да је сам водио клуб, нико не би проти- 
вуречио. Тако исто не би ни њему ни- 
шта рекли, да је бар упола могао врши- 
ти посао, што га је вршио Матић, због 
чега је баш највише и критиковао Ма- 
тића. Нарочито га је Крста осуђивао.

Р1 Ђура му је био отворени противник. . 
Једном му је у кафани пред свима ре- 

• као:

I

— Ниси у стању једну утакмицу да за- 
кажеш у унутрашњости као остали клу- 
бови, да се мало проведемо, него седи- 
мо као неке бабе скрштених ногу.

На то ће Крста:
— Овај наш клуб пре личи на неко 

друштво изнемоглих стараца и духом и
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телом, него ли на футбалску чету радо- 
снкх срца и немирних ногу жељних пу- 
товаља. Док је он био, путовали смо у 
Велики Бечкерек, Нови Сад, Ср. Митро- 
вицу и по осталим мањим местима. А 
сад? Пнљимо у Вас, господине вођо, бла- 
гајниче и секретару, —« заврши Крста 
љутито, уз одобравање осталих.

Говорили ви Мукићу, или зиду, било 
је свеједно. Био је неосетљив и изгле- 
дао је као неки тиранин. Али, то није 
било тачно. Код њега је једно било и то 
изражено у једној речи: неспособност. 
Седео би до поноћи у друштву а да не 
поручи за себе пиће. Увек је други пла- 
ћао. И то редовно незадовољници, који 
су раније од Матића зазирали, из било 
којих разлога.

Дух крајњег мртвила, који је настао 
после неуспелог подизања игралишта и 
незаказивања никаквих утакмица од 
вреднијег значаја, допрло је некако и 
до Матића. Ломио се неколико дана, да 
ли да учини са своје стране штогод, да 
се то несносно стање ублажи. Да ли да 
помогне оне појединце, који су на сва- 
ком кораку пратили његов спортски рад, 
и на крају крајева упропастили све оно. 
бар како је већина омладинаца говори- 
ла који су га познавали, што је Матић 
створио? А то није била ситница. Уна- 
предити клуб из трећег у други разред 
и створити основе за подизање играли-. 
шта. Зар те људе, част појединцима, да
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извлачи из блата, када су запали до гу- 
ше, у које су хтели да гурну и њега.

Али, љубав према клубу је и овога 
, пута надвладала Матића, који се небро- 

јено пута жртвовао за престиж свога 
клуба.
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ГЛАВА ДЕСЕТА

I ИЛИ — ИЛИ!...

Вијугавим путем кроз долине и бре- 
гове, Матић на точку ужива у лепим 
пределима, које је бескрајна природа 
створила. — Иако су обећавали да 
сазову ванредну скупштину, бегалн 
су од ње, док их Матић није игдди- 
ректно натерао на то, као и неуспех 
око подизања игралишта. Изгледало 
је већ, да ће доћи до споразума свих 
снага у клубу за заједничку сарадњу, 
али све те наде и лепе ?кеље остале 
су неостварене. — Весео догађај у 

клубу била је веридба Верина 
За Срету-»Дунђера«.

*
Како је то дивно бити спортиста у 

правом смислу! Зар има шта лепшега и 
заноснијег, него ли пливати на таласима 
узбуркане реке или мора? Па тек када 
помислите, да је испод вас велика дуби- 4 
на, што ојачава и челичи тело да не кло- 
не и нестане са површине воде. А шта да 
кажемо за тенис иако га само повлашће-
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на класа и богаташи упражњавају. Зар 
лоједини локрети играча и играчица не 
узбуђују многобројне гледаоце? Зар ла- 
гани и нечујни точак као вихор не кли- 
зи гијугавим путевима и одушевљава 
свога возача? А тек о футбалу и да не 
говоримо, као и осталим спортовима, ко- 
ји занимају и привлаче. Рагби, пинг- 
лонг, бокс, рвање, мачевање, веслање...

И да човек не узвикне, посматрајући 
поједине омладинце који тону у пићу и 
разврату:

— Доле са тим јазбинама, које им 
трују тело и тупаве мозак, а спречава 
полет и истрајност за дуг живот и здра- 
вље. Скочимо са заносом у дубину мора 
и махнимо рукама! Полетимо у‘висине 
на широким крилима авиона или сами, 
познавајући земљину тежу по роману 
»Под златним сводовима« ка облацима 
и сунцу. Јурнимо у цветне пољане и шу- 
ме, слушајући пој разноврсних птица и 
удишимо спасоносни зрак природе. Пу- 
стимо нека нас точак носи свом брзином 
својом ка долини мирисној.

Волео је Матић све спортове, понајви- 
ше футбал. Али био је и страстан во- 
зач. Његов лагани »Алсион« био је 
предмет многобројних малишана, који 
су уздисали за њим кад пројури улицом 
на њему. Плаве боје, елегантан, сијао 
се на сунцу, као да су му жице од сре: 
бра и својим одблесцима засењивао је 
очи пролазника.

■
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! ЈБуди су говорили: »Онај Матић као 
да је дете, све се заноси са дечурлијол? 
и подражава их, да следе његовим сто- 
пама. Нема друга* посла. Зар му не би 
било боље, да седи са нама, гпицкајући 
киселе паприке уз чокањ ракиЈС у ири- 
јатном разговору?«

Али друштва а 1а »Ротква«, »Лако 
ћемо«, »Браца Брана« и т. д. он је избе- 
гавао, — где више зараде власници би- 
феа и разне таксе на алкохол, него ли 
она сума коју намене за одевање сиро- 
машне деце, личила су му на оног ци- 
ганина који, да би помогао своме оцу и 
одбранио га од насртљиве муве, зама- 
нуо секиром по челу, па уместо муву, а. 
он убио оца. Тако и ови »хумани« људи, 
да би обукли известан број деце, попију 
три, па и четири до пет пута више, а че- 
сто и њихова деца остану неодевена и 
необувена.

Седети по разним, често и прљавим би- 
феима и кафаницама и оговарати своју 
околину било је Матићу одвратно и са- 
вршено досадно. Њему је пре годио чист 
ваздух и весело чаврљање омладине, ко- 
ја није знала ни осећала сву тежину да- 
нашњег живота. Омладина је била као 
неки магнет за њега, привлачна и увек 
занимљива. Међу њима, он није ни 
примећивао својих тридесет година. О- 
сећао се као и они забављајући се са њи- 
ма, и држао је да је и њему осамнаеста, 
деветнаеста година. Тек када би дошао
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кући и видео жену и петогодишњег син- 
чића, и узданиду љубичастих, како је он 
често говорио, лриметио би у коме буду- 
ћем се, ’ периоду живота налазио. Тада 
би сетно помислио на три деценије про- 
шлости и сматрао се премореним бићем, 
као да му је шесдесета, иако је био у 
кајбољим годинама живота и здравља.

Једне недеље, још док је свитао дивни 
јулски дан, Матић се спремао да крене 
на своме »Алсиону« за Смедерево, ради 
заказивања једне пријатељске утакмице 
•са Сартидом. Његова »плава птица« ка- 
ко је он свој точак назвао, као да га је 
молила да што пре крене на пут по ла- 
довини, док још сви у вароши спавај} 
у најбољем сну. У кратким панталони 
цама, као тиролац, к у вуненом белом 
дресу са качкетом на глави изгледао је 
као и многи чувени возачи на трци. По- 
љубивши жену и синчића, који су, та- 
кође, били у најбољем сну, док' се ма- 
лишан смејао нечему у сну и бунцао: 
»Дај, мени бато... дај молим те«, да би 
одмах затим гласно узвикнуо: »гол!« 
Матић крену на пут за три добра: да 
користи своме здрављу, клубу и ужива 
у природи ранога јутра, када се све из 
сна будило под животним зрацима сунца 
и природе.

Већ доста. времена је било протекло 
како није возио свој точак, због послова 
и опекотина на рукама. ЖеЉан свога 
друга, он се вину на њега и као стрела
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полете ка Цветковој механи, и поред 
Малог мокрог луга иза велике окуке и 
кроз село Шугавац приближивао се Бо- 
лечу кривудавим белим путем низ брдо.

Пустио је, да га »плава птица« свом 
својом брзином понесе цветној долини, 
која се из даљине назирала и привлачи- 
ла његов радознали поглед. Ово му је 
било први пут, да је тим правцем кре- 
нуо. У даљини, докле је поглед могао 
допирати пружала се величанствена сли- 
ка природе у освиту јулскога дана, који 
је обећавао сву своју драж и привлач- 
нрст. Сунце је промаљало своје ужаре- 
но округло тело и просипало своје прве 
зраке на ливаде, њиве, винограде и 
воћњаке овог живописног предела. По- 
ред њега у највећој брзини искрсавале 
гу и остајале сеоске кућице, које су биле 
у близини пута, а телефонски стубови 
изгледали су му као степенице преко ко- 
јих се долази до жељеног циља. Каме- 
нови километраже указивали су му пре- 
ваљени пут.

Ретко је у животу био толико задово- 
љан као овог тренутка. Његова плућа 
пожудно су удисала јутарњи ваздух пун 
мириса са ливада овлажене росом и гру- 
ди му се надимаху, као да дотле нису 
имали сличну радњу. Када је стигао у 
долину, вожњу је успорио да би уживао 
V цвркуту птица који је допирао из обли- 
жњег џбуња поред потока и свирке па- 
стиреве покрај белог стада, који је изво-
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дио на фрулици чаробне мелодије, неке 
чежњиве песме и маЈсторски ло неки пут 
заталасао ваздух природним трилерима 
у молу. Прелазећи преко малог дрвеног 
моста, остављајући за собом све што је 
видео и чуо, пред њим се указа мали али 
дугачки успон до Болеча, па све до и- 
знад саме Гроцке. Ваљало је мушки 
запети и својом сопственом снагом по- 
нети на више своје тело. Низбрдо је и- 
шло лако. Ланац на точку се затегну 
и његови ножни мишићи кренуше равно- 
мерно на посао после ленствовања, који 
код сваког окретаја педала пуцкеташе и 
као да стражњем точку шапуташе * 
»окрећи се, окрећи!«... И земља се Ок 
сунца окреће!... И Матићева се машт; 
развијала напоредо са брзином »плат 
птице« у пуном обртању. Мислио је, не 
ка је слава и хвала природи и сваком 
механизму који се помоћу округлине о- 
креће. Зар и цео свет није једна огро- 
мна округлина? Зар точкови »плаве 
птице« нису округли? Зар рупице на 
фрули онога пастира такође нису окру- 
гле? Зар би тонови били пријатни да 
су те рупе четврсте на дувајућим инстру- 
ментима? Тек би га по нека кола, која 
би ишла у сусрет тргла из сањарења. У 
пролазу би сељаци на колима обично 
приносили руку глави, у знак поздрава.

Матић се победнички насмеја и као да 
је неком говорио.

— Изволите господо научници свет-
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скога гласа и ви, многобројни професо- 
ри, изволите, решите квадратуру круга, 
која је основ и подлога сваком животу. 
Јер, знајте, све што је у виду круга, ве- 
чно је, а што клизи стицајем околности 
повремено је и малотрајно. Зар дете пре 
порођаја није у округлом ставу и зар. 
рођење није вечно?! Зар усеви почев 
од кромпира, лука, пасуља, пшенице и 
тако даље нису округласти? Зар живи- 
ка, риба и остало није, такође, из окру- 
глине створено? Само што живот њихоз 
није вечан после изласка из првобитног 
положаја, када мења правац напредова- 
ња, које их и доводи до њиховог униште- 
ња и престанка живота. Чим се дете ро- 
ди, оно више није у првом, округлом 
таву, а исти је случај и са свнма оста- 
им бићима и предметима. Одговориће- 

:е, то није тачно. Санке и скије немају 
точкове па опет лете великом брзином. 
Да!... Низбрдо и по снегу!... Али, када 
округлина сунчеве топлоте исти отопи, 
да ли ће санке и са највеће стрмине кре- 
нути? Сигурно, не!... Значи, да све што 
клизи је повремено или вештачки и опет 
краткога века.

Али, одједном на предњем точку од 
неког пшљастог стакла, баш кад је во- 
зио уз највећи успон испред Гроцке, пу- 
че му гума. Гуму и лепак је заборавио 
кући. Да се враћа није хтео, већ је са- 
чекао прва кола, која су наишла и на 
њима стигао до Гроцке, где је дефект
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поправио, мало се одморио и дал>е наста- 
вио пут.

Прешавши Гроцку, пут га је водио 
испочетка равним друмом и поред саме 
обале Дунава. Ладнији ваздух, који се 
лростирао покрај велике реке, благотво- 
рно је утицао на окрепљење и свежину 
тела истрајног возача, који је већ пома- 
ло осећао сунчеве зраке врелога јулско- 
га дана. Али равна стаза је била кра- 
тка. Велико брдо, звано »Володер«, би- 
ло је пред њим. По њему се јасно оцр- 
тавао бели пут вијугав као змија. Име 
је остало због тога што стока и данас 
страда вукући терет уз то брдо, а наро- 
чито мали сељачки вочићи више пут 
падали су од терета, не извукавши св 
терет на врх брда.

И најбољи возачи запели би уз »Вол^ 
дер« својски да се дође до циља вишс 
него ли, можда, у високим Пиринејима. 
Најтежа етапа је настајала. Али, но- 
жни мишићи Матићеви равномерно су 
отправљали свој тежак посао. Ланац је 
на »плавој птици« и даље пуцкетао и 
још пркосније него ли пред Гроцком, и 
давао подстрека своме возачу да не кло- 
не телесно.

Диван ли је шаролики живот аматера- 
спортисте, који на спорт гледа чистим 
очима и своје тело излаже благотворном 
телесном напретку. Зар би професиона- 
лац могао бити подложен удубљењу пра- 
вога, истинскога спорта, који он пружа.
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издиже и оплемењује срце и душу већи- 
не људства. Зар спортисти, који од те- 
ла живе, није сличан плаћеноме музи- 
чару, који свира не за себе, већ за дру- 
ге, који га плаћају. Никада музичар и 
спортиста, који од тога стварају профе- 
сију, свирајући и играјући за друге, не 
могу себе задовољити. Зар виолиниста. 
или флаутиста могу од срца и са заносом 
свирати на неком весељу, док им се код 
куће може бити са душом растаје најми- 
лије створење ? Свирати мора, јер и нај- 
потребније не би им могао пружити за 
живот. А да му је музика само разоно- 
да, а не професија, свирао би шта му се 
свиђа и у које доба хоће. Како ли тек 
у тихој ноћи умилни звук флауте тре- 
ери под прозором обожаване и неосетно 
* буди из најдубљега сна. Али, то само 
оже извести аматер, који у ноћној ти- 

јини уноси само оно што он жели, не- 
зависан ни од кога. Зар онај млекаџија 
Миријевчанин раним јутром на својим 
чезима има дизгине у својим рукама 
свирајући у фрулицу?... Нема!... Ко- 
њић сам јури и управља се београдским 
улицама и стаје тачно пред сваку кућу, 
где његов газда има да разнесе млеко. 
И то кљусе је навикло на свога госу и 
његову свирку, која изазива завист код 
оних туробних друштвених паразита, ко- 
јима је најмилија свирка — звекетање 
племенитог метала, и који се тек онда 
одморе када умру, док се за њиховом
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пратњом веселе радосни наследници и 
поред жалостивног Бетовеновог посмрт- 
ног марша. Зар један плаћени лоптач 
може заиграти свим срцем и вољом сво- 
јом, као и онај музичар, ако му је кући 
ко на умору или тешко болестан? Не 
може!... За лоптача је још горе. Више 
пута ни кућа не може остати услед неке 
уносне турнеје у лову за доларе. Још 
ако је звезда у тиму и од његовог при- 
суства све зависи. Ако не отпутује 
строга казна и отказ. Ако оде, у питању 
је, да ли ће затећи у животу свог боле- 
сног друга, дете, оца, брата или сестру. 
Капиталисти не знају за осећања и не- 
жности, код њих је све лажно, извешта- 
чено. Сиромах пре помогне невољнику 
и просјаку, него ли богаташ. Зар се не- 
ко богаташко размажено чедо истакло 
ма у којој грани спорта као првак? Из 
чије средине су поникли Шлосер, Ша- 
фер, Орт, Силни, Такач, Хорват, Кађа, 
Платко, Бане, Моша, Тирке, Хитрец и 
многи други знани и незнани? Зар би 
неки богаташ са отпуштеним стомаком 
могао, да не кажем хтео, да учествује 
у возачкој трци »Тур-де-Франс?« Не. 
Не зноје се такви ни за свој опстанак, а 
камо ли да се озноје за пренос свога те- 
ла велике тежине. Зашто су им онда 
аутомобили најбољих марака и бензин? 
Само да их преносе, не гледајући ни на- 
пред, ни натраг, ни лево, ни десно, не 
уживајући ни у шта, гонећи шофера да
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: лудо тера, да би се што мање бензина 

потрошило. Увек им је уштеда у уште- 
ди, која их и пре времена у смрт односи, 
као и многе друге паразите, не одневши 
ништа са бобом.

Сав у зноју лица свога, али ведра чс- 
ла и са осмехом на лицу, приближивао 
се Матић врху »Володера». Још ‘једно 
пет минута и биће горе! Један аутобус 
беле боје приближивао му се у сусрет. 
Када је био на домаку његовог погледа, 
могао је прочитати: »Ласта«. Овај ау- 
тобус редовно саобраћа између Београда 
и Смедерева. Матић подиже десну ру- 
ку у знак истог правца вожње и овај про- 
јури позади њега, остављајући за собом 
непрозирну прашину.

Када је стигао до врха на једну чисти- 
ну, он заустави точак да се мало одмо- 
ри. Наслоњен на њега, посматрао је 
плави Дунав са велике висине, по коме 
је пловила једна бела лађа, остављајући 
за собом узбуркане таласе са обе стране, 
као полуотворену лепезу.

Наставио је даље, све низ брдо до Сме- 
дерева. Код »Живога брега« ишао је 
упоредо са паробродом. Ово је била као 
нека трка, и то му (је годило. Неко му 
је махао са брда марамицом, што и он 
исто учини у знак поздрава.

Зашао је већ међу чувене смедерев- 
ске винограде и приближавао се све ви- 
ше вароши. Гледаће, да што пре зака- 
же утакмицу и да се за видела поврати
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кући. Желео је да присуствује испиту 
Вере и Срете.

*

Још пре заласка сунца, Матић је сти- 
гао кући из Смедерева, иако доста умо- 
ран, преобукао се и похитао да изврши 
пријатну дужност, да увелича славље 
Верино и Сретино.

Све се некако утишало, смирило. Ро- 
дитељи Верини на крају дали су благо- 
слов, после упорног наваљивања Мати- 
ћевог. Говорио им је, да бољег млади- 
ћа за њихову Веру не могу наћи. Исти- 
на да је сиромах, али је зато поштен и 
вредан. И то је помогло. Родитељско 
срце се раскравило и опростило за нане- 
сени бол и увреду, после њиховог б' 
кства.

Испит је протекао у најбољем ред> 
највећем весељу. Све просторије Сј. 
тиних родитеља, где се испит обавио, 61 
ле су препуни света. По овоме великом 
одзиву, могло се видети, колико су њих 
двоје имали познаника и пријатеља. Ка- 
ко је ко наилазио стезао би им руке и 
честитао, пожелевши им сваку срећу и 
напредак. А када је стигао Матић са 
женом и сином, који је носио користан 
поклон и велики букет георгина и дру- 
гог цвећа, тако, да се мали Предраг од 
њега није ни упола видео, њиховој радо- 
сти и срећи није било краја.

На прагу се сусретоше. Матић се са
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Сретом пољуби, а то исто учини његова 
жена са Сретином вереницом.

— Честитамо!
— Хвала, хвала!... — одговорише ве- 

реници пливајући у срећи.
Мали Предраг предаде цвеће и поклон 

и повика: '
—’Оћу да се пољубим са тетом. Бата 

Срето! ’Оћу горе!...
Срета га подиже скоро до таванице и 

пољуби. Он се отимао, док га Вера не 
узе у наручје и пољуби у оба образа.

Уђоше у собу. У једном углу између 
осталих седео је и Мукић. Поздравили 
су се са свима и заузели су места поред 
прозора. Срета је распакивао поклон, а 
Вера је ставила у две вазне велики бу- 
кет цвећа и поставила их је на сто. На- 
добијали су доста и разних поклона. Ме- 
ђу њима једно даривање издвајало се од 
других. Један леп сервиз за слатко са 
послужавником. Матић приђе ближе и 
погледа. У тацни од слатка била је је- 
дна хартија и натпис на њој: »Срети и 
Вери — Управа С. к. 33-ћег«.

Матић полугласно прошапута, чисто 
изненађено:

— Лепа пажња. — И окрећући се Му- 
кићу:

— Клупски новац, или...
— Сакупили су између њих, колико је 

ко могао.
— То ме изненађује и весели. На ње- 

гове речи »Сакупили су...« Матић је

■
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могао закључити, да он са своје стране 
није дао ни пет пара. Знао је од прили- 
ке чије је то дело. Хтео је у својој прет- 
поставци да се увери.

— Чији је предлог ове лепе пажње?
— Димитријевићев...
Дакле, ипак је тачно. Није погрешио. 

