
Је ле на Ј. Ди ми три је вић

Ђул-Ма ри ки на при ка жња

Не де ља је, пост, го во ри ло се о по сној чор би, о ћуф те ти -

ма од сец ка на пра зи лу ка, о цр но ме лу ку на теп си че ту, о ко -

при ва ма – ко је ва ља оку си ти уз сеч ка1 у лу ду сре ду – о „љи -

је ну“ бо бу, што се, кад бу де го тов, се че на ха мај ли је и ме ће

у ка лај ли је, итд. Ча сни је пост, јер док сти гох из сво је Бе о -

град-ма ха ле до Ћир-Ко сти не ули це до бро осе тих то пло ту

зра ка про лет ње га сун ца, што си ја ше као око Пе тро ва да на;

а пла во о ко де вој че мо је га руч но га де ве ра, чи јој сам се ку ћи

упу ти ла, ис тр чав ши пре да ме, пру жи ми ки ту цве ћа, ве се ло

го во ре ћи:

– По ле’, стрин ке! Ма чи ца, љу би чи ца!...

Ко ли ко се об ра до ва ше ме ни, не над ну го сту! Је тр ви на ми 

мај ка по ви ка:

– С’гȁ збо ре ше мо за теб’, жи ва ми Јо ла! и ти отут ке, та на

вра та!

Про шло два, а они још за со фром, тј. за сто лом! Ђа ко ни -

је, ле бле би је, а по ред бе ло га ви на цр ве ни се ви но „ис под ко -

ми ну“.

Осим мо је га де ве ра, је тр ве и ње не мај ке, ов де су још и

ове две ста ре Ни шли ке: аџи-На ста си ја и Ђул-Ма ри ка.

Оне ме не по зна до ше; ви ђа ле су ме још по мо јој уда ји,

кад сам им се де ла у ком ши лу ку; али кад им ка за мо ја је тр ва

ко ја сам, об ра до ва ше се, на ро чи то Ђул-Ма ри ка, и ре че:

– Ту го, Бо шке!2 Да су ти, ћер ко, рек ну ли да за по ве даш сас

ли мон ели ка ран фил, па, ви ди ми се, не би до шла у ова кав

са ат, у ка кав, еве, дој де не зва на.

– Ако, при јо! Баш ме ми ло... две ми очи, ја ко ме ми ло

што дој де, и то јо ште та кој ананс’з,3 – го во ри до ма ћи ца а сви

се ус ту ма ра ли да ми што бо ље ме сто на пра ве.

Се ла сам, пре ма Ђул-Ма ри ки.
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ши ла и она ко ле по оп то чи ла сит ним ме ми ца ма уз „па зу ке“,

око огр ли це и око ру ка ва. Пре ко гру ди не ма каф та на,9 ски -

ну ла га зар од вру ћи не као и ћур че. И ку шак10 јој ни је око па -
са, ви си крај ње на мин дер лу ку... Ђул-Ма ри ка! Се ди с јед -

ном но гом под со бом а дру гу је ис пру жи ла, те јој се ви ди це -

ла ча ра па, бе ла, ву не на, ша ре на на пр сти ма и пе ти, а гор њи -

ште јој ни је ду же од ша ке. Но га ис пру же на, ча ра па крат ка, а

за су ка ла се, слу чај но, но га ви ца ги зи ја шал ва ра... И Ђул-Ма -

ри ка, као све ста ре Ни шли ке, не мо же без шал ва ра нспод

фи ста на. Пре их но си ла што је био адет, а сад из на ви ке. А,

јест, још и то. Опа зи ла сам јој ис под ко шу ље на гру ди ма цр -

но бућ ме;11 а да ли је на бућ ме ту ке са или ха мај ли ја ни сам

пи та ла.

Ис пр ва се, уз ви но „ис под ко ми ну“ и ле бле би је, го во ри -

ло о је ли ма, ни шким, ка ко се ко је го то ви, шта спре ма ју, или,

упра во, шта су спре ма ли о сла ви, свад би; ко јим се ре дом

при но си ло; шта се из но си ло пред зва ни це за ру чак, шта за

ве че ру или пред зо ру на сла ву, па та ри цу, ру ка ви цу. Па го во -

ри ло се и о „жен ском руч ном ра ду“, са да њем, у Ни шу, и не -

гда шњем, кад Ниш бе ја ше под Тур ци ма. Све го во ре, али

Ђул-Ма ри ка нај ви ше. И при ча ово, оно из до ба сво је мла до -

сти, из да на ста ро га Ни ша. Ве се ла, раз го вор на, раз го вор ни -

ја, чи ни ми се, и од по кој не Ка те Каф та ну ше. Па и ова хо ће

као и пок. Каф та ну ша, као и дру ге ста ре Ни шли ке, ма ло, ма -

ло, па тек по ко ју ша лу, или „при ка жњи цу“ ко ја је, Бо га ми,

ма ло...

– Е, Ђул-Ма ри ке, не смо са ме! – опо ме не је до ма ћи ца. А
она рек не: – „Не ћу, Се вет ке, ви ше,“ и ма ло, па за бо ра ви...

– При ка жи ни онуј тво ју при ка жњу, две ти очи! – ре ко ше
уку ћан ке; а она:

– Ка кву па мо ју при ка жњу?

– Ђо јем се не се ћа!

– Заш’ се бу диш?

– Заш’ кр шиш ђер дан?12

– При ка жи ни гу, жив ти Бог!
Све је оку пи ше. Мол бе, за кли ња ња, пре кли ња ње, уми -

ља ва ње. И шта ће, куд ће? При ста де. Ме ни ће при ча ти, та ко
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– Па до бро ни си до шла! – уз вик ну ше ми две ста ре и до -

ма ћи ца.

– Бо ље вас на шла!

– Па ш’ чи ниш? Здра во ли си?

– До бро, фа ла Бо гу, здра ва сам.

– Ка ко ти је дру гар? Здра во ли је, до бро ли је?

– До бро, фа ла Бо гу!

– Е баш си зго ди ла у до бар дан да дој деш... Ју трос сам

во ди ла је тр ву ти, ла у су4 на мо ли тву,5 – ве ли Ђул-Ма ри ка и

ра до сно, и ве се ло.

– Па јо ште ка ко ни си?

– До бро, фа ла Бо гу!

– Па јо ште ка ко ти је дру гар? Здра во ли је?

– Пи су је ли ти се стра? Ка ко си је она там’?

– Пи ше, здра ва је.

– Е, фа ла Бо гу! Сал те на ка је здра вје, па за дру го је ко лај.

Али ко ли ко се Ђул-Ма ри ка об ра до ва ла ме ни, то ли ко и ја
њој, и још ви ше, мно го ви ше, јер ни је ми је дан пут је тр ви на

мај ка ре кла: – „Сал те да чу јеш ба ба-Ма ри ју... Ђул-Ма ри ку

је дан пут да чу јеш, Ђул-Ма ри ки ну при ка жњу је дан пут да

слу шаш, па ви ће...“ И ту би од мах ну ла и гла вом и ру ком,

што зна чи: ма ни се!

Па та Ђул-Ма ри ка и ни је баш то ли ко ста ра, је два ако је

пре шла ше зде се ту. Ра ста је осред ња. Цр но ма ња ста је, са мо

с где-ко јом се дом вла си. Че ла је при лич но уска, ис пуп че на;

очи ју цр них, жи вих, ве се лих; зу ба здра вих а ли це јој је ма -

ло сме жу ра но, јер се, ва ља да, ни је бе ли ла тур ским бе ли лом;

су хо ња ва је; го во ра је бр за, с крат ким на гла ском, она ко по

нишки. Оче шља на је ка ко су се у оп ште че шља ле Ни шли ке

за вре ме тур ско: с ко ца ком,6 на кри во то ли ко, да јој се до та -

као чак уха, с пус ћу лом7 по це лом фе су, ма ле ном, на врх гла -

ве, с кол ба шем8 цр ним, тан ким а ши ро ким, што јој кри је

угла ђе ну ко су го то во до че ла. За ухом јој је гран чи ца бо сиљ -

ка, за ки ти ла се пред по ла зак у цр кву. Об у че на је у „мо рав

фу стан“ с по кра ћим стру ком, што је озго до на сред гру ди

рас коп чан, те јој се ви ди од срп ско га плат на, прот ка ва на жу -

том сви лом, ко шу ља, ко ју је, ка ко ми ка за, са ма отка ла, са -
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ко што ни бе ше адет, да да, но на на). За ва ли ја22 на на бо је ше

се од ње га – ма ни се!... И на на ми бе ше ја ко уба ва, ама она

не ви се ше на ду вар. На онуј пак стра ну – ту по ка за пре ма

ис то ку – сто је ше у ико но стас Св. Бо го ро ди ца и Св. Ни ко ла,

јер бо ми тат ко Све то га Ни ко лу слу же ше, па Је ру са лим, а

пред ове ја ико не, ете, зар што ми тат ко бе ше аџи ја, го ре ше

кан ди ло дај ма. До ла пи пак што су, ма ни се, не ли ти ре ко:

дај ма опра ни, бе ли, бе ли... У њи си сто је ше ле га ло.

Ле ти и у про лет из ба шчу не ис ка че шем. У ба шчу су: бре

осма ла ци, бре ошав,23 бре шим ши ри го ле ми ка ко слив ке, бре

ка ква ти цвећ ка не је. У про лет: зум бул, ла ле до ри сја ју. Ле -

те: ше бој, ка ран фил, ру жи це, ј’лд’з,24 лан гир25 до ри го ру. По

обор26 се про стре ла тро скот тра ва ка ко зе ле на чо ва. А под

чандије сепечики,27 и у њија гугутке, па кад стану да поју у

пролет у самнување, оно мани се! дојде ти и мило и жално

дори да се заплачеш!...

...ȁ, моје му татку кућа!... а, Ниш! срма ђумиш!28 Убав ли

у моје младо време беше!...

У дел ни ци сам у ба шчу, ра бо тим: пле те шем, ши је шем,

ама по нај ви ше сам би ла при гер геф. Па што по је шем!... Тат -

ко не ме је ка ра ја за по ја ње ни кад, освем ако бе ше у ком ши -

лак бо ле во (бо ле сник), ели ти, чу ва ја Бог, ни ки жал. Ама

заш’? Не сам би ла сер сем ни ти то ли ко ша ша ва та да по јем

к’дȁ си ни што не је за по ја ње.

А к’да бид не пра зник она кој, ели ти не дељ ски дан, тат ко

си је сас бра та ми, ете аџи-Со ти ра, дом’, јер бо т’га бро је ше -

ју па ре што су пре ко не де љу пре па за ри ли.

Тат ко бро ји а брат пи су је; ја си пак пој дем на со как ња

вра та да ви дим – бе ћа ри. Та ман, јад на, пој дем а тат ко ми

чук не у џам29 та ме вр не. Ме не ми му ка, му ка – ш’ћу?! Ш’ћу,

лел ке, ете: ми ло ме да си бе рем глет кам бе ћа ри, к’да не смем

сас њи да збо рим. Ми слим се вр ће је ћи се: „ш’ћу?“ па си ти -

ке та по за ку ћу ајт’. Про ва љим та мо ду вар, па на ме стим око
та гле дам на со как: тра жим да ви дим бе ћа ри Ни шли је, ђок -

си ђу ми шли је...30 О ту го!... А к’да ги ви дим. Бо шке, а оно ми

до бро! до бро! до бро!

Та кој, та кој, па уле го у се дам на е сту го ди ну, и тат ко ме
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ре че. И за мо ли те изи ђе из со бе до ма ћин: не ма, ве ли, во ље

да при ча „при му жи“. Још ви ше се за ва ли на ја стук, на сло -

ни гла ву на ру ку и за гле да се пре ма се би у зид, у јед ну тач -

ку са мо, где, без сум ње, ви де чи тав го ле ми свет свој, да ле ку

про шлост сво ју, мла дост, ра дост...

I

Татка ми беше име аџи-Костадин, мајку пак аџика Коста -

динка. Сас овој искам да почнем, јербо тој ми је шан:13 по

татка ми и мајку ћеш да знајеш каква сам си била. Кућа ни

беше у овуј малу. И она је била како и друге чорбаџиске куће

по Ниш што бе’у: собе, собе, а напред гу голема ћошка.14

Таван гу истина нисак, ама пенџери млого, врата шарена, на

долапи врата шарена и дајма15 све бело, опрано, е, Боже!У

го ле му со бу мин дер ла ци од оро зан и ту гле, у дру ге од да ске,

на пра је ни кад и ку ћа; и по дру ге со бе та кој; по њи’ ду ше ме

и ал-чо ва до ри го ри, и је ста ци та ки, а ши ја ги је ка ко и ду -

ше ме уста-Ми ле, јор ган џи ја. Па ки ли ми, у го ле му пи рот ски,

у дру го ки про вач ки. На пен џе ри пер де та16 ша ре на, од се ле -

ми ју17 па сас пу шке на о кол. На ра фо ви зар фо ви и фил џа ни,

а крај њи’ сто ју ду ње до ри до Ве лиг-дан!... Јор га ни ни све

џан фе сли је,18 на тур ли-тур ли,19 жу ти, зе ле ни, мо дри, цр ве ни,

па на грањ ке, та кад ни дој ду го сти, де вој чи ки, же не, па на -

ме сти мо ле га ла, ако је зи ма у го ле му со бу, ле те на ћо шку, а

оно се ви де ше ка ко ле је јед на сал те чу бар, дру га цве ће сми -

љо во, тре ћа зум бул, че твр та иста ка ко сас бо жур. У ку ћу

теп си је, ка лај ли је, са но ви, го ле ми ман га ли, бак’р, бак’р, па

дај ма све чи сто, ма ни се! По со бе шав да ни20 уба ви, ша ре ни

па го ле ми ка ко ме не к’д бе од се дам-осам го ди не. У го ле му

со бу на је дан ду вар пак ви се ше ми тат ко: на гру ди му ср ма -

ли ја џе ме дан, озгор ке од чо ву фер ме не; око ши ју бе ле је му

се ко шу ља; на гла ву му фес; јед на ру ка сто ји му на тра бо лоз,

у дру гу др жи од ца ра фер ман,21 да се зна је што је бе ра тли ја.
Му ста ћи му цр ни, го ле ми; ве ђе цр не, гу сте и ши ро ке, две ми

очи, ка ко прс’, а влак на гим ду гач ка, па се над не ла над очи

ка ко жал не вр бе над кла ден ци; око пак – огањ!... З’л бе ше ја -

ко, та си има ше од њег’ стра’ на на ми (мај ку не ви ка шем ка -
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па ка ко ка зу јем на Ди ми три ја кол’ко ме ми ло за ње га; по сле
па он ме не овој збо ри. Од тај ми сал и ма ја ње, ни ки дан на

на ну зар се ви де шем ка ко ша ша ва, та си чу што јед но ју -

тро... Од о клен чу, ћер ко, да се чу диш.

Јо ште к’д бе’ чуч ка (ма ла) има ла сам адет да си се бут -

нем у до лап, ели ти да ту рим уво при вра та, та да чу јем оној

што ми се ви де ше ку де ку та ју од ме не. И ћу тек сам си ру ча -

ла за тај по ган ми адет, па фај да ич. И од тат ка сам га из ру -

ча ла бе рем нај ма ло, нај ма ло се дом-осам пут: а тат ко не је те -

па ја че сто, ама кад фа ти да те па, ма ни се! Улег не у ба шчу,

осе че фи дан од дут, ели ни ку сли ву, па ме не те ја ше по фу -

стан, но...

Бе шем у до лап, а на на на Та ску Ма ни ну, при је те љи цу си,

ком ши ку... А што ми је на на сас ком ши лак жи ву ва ла, не

знаш. К’д има ни ко гај ле,35 она га, две ми очи, не ка же на ро -

до ви, но на овуј Та ску Ма ни ну.

Ете и тај дан на на ми та на туј Та ску:

– Мо ри, Та ске, мо ри! Не знам што ми је на де вој че; ни -

што не је баш... Ја збо рим, пи ту јем гу ни што, а она ме сал те

гле да аâ, ка ко, чу ва ја Бог, да си је... Да ли, мо ри, да гу про си -

пе баба-Ма да од ма ђи је, ели да гу во дим у ни ки ма но стир та
да гу ча ти ју од на мер?... Да ли да ви кам За ха ра ћа еки ми -

на!?36 А? Што ми ви каш да пра јим Та ске, мо ри?

Та ска узе та се на сме ја ко ли ко мо же, а ни што не од го во -

ри.

– Што се сме јеш, две ти очи?... Обра зи гу бе’у ка ко ру жи -

це, а с’га...
Ова ја се па на сме ја, па ви ка

– Еј, мо ри аџи ке! Одр те ла си, ете, а за по ни ку ра бо ту

јоште си аџа ми ја. Што ти је на де вој че? Ни шта. Ма је се у

ми сал сас Ди ми три ја, за тој те не чу је; коп не је за њег’, за тој

не је цр ве на... Заш’ не пра ји те свад бу? Што је на аџи ју? Ђо -
јем има мло го де вој чи ки, па му ова ја не је има ла сас што да

на пра ји че из37 и да ста ше.

А је дан дан, пак, се де је ћи у ба шчу при гер геф, ми сле -

шем: ка ко ете ти га Ди ми три је та аши ћа ре на со как ња вра -

та, па т’г у обор – тра жи тат ка ми: па ка ко уле зе у ба шчу при
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т’га да де за Ди ми три ја Ђо ши но га, ћур чи ју. Ич ме и не пи та,

а да де ме. Та кав ни адет онаг бе ше.

Да де ме за Ди ми три ја... Ту го! Што си па бе ше тај Ди ми -

три је! Ви сок ка ко то по ла, убав ка ко цвећ ка, па здрав; ли це

му бе ло а ко са, ве ђе и треп ке – црн ибри шим! Пу сте онеј

треп ке! Ду гач ке, гу сте, та си му ис под очи пра ве ше ју ла до -

вин ку дај ма. К’ да би пак по гле да ја у чо ве ка, из очи му там -

ни на иде ше. А они ја пу сти му ста чи ки сал те га бе’у ж’ну ли;

уснич ке му се цр ве не ју ка ко лис’ од ка ук ђул ру жи цу, а зу би

бе ле ју ка ко ја га њич ки у тор љак!31 Убав бе ше, па се уба во и

но се ше. Дај ма си је на чо ва ли-че ши ре, узац ке, иша ра не сас

гај та ни низ бу ти не, око џе по ви и око но га ви це, а ша рен, сви -

лен тра бо лоз за фа ти ја га од џе по ви до ри до под па зу ке. Под -

ко лен ке му сви ле не, ша ре не, па сас пус ћул чи ки. На гру ди

му џе ме дан сал те ср ма. Пре ко џе ме дан зла тан син џир од сат,

де бел ка ко ма лић. Озгор ке је у до ла му ка ко Грк; на гла ву му

фес исти ка ко у Тур ци што је, а на но ге, и зи ми и ле те, бе ле

ча ра пе и ро ган ли је ја ре-пу ти не...32 Убав бе ше ја ко!...

Тат ко ме да де за њег’ у ме сни це у ре до ва ту не де љу, а

била сам под ни шан33 чак до Ми тров дан.

Ви ђу ва ла сам се сас Ди ми три ја сва ки ч’с у сви до бри и

не дељ ски дни, јер бо ни до о де ше сас ку ма ши ни и компшје,

ете сас До ру Ми ти чи но га, Ши шка-Ко сту и Ђор ђа Ћур чи ју...

До о де ше. По ни ки пут фа ћа ше си мом ча ди ја оро... Игра ше -

мо, ја и он, ама не је дан крај дру го га. Ја си играм, до ри лет -

кам, ни што ме из ди за на го ре, а и са ма не знам што је,

н’умем да ка жем, ми ло ме... Дој ду си по ру чак јед наг, а не

ви дим к’да се ст’мни. А к’да ће си ви ће пој ду, а ме не ме жа -

а ал!... смуч ни ми се, ст’мни ми се, ама не ми се ст’мни од

там ни ну, но што ће си иду...

К’да отид ну, ја си се у ми сал сас ње га ма јем. Кол’ко се

ни ки пут за ма јем, не си чу јем на ни но збо ре ње. Чу јем, ама

не знам што ми збо ри. К’да ме по ни ки пут вик не ја ко: – „Еј,

мо ри Ма ри јо! Што ти је?“ Ја до ри ка ко да се раз бу дим, и

ско ро се сло вед нем та си ни што ђо јем до ка чим, а у ли це

сам, по зна вам, ста ну ла ка ко пан џар,34 јер бо срам има шем од

на ну ми. Ми слим.... Мо ре што ти не сам ми сле ла! Ч’с по ч’с,
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Па из ле го, ми сле је ћи се: „Ш’ћу?... Ћу га на га зим. Ама

ка ко?... К’да?...“ Туј се се ти што не сам збра ла фил џа ни. „А!

Сг’а ћу... Не!... Мош’ си по ми сли да сам бе срам на, и кој зна -

је заш’ му сту пам на но гу... Ћу га на зга зим... Оћу. Ту го, ако

за па зи ни ки! Ако ви ди дру сто му... До ра Ми ти чин баш је

при ње га...

– Ма ри јо! – вик ну ме на на.

Уле го јед наг у со бу.

– Фил џа ни! – ре че на на, па по гле да баш у Ди ми три јев

фил џан, мрд ну сас гла ву мрв ка на го ре и по ди же ле ву ве ђу.

Пи шин узе фил џан од До ру Ми ти чи но га и они ја дру ги,

па пој до на ку де Ди ми три ја... У ср це ми ти ке ни што при туп -

ка, уз обра зи ми се ука чи огањ: не знам к’да му дој до – по -
кри ше му се но ге сас мој фу стан... на га зи га!... А он? Не ме

по гле да, но спу шти очи та у зем’!

К’д опа зи овој, две ми очи, ћа да пад нем. Обр ну ми се и

со ба, и Ди ми три је во дру сто, и Ди ми три је – те шем да ис пу -

штим фил џа ни. Из ле го из со бу спо ту ра ју ћи се ка ко пи ја на.

Стра’ има шем од дру сто му, од на ну ми... Срам ми дој де...

Ни ка ко ми се учи ни, две ми очи, ка ко да сам Ниш по а ра ла,

ка ко да сам ни ко га уте па ла. Са ма си се на се бе учи ни ка ко

ај дук, исто ка ко ка тил... Ту го, мај ке, што на пра ји!... Пи шин

ми бе ше му ка, а по сле ми дој де кри во, ра ср ди се и узе да

збо рим са ма по ку ћу: „Бо жном му шко, а сра му је се. Сра му -

је се у тат ко ву ми ку ћу, пред на ну, а ни што да из лег не на на,

ели к’д би ме ни што сре ја у ма а лу, он би ме: ем гле да ја, ем

би се око ме не за де ва ја, ка ко и дру ги бе ћа ри сас де вој чи ки

што рабо ти ју.“

Пу сти аџа ми лак!

К’дȁ је оти ше ја дом’, зар се за ми сле ја што сам га на га зи -

ла та је јед наг пра ти ја чи ра ка43 и де те, бра та му нај мла ђе је -

га, та да ме на со как ња вра та из ви ка ју... Из ви ка ше ме, и де -

те ре че:

– Ете, пи ту је ба та тра жиш ли ни што од њег’?

– Ка жи на ба ту што не сам ни шта тра жи ла, – рек ну, па узе

та обр ну гла ву: чак ми срам дој де од де те и од чи ра че, ка ко

да и они зна ју што сам ура бо ти ла. А за тва ра је ћи со как ња
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ме не, а ме не ми при и гра у ср це баш под ло жич ку, та не мо -

га да му се диг нем; а он, ете, ка ко сло вед ну се – да ме по љу -

би, а ме не ме пи шин38 стра, а по сле по ми сле: „нак ме по љу -

би.“ Он пȁ не ка, ме не ми ме рак ама кр шим ћер дан.39 Та кој,

та кој, па ка ко пре ва ра ме по љу би ме, а ја рип ну... Исти на
сам рип ну ла и ди гла ру ку да си обри шем оној ме сто ку де ме

по љу би ја, па ти ке спу шти си гу: жал ми дој де да се бри шем,

жал, жал, ка ко да је исти на...

Ако се уба во об у чем: „заш’ га не ма, да ме ви ди!“ Ако на -

на ми на пра ји ни ку уба ву ман џу40 ја пи ту: „заш’ га не ма, да

руч ка!“ Он да ру ча, а ја ич: си та ћу сам к’да си глет кам ње -

га...“

Ја ње га гле да шем, а он ме не... Сра ме жљив бе ше, е Бо же!

Сра ме жљив. До о де ше, до о де ше а ич ме не кте ја по гле да.

Гле да у му жи, у на ну ми, овам’, онам’, – а у ме не ич.

К’д у је дан пра зник, баш бе ше Ве лиг-дан... Не је... Јес’,

та кој, Ве лиг-дан, он до ше ја сас они ја тро ји цу, дру сто му, а

ја, ка ко сва ки пут, при не со да му пре да дем ши кер ле ме и во -

ду.

Он узе а не ме по гле да.

Пре да до му и ка фу. Не!

Му ка ми, му ка! Ш’ћу? А бе шем си, пан тим ка ко да је би -

ло ју чер ке, у шал ва ре и фу стан што ми он на пра ји, за Цвет -

ни це, к’да идо на Пан та леј да се при че стим. (Онаг ми је теј

аљи не пра ји ја, а к’да се вр ну из цр кву нај до дом’ пу ну теп -

си ју вру ће ме ки ке: пра ти ја да ги из ру чам сас же не и де вој -

чи ки, за тој што сам се при че сти ла).

Ете у теј њи го ве аљи не би ла сам, па ми дој де ми ло да ме

по гле да и да ви ди ко ли ко сам уба ва, а он...

Се ти се ни што. Ћу да на пра јим да ме по гле да, не ма ча -

ре...

Ула зе је ћи у со бу и со бу ва ју ћи па пуч ке при вра та на оро -

зан, узе те се ђо јем со пле то. Јо о ок! Не ме по гле да!

По сле оде је ћи по ку ћу, се ти се што До ра Ми ти чин пра ве -

ше ци га ру, та ско ро пој до у со бу сас ћи брит.41 К’д дој до при

њи, ис пу шти мак суз42 ку ти ју, сло вед не је ћи се да гу до ка чим

фр љи очи у Ди ми три ја. Не ме по гле да!
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Ка ко онај јед на бе ше:

„А, бре, Ми то...“

Не је та кој.

„Заш’ си, Ми то, та кој...“

Јок, не мо гу, овуј сам за бра ји ла. Овуј не знам. Че кај дру -

гу ако мо гу... Че кај...

„Збо ри ла си дат ка с Ми ту,

Дат ка Ми ту пи ту ва ла:

Заш’ си, син ко, по жу те ја?

Заш’ ти, да дип, ве ђе...

Зап гго су ти ве ђе...“

Та кој ни ка ко бе ше, ни што за ве ђе, ама... У, че до, што су

му би ле ве ђе! Ка ко ци јав ке... Све сам теј за бра ји ла. Мо гу,

ама не це лу... А! Че кај ову ја, њу ма ћу да зна јем баш од крај

до крај.

„А, ту го! ле ле! мој Ди ми тра ћи! 

Ја ко ме ми ло, ете, за те бе!... 

Ле ти ми, мо је сла веј-пи лен це, 

Ско ро пре ле ти ти ја со ка ци,

Та си ми над ни тат ку у ба шчу,

Та си ми ста ни на ђул цр ве ни: 

Пој на де вој ку, на Ђул-Ма ри ку, 

Дор ми те, пи ле, она не фа ти 

И у па зу ке сво је не ту ри,

Да те са ку та, пи ле, од ро су – 

Рат ћеш си сни јеш до ри до зо ру...“

Не ма ви ће.

– Ма ша ла, Ђул-Ма ри ке!

– Ашко сум, Ђул-Ма ри ке!

– Бре! Бре! Бре! – што ти је уба ва! И још јед ну зна јем, баш

од крај до крај.
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вра та, ми сле ла сам: „ȁ, куч ка! да би куч ка! – заш’ да га на -

га зим?... Ш’ће ми рек не за овој к’да се уда дем за ње га?...

Ако ми ни што рек не, ја ћу па да л’жем... мо рам да л’жем.

Ете оћу си га сл’жем ђо јем чу де је ћи се: – „Кој? Ја сам те те -

бе на га зи ла?! Не је, мој Ди ми траћ; јо ок! Ка ко па да те на га -

зим?“ Рек не ли ми ме не па:„Је си,на га зи ла си ме.“ Ја ћу ње -

му: – „Не знам. Мак суз знам што не сам тој на пра ји ла, а она -

кој, кој зна је, бел ки...“44

Та кој. Ми на пред има ше мо срам, а с’г. Дор је де вој ка под

ни шан не се ку та но се во ди сас мла до же њу, иду од ма лу до

ма лу, од со как до со как, ка ко бож ја ци. Иде је ћи та кој са -

мач’чки, гле да је ћи се, збо ре је ћи све што ис ка ју – из го сти ра -

ју се; а кад се вен ча ју не су та зе но ба јат: ви ду се је дан дру -

го му ка ко ћу фли ја45 си ре ње.

Дов де, слу ша ју ћи Ђул-Ма ри ки ну при ка жњу, са мо се по

кат кад осмех ну смо, а ов де се гла сно на сме ја смо. А Ђул-Ма -

ри ка:

– Заш’ се сме је те? Не ли је та кој? Пи шин има ше мо срам,

а с’г... Чу ва ја Бог!...

У про лет Ђо ша, све кар ми иде ше у лој зе сва ки ч’с, па

про ла зе је ћи кроз по ље на бе ре ја глич је, ку ку рек, ма чи цу, љу -

би чи цу, на пра ји си ки ту па си гу мен’ до не се. Трг не ме уз се -

бе на мин дер лак, и збо ри:

– Ела, мо ја сна јо, да те за ки тим!

Он узне та ме ки ти, а ме не ме ми ло, е Бо шке! Ми сле ла

сам: „к’дȁ ћу сам ти у ку ћу? К’дȁ?...“

У ју тру се ра но диг нем та по ме тем и су до ви из ми јем, па

сам ве се ла ка ко пи лен це на грањ ку. Ми јем су до ви и по јем,

ме тем ку ћу и по јем, по си пу јем цве ће и по јем: ми ло ме што

ми све кар до о ди ја и ки ти ја, па за то ме обр ну ло на по ја ње.

Ако пак, бла га ћер ко, че до, пи ту јеш што сам по ја ла, не

знам... што не сам... сва што. Ама не мој да рек неш да теј пе -

сме има ше ниг де, у Ниш ели у Ле ско вац... По је шем си ја са -

ма она кој, Ди ми три ју по је шем. По јем уба во, крот ко, стра’

сам има ла од тат ка, срам од на ну... Ту го! По јем на Ди ми три -

ја. Ако му пе сма не ма, ја си му гу ва дим од се бе. По ја ла сам

му мло го, мло го, а у па мет ми сто ју сал те још ни ко ли ко...
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ша осу ши ла; и на ка ни до не се Вас ка по каф че.

– И те бе ти фа ла, Се вет ке! С’га сам и за ви но и па за ка -

фу.

II

Ђул-Ма ри ка овла жи гр ло ко ми ња ком, па узе ср ка ти ка ву,

ко ју нам пре да де „ашчи ка“ Вас ка. Кад по пи ка ву, по че, и то

ме ни го во ри, при јат но, и ти хо, као да кри је од оста лих.

– Јес’ па, че до. Ка ко ти ис при ча’ та кој си је би ло: ама

онаг се је зна ло и за гре’ – и па за срам; а с’г?... На пред к’д

иде ше мо у цр кву, иде ше мо за тој да си по мо ли мо Бо га и Бо -

го ро ди цу и Бож ји ан ге ли. К’да ће мо у цр кву, а иде ше мо че -

сто, стар ке пак сва ки пра зник и не дељ ски дан, пи шин ће мо

на амам; а спре ма тај дан, к’да ће мо у цр кву, спра ји мо што

ни тре ба за ју тре дан: уго тви мо ни што (ако је зи ма за ви је мо

сар му од ку пус ели на пу ни мо тур ши ју по при ку), спра ји мо

ру чак. Ко ја се пак че шља ше крот ко, она си за ви је кол баш и

ко цак јо ште у ве чер, па до бро вр же гла ву; а ју тре ниг де

слун це, на њу ма си је чи ста ко шу ља, аљи не, уз образ бо си -

љак; и на ште ср це, па ајт’ та сас ком ши ке у цр кву. У цр кву

се кр сти мо, стар ке пра ји ју ме та ни је, љу би мо ико не, мо ли мо

си Бо га ка ко при ли че к да си је чо век у Бож ји крам. Онаг си

при ми мо на фо ру, из ру ча мо гу, и па по не се мо на ни ко га

дом’; а пу шти ли се ви ће цр ква, т’га за ре ди мо по при је те љи -

це, по ро до ви: там’ си не че ка ка фа, па и ра ки ја. Одо тле ајт’

та дом’ на ру чак. Та кој си на пред бе ше.

– Јес’ па, – ве ли аџи-На ста си ја, ћу тљи ва и озбиљ на ста -

ри ца, мно го ста ри ја од Ђул-Ма ри ке, – ете, на пред све та кој

бе ше, ама ја ви ће не збо рим. Пи шин збо ре шем, а мла ди ња

ме фа ћа на при сме’?

– При сме’! И њим’ ће ги се при сме ља ју њи ни мла ђе ји, а

и ми ги се, ете при сме ља мо, јер бо отид ни с’га у цр кву па

сал те се ји ри: што смо кри сја ни, жи ва ми че да, не се по зна -

ва! – „Жу, жу! Бре овој! Бре оној! Бре пра ји ла сам аљи ну;

бре у ко га си ку пи ла ша шир: бре ис ка ра ла (ис те ра ла) сам

слу шки њу: бре кој те пе ре; бре пра ји ла сам слат ко; бре ва -

ри ла сам цр ве ни френ ци;46 бре...“ Да про шћа ваш јо ште
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„Ни шан да де Ди ми тра ћи На аџи ску Ђул-Ма ри ку.

Дру сто си је пи ту ва ло,

Пи ту ва ло Ди ми тра ћа,

Пи та ја га Ши шко Ко ста,

Ми ти чин га До ра пи та:

А бре, Ми то, две ти очи,

Ми лу јеш ли Ђул-Ма ри ку?

Од го во ри Ди ми тра ћи:

Заш’ пи та те, две ви очи?

Не л’ ви ди те што коп не јем,

Кај у про лет снег што коп ни?

Дру шке су си пи ту ва ле,

Пи ту ва ле Ђул-Ма ри ку,

Пи та ла гу Чуч ка Си ка,

Зој ки на гу Кра са пи та:

А, Ма ри ке, две ти очи,

Ми лу јеш ли Ди ми тра ћа?

Од го во ри Ђул-Ма ри ка:

Заш’ пи та те, две ви очи?

Не л’ ви ди ге што че зне јем,

Ка ко ду ња пре ко зи му?“

Овај си је то ли ко...

– Ма ша ла, Ђул-Ма ри ке! Опет ма ша ла!

– Ашко сум, Ђул-Ма ри ке! Сто пут ашко сум!

– Бре! Бре! Бре! с’га ти је још по уба ва!

Сал те јо ште јед ну... Кра тач ку...

„Ла ли ми, ла ли, мој Ди ми тра ћи:

Ја ћу да по јем, ти да ми спи јеш 

На ме ки је стак – бе лу ми ру ку 

Од по ве че ру до ри до зо ру...“

За чу се пље сак дла но ва као у ка кву ве се лу ха ре млу ку,

кад се раз дра га ју бу ле пе смом ко јој је при пев: Оф! опет

оф!...

А до ма ћи ца се по ди же и ве ли:

– Фа ла ти, стрин ке!... Ај де с’г ма ло вин це, јер бо ти се гу -
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ко по по ви, све по књи жач ки по ју – во ду му чес’ што је аџи -

ја; а отид не ли ви ће тат ко, мак суз отид не бо жном да спи је, и

сас ње га још по ни ки стар чо век, род ли, ку ма шин ли, мла -

ди му жи сас ба та-Со ти ра – ма ни се! А ће мен че џи је50 не ги

има: да не игра мо та да по га зи мо Све ти... Ниш, ср ма ђу миш!