Помислио је на њега, и утврдио своје ми- 
шљење, да је одличан и као човек и као 
спортиста. Штета, што су га само за- 
вели у борби противу њега, иако им он 

4 за то није давао повода. После неуспеха 
око изградње игралишта, када је и сам 

* Димитријевић увидео да се са крњим 
снагама не може плодоносан рад наста- 
вити, настојавао јје да се сазове ванред- 
на скупштина и на њој све корисне сна- 
гс сакупе. Намера му је била истоветнг 
као и његова. Осећао је, да се, ипаг 
један другоме приближују, иако се нис 
састајали. Али остали, који су то на 
зирали и којима то није ишло у рачун, 
који су само били баласт клубу и чије 
су функције само фигурирале на хар- 
тији, успевали су испочетка да га од то- 
га одврате, а у последње време када је 
он томе све више тежио, на једвите јаде 
да ствар одлажу од једне до друге се- 
днице.

Док је он о томе тако мислио, Мукић 
му рече:

— Чујем, да сте данас били у Смеде- 
реву.

— Добро си чуо! — одговори му Ма-
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тић у осмеху. — Био сам да закажем у- 
такмицу.

— Па, да ли сте успели?
— Јесам!...
Мукић, као забринуто, рече:
— Само је питање, да ли ћемо тога 

термина бити слободни?
— Ваша ствар. До воље вам. Него 

реци ми, што не сазивате скупштину, ка- 
да је неоходна и Димитријевић је пред- 
лаже?

— Што се мене лично тиче, ја сам 
противан томе. Зашта ће нам скупшти- 
на. Трзавице треба избегавати... Дими- 
тријевић је усамљен у своме предлогу.

— Добро. Димитријевић је усамљен. 
Он једини тражи скупштину као одбор- 
ник. У реду. Али главни део клуба је 
и чланство. А они, скоро сви су за скуп- 
штину.

— То није тачно. Могуће Геша, Пиро- 
ћанац и још неки...

Али га Матић пресече речима:
— Сем двојице, сви су за скупштину!
— Чиме Ви то поврђујете?
— Петицијом, коју је већина потписа- 

ла. Иако не будете то урадили милом, 
ми ћемо вас натерати силом, путем Пот- 
саЕеза а на основи правила, — одговори 
му Матић љутито.

Мукић само што није пукао од беса. 
Зар он мора увек да осећа надмоћност 
његову, и онда, када он није у Управи..
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— Не верујем. То су само приче и>; 

жел>е.
Матић му показа петицију, потписану V 

од тридесет тројице чланова, и рече:
— Је ли верујеш? — И срдито наста- 

ви: — Уосталом, нисам ти је требао ни 
показивати. Видећеш...

У дворишту је била игранка под ве- 
дрим небом. Играо се фокстрот, танго, 
валцер, али понајвише коло. Црначки 
дивљи ритмови, иако су цео свет освоји- 
ли, ипак нису у потпуности продрли у 
долину »Булбулдера«. Овај назив краја 
остао је још од Турака, што је на нашем 
језику отприлике значио »Гај славуја«, 
место где се славуји сакупљају.

*

После Матићевог излета до Смедере- 
ва на два-три дана, стигла је понуда од 
»Сартида« за утакмицу. У понуди је пи- 
сало поред финансиских услова и то: 
»Част нам је позвати Вас на једну при- 
јатељску утакмицу према усменој пону- 
ди г. Матића итд.«...

Новаковић и Мукић негодовали су 
поводом тога. Осећали су немоћ према 
Матићу. — Зар ми не можемо заказати 
утакмиицу у провинцији као он? — го- 
ворили су они. И пред том чињеницом, 
осећајући своју неспособност још већа 
мржња их је обухватила противу њега, 
коју нису испољавали ни пред ким. Да 
не прихвате позив за гостовање нису

1
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смели од играча, који су били жељни 
утакмице и провода, као сушна година 
кише. Увидели су, да Матић прати сваки 
њихов покрет и боље осећа потребу која 
настане у клубу него ли они.

Због тога, Матић је следећег дана пре 
подне пред седницу добио позив следе- 
ће садржине:

■.

I

Б., 12 јула 193“ год. 
(Без деловодног броја)м

!• ' Госп. Милану Матићу! • ';
Управи клуба част је позвати Вас, да по- 

днесете извештај о вашим поступцима које 
чините за клуб без одобрења Управног од- 
бора на наредној Управној седници 13 о. м.

Б. Ј. Димитријевић

;

(м. п.)М. Мукић

Тако рећи, није се мастило ни чести- 
то осушило на позиву, који је примио 
пре подне, а већ предвече, када се вра- 
тио кући са посла чекала га је и опоме- 
на, која је гласила:

(Без датума и деловодног броја) 
Госп. Милану М а т и ћ у 

Сходно правилима позивате се да најдаље 
до 18 јула т. г. измирите своју дугујућу чла- 
нарину. У противном сматраћемо да сте 
иступили из клуба и Управни одбор брисаће 
Вас из чланства.

Са спортским здраво!
М. Мукић (Без печата) Б. Ј. Димитријевић

.

■Ј

■
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Што ближе зори, све гости бољи. Што- 
• се више седница приближавала крају, 

на коју 'је био позван, његови противни- 
ци су му били све милији и заним#>иви- 
ји. Сами су своје намере откривали. Да- 
кле, ја им сметам. Хоће да ме уклоне из 
клуба, говорио је он у себи. И тада му 
паде на памет. његов сусрет са Којићем 
V трамвају истога дана. Нису се видели 
одавно. Којић га зачуђено поздрави:

• — Па где си, по Богу брате? Не даш 
се видети.

— Повукао сам се у затишје.
— То се види и по раду у клубу да си 

отсутан. Баш сам на прошлој сеедници 
Потсавеза показао један акт твога клу- 
ба, без утиснутог печата, датума и дело- 
водног броја и на обичној хартији без 
штампаног наслова клуба и клупске 
адресе. Твој другар по занимању Рада, 
референт другоразредних клубова, на- 
смејао се и рекао пред свима: »Ето, го- 
сподо, видите шта један једини човек 
значи за неку установу. То није први 
случај да акт пошаљу без печата, већ 
се у једном писму обраћају за више ства- 
ри што по нашим прописима није пред- 
виђено.«

— А како стојите са игралиштем?
— Никако. И Матић му исприча све 

појединости о претседнику и његовом 
џентлменском обећањз*-, које није извр- 
шено, иако је уговор био потврђен.

— Па 'шта ти мислиш о свему? Хо-
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ћеш ли штогод предузети за остварење 
игралишта?

— Свакако. Грађа је закључена, али 
новаца имају мало. Само ћу гледати 
друго погодно земљиште да пронађем. 
А поред тога, помоћу Вас и Вашег клу- 
ба одобрена нам је од Савеза позајмица 
од десет хиљада динара на три године 
са један од сто интереса, што ће нам у 
велико олакшати посао. Остаје само, да 
се у клубу среде прилике...

— Ако се не среди стање и тебе не бу- 
де било у Управи, ми им нећемо издати 
позајмицу па ма како им били јаки пот- 
писи на меници. Свака част људима ко- 
ји су сада у Управи, али ми њих не по- 
знајемо довољно. Теби смо обећали, зна- 
јући да си највише урадио за клуб и 
сгкупљао прилоге као неки калуђер са 
књигом за манастир. То се мора пошто- 
вати.

Код трамвајске станице испред »Спа- 
сића«, Којић се руковао са Матићем и 
пође узбрдном Брегалничком улицом, 
хитајући кући. Матић погледа за њего- 
вом високом појавом, све док трамвај 
није кренуо даље и тада обузет пријат- 
ним осећањем на Којићеве речи о њему 
био му је благодаран, да упркос томе, 
што није ни ллав ни ма које друге боје, 
има такво повољно мишљење о њему и 
његовом раду.

Те вечери Матић је отишао на седни- 
цу клуба према позиву. У врху стола

;
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као претседавајућу, седео је Димитрије- 
вић. До љега Мукић, Аца-»кинта« и 
Аца-»дводинарка«, затим Милован, Но- 
ваковић, Вујић и капитен тима Андра.

Он-приђе Димитријевићу и назва сви- 
ма Бога. Поједини отпоздравише. Он се- 
де на столицу коју му Милован додаде 
и проговори:

— Дошао сам по позиву и о каквим то 
поступцима треба да| Вам поднесем из- 
вештај ?

Мукић сее накашља и неодређено по- 
гледа на другу страну.

Настао је тајац. Димитријевићу «је очи-- 
гледно цела ова ствар била непријатна. 
Видело се по њему да је у недоумици 
како да започне ову, заиста, по њега ту- 
гаљиву ствар. Он благим гласом рече:

— Ви сте, господине Матићу, без прет- 
ходног одобрења Управе понудили наше- 
гостовање »Сартиду« у Смедереву.

— Јесам!...
— То нисте требали учинити, — је- 

два промуца Димитријевић. — Требали 
сте ипак неког из Управе запитати.

— По моме схватању, то не морам у- 
чиршти. Ја мислим да би други клубови, 
којима би сличну услугу учинили били 
бар захвални, а ви ме још позивате на 
одговорност. Зар ато није за причу!...

— Дабоме да није, — упаде Мукић 
кабусито. — Ми ваљда сачињавамо У- 
праву, а не ви.

— Вас поштовани господине куме ни-
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; 'сам питао ништа, — одговори му Матић 
у ироиији и обраћајући се осталима, он 
настави малопређашњим гласом:

— Ако је то једина моја грешка што 
нисам никог питао, ви утакмицу не мо- 
рате прихватити, па мирна крајина. По- 
зваће неки други клуб, а господин вођа 
футбалске секције заказаће вероватно 
кеку занимљиву утакмицу са С. к. Про- 
мајом,, као оно некад што учинише пла- 
ви са навиксованим тимом Египћана и

I
ј:!
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ј' згрнуше паре...

— Господине Матићу, немојте друге 
ствари расправљати о којима моментал- 
но није реч. То би нас одвело далеко...

— До иаредне скупштине, — добаци 
Матић и погледа на остале, да види ути- 
сак своје упадице.

Ово је поразно деловало на његове 
в »назови пријатеље«, а поглавито на ку- 

ма Мукића. Преко њега сви су дознали 
да је цео кључ судбине у Матићевим ру- 
кама према потписаној петицији већине 
чланова. И цео разговор промени свој 
ток.

II•П
#1

Ј Димитријевићу као да је лакнуло на 
души, када се прешло преко ствари због 
које је Матић био позван. Приметио је 
и он неправедно држање појединаца 
према Матићу. Нарочито Мукића и Но- 
ваковића.

— Када је господин Матић, — рече он, 
— већ споменуо скупштину, добро би 
било да већ на овој седници донесемо
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закључак, хоћемо ли и кад сазвати скуп- 
штину.

Димитријевић није знао ништа о пе- 
тицији, зато је то и предложио.

. Матићу је ипак овај обрт био пријат- 
нији. Иако је имао у џепу несумњиву 
сиагу у петицији, није се хтео показати 
у виду диктатора. И стога се решио, ако 
сами сазову скуштину да не употребља- 
ва петицију. Хтео је и даље да- остане 
скроман, иако су га то вече поједини 
изазивали.

Димитријевић погледа по свима, не: 
би ли приметио расположење осталих. 
Сви су ћутали. Шта им вреди да се про- 
тиве сазиву, када би их на то приморао 
Матић.

Видевши, да нико од себе не даје гла- 
са, Димитријевић рече:

— Прилике су такве, да је неопходно- 
потребно сазвати скупштину. Ја вам 
предлажем, да се иста одржи 23 јула.
" Опет су сви ћутали, сем Милована. Он 
се придружио предлогу Димитријевиће- 
вом.

■— Ја не могу да схватим, — поче Ма- 
тић тихим али убедљивим гласом, -— 
нашта све то устручавање. Зар не види- 
те и сами или морам прстом да вам ука- 
жем на оне диреке и грађу, који се раз- 
влаче као Алајбегова слама са пољане. 
Зар се не приближује рок меници, коју 
сте дали за грађу Радојици? Зар треба 
оставити одобрену позајмицу од Савеза ;
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неподигнуту и готовину у клубу коју 
сте позајмили да лежи неискоришћена? 
То мртвило не води добру. Мржње које 
постоје у клубу поглавито противу ме- 
не, морају ишчезнути, ако се жели на- 
иредак.

— То је тачно, — потврди Аца-»кин- 
’та«. — Кико не води више рачуна о гра- 
ђи. Ја сам зато, да се материјал поврати 
и меница од Радојице изузме.

— То би било најбоље, — потврдише 
<сви сем Матића.

Новаковић потсмешљиво рече:
— А нова управа после нека гради 

друго игралиште. Они ће ваљда бити 
способнији...

Матић га погледа сажаљиво. Као не- 
ко дете бубне, па остане жив.

— Пре него што по томе донесете од- 
-луку, ја вас молим да ме пажљиво са- 
слушате. Није потребно одмах вратити 
грађу, већ погледати унаоколо, да ли се 
може добити други терен за изградњу 
игралишта. Од Општине се не може ни- 
шта очекивати, ако би од њих затражи- 
ли, јер су већ два терена издали воде- 
ћим клубовима уз годишњу кирију од 
сто динара.

— Па, то је скоро џабе, — упаде Ми- 
лован.

— Није скоро, већ сасвим џабе, — на- 
стави Матић. — И* то на двадесет девет 
година. Шта да радимо ми, када немамо 
везе и пријатељства, као на пример пр-
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.ви у Куманудију и другима, а плави у 
својим чврстим другарским везама и. 
многобројним пријатељствима у свима. 
установама где год се окрену. Лако је 
њима, док ми мали и неугледни, друго- 
разредни, мрцварени смо били у изград- 
њии наше кућице и од самог претседни- 
ка Бате. Али, зато ми не смемо губити 
присуство духа, већ да се обратимо при- 
ватним лицима, ваљда нису сви као Ба-

Ј
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та.
— Ја сам противан томе, — рече Нова- 

ковић. — Пре свега, тешко је наћи по- 
годан терен, а друго нека нови посао за- 
почне нова Управа...

Али га Матић предухитри, да не би 
цела ствар пропала, јер је знао чему ци- 
ља. Треба спречити повраћај грађе и по- 
зајмљеног новца.

— Терен можемо добити од господина, 
Чеде Јаћимовића, индустријалца, поред 
саме Нове опсерваторије, и то веома по- 
вољно. Ја сам са њиме о томе већ гово-

I
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— Са тим зеленатом, — повикаше 
Мукић и Девалд, — не вреди ништа за- 
почињати.

— Није то тачно, господо, — рече Ди- 
митријевић и Матић. — Он је човек, — 
настави Матић. — Сваку хуману и омла- 
динску акцију он потпомаже. Никог он 
још није одбијао. За свакога нађе неку 
лепу реч. Недавно је поклониа зодфВДА,.
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ште и материјал избеглицама за поди- 
зање њихов цркве. Ниуком случају се он 
нее може сравнити са Батом и од кога 
нико не види користи. Ни једну хуману 
ствар Бата није потпомагао, акамоли не- 
ку сиротињску сузу утро. И они који 
његов хлеб једу, цвиле... Као што је и 
нас у црно завио.

Димитријевић одлучним гласом пред- 
•ложи:

— Усвајате ли термин 23 јула за 
скупштину?

— Усвајамо!
— Да ли сте сагласни да се материјал 

и новац не враћа, док се не испита но- 
ви предлог Матићев за игралиште ?

— Важи! — повика Аца-»кинта«, иа- 
ко је имао више рачуна да добије натраг 
својих три хиљаде динара.

Нико се није бунио< Мрзовољан је био 
само Новаковић и Мукић, видећи да Ма- 
тић поново жели да ради.

Одређени су били Димитријевић и Ма- 
тић да ступе у везу са Чедом и о томе 
поднесу извештај идуће наредне седни- 
це. Те вечери поднео је оставку на се- 
кретарско место Ђура. Узрок је био, 
што му Димитријевић није хтео као 
претседавајући да потпише празан блан- 
кет, са којим је хтео заказати утакмицу 
•са Будућности. Своју оставку је поднео 
још раније, остављајући записник упо- 
ла исписан и на њему цедуљицу на ко- 
јој је оловком писало: »Подносим остав-
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ку! — Ђура«. Затим је отишао у кафа- 
ну и играо партију таблића са Крстом, 
очекујући да га они позову и замоле да 
повуче оставку.

Утакмица са Сартидом је прихваћена, 
а играчи су једва очекивали недељу да 
укрсте ноге у Смедереву.

н*
Као што су и уговорили, тако су се и 

састали у понедељак Димитријевић и 
Матић пред кафаном »Гаша« и пошли 
долином Булбулдера на брежуљак, где 
се налазило земљиште Чедино, поред 
нове Опсерваторије.

Ишли су лаганим ходом и говорили 
о јучерашњој утакмици у Смедереву. 
Били су расположени постигнутим успе- 
хом, који се постигао помоћу новог 
система.

— Било их је милина гледати, — при- 
чао је Димитријевић, — како брзо осва- 
јају терен. Девет лопти отсело је у про- 
тивничку мрежу. Смедеревци су били 
изненађени. Веле још ни један клуб ни- 
је оставио тако добар утисак. Влађа на 
десном крилу је био сјајан. Нико га није 
могао задржати.

Даљи разговор се водио о претстојећој 
скупштини. Димитријевић га питаше:

— Шта мислите о претседничком ме- 
сту?

II
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,1— Да се изабере из наше средине.
— Новаковић предлаже неког вишег I
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чиновника Народне банке, као најпогод- 
нију личност. .

— То не би било корисно по клуб. Ја 
до сада нисам никад помишљао да за- 
узмем то место, — говорио је Матић. 
— Али, овога пута то би била неопход- 
на потреба. У клубу су све већа разна 
струјања. Неупућени новајлија на томе 
месту могао би само још више погорша- 
ти насталу нетрпељивост. Поред тога, 
ако остваримо игралиште, зар би било 
праведно да неко други, поред мене жи- 
вог, буде на томе месту приликом свеча- 
ног отварања игралишта?

Логично схватање Димитријевићево 
било је и овога пута на висини. Без раз- 
мишљања, он рече:

— То је и ред. Слажем се. Кога ћемо 
за благајника?

— Бркића. Он је човек поштен и чу- 
варан. Он ће најбоље сачувати клупску 
имовину, само да је мало окретнији.

— И сам сам хтео да га предложим. 
Утолико боље. Мукић није за то место. 
Ка последњој забави стекао сам такво 
уверење. Приликом продаје улазница 
имао је више полублокова које није дао 
да се претходно потврде. То је био повод 
да изгуби моје поверење.

Матић му спомену Мрцајловића, Про- 
јића и још неке, али он одлучно одби да 
са љима сарађује. Говорио је:

— То за мене нису људи! Зар се њи- 
хсв карактер и цепидлачење не оличава

:
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кад су предложили Радојицу за испору- 
ку грађе, обећавши свој потпис на ме- 
ници, да би то после одбили.

• У таквом разговору избили су на бре- 
жул>ак. Стигли су до места које се Ма- 
тићу учинило као најбоље за игралиште. 
Са јужне стране био је Лауданов шанац, 
а у долини, испод њега, село Миријево. 
Део тај крај био је пошумљен сем Чеди- 
ког земљишита и још неких Миријевча- 
на. Нова опсерваторија, која је сигурно 
и највећа на Балканском Полуострву, 
одавала је снажан утисак на посматра- 
ча. Са овога места пружа се дивна сли- 
ка — југословенска престоница на ушћу 
Саве у Дунав. Реке су се сијале на сун- 
цу као да су сребрнасте. Пријатан пове- 
тарац унеколико уклањаше несносну 
жегу јулскога дана.
. Матић му показа руком комплекс, о- 
чекујући да чује да ли му се свиђа.

— Мало је далеко, али је место дивно. 
Можемо мирне душе закључити уговор 
са Чедом.

— То сам се и надао од вас. Погодни- 
јег терена од овога нема. Ја мислим, да 
нам неће тражити много на име капаре.

— И ја мислим. Уосталом, и њему је 
у интересу да игралиште буде у близи- 
ни његових многобројних имања, који- 
ма ћее свакако скочити цена.

У разговору се упутише низ брдо ци- 
глани Чеде Јаћимовића, индустријалца. 
Огромни комплекс имања његове поро-

:ј|

Г\\II

I

:253
1

0I



дице пружао се унаоколо. Зли језици су 
говорили, да је стари газда Милош до- 
лазио олако до ових имања од добро- 
душних сељака из околних села и од 
својих радника, који су долазили у пе- 
чалбу на његову циглану. Тако |је Ма- 
тић и дознао, да је та њива, коју је на- 
меравао за игралиште, била својина јед- 
нога сељака пре двадесет и пет година 
и пошто није био у могућности да испла- 
ти један мали дуг, то му је овај још не- 
што доплатио и њива постала газда Ми- 
лошева. То је било 1906 године. Укупна 
цена је износила хиљаду и триста дина- 
ра. А за печалбаре су причали још цр- 
ње. Веле, када су ови полазили кућама 
о Митров-дану са крваво стеченом уште- 
дом, стари газда Милош, Чедин отац, би 
их на разне начине ослабађао њихових 
уштеђевина. И зато, доцније, када је о- 
старио, није имао мира ни у сну, већ је 
бунцао. Гризла га је савест, тако да је 
у жељи да се ослободи тога, кренуо и до 
Христовог гроба, на хаџилук не би ли 
својој души олакшао, како су бадаваџи- 
је и завидљивци говорили.

Овакве верзије су доста шкодиле у- 
гледу и кредиту енергичном и поштеном 
стваралачком духу Чедином. Имао је 
стално и на сваком месту да се бори про- 
тиву тих верзија о своме оцу. По приро- 
ди предусретљив, због тих верзија по- 
стао је још пријатнији и осећајније на- 
ргви. А када је скоро сам подигао
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цркву, његов углед постао је још већи. 
Од тада су му се обраћали сви са »газда 
Чеда«...