Ни шли је, сев да ли је! И бе’у за го сти, и с’га су па. Освем ако

ни ки не би мо га ја, ако си је си ро ма чо век. Ама и онаг... Си -
ро ти ња си је си ро ти ња, кол’ко је и ка ко је мо га ла, а чор ба -

џи је... Ја с’га ка зу јем ка ко слу же ша ју Све ти чор ба џи је; а и

аџи-На ста си ја на ка ти ка же, јер бо аџи-Ђо ка, тат ко гу, је дан

бе ше; и аџи ја, и чор ба џи ја, и бе ра тли ја, не ли ти ре ко, је дан.

– Је дан. Ама аџи-Ђо ка, тат ко ми не слу же ше Све ти та кој.

Он па пред Све ти пре не де љу тра жи од на ше га по па да му

ис пи ше си ро ти њу из сво ју ну ри ју. На си ро чи ки без мај ку

спра ји мо ко шуљ ке, без оца ан те ри ке, на удо ви це па пу че, на

ста ри љу ди је ме ни је. А на Вар ва ру две же не ме су леб’: по

по де сет ле ба уме су; на Св. Са ву го тви мо: ман џе, ман џе, мо -

ру ња де бе ла и бе ла ка ко си ре ње. По онуј по по ву ар ти шку

раз де ли мо... На Св. Са ву све по си ро ти њу ис пра ти мо, а на

Св. Ни ко лу при со фру са ми сед не мо; јер бо аџи-Ђо ка, тат ко

ми зна ја је на ус’ фр си овуј пе сму:

„ Слу жбу слу жи Све ти тељ Ни ко ла,

Слу жбу слу жи и па сла ву сла ви,

Зов ну ја је ма ло и го ле мо – 

Све по по ви и све ка лу ђе ри;

Све ћу па ли, све ћа му се га си:

Три пут му се све ћа уга си ла.

Па ис ко чи та си мај ку пи та.

„Ко га ли смо, мај ке, за бра ји ли? – 

Све смо зва ли ма ло и го ле мо – 

Све по по ви и све ка лу ђе ри.“

Мај ка му се тТа до се ти ла:

„За бра ји мо Ану удо ви цу,

Удо ви цу с де вет си ро чи ки!“

К’д је до шла Ана удо ви ца,

Удо ви ца с де вет си ро чи ки – 

Са ма се је све ћа за па ли ла.“
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дрењ ке!... Отид ни у цр кву она кој, она си је пра зна. На Цвет -

ни це ели ни ки дру ги та кав пра зник – пу нач’чка, и тој нај по -

ви ше же не! За што? Што су у но ве аљи не и ша ши ри, ели ли -

ба ди ки, за тој. А ни ки де вој чи ки што су бе срам ни, ма ни се!

Е га би ви де ле к’да уоду у цр кву офи ци ри, обр ну на ку де

вра та ли це а на ку де ал тар... опро сти ми, Бо шке, из ру чам

те!... А па што су по ни ки му жи по га ни! Обр ну гла ву од на -

траг, па ти ке сал те по же не. Да ли је свет ста ну ја то ли ко бе -

сра ман, ели ша шав?

– Не се ср ди, стрин ке!... Ај де јо ште ча шку, – ве ли до ма -

ћи ца, и по слу жи пр во аџи-На ста си ју, па та да Ђул-Ма ри ку.

– Здрав си, Се вет ке!

– Дал ти Бог, Аџи-На ста си јо!

– Ај де! Здрав си, Се вет ке!

– Да си жи ва, стрин ке!

– О, хо, хо! Ко ли ко је сту де но до ри у зу би уда ра... А ка ко

пак на пред слу же ше мо Све ти? Дој де ли ви ће, а ми јо ште од

По ве чер ње ели чи ра че ели де те та сас здра вицу: је бри че ра -

ки ју и ча шку по ро до ви, по ку ма ши ни, по при је те љи ели

ком ши је, ви ће ко га ис ка мо да ви ка мо – да за по ве да ју у нас

на По ве чер ње на ве че ру, и ју тре дан на Све ти на ру чак, на

ве че ру... Три дни, две ми очи! Ду гач ка со фра ич се не ди за.

Ру ча ју, пи ју за Све ти и по ју. Ман џе,47 ман џе! јок чор ба, јок

шке та,48 ку пус и ме со, на ут и ме со, баб ње, ка па ма, под ва рак,

пу ње те ћур ке, пр же ни пи ли ки, на р’жањ, пе че ни пра сци,

ели ја гањ чи ки, к’да си је на што вре ме, па ба ни ца, па нај по -

сле си ре ње. Ман џе, ман џе! У нас је пак Све ти по сан, та, да

про шћа ваш, ри ба – ма ни се!... А што па мо ја на на го тве ше

са ба зор ску ман џу, ба та! Има ше мо ашчи ку, ама у зо ру на на

ми иде у му твак та уго тви пи лав ели јуф ку: теј су си ман џе

од вре ме за зо ру. У зо ру, две ми очи, ру ча ње, ка ко што пра -

ју Тур ци уз Ра ма зан сас су фур. А тат ко з’л, з’л, а за го сти ка -

ко и сви Ни шли је – до ри... Узне та на ни ко га од нас у ку ћу

усуј ле49 на ре ди да ту ри на со как ња вра та ка та нац, да не

отид не ни ки та да рас ту ра дру сто. А ко га ће да пу шти, кој

узне та се за ку не дек има дин ра бо ту ели на ду ћан, ели ви ће

ку де би гу има ја. Дор си је тат ко при со фру, а го сти му жи ка -

70



ри пче ни ца за гро бје... Ке ва Ко ци на вен ча ла се у ме сни це, а

јо ште не је да ла Ва чи ни це ни кр ше ну па ру ки ри ју. Ва чи ни ца

се ср ди; у! па ће се ср ди же на, па. Ете, за ви ка ла Ва чи ни ца

ју чер ке: – „Ту го, Ма ри јо! Ша ша ви ли су ми ки ри џи је, што

ли? Вен ча ше се па јед наг оти до ше у стран сто у Ћу при ју,

при мла до жењ ски ро до ви, па с’га се вр ну ше а ме не ки ри ју

ич. А и ка ко ће ми да ду, кад су по ар чи ли у стран сто све, па,

ви ка ју же не, и мла до жењ ску пла ћу за три ме се ца.

– И ја си зна јем све тој, ама не збо рим. Ете заш’ да ме фа -

ћа ју у при сме’?

– Ћу да збо рим. С’га си је, рот ке (ро де), че до, ре зи лак, и

сва ко чу до, сва што. На је дан бал сал те го ле... Ру ке, гр би на,

па зу ке – на мег дан; а му жи гле да ју ка ко ма чо ри и сал те увр -

ћу ју му ста ћи... Сва што! Пи шин си зна до мо сал те за оро, а

с’г? Узну та се по дво ји ца обр ћу, ка ко ко њи на гум но уз вр -

шид бу. Же не се сте гле та ги очи иска чу, па к’д ги пу шту му -

жи, а оне брек ћу ка ко ле те жи ви на за во ду. А по ни ки од му -

жи узну по јед ну, по две, оне ја сас ко је су игра ли, та ги спа -

ци ра ју, ка ко пај тон џи ја ко њи к’да му се умо ру...

– Хо! хо! Хо оо!

– Јес’ па! Јес’ па!...

– Еј, ба ба-Ма ри ја!...

– Заш’ се сме је те?! Што ми ви каш, че до, еј, ба ба-Ма ри -

јо? Не ли је та кој?... И за ва ли ја54 Со тир тер зи ја бе ше на бал,

а бе ше к’скан џи ја55 та ма ни се. Не му оти де до ма ћи ца ни при

мај ку са ма, а на бал: фа ти гу је дан па гу во ди, во ди. За ва ли -

ја Со тир тер зи ја гле да, а по ме ши ну му се сал те пре ту ра. Та -

кој, та кој, па ти ке ме не:

– Ту го, ту го, Ма ри јо! (не ме ви ка ше ни не ве сто, ни ти

пак... дру сто смо би ли). Ту го, Ма ри јо! Не да ва шем да ми до -

ма ћи цу сла веј ни ле по гле да, а с’гȁ сам гу, да ми про шћа ва

тво је ли це, ста ну ја пе зе венг: до ве до гу ов де ка да гу спа ци -

ра ју ја бан џи је56 му жи, а ја... Окло пи ја сам уши ка ко мо га рац,

па сал те глет кам.

– Хо! хо! Хо об!

– Јес’ па! Јес’ па!...

– Цр на, ба ба-Ма ри ја!
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– Ашко сум,51 аџи-Ђо ко! Та кав си Све ти Бог нај ви ше ми -

лу је! – уз вик ну ки ра-Та на, же на Ђул-Ма ри ки них го ди на,

ком ши ка на ше при јат не до ма ћи це, ула зе ћи. Ви де ле смо где

про ђе кроз ка пи џик, али ни смо зна ле да је не ма к на ма за то,

да не би пре ки ну ла ста ру Ни шли ку, аџи-На ста си ју...

– Јо ште по ча шку. Ај де и ти ки ра-Та но...

– Фа ла! Здрав си ком ши ке!

– Да си жи ва!

– А Све ти слу же ше мо сва кад, – опет по че Ђул-Ма ри ка. –

И у ко ју је ку ћу бо ле во, и уми ра ње ку де је не је би ло без ко -

лач и све ћу. Аџи-То дор, уј ка ми умре на Во ди це52 а на св. Јо -

ва на, Све ти му – поп си је па се ка ја ко лач. Две ми очи, та -

кој!... А с’г? Ни ве че ре ни па руч ко ви ни са ба зор ске ман џе,
у вас; у нас си је јо ште ка ко што бе ше, и па ће си бид не, да

смо жи ви, и ви да сте си жи ви, да Бог дâ! Ве че ре и руч ко ви

не ма, но ти ке мрв ка овој опој, па из ку ћу у ку ћу, и па га не

слу жу. Фа ти ја му же ну лад к’да се вр ће ше од бал, па гу мрв -

ка б’цка у сла би ну, а он јед наг та у но ви не: „Не ћу си мо гу

сла вим сла ву, јер бо имам у ку ћу бо ле во.“ Јаз’к53!...

– Ви каш, Ма ри јо, у на шин ци не ма. Па не ли јед ну го ди -

ну ту ри у но ви ну и кир-Ни кол чин унук: што не мо же да сла -

ви!

– Има с’г и ме ђу нас, аџи-На ста си јо. Ама ови ја не раш -

чо ве чи ше, – ре че Ђул-Ма ри ка и по ка за гла вом на ме не,

осмех нув ши се, да ме, ва ља да, не увре ди.

– А ко ји је њи раш чо ве чи ја. И они не су би ли та ки од вре -

ме, – го во ри ки ра-Та на.

– Не су! И па ви кам: не су би ли та ки. Кој ли не раш чо ве -

чи, ту го, Бо шке?! – за вр ши аџи-На ста си ја ту жно, чу де ћи се.

А Ђул-Ма ри ка:

На пред ако се пра ви свад ба, бе рем си је свад ба, а с’г?

Пред ру чак гу поч ну, у ве чер свр шу. Јед ни ова кој, а дру ги:

со бај ле у цр кву, па ајт’ та на шта ци ју: ту пе, ту пе! ту пе, ту -

пе... Из руч кам те, Бо же, од Шва бу ли је овој? Од Тур ци не -

је. Мла до же ња и мла да не ве ста отид ну, а у квар тиљ ги ни -

што! Ни по ја ње, ни сви ра ње, ни игра ње: глу во ка ко да се ва -
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да ју ћи јој да уста не.

– Ка ко па да идеш?! – ре че ки ра-Та на.

– За мо ју љу бав, ба ба-Ма ри јо! – уз вик ну Јо ла.

– За мој атар, Ђул-Ма ри ке! – уз вик ну и она ко јој је ста ра

до сад при ча ла, и уста де те је у ру ку по љу би.

– Че до, за твој ат’р... Што знам да пра јим...

Она оква си гр ло ви ном, и при пре ма се, на ме шта се на

мин де ру, ис ка шља се. А ме ни ми ло; у ре пу ње не при по вет -

ке, при ка жње ње не, ви де ла сам пу но ле пих бо ја, као у ре пу

па у ко ву: гле дам њу, као не ве сту, ле по об у че ну, на ки ће ну, за -

ру ме ње ну од сре ће што већ јед ном од ла зи сво је му Ди ми тра -

ћу. По сле је ви дех као не ве сту ско ро до ве де ну, где ис пра ћа

Ди ми три ја „со бај ле на ду ћан“ и гле да за њим с пу но љу ба -

ви. За овим је спа зих пред ве че крај „со как ња вра та“, у авли -

ји, где из гле да сво је сла веј-пи лен це, Ди ми тра ћа, да јој до ђе,

и да јој спи је на ме ком ја сту ку, бе лој ру ци „до ри до зо ру“...

Ја сам ви де ла ово, а она ми при ка за ла!...

III

Зар што до о де ше ско ро, ско ро, зар што бе ше убав, уле зе

ми Ди ми три је у ср це та кој ка ко не ће да мо же да из лег не из

ње га ни кад.

А, Бо шке, из ру чам те, заш’ си ми да ја оно ли ки ми лос’ за

Ди ми три ја, заш’? Кад сал те про збо ри, при чу ка ми ни што у

ср це ка ко сат. К’д се на сме је, у там ни ну ме слун це огре је!...

Убав бе ше он, ама и ја сам си би ла ја ко уба ва. Па мо је уба -

ве аљи не! А к’д ће он да дој де, по сат се обу ку јем, и све сам

спре ма огле да ло. За ра ди уба ви њу по че ше да ме ви ка ју: Пе -

ру ни ка-Ма ри ка; а по сле по крат ко, и по уба во: Ђул-Ма ри ка.

А од ђул, ру жи цу, има ли ниг де у свет цвет по у бав?...

А к’да ви ће пред Ми тров дан, по че се свад ба. По че ше гу

у че твр так, ка ко ни бе ше адет, и тат ко и па све кар ми.

Вик ну мо ком ши ке и ро до ви да за по ве да ју на квас’ц.
Со бра ше се.

У јед но наћ ве за ме си ше два те ста, јед но је мо је, дру го

мла до жењ ско; и оба пре ти сну ше озгор ке сас пе сни цу, а ту ја

куд су пре ти сну ли ту ри ше у мо је ду кат, у њи го во пр стен, вр -
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– Заш’ се сме је те, две ви очи? Заш’ сам цр на, рот ке, че -

до? Не је ли та кој. Ре зи лак!... Нит’ се зна за гре, нит’ за сра -

му ва ње; за ни што се не сра му ју... На пред к’д чу је мо да си је

ни ка не ве ста има ла де те, ми уз не мо та се за чу ди мо, јер бо је

ку та ла,57 ку та лаи од сво ји до онај сат. А с’г: ста не ли те шка,

не прој ду две-три дни, па цел град зна је. А чо ве ку, дру га ру

си али се (ма зи се): бре ђо јем бо ли гу овој, бре бо ли гу оној,

бре ме ши на, бре кр сте ти на, бре ло шо гу, бре не мож’ ни што

да ру ча – сал те би ру ча ла ки се ле кра став це. А чо век пак...

ђо јем зна ју чко љу, учев ни, а за по ни што с’га њи су му жи,

две ми очи, ка ко де ца, оч’с ги же не пре ва ра ју. Не је ка ко на -

пред: ће си звек не на же ну, па што бид не нак бид не. С’га:

ста ну ла те шка има две-три дни, а чо век гу не да ва ни што да

ра бо ти, ни ти пак да по ди за; и ско ро за ки се ле кра став це, за

грој зе и му шму ле из тур ши ју – стра га ако не до не се што од

њег’ иска ско ро, она ће си из би је...
– Хо! хо! хо оô! До ста ви ће, две ти очи!

– Јед на при ме не у ком ши лак вен ча ла се пред сир ни це, а

ви ће од к’д од к’д вик ну Ма лу Пер су, што на у чи шнај дер лак

у Жен ско Дру сто, та гу са ши ни што од ба сму,58 ву не но ли је,

ша ре но, сас пан тљи ке, ши ро ко ни што ка ко анам ске узун-ан -

те ри је,59 сал те не је ка ко ан те ри ја ду гач ко, но си је та кој до

под ку ко ви. Са ши гу тој, да но си што си је ђо јем две-три дни

те шка, да се не сте за, та да не из би је...
– Хо! хо! хо оô! До ста, жив ти Бог!

– До ста и ја ви кам. Пи ла сам си вин це, по пи ла каф че, па

с’г да идем.

– Ка ко да идеш?! А при ка жњу? – уз вик ну до ма ћи ца.

– Гла ву сте, Се вет ке, на при ка жњу ми чу ли, а реп... Што

ви тре ба реп?

– Реп за ка чи оно му кој си је за реп: нам’ ни при ка жи крај

на при ка жњу.

– Јок. До клен ме је би ло ми ло, при ка зу ва ла сам. С’г ћу си

идем, – ре че и узе ку шак, каф тан.

– Не си ша ша ва та да идеш к’да не при ка за на при ка жњу

ти и реп, – ве ли аџи-На ста си ја.

– Не мла ти се, стрин ке, жив ти Бог! – збо ри до ма ћи ца, не
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ти њу. Тој збо ре је ћи узе по сип ку, па се над ле же на њу ма ка -

ко скр шен ду вар на по тир њу, јер бо од го лем стра’ за че до,

бе ше гу при туп ка ло под ло жич ку. -

А к’да се на квас’ц из и гра мо, же не си по се да ше да ру ча -

ју руч’к туј на ду гач ке со фре, а ја си пак ру ча сас де вој чи ки

у са ра ча ну.

Ју тре дан, у пе так, бо ја. Мла до же ња си ми пра ти со бај ле:

пе шти маљ, си ла џак, ша ми ју, ша ми ју за вр зу ва ње гла ву, ка -

ну, бо ју, тас, че шаљ, лиф, са пун... Ке шке63 да је за бра и ја да

пра ти са пун! Ке шке!...

У ве чер ми ту ра ју бо ју, и по ју:

„Уба ва, до бра де вој ко,

Не жа лиш тат ка и мај ку!

Ту ђа је ку ћа, де вој ко,

Ту га го ле ма, де вој ко.“

Же не по ју, а ја бо жном пла чем и бри шем слу зе сас је глак.

Адет бе ше да се пла че, а ме не ми се ни што не пла че ше, зар

што сам мло го би ла под ни шан, да ме ми ло да ви ће је дан пут

отид нем при Ди ми три ја...

Ју тре дан, у су бо ту, амам.
На амам оти до мо со бај ле. Та мо сви ра ње, по ја ње, ба ња -

ње, и пра ји ше сас мла да-не ве сту што пра ји ше, што ни си

адет бе ше; пи ше ка фу, ру ча ше пе њер ли је, па се вр ну мо

дом’. А к’д дом’: до не ли од мла до же њу ов на. Же не и мај ка

ми јед наг оти до ше при то га ов на, па му ни што око ро го ви

узе ше да за гле ђу ју, пље сну се у ру ке, чу ду се. Ти ке мај ка ми

се зар се ти та узе да же не бут ка, да ги пра ји сас очи, сас ве -

ђе да ћу ту... Ку та ју ни што од ме не, по зна до, та ми ни ка ко ло -

шо дој де.

Шта има?...

Ру ча мо. Узе ше да ме спли тав: ће ми спле ту ши ве та.

„Ра ни ла Ми ља сла ве ја

За пу не де вет го ди не,

А да на ске га оста ља.

Сла веј си Ми ље го во ри:
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за ни јед но за дру го сас цр вен сви лен ко нац.

Ће мен че џи је ста до ше да сви ру оро, а ми се сви фа ти мо и

узе мо да се обр ће мо око наћ ве. Игра ју и оне ја две, што су

за ме си ле те ста, игра ју обе сас те ста не ру ке и ч’с по ч’с по -

гле ђу ју чи је ће си те сто по пре ка бар ди ше.60 Јер бо чи је по пре

ка бар ди ше, онај ће си је по сре ћан; а ко му не ка бар ди ше, но

се от пуп шти, он ће си је, ви ка ју, рас пу ште ник.61

А, лел ке, ту го! У нас: ни ти ка бар ди са, ни ти се от пу шти,

а на ни но ми ср це ости ну ка ко лед...

А ја пак... мо ре да се чу диш што сам спре ма тај дан, мој

квас’ц сни ла.

Сни ла сам, ете, баш к’д да за по ју тре ћи пе тли, ка ко пој -

до мо у лој зе у Ћур ли ну ја, на на и брат ми аџи-Со тир. Па ка -

ко иде мо кроз је дан го лем ча ир, а оно тра ва, тра ва у про лет

ка ко око Ду’ови. Па ка ко по не ли смо јед но па ни че пу ноч -

’чко сас зе ле ну по при ку и бе ли лук. Па ка ко тој па ни че но -

се шем баш ја. Но се шем га чак до ћур лин ски по ток, па ка ко

туј ис ка шем да га зим та спупшти па ни че на тра ву а узе, да

про шћа ваш, да по ди зам шал вар ке, а ти ке на на за ви ка ла ми.

„Ма ри јо, мо ри Ма ри јо, фр љи очи на ку де овој го ле мо др во,

(ете, ка ко ни ка кво др во туј бе ше). Ја гу по слу ша, фр љи очи:

оно го ле мо, зе ле но, ма ни се, а сла ве ји – не си мож’ да ги из -

бро јиш, па по ју, а та кво по ја ње не бе’ ни кад чу ла. Сви по ју,

а је дан узе ја та ви је ка ко ку ка ви ца. Ме не ми за њег’ дој де

ми ло, па ка ко ис кам да га фа тим та да га од го лем ми лос’ ту -

рим у па зу ке. Та ман пру жи ру ку, а он: ајт’ та у луг, и ви је све

жал но и по жал но. К’да ви до што од ле те, ме не ме за бо ле у

ср це та кој ка ко да ми се ни што од пу пак от ки де, и узе у сан

да ри мам62... Туј си ме на на раз бу ди – сам ну ло се.

Кад ка за на на ну ми што сам сни ла, а њу ма му ка, му ка,

сал те у ли це бе ле је... Зна јем као да бе ше ју чер ке што збо ре -

ше на ону ја Та ску Ма ни ну:

– Не ће ми бид не, мо ри Та ске, до бро. По при ка си је љу -

ти на, лук му ка, зе ле на тра ва је ди ло, сла веј-пи ле му шко че -

до... а, мо ри Та ске мо ри, стра’ ме за онај је дан ми гле дац, за

Со ти ра, та ма ни се. Јер бо ч’с по ч’с, па ти ке: бре бо ли ме

овој, бре бо ли ме оној. Бог на ка обр ће на до бро, не на ло шо -
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ши. Па т’г из ле зе и ста да гра би пре ко обор, чак до со как ња

вра та.

Вр ну се, оди, гра би на ку де ку ћу, на ту ри фес на че ло, по -

ди за ба стун71 на го ре, спу шта ве ђе на до ле и ни што збо ри,

по зна вам, мр да ју му уста, мр да ју а у ли це је до ри до уши цр -

вен ка ко пан џар, ка ко фре нац, ка ко по при ка. Уле зе при нас

у ода ју – сас ци пи ле! а же не се ти ке згле да ше. По гле да по

сви ре дом, а ми очи та у зем’ – ка ко од му њу! Обр ну се, из -

ле зе! Три пут до о ди при нас, и то све сас ци пи ле, ка ко ни што

да ни ка же, па не си ка за ни што. Три пут ме ме не вик ну при

ње га на ћо шку, ђо јем ни што да ме пи та, па ич.

„Што ли је, ту го, тат ку ми?“ – ми сле ла сам, а на на си ти -

ке на ту ја Та ску кро тач ко:

– Та ске, мо ри! У аџи ну ме ши ну пре ту ра се ни што...

– Мо же би ти за ра ди чер кез. Заш’ је па она кав, аџи ке?

– Не је. За па зи ла сам, Та ске, ја овој при ње га јо ште од

квас’ц.
– Заш’ га не пи таш, аџи ке, што му је?

– У! Чу ва ја Бог! Ка ко ћу па да га пи там?

– Чу ва ја Бог! Из ме ћар ка ли си на аџи ју ели до ма ћи ца?

Заш’ му се тол’ко бо јиш?

– Ка ко па да му се не бо јим, Та ске? До ма ћин је.

– Ако је до ма ћин, он ти је те бе и дру гар...

– Ко лај ти је те бе да збо риш к’да твој не је Ни шли ја.

– Ако је Ни шли ја не је звер. Твој аџи ја Ни шли ја, ама не те

је уда ри ја, а ме не мој Ле сков ча нин јо ште, што ви ка ју љу ди,

мла да не ве сту. И кој зна је, аџи ке, да сам би ла за вр за на ка ко

ти, он би ме до с’г уте па ја; ама ја...

А ти ке оне ја же не за бра ји ше да ми слу што ми се тат ко

ср ди, но се со бра ше око стрин ка-Та ску па ви ка ју, сме ја је ћи

се:

– Заш’ те, мо ри Та ске, уда ри? Пан тиш ли?

– Да ме је мла ду не ве сту сал те ло шо по гле да ја, па ћу да

пан тим, а ник мо ли ша мар!

– Заш’ те, стрин ка-Та ске, чи ча-Ма не уда ри? – пи ту ју и

де вој чи ки, сме ју се и бу та ју се око њу ма.

– Што му се не су сте гле пи ти је, за тој.
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Не мој се, Ми љо, уда ваш,

Не мој ме ме не оста виш...“

Спли тав ме, спли тав и по ју, а ја ти ке узе да пла чем, не да

пла чем, но да ри мам, и ко ли ко сло вед ну гла ву у ру ке, по па -

да ше ми од гла ву да ро ви. Јер бо ка ко је ко ја же на до шла, та -

кој ми ту ри ла на гла ву: ча ра пе, пе шкир, че вре... Ри мам све

по ви ше: пишин ме пе сма рас пла ка, а по сле се до се ћу јем бре

за овој, бре за оној.

Не сам мо га ла ко лај64 да пла чем, ама кад ви ће је дан пут

поч нем, оно н’ умем да се уте шим. Мрв ка, па ти ке и де вој -

чи ки, дру га ри це ми све та у ри ма ње.65

– Што је па тој! Заш’ се мла ти те?! – Од азган лак66 ри ма -

те, – узе да ви ка онај Та ска Ма ни на.

– Жал гу за на ну, Та ске, – ви ка јед на на ша ком ши ка, па и

она узе та се за пла ка. Ме не ми од овој још по жал дој де, па

си до ри глас пу шти, ка ко де те, а ти ке тат ко та у со бу... Оч’с

ми се пре се ко ше слу зе, па ка ко да не су ни ишле!

Уле зе, па јед наг из ле зе. Же не се ни што по гле да ше.

Кад ме спле то ше и ту ри ше тел, из љу би ру ку на сви, па и

на де ца и на ће мен че џи је.

За ве де се оро три пут, па се до мо та ру ча мо. А по сле па

оро, оро... Сви три да на са ме ка ко ана ме.

Бре игра ње, бре ве сел ба до ри до ве чер, а онаг ете ти ги

сас да ро ви од мла до же њу: на де да чо ва-џу бе лак,67 на ба бу

се ле ми ја-ан те ри лак,68 на шу ру, ба та-Со ти ра ми ки та би ја за

крат ку ан те ри ју, на мла ду не ве сту од чо ву чер кез.

Чер кез је ка ко дис ћурк, са мо су му по у зац ки ру ка ви, и

тре ба да су ве зе ни; а око ши ју и низ па зу ке тре ба да су му

ве зе на шем ше та.69 Та кој тре ба, ама овај си чер кез бе ше –

дуз70!...

Дуз. А ја к’д га ви до до ри се при тре со од ра дос’ за ње га,

дек си ми га пра ти ја Ди ми три је. Сев да’!...

Глу мац и ашчи ка, што до не со ше да ро ви, вр ну ше се.

С’га ћа мо да пра ти мо и ми јед но, дру го, што смо спра ји -

ли, бо шча ла ци на све кра, све кр ву, ро до ви, а ти ке тат ко ми

по гле да по же не ни ка ко стра шно: ја се од њи го ви очи упла -
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сас ба стун.

А глу мац ти ке држ’ за со как ња вра та. По бе же.

Ми се ти ке по ку ћу при бу та мо, пи та је ћи се што ли ће се

на пра ји.

Још по ви ше се за мра чи.

Ете ти ги тро ји ца му жи из мла до жењ ски: Ши шко Ко ста,

Ђор ђе Ћур чи ја и До ра Ми ти чин.

Уле го ше, а тат ко си ги при че ка на сред обор сто је ћим,

гле да је ћи ги сви ни ка ко чуд но.

– Што је тој, аџи јо? Заш’ не да ваш бо шча ла ци?

А тат ко се ра ср ди. Ту го к’да се тат ко ра ср ди! На на пак,

гле да је ћи кроз пен џер, упла ши се и узе, тре се је ћи се, та се

ску та у јед но ћо ше, да не гле да тат ка ми.

Тат ко ми ср дит, ср дит, па кад вик ну на они ја тро ји цу, ма -

ни се.

– Ка ко не је срам при је те ља ми Ђо шу да иска бо шча ла ци?

А?!...

– Заш’ да не иска?... Што је тој, аџи јо? – пи ту ју они ја чу -

де је ћи се.

Тат ко ми се још по ви ше ра ср ди. Ту го к’д се тат ко ра ср -

ди! Па к’д ста’ да ви ка, мај ке ее! К’д узе да бро ји, ле ле ее!

Сас овој по че:

– Мој при је тељ! Чор ба џи ја!... Он чор ба џи ја, а ја?... Шо -

па ли ме пра ји, сим си ле му по га но!... Што сам ја? Ели сам

коњ, ели вол? Аџи ја ли сам, мо га рац ли сам? Да ли ми пак

при је тељ ми сле ше да сам Шоп, ели Бу га рин, па за тој ми

пра ти на де вој че ђи рит са пун? А? Заш’ не пра ти и он ка ко

што пра ћа ју Ни шли је, мак суз чор ба џи је ме ри шљав са пун но

ђи рит? А? Кер ка ми не ће пе ре сас тај мла до жењ ски са пун,

но ће се ми је. А?... Овој си је јед но, а дру го... Бе срам ник.

Срам га би ло, да би га ! Дру го је овој: Ју тро ске узе ја чо век...

Мо ре ка кав чо век! Он не је чо век, не је при је тељ. Тра жи ја

сам при је те ља, па си га нај до – ба та!... Ка ка ка ка!... Ете ју -

тро ске пра ти ја ов на, бо жном ка ко ни је адет од вре ме, па му

на ро го ви ту ри ја ва ра кли са не гла ви це цр ни лук!... Цр ни лук!

Ја с’га ја бу ке око Ми тров дан, ја ни кад! Цр ни лук! (ту узе та

се пре кр сти). Чу ли ли сте овој, љу ди, кри сја ни, ниг де у Тур -
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– Ка кве пи ти је? па пи ту ју и бу та ју се.

– Сва ри пи ти је, па ги из не со на со фру, а он: – „Заш’ су ти,

ви ка, ова ке?“ – „Па с’га не су Во ди це та да се смр зну, но је

Ђур ђов дан.“ – „ А зар пи ти је тре ба да се смр зну не да се

стег ну?“ – па ти ке ме не та по за ле во уво – пљес! Ле ле к’д

ми за по ја уво! Ту го к’д за по ја! Ја ми сле шем дор сам жи ва

све ће си по је, тол’ко! Уво по је, ја ћу тим, по је, по је, ћу тим;

а к’да се оно ућу та, ти ке ја:

– „А, бре, Ма не, заш’ ме уда ри?“ – „Па да ја сам ти, ви ка,

пе шкеш за уба ве пи ти је.“ – А заш’, бре, да ме уда риш? А не

ли сам те по си па ла да се из ми јеш? А не ли сам ти аљи не

ичи сти ла? А не ли сам ти по мо гла да се об у чеш? А не ли сам

ти ка фу ис пе кла? А не ли сам те ис пра ти ла к’да си по ше ја?

А не ли сам ти се на но ге ди гла к’да си до ше ја?“ Збо ри, збо -

ри, а он сал те гле да, и ка ко да се чу ди. А кад ја рек’о: –

„Аџа ми ја сам, па не сам уме ја ла уба во да сва рим пи ти је, па

зар за тој да ме те паш? Ја ћу си идем у Го спо ди на (вла ди ку)

да га пи там: за тој ли се уда ва ју де вој чи ки да ги му жи те па -

ју за ни што?“ К’да ја овој рек’о: он си ти ке опу шти му ста -

ћи. Од онаг: нит’ ме ме не он уда ри, нит’ па ја ње му сва ри

уба ве пи ти је. Све ми ман џе пр сти да из ру чаш, а пи ти је не су

ми во де не сал те на Во ди це...

За мра чи се.

Оне же не и де вој ке што су око ме не ви ка ју на мај ку ми:

Мо ри аџи ке! Ај де пра ћај те дар. Што је тој, ооо?!

И тат ко чу, па ре че:

– Ви си играј те. Овој ћу си ја бриг нем.

Ти ке ете ти га глу мац та отут ке:

– Што је тој, аџи јо? Не ли ви је де вој че ста са ло? Ку де су

ви бо шча ла ци? Ка мо, аџи јо, ваш ама нет? Ми си наш до не -

со мо.

Тат ко га пу шти да збо ри, да пи ту је. Ћу те ћим слу ша,

стре ља сас очи, фаћ ка му ста ћи. А к’да глу мац ућу та, тат ко

ми ти ке звек ну:

– Сик тер се ни!72 ана са на, до муз бре!73

– Што, што, аџи јо?

– Сик тер се ни! – па вик ну тат ко и пој де на ку де глум ца
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зни ца а не ма слу ска да ми пој де. Же не пак, чу де је ћи се, пље -

сну се у ру ке, па ти ке кро тач ко рек ну:

– Што сë на пра ји, Бо шке?!

А тај Та ска:

– Па јес. Заш’ да пра ти, ви ка, ђи рит са пун? Заш’ је, ви ка,

ов ну на ро го ви лук? Заш’ је чер кез дуз? Ако је за ра ди пе ци -

лак,75 ви ка, пра ји ја чер кез дуз, заш’ не ту ри, ви ка, ја бу ке: оне

су бе рем, што ви ка ју љу ди, ни што – пет па ре, де сет ли ока!

– Еј, мо ри Та ске! – ви ка на на ми жал но, и па се јад на згу -

чи у ћо ше и ту ри обе ру ке под по јас, па се тре се ка ко бож -

јак пред цр кву око Во ди це.

А стрин ка-Та ска (та кој гу ја ви ка шем) жа ле је ћи на ну ми:
– Еј, мо ри аџи ке! За те бе ме, ви ка, две ми очи, нај жал. Та -

ман мал ко да се, што ви ка ју љу ди, оно диш и раз ве се лиш,

уда ваш, што ви ка ју, де вој че за мом че ар но, уба во, чор ба џи -

ско, а оно по леј, ви ка, што ти дој де на гла ву.

На на ми се од овој јо ште по ви ше ра жа ли, па узе до ри да

ви је.

– Мо ре, ви ка, јо ште ка ко ви до ђи рит са пун зна ла сам на

што ће ти Ма ри јин сан ис ко чи.

– До ста ви ће! – ви ка бо ба-Си ка, на ша ком ши ка, и крот ко

те гљи стрин ка-Та ску од на траг за фу стан.

– Ете ти, ви ка, бе ли лук! Ете ти гу по при ка!

– Мо ри Та ске! – па ви ка бо ба-Си ка.

– Ђи рит са пун! К’да се, ви ка, же не ше Ва ле до гр ма џи -

ја76... До гр ма џи ја га ви ка ју, а он, ви ка, ра бо те ше сас до гр ма -

џи ско мо га ре. Ете к’да се тај си ро ма чо век же не ше, не је

има ја за не ве сту му чер кез, не је, што ви ка ју љу ди, ни ов на,

ама к’да се до не се при мла да-не ве сту бо ја, оно из ту ја бо -

шчу из ва ди мо, ви ка, ме ри шљав са пун. Ме ри шљав, две ми

очи! Ја пак, ви ка, ђи рит не сам ви де ла да ис ко чи ни из ци ган -

ску бо шчу; и Ци га ни, што ви ка ју љу ди, узну та ту ру ме ри -

шљав, од грош ли, од ше сет па ре ли – ти ке ме ри шљав. А ов -

де на има, ви ка, ни што, не је без ич. Уме ша ја се је, ви ка, ни -

ки ме ђу при је те љи, не ма ча ре...