Пред канцеларијом Матић опази ста- 
рога Јаћимовића. Један радник му је 
пришао. Могао је разабрати следеће:

— Завршко сам онај посао, — док се 
у гласу осећала претерана замореност од 
нског обављеног посла.

— Е, добро, синко! — рече му стари 
очинским гласом. — Велиш, све је у ре- 
ДУ, а?

— Јес’, богами! — одговори радник 
црнотравским дијалектом, гледајући га 
и као очекујући нешто.

Стари је то приметио и поче тражит! 
новчаник по џеповима, говорећи:

— Заслужио си да те поред наднице 
частим. Ево ти један динар, да попијеш 
једну шљивовицу. Нема шта, вредан си 
био...

Овај га погледа. Прими надницу, али 
част не хтеде узети.

— А што нећеш?! — запита га стари 
У чуду.

— Мислио сам да ће ми даваш бар три 
четири динара, колико за једну криглу 
пива. Ракију не пијем. — Надао се да ће 
му стари ипак дати већу част. Али се 
преварио.

— Е, мој синко! Нема ништа окруње- 
но. Ни ја не пијем кригле, а још мање ћу 
дати другом да то учини. Кад ниси за- 
довољан са малим, још мање ћеш бити * 
задовољан са већим.
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I;II И стари спусти динар у новчаник.
Матићу, као случајном сведоку овога 

призора, постаде јасно да су све оне при- 
че о старом Јаћимовићу проста мржња 
и: кишта више. Његово благостање је 
плод чуварности и марљивости.

Стари их опази, и не обраћајући више 
шажњу на Црнотравца, назва им Бога.

— Којим добром дођосте, децо ?
Матић му одговори:
— Дођосмо до господина Чеде. Да ли 

је ту?
— У канцеларији је. Изволите само. 

И стари отвори услужно врата као 
неки младић.

Када су ушли унутра, Чеда им пође 
у сусрет и поздрави се са њима. Он је 
о целој ствари већ био упознат, јер је 
Матић дан раније био код њега.

Он их упита:
— Јесте ли видели терен? Дивно је 

горе! Само ако је довољна ширина и ду- 
жина. — Па, обраћајући се Димитрије- 
вићу, рече: — Па, где сте, ако Бога зна- 
те! Не дате се видети!

— Претрпани смо послом у Грађевин- 
ском одбору.

— Знам, знам! Због тога и моје одо- 
брење плана за вилу још није готово.

— Биће за дан-два, господине Чедо.
— Гледајте на сваки начин, Богдане. 

Задужићете ме много.
Димитријевић намигну на Матића.
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— Па ми смо и пре тога дошли да Вас 
'задужимо.

— Знам, — одговори газда Чеда и на- 
смеја се. Већ раније дао сам свој приста- 
нак господину Матићу. Дајем вам без 
речи, а ви сами одредите кирију, да не 
мислите, да желим да имам неку велику 
добит. Не тражим вам, као Бата, дваде- 
сет од сто од бруто прихода. Даћете ми 
толико колико је потребно да платим по- 
рез.

:ј (
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||
— Е, када је тако, је ли довољно на 

име кирије две хиљаде динара годиш- 
ње? — рече Димитријевић.

Али Матић упаде:
— Много је. Хиљаду и осам стотина. 

Што би изнело сто педесет динара ме- 
сечно. Закуп да траје најмање пет годи-
на.

— Пристајем! Важи! — одговори газ- 
да.Чеда. — Напишите сами уговор са 
осталим детаљшла и позовите ме када 
буде готово, да исти потврдимо код су- 
да.

Затим, повишеним гласом, газда Чеда 
настави:

— Говорио сам ја господину Матићу, 
да Бата неће одржати ни своју реч, а са- 
мим тим ни уговор. У почетку сам се из- 
ненадио, када сам прочитао у новинама 
да је уступио један део свога имања. 
Али, ето, видите, шта је урадио. Оште- 
тио вас де без икакве кривице, најмање 
са пет до шест хиљада динара. Тешко

:
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је са таквим људима имати посла, — за- 
кључи газда Чеда убедљиво.

Убрзо затим, уговор је био закључен 
на пет година. Грађа се пренела са ста- 
рога на нови терен. Ограђивање је пре- 
дузео мајстор Божа, Влађин отац. По 
десет динара од дужног метра са оковом. 
Ово су сложно спровели Димитријевић 
и Матић на седници која је наступила. 
Пошто је било потребно веће нивелиса- 
ње, то су били погођени маџари кубика- 
ши по шест динара од кубног метра, 
Ирема прорачуну инжењера Мајера, ни- 
велисање би изнело око девет хиљада 
динара. И чим је план био одобрен од 
Грађевинског одбора, радови су напре- 
довали брзо. Изгледало је, најзад, да 
ће се врло брзо доћи до игралишта. Још 
ако се све снаге сакупе у воћству клуба, 
одмах после ванредне скупштине, ус- 
пех ће бити неминован. У противном, би- 
ће надмудривања, подметања...

ј | I
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Осванула је недеља 23 јула. Дан скуп- 
штине. Дан када је имало бити или не 
бити. Разорни елементи клуба били су у 
пуном дејству и ради њих до сагласно- 
сти није дошло. Мукић и Новаковић су 
копали и ногама и рукама да Матић не 
заузме претседничко место, већ секре-
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тарско. Још више су били противу кан- 
дидације Мрцајловића за претседника. 
Нарочито је Мукић на томе радио. Спо- 
разум и сређено стаље клуба све је вшпе 
бежало од њих. И овога пута раздвојили 
су Димитријевића и Матића са исте ли- 
није.

Матић је био разочаран. Зар тако ни- 
ско могу пасти појединци? Још када му 
је Димитријевић нагласио да је и Бр- 
кић противан да он буде претседник, из- 
губио је сваку вољу на рад.

— Па добро, кога он предлаже?
— Мрцајловића.
— Значи, да се Ви онда нећете канди- 

довати ако он буде на челу клуба?
— Разумљиво. Ја сам Вам већ рекао 

да са њиме, Пројићем и Ђуром, нећу да 
сарађујем.

— Али, Ви грешите. Можда ти људи 
нису такви, као што их замишљате.

— Видећете. Ми се нећемо кандидова- 
ти, ако Ви не будете на нашој листи на 
секретарском месту. А ако Ви будете 
на њиховој листи, ја верујем да нећете 
ни Ви моћи са њима радити и да ће они 
доста упропастити од онога што смо 
створили, а понајвише Ви. Имаћете гор- 
ких часова.

Од стране Потсавеза био је делегат 
Рада. Матић није знао коме цар- 
ству да се приволи. Хтео је да побегне 
са скупштине, али када за време скуп- 
штине у извештају Управног одбора, Но-
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ваковнћ поче нападати његов ранији рад 
њему се смучи. Није могао слушати ње- 
гове граматичке грешке у говору, као: 
»диреци«, »човеци« итд. Он приђе другој 
страш! и да би им доказао да му, баш ни- 
је стало до претседничког места, при- 
стаде по Бркићевом предлогу да Мрцај- 
ловић буде на челу, он као први потпрет- 
седник, Пројић друти, Крста први, а Му- 
кић други секретар, Бркић благајникг 
Ћура економ, Жика Савић вођа футбал- 
ске секције и Аца-»дводинарка« члан у- 
лраве. На то је Матић после предложио 
за претседника Надзорног одбора Радо- 
јицу, дрварског трговца, не би ли га за- 
добили и што више загрејали за клуб* 
а за чланове Жику, Ђуриног брата и 
Панића. Матић своју листу није хтео из- 
носити.

Пошто друге листе није било, то је 
иста била примљена. Победа је била са- 
мим тим обезбеђена оној листи за коју 
се буде Матић одлучио. Тако је и било. 
Када је пришао Мрцајловићу и Пројићу,^ 
односно када је послушао савет Бркићев, ' 
који је био лицемеран и са извесним 
планом, Димитријевић се повукао и не 
износећи њихову листу. Знао је да Ма- 
тић има већину за собом. Изабрани прет- 
седник није био присутан, зато Матић 
заузе претседничко место, захваливши се 
на избору и поверењу. На реду су биле 
молбе, жалбе и евентуалије.

Он прочита писмене молбе Аце-»кин-
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те« и Димитријевића за повраћај новца 
или меничног обезбеђења од стране но- 
ве Управе, изјављујући да немају пове- 
рења у новоизабрану Управу, тражили 
су сигурну гаранцију. За њима су се у- 
смено придружили Милован и Божа.

Матићз' је било жао Димитријевића, 
Аце-»кинте«, Милована и Боже. А да је 
знао прозирну игру Бркића и Ђуре, не би 
се ни он примао рада у новој Управи, 
већ би следовао њиховом примеру...

И пре но што је Матић ма шта рекао, 
Рада затражи реч.

— Ја не могу да схватим, а помало ми 
је и смешно. Док су господа седела у 
Управи, имали су поверења, а сад га, 
међутим, немају. Колико је мени позна- 
то, немају права. Свака нова управа 
лрима дугове старе управе. Значи, да 
када се влада једне државе задужи у и- 
ностранству, после те старе владе свака 
нова која дође, увек има потврђивати 
©бавезе прве, друге, треће, односно прет- 
ходне владе. Према томе и ова нова У- 
ттрава прима све обавезе аутоматски и 
није дужна давати нове потврде.

Ово као да је умирило опозицију и 
ЈМатић закључи скупштину у потпуном 
реду и миру.

:

!.

I.
,„дси>. и«6"'“.V 

г &6СНООМЈ

263



!1-
1! - '

:

ГЛАВА ЈЕДАНАЕСТА

Ј ОСВЕЋЕЊЕ ИГРАЛИШТА

Нова управа зауставља цео рад на 
изградњи игралишта. Парола новог 
претседнина: »Ја не дам од својих 
пара ни марјаша«. И уместо да се- 
посао наставио пуном паром по нај- 
лепшем времену, све је било укочено. 
Одлагало се до пријема новца од Са- 
веза. Недовршено игралиште се о- 
већује првога новембра по снегу и 
киши. Претседник чита свој говор.

Трговачка посла на‘ помолу.

! ј Радови на изградњи игралишта до 
скупштине били су у пуном јеку. Стара 
управа је интензивно радила и све пред- 
логе Матићеве прихватала. Он је нашао 
и препоручио тесачког мајстора, маџа- 
ре кубикаше, закњучио уговор усмени у 
присуству Димитријевића са газда Че- 
дом, извршио пренос грађе на ново зе- 
мљиште и исти терен као најпогоднији 
пронашао. За све ово руководила га је 
бојазан, да зајмодавци Аца-»кинта«, Ми-

I
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лован, Божа и Димитријевић не изузму 
лозајмљене суме лре годишње скупшти- 
не, као и да се грађа не поврати Радоји- 
ди и ту при преносу излишне трошкове 
уштеде. Зато се трудио да пронађе терен 
и ово осујети. И нашао га је. Морао је 
и из других разлога журити, јер је у ту 
сврху прикупљао добровољне прилоге. 
Какав би изгледао у очима приложника 
када се игралиште не би остварило ? Ни- 
шта боље од обичног варалице.

Кубикаши, љих четрнаест на броју, 
увелико су одмицали на поравнању игра- 
лишта. Мајстор Божа је већ био све ди- 
реке побио и почзо са прикуцавањем да- 
сака, а онда је цео посао застао после 
годишње скупштине.

Матићево предвиђање се и обистини- 
ло. Смутљивци су успели да њега осује- 
те да буде изабран за претседника и код 
оних који су се спремали за нову упра- 
ву и код оних из старе управе. Ту улогу 
су извршили Мукић, Бркић и Новаковић. 
Они су говорили да он није за то место 
из просте зависти, а Бркић и из користо- 
Јвубља, што ће се из следеће главе нај- 
боље видети.

После скупштине, већ на првој седни- 
ди, цео рад био је обустављен на игра- 
Јтишту. Кубикаши су исплаћени око хи- 
Јваду динара и отпуштени, са мотиваци- 
јом да клуб нема новаца. Овај новац су 
позајмили Мрцајловић и Мукић и то по- 
тајно, без икаквог писменог трага, у на-
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мери да ту суму одмах наплате, када се 
позајмица од Савеза прими. Ова опрез- 
кост је отуда потекла, што је новоство- 
рена опозиција старе управе све дозна- 
ла шта се у новој управи ради преко 
Аце-»дводинарке«, Жике Савића и под- 
муклога Мукића, који се једино ради те 
улоге и примио у нову управу. Ако рад 
буде на висини и спортски, свака част, 
не би чинили сметље, у противном на- 
стала би борба, што *је било и оправда- 
но, јер су ти л>уди, поред њега, имали 
највеће заслуге за игралиште. Они су, 
без икаквих задњих намера, позајмили 
новац без рока и интереса на обичној 
признаници. Мрцајловић, Бркић и Про- . 
јић су осетили да неко доставља шта се 
ради и мислили су да то може бити једи- 
но Матић и нико други. Зато и нису хте- 
ли учињену позајмицу књижити, јер их 
је било срамота да се не дозна за њихо- 
бо цепидлачење, а нису увиђали да ће 
такав рад оставити дубоког трага у клу- 
бу. Мајстор Божи, такође, било је оне- 
могућено да настави и заврнга посао, јер 
је Мрцајловић уговорио са Радојицом, 
без знања управе, да преосталу грађу не 
излиферује, како мајстор не би могао 
завршити посао. Јер погодба је била та- 
ква, да чим ограду сврши има му се ис- 
платити цела погођена сума. Залуд је 
мајстор Божа трчао од једног до дру- 
гог за материјал. Сви су само слегали 
раменима и одговарали да је кривица
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једино до аљкавости Радојичине. Матић 
је, некако дознао за овај закулисни рад 
и спремао се да безобзирно нападне тај 
лоступак.

Мајстор Божа, по пореклу Чех, жалио 
му се:

— Молим Вас, госпон Матић, већ ме 
читаве недеље фортају и не испоручују 
материјал да ограду завршим, а време 
у лудо губим, те нити сам пристао да 
напустим посао, а још мање да на другој 
страни потражим зараду. Сиромах сам 
човек. То није лепо од њих.

— Од кога? — запита Матић зачуђе- 
но.

— Па од претседника Управног и Над- 
зорног одбора. — И онда му исприча ка- 
ко су једног дана били горе на играли- 
шту и прегледали му посао, замерајући 

. што су диреци слабо побијени и да ће 
лрва кошава ограду оборити на тој ве- 
ликој висини. — Рекао сам им да ћу још 
једном набијати земљу око дирека и мо- 
лио сам Радојицу да пошаље остали ма- 
теријал, што је он и обећао. Затим сам 
отишао до друге стране да и последње 
штафле прикуцам на диреке, остављају- 
ћи их поред тек новоприкуцане ограде 
са доње стране. Из даљине сам приметио 
да се нешто објашњавају. Када сам уве- 
че дошао кући, мој син Влађа ми рече:

— Шта су ти рекли претседник и Ра- 
дојица?

— Да ће послати са првим возом пре- 
остали материјал.

1
ј :

I

II
I
. I!
I,; !
Г
:
:
нПг

Г|
267 I

II



1
г

— То су те они слагали.
— Е, ти знаш, — рекох му ја и обрец- 

нух се на њега. — То су угледни људи 
и трговци. ГБихова је реч света.

— Добро, добро! — одговори ми Вла- 
ђа и насмеја се. — Видећеш да ли ће ти 
и до прекосутра послати даске.

Мене обузе нека слутња, те га запи-
тах:

— Па откуда знаш, да су ме слагали?
— Када си ти отишао од њих на дру- 

гу страну, да довршиш посао, ја сам се 
налазио иза плота, те ме они нису могли 
видети и сабирао колико је материјала 
по признаницама било испоручено, као 
што си ми наредио.

— Па?...
И онда лепо и разговетно чујем прет- 

седника Мрцајловића глас:
— Ти, Радојица, не смеш слати грађу 

догод ти ја не кажем, јер пара нема, а 
од својих не дам...

— Разумем! — одговори Радојица, — 
јер онда би требало исплатити мајстор 
Божу.

— Тако је! — потврди Мрцајловић. — 
Нећу нико да ми досађује. Када будемо 
добили паре од Савеза, онда му испору- 
чи грађу, па квит.

Матић је зинуо од чуда. Ово га је из- 
ненадило.

— Али, мајстор Божо, пазите шта го- 
ворите. Да ли сте Ви сигурни, да је то 
истина? Да није Влађа погрешно разу-
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мео? Немојте да се са људима без потре- 
бе замерам.

— Влађа каже да би се смео у цркви 
заклети. А од тада је прошло више од 
осам дана. Зар и то није јасан доказ?

И нејасне слике низале су се пред 
Матићевим очима. Зар се то зове бити 
претседник Управнога или Надзорног 
одбора једне спортске, витешке устано- 
ве? Зар са њима да сарађује у клубу? 
Било му је криво што се са њима ухва- 
тио у једно коло и омогућио њихов из- 
бор. Зажалио је за старом управом. И 
био је уверен, да би са њима у сарадњи. 
да им је пришао, игралиште би било већ 
у потпуностл завршено. Ако нико други 
а оно би бар са Димитријевићем, који ј 
у банци имао уштеђених девет хиљад 
динара, финансирали клуб до добивеш. 
позајмице од Савеза. А вероватно да 
би их у томе и Милован и Божа помогли. 
И све би ишло глатко.

На првој седници после овог сазнања, 
Матић је био спреман да целу ствар из- 
веде на чистину. Као поручено, ни један 
одборник није био отсутан са седнице.

Мајстор Божа приђе столу и обрати 
се претседнику:

— Шта ће бити са материјалом, го- 
спон претседниче ? Ја овако не могу ви- 
ше издржати. Госпон Радојица ми ни 

. данас није послао ни једну даску.
Мрцајловић погледа у Радојицу. Овај 

проговори:
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м
— Извините, мајстор Божо, али ове 

недеље сам имао толико посла, да су ми 
сва кола била заузета. Затим, право да 
Вам кажем, очекујем и шлеп са матерк- 
јалом, јер на створишту немам довољно. 
Претрпите се за дан-два, мајстор Божо.

Несрећни човек и овога пута поверова 
речима трговца и претседника Надзор- 
ног одбора, Радојице, и оде.

Али у дубини МатићеЕе душе сггрема- 
ла се бура.

— Иије лепо што са своје стране и без 
знања целе Управе обмањујете сиротог 
човека.

Као да је бомба на сред стола експло- 
дирала.

— Ко обмањује? — повика Мрцајло- 
вић, сав црвен у лицу.

— Ви, господине претседниче, — од- 
говори Матић хладнокрвно.

— По чему закључујете? — умеша се 
и Радојица, док су остали радознало 
слушали објашњавање ове тројице.

— По томе, што Вам је Мрцајловић 
наредио да не шаљете грађу, док не до- 
бијемо новац од Савеза.

И без икаквих обзира учтивости, се- 
љачким нагласком Мрцајловић дрекну:

— Лажеш, бре! — и наднесе се над 
Матићем као оса.

Али, Матић пристојним тоном одгово- 
ри:

— Извините, али ја не лажем! Хоћете
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I
ли да Вам то и докажем? Ја знам шта 
говорим и шта хоћу.

Мрцајловић стукну и седе поново на 
своје место. Дакле, дознао је. Али, ипак, 
савлађујући се, рече:

— Па добро, да смо се и договорили 
како би исплатили мајстора, када у клу- 
бу чема ни марјаша.

— То је већ друга ствар. Ја мислим, 
да ми сви сачињавамо Управу, а не са- 
мо Вк и Радојица. Самовоља се не сме 
трпети.

БркиК, који је дотле ћутао, прогово-

,

ри:
— Одакле да набавимо паре, како ве- 

ли господин претседник?
»Дакле, л ти си трећи поред њих«, по- 

мисли Матић.
— Човек ће причекати, само да му се 

да шест стоткна динара, да регулише 
меницу код Народног магацина. Њему 
је најглавније да ограду заврпш. Зна и 
сн шта је немати.

— Али, кад немамо ни тих шест сто- 
тина динара у клупској каси, — добаци 
Мрцајловић.

— Ево, ја дајем сто динара. Нека по- 
зајме и други колико могу, па ћемо са- 
купити потребну суму, — предложи Ма- 
тић.

ј!
I

.
: .

Сви су ћутали. Иако би међу њима 
сваки могао дати по мало. Мрцајловић 
као претседник, који је требао да пред- 
њачи и по своме материјалном положају
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као власник куће и једне велике коло- 
нијалне трговине, био је прави Кир-Ја- 
1Ба. Мрцварио је. И презиме је потпуно 
одговарало његовој личности.

— Мислите ли Ви, — поче он убеђива- 
ти Матића после гробне тишине, — да 
сам ја луд?...

— То не знам. Али да сте ситничар, 
то је тачно.

— Па нека сам, — настави Мрцајло- 
вић. — Знам шта радим, Разумиге ме 
сви. Ја од својих пара не дам ни марја- 
ша. Када будемо добили зајам од Саве- 
за, ми ћемо наставити рад. Све се може 
учинити, а да ми лично не будемо ни у 
каквој обавези, већ само клуб.

— Али зајам код Савеза је на подло- 
зи менице. Хоћете ли према томе и Ви 
као појединац потписати самном и још 
дво јицом ?

— У име и за клуб хоћу, али као по- 
јединац не. Данас или сутра изабере се 
нова управа, и онда треба ја зајам да 
исплатим.

— Али у томе је ствар, што Савез тра- 
жи сигурне потписе појединаца а не у 
име клуба и то по виђењу. И њима је 
позната та махинација, да када дође до 
наплате да Управа ако у њој буду била 
деца, ако се ми извучемо, не могу на- 
платити ни један од сто интереса, а ка- 
мо ли главницу.

Мрцајловић се ггредомишљао.
— Па ипак, потписаћу. Ако дође до-

1 : 1
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тле, да морамо ллаћати, ја ћу умети пр- 
ви да се извучем од обавезе.

Аца-»дводинарка« се диже од стола и 
изгуби у кафану, где су били Димитрије- 
вић, Милован, Божа, Аца-»кинта« и ра- 
нија Управа.

Ово није измакло Матићевом оку.
И пошто нико није хтео позајмити но- 

ваца, то Матић прими на себе целу су- 
му да измири мајстор Божи, али да се 
престане са одуговлачењем испоруке ма- 
теријала, што Радојица свечано обећа. 
По свршетку седнице, сви се разиђоше 
сем Матића и Мукића. Димитријевић 
лриђе столу.

— Честитам! —и пружи руку Матићу, 
смејући се. — Већ сте једну кнедлу од 
шест стотина динара прогутали. Јесам 
ли Вам говорио, да ће тако бити.

Матићу је било јасно, због чега је Аца- 
»дводинарка« напустио седницу. Значи, 
да их је он о свему обеваштевао.

Мукић, који је још био на страни о- 
позиције, негодовао је.

— Претседник није никакав човек. Са 
њиме се не може радити, — уверавао је 
жустро Димигријевића.

Матић уграби згодну прилику, када је 
остао на само са Димитријевићем и рече:

— Гутаћу све донде, док не подигне- 
мо зајам од Савеза и не потпишу меницу 
Мрцајловић, Пројић и Бркић самном за- 
једно и док не ослободим ваше потписе 
са менице дате Радојици за грађу. Онда

I
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ћемо говорити и радити целисходније. А 
дотле...

— А дотле, биће безброј кнедли? — 
упаде Димитријевић.

Мајстор Божа је и надале очекивао 
преостали материјал и није могао запо- 
чињати други посао. Јаднога човека су 
гњавили и даље, иако није тражио но- 
вац одмах нити коме досађивао, као што 
је Мрцајловић рекао Радојици. Лепи 
дани су пролазили у неповрат. Од јула 
месеца протекао је и август, септембар 
и зашло се већ у половину октобра, пу- 
ног кшле и променљивог времена. Зе- 
мља је била влажна и лепила се за ци- 
пеле као тесто за прсте. Упола нивели- 
сани терен, како су га маџари кубика- 
ши оставили, стајао је у истом стању, 
само што је већ трава почела ницати по 
њему.

Опозиција је била из дана у дан све 
агресивнија. Под њеним притиском и 
сталном критиком ограда је била, нај- 
зад, завршена и Управа на предлог Ма- 
тићев је закључила, да се игралиште о- 
свети првог новембра 193:;: године, и том 
приликом прикупе добровољни прилози 
од претставника многобројних клубова и 
осталих изасланика и са тим новцем ни- 
велисање заврши и по могућству свла- 
чионице подигну.

Савез још није давао гласа о позај- 
мици, коју је обећао. А Управа, одно- 
сно Мрцајловић, Пројић и Бркић били

1*
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су прикљештени због свога безобзирно- 
га држања наспрам чланове из старе У- 
лраве. Једнога дана су дознали преко 
Ђуре, који је био њихов гласоноша, да 
опозиција, која има новчано потражива- 
ње од клуба, намерава да отвори стечај 
над игралиштем. Ово је био само трик, 
да би се њихова меница за грађу код Ра- 
дојице поништила, а нова Управа нека 
изда после ново покриће. И шта се до- 
годило. Сакупи се »директоријум« код 
Мрцајловића једне вечери на савет. На 
окупу били су Пројић, Бркић и Ђура. 
Претседник Мрцајловић им предложи, 
веран својим начелима да све обавезе 
избегава, једиу генијалну мисао. Наиме, 
да Радојица стави судску прибелешку 
над целокупном клупском имовином, и 
да му је то боља гаранција него ли без- 
вредносна меница опозиције, која се на- 
лази у његовим рукама, коју би повратио 
ка поништај клубу. И онда би могли 
без икаквог устручавања искључити из 
клуба вође опозиције Димитријевића и 
Новаковића. Једним ударцем две муве. 
Као што су рекли, тако су и учинили. 
Пожурили су, и на првој седници доне- 
ли закључак, да се Радојици урачуна и 
вишак од три хиљаде динара без икакве 
контроле. Том приликом Радојица је 
поново обећао да ће клубу даривати гре- 
де за пречке и стативе.

— А ја, — додаде Матић, — поклони- 
ћу једну гарнитуру љубичастих дресова
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и клупску заставу за свечано отварање 
игралишта.

Пројић процеди кроз зубе:
— То је лепо од будућих дародаваца. 

Ја им унапред са своје стране захваљу- 
јем, — и погледа на Мрцајловића.

Али овај је ћутао као нем.
После овога Матић напусти седницу, 

услед болести свога сина. А господа 
прионуше послу. Саставшпе уговор, од- 
носно судску прибелешку, и већ сутра- 
дан у Среском суду она је била и потвр- 
ђена. У суду је био Радојица а од стра- 
не клуба Ђура, који је био опуномоћен. 
Када је Матић сазнао за извесне поједи- 
ности уговора, за мало да није пресви- 
снуо од муке. То је била друга кнедла 
према Димитријевићевим речима. На- 
име, стајало је у томе уговору на сра- 
моту Управног и Надзорног одбора: »Да 
се ставља прибелешка на целокупну и- 
мовину клуба и то на ограду, свлачио- 
нице па и на — стативе, футбалске ка~ 
пије!« Међутим, у томе времену, када 
је уговор закључен, свлачионице и није 
било на игралишту, а такође ни голова, 
који су требали бити приложени као дар 
од стране Радојице, према властитом о- 
бећању.

— Алал вам вера, господо трговци! 
То је спорт! — рече Матић — и сети се, 
такође, онога вишка од три хиљаде ди- 
нара, који уопште није проверен, а још 
мање од Надзорног одбора одобрен, пре-
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ма клупским правилима, која изричит 
говоре: »да се сваки издатак преко пет 
стотина динара има од поменутог одбора 
пре исплате одобрити...« а не само ове- 
рити. Ваљда неће сам Радојица као 
претседник Надзорног одбора себи одо- 
брити издатак! ?!

Дакле, »директоријум« ради пуном па- 
ром. Претседник се придржава свога 
прогама, који приводи и у дело. Зар 
није једном приликом рекао, да ће ако 
клуб западне у новчане тешкоће и дру- 
ге неприлике игралиште продати другом 
имућнијем клубу и да он неће поднети 
никакве материјалне жртве. Све, све!... 
Само када је у питању новац он је и 
слеп и глув. И онда, каквог су примера 
имали остали чланови управе, када јс 
претседник ситничар!

И зар онда није јасно као дан, да су 
трговачки интереси по среди и да му је 
то и био једини циљ, када се примио 
воћства клубу. Зар он није препоручио 
Радојицу па после одрекао потпис? Зар 
није довољан доказ и то, што је »велико- 
душно« спровзо судску прибелешку и 
целу имовину, рад и традиције клуба и- 
зручио Радојици у руке на милост и не- 
милост и то све у виду да изузме меницу 
од њега коју су ранији чланови управе 
потписали и Радојица, наравно пристао, 
а Мрцајловић још више, што он неће мо- 
рати нову обавезу потписати и што опо- 
зиција неће успети да отвори »стечај«
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клубу а поготову када њихова меница 
буде поништена, као што је и следило 
после потврде уговора код суда и они 
буду искључени.

Често саветовање код Мрцајловића 
било је облигатно у последње време. 
»Директоријум« је спроводио своје. А 
што је најлепше и Мукић је пришао њи- 
ховом табору. Сада су имали већину и 
могли су несметано спроводити своје по- 
слове. На њиховој страни били су поред 
претседника Мрцајловића, Пројић, Бр- 
кић,: Мукић и Ђура претседниково љу- 
бимче и по његовом схватању најбољи 
играч клуба. У програму је било и то, 
да с пролећа Бркић подигне кућицу на 
игралишту о своме трошку и постане чу- 
вар игралишта, а као накнаду за тај рад 
да отвори бифе, за који неће плаћати 
ништа. Наравно, Мрцајловић би му слао 
из своје бакалске радње пиво, вино, ка- 
безо, воће, шећер, лимунове, поморанџе 
и тако даље. Трговина по среди, и ни- 
шта више.

— Зар ти Матићу, луда главо и ћо- 
равко један, — говорио је он сам себи 
— ниси могао прозрети њихове намере 
још пре скупштине. Ето, видиш глупа- 
не један, зашто је Бркић тврдио, да ти 
ниси за претседника, већ Мрцајловић. 
Знао је Бркић да код тебе нема колони- 
јалне робе за бифе, већ дух спортски и 
праведна схватања. Али било је доцкан,
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трговачки послови нису се могли више.
■'< сЈзауставити.

Трговци, или боље чекмежари, како их-. 
је њихов ранији центархалф Момчило, о 
звани »штампар« звао, одмах по пони- 
штеној меници искључили су из клуба. 
Богдана Димитријевића и Срету Нова- 
ковића без да су им то одмах писмено 
саопштили. Матић, Крста и Аца-»дво-
динарка« против тога нису се могли о- 
дупрети. Последица тога била је остав- 
ка Жике Савића, вође футбалске секци- 
је. Ои је први окарактерисао њихов рад 
као нечовечански... Још једина главна. 
препрека им је био Матић. Али и са 
њиме ће лако, само док потпише меницу 
код Савеза...

Једнога дана, према претходном спо- 
разуму, састали су се у кафани »Алба 
нија« Матић, Мрцајловић, Пројић и Бр 
кић ради ургирања зајма код Савеза 
Њих четворица договорили су се, да пот- 
пишу меницу. Мрцајловић као акцеп- 
тант, а као жиранти Матић, Пројић и 
Бркић.

И поведе се разговор о стварном стању 
у клубу.

— Да ли се Ви слажете са искључе- 
њем оне двојице, — упита Мрцајловић 
Матића?

— Па донекле и слажем се, — одгово- 
ри Матић привидно, иако је био проти- 
ван. — Само ми је жао, што је Савић 
поднео оставку.

I
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— Требали смо и љега искључити, — 

.умеша се Бркић. — Само он је опрезан 
и чува се сваке кривице и одговорности. 
Своју дужност као играч испуљава и до- 
лази редовно на тренинг. Иначе, и он 
је један од бунтовника.

— Да, да! Веома је опрезан, — по- 
тврди Пројић.

— Море, нека га. Ако буде опасан, 
лако ћемо га уклонити, — проговори 
Мрцајлозић. — Него, госпон Матићу, — 
настави сировим гласом — пре него што 
одемо до Савеза, ’оћу да будем са једним 
начисто.

Пројић и Бркић се накашљаше.
Матић је осећао, да је и њему потре- 

бна велика доза опрезности као и Са- 
вићу ради самог клуба. Он их се није
лашио. Само да их наведе, да потпишу
еницу, па онда: »Лакоћемо«, према уз-
ечици Миловановој.
— Молим, да чујем! — рече Матић.
— Ви знате, да сам ја послован човек..
— Знам. Како не бих знао, — поми- 

сли у себи Матић.
— ... и да сам заузет својом трговином, 

а нарочито сад, када имам велику »кон- 
куренцију«. Ви као први потпредседник 
би онда водили клуб...

— Разумљиво, — потврдише Пројић и 
Бркић.

— Али ја треба да имам вшпе пове- 
рења у Вас...

— Па зар немате? — зачуди се Матић.
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— ... Имам, имам, — поправи се Мр- 
цајловић, — само постоји мала сумња, 
да Ви износите опозицији на тапет, шта 
Управа ради и шта намерава.

— По чему судите?
— Они све знају. Они знају и за ону 

позајмицу од хиљаду динара, што смо ја 
и Бркић, дали за рад кубикашима. Ето, 
видите, и то знају, да смо намерни ту 
суму изузети када примимо зајам од Са- 
веза. Шта се нас тиче, Богдановић и 
други, што су они дали паре без рока 
враћања.

— То није никакав доказ, да сам • 
њима то дошаптавао! И помисли у с 
би: »Зар Вас није срамота! Они позс 
мише, а Ви и оно што сте дали узећз-1 
пре времена!« И да би их уверио рече.

— Зар нисте приметили, ко највише 
излази за време седнице?

Њих троје се замислише. На то ће 
Пројић:

— Да није Аца-»дводинарка?«
— Заиста он је! Ко би могао бити 

други?— примети и Бркић.
Келнер приђе столу. Мрцајловић га- 

лантно:
— Шта ће да пијете? Нек наручи 

сваки ко шта ’оће!
И они наручише. Пројић је пио гор- 

ку, Матић црну каву, а Бркић шпицер. 
Он наздрави:

— Живели госпон претседниче!
— Дуго година! — прихвати Пројић 

и гуцну из чокања.

ј
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Матић сркаше каву и кроз колутове 
.дима од цигарете настави малопређашњи 
разговор:

— Ја, уосталом, не могу да схватим, 
зашто се Ви плашите опозиције. Знате, 
како вели народна: »Ради право, па се 
не бој никога!« Никакве тајне не смеју 
обавијати нашу средину. Зашто јавност 
.да не зна шта ради и намерава Управа 
нашег клуба? Зар општински одбор сво- 
је вести не износи пред јавност преко 
скојих; службених новина?

— Ама, оно тако је, — одговори Мр- 
цајловић привидно убеђен, — али, ипак, 
боље је да остане по нешто и у нашој 
средини. Не потписују сви менице за 
слуб, већ нас четворица. Ми морамо 
змеђу нас бити искрени и поверљиви и 

дто ми закључимо, не морају сви знати.
— Када је то жеља вас тројице, — 

шта могу ја једини. Сразмера три пре- 
ма један у вашу корист. Ја већину по- 
штујем. Што ви решите за мене је све- 
тиња.

— То Вам верујемо, — одговорише 
•сва тројица у један глас, а Бркић зна- 
чајно додаде:

— Са Матићем се, ипак, да радити. 
Разуме посао и има довољно рутине, са- 
мо да окрене главу од опозиције.

— Ја сам убеђен да хоће, — Потврди 
Пројић. — Њему је пре* на срцу клуб, 
него они дрекавци, и ти Мрцајловићу, — 
обрати се он њему, — можеш мирне ду-
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препустити њему воћство клуба. И 
погледавши на сат рече: — Време је да 
кренемо у Савез, да видимо како стоји 
ствар са зајмом.

— Хајдемо! — сагласи се и Мрцајло- 
вић и плативши пиће. кренуше.

ше

!
Осванула је недел>а 1 новембра. Тај 

дан је у историји булбулдерске омлади- 
не записан златним словима. Тога дана 
имало се обавити освећење игралишта.

Дани, који су претходили недељи, би- 
ли су пуни ведрине и сунчевог сјаја, и- 
ако је била позна јесен. Матић је био- 
у неком нарочитом расположењу. Али 
убрзо, време се променило као што је и 
све остало на свету променљиво, и са 
променом се губило и расположење Ма- 
тићево.

Његова душа као да је била бароме- 
тар живота. И најмање промене би осе- 
ћала и стварала разноразне закључке. 
По природи осетљив, настојавао је да 
никога не увреди, иако су га највише 
вређали. Волео је да испашта, него да 
му се други свети. У том и таквом ду- 
ховном расположењу кренуо се тога ју- 
тра на игралиште. Ниски и густи бели- 
части облаци кретали су се ужурбано- 
гоњени јаким леденим ветром.

— Баш немамо среће! — вајкаше се 
. Матић. — Све до јуче било је лепо, а 

пази сад!
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Што је више дан освајао, све је више 
•бивало хладније. У један мах бели о- 
блаци спустише се скоро до земље и 
крупне пахуљице снега гоњене бесомуч- 
ним ветром почеле су да падају. Матић 
подиже крагну од зимског капута и кре- 
ну журним корацима.

Успут је навратио до мајстор Божине 
куће и замолио га да понесе један сто, 
бео чист чаршав, чинију, флашу воде и 
струк босиљка, што ће бити од потребе 
'Свештенику за освећење.

Да није свраћао за ове ствари, сигур- 
но да бн и овога пута као и увек био пр- 
ви на игралишту. Овако је пред њим 
узаном стазом корачао Мукић и не при- 
мећујући га од силног налета мећаве и 
досадног ветра. Сустиже га пред самим 
игралиштем, и наставише пут заједно.

Кроз фијук ветра једва се чуо Мати- 
ћев глас:

— Баш смо малерозни. До јуче лепо, 
а пази сад!...

— Вала баш!... Као да смо се каме- 
њем на Бога бацали. Ко би могао и по- 
мислити на овакву непогоду.

После њих стигоше и остали чланови 
клуба. И опозиција је била на окупу 
са Димитријевићем на челу. Све је би- 
ло спремљено. Само се очекивало на 
свештеника. Поплашени невременом од 
изасланика никога није било. Савез и 
Потсавез, такође, нису били претстав- 
љени. Једини што доцније стигоше би-
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ла су два изасланика плавога друштва. 
Један од њих носио је један пакетић у 
руци. За љима одмах пристиже и по- 
следњи изасланик једног четврторазред- 
ног клуба.

Чекало се после тога још читавих пола 
часа када се и свештеник појавио. Ра- 
спакова своје ствари и пребаци на себе 
одежду. Погледа на присутне, који по- 
скидаше капе, и отвори јеванђеље. Ве- 
тар, као да је био престао, а са њиме и 
крупне пахуљице снега. Левом руком 
држао је Свето писмо, а десном крст. На 
његово појање одговарао му је цркве- 
њак. Његов звонки глас одјекивао је да- 
леко. После освећења светом водом 
струком босиљка, свештеник одржа при- 
додну беседу, како омладину треба ва- 
спитавати и телесно, али у границама не 
претерујући, јер све што је претерано 
то је и штетно. Несумњиво, говорио је, 
да су отацбини потребне и то како јаке 
мишице омладинаца; али мора да се о- 
брати и потребна пажња духовном ва- 
спитању наше омладине, која све више 
занемарују цркву, науку и поучну лите- 
ратуру за љубав филма и футбала. На 
крају, пожелео је срећу и напредак клу- 
бу, и честитао члановима на уложеном 
труду.

У име клуба претседник прочита свој 
говор збуњеним гласом:

— Поштована господо! Част ми је да 
вас као претседник клуба поздравим и
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да са вама поделим срећу приликом о- 
свећења нашега игралишта. Уједно о- 
еим путем изјављујем у име клуба нај- 
већу благодарнос^ за подизање нашег 
игралишта господину Радојици Наумо- 
вићу, дрварском трговцу, који нам је 
омогућио да подигнемо солидну ограду. 
Ја вас поздрављам са: »Живели« и по- 
што је овде приличко хладно, то вас све 
скупа позивам на закуску и врућу раки- 
ју у кафану »Сибирија«.

Место пљеска и одобравања, чуло се 
само гунђање опозиције. У његовом го- 
вору осећало се све више праскозорје у- 
носне трговине.

А како је тек било Матићу. Поглед му 
је био мутаи и неодређен. Нека језа по- 
дузимала га је целог. Стресе се и погле- 
да унаоколо.

Није ни приметио да му је Димитри- 
јевић пришао. Његове речи тргоше га из 
бунила и ошинуше као ледени бич, за- 
ривајући се дубоко у његову душу.

— Јеси ли чуо речи претседникове ?
Матић климну главом и погледа га, 

још увек као у бунилу.
Димитријевић настави:
— Никог другог да похвали до Радо- 

јицу, или боље речено »вишак од три хи- 
љаде динара за ограду«. Где су толики 
други, који помогоше клуб. Да ли спо- 
мену Чеду Јаћимовића за уступљено 
земљиигге, па тебе као оснивача и пре- 
гаоца овога игралишта.
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Матић му полагано и смерно рече:
— Што се мене тиче, није потребно 

хвалити мо;ј рад, што урадих и што ћу 
урадити докле год у мени тиња жиивот 
за омладину нашег краја, већ што у 
своме читаном говору не помену с ка- 
квим се све тешкоћама клуб борио да о- 
животвори свој највећи идеал — игра- 
лиште.

— Па учини ти то, — потстрекавао га 
је Димитријевић. — Мислим да и теби 
није до тога, да ово започето дело остане 
као гробнида.

И Матић се упути месту са кога је ма- 
ло пре поздравио претседник Мрцајло- 
вић присутне.

Скинувши качкет, иако је било доста 
хладно, отпоче тихо одмеравајући сваку

О"’ •
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реч:
— Драга браћо и спортисти! На овој 

малој свечаности, када се освећује наше
игралиште и полаже камен-темељац оп- 
штој кући свеколике омладине нашег 
краја, нека је прва хвала власнику зе- 
мљишта г. Чеди Јаћимовићу, овд. инду- 
стријалду, који нам је уз незнатну суму 
исто уступио у овом тешком добу при- 
вреедне кризе. Затим, нека је хвала сви- 
ма оним многобројним дародавцима на 
добровољним прилозима, као и свесним 
члановима који су били у могућности да 
лозајме приличну суму новаца и то без 
интереса и без рока...