– И ја се чу дим! Ђо ша, при је тељ ми, до о ди ја је мло го пут

ка ко је Ма ри ја под ни шан, па ми се не је ви де ја лош чо век.
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ци, у Евре ји, ја бе рем у Ци га ни? ...А?!

– За са пун не зна мо заш’... За цр ни лук... Ка ко тој’? Бел -

ки глу мац.. Би ја је зар пи јан, – збо ру они ја тро ји ца пла у ће.

– Глу мац!... Ај де, бел ки глу мац. Без бе ли је глу мац би ја

пи јан та ту ри ја ов ну на ро го ви цр ни лук, а Ђо ши ни ца, при -

је те љи ца ми по ша ша ве ла, па спра ји ла у бо шчу ђи рит са пун.

Пе кин! Ама ка жи те ми, кри сја ни, кој ку пи, кој на ре ди да се

на пра ји, кој пра ти на де вој че ми, мла да-не ве сту оној ка лу -

ђер ско џу бе? А?

– Ка кво ка лу ђер ско џу бе, аџи јо? – т’нац ко пу шти ште

глас они ја бо жном чу де је ћи се.

– Ка кво? Зар ђо јем не зна те, не сте ви де ли?... Ис ка те да

про да де те ба шчо ван џи је кра ста ви це и си ми џи је си ми ти!

Ка! ка! ка! – на сме ја се тат ко ми ко ли ко мо же.

– Ни што не зна мо, аџи јо... Ка кво ка лу ђер ско џу бе? – про -

збо ри ше они ја још пот’нко.

– Ка кво?! Заш’ се, жи’ ви Го спод, пра ји те пи ја ни, кад не -

сте?... Ка кво? ȁ, сим си ле му по га но! – па звек ну тат ко и по -

тр ча на ку де ку ћу ка ко чи ра че74 к’да не ста ше на вре ме у чко -

љу. Тр чи, ете, тр чи и ви ка:

– Аџи ке, ком ши ке! Ела! Дај те ми тој ка лу ђер ско џу бе!

На на му пре да де што иска, тре се је ћи си, а же не се ти ке
при бу та ше при пен џе ри.

– Ела те! Ела те ско ро! – гр ми тат ко ми на они ја. – Не ли

је овој аљи на иста ка ко џу бе на си ће вач ки и га бро вач ки ка -

лу ђе ри?

– Овој си је чер кез, аџи јо, – збо ри ју они ја кро тач ко.

– Ка! ка! ка! – чер кез! К’да је чер кез, заш’ је дуз? Ку де му

је вез?... Са мо дуз чо ва! И ја сам же ни ја си на, пра ви ја сам на

сна’у ми чер кез, ама ка ко? Она кој ка ко тре ба: уба ва чо ва,

убав вез, ка ран фи ли ја, уз па зу ке, око ши ју, око ру ка ви.

– Па и овај си је, аџи јо, чо ва уба ва, чер кез...

А тат ко ги не да де да збо ру, но пȁ звек ну, до ри гр ми, с’г

ће тре сак.

Они ја се зар упла ши ше, па из ле го ше.

На на ми оди по ку ћу, те па се у гру ди, у гла ву, пла че, а

глас не пу шта, не сме. Ја се тре сем ка ко да ме је фа ти ла гро -
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сас сва ко ја ко цве ће, а ве ђе, ка ко да ги се по две пи јав ке над

очи при ле пи ле, јер бо те гљи ше ги и на бо ју и на амам, сас

мла до жењ ску бо ју. Ови ја су дни, и ју тро ске на амам игра ле,

игра ле! Игра ле, по ја ле, ве се ли ле се по с’в ноћ, по в’здан, а

с’г... Оду по ку ћу, упла ше не, там’, овам’, при ли че ка ко да ће

ни ки да умре, па че ка ју, по гле ђу ју за по па да дој де да га при -

че сти, ми слу за ка дил ни цу, та мјан, све ћу...

Ти ке ете ти га при нас тат ко ми. По гле да по нас, по гле да,

па ти ке очи та у ме не:

– Што ћеш, ви ка, туј? Заш’ не си сас де вој чи ки у са ра ча -

ну?

Сна ја си ме ти ке уфа ти, па ме уве де при де вој чи ки.

Ди гли смо пер де, гле да мо у обор: ме се чи на, ме се чи на та

се ви ди ка ко у по ло вин дан.

Ете ти ги па они ја, До ра Ми ти чин, Ши шко Ко ста и Ђор -

ђе Ћур чи ја. А тат ко ми – фр ту на: у! у! у! – а с’га се ути ши -

ја. Крот ко збо ри, та ми слип: у ср це му од ср де ње не оста де

ич ни што; а оно...

– Што ис ка те?

– Ете, аџи јо, знаш, ми си дој до мо да за гле да мо онај чер -

кез... Не смо, знаш, за па зи ли што је тој Ђо ша пра ти ја, ка ко...

Из не си ни га, жив ти Бог!

– Да ви га из не сем.

Из не се га; а они ја гле да ју и:

– Е, не је тре ба ло ова кој, ама чо век... Згре ши ја је; љу ди

смо... Ку де је, аџи јо, онај на тво ју сна ју?

Тат ко ич ни што не збо ри. Пој де за сна јин си чер кез а под

ње га до ри зе мља тут њи.

Од не се га.

Дор су Ши шко Ко ста и Ђор ђе Ћур чи ја за гле ђу ва ли сна -

јин ми чер кез, До ра Ми ти чин си је укра ја онај мој, па га од -

не ја у Ђо ши ни.

К’д да оста ву сна јин ми чер кез, при ви ка ше они ја дво ји -

ца, бо жном чу де је ћи се:

– Ку де си је дру ги чер кез? Ка мо га До ра?

– Па ли, ви ка тат ко, оће да про да ва те ба шчо ван џи је кра -

ста ви це и си ми џи је си ми ти? К’да сам ја би ја у те ја ва ше го -
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А с’га што се на пра ји! – збо ри на на ми и пла че, бри ше слу -

зе сас ру кав од ко шу љу.

– Што се на пра ји? На пра ји се, ви ка, ре зи лак... А аџи ја...

Ако не је при нас аџи ја, оно си је, ви ка, онај од не бо, Бог, па

тре ба, што ви ка ју љу ди, чо век пра во да збо ри. Аџи ја си је,

исти на, з’л, пре ко ви ше з’л, ама је, ви ка, чо вëк: он и не пра -

ји што би ја пра ји ла. Ја би се, ви ка, жи’ ми Го спод, сас Ђо -

шу по те па ла. Заш’ да пра ји...

А ти ке не ве ста-Кра са (ја гу ви ка шем не ве сто) је тр ва на

ту ја Та ску:

– Аман, ки ра!77 Ако сам мла ђе ја, ћу ти рек нем да се не

до се ћу јеш ви ће.

– Јес па, – ви ка бо ба-Си ка. Заш’ при ту раш, ви ка, сла му

на огањ, к’да гу ви ће до ста има? Заш’, ви ка, ду ваш у же рав -

ку, к’да гу је ве тар ар но раз ду ва ја?

Та ска се ти ке ућу та.

А на на ми! Крот ко јаг ње! Бла ги ши кер! Пла че, бри ше

слу зе сас ру кав што је ис ко чи ја под ру кав на се че ну гу ан те -

ри ју. И саг ете: ка ко да гу гле дам! Не је по ста ра но што сам

ја с’г, а збрч ка на, па ми се ви де ше сва ки дан по ма леч ка. И

с’га ка ко да гу ви дим онуј д ки та би ју се че ну ан те ри ју; и с’га
ка ко да гу гле дам бел ко цак њо јан, па ка ко да гле дам и онај

лан гир,78 што га јо ште не бе ше сла на до фа ти ла, цр вен ка ко

же рав ка, што га ту ри по за уво к’д ме по ве до ше на амам: бо -

жном Го спод све на до бро да обр ће... А! јад на на на ми!... Па

ви дим, ете, ка ко с’г да гле дам и сна ју ми, до ма ћи цу на бра -

та ми аџи-Со ти ра: на бе ле је шал вар ке, на бе лу ан те ри ку, бо -

са, на бе ле атла ске па пуч ке; мла да ка ко кап ка, ама по че -

шља ње се по зна ва што не је де вој ка, не гу је ко цак низ гр би -

ну. Ра да бе ше они ја дни, и со бај ле на амам ра да, а с’г: слу за

гу слу зу пре ти ца, а она ти ке узне ис под по јас је глак, та си ги

обри ше, и па га там’ за бо де....

И оне ја дру ге гле дам, и ком ши ке и ро до ви, и ста ре и мла -

де. Јед не на фу ста ни, ви де ги се оздол ги зи ја шал ва ре, ши -

ро ке, ду гач ке; дру ге, стар ке на се че не ан те ри је, шал ва ре; ни -

ке на ћур чи ки, ни ке на ду шан ке, а мла де ка ко ана ме, сал те

на шал вар ке, на крат ке ан те ри ке ели ти је ле чи ки, ис ки те не
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– Заш’ не да ваш, аџи јо, де вој че, к’да си је под ни шан за

Ди ми три ја Ђо ши но га одам но?

А тат ко ми:

– Ете, ж’ћу да пра јим, Го спо ди не?... Не ће си де вој че.

Го спо дин пак:

– Иди, аџи јо, та до ве ди де вој че: да га пи там заш’ не ће.

Ка ко ћу да га до ве дем, Го спо ди не, к’да не је дом’? Не ма

ми га де вој че ниг де. У Евре ји ли је, у Тур ци ли је – не ма

га!... Ама и да га има, заш’? Не ма во љу за Ди ми три ја, па

тој...

Ђо ша, слу ша је ћи, рек ну ја му да л’же. Туј ти се фа ти ли,

на пра ји ли јед ну кав гу, ма ни се!

А ја исти на не сам би ла дом’: тат ко ми, к’да га вик ну ше у

Го спо ди на, ре че та ме са ку та ше у ком ши лак.

Има је ћи стра’ да га Го спо дин ни ка ко не обр не, сас Ђо шу

не по ми ри, не је ка за ја при Го спо ди на ни за ђи рит ни за лук

ни за чер кез, но го узе ја да л’же дек бо жном ја не ћу, не мам

во љу за бе ћа ра. Из ла га ја га, јер бо је чу ја дек Го спо дин не

да ва да се узи ма ју зо ри ле.

Онаг се обр ну ја Ђо ша та на Го спо ди на:

– Овој се, Го спо ди не, оно ди ло и до ка ра ло на ло шо. Ете

к’да аџи-Ко ста дин ова кој на пра ји, што ћу ја с’га? У ку ћу ми

је: бре спре ма, бре ће мен че џи је, бре ашчи ке, бре глу мац...

Да про шћа ваш, Го спо ди не, сас оно ли ко ме со, што ми је у

ку ћу, – ш’ ћу?

Го спо дин се ма ло по ми сле ја, па ти ке:

– Тра жи на ћас дру гу де вој ку, па си гу вен чај ују тру за

Ди ми три ја. Од ме не ти на си на бла го сов!

Ис ко чи ли на со как и узе ли да збо ру ко ју ће си тра жу.

А До ра:

– Ја по зна вам јед но де вој че ов де бли зо: уба вач ко је, кро -

тач ко, ма ни се! Тат ко гу је аџи-На ста си јин ком ши ја, Јо ван

Кр ше но Че ло.

Ђо ша си пак не је на ша ја ма ну на де вој че. И ка ко да нај -

де? Чор ба џи ске не би мо га ја да до би је та кој... На ка ти с’г

при ча аџи-На ста си ја.

– Не мам, ете, мло го, – ре че ста ри ца. – Ди ми три је ми је
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ди не, ви још не сте би ли... Туј ни што ја ко, ја ко бе срам но ре -

че, па ти ке звек ну:

– Сик тер си зи, до му злар, бре! – па ги до фа ти за ра мо та

кроз со как ња вра та – на со как... И јед наг ту ри чи ви ју!

А ја к’д ви до из са ра ча ну што би, и да од мо је вен ча ње

ви ће не ма ич ни што, узе да пла чем, да се ту цам, да ри мам,

збо ре је ћи на дру га ри це ми, што ба ра бар сас ме не пла чу:

– Ле ле, ме не, оста до си пред свет у по сме шу!

И дру га ри це ми пла чу, а те шу ме:

– Ћу ти, Ма ри јо! ћу ти си, бла га ни се стри це. Бог је до бар.

Он ће си да дë та ће си се ло шо на до бро обр не.

Дор тат ко не фа ти они ја за ра мо, још сам се мрв ка на да -

ла, а т’г... Де вој чи ки ме те шу, а ме не ми јо ште по жал но дој -

де, па узе још по ви ше да ри мам и па да ви јем, а тат ко зар чу,

та ви ка из обор на на ну ми:

– Аџи ке! Ка жи Ма ри је да не пла че, јер бо не ма за што да

пла че. Нак се сме је, нак по је, нак се ве се ли сас де вој чи ки: ја

ћу гу да дем на бо ље ме сто.

Отво ри ше се на са ра ча ну вра та. Ка ко ши кер, ка ко ва рен

ошав што га ру ча мо по руч’к и по ве че ру, та кој си бе ше бла -

га на на ми. Ка ко бу би ца, ка ко бе ло јаг њен це од про лет, та кој

си је би ла крот ка мај ка ми. Узе, јад на, да ме те ши, да ме мо -

ли да ћу тим, а и са ма пла че; а ја оћу да гу по слу шам, а не

мо гу, јер бо: ем сам оста ла у по сме шу, ем сам за гу би ла оној

за што ме бе ше ми ло, ми ло, ми ло...

А Ђо ша пак к’д је ви де ја што на пра ји тат ко ми, ди га ја се

сас они ја тро ји цу му жи, дру сто на си на му, та у Го спо ди на:

– Аман! за ман! Го спо ди не! Да ја сам ни шан на аџи-Ко ста -

ди но во де вој че јо ште у ме сни це, у ре до ва ту не де љу; спра и -

ја сам за свад бу с’га све, а аџи-Ко ста дин не ми да ва де вој че

си: оста до мо у по сме шу и ја и мој син Ди ми три је. Ш’ћу, Го -

спо ди не! аман! за ман!

А Го спо дин:

– Ви кај те аџи-Ко ста ди на да га пи там заш’ не да ва де вој -

че.

Вик ну ше тат ка ми. Оти де јед наг.

Го спо дин пи та:
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да ји ре... Чу кам, чу кам и по јем пе сму што си је за бо ју... Из -

ми мо гу; из ба ња мо гу... Жал ме, си ро тињ ка... Со бај ле гу

вен ча ше сас Ди ми три ја Ђо ши но га...

Вен ча ли се, ту го, они, а ја аâ! Ка ко је би ло на Ди ми три ја,

не знам, а на ме не ка ко бе ше пан тим ка ко да је би ло ју чер -

ке. Со бај ле до о ду ро до ви, при је те љи, ку ма ши ни, а у нас тај -

но оô, ка ко на Рас пе ти Пе так!... Ути ши ло се ка ко у по ље ле -

те кад опе че зве зда, опе че, па се ти ке ску та, зе мљу за гр ну

цр ни обла ци оди све стра не а огањ и омо ри на то ли ко, да си

из да не чо вëк, ве тар пак не ма га ич, та се зно јиш и фр љаш

јед ну по јед ну аљи ну, со бу ваш ча ра пе, ете ако су ти на но ге,

а ч’с по ч’с по гле ђу јеш у не бо, фа ти те ни ки стра, да Бог са -

чу ва: сал те че каш... к’да ће си му ње, тре сак... ууу!...

Ете та кој бе ше у нас. Ме не ми се јо ште ви де ше ни ка ко

глу во ка ко око по ло вин ноћ! Не ги има ће мен че џи је ка ко

они ја три дни; не су де вој чи ки око ме не ка ко што бе’у; сал -

те тат ко оди по обор и при че ку је цр нич’чки мо ји сва то ви.

При че ку је ги и ђо јем се сме је, уво ди ги у со бу та ги се пре -

да де ра ки ја, ши кер ле ме и ка фа, а они узи ма ју не по ми ња је -

ћи ни Ђо шу ни си на му ни мо је пу сто вен ча ње; јер бо на на

ми ис пра ти ла јед ну две стар ке чак на со как, та ка ко ко га

опа зу што ће при нас, та кој му при ка жу по ни ко ли ко усуј ле.

Ни ки су, пак, без бе ли, зна ли што ће се Ди ми три је вен ча

сас де вој че на Јо ва на Кр ше но Че ло, а не сас ме не, ама свет:

ћеф му је да дој де, да ви ди ка ко смо, што пра ји мо, зна јеш,

да овла ји ше.

Ја пак не ис ка чам. Лег ну ла сам, она кој сас све ши ве ти, на

је дан ска ла пен ки лим, што тре ба ше да је у мо је га Ди ми три -

ја јед наг по мо је вен ча ње, ба ра бар сас че из ми, по кло пи ла

сам се на је стак, што га на ве зо од ка ко сам под ни шан, спре -

ма је ћи га за Ди ми три ја, па ри мам. Ср це ми сто је ше исто ка -

ко об ра но лој зе... ȁ, ту го! Ви де ше ми се ка ко да ми је умре -

ја тат ко, мај ка... ка ко, чу ва ја Бог, сви да су ни по мре ли, па

ме не оста ви ли на овај свет са мач’чку!... Па ти ке ми се учи -

ни дек овој не је исти на, по гле да у вен чан фу стан што ви си

на чи ви лак: „С’г ће си дој ду да ме во ду да ме вен ча ју за Ди -

ми три ја: ај де да се спра љам за цр кву.“ По ми сле и рип ну,
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з’лвић би ја, та сам спре ма њи го ву свад бу у тат ко ви му би ла.

Дој де Ђо ша сас они ја дом’... Збо ри мо за Та ску, де вој че на

Кр ше но Че ло... А па што бе ше тој де вој че! Ком ши ско ми.