Од присутних, неко добаци:

!
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— Живели!
— Живео и Матић, оснивач клуба и 

вођа булбулдерских Уругвајаца...
Али, Матић одмахну руком, као да је 

хтео рећи: »Немојте ме истицати, јер то 
господи трговцима неће бити право«. И 
он настави даље:

— ... Али, једно што не могу одолети 
срцу и преко чега не могу прећи ћутке, 
а то је, да на овој нашој скромној свеча- 
ности не видим многобројне заступнике 
спортских клубова, који нису нашли за 
сходно да нам бар са моралне стране 
даду потстрека да истрајемо у овом на- 
шем започетом раду. Утолико је више за 
похвалу присуство господе изасланика 
првака државе и четврторазредног клу- 
ба »Електрична централа«. Али, када 
Савез и Потсавез, и поред обећаног зај- 
ма који ни до данас још нисмо примили, 
нису послали своје претставнике, јесте 
за сваку осуду и свима нама овде при- 
сутнима остаће у непријатној успомени 
нехат наших водећих спортских устано- 
ва. Ово нека им послужи као прекор, не 
би ли нам што пре обећани зајам дали. 
Јер, будите уверени, да су наша средства 
исцрпљена и да ће ово наше упола до- 
вршено игралиште постати права разва- 
лина, да не кажем — гробница. И да од 
наше ограде неће остати ни једног стуба. 
Јер недовршено игралиште не може от- 
плаћивати своје дугове, а и повериоци ће 
нагрнути као птице грабљивице. Част
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појединцима. И разрушиће ову нашу те- 
ковину.

При последњим речима, једва се чуо 
његоз глас. Што се више приближавао 
крају свога говора, све га је више стеза- 
лс у гуши и сузе му ночеше навирати, 
једна за другом, на очи.

На присутне је овај призор оставио те- 
жак утисак и напуштајући игралиште, 
већина њих је била иерасположена.

Претставници плавог друштва обећа- 
ли су Матићу, да ће они порадити у сво- 
ме клубу, који има великог утицаја у 
Савезу, да се зајам што пре исплати, па » 
шта више, и њихов први тим да учеству- 
је на свечаном отзарању игралишта.

У кафани код »Сибирије« скупном ме- 
сту »33«-ћег, присткзали су један по је- 
дан. У дну кафане био је постављен је- 
дан дугачки низ столоза за закуску.

Претседник Мрцајловић позва кафе- 
џију газда Драгог »Сибирца«, једног ко- 
лоса од човека и наручи за све присутне 
по једну врућу ракију пре него што се 
почне са прасећим печењем.

Али, опозиција одби не само врућу ра- 
кију већ и да лриступи заједниичкод 
столу. Она се одвоји засебно у један у- 
гао кафане.

Мрцајловић, Пројић и њихови л>уди 
поцрвенеше, иако им то није био обичај. 
Расположење за столом је било некако 
скучено и као утучено. Оволиком оду- 
пирању опозиције се нису надали.
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По закусци, изасланик плавог дру- 
штва одржао је здравицу, као и делегат 
»Електричне централе«. И први и други 
истицали су напоре и заслуге »33«-ћег 
на подизању игралишта.

Мрцајловић се узнемирио на своме ме- 
сту. Требало је отпоздравити, а он није 
имао ништа написано нити је лак, био 
спреман за то. Он погледа Пројића, који 
је седео до њега.

И Пројић, као сваки добар и послу- 
шан грађанин, изврши наређење, али 
тако невешто и почетнички да је и само- 
ме Мрцајловићу било неугодно.

Из угла где је била опозиција, чуо се 
Жшшн глас:

— Чујмо претседника!...
Алк овај је био као прикован за сто- 

лицу.
»Зашто ме не оставе на миру«, — ми- 

слио је он себи. — »Само да примимо за- 
јам од Савеза и да скинемо њихове пот- 
писе са Радојицине менице, па ћу поче- 
ти са шкартирањем појединаца из клу- 
ба. Јер ако ово стање и надаље остане, 
цело ће чланство бити на страни опози- 
ције.«

И док је Мрцајловић овако размиш- 
љао, у дунпг Матићевој збивале су се 
чудне ствари. Питао је сам себе: »Чему 
оза нетрпељивост води?« Јер ови људи 
који су били са њиме у Управи, не само 
да су били дволични, којима ни лева но- 
га не мисли добра десној, већ су пока-
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зивали крајњу неспособност за вођење 
једног спортског друштва. При томе све 
је више добијао утисак, да су из чистог 
интереса приступили клубу и воћству. 
Зар претседник Мрцајловић није при- 
ступио клубу једино ради Мукића, који 
му је дуговао преко две хиљаде динара?

• Па Радојица, ради лиферовања грађе за 
ограду! А Пројић? И он, хтео не хтео, 
приступио је њиховом јату, као стални 
муштерија Мрцајловићев, који му је био 
главни кредитор у роби и у новцу, тако 
да је његова месечна плата једноставно 
прешла из његових руку у Мрцајлови- 
ћеве.

О Мрцајловићу, као трговцу, кружилс 
су надалеко неповољне вести, о несолид 
ности његове радње, која је и недељол! 
била отворена из дворишта, иако се на- 
лазила одмах преко пута кварта.

Матић се у то уверио. Наручио је јед- 
ном неке ситнице за кућу. Уместо ше- 
ћера у коцкама, добио је саму парчад и 
прашину, пиринач од 8 динара платио 
је дванаест. Дакле, речи малог Ђокице, 
њиховог вође навале, биле су истините. 
Није онда никакво чудо што се са члано- 
вима клуба опходио као са шегртима у 
својој радњи, када је и самом њему мо- 
гао! рећи на прошлој седници да лаже, 
када га је прикљештио заједно са Радо- 
јицом због неиспоруке заостале грађе. 
И Матић је све више увиђао своју гре- 
шку када је омогућио њихов избор на

291

к*



скупштини, из превелике љубави према 
клубу.

— Бедни су, бедни. К по стоти пут 
бедни! — понављао је у себи Матић, гле- 
дајући у другом углу Мрцајловићеву о- 
позицију која није била против клуба, 
већ против њега и љегових материјално 
привржених људи. Све је више долазио 
до сазнања да би Мрцајловића, Пројића, 
Бркића, Мукића и Ђуру требало разго- 
литити пред спортском јавношћу, као и 
оног плавог трговца са машнама и ко- 
шуљама у Кнез Михајловој улици, који 
помоћу спорта рекламирају бесплатно 
своје радње и праве се као да су неке 
спортске величине.

Мрцајловић се наже над Матићем и 
тихо му рече:

— Захвали се у име клуба присутни- 
ма, када већ ја и Пројић од узбуђења не 
можемо.

— Од узбуђења? — насмеја се Матић 
кеприметно у себи. — Боље призкај да 
сте неспособни. Ваше душе су неспособ- 
не да се узбуде, па макар се и цео свет 
тумбе окренуо.

Матић устаде. У своме говору, бира- 
ним речима, сваку ствар је поставио на 
своје место. Изнео је историјат клуба, 
тешкоће око изградње игралишта, иста- 
као све заслужне људе и установе па 
чак и оне, који се сада налазе у опозици- 
ји, а који су му били милији од ових са 
којима је седео у Управи. Осврнуо се и
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на неспортско држање ривала плавих, 
као најимућнијих у престоници и који се 
бусају у груди са својом спортском прав- 
дом, а овамо немају ни мало смисла и 
куртоазије према малим клубовима. Свој 
говор је завршио, како би тек сада тре- 
бало да су све снаге њиховог клуба на 
окупу и да се пређе преко малих и вели- 
ких размирица, те да се заједнички 
крене бољој будућности и напретку клу-

Његов говор на крају био је од већи- 
не присутних бурно поздрављен, а тако- 
ђе и од опозиције из другог угла са »Жи- 
вео!«

Само су Мрцајловић и његови спорт- 
ски шегрти ћутали.

ба.
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ГЛАВА ДВАНАЕСТА

ИСКЉУЧЕЊЕ

... И докле је Матићево држање било- 
мирољубиво и за санирање клупских: 
трзавица, дотле су претседник-трго- 
вац и његова раја били запојени нео- 
дољивом мржњом према њему и об- 
јективној опозицији. И ко зна докле; 
би та њихова подмуклост остала. 
скривена, да Матић није био одлуч- 
но противан да се од Радојице узима 
даља грађа за ограду игралишта. ЈТ 
било је решено у бифеу госпон прет- 
седника, како га је Бркић називао, 
да се прво искључе Димитријевић и 

Новаковић, а затим и Матић.

После два-три дана пред вратима Са- 
веза стајали су њих четворица. Један од 
њих притисну на дугме електричног 
звонцета.

Одмах затим појави се служитељ на. 
вратима.

— Шта су желела господа?

I
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— Благајника Савеза, господина Ми- 
лета »Попа«.

— Изволите укутра, баш је мало пре 
дошао и рекао ми је, ако наиђете, да вас 
одмах пустим. Он вас очекује. Ако се не 
варам, ви сте из С. к. »33«.

— Да! — одвратшие у један глас сви, 
и пођоше унутра један за другим.

Прво уђе Мрцајловић, за њим Пројић, 
обријан, углађен и уштогљен, па Бркић, . 
министар финансија С. к. »33«, и најзад 
као последњи, Матић. Када уђоше уну- 
тра, служитељ поново закључа врата за 
њима и уведе их у просторије Савеза, 
које су се налазиле на првом спрату у 
центру града. ,

Цео први спрат те велике куће био је 
зааузет, односно подељен у два дела; с 
десне стране је био Савез, а са леве про- 
сторије плавог друштва, првака државе. 
Ове две просторије биле су растављене 
једним јединим дрвеним вратима. У тим 
тхросторијама, раније је била школа и- 
грања, где се уз звуке. црначког џаз-бан- 
да играло и забављало. Власник школе 
је сигурно био рђав платиша, те се мо- 
рао иселити. Следећи кирајџија, који се 
уселио, било је плаво! друштво, које се 
укотвило са леве стране. Одмах затим, 
са десне стране уселио се и Савез. Када 
се на једној половини стана водио мало 
гласнији говор, на другој страни се све 
могло чути.

— Занимљива ствар! — помисли Ма-

;
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тић у себи када ступише унутра. — Зар 
не би било боље, када је већ заједнички 
стан, да уједно буду, односно, Савез,. 
Потсавез и Збор судија, а никако плаво 
друштво?! Јер вероватно да ће многи 
помислити па и рећи: »Овде нису чиста 
посла!« и да ли плаво друштво плаћа и- 
сту кирију за истоветне просторије као и 
Савез? Немогуће је то тврдити. Али, тек 
упоређења су ту, за никог обавезна нити 
одговорна. Када је Потсавез могао на- 
платити »треће« полугодиште чланског 
улога нижераазредним клубовима, што 
да и ова претпоставка не би могла бити 
тачна! Ко зна?...

Да су два вечита ривала поседници и- 
гралишта, били суседи и са клупским 
просторијама, дало би се и разумети. 
Онда би врата, која сада растављају Са- 
вез и плаво друштво била узидана, да се 
не би могло ништа чути.

Из суседне собе допирала је граја пла- 
вих чланова који су играли собни били- 
јар у новац. Могло се разабрати:

— Остави, куме, паре! Ти си се преба- 
цио. Ову партију сам ја добио.

— Ниси...
— Јесам!... Паре овамо...
Лепа и поучна ствар. Спорт и коцка у 

клупским просторијама, поред самог Са- 
веза.

I '

I ’

I '
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Благајник Савеза је свршио све фор-
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малности око издаваља зајма, подносе- 
ћи им меницу на потпис.

Мрцајловић, дрхтавом десницом, узе 
перо и као уплашеним гласом рече:

— Ја потписујем. Вероватно да ћу 
и платити...

Он је био гцзимаоц. За њим потписа 
Матић, па Пројић и Бркић.

Благајник Савеза Миле »поп«, иначе 
чиновник Народне банке, поче бројати:

— Једна хиљада...
— Две...
— Три...
— Четири...
— Пет...
— Шест...
— Седам...
— Осам...
— Девет и девет стотина осамдесет 

и један динар.
Бркић узе новац и даде га Мрцајлови-

Бу.
Пројић је гунђао:
— Гледај, молим те, узимају интерес 

унапред, као и сви новчани заводи.
— Па шта сте Ви мислили? Не би они 

иначе тражили наше тапије од имања, 
брајко! — одговори му Мрцајловић, тр- 
пајући новац у џеп...

Из Савеза свратише у »Албанију«. 
Келнер приђе.

— Једну горку! Тек сада ми је горко, 
када сам потписао меницу, — јадикова- 
ше Пројић,
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— Мени једну слађу и јачу каву, — 
рече Матић, смејући се. — Оде Вам кућа 
на добош, господине Пројићу...

— Враг га његов, није се шалити, — 
умеша се и Бркић. — Мени један чај.

А Мрцајловић се тешком муком одлу- 
чио:

— Једно мало винце. — И обраћајући 
се осталима, рече, вадећи уједно једну 
малу хартијицу:

— Ја сам, људи, говорио са Радојицом 
да се она меница, која се код љега нала- 
зи, за грађу, поништи, пошто је судска 
прибелешка већ потврђена.

— То нам је познато, — одговорили су 
Пројић и Бркић.

Матић зачуђено упита:
— Па зар још није поништена?
— Није... има једна ствар. Ми смо се 

претходно споразумели да му се од Са- 
везног зајма пре уговореног рока испла- 
ти четири хиљаде динара.

— То је са његове стране уцена, — бу- 
нио се Матић. — Тек јула месеца идуће 
године би му се имао дати тај ковац, 
према склопљеном уговору, који је ка- 
правила још стара Управа.

— Тачно је тако! Он је једино на та.ј 
начин пристао да испоручи исту.

— Па што нам то нисте раније обја- 
скили, — бунио се Матић.

— Сматрао сам да не мора цела Упра- 
ва о томе знати. Било је тако потребно.

.
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— Па ни ја! — рече Матић« у невери- 
ци.

Мрцајловић слеже раменима. Ирони- 
чан осмех му је лебдео на уснама.

— Знате како је, смртни смо л>уди. 
Морали смо тако радити, да би целу 
етвар извели на чистину. Као што види- 
те, паре смо добили и сада ћемо бити у 
стању све ствари да посвршавамо. — И 
он извади новац из џепа и направи ова- 
кав распоред:

— Ево Вама, Бркићу, осам стотина ди- 
нара, које сте позајмили за нивелисање 
терена, — и одброја му осам стотина ди- 
нара.

— А Вама, госпон претседниче, хиља- 
ду и сто педесет динара? — добаци Бр- 
кић, улагујући му се.

— Не брините, узећу већ.
— У реду, — умеша се и Пројић.
Матић је посматрао овај призор, забе- 

зекнут.
Једва у зло доба промуца:
— Али, господо, то није никакав на- 

чин да сами чините овакву расподелу. 
За шта је клупска седница? Ако овако 
наставимо, далеко ћемо дотерати. Што 
се мене тиче, ја сам томе противан као и 
Радојицином држању. И велим вам, да 
ћу и по цену мога опстанка у клубу бити 
противан сваком неправилном раду који 
се већ увелико спроводи. Као на пример 
случај са Радојицом. Зар то није срамо- 
та, да је већ унапред стављена прибе-
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лешка на ограду, па чак и на голове, ко- 
је иоклања. Одлучно сам противан да ма 
к једну даску више излиферује за клуб, 
а нарочито после оног вишка од три хи- 
љаде динара.

Мрцајловићем овлада циничан пркос.
— Немојте вређати човека. Може за 

то да Вас тужи. Ствар је проверена и 
Еишак утврђен. Ми њега не смемо љути- 
ти. Он ће нам још требати.

— То је красан човек. Он је већ обе- 
ћао да ће нам даривати материјал за 
клупе, ако плаво друштво будемо могли 
да приволимо да учествује на свечаном 
отварању игралишта с пролећа, — при- 
мети Пројић.

— Па да, нада се човек добром пазару. 
Има се рачуна. Само ја Вам тврдим, док 
мене буде у клубу, више неће ни једну 
даску лиферовати. Па како буде, — го- 
ворио је јетко Матић.

— Тако ће бити, господине Матићу, 
како ја кажем, — обрецну се Мрцајло- 
вић простачки. — Две хиљаде узимамо 
Бркић и ја, које смо позаајмили за ни- 
Еелисање терена, који још није довршен 
и четири хиљаде још за потпуно порав- 
нање терена и остатак од четири хиља- 
де даће се Радојици и пре рока. Ето то гје 
расподела, па било Вам право или не.
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Када је новац примљен од Савеза, би- 
ла је среда. Од 4 до 9 новембра, у поне-
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дељак, када се имала одржати седница 
клуба, било је све прилремљено. Спорт- 
ски шегрти Мрцајловићеви били су са- 
гласни да се Матићу зада смртни уда- 
рац у срце, то јест да се искључи из клу- 
ба. И Мукић, кога је венчао и дете му 
крстио, био је с тим сагласан. О Бркићу 
и Пројићу да не говоримо. Рутина и зна- 
ње као и добар спортски глас Матићев 
постао им је већ несносан. Поред њега, 
они се не би прогурали никад.

Дошао је и тај дан. О препаду, Матић 
није ни сањао. Све је ишло глатко дг 
пред крај седнице, када је дошло пит* 
ње зајма на дневни ред.

Претседник је изложио о распоре; 
зајма.

Крста погледа у Матића.
Овај затражи реч.
Подмуклост и нечовечност је дошло 

до изражаја.
Матић је тражио да се све ствари ре- 

шавају на седници, а не по бифеима и 
кафанама, устајући одлучно против та- 
квог рада.

Мрцајловић, црвен као рак, свом сна- 
гом лупи о сто, да се све на њему. затре- 
сло и викну:

— Ја предлажем да се Матић искључи 
из клуба. Он нам само смета у раду.

— Охо! — насмејаше се Крста и Па- 
нић. — Баш из клуба?...

— Баш из клуба! Разумете ли? — И 
заповедничким гласом наређивао је се- 
кретару, Крсти, да пише:
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— Заведите у записник, да се Матић 
искључује из клуба!

— Извините! Без сагласности Управе 
ја то не могу учинити. Потребан је и раз- 
лог.I

— Пииш, кад ти кажем! — продера 
се још јачим гласом Мрцајловић. — Ја 
сам претседник. Нису потребни разлози.

— Жао ми је што морам да Вас умо- 
лим, да се ул>удно поиашате. Не забора- 
вите, да ми овде нисмо Ваши шегрти.

— Тако је! — добаци Матић хладно- 
крвно. Панић се крстио.

— Ја овако шта још нисам видео. Не 
зна ни најосновнијег реда, као претсед- 
ник клуба.

Изгледало је као да Мрцајловић губи 
терен под ногама. Али, све је ово било 
тлански срачунато, као и распоред зај- 
та. Сметао им је једино Матић. Рачуна- 
:а су господа, да ће они бити у стаљу да 

клуб поведу попут неке уносне радље. 
Да ће бити прихода, и зна се...

Каква иронија!...
И: када се претседник обратио одбор- 

ницима са питањем, да ли се слажу са 
љеговим предлогом, Бркић је први него- 
довао:

— Са њим се више не *може радити...
Мукић је тупо Јленуо у слику Краље- 

вића Марка и Мусе Кесеџије, која је зи- 
сила на супротном зиду.

Матић стеже зубе. Задавио би га да је 
само био близу њега. Јер његово ћутање

:
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је значило — одобравање. У питању јо 
било две хиљаде динара, које је дуговао 
Мрцајловићу. И Јовица је ћутао...

Пројић је самарићански јадиковао:;\\ • 
— Стварно је немогуће са Вама ради- 

ти, господине Матићу. Сумњичите ис-

V

I

правне трговце.
Љубимац претседника Мрцајловића, 

Ђура »стартер« и »узор од играча«, хо- 
дао је по соби, са осмејком на лицу. И 
он је ћутао.

— Има ли кога против мога предло-
га?

— Ја! — одговори Крста отсечно.
— И ја! — сагласи се Панић. — Иако 

немам право гласа као члан Надзорног 
одбора. То је свињарија са Ваше страш 
претседниче.

Изговоривши то, устаде и напусти со; 
ницу, да више никад и не присуствуј«. 
истој, док ови људи буду на управи.

И Крста заведе у записник: »Искљу- 
чује се из клуба г. Милан Матић«.

Разлога није било никаквог.
Али, знало се!... Сметао је »исправном 

раду«!...
То је била воља њих шесторице чла- 

нова Управе. У сваком случају би било 
обратно да се питала већина чланова. 
Овако, Исус је страдао ради хришћан- 
ства, зашто и он да не страда ради клу- 
ба који је основао. Утолико ће његова 
дела бити светлија, а његов рад цењен 
као пожртвован и исправан.

I.

I.
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После 9 новембра преотекло је пет- 

шест месеци. За то време њиховог газдо- 
ваља, дешавале су се чудне па и смешне 
ствари. Дозршење нивелисања терена 
било је поверено стручњаку Бркићу. И 
он је заиста ствар уредио не може бити 
боље. У томе послу, десна рука му је 
би Радојица. Он је препоручио неке сво- 
је л>уде, Далматинце, обалске раднике, 
који су му вшие пута истоваривали др- 
ва са шлепа. По среди је био чист инте- 
рес. Они су му дуговали неку суму нова- 
ца. На седници их је препоручивао да не 
може бити летие. Говорио је: како им не 
треба исплатити погођену суму, док не 
заврше посао. А он ће им отворити кре- 
цгг за животне намирнице код бакалина 
гојића, на Булбулдеру, у висини до хи- 

љаду динара. Управо толико колико 
му је овај био дужан за ислоручено го- 
риво. Дакле, помоћу клуба је наплаћи- 
вао своја потраживања. И тако је при- 
мио не четири, већ преко шест хиљада 
динара. Савезни новац је био исцрпљен, 
а на терену је остало да се ради још око 
половику од завршених радова. Међу- 
тим, опозиција је била све агресивнија и 
јавно осуђивала њихово незнање и за- 
дуживање клуба преко гуше, тако, да га 
још ни пет следећих управа неће моћи 
одужити. Клупски министар финансија, 
Бркић, као да је изгубио присуство ду- 
ха. Његов, до танчина предвиђени буџет,

; I
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како је он тврдио, није могао бити израв- 
нат од примљеног зајма. То је био очи- 
гледан доказ његовог шепртљанства и 
неспособности. Терен је стајао упола до- 
вршен. И стварно, онако разривен, како 
су га оставили Радојичини и Бркићеви 
радници, личио је на гробницу.

И догађаји који су се ближили крају, 
све су били занимљивији.

Притешњени са сзих страна, увиђали 
су свој негативан рад. Али, људско јо- 
гунство је победило. Истрајаће до краја, 
па ма клуб још више задужили. Јест, али 
новаца није било. Било би га да се Ра- 
дојици није дало пре времена. Овако — 
Гордијев чвор је био пред њима. И они 
сложно навалише на Мрцајловића да 
позајми паре, па ће се приликом отвара- 
ња игралишта већ све наплатити. Биће 
пара као плеве, јер плави су и писмено 
потврдили своје учествовање на свеча- 
ном отварању игралшпта.

Ово као да је охрабрило Мрцајловића, 
јер је знао да на утакмицама плавих или 
црвених пада на благајни увек по шез- 
десет, седамдесет, па и сто хиљада ди- 
нара.

И његова брадица задрхта. Пронашао 
јс паре. Око четири и по хиљаде, код »не- 
ког свог пријатеља« трговачког путни- 
ка. На меницу без рока и са дванаест по 
сто интереса.

Али, већина чланства стекла је убе- 
ђење да су то његове паре и да је он, по-

30520



ред других, почео намигивати на клуп- 
ску благајну.

По добивеном »повољном« зајму »без. 
рока«, онако по виђењу, што рекли на- 
ши, почело је даље мрцвареље играли- 
шта.

.
.

Замислите овакву слику.
Дунђер, мајстор Божа, Влађин отац, 

који је игралиште ограђивао, преузео је 
да за четири хшваде доврши земљане ра- 
довее. Почео је, али није довршио. Пре- 
варио се. Дунђер и кубикаш по њиховом 
мшнљењу било је једно исто.

Мукић, секретар клуба, иначе дужник 
Мрцајловићев, по занимању електричар, 
подизао је бараке за свлачионице игра- 
чима.

Дивота!...
Овако шта занимљиво не би читаоци 

прочитали ни у књизи Хиљаду и једна 
ноћ. I

Али, није то све. На крају је Бркић 
преузео да доврши поравнање терена и 
да крунише рад својим »високим зна- 
њем«. Узео је неколико кола и десетину 
радника — и .још једна читава недеља се 
радило. Када је понестало земље за на- 
сип, иако је било довољно на горњој 
страни, Бркић је поред нових свлачио- 
ница копао један подрум, и оданде но- 
сио земљу. Уствари, то је било намење- 
но за подрум. На томе месту би се ка- 
сније имала да подигне његова кућица и 
бифе и тако би се трговачки посао раз-
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Шта су хтели, то су и спроводили, не 
вијао, што је већ читаоцима било позна- 
то из ранијргх глава.
залазећи дубље у саму ствар. Тако су и 
Крсту уклонили из Управе са мотиваци- 
јом да »смета раду«. Панића, члана Над- 
зорног одбора, казнили су казном непри- 
•суствовања на три узастопне седнице, 
само зато што су били противни Матиће- 
вом искључењу.

Члана Надзорног одбора суспендова- 
ти! Да ли се то икада догодило у јавном 
животу неке установе?

Ко зна! Можда и јесте!... А могуће, да 
ће то остати јединствен случај само у 
њиховом клубу.

Али, да их оставимо бар за један мо- 
менат. И писцу се досадило стално изно- 
сити њихова дела и погледе на спорт. 
И онако ће бити још о њима у претпо- 
следњој глави овог романа.

Четири месеца по искључењу Матиће- 
вом, успело му је да скине свој потпис 
са менице код Савеза. На место њега, 
потписао је Радојица. У случају плаћа- 
ња исте, свалило би се све на Пројића, 
као првог потписника. Радојици и Брки- 
ћу могао би се продати Калемегдан.

Првенствене утакмице ближиле су се 
крају. Како која утакмица, све је бива-
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ј ло — горе, Код играча ни трунке полета 
к воље. На њих се гледало са неке виси- 
не, а/ опходило готово сурово. Дисци- 
плина је била постављена на погрешној 
основи. Ђура је шпијунирао остале игра- 
че по милој вољи и роварио по тиму.

Од седам утакмица пролетље полусе- 
зоне две су добијене, три нерешене и две 
изгубљене. Тако је клуб, место да дође 
на прво место, спао на четврто.

Последња утакмица, са Зашком, била 
је са поражавајућим резултатом: четири 
према нули. Од некадањег тима као це- 
лине и појединаца остала је само ]ош 
стара слава. Сусрет је био на моменте и 
груб, а нарочито се Ђура светио поједин- 
цима.

— То вам је физички реванш, што сте 
нас у јесењој утакмици, у Земуну, сака- 
тили, — добацивао је Ђура Зашковци- 
ма.

Али, ко некохм јаму копа, сам у њу па- 
да, вели наш народ. Тако је и са њим 
било.

У једном налету, у другом полувреме- 
ну, хтео је Ђура у скоку да фаулира Си- 
кирицу, играча Зашка. Али, овај га је 
предухитрио и вешто се уклонио у по- 
следњем моменту, и Ђура, изгубивши 
равнотежу, треснуо је о земљу свом те- 
жином тела.

Чуло се само једно језиво стењање, а 
из уста му је куљала крв.

У први мах се мислило да је повредио
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неки унутрашњи орган, али је та прет- 
поставка отпала.

Први му је пришао Матић. Он га по- 
диже са Влађом и изнесе са терена.

Лекара није било. Тушков фонд и ње- 
гов Здравствени одбор постојали су само 
на хартији. Та установа је била чедо по- 
влашћених на рачун подвлашћених,. 
нижих клубова, који су имали само ту 
дужиост да плаћају. Узалуд су се бори- 
ли на скупштинама, да се укине та непо- 
требна установа. Све је било узалуд. Био- 
је то леп приход. Увек су обећавали, да 
ће се Фонд реорганизовати и учиш^§; 
приступачнијим. Али је све остајало по 
старом.

— Како ти је, Ђуро? — упита Мрцај- 
ловић.

Ђура је ћутао. Није могао говорити о 
крви која му је лопила из уста.

На брзу руку га обукоше и одведонд 
у Општу државну болницу. Матић је био- 
поред њега.

Дежурни лекар, Павловић, прегледао- 
га је и пружио му прву помоћ. На пи- 
тање Матићево, лекар слеже раменима н 
рече: у

— Ствар је доста опасна...
— А да ли могу остати рђаве после- 

дице?
— Па, да видите и могу... — одговори 

лекар. — Њему су. ионако начета оба 
плућна врха и апсолутно није смео игра- 
ти... — заврши лекар и заврте главом.
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У наставку игре, после несрећног слу- 
чаја Ђуриног, као да је био опомена 
свима, престала је груба игра. Стање је 
било већ четири нула. Играло се као од 
беде.

Бркић и Мукић су били ван себе од 
л>утине.

— Уа, Геша! Уа, Геша! Зар се тако 
игра? — викао је у сав глас Бркић.

Геша га погледа сажаљиво и напусти 
игру која се ионако ближила крају. Ми- 
слио је у себи: и он је неки вајни члан 
кгфаве, кад се дере као балавац по.те- 
рену. Пролазећи поред њега, он пљуну 
и у брк му рече:

— Срам Вас било! Зар Вас није стид?
— Тебе треба да је срамота! Играш 

као да си потплаћен или да те је Матић 
подговорио!...

Али, Бркић није успео ни да заврши, 
када му се Геша унесе у лице:

— Не знам да ли ме је когод потпла- 
тио или наговорио да тако играм, али си- 
гурно да не бих ископао подрум и темељ 
за кућу о клупском новцу, господине 
благајниче, — и показа му прстом на ве- 
лику рупчагу иза гола. — Зато је саца 
јасно свима члановима због чега је ис- 
кључен Матић и због чега је сметао ва- 
шем раду.

Бркић је ћутао као нем.
Геша настави:
— Али, приближује се скупштина. Ка-
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ко сте радилк, тако ћете и проћи. По за- 
слугама.

Утакмица је била завршена. Зашков- 
ци су весело напуштали терен. А' како 
и не би. Са овом утакмицом постали су 
прваци своје групе. Код љубичастих је 
било обрнуто. Долазили су у свлачиони- 
цу као пребијени и утучени. Ђокица је 
дрхтао од узбуђења, као и увек када би 
изгубили. Мика је протестовао што нема 
пертле и што игра увек у другим ци- 
пелама.

Пред свлачионицом су стајали »усре- 
ћитељи« клуба: Мрцајловић, Пројић, 
Бркић и Мукић.

Крста промоли главу кроз мали про- 
зор од свлачионице и рече претседнику:

— Са овом утакмицом смо прваци I 
прелазимо у први разред. Зар не, госпо 
до ? То је плод вашег разумног рада, ме- 
њајући тим сваке утакмице.

— Вала баш, — потврдише у један 
глас Бранко и Влађа. — И Барту упро- 
пастисте као играча. Сваки час игра на 
другом месту! Час полутку, час крило, 
халфа, а противу »Спарте«, када смо из- 
губили, играо је бека.

Када је четворни »директоријум« по- 
лазио кући, из свлачионице до њих до- 
пираху гласови:

— Ништа без Матића...
— Живео Матић!...
— Живео... ^
Љубић довик^дрЈ^им^рр- <:
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— До виђења на скупштини!...
Како је у њиховим ушима необично 

•одјекивала реч »скупштина«!?!
Када су изашли са игралишта, спу- 

штајући се булбулдерској долини, Про- 
јић замишљено рече осталој тројици:

— Добро би било да начинимо компро- 
мис са Матићем и опозицијом, сад пред 
•екупштину. Изгледа ми да имају већину 
за собом. А нарочито Савић и Милован 
•се залажу за њега. Како чујем, хоће да 
га кандидују за претседника.

— Не бојте се! — храбрили су их Бр- 
кић и Ђукић. Створићемо вештачку ве- 
ћину од подмлатка и нових чланова.

— То је бар најлакше, госпон претсед- 
ниче. Уписаћемо нове чланове, — обја- 
шњавао је »стручно« Бркић.

— А ако немају паре?
— Ништа лакше. У благајничкој књи- 

зи ће с једне стране бити улаз као да су 
платили упис и чланарину, а с друге 
стране биће за ту суму излаз за неки из- 
датак. И сви вуци сити и све овце на 
броју.

— Тако је! И ја се слажем, — пожури 
Мукић. — И да примимо само сигурне 
људе, који су наши. Њихове л>уде да од- 
бијемо.

— Па, јес’, може и тако. А од подмлат- 
ка да покупимо пуномоћија.

— Али, не заборавите, да су деца на 
његовој страни. Мора опрезно да се ради, 
— умеша се Мрцајловић.

III
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— Тако је. Морамо бити веома оба- 
зриви. Деци не треба рећи заигга су пу- 
номоћија. Једноставно им рећи, да је за 
избор капитена. И када тако, будемо на. 
тај начин имали у своме џепу сигурну 
већину, онда да покушамо споразум са 
њима. Па ако хоће лепо, добро јес* а 
ако неће, онда уздравље! — предлагао 
је Пројић.

— Може, може. То ће бити најбоље. 
Ето, ја ћу да позовем Матића и говори- 
ћу са њиме, — рече Мрцајловић.

Бркић и Мукић нису били за то. Ћу- 
тали су. Али, *кад »госпон« претседник 
тако вели, тако и мора бити.

1

До пре неки дан били су горди као 
полубогови. Не би им се ,човек могас 
принети ни у чаши воде.

На месец дана пре отварања играли 
шта, које се имало да обави у четвртак 
9 јуна 193* године, на Спасов-дан, Ма- 
тић поднесе пријавницу за свога сина. 
Желео је да му бар син буде члан клу- 
ба, када већ он није до годишње скуп- 
штине. Али, на његово велико изнена- 
ђење добио је следеће писмо:

Бр. 371 Београд, 16 маја 193*
Господ. Мнлану Матићу

Београд
Овим се извештавате да ова Управа 

није хтела примити за свога члана Ва-1
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шег сина, тим пре што исти не може да 
одговара обавезама наших Правила.

Уједно се умољавате да изволите клу- 
бу повратити све клупске ствари које се 
налазе код Вас, нао на пр. лампе и др 
У противном ће ова Управа бити прину- 
ђена да своју имовину тражи преко по- 
лициских надлежних власти.

Ставља Вам се до знања, да ова Упра- 
-ва није вољна да са Вама полемише, ка- 
ко усмено тако и писмено, и ставља Вам 
до знања да све Ваше претставке неће у-
зимати у поступак.

Враћа Вам се приложена фотографија 
Вашег сина на даљу употребу.

I п.претседник, 
Жив. М. Пројић! (Клупски печат)

Једно невино дете од пот година не 
'примају у клуб, без обзира чије је оно 
и веле: »Враћа Вам се фотографија Ва- 
шег сина на даљу употребу...«

Зар су то људи? Зар они немају деце 
и родитељске осећаје? Па и они дивља- 
ци из Индо-кине су бољи и осетљивији 
од њих. Њихова суровост и неотесаност 
појављивала се на сваком кораку.

— А, тако! Ви нисте вољни да са- 
мном полемишете ни усмено ни писмено, 
— резоновао је Матић себи. Верујем, 
јер нисте још дорасли за то.

У овом писму јасно се оцртавала њи- 
хова срдита немоћ према њему и њего- 
вом спортском гласу, који је уживао чакЈ
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и код својих спортских противника. Да. 
су спортисти, они би, бар, писмо заврши- 
ли са уобичајеним: »Са спортским здра- 
во!«...

И није могао да задржи речи, које су 
му лебделе на уснама:

— Савршени идиоти!...
*

Било је то једне недеље, на десетину 
дана пре свечаног отварања игралишта.

Дан је био сунчан. Што се више при- 
ближавао игралишту и брду, све је више- 
видик са њега био привлачнији. Посма- 
трао је престоницу, која се белила и од- 
сјајивала на сунчевим зрацима. Сава и 
Дунав блистали су и давали су још ле- 
пши изглед и онако дивном призору. У 
даљини иза престонице назирала се зе-- 
лена Авала и на њој белио град Порче 
од Авале, као и нов ресторан скоро по- 
дигнут.

Био је радознао, ко је играо то пре 
подне на њиховом игралишту. Први пар 
је био Јадран—Грађански. Борба за пр- 
во место и прелаз у други разред самим 
тим. Познао је старе борце Јадрана, не- 
када прворазредног клуба, Рајића мла- 
ђег и Голднера. Играли су добро, а на- 
рочито Рајић, као некада у млађим го- 
динама и пуној снази, док им несавесни 
људи нису одврбовали Бају и друге, и 
тако су их завадили и растурили. По 
свршеној утакмици резултат је био три

!

!
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према нули у њихову корист. Сам Ра- 
.јић је дао два гола.

Матић му приђе честитајући:
— Алал вам} вера, Јадранци!... Само 

тако....
— Хвала, хвала Матићу. Јел’ виде’, 

како се ми боримо и на зеленом пољу, 
•а не само за зеленим столом, као оно 
некада противу Миланчета и његових го- 
са код »Генерал Гурка...«

Други пар је био Железничар и Гра- 
ђански из Земуна.

Железничар, који је после дугог не- 
играња услед изречене казне од Потса- 
веза због скупље продаје Савезних ка- 
рата нечлановима, морао је да уступи 
својим противницима све утакмице је- 
'Сење полусезоне сем Србији, био је ре- 
шен да заигра као никада дотле, да би 
се спасли пада у трећи разред. Тим њи- 
хов је био састављен из некадањих зве- 
зда плавих, зелених и свих осталих боја. 
За Свету Марковића је знао као и за Ми- 
нића, али сада је по први пут опазио Си- 
гети-а из Бечкеречкога Жака и Југови- 
ћа из Србије, око кога се водила борба, 
да је неверифициран играо за Србију на 
име Аврамовића. Овај сукоб је био сви- 
ма познат, као и то да су се кривци из- 
вукли благодарећи својим везама у Пот- 

• савезу.
Железничари су запели својски и по- 

бедили Грађанског са десет према један.
Матић је по свршеној утакмици саче-

•г
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г
као Југовића и пођоше заједно кући. Са 
њима је био Геша и Ђоле. Матић га 
питаше:

— Па ти напусти Србију и пређе у Же- 
лезничар ?

— Као што видите. Ступио сам у же- 
лезничарску службу.

— Када бих те нешто упитао, бил’ ми 
признао. Ионако ниси више у Србији.

— Разумем Вас. Драге воље. Да ли 
сам био верифициран за Србију, када 
сам играо противу Вас на игралишту 
Сокола у Кошутњаку?

— Погодио си!...
— Имали сте право. Играо сам без- 

правно на Аврамовићевој изказници, не 
само против вас, него и Душановца и 
других!...
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ГЛАВА ТРИНАЕСТА

СПАСОВ-ДАН
;

Отварање игралишта се обавило у 
четвртак, 3 маја 193* године, на Спа- 
сов-дан, и уместо да буде спасење 
агилног рада Мрцајловића и његових 
људи, он је пре личио на дан страда- 
ња. Јер, уместо очекиваног прихода 
од 20.000 до 30.000 динара, колико су 
рачунали, пало је благајни свега че- 
тири и по хиљаде динара. И тако се 
и у њиховим душама навлачили цр- 

ни облаци као и на хоризонту.

;

;
!

** *
Освануо је суморан дан. Небо је било 

прекривено црним облацима, које је ве- 
тар гонио северо-западу.

За отварање игралишта било је све 
лрипремљено. Дужином игралишта би- 
ле су постављене по два реда клупе. Из- 
над два отвора, који су представљали 
благајне, било је плавом кредом исписа- 
но: Седиште 20.—, стајање '15.— и за 
децу и војнике 10.— динара. Изнад у- 
лаза је стајало: Бесплатне карте не 
важе!
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Све је било у реду, само једно не. На 
то су господа заборавила. Главна им је 
.брига била да испишу цене места. О- 
стало је споредно. Зар на улазу игра- 
лишта није требало да стоји натпис 
клуба!...

Зар претседник клуб Мрцајловић на 
својој бакалници нема фирме? Ако је 
већ нису имали други чланови Управе, 
онда је за то требао он да зна. Или су 
и они као Ш црвени били у недоумици 
какав би натпис требао да буде: ћири- 
лицом или латиницом. Овако је игра- 
лиште изгледало као неко безимено де- 
те, за које родитељи не желе да плате
крштење, него када поодрасте да им ку- 
лучи буд-зашто, и издржава, па онда не- 
ка се крсти о своме трошку! Нашта пла- 
ћати свештеника, црквењака, таксу за

Наштакрштеницу, куму дарове и т. д. 
издавати за дрвену или плехану таблу, 
па на фирмописца и т. д.!...

Можда су господа мислила, да је нат- 
пис клуба довољан на судској прибеле- 
шци дрварског трговца Радојице, или ва 
меници Мрцајловићевог пријатеља са 
дванаест по сто интереса?

Ако су тако мислили, било би боље и 
праведније да су препис судске прибе- 
лешке и менице прикуцали за тај дан на 
игралишту место натписа клуба и да- 
скама затворили голове. Онда би веро- 
ватно пало више прихода и добровољних 
прилога. Знало би се бар да је то њи-
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хова прћија, са којом не умеју да ра- 
сполажу.

Свечаност је требала да отпочне у осам 
часова изјутра у присуству свих учесни- 
ка тога дана и разменом заставица и по- 
клона, сликањем, поздравима и говори- 
ма. Али је то све изостало. Зар они да 
се осврћу, и на те маленкости? Главно 
је после подне, да се згрну новци.

Када то већ није учињено, онда су о- 
тварање свечаности извршили подмла- 
дак слављеника, у старим и поцепаним 
дресовима, и подмладак Обилића, који је 
те године био првак, у новим дресовима 
да се на њима: све сијало. И сама та 
чињеница је остављала непријатаи ути- 
сак на гледаоце.

А подмладак је скупљен с брда с до- 
ла, уочи саме свечаности, а поглавито 
ради предстојеће скупштине! На њих се 
није обраћала никаква пажња, као на 
млађу генерацију која долази, да заме- 
ни старије, на будућност клуба. Не! 
Сни су само зато били потребни да пот- 
пишу бланко пуномоћије за скушптину 
Пројићу, који је децу обрлатио да је то 
за избор капитена. Никаквом тренингу 
деца нису била подвргнута, ни саветима, 
а о скупној игри ни помена. Њихове де- 
чије душе биле су затроване још одмах 
лри ступању у клуб.

На интересантан начин је био састав- 
љен тим подмлатка на последњој седни- 
ци, уочи отварања игралишта.

:

1
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Пројић их је разврставао:
— Миро, шта играш ?
— Десног бека...
— Играћеш лево крило. Дугачак си* 

мршав. Према томе, бићеш сигурно брз 
што је неопходно потребно крилу.

— Али чика Пројићу, нисам левак.
— Не мари! Научићеш... Како уруг- 

вајци играју и левом и десном!
— Тако је! — сагласи се и Мрцајло- 

вић и тиме употпуни Пројићево знање.
— А ти Душко?...
— Голмана...
— Левог или десног? — испитиваше 

га Пројић нузгредно, иако није тога тре- 
нутка чуо шта му је овај рекао да игра, 
пошто се нешто расправљао о ракији са 
Јовицом економом.