Дај ма је у ме не, а ме не ме жал, жал: к’да си на мо ји де вој -

чи ки пра јим аљи не, а оно, јад но, пре гле ђу је... Ја си му ку -

пим овој, оној... Жал ме: да не пре гле ђу је ре ко је дан дан на

з’лву ми, Ђо ши ни цу: – „Уз ни си, да до, Та ску за Ди ми три ја.“

А она та на ме не: – „Тој си ми с’г рек ну ла, аџи јо,79 па ви ше

не мој. Ша ша ва ли сам да ми је при је тељ. Кр ше но Че ло?“ Ја

пак на њу ма: – „Заш’, да до? Ако му на о диш ма ну, на о диш

му сал те јед ну: што си је си ро ма чо век. А де вој че му је бо -

ље од мло ги чор ба џи ски де вој чи ки.“ Не ми је да ла ви ше да
збо рим – ра ср ди се. А што бе ше Ђо ши ни ца: на сва ко га ће си

нај де ма ну... И Ђо ша та кав... На тај Ма ри јин чер кез ни вез,

ка пла ма за ни што не је... Ђо ши ни ца ту ри ла у бо шчу ем ђи -

рит са пун, ем ци ган ски пе шти маљ. Ло ши бе’у, ама јед но

што је чу ја аџи-Ко ста дин за њи, тој си је би ла л’жа; јер бо

кол’ко ни ки да је би ја лош, па је чу ва ја сво ју ве ру: чу ва ја гу

је по ви ше од све, две ми очи!... К’д тај ноћ и Ђо ши ни ца: –

„Аман, аџи јо! Иди и ти сас му жи у Кр ше но Че ло: збо ри, мо -

ли... Ту го, ту го! да ми не оста не Ди ми три је у по сме шу... Сас

ово ли ко ме со што ни је у ку ћу – ш’ ће мо?...“ Оти до мо. До ра

Ми ти чин пре ка чи се пре ко ду вар на Кр ше но Че ло баш пред

пе тли по ја ње. Пре ка чи се, па га не ма, не ма да отво ри. Ја дан,

пад ну ја, уте па ја се. К’д из ва ди чи ви ју, ми сви та у обор, па

т’г узе мо да чу ка мо у вра та на Кр ше но Че ло. Он отут ке пи -

та ко ји је. Ми се од о вут ке гла си мо. Отво ри, и за чу ди се к’д

ви де ме не. – „Што има, аџи-На ста си јо?“ – „Оћеш, Јо ва не, да

си да деш Та ску, де вој че ти за Ди ми три ја Ђо ши но га?“ –

„Што збо риш, аџи-На ста си јо?“ Ја па ка за. – „Ка кав Ди ми -

три је к’да си је за њег’ под ни шан аџи-Ко ста ди но во де вој -

че? И аџи ја ме ви ће ви ка ја на свад бу.“ Ми туј при ка за мо што

на пра ји ше при је те љи, а Јо ван, си ро мȁ чо вëк, узе та си да де

де вој че. Му жи, што беу сас ме не до шли, оти до ше, а ја отр -

ча кроз ка пи џик дом’ та си узе мо ју бо ју. Јед на гу ту ра бо ју,

а ме не ме жал, жал што овој ра бо ти мо без ће мен че џи је, та

ски до од по ли цу јед ну теп си ју, и у њу ма узе да чу кам ка ко у
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и тат ко ми, а но се ше се ка ко дру ги стар ци Ни шли је, мак суз

они ја ко ји су по та ко. Дај ма је на чо ва не че ши ре сас го лем

тур; го ре на ша ре ну ан те ри ју, у дел ни ци ба сме ну, у не дељ -

ски и до бри дни ги зи ју, озгор на фер ме не ели ћур че; с’г бе -

ше на џу бе.

Ни кад ми ни што овај кир-То дор ча не бе ше учи ни ја, а ни -

што га мр зе шем, мр зе шем га јо ште к’да сам би ла чуч ка.81

К’д дој де у нас сас го сти, дру сто му, на Бо жић ели Ве лиг-

дан, па ме вик не да ми да де де сет па ре ели ис под по јас ја бу -

ку, ни ки ора, ни што та кој, а ја уз нем та ку там гла ву у на ни -

ну ми ан те ри ју, сал те да ме не гле да... од њи го ви ме очи бе -

ше и стра.

И т’га при ве чер к’д га кроз пен џер ви до, ја се до ри ус -

тре со. А сам Го спод зна је заш’се ус тре со.

Ре че тат ку ми че сти то, и ка за што не је мо га ја по пре: од

зо ру је, ви ка, у лој зе, па с’га се отут ке вр ћа. Ви ка че сти то,

шу шка и узе та треп ка, треп ка, че ка од го вор од тат ка ми за

че сти та ње.

– Иди та ка жи че сти то на Ђо шу, не на ме не, – ви ка тат ко

ми, и узе ни што крот ко, крот ко да збо ри, не раз бра ич ни -

што. К’да се тат ко ућу та, кир-То дор ча ти ке за жми и ус ту ри

гла ву, мрв ка па за ту ри фес чак на ши ју, ка ко да му на че ло и

те ме те жи; при тре со ше му се и со бра ше оне ја њи го ве т’нац -

ке усни це, а он узе да чу ка сас ба стун у кал др му и да оте за:

– По ле е еј... жив ти Бог! Кр рр ше но Че е е ло!... Ја аа!... К’д

по пре ее!... По леј, Бо га ти ии!...

Оте за, чу ди се ни што, чу ди, а у тат ка ми не гле да. Тат ко

га свр ћа, ви ка га под осма ла ци на по јед ну ча шку две ра ки -

ју ли мо ни ју, јер бо та ман си је вре ме за ра ки ју, а он јок, не -

ће, има, ви ка, дом ра бо ту. Јед наг из ле зе из обор до ри спо ту -

ра ју ћи се.

„Заш’ се чу ди ни што за Кр ше но Че ло?“ ми сле шем. Јер бо

ја не сам онаг зна ла што се Ди ми три је ви ће вен ча ја сас де -

вој че на аџи-На ста си ји но га ки ри џи ју. Јо о ок. Ни што не бе -

шем чу ла за њи го во вен ча ње; мо ји су ску та ли од ме не. А да

сам онај дан чу ла, кој зна је, умре ла би, уте па ла би се. Прој -

де го џа, па т’г чу. По ла ко, по ла ко – дор ми ка за ше.
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пој до на ку де вра та од са ра ча ну, и а да отво рим вра та, па ти -

ке ми се вр ну па мет у гла ву, а у ср це ми уле зе опет жал, го -

лем жал, ја се по кло пи па на онај је стак, и узе да ри мам.

До икин ди ју не ту ри у уста ич ни што. За ва ли ја на на мо -

ли ме да ру чам, ка ни ме – на фи ле. До не се ми пу ну ка лај ли -

ју су тли ју: јок, не мо га.

У слун це за од из ле го на ма ла вра та у ба шчу. Ту го! ту го!

ка ко ми па у ба шчу бе ше!

У ба шчу ме фа ти по го лем жал, но у ода ју. А ка ко јад ну да

ме не фа ти, к’да ми ме не туј ис ка че ше пред очи Ди ми три је.

По гле дам ли у цве ће, у ошав, у осма ла ци, у све ни што – слу -

зе ми пој ду. Ку де сам год од ме сни це, и пре ко ле то гле да ла

по ба шчу, оде је ћи, се де је ћи и ра бо те је ћи – све сам за Ди ми -

три ја ми сле ла. К’да сам гле да ла по сли ве ре дом, ми сле ла

сам: „Да ли да му пра тим од њи јед ну ма рам ку?“ Ако за ја -

бу ке, та кој; ако за кру шке, та кој; ако за пра ске, па та кој. А

к’да сам пак вр зу ва ла у ке се кра сну плов ди ну и кад’н-нар -

мак80 са ма сам збо ри ла: „Овој ће си је на ги жу бе рем до Бо -

жић, па ко је си је нај бла го и нај у ба во, на ка га из руч ка зет на

тат ка ми, мој Ди ми траћ.“ У овуј сам ба шчу Ди ми три ју по ја -

ла, у њу ма сам се ми сле је ћи за ње га, ра ду ва ла... Не сам мо -

га ла ви ше, ст’мни ми се: пла че ћим и тр че ћим пој до у со бу

куд ле га мо, ти ке ни ки та на со как ња вра та: чук! чук!

Тат ко ми је у обор, бос на па пу че, го ре је сал те на јед ну

ба сме ну ан те ри ју, до ле на чо ва не че ши ре, без пот ко лен ке,

без по јас, на гла ву му бел ке ле пош... она кој ка ко к’да си је

чо век дом’. Чуч ну ја при је дан при сад, па ни што ч’чка сас

чи ки ји цу око ње га; ле ва му се ве ђа ди за, уста мр да ју, кој зна -

је, ни што збо ри, ми сли.

К’д чу чу ка ње, он ско ро та за чи ви ју. Отво ри вра та: у

обор уле зе кир-То дор ча. Чи ни ше здра во жи во па узе ше да се

гле да ју, ни ка ко се, не знам, чуд но гле да ју.

Тај кир-То дор ча ка ко тат ко ми, у те ја го ди не, сал те што

му ко са по бе ла. Че ло му, ете, ни ка ко ма леч ко, а нос го лем,

па мо дар ка ко па тли џан; му ста ћи си је из гри за ја та штр чу

ти ке мрв ка над усни цу т’нац ку и мо дру; очи му пак си тач ке,

зе ле не ка ко у ма чо ра, на сал те ви дру. И он се бри че ше, ка ко
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„Пра јим свад бу.“ Он на ме не: – „Ко га же ниш? Ко га уда ваш?“

– „Уда вам де вој че ми.“ – „За ко га?“ – „За Ђо ши но га си на Ди -

ми три ја.“ К’д чу овој, он ти ке вик ну: – „Не! Не да за па лиш

че до!... Они су у ку ћу ка ко Тур ци: ће се по те па ју сас но же ви

и пу шке син и тат ко: све кр ва се бе ли ка ко ана ма, па ће ти и

че до на бе ли... Ако си аџи ја, ако си кри сја нин – не! јер бо у туј

ку ћу... јес, у туј ку ћу... бла жу82...“

Ти ке на на ми по кри очи сас ру ке и вик ну:

– Ту го... бла жу!

– Бла жу, аџи ке, бла жу. Јер бо ја ми слим... ја знам дек кир-

То дор ча не је тај чо век кој ће да л’же?

– Заш’ па да те л’же... Бла жу! – збо ри на на а јо ште не

ски да ру ке од очи.

Ни што ви ше да не је рек ну ја тат ку ми, сал те овој јед но,

бла жу, па ви ће до ста. Ка ко Тур ци, ка ко Ци га ни бла жу!!...

Јес, че до. У тур ско вре ме ако би си ни ки Ни шли ја бла жи ја,

он би ни се ви де ја исто ка ко Ци га нин, не ка ко чо век, ка ко

кри сја нин. Сви по сти по сте ше мо ре дом ка ко је сам је ди нак

Бог на ре ди ја, па и сре ду и пе так. Па за тој си ни онаг и би -

ло до бро, а с’г...

– Ете, од овај дан, – ви ка ми тат ко, – фа ти фе тиљ, па од

па мет ми тој не ис ка че, мо ре ка ко ша шав идем, жи ва ми на -

ша че да! Јер бо, ви ка, заш’ да ме л’же кир-То дор ча? Сас ње -

га не сам би ја у ор та клак; сас ње га не сам ише ја на аџи лак;

сас ње га не сам у ком ши лак та да ни што ме ђу се бе има мо.

Ама и ако сам си чу ја овој, ја не би рас ту ри ја свад бу. Не би,

аџи ке, две ми очи! Не би, жи’ ми Бог! јер бо сам чо век. Сав

би ка ба ат83 на ме не узе ја: заш’ не сам гле да ја, заш’ не сам пи -

ту ва ја онаг, у вре ме. Ру ча ја би се што си да до кра сно на ше

че до у ци ган ску ку ћу, што се сас Ци га ни на опри је те љи, а ич

ни што не би пра ви ја. Ама к’д ви до ђи рит са пун, на гла ви це

цр ни лук, па ка лу ђер ско џу бе... Да ми је сав Ниш до ше ја да

рек не: туј си је до бро; да ми је кир-То дор ча при ше ја збо ре -

је ћи: л’жем, аџи јо, – па би на пра ји ја што на пра ји... А, сим -

си ле му ци ган ско! – ру жи тат ко и узе та сас зу би... А на на

сал те:

– Ту го, бла жу!... Ђо јем кри сја ни...
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Не ли овој би при ве чер, та ми на на про стре ки лим че, ка -

ко ја дру ги пут што ра бо те шем, туј под пен џер од со бу ку де

сам ја би ла; а вре ме па што бе ше, ма ни се! Не при ли че ше на

је сен но на про лет. И тра ва зе ле на ка ко у про лет, и ли сје зе -

ле но, јер бо сла на јо ште не бе ше па ла ни је дан пут. А кол’ко
је уба во, она ја па ву чи на сал те се раз ле те ла, па ка ко кроз

обор прој деш, она ти се фа ти за ко су, ако си пак муж, за ка -

пу...

Тат ко ми се де, пре кр сти но ге, а на на до не се ра ки ју и ки -

се лу кра ста ви цу, па узе да га слу жи. Ти ке он:

– Се ди, аџи ке.

На на се де, и то на вар ке, ка ко ће да рип не дор гу тат ко

сал те за ни што по гле да.

Он по пи ча шку ра ки ју и узе да ре же сас чи ки ји цу кра ста -

ви цу, збо ре је ћи:

– А ви де ли кир-То дор чу, аџи ке?

– Не, аџи јо.

– С’г је би ја при ме не... Умо ран, за ва ли ја, умо ран, по зна -

ва се... Иде чак из лој зе, пеш, а стар си је чо век...

На на ми ћу ти.

– Е! Од с’г к’д идеш у цр кву, и за њи го во здра вје све ћу да

па лиш.

– Заш’, аџи јо?

– Заш’?... Што не за па ли мо де вој че... за тој.

На на ви ће не пи ту је, јер бо зна тат ков ми та би јет. Пи та ли

за ни што два три пут, а он узне та се ра ср ди.

А ње му, по зна ва се, баш ме рак да га она па пи та.

Сто јим уз отво рен пен џер по за пер де, па слу шам.

А тат ко ми:

– И за њи го во здра вје све ћу да па лиш, и за њи го во, аџи -

ке, – ви ка па се сме је.

– Што има, аџи јо? ре че на на кро тач ко.

Он мрд ну сас гла ву, по пи јо ште ча шку, и на на ми по пи,

из ру ча мрв ке од кра ста ви цу па ти ке се ис ка шља и узе:

– Што?... Ћеш се чу диш... Идем ја спре ма квас’ц из чар -

ши ју што ви ка ју тр че ћим, а кир-То дор ча та пред ме не: –

„Што си рад?“ ви ка. – „Што си се рас тр ча ја, аџи јо?“ Ја па: –
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пре ко мо ро к’да сам ише ја на аџи лак. Уба во си је мом че, ви -

ка, уба во! Е баш ме, аџи ке ми ло за њег’. Па што збо ри у ду -

ћан – ма ни се! Да да де мо Ма ри ју за њег’? А?

– Тој си је, ви ка на на, тво је аџи јо. Не ли ви каш што је туј

до бро, да гу да де мо.

– И та ман, ви ка, аџи ке, и ње га си је име Ди ми три је, та да

си не је жал Ма ри ју за оно га.

Збо ри тат ко, а ја не ту рам уво при вра та а све чу јем:

тол’ко ви ка. Да л’ па мак суз ви ка ше, е га би ја чу ла што си

је мом че и ја ко уба во и до бро, не знам. Ти ке на тој ми при -

ли че.

А ја кад овој чу, узе и да се чу дим и да ми слим: „По леј,

по леј! Тат ко ће ме баш исти на уда ва! Ње га га је ми ло за Ми -

ту Ђу ри но га, тој си је до ста: за мој ми лос’ ич не бриг не! Ку -

де сам па ја за уда ва ње?! Д’ идем за Ми ту а у ми сал сас Ди -

ми три ја да се ма јем. Не је. Ја си не сам за дру го га. Ја сам си

сал те за Ди ми три ја.“ Та кој си са ма у мој па мет ми сле шем.

А исти на: сас Ди ми три ја сам би ла дај ма.89 Сас Ди ми три ја

ле га шем (у ми сал), сас Ди ми три ја спи је шем (па у ми сал), за

Ди ми три ја сни је шем; сас Ди ми три ја оде шем, сас Ди ми три -

ја збо ре шем, и Ди ми три ју ка зу је шем кол’ко ме ми ло за њег’,

и кол’ко ме жал... И к’д чу што збо ри тат ко а ме не ми му ка,

и жал, жал, па узе та се ка ко ма леч ко де те за пла ка, и за ри ма,

и ту цам се у гла ву, у гру ди – исто ка ко онуј ве чер к’да ми се

свад ба рас ту ри. „Да ме уда де за Ми ту Ђу ри но га.“ ми сле -

шем. „Што ми је мен’ тај Ми та Ђу рин? Што ћу па ја то му

Ми те Ђу ри но му? Не је. Сал те тој не ће да бид не. Не ме је ви -

ше стра од тат ка, ич ме не је стра: оћу да ис ко чим ју тре со -

бај ле, па ћу му њем’ ка жем: – „Ете, бо бȁ!90 Не ћу се уда вам.“

Ако се ра ср ди, ш’ ће ми ра бо ти? Ће ме те па... Ке шке бе рем

да ме уте па.“

Туј ве чер пла ка и при сна ју ми и при на ну, а не ги ка за

што сам на ми сле ла.

К’д би со бај ле, а ја ајт’ та на ку де со бу при тат ка, и ви ће

се фа ти за ре зу: не ме је ич стра!... Ти ке та устук ну. „Ка ко

ћу,“ по ми сле,“ за мо је уда ва ње сас тат ка да збо рим? Збо ри

ли се тој сас тат ка? Ууу! чу ва ја Бог!“
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– Кри сја ни!... Да ми је при је тељ чо век, да је кри сја нин,

оће ли ми пра ти ов на сас лук на ро го ви? Лук на ро го ви!!

Што је тој? Инат ли је би ја, ели ма ска ра, ели ни ка ша ла?

Ама к’да је свад ба не је ме сто ни на јед но, ни на дру го, ни па

на тре ћо.

А ја? Слу шам и тре сем се. Тат ко се ућу та, а ја узе крот -

ко да збо рим: – „Бла жу!!! Зар је онај сра ме жљив Ди ми три је

– Ци га нин?... А, кир-То дор чо! Ако си из ла га ја тат ка ми, ду -

ша ти не из ле гла на уста, но...“
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Па не ли ти, кер ко, ја од бо лу ва. Исти на, не сам би ла у ле -

га ло, ама ста ну ка ко веј ка. На на ме про си пу је, ле ку је, има -

ше, јад на, стра од тро пљи ку.84

Мрв ка, па узе ше да ме тра жу, а тат ко ми на сва ко га ма ну

нај де. За јед но га ћо сав, за дру го га мо дро о каст, за тре ће га

ма ле чак па де бел. Ја пак ми сле шем: не ли не је Ђо шин Ди -

ми три је: Та не, Ва не, Спи ра, Со тир – епи си бир.85 По ми ње

тат ко при на ну бе ћа ри, што ме ме не тра жу, на о ди ги ма ну,

к’д за Ми ту Ђу ри но га:

– Д’и’м, аџи ке, да ви дим ка кав је убли зо. И ћу да ви дим

ка ко збо ри, ка ко ви ка му ште ри је; а та ман и ја сам аџи ја, и

при је тељ. Ми тин чи ча аџи ја.

Оти де, ви де га, ка за на на ну ми овој:

– Аџи ке! Мом че је уба во, уба во, а му ста ћи га сал те мр -

ррв ка ж’гну ли, ама по зна ва се што ће да има го ле ми му ста -

ћи, по чем су га ж’гну ли јо ште с’г, јер бо је млад, од на шу

Ма ри ју да је по го лем две три ме се ца, ви ше не је. Не ћу си,

ви ка, да дем де вој че за ћо са во га, ни за ма леч ко га па де бе ло -

га, ни за мо дро о ка сто га не ћу. Ћо сав, ви ка, дор је млад сва -

ко ја ко, а кад оста ре је, а оно ка ко да се обу кла у че ши ре ба -

ба. А ма ле чак па де бел, ви ка, тој си је чу ту ра86 за ту ца ње ка -

фу, а ја си чу ту ру имам, та што ми тре ба јо ште јед на. И што

ће ми, ви ка, зет мо дро о каст? Мо дра си је бо ја за фу ста ни, не

за очи: по сле да су ми и уну чи ки мо дро о ка сти. Не ћу. А Ми -

те Ђу ри но му очи – цр не тр њин ке, па ка ко фил џа ни. А бој87

му је, ви ка, аџи ке, ка ко онеј сел ви је,88 што сам ги ви ђу ва ја
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у Го ри цу; а сас му жи, кој си је ско ро би ја у Стам бол за сто -

ку,91 што је до не ја, кол’ко је па за ри ја пред Бај рам а кол’ко

пред Ве лиг-дан... На стрин ка-Та ску ми сна ја ка за за Ни ша -

ву, а она ете ти гу отут ке до ри тр че ћим; а пред ме не бо жном

ни што не зна.

– Што ми ра бо тиш, ви ка, Ма ри ке? – и узе та ме по љу би.

– Ка ко па што ра бо тим? – до ри вик ну на њу ма, и узе та

обри са оној ме сто ку де ме по љу би.

– Заш’ се, рот ке, на ме не ср диш?

– Не се ср дим ви ће на ни ко га.

А она узе да ме ми лу је и да збо ри она кој ка ко на де ца:

– .. ȁ, стлин ки но гу гу це!... ȁ, ма цен це!... ȁ, цуц ки це!... ȁ,
Ма ли јо, ме ка ма му ди јо: оће мо л’те те бе, стлин ки но, уда ва -

мо за оно га уууба во га Ми ту Ђу ли но га?...

– Јес’ па! – про збо ри ја и жал но и ср ди то. – Ће ме уда де

мој бо ба там’ у Го ри цу.

– Ууу! – узе она та се за чу ди. – Ти мо га ре че шкаш, а оно

се ри та! Не мој, мај ке, да си та ка... На ко га пра виш инат?

– На бо ба ми.

– На бо бȁ! Брë! Брë! Брë! При ме не си од ка ко си, а до с’г

не сам зна ла кол’ко си па мет на! Бре!

– Сал те на бо ба.

– Не ли ти ре ко, ви ка, ја ко си па мет на: твој га па мет не -

ма одов де до ри до Стам бол. Брë!... Ама сал те ми ка жи што

ти је крив бо ба? Не ли је Ђо ша пра ји ја ма ска ре, ђа во ли се

сас ње га ма ска ри ли.

– Заш’, стрин ке, ку неш чо ве ка? Ша ли ја се.

– Ај де, ви ка, ви ће на свад бу се ша ли ја. Ама заш’ се те па

сас си на?

– Тој си је л’жа.

– А заш’, ви ка, бла жи?

– Тој си је јо ште по го ле ма л’жа, – вик ну ти ке ја. А стрин -

ка-Та ска:

– А заш’ си ти, Ма ри јо, ста ну ла тол’ко бе срам на?

А ја аа! К’д ми тој ре че, у ли це ста ну ка ко пан џар, ни што

дру го.

– Узе ла, ви ка, па сас ме не ка ко сас Зој ки ну Кра су ели
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Тај дан не сам се уте ши ла: пла чем и пред на ну и пред сна -

ју ми. А на на:

Сал те, ви ка, че до, пла чеш та гу биш очи, ја тој не смем

при тат ка ти да ка жем; а и да смем, не ћу: ти ћеш му за ра ди

сво је пла ка ње и не те ја ње из лег неш из ср це, а он ће си па

учи ни што је на ми сле ја. И заш’, че до, да не ћеш, заш’ на ни -

но де вој чен це, заш’ не ћеш за уба во га Ми ту Ђу ри но га?... Те -

бе те је, бел ки, јо ште ми ло за Ди ми три ја... А?

– Не ме је ме не ми ло за ни ко га, – ви кам, и за цр ве не се ка -

ко к’д пе чем пи ту под вр шник, па сам при огањ.

Пу сти срам!...

– И да те је ми ло, ви ка, че до, ка ква фај да? Не ли си Ди -

ми три је има же ну, на ни но де вој чен це?... И те бе те тре ба да

је ми ло што се ло шо оно ди ло и свад ба рас ту ри ла: у ку ћу ку -

де је Ди ми три је бла жу, не је ма ло. И те бе би те об ла жи ли,

кер ко!... Ка ко би ти онаг на на до о ди ла... И да те је ми ло: Ди -

ми три је не је бе ћар, што ћеш...

Ја ти ке из ле го из ода ју, и не знам што сам онаг ми сле ла.

По сле пред сна ју ми:

– Оћу си из лег нем при бо ба ми, та да му ка жем што ме

не је ми ло за Ми ту.

– А стра’, Ма ри ке?

– Стра сам си за гу би ла.

– А срам?

– И срам сам си за гу би ла.

– А па мет?...

– Ке шке и па мет да за гу бим па да идем кроз ма ле ка ко

онај де ли-Фа ти ма! – и туј па узе да пла чем, да пла чем, и нај -

по сле ка за на сна ју ми, што ћу си рип нем у Ни ша ву. Ама не

ли ис ка шем да ри пам заш’ не ћу та?... Сна ја ми се ти ке упла -

ши и јед наг отр ча та ка за, ама не ка за на на ну ми, да си она

од овој не фа ти фе тиљ, но на стрин ка-Та ску. А тај стрин ка-

Та ска што је би ла! Сас де ца, де те: сас де вој чи ки, де вој че:

сас же не, же на; сас стар ке, стар ка а сас му жи, муж. Две ми

очи, и сас му жи је мо га ла. К’да је сас де ца, игра се; сас де -

вој чи ки, збо ри за бе ћа ри; сас же не, за де ца и ку ћу; сас стар -

ке, за цр кву, на ко га ће се ско ро ку сне пи лав, ко га од не со ше
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– Об у чи, Ма ри ке, оне ја пем бе шал ва ре... Што ти при ли -

чу уу!...

– Јес’ па. Пем бе шал ва ре... За ко га да се об у чем?

– Не мој, мо ри Ма ри јо, да си та ка.

И нај по сле уз нем та ни што об у чем, а ни ти се за ки тим ни -

ти ста нем спре ма огле да ло.

К’д из не сем да пре да дем ши кер ле ме и во ду, ја дан Ми та

гле да ме, а ја се ниг де пре ко њи го ву гла ву за гле дам, еееј:

кроз пен џер па чак у ба шчу. А к’д пре да дем и ка фу, ја ста -

нем у ни ко ћо ше на очи...

–Заш’ се, че до, ни ка ко у ду вар за гле ђу јеш? По гле дај у

Ми ту за на нин ти ат’р, – ре че ми на на усуј ле.

– А ја? За на нин се ат’р уда вам, па за на нин ат’р узе та у

Ми ту по гле да... Убав. Не ме мр зи на ње га, ама не ме је ни

ми ло. А к’да би ни ки мо га ја да улег не у ср це мо је, на ша ја

би га ка ко лој зе јед нак по сле бра ње: ли сје је на ги жу,92 ама

не га има грој зе – па жал но...

Не сам би ла кол’ко на пред под ни шан, јер бо тат ко гра бе -

ше да се по пре вен чам. А што ми Ми та пра ти аљи не за

Цвет ни це, за при чес’, ма ни се! Од алев џан фес шал ва ре и

каф тан лак фу стан; па ду шан ку од ђу вез атлаз; па фес и ср -

ма-пус ћул; па стам бол ске жу те па пу че ве зе не сас зла то!...

Ту го! На Цвет ни це цр ква пу нач’чка, а од тол’ки ни шли ски

де вој чи ки нај у ба во бе ше об у че но Аџи-Ко ста ди но во де вој -

че, Ђул-Ма ри ка, ја – ама на фи ле: не ме је би ло ми ло ич за

ни што. А што ми тат ко спра ји че из! Ту го, ду ше ци! Ту го, јор -

га ни! Све се ле ми ја! Све те ли ја! И кол’ко ми ка та аљи не

спра ји на пред, још тол’ко с’г, па све уба во, па све кра сно,

све од Вас ка Стам бо ли ју, ро ђе но га бра та на До ру Стам бо ли -

ју и на овуј Ки ра-Та ну; а он си је сто ку до но си ја све из

Стам бол; ду ћан му бе ше у чар ши ју пр ви, исто ка ко с’г на

Ту ре Ва не. Та кој! А што год ће си ми ку пи тат ко, он пи шин

на на ну: – „На ка се до не се дом’, па си уз ни од оној што бе -

ген ди ше Ма ри ја.“ Не бу там се у до лап, а све чу јем, тол’ко

ви ка... Ту го!... Све бе ше за при ка жњу! А што ми бе’у уба ви
че ври ки, па је гла ци: ни ки сам ве зла кад бе’ под ни шан за

Ди ми три ја, а ни ки јо ште к’да сам ишла у мај сто ри цу... На
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Чуч ку Си ку, сво је дру га ри це! Е што ти при ли че, ма ни се!

А ја рип ну да из лег нем, ама јес’: фа ти ме ка ко сас чен ге -

ле, па ми лу је, љу би и збо ри, ем ка ко жал но узе да збо ри: мо -

ре, не је за Ми ту Ђу ри но га, што исти на бе ше ја ко убав, но би

ме сас њој но збо ре ње обр ну ла да се уда дем за Стан ка Ср ка -

ло што пра ве ше сас ње га ко мен ди ју цел град... Збо ри, до се -

ћу је се, и тој све за на ну ми збо ри.

– ȁ, ђул-Ма ри ке! ȁ, ше бој-Ма ри ке! ȁ, ка ран фил-Ма ри ке!

ȁ, на нин ти би сер! ȁ, на ни ни ти ду ка ти! ȁ, на нин ти ђер дан,

ȁ обо ци: не ли те је жал за оној крот ко јаг ње, за онај бла ги

ошав, за онуј му че ни цу што је за ра ди те бе ста ну ла ка ко веј -

ка, што се од гај ле за те бе по гр би ла, па ка ко да има сто го -

ди не... До се ћу је се, што ти се не се ти, што ти не про збо ри,

па све жал но и по жал но, па све за на ну. А ме не ми слу за слу -

зу пре ти ца, све се ви ше ра жа љу јем и пла чем, па ти ке нај по -

сле, пла че ћим:

– Аман, стрин ке! Нак пра ју што пра ју, ја ћу си ћу тим. За

на нин ми ат’р ћу си пој дем ћу те ћим не за Ми ту Ђу ри но га,

но го за Стан ка Ср ка ло. Оћу! Ћу се за на нин ми ат’р уда дем

па ма кар тре ћи дан умре ла.

– Не ћеш, ви ка, стрин ки на, да умреш. Не. При она кво га

до бро га чо ве ка ћеш се на пра јиш ка ко ла ђа. Оћеш...

За Ни ша ву ви ше не ми сле шем, но си по гле ђу јем у го лем

ко ван ду кат – ни шан ми.

А тат ко ми рад, рад: што ја сал те ћу тим, ње му се чи ни да

ме је за Ми ту Ђу ри но га ја ко ми ло. Ич ни што не зна дор не

при ми ни шан кол’ко сам се ту ца ла, ни ти пак зна је по ни шан
ка ко ми је, кол’ко ме бо ли у ср це, кол’ко ми је му ка, и што

ме је жал фа ти ја исто ка ко зуб ни бо лес?

И Ми та Ђу рин узе да до о ди сас дру сто му, ку ма ши ни, ро -

до ви; па се у не дељ ски дан фа ћа ше оро, а ја.. Не из лег нем

при мла до же њу ми, еееј! дор ме не пре мо ра сна ја ми...

– Ај де, Ма ри ке! Об у чи се па ис ко чи.

– Ш’ћу се па об у чем!

– Па зар ћеш та ква да ис ко чиш?

– Не сам ша ша ва да ис ко чим у шал ва ре у што сам ми ла

су до ви.
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А што бе ше збор љив Ми та Ђу рин, чо век ми, ма ни се. По

с’в ноћ не за спи, но ми све ни што збо ри, све ми ка зу је

кол’ко ме ми лу је, и што ме је ви де ја је дан пут у обор при

Чуч ку Си ку, к’да се сас де вој чи ки игра шем ка мен чи ки93 и

топ ку.94 Ви де ја ме из ку ма ши но ву му ба шчу кроз про ва љен

ду вар, и јед наг, ви ка, би ло га ми ло за ме не. А ме не ме, слу -

ша је ћи Ми ту, пи шин бид не мрв ка ми ло за њег’, јер бо ем је

убав, ем вен ча ње ми је, па ти ке јед наг се па се тим за Ди ми -
три ја, и дој де ми на жал, ис кам да се за пла чем а срам ме,

стра’ ли ме је од Бо га што при му жа ми за дру го га да пла -

чем... не знам заш’ не пла че шем.

А у ју тру, к’да га по си пем и по мог нем му да се об у че,

пре да дем му ка фу па га ис пра тим на ду ћан, ја уз нем да ди -

зам ле га ло и нај дем под је стак – ше сет па ре: оста ви ја ми да

ку пим за под ру чак ели пе њер ли је ели си мит. Ама што ће ми

ше сет па ре? За де сет па ре бе ше си мит еееј; ни шли ски си ми -

ти би ли су за при ка жњу: бу ди су бе ли, туј су го ле ми – ма ни

се! А ја из ру чам пе њер ли је што си ми ги све кр ва ку пи, а овеј

па ре оста вљам све у јед ну ку ти ју од та не ал ву, што сам гу

из ми ла, из ми ла: за ме сец ли за два тај се ку ти ја на пу ни!

А пре ко дан, Ми та ете ти га та из ду ћан: бо жном ни што

дом’ за бра ји ја, па дој де да узне. Он ка зу је тој на да ду му, а

она узне та се осми шка и ви ка: – „Ако, да дин! Иди у со бу та

што си за бра ји ја уз ни.“ – „Не сам ни што за бра ји ја“, ви ка ми

ме не к’д улег не у со бу, – „но ми се на у ми да те ви дим, па узе

та и чи чу на ду ћан из ла га што сам ни што дом’ за бра ји ја.“

Туј ми збо ри, ви ће што ми збо ри, па из ва ди ис под по јас фи -

шек сас ши кер ле ме, ели ни што дру го бла го за ру ча ње, па

онаг па отид не на ду ћан.

А ни ки ве чер к’д дој де из ду ћан, он на мај ку му:

– „Аман, дат ке, што сам да нас про о де је ћи кроз чар ши ју

ви де ја у Вас ка Стам бо ли ју убав ла у раћ! Ако ли да уз нем од

њег’ на Ди ку (се стру му де вој че) за је дан фу стан?“ А да да

му се па осми шка и ви ка:

– „Ако, дат кин. Ама не мој да ми про ми неш Ма ри ку: на

обе две уз ни од је дан топ.“ А ње му ка ко је, ма ни се; и ме не

ме за час дој де ми ло, јер бо, не ли ти, че до, ре ко: ем је убав,
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че сти то ми дој де цел град, ви ка ју ми че сти то и гле да ју по

мој че из и по мо је аљи не – чу ду се. А и ја се са ма у мој па -

мет чу дим, и му ка ми: „за што,“ ми сле шем, „бо ба ми с’г

спра ља ова кав че из и ова ке аљи не к’да му овај зет не је ка ко

онај...“ А што ми Ми та пра ти чер кез – сал те ср ма! Око ши -

ју и око ру ка ви и низ па зу ке ве зе на шем ше та. Па чо ва аа! Кој

зна кол’ко си је гро ша би ја ар шин. Све бе ше уба во, ама на -

фи ле, к’да ме ме не не је би ло ми ло ич за ни што.

Ће ме вен ча ју. По ве до ше ме у цр кву, а мо ји очи... Бо жном

ју тре ми вен ча ње, а ја се с’в дра ги ноћ не сам уте ши ла. Во -

ду ме, а ја... Сеф те сам тај дан на со как ис ко чи ла, па би по -

гле да ла ћу ли си ви дим Ди ми три ја, а не сам мо га ла да ди зам

очи – мла да не ве ста. А ка да би ни ко пи лен це ле те је ћи про -

збо ри ло: „И Ди ми три ја је жал за те бе“, ја би се она ко жал -

на од ра дос’ на сме ја ла. Ама ич!

Уда до се.