Присутни прснуше у смех.
Пројић зачуђено погледа и чисто у- 

вређено.
— Дечко вели да игра голмана, — 

објашњаваше Андра Стефановић.
— Море, овај Јовица је крив, ђаво га 

однео и његову ракију. — И обраћајући 
сс Душку, једном малом дебељку, рече:

— Ти би био добар за центар-халфа, 
лепо си развијен.

Маравић који је ћутао, негодоваше:
— Па зар од голмана на центархалфа.
— Е, мој господине Бранко, па у томе 

и лежи виц. У сваком тиму у игри је 
потребан и резервни голман, у случају 
озледе да га замени.

1
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— Али, деца се прво за то треба да 
осопособе рационалним тренингом.

— То је истина. Али овако је боље...
Тако је голман играо центархалфа, 

вођа навале голмана, десни бек лево 
крило, десна полутка левог бека, десно 
крило левог халфа и т. д.

И резултат таквог рада и футбалског 
знања био је пораз од три према нули. 
Подмладак Обилића играо је са Проји- 
ћевим подмлатком као мачка с мишем.

Друга утакмица је била између Б-ти- 
ма и Српског мача, за који се једва на- 
пабирчило једанаест играча.

Крајњи исход: Српски мач—Б-тим л»у- 
бичастих 6:1 (2:1).

Олдбој Српског мача — Олдбој љуби- 
частих 1:1.

То је био преподневни програм.
Када је капитен тима Српског мача 

пре утакмице намеравао да преда спо- 
мен-заставицу и да одржи говор, од љу- 
бичастих нико да се сети и тих формал- 
ности. Ишао је, сирома, као нека буда- 
ла са заставицом по терену од једног до 
другог и једноставно хтео је предати, да 
би могли отпочети игру. Али коме је 
год прилазио сваки се изговарао:

— Ја нисам за то одређен...
У подне воћство Управе није ишло ку- 

ћи на ручак. Имали су печено прасе и 
вина.

Ручали су са »великом капшком*. 
Прасе на ражњу је потпуно задовољчло

>
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њихову глад после утакмице одигране 
за олд-бој. А и вино је учинило своје.

Запаливши цигарету, Бркић псглади 
брк и рече:

— Ех, да је још по једна кафа...
— То довече, на тенане, када будемо 

пребројали новац.
— Тако је, — потврди и Радојица, ми- 

слећи у себи да ће већ једном ар.шити 
паре за ограду.

Већ су наилазили играчи белих и л>у- 
бичастих, који су имали одиграти пред- 
игру репрезентацији и плавих.

Расположење међу играчима љубича- 
стих било је испод нуле. Нешто им је не- 
достајало. Освртали су се на све стране, 
али узалуд. Њега није било. Њега, који 
је творац сЕега овога што се данас де- 
шава на овом парчету земље од петнаест 
хиљада квадратних метара, изнад Бео- 
града на највишој узвишици. Није до- 
шао да присуствује своме делу, за. ко- 
јим је жудио и увек о њему сањао. Није 
дошао да види своју децу — булбулдер- 
ске Уругвајце, који од његовог искључе- 
ња из клуба на овамо претрпеше толике 
поразе и неуспехе. Вероватно да ннје 
могао да преболи, а још мање да гледа 
како се други шире и размећу продају- 
ћн шампањ-лимунаду све у славу и у 
име спорта у најсветлијем и најзначај- 
нијем дану историје њиховог клуба. Мо- 
гуће да ће доцније и наићи неопажен?
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Зар ће моћи одолети искушељу да их не 
гледа данас?

Али, ако дође, они ће га изненадити, 
обрадовати. Указати му пажњу, коју је 
и заслуживао, а о којој није имао ни 
појма. Па макар их после најурили из 
клуба.

А договор је био у томе, да пре почет- 
ка утакмице приђу месту на коме буде 
био Матић и да му из дубине срца клик- 
ну спортски: »Три пут здраво за осни- 
вача клуба!« и »Живео!«.

Уједно, то би било и видно негодова- 
ње пред целим светом против садашње 
Управе и један необориви доказ да ње- 
гова доброта и дух још увек и чврсто, 
<ао никад до сада, лебди над њима.

Али, када су се уверили да њега нема 
и када су дознали од Срете да неће до- 
ћи, већ да се налази код »Сибирије« и 
пије, иако није био алкохоличар, разу- 
мели су његову потиштеност и бол који 
су овладали њиме.

И без срца, и још мање полета, отпо- 
чели су утакмицу посве млитаво. Бели 
тим као да је приметио депресију, те 
се и они нису залагали. Полудесно бе- 
лих, Миле Димитријевић је знао шта 
се код њих дешава, јер је био стално у 
њиховој средини. Његов млађи брат, Ра- 
дован, био је код њих у клубу. И тако је 
утакмица текла монотоно, без икакве 
живости.
прехма два. Први гол је постигао из гужве

Бели су победили са четири
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Радован, а други Влађа са десног крила, 
из највећег залета и неодбрањиво.

За главни сусрет свет је све више при- 
стизао. На улазу је стајао и Мрцајловић 
и посматрао редове посетиоца са бесплат- 
ним картама. Поред њега је био Мукић.

Међу многима био је и Миланче.
Он им приђе и срдачно се поздрави. 

Али му Мрцајловић ледено процеди от- 
лоздрав, што Милану није остало неза- 
пажено.

— Како сте могли написати у листу 
да немамо седишта, када видите да има? 
— обрати му се Мрцајловић.

— Извините, али до пре неки дан их 
није било! Али, мени изгледа да Вама 
није толико стало до клупа, колико до 
тога што сам поименице истакао Мати- 
ћа, а Вас нисам.

У том прође један клинац, вичући:
— Ладна шампањ-лимунада...
Мрцајловић погледа на дечка да ли је 

колико продао флаша, па настави:
— Па донекле и то. Нема он никаквих 

заслуга да га толико хвалите. Па и она 
слика што је изашла стара је и не одго- 
вара данашњици...

— Немојте мислити, — бранио се Ни- 
колић, — да ме је ма ко наговорио, а 
најмање Матић, с ким се нисам видео 
већ два месеца, да онако пишем. Све што 
сам знао раније о клубу и игралишту, 
Матић ме је извештавао. Па и Вашу сли- 
ку, која је раније изашла, он ми је до-

?
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А што велите да је слика тима 
стара, варате се. Јер, играчи на тој сли- 
ци, под воћством Матићевим* унапреди- 
ли су »33«-ћи у други разред и без игра- 
лишта. А шта сте Ви учинили са новим. 
звездама и поред игралишта?... Да лп 
сте прешли у први разред?!...

Мрцајловић је попуштао:
— Немојте се одмах љутити, господи- 

не Николићу.
— Не љутим се ја. Није ми то навика. 

Само хоћу да Вам кажем, да Ви нама 
новинарима не можете сугерисати шта. ' 
ћемо и како писати. То је слободна воља, 
к ја могу сад да се окренем и напустим 
игралиште и да не уврстим ни један ред 
о данашњој свечаности.

На улазу је била све већа гужва. У је- 
дан мах пуче даска на огради и на врху 
плота се указа Пинецки. Он скочи у и- 
гралиште и пожури у свлачионицу, јер 
је већ био закаснио. Одмах затим се чу- 
ло и неко гласно објашњавање на бла- 
гајни:

— Али, ја као репрезентативни играч 
имам бесплатну карту за све утакмице 
и сва игралишта у држави, — доказивао 
јс један играч.

Главни сусрет је био већ отпочео. У 
одличној игри плави су водили са 4:0.

И они поново кренуше напред и баш 
када је Пинецки са неких тридесет мета- 
ра забио топовски пети гол, најлепши 
тога дана, чуо се врисак и молба неког

нео.
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детета, које је немилосрдно тукао неко 
од чланова из Управе једном летвом, што 
јг прескочило ограду и хтело да се про- 
шверцује без карте...

*
У том међувремену, Матић је седео за 

једним столом у самом углу кафане 
»Сибирије«. Био је блед.

Пред љим је био литар вина и мали 
сифон соде. Испочетка је силом пио, по- 
сле је и само клизило. После ручка, ка- 
да је кренуо од куће, жена га је испра- 
тила до улице и забринуто гледала за 
љим. Приметила је за време ручка њего- 
ву утученост и пуне очи суза, од којих ее 
две-три скотрљаше у тањир пун јела. 
Знала је шта га тишти, и није га узне- 
миравала.

Седео је усамљен, и преживљавао 
најтеже часове у свом животу. Сећао се 
свих појединости од оснивања клуба, па 
на овамо. Пролазио је клуб кроз све фа- 
зе: и кроз добро и кроз зло. Било је неу- 
спеха, али увек више успеха.

Могло је бити већ близу пола осам ча- 
сова, када наиђоше љубичасти код »Си- 
бирије«.

Опазили су Матића и упутили се ње- 
говом столу. Келнер састави још два 
стола, јер их је било много и сви су хте- 
ли да седну за његов сто. И тако је Ма- 
тић седео у зачељу и посматрао срце и 
гро клуба. Изгледало је, као да је ово
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неки банкет, а не обичан скуп чланова 
клуба, који су се састали на пријатељски 
разговор.

Био је ту Милован »лако ћемо«, Жика 
и Ђура, два рођена брата — два контра- 
ста, Жика Савић, Крста, Ћоле, Геша, 
Влађа, Барта, Љубић, Срета, Ерцег и 
још два-три нова члана.

— Изгинусмо, Господине Матићу, — 
Еајкао се Ђокица. — Нема шта, баш смо 
слаби, и то много слаби.

Матић га погледа благо, очински.
— Вараш се, Ђокице! Изгубили сте 

веру и поуздање у саме себе. Сви сте де- 
моралисани...

— Нисмо, верујте, очајно смо слаби! 
— јадиковао је и надаље најмањи, али 
најомиљенији члан клуба.

— Јаки смо, јаки! — убеђивао га је и 
Крста. — Само нам Управа трује душу 
I. убија вољу са разним Иксићима, који 
тек што су примљени у клуб и одмах се 
стављају у тим, а нас старе борце мал- 
третирају и запостављају.

Милован је вртео главом.
— Ама, бре, људи, видесте ли оне па- 

пазјаније која је претстављала нашу 
Управу? Бре, Матићу, никаквог реда ни- 
је било на игралишту. Замисли само, 
пре почетка игре изашли претставници 
Потсавеза са пехаром и Бск са застави- 
цом, а од наших нигде никога да прими 
и да се захвали и да одржи једну малу 
говоранцију. Тек после једно десет ми-
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нута, појавио се Пројић, задихан. Гле- 
даоци почеше да коментаришу и осуђу- 
ју Управу, која не зна ни најосновнија 
начела у заступању једног клуба. .

— Дакле, тврдите, да је било свега 
четири и по хиљаде динара прихода? — 
интересовао се Матић.

— Ко му то зна!... Кад они то крију 
као змија ноге. Бар тако они сами твр- 
де. Ко ће их знати?...

— А да ли је било колико расхода?
— Веле да је расход био већи од при- 

хода, — и при том се Жика значајно на- 
смеја. — За аутобус репрезентације и 
плавих плаћено је осам стотина динара, 
белима сто динара и око две 
Јваде динара на име таксе за улазнице 
Финансиској контроли, од којих је један 
већи део остао непродат.

— Охо, па они су рачунали најмање 
са двадесет до тридесет хиљада динара 
прихода, када су толико карата узели. 
Уосталом, то није расход. То претстав- 
ља увек готов новац.

— Ко ће их знати? — и Жика учини 
покрет руком у знак багателисања. — 
Како су радили, тако су и прошли!

— Уверен сам да су криви, а још више 
неспособни за вођење једног клуба. Они 
и сами то увиђају, после материјалног и 
моралног краха на данашњи дан. — Ма- 
тић принесе чашу устима и искапивши 
је до дна настави: — Финансиски неу- 
спех је у томе што су мислили да ће од
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прихода са отварања игралишта, отпла- 
тити све дугове. Међутим, изгледа, да 
немају ни за интерес на позајмљени но- 
Еац. О дужној кирији за игралиште газ- 
да Чеди за ово протекло полугође у ви- 
сини од девет стотина динара да и не 
говоримо. Да ли они уопште зна- 
ју шта је спорт? Чему он служи? Ка- 
квим стазама треба корачати до рела- 
тпвног успеха? Да ли они знају шта је 
рутина и како се треба водити спортска 
политика једног клуба у односу према 
препреденим, израђеним и упорним во- 
ђама плавих, који имају већину у Саве- 
зу и Потсавезу?

— Ја ћу вам одмах на то питање одго- 
ворити. Да су знали, они не би прихва- 
тили њихов предлог, да се отварање и- 
гралишта изврши у четвртак на Спасов- 
дан, када сав радни народ ради и неде- 
љом до подне. Ето, видите, на првом ко- 
раку су им подвалили, а нарочито ува- 
жени господин Којић, шездесетоструки 
почасни претседник нижих клубова. Ми 
смо имали пуно право да нам Потсавез 
резервише један термин у суботу и не- 
дељу, када нам већ нису хтели дати Ус- 
крс или Духове...

Ђура се нервозно помицао на столицњ 
Гледао је нетремице у Матића.

— Знам, Ђуро, шта си хтео да кажеш. 
Разумем те. Хтео си да нам објасниш, да 
ллави не би одржали обећање да играју 
једне суботе и недеље са комплетним ти-
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мом, иако би нам Потсавез изашао у су- 
срет, што би му и била дужност... Зар не? 
— и погледа упитно у Ђуру.

— А зар вам није најбољи доказ да- 
нашњи финансиски неуспех клуба и по- 
ред комлетног плавог друштва и неком- 
плетне репрезентације. Ето, они су и- 
грали! Па шта је било? Свега четири и 
по хиљаде динара прихода. Боље је да 
се отварање игралишта обавило једне 
суботе и иедеље, па макар плави и не у- 
чествовали. А ја верујем да би они одр- 
жали своју реч, коју су мени дали још 
пре мога искључења из клуба. Јесте. 
Доктор Живковић би одржао своју реч. 
Али, наша Управа, односно Пројић, би- 
ли су задовољни и са четвртком. Самс 
када ће учествовати комплетни. И тако 
му је Којић двоструко подвалио. Једним 
ударцем убио је две муве. Прво, спасао 
је своје друштво од играња у недељу, 
која за њих увек претставља готов но- 
вац, у најмању руку око двадесет хиља- 
дм динара, а друго ослободио је једну 
недељу слободног термина Савезу и Пот- 
савезу. То је, као што видите, спортска 
политика, за коју ова наша Упраиа клу- 
ба није дорасла ни да је схвати, а камо 
ли да је води. Мени се тако шта не би 
догодило, па макар и по цену тога -да 
плави не играју. Довео бих један пе- 
штански тим, као на пример: Немзети-а, 
Башаш-а, Кишпешт или другоразредни 
неки клуб као Терезвароша, моје нека-
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дање друиггво у коме сам за време роп- 
ства, провео доста пријатних часова. Од 
домаћих бих позвао једно које би тога 
термина било слободно. Зар »Бачка« и 
»Санд« из Суботице нису добри? Па 
»Војводина« и »Раднички« из Новог Са- 
да или »Обилић« из Бечкерека. А »Мач- 
ва«? Шабачки Уругвајци!... И поред о- 
ваквих учесника учествовали би, свака- 
ко, и плави, ако не и црвени. Сигурно. 
И ми, слављеници, као четврти, а не као 
што је данас био распоред да играмо с.а 
резервом белих. По моме распореду пр- 
ви дан би играли ми са »Мачвом« или 
»Војводином«, као први пар у предигри. 
а после плави или црвени са »Вашашом« 
или »Немзети«-ем...

— Могуће да би играли и плави и цр- 
вени, када би се употребила нека му- 
дрост!... — примети Геша.

— То не верујем, — настави Матић 
даље ватрено, док су остали пажљиво 
слушали. — То се не би постигло ни са 
Мајзловом мудрошћу, нити доктор Фо- 
доровом окретношћу. Та два спортска 
електрична пола могу да споје само њи- 
хови материјални интереси. То је њихо- 
ва чиста пара, коју они не уступају дру- 
гом... И други дан, у недељу, играли би 
побеђени и победиоци. Али за то би тре- 
бало подоста новаца, за који се не би 
жртвовала садашња Управа...

*— Ко не рескира, не може ни да про- 
фитира! Ако семе не посејеш, рода неће
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бити. А зар је овако боље? Подвалио 
им је Којић, па немају ни кирију да пла- 
те, а камо ли Савезу да измире прву от- 
плату од две и по хиљаде динара. Сада 
им не би дао ни марјаша, да сам на њи- 
ховом месту. Једноставно би им рекао: 
»Ви сте нас, господине Којићу, насама- 
рили. Нисте нам дали дводневни термин, 
на који полажемо пуно право, исто она- 
ко, као што сте и Ви и црвени полагали 
приликом отварања ваших игралишта н 
приликом двадесетпетогодишњице клу * 
ба. Када нам нисте дали могућност да 
зарадимо, не можете тражити ни да Вам 
дуг враћамо...

— Тако је! — сагласише се сви. А Жп- 
ка постави питање:

— Па што нисте пре прославе скрену- 
ли пажњу Управи да ће насести, акс 
се прослава одржи на Спасов-дан?

— Нисам намерно хтео, нарочито по- 
сле оног писма, у коме веле да ми вра- 
ћају слику синовљеву на даљу употре- 
бу, и да иису вољни самиом да поле- 
мишу ии усмено ии писмено. Пустио сам 
их да у најотсуднијем часу разлупају 
главе о зид, да увиде и сами да су лаици 
и неспособни за вођење клуба, које сва- 
ко може вући за нос по милој вољи. Јер, 
да су нешто имали бар у погледу неког 
видљивог материјалног успеха, мрцва- 
рили би клуб још најмање десет година, 
па и више, док и последњи ексер не би 
био у злату исплаћен. Овако предосећам,
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да ће још пре скупштине тражити спо- 
разулт са нама, што ће несумљиво бити 
корисно по клуб...

— Уопште нећемо са њима заједнич- 
ки, — био је одговор скоро свих присут- 
них. — Ми ћемо сами на скупштини и- 
стаћи своју листу. Не треба нам они...

И на овом малом банкету, оставио 
је дубок утисак на њих Матићево разла- 
гање до најситнијих детаља, која су о- 
цртавала јасно његове способности на 
спортском пољу као друга, и као човека.

На неколико дана после отварања и- 
гралишта, састали су се »спортмени« код 
Мрцајловића у бифеу.

Дневни ред: Безглавост!... Потиште- 
ност!... Потписи на меници!...

Џаба ти интерес, дај само главницу!...
Била је милина гледати их тако сакуп- 

л>ене. Ни трунке од оне раније охолости, 
разметљивости и спортског знања.

Пројић само хукну и погледа Мрцај- 
ловића. Као да је хтео рећи:

— Шта ћемо сада?...
Мрцајловић прошапута скоро нечујно:
— Ко би се овоме и надао? Ја сам ми- 

слио да ће бити више прихода...
Бркић је само вртео главом и повлађи- 

вао Мрцајловићу.
— Али, што је најжалосније, — на- 

стави Мрцајловић, — и што нећу ника-
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да заборавити, то је када је наишао се- 
кретар Савеза са још двојицом у дру- 
штву.

— Да није Јанковић? — упиташе сви 
радознало.

— Баш он! — потврди Мрцајловић.
— Па?...
— Пошао сасвим равнодушно улазу 

и не осврћући се на благајну и обраћа- 
јући се својим друговима, који пођоше 
благајни да изваде карте, рече:

— Море, оставите се ћорава посла. За- 
што да плаћате, кад имате бесплатне 
карте!...

— У мени прекипе и хтедох га задави- • 
ти и цвикере му забити у очи и подвик- 
нути му:

— Имаш права на бесплатан улазар 
али одреци га се, и плати као и остал1

— Нечувено! — сагласише се сви.
— Сасвим је тачно оно што ми је Ма* 

тић о њему причао.
При помену Матића, сви се некако у- 

тишаше. Сазнање је учинило своје, а ма- 
теријални неуспех још више.

— Чудновато да га није било на отва- 
рању игралишта.

— Био је код »Сибирије«. Веле да је 
био пијан....

Настаде поново тајац.
Мрцајловић се накашља. Било му је 

некако неугодно да он први почне. Алк, 
материјални разлози надвладаше и он 
проговори:
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— Боље би било, да га повратимо у 
клуб. Примећујем да је већина члалова 
њему наклоњена. Уме некако око омла- 
дине, па то ти је. Може нас на скушпти- 
ни оборити и поред новчаних обавеза, 
које смо учинили за клуб. Како ви ми- 
слите? А?...

— Могло би и то, привремено...
— Како привремено?
— Па, тако лепо, — поче разлагати 

Бркић. — Добар је организатор. То му 
се мора признати! У стању је да уско- 
витла духове у нашем крају и да придо- 
бије симпатизере за наш клуб и да ути- 
ша разбуктале струје у клубу. Нека ра- 
ди тако једну годину, а после...

— А после ? — упиташе љубопитљиво.
— ...Када одужимо дугове и придоби- 

јемо чланство уза се, а нарочито подмла- 
дак, отстранићемо га поново из клуба, 
чад нам више не буде опасан.

— Тако је! — одобровољише се Мр- 
цајловић и Пројић. — Ја и Бркић ћемо 
се повући са скупштине и омогчћити 
Пројићу да се кандидује за претседника, 
а Матић нека заузме место првог пот- 
претседника и још двојица из опозшдије 
нека уђу у Управу. Ако будемо увидоли, 
да клуб материјално боље успева, уто- 
лико боље.