Ту го свад ба!... Ту го презив... На пре зив ми бе’у сви ро до -

ви... Тат ко, мај ка, кум, ста ри сват... А што ти не до би’!... Ка -

лај на, па ка лај ли је! Са но ви, на са но ви ка па кли је! Па тен џе -

ре, па теп си је! И два ман га ла! И три гев ги ра од бак’р! И че -

ти ри шав да на го ле ма! Па стам бол ски ле ген и је брик! Огле -

да ло од ку ма ми го ле мо, из Стам бол, на о кол сал те цве ће, и

де вој чи ки – ша ре но!... Од тат ка ни дој де со фра-теп си ја –

око њу ма рат да сед ну пет на ес ду ше! Од бра та кот’л – у ње -

га ко лај да пре кр сти но ге муж ви сок ка ко то по ла!... Од чи чу

ми теп си ка, од стрин ку ми теп си чен це. Од те ти на ми ко тле,

од тет ку ми ко тли чен це. Од ро до ви тен џер ке, па ма фи шла -

ци... Че ти ри сам ма фи шла ка до би ла... Па чор ба ла ци, па па -

ни це, па ши ши ки, па ча ше, па ча шке за ра ки ју; па фил џа ни,

па зар фо ви сал те ср ма.. Сва што! Пу на ку ћа! Па што до би

дру ги да ро ви! Па дој до ше ни та ман де сет по га че, па че ти ри

го ле ме теп си је та тли је, па две теп си ке ба кла ва... Ту го!... Ама

и ја не сам оста ла у по сме шу, јер бо што ми бе’у бо шча ла ци,

што пе шки ри, што ча ра пе: ка ко да не је тка је но; ка ко да не је

ни што у ру ку узе то, но го из ни кло и ис цав те ло, ка ко цве ће у

ба шчу!...

Прој де ми свад ба...
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обр не, е га би ја кроз обор про шла, е га би по ба шчу цве ће

по си пу ва ла, е га би ме он ви де ја... За па зи и тој све кр ва ми,

па га ру жи, ру жи, и не да ва ше ми да из со бу ис ко чим, дор си

је он на чар дак. Прој де, ви ће не знам баш кол’ко прој де, а

ти ке ете ти гу јед на же на та ми збо ри за Ди ми три ја усуј ле:

– Ди ми три је Ђо шин не ће да мо же без теб’; ће си, ви ка,

умре за ва ли ја за те бе.

Ја ћу тим, огањ ми се ка чи уз гр би ну и уз обра зи, а ме не

ме не је жал’, но ме ни ка ко до ри ми ло, ни што ме ка ко на сме -

ја ње обр ће... зар што сам чу ла ку де ме не је за бра ји ја, и што

не ће да мо же без ме не.

Прој до ше две три дни, ете ти гу па:

– Ми лу је те, ви ка, ја ко те ми лу је.

А ме не ме ми ло.

– Ме рак му је... да те ви ди.

– Ууу! стрин ке! – узе ја та се за чу ди.

– Ш’ ће ти бид не... сал те да те ви ди...

Око ме не се обр ће со ба... Ћу тим.

– Нак те ви ди... а? Што има... При со как ња си је вра та...

Ич се и не дво у ми: не те ја.

... и па до о ди, па ти ке ме не усуј ле:

– Ди ми три је те ја ко ми лу је... Не ће си мо же без теб’... Пу -

шти ми ти ја ре чо ви, па ти ке од све кр ву ми иска бо жном под -

но шке, дру ги пут бр до, тре ћи јур нек95 за је глак.

– Ка ква си је овој же на? – ви ка си ми све кр ва. – Ка зу је

што се ди чак на Стам бол-Ка пи ју, а до шла да тра жи јур нек

за је глак при Жо жи ну Ка пи ју. Ако ми дој де јо ште је дан пут,

жи’ ми Ми та, ја ћу гу ис ка рам: јер бо бр до и јур нек тој си гу
је сал те при го да – она си за ни што дру го до о ди, – збо ри све -

кр ва ми, ср ди се, и све у ме не гле да. А ја аа!... И дој де ми,

дој де да гу ка жем, па не гу ка за.

Прој де чи та ва не де ља. Све кр ва ми оти шла у ком ши лак

сас ра бо ту, з’лва при де вој чи ки па сас ра бо ту, а ја дом’ са ма

са мач’чка; ти ке ни ки та на со как ња вра та: чук! Пи та ко ји је,

из ва ди чи ви ју... Она ја!... Дој де сас ме не чак до ку ћу, па ти -

ке:

– Ђул-Ма ри ке!... Ди ми три је си је при со как ња вра та...
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ем је до бар, до бар, ем – вен ча ње ми је, и па се се тим за Ди -

ми три ја, та ми се вр не у ср це жа лос’. Ако ви ди уба ви ша ми -

чи ки за вр зу ва ње гла ву, ако уба ве па пуч ки це, он па у ве чер

ка зу је на мај ку му и па пи ту је да ли да узне на Ди ку. А да да

па: – „Ако, дат кин. Сал те ми не мој про ми неш Ма ри ку.“ На

обе две уз ни јед на ке.

Дор је Ми та дом’, ја узе да не ми слим тол’ко за Ди ми три -

ја, а к’д не је: дру ги ми сал не мам. Па си кри ше ћим и онеј мо -

је пе сме...

„Ла ли ми, ла ли, мој Ди ми тра ћи“...

Ели:

„Ле ти по ле ти, сла веј – пи лен це,

Та си ми пад ни тат ку у ба шчу.“

Ели уз нем та но ву ва дим:

„А што сам ти, Бо же, тол’ко са гре ши ла,

Та ми узе, Бо же, мо је сла веј – пи ле?

Пи шин ми у про лет сла веј си по је ше,

А с’га ми, ете, ви је ку ка ви ца...“

Ва дим од се бе жал не пе сме, по јем и пла чем, ама кри ше -

ћим од све кр ву, од з’лву ми, на при ли че ми, што и од са му

се бе кри је шем.

Та кој, та кој, па прој де го џа, а ја Ди ми три ја ич не ви до.

Све кр ва ми и з’лве за па зи ше што имам у ср це ни што за Ди -

ми три ја та га ру же ше ју. Ру жу и ње га, и мај ку му, и тат ка му.

А кад ће ме по ве ду у тат ко ви ми, за о де ше ју сву ма лу сал те

да не про ђу куд Ђо ши ну ку ћу.

А он, Ди ми три је, сва ко ју тро и при ве чер, к’да је вре ме

на по си пу ва ње цве ће у ба шчу, ука чи се на те ти нов му чар -

дак, што бе ше убав, ви сок ка ко ови ја чар да ци... Фр љи, рот -

ке, очи кроз пен џер: Ене! Она кав... Онај си је чар дак Со ти -

ра ћев, овај пак дру ги Ни ко ла ћев, с’г, пи шин аџи-Ђо кин бе -

ше. На та кав ви сок чар дак сед не, па се спре ма на шу ку ћу
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те се ви на ма, а ва ши ће мла ђе ји ва ма, ми за ва ше сме ја ње

ич не бриг не мо – го во ри Ђул-Ма ри ка па ис пи ча шу, уз вик -

ну „фа ла ти, Се вет ке!“ и на ста ви.

V

А је дан дан... Се де ла сам у тат ко ви ми чи та ву не де љу сас
Ми ту. И Ми та туј спи је ше, одо тле иде ше на ду ћан, и па туј

дој де на ве че ру; а ру чак му се но се ше одов де сва ки пут кад

год смо у тат ко ви ми на го сти.
Је дан дан, про ка шља се тат ко пред со как ња вра та. Не је

има ја адет да чу ка у вра та ви ше но сал те је дан пут, а к’д ви -

ће чу је л’ла не ели па пу че кроз обор, иде ни ки да му отво ри,
он узне та се про ка шље: сал те да не пи ту је мо ко ји је, но јед -

наг да отво ри мо. Је дан дан баш пред икин ди ју про ка шља се,

а ја отр ча да отво рим. Уле зе а не ме по гле да. По зна ва се што
ни што има, за цр ве не ја се у ли це.

– Дај ми, ви ка, аџи ке, онај дру ги по јас.

На на из ле же.

– Из ми ми, ви ка, Зој ке (сна је му) је ме ни је. Ста ну ја сам

сас јед ну ниг де у ка љи ште.
Сна ја отр ча.

– До не си ми, ви ка, Ма ри јо, онај фес што си је у го ле му

со бу на кал’н.
И ја отр ча.

Мрв ка, па на на ми ви ће др жи по јас а тат ко се обр ће, опа -

су је се. Ја сам до не ла фес и ту ри ла сам га на је дан је стак на

мин дер лак. Сна ја му из ми ла је ме ни је, и на ме сти ги за обу -

ва ње у со бу на оро зан. У тат ко ви ми бе ше из ме ћар ка дај ма,
ама за што: да по мог не на не око го тве ње, око ме се ње леб,

пра ње че ма шир; а ме те ње и су до ви тој си је би ло мо је и сна -

ји но. Тат ка пак сви слу ша ше мо; а чим дој де дом’, Бо шке,

оно си је у ку ћу ни ка ко дру го ја че – по зна ва се што је туј до -

ма ћин.

Спра ји се па оти де. – „Ку де ли ће? и што ли му је?“ збо -

ри мо и по гле ђу је мо се; а ти ке отут ке та пред со как ња вра та

три пут: чук! чук! чук!
– Чи ча-Ко ле! – и отр ча та отво ри.
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Сал те иска да те ви ди: ш’ ће ти бид не?...

... из ле зе, аја, аџа ми ја, узе да се дво у мим. „Е ли да ис ко -

чим?... Ако ме ви ди је дан пут, исти на: ш’ ће ми бид не... Сра -

ме жљив, не ме је гле да ја пи шин, па га зар жал... Ја ћу сам у

обор при со как ња вра та, он ће си ме про о де је ћи по гле да...

Ама, с’га не је бе ћар: ја па имам му жа... Да ме чу је муж...“

Тај дан не сам из ле гла.

Ју тре дан, па ми је све кр ва у ком ши лак сас ра бо ту, и па

з’лва ми при де вој чи ки сас ра бо ту. Не су ме оста вља ле са му

ни кад, а с’г два да на, јед но по дру го!... Ти ке ни ки та на со -

как ња вра та крот ко: чук!... Она ја!!

– ...из лег ни, Ђул-Ма ри ке!... При вра та си је...
А ја об у че на, об у че на, за ки те на, јер бо јо ште по ло вин сат

па ће ак шам,96 к’да се чар ши ја за тва ра и к’да ће Ми та да дој -

де од ду ћан на ве че ру. Пој до по ону ја, тре сем се, па ти ке ми

се учи ни ка ко да ме Ми та жал но вик ну: Ма ри јо оо! та јед наг

чуч ну на тра ву, по кри ли це сас ру ке и ста да пла чем; а она -

ја ме ди за, ви ка да идем – ти ке све кр ва ми.... К’д дој де, Бо -

шке! Не сам чу ла ни ка пи џик, ни па оде ње... До ри од ле те та

ту ри чи ви ју, па т’г ону ја сас јед ну ру ку фа ти а сас дру гу сас

ба стун (куд нај де ба стун не знам): по гр би ну, по кр сте ти ну,

и јо ште по до ле... те па, те па, а она ја ви је и узе се оти ма, бе -

га... Све кр ва ми по њу ма тр чи, те па и збо ри. – „Куч ко“ Мо -

га ри це! Ис каш ми ку ћу по сме шиш; ис каш ми си на ра жа -

лиш... Ка кав би ти фу стан да ја Ди ми три је, не знам, а од ме -

не све ти мо дар па сас зе ле не грањ ке.“

– Ооо! Ашко сум, Ђу ри ни це! – уз вик ну до ма ћи ца за до -

вољ но. А аџи-На ста си ја при хва ти:

– Афе рим, и Бог да те про сти, Ђу ри ни це!... Ама с’га си

је пра во, Се вет ке, да гу по пи је мо за ду шу по ча шку ли мо ни -

ју.

– Пра во је, аџи-На ста си јо! А ви ће си је и вре ме за ра ки -

ју.

Вас ка је до не ла „ли мо ни ју“, слу жи. Ста ре с до ма ћи цом

пи ју, а ја и Јо ла по гле да мо се и сме ши мо се.

– Заш’ се сме је те, де вој чи ки? Е ли што си је овај уба ва

ли мо ни ја за Ђу ри ни чи ну ду шу а на ма у гу шу?... Ако, смеј -
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а Ди ми три је је асли Ни шли ја – ба та!... За на шу ће си Ма ри -

ку умре, с’в на род ка зу је...

– Аман, афен даћ, не мој ви ше! Зар не ви диш што ће ми се
де вој че уте па... А ја исти на ту цам се и ви јем.

Чи ча-Ко ле пак, де те, ни што дру го; што у чар ши ју чу је,

све ће си при же не при ка же, н’ уме ни што да са ку та!... Ја ко
стар бе ше...

Па и овај дан та кој. Та ман ми се огањ у ср це бе ше сас пе -

пел пре кри ја, а чи ча-Ко ле га раз ду ва та ма ни се. А на на пак

од овај абер до ри се раз бо ле, и оде ше по ку ћу ка ко ша ша ва. 
– К’да ми тат ко чу што на пра ји Ђо ша, јед наг отр ча у Го -

спо ди на, да де му па ре ви ће ко ли ко му да де и ре че: да про ку -

не оно га ко ји је крив, не по ми ња је ћи ни ко га. Го спо дин пак

бе ше Грк, та по ган за па ру ма ни се; Ђо ша му по пре рек ну -

ја, а он про кле она кој ка ко му мој тат ко ре че.

И што би? У на шу ку ћу ни што. На Ђо шу се, до ле ко би ло
одов де, ку ћа за тво ри, за тре му се, до ле ко би ло од сва ко га,

све до ко рен. Тој си је би ло Го спо ди но во про кле сто у цр кву,

не је ни што ма ло. Пи шин му умре... ама он не је умре ја од Го -
спо ди но во про кле сто, но од дер то ви за ме не... за ме не си фа -

ти тро пљи ку и умре Ди ми три је... Исти на не је умре ја јед наг,

но го џа ми ти прој де, ама пак за ме не умре... Но се сал те чу -

дим ка ко ја од онол’ки жал не умре... Зар што ми ја ко до бро

при Ми ту бе ше... Дру гар до бар, све кр ва до бра, з’лве... А,

лел ке, ту го! Ди ми три је си ја дан умре, а сал те се је дан пут

сас ње га сре то... Бо лан, бо лан, је два иде ше: сре те ме кад

иде шем са све кр ву ми у тат ко ви, па ме гле да, и ја у њи го ви

очи по гле да и ти ке ми за ста де ни што у гру ди, зап ти ме, не
мо гу да ди јам, не мо гу да си ду шу по вра тим... У! Чу ва ја Бог

од та кву му ку сва ко га!...
А к’да чу што је умре ја, а ја да њом ка ко ка мен, а но ћом,

к’д Ми та спи је, пла чем, пла чем... Ама не ћу ви ше за тој. Три

да на да збо рим па не би мо га ла дер то ви ми да ка жем; а да
сам пи сме на:

Што је го ра, да је лис’ ар ти ја,

Што је во да, да је му ри ће па – 
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И тај Чи ча-Ко ле, брат од чи чу тат ку ми, не је чу ка ја у вра -

та, но сас ба стун у кал др му три пут. А ни ки не је мо га ја ка ко

он. Ни ка ко: чук... чук... чук... И ба та-Со тир то ли ко пут та у

кал др му сас ба стун, и па је дан ми брат од чи чу; ђа во ли, пра -

ве ше ју мак суз та кој, е га би ја по ми сле ла што бо жном чу ка

чи ча-Ко ле. Ама ни што, не су уме ја ли ка ко он, јер бо кад отр -

чим да отво рим, ја при вра та: „Кој чу ка?“ А кад се гла су и ја

отво рим, њим ги му ка што не су мо га ли да ме пре ва ра ју. Чи -

ча-Ко ле не је чу ка ја у кал др му што га мр зе ше да од го ва ра,

јер бо је збор љив, збор љив, но сал те од чу ка ње на вра та да

не фа ти мо ме рак кој’ ли је; знаш, тур ско вре ме бе ше.
Уле зе. Фес му баш до уши, ка ко сва ки пут; од на пред му

џу бе по ду гач ко но од на траг, на гр би ну му се по ди гло; оди

кроз обор, пи ту је што ра бо ти мо и све сас ба стун: чук, чук...
По љу би га у ру ку и на на, јер бо је од тат ка мло го по ста -

реј. Стар ја ко бе ше.
Чи ни здра во жи во сас нас, па јед наг:

– Оти де ли аџи ја, аџи ке?

– Оти де, афен даћ,97 ама не знам ку де.

– Не си пи та ла? Ни па он ка за?! Еј, звер! Еј Тур чин! Да је
оти ше ја за ни ку ма леч ку ра бо ту, ај де, ама овој си је го ле мо,

ди бо ко.
– Аман, афен даћ! Што има? – пи та на на и узе да се тре -

се.

– Што? Да ми про шћа ва тво је ли це, аџи ке, онај мо га рац,
Ђо ша, оти ше ја у Го спо ди на та му рек ну ја да у ни ки не дељ -

ски ели до бар дан про ку не аџи ју у цр кву пред сав на род.
Ти ке туј јад на на на:

– У, ту го! У, ле ле! У, Бо шке! У! У! У! – и се де на мин дер -

лак не гле да је ћи што је чи ча-Ко ле на но ге. – Ту го! Ту го!

Заш’ с’г да иде у Го спо ди на к’да све прој де? Ту го! У! У! У!

– збо ри, кла ти се и ту ри ру ке под ло жич ку.
– Заш’? Што ће му Ди ми три је умре, за тој. Фа ти ло си

мом че тро пљи ку98 за на шу Ма ри ку...
А јаа! До ри узе да ви јем... За бра ји што имам му жа...

– Ку де ће па он да мо же сас де вој че на Кр ше но Че ло? Ка -

кав је Кр ше но Че ло та кво му је и де вој че: Шо по ви, Бу га ри;

106



шес’... рам но шес’ ме се ца има ше. Слун це гре је, гре је, па до -

ри пре жи жа, та обр ну ле спре ма ње га ба бе гр би не; др ве ће

ис цав те ло, па ка ко да је по ба дем, шеф ге ли је, цре шње и сли -

ве, што се по ба шчу и па по обор на ре до ви бе ле ју, па ло иње;

ми сле ја би чо век да си је иње, да се не зе ле не је по обор мла -

да трав ка ка ко зе ле на чер га; а по тра ву бе ле ше се цве ће од

ба дем, што је ви ће пре цав те ло и опа ло, па ти при ли че ка ко

да су по туј зе ле ну чер гу би ли цве то ви, тка је ни на пр сти. А

зум