— Сјајно! — сагласише се сви.
Мрцајловић их је даље уверавао:
— А ако не пристану на наш предлог, 

осигураћемо себи већину од прилива

336



нових чланова, такозваних који постоје 
само у благајничкој књизи. Са таквим 
пуномоћјима продрећемо.

— Али, ко ће платити улог за те не- 
постојеће чланове? — питао је Аџић у 
недоумици, — Нећемо, вал>да, ми?...

— Баш се види да си наиван, — на- 
смеја се Мрцајловић. — Једноставно ће- 
мо књижити »приход« и ту суму разво- 
дити одмах у »расход« на издатке.

И скупштина би сазвана за 3 јули 193* 
године. _________

ЕПИЈТОГ

Свака путања, била она на земљи, во- 
ди или у ваздуху, води сигурно кад-тад 
окончању постојања — смрти. Зар кора- 
ци у виду полукруга не одржавају чове 
ка на земљи? Зар елисе аероплана и 
мах птичјих крила у ваздуху, све у зн; 
ку округлине, не одржавају њихову те 
жину? А велики точкови огромних на- 
роброда не хитају све у напред, исто та- 
ко као и точкови аутомобила и других 
направа? Па, зар нам онда није јасно, да 
се округлине треба да одржавају до по- 
следњег даха? Да ли хоћете противраз- 
логе? Врло радо!... На првом месту, кад 
на аероплаву елиса откаже послушност 
и престане се обртати, шта следује? Вер- 
тикалан пад у — неповрат. Онеспособи- 
те некој птици у лету једно крило и ту 
је исти случај. Значи, када се округлина

I
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поремети, ако већ не наступи коначан 
крај, а оно бар до коначног издахнућа 
једва тавори и мучи се. А када нестале 
к последње четвртине од раније постоје- 
ће округлине, наступа крај. Тада чак о- 
штећени точкови и полукружни кораци 
носе у четвртасте раке, а на белом крсту 
нимало окрукластом стоји: »Овде почива 
тај и тај, умро тад и тад«, а у себи поми- 
слите: »Бог да му душу прости!« и гле- 
дате да се што пре изгубите са гробља 
и не гледате толике четвртасте гробове, 
који су у стању и најхрабријем створе- 
њу кожу да најеже. Да наведемо још је- 
дан доказ, али не толико страшан. Зар 
лопта која се победнички спроведе у 
противнички гол овоме не причињава по- 
раз, спортску смрт! Зар гол мора бити 
баш четвртаст? Зашто не би био окру- 
гао? Е>, али онда не би постојали угли- 
ћи, нити би се са њих могла скидати па- 
учина, која је толико омиљена гледао- 
цима.

Матића су позвали на састанак.
— Дошли сте! Врло добро! Седите. 

Потребно је да поразговарамо мало о 
претстојећој скупштини. Зар не?

— Дошао сам! — одговори Матић.
— Знате, — отпоче Мрцајловић опре- 

зно, — и Вама је сигурно познато, да ми 
је жеља да се повучем из клуба. И баш 
сам Вас због тога и звао. Немогуће ми 
је и после годишње скупштине да оста-
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нем у Управи, једно због радње, јер не- 
мам на кога да се ослоним, а друго ради 
слабог здравља. Знам да сте добар орга- 
низатор и још бољи познаваоц спортских 
прилика код нас. И најзад, увидели смо 
п сами да треба исправити грешку ко- 
ју смо према Вама учинили и да тако за- 
једнички иступимо на скупштини, као 
прави спортисти.

— Посве разумљиво! Увек сам за то.
— Утолико боље. Али, има једна 

ствар, коју не желим да сакријем од Вас. 
Клуб је у тешком положају. Ви то већ 
схватате, а и ради тога не могу више би- 
ти у Управи и због самог Радојице, ко- 
ме се, по уговору, крајем месеца треба 
исплатити целокупна сума за грађу...

И Матићу на ове његове последње р- 
чи сину кроз главу и помисли у себЈ 
»Па наравно, када би ти и надаље био , 
Управи, имао би Радојица од чега да на- 
плати грађу. Овако желите да ја будем 
жртва Вашег неразумног спортског де- 
ловања.«

— ... Али, све то није опасно, — на- 
стави Мрцајловић. — Ако Радојица хо- 
ће мирно да чека да му по мало отпла-. 
ћујемо, добро је! У нашим је рукама. 
Менице нема! — Он се гордо насмеја, па 
настави: — Моје је дело да смо му ме- 
сто менице уговор утрапили у руке. Са 
његове стране смо мирни. Оних десет хи- 
љада динара што дугујемо Савезу по ма- 
ло ће се отплаћивати приликом сваке го- 

7РАДСН А 15 и 5 Л Ч О V С к.
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дишње скупштине Савеза. И са те стра- 
не смо мирни. Једино што се мора прво 
платити јесте дужна кирија за терен и 
зајам по меници од четири хиљаде дина- 
ра са дванаест по сто интереса моме при- 
јатељу Срећковићу, док ћу ја чекати за 
своје преко четири хиљаде динара, које 
сам уложио.

— Оно, све је лепо и, како рекосте, о- 
пасности по клуб нема, па баш због то- 
га бисте могли остати у Управи, па да 
сви заједнички радимо за напредак клу- 
ба. И једно још што бих хтео да Вам 
приметим, требало би међу првима Аци 
»кинти« вратити бар један део од три хи- 
љаде динара, колико је позајмио клубу 
и то нарочито сада, када је на отслуже- 
њу војног рока.

Мрцајловић се намргоди. Није му све 
ишло по рачуну, како је замишљао.

— Па, знате, Матићу, мислим да на 
моје место, за претседника, дође Пројић, 
а Ви, као и раније, да заузмете место пр- 
вог потпретседника. Временом ће се Про- 
јић повући или добити премештај и он- 
да ћете Ви избити на чело клуба. Што 
се тиче Аце, он може чекати. Његова по- 
зајмица је без рока и нетаксирана. Ко 
му је крив, што је свој новац позајмио 
тако безглаво.

Матићу се овај човек никако није сви- 
ђао због његових уских погледа. Хладно 
и убедљиво одговорио му је:

— Мислим да нас двојица нисмо над-
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лежни да одређујемо ко ће шр! бити у 
будућој Управи. То је ствар скупштине 
и расположења чланства. Ако Проји(ћс^ 
изаберу за претседника, ја ћу му0че&г*и 
тати. А што се тиче Аце »кинте«, нису- 
ни љегови новци буђави, па имао он или 
не таксирану признаницу са роком или 
без рока. Морамо бити, пре свега спор- 
тисти и људи и не смемо дозволити да 
младић код својих пара не добије ништа,. 
када као војник није у могћности да за- 
Рађује.

Мрцајловић се није могао уздржати:
— Ви опет терате своје. Кажем Вам 

да ће бити онако како сам предложио...
— Онда ме нисте требали ни звати...
— Промислите о овоме што сам река'

— изговори Мрцајловић мало повишенк 
гласом, — док не буде касно. Знајте д 
ћемо на скупштини имати већину и да 
ћемо спровести све што будемо хтели. 
Иако до споразума не дође, ми ћемо пре- 
пустити Управу млађим људима са Про- 
јићем на челу, па нека даље воде клуб 
са новим снагама из подмлатка, а опо- 
зицији уопште нећу дозволити да при- 
вири на игралиште.

— Браво, богами, — насмеја се Ма- 
тић. — Значи, за Вас не постоје правила, 
већ хоћете онако самовољно да баратате* 
са клубом.

;

!
;

Вештачки и неискрени споразум изми-.
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гољио се као млада девојка из загрљаја. 
Снаге су се прикупљале и на једној и на 
другој страни.

Док су Мрцајловић, Пројић и други 
ревносно сакупљали пуномоћија од де- 
це, дотле су Матић, Крста, Жика, Мило- 
ван и други мирно сачекали скупштину 
не тражећи ни од кога пуномоћија, јер 
су били свесни да то није правилно.

Те недеље, када се имала да одржи 
скупштииа клуба, врило је од омладине 
као у пчелињаку у кафани »Сибирија«.

Један другом су дошаптавали:
— Пази на знак. Матића за претседни- 

ка. Доле са старом Управом. Не дамо им 
зазрешницу, док не прегледамо све рачу- 
*е, па онда да их разрешимо дужности.

У једном углу, за столом, седео је Ма- 
тић, Геша, Савић и Јовче. Многима је 
било необично да га виде у средини љу- 
бичастих. Али, стварност је била очи- 
гледна.

— Па ти баш озбиљно наумио да се 
повратиш у матични клуб, сада, када си 
тако рећи, доспео до првог тима плавих ? 
— чудио се Геша.

— Као што видиш. Данас ћу ја при- 
ступити, а ових дана вероватно и Мању- 
шка.

— Добро дошао и у згодан час, — ре- 
че му Матић и стеже му руку пријатељ- 
ски.

Пошто је већ одавно прошло заказано 
време у које је скупштина требала да
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почне са радом, то сви уђоше у малу са- 
лу.

Управа је већ била на своме месту и 
ускоро затим, претседник објави поче- 
так рада. Он устаде и рече:

— Пре преласка на дневни ред, који 
су нечланови клуба нека се уклоне о- 
давде.

Жика устаде:
— Јовче жели да се упише. Молим за 

једну пријавницу.
— Сада се не може уписати. Благај- 

ничка књига је закључена.
Јовче поцрвене као рак и постиђен на- 

пусти салу.
Већина је протестовала.
Претседник Мрцајловић се поново ди 

же и још гласније је захтевао:
— Ко није члан клуба нека напуст 

скупштину, — и погледа у правцу М* 
тића, Димитријевића и Новаковића, на 
три искључена члана.

— Али ми имамо право приступа једи- 
нс на скупштини као искључени члано- 
ви. Каква је то ствар? — протестовао је 
Новаковић.

— Још једном вас позивам да изађете, 
иначе ћу вас са полицијом удаљити.

Димитријевић и Новаковић изађоше, 
гунђајући.

Чланови су се згледали у чуду.
Глас, још јачи, поново се зачу:
— Матићу, напустите скупштину као 

нечлан, удаљићу Вас полицијом.
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— Само изволите. Ја то чекам. Не би 
ли се и том чашћу подичили! — Затим, 
повишеним гласом им рече: — Па да ли 
уолште знате, како правила клуба гла- 
се или не, када овако поступате са л>у- 
дима? Одговорите, да ли знате шта су 
правила?

— То се Вас не тиче. Него, удаљите се 
са скупштине. А када дођу на дневни ред 
молбе и жалбе, бићете позвани.

Али, Матић се није ни мицао с места. 
Сви су ћутали, запрепашћени оваквим 
држањем њиховим, с обзиром да су тра- 
жили неки споразум са овим истим љу- 
дима. Вероватно да Матић не би ни иза- 
шао, да му нису дали миг Милован и 
Жика.

Излазећи из сале у кафану, њему се 
I нехотице постави једно питање и упо- 
еђење јасно као дан. Зар је овај безо- 
.разлук морао следовати са њихове стра- 

не пре дневног реда и оно непримање 
Јовчетово у клуб? Сиромах младић! 
Место да га приме у клуб рашире- 
них руку, а они га терају са скупштине. 
Зар Мрцајловић није требао пре свега да 
позове присутне да одаду последњу по- 
шту умрломе члану клуба, добром и- 
грачу и врлом другу Божидару Срдано- 
вићу у једном свечаном усклику: »Сла- 
ва му!...« Него ко ће водити још рачуна 
и о мртвима, кад ево њих живе истерују 
са скупштине.

По његовом изласку у сали настаде

{
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мучно стање. Чланови су били убеђени 
и овим неделом и подстрекнути да са це- 
лом Управом треба кидати у корену.

Мрцајловић узе поново реч.
— Сада ћемо наставити рад господо. 

По дневном реду је избор верификацио- 
ног одбора и потврда пуномоћија оних 
чланова који нису овде присутни.

— Охо!... Дакле пуномоћија су на 
дневном реду. За ту радњу немате о- 
слонца у правилима клупским, — доба- 
ци Крста.

— Нећете да нас учите шта је пра- 
вилно а шта не, — одговори Мрцајловић.

Пројић објашњаваше:
— Како Потсавез и Савез оперишу са 

пуномоћјима!
— То упоређење је излишно и скрог 

погрешно, — објашњаваше му Крста, ко- 
ји се није дао лако збунити. — На њихо- 
вим скупштинама мора бити делегата и 
заступника, јер је немогућност да сви 
клубови са свима својим члановима бу- 
ду присутни на њима, а нарочито они 
клубови из провинције.

— Тако је! — повика већина чланова.
— Све у духу Вашег програма! Као 

што сте употребили и силу да избаците- 
најзаслужније чланове са скупштине, 
тако ћете се послужити и пуномоћјима. 
Ништа чудновато! — резоновао је Жнка, 
озлојеђен и сав позеленео у лицу.

— Наравно! — потврди Мрцајловић.
Крста устаде и одлучним гласом рече:

!
:
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— Молим делегата Потсавеза да се и- 
•зјасни, да ли се може гласати са пуно- 
моћјима?

Тајац... Мутковић је ћутао као риба. 
Ама једне да је проговорио. Ћути као 
заливен и гледа у Бркића, свог старог 
пријатеља.

Било је свима јасно, да ће доћи до окр- 
шаја. Атмосфера је бивала све загу- 
шљивија.

Геша је затражио реч.
Претседник устаде, и свечано рече:
— Има реч господин Угљеша Јовано- 

вић. Молим за тишину.
Уозбиљен, Геша устаде, и да би изгле- 

дао као и многи говорници, он се на- 
кашља и погледа на све присутне зна- 
*ајно.

— Пази нашег »патка«, — шапну Бар- 
та Влађи, — сада ће извести неку смеју- 
рију на рачун Управе.

— Молим за тишину! — чу се поново 
Мрцајловићев глас.

— Имао би један предлог, господине 
претседниче!...

— Да чујемо... — одговорише у глас 
Мрцајловић, Пројић и Бркић, већ по ма- 
ло радознали.

— Желео бих, да се набаве чивилуци...
— Зашта ће Вам?...
Сви се претворише у ухо. Какве везе 

имају чивилуци са скупштином!
— Па, — настави Геша отежући и нај-
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озбиљније — да окачите та Ваша пуно- 
моћија о љих!...

У сали настаде смех. У целој гунгу- 
ли чуо се само Бартин глас:

— Предосетио сам ја, да ће извести 
неку чивију.

И Геша се од срца смејао. На њего- 
вом лицу ни трунке раније озбиљности.

— Доста слушамо њихове глупости и 
трпимо њихову самовољу, бар на скуп- 
штини да их пецнемо кад већ клубу не 
мисле никакво добро.

Претседник, видећи да је насамарен 
угризну се за усну.

— Терајте шегу, са Вашим оцем, а не 
са нама. Срам вас било, балавче један.

— Вас треба да је срамота — одгово- 
ри му Геша.

И наступило је оно, што је неминовно 
морало доћи. Када су и преко свих об- 
зира приступило избору Верификационог- 
сдбора помоћу пуномоћија, Крста пође 
излазу говорећи:

— Мени више овде нема места међу 
самовољницима, — и изађе напоље.

За њиме су кренули Геша, Савић, Ми- 
лован, Ерцег, Вујић и већина чланства.

И они образоваше у кафани за три- 
четири стола засебан скуп и написаше 
тужбу Потсавезу, тражећи, да се сазове 
Ванредна скупштина због тих и таквих 
разлога, што је читаоцима већ познато. 
После тога су се сви потписали.

Мањина у сали је наставила рад у при-
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-суству делегата Мутковића, и изнутра 
се зачуо пљесак. Изгледало је, као да 
.је љих стотину присутних унутра. За- 
тим се утиша мало и могао се чути глас 
Мутковићев:

— Господо, ја Вам се захваљујем на 
пажњи и желим новој Управи срећан 
рад. Аплауз се понови, и то још јачи.

Када су тако срећно обавили цео по- 
сао, они се разиђоше задовољни.

Мутковић приђе столу незадовољника 
и рече Матићу:

— Па што не дође, када смо те звали. 
Хтели смо те известити, да си поново 
примљен у чланство клуба.

Матић га погледа сажаљиво:
— Остави се ћорава посла! Већ ево 

ти наша тужба и двадесет динара по- 
требне таксе и поднеси Потсавезу. Али 
пре свега, да нам на овој тужби писме- 
но потврдиш, да је мањина од њих десе- 
тсрице остала на скупштини, и да је ве- 
ћина од њих седамнаест напустила скуп- 
штину, и да нам то потпишеш.

— Ја то нећу учинити, а још мање пот- 
писати! Знам какав ћу извештај подне- 
ти, — одговори му Мутковић.

Матић се само окрете и мало заврте 
главом. А у себи је помислио: »Где 
си Кузмићу, да видиш свога заменика«.

Сутрадан су се нашли Миланче и Ма-
тић.
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— Шта би то са Вашом скупштином ? 
— питао га је љубопитљиво.

— Па ја мислим, да си ти већ унапред 
знао о исходу исте!...

— Како? Од куда би знао? — чудио 
се Миланче.

— Слушај, немој да будемо неискрени. 
Од мене не можете ништа сакрити. Ти 
знаш, да ћу ја све сазнати.

Миланче саже главу и тупо је гледао 
на. земљу.

— Дволичност Којићева је посве јасна. 
Док је мене уверавао, да ако они буду 
употребили пуномоћија, што би био ап- 
сурд, да ће се таква скупштина поништи- 
ти, дотле је њима свакако дао до знања, 
да се по сваку цену одрже на власти, и 
своје људе протуре у Управу, знајући да 
ја имам правилну већину.

— Не верујем, да је Којић тако штг 
могао учинити.

— Уверићу те да је то што сам ти ре- 
као сасвим тачно. Од сада о њему и о 
клубу, у коме је, имаћу једно одређено 
гледиште.

— То значи, да су ти црвени приснији 
од плавих. Ја ти опет велим, да не ве- 
рујем да је Којић такав. Слушај, Ма- 
тићу, све зависи од делегата Мутковића, 
какав реферат буде поднео Потсавезу.

— Па у томе и јесте цела ствар. Да 
је то већ све унапред уговорено, а доказ 
ће бити тај, што ће нова Управа бити 
потврђена. Тако ће сами себе демаски-

349



] =
рати. Зашто првобитно одређени деле- 
гат Жика није дошао на скупштину, за- 
тс» што је члан плавог друштва, већ по- 
слао заменика Мутковића, да се ми не 
би досетили.

Миланче слегну раменима, а Матић 
продужи:

— А што ти рече, да су ми црвени ми- 
лији, то није тачно. За мене лично не 
постоје ни црвени ни плави, већ само 
љубичасти и исправан рад и пријатељска 
спортска сарадња свих нас.
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{Првог четвртка по одржаној скупшти- 
ни у службеним вестима Потсавеза је 
стајало: »Потврђује се новоизабрана У- 
права љубичастих«. Дакле, у оба одбо- 
оа изабрано је њих петнаесторо, од је- 
данаесторице присутних. А да би иро- 
нија била већа за почасног претседника 
је био изабран Којић, потпретседник 
Потсавеза! А Богдановић, претседник 
Потсавеза за почасног члана. За изван- 
редне заслуге изабран је и Мутковић за 
почасног члана.

И од сада, када развијете неке новине 
и будете читали извештаје са скупшти- 
на многобројних клубова, наићи ћете, да 
су по стоти пут по разноразним клубо- 
вима изабрани за почасне претседнике и 
почасне члаиове једна те иста лица, као: 
Којићи, Богдановићи, Ииколићи и други 
којима је једини цњљ — пуномоћије и
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ништа више на општу штету целокупног 
нашег спорта!...

Тог истог дана увече Матић је заврша- 
вао два писма. Једно је било намењено 
регруту Александру Кузмановићу у Ма- 
рибору, где је био на отслужењу војног 
рока, а друго Управи клуба.

Писмо клубу је гласило поред уоби- 
чајене адресе:

»Избор пове Управе сматрам за непра- 
вилан и поред потврде њеие од Потсаве- 
за, и самим тим, мој поновни повраћај 
клубу са вагае стране, који сте ме сами 
из клуба искљугили, такође ми нгсје по- 
требан. Стога ме гс бргсшгсте, као штс 
сте мгс гс самовољно упгссалгс у гланство«.

Са спортским здраво!
Друго писмо, упућено Аци-»кинти« је 

гласило:

'»

;

М. Матић

.
Драггс Аг{о!

Твоје пгссмо сам примио. Од свега о- 
нсга, гато си мгс писао нема нгсгата, јер 
пргсход на свегаиом отварању нагаег гс- 
гралгсгата је био незнатан, да иеће стгсћгс 
нгс зсс гситерес по меницгс шргсјатеља« 
Мрцајловгсћсвог. 0 тебгс гс да не говоргс- 
мо. Имају онгс прега ггосла. Алгс немој 
сс бргснутгс. Гледаћу дсс гссто вгсгае ггргс- 
купгсм новаца од старе гссрде »33«-ћег, 
којгс те се свсском згодном ггргслгсксм ра- 
до сећссју гс ггоздрављају.

Искрен поздрав.

■Ј

>

Матгсћ}.
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А када је и ово писмо ставио у коверту 

и залепио, пред њим се указа визија и- 
гралишта, а самим тим и сећање на ра- 
досне и тужне доживљаје, које је дожи- 
Еео са клубом. А у даљини, као да се 
лепршала љубичаста застава срећније 
будућности клупске.

И нехотице, текле су му сузе на очи...
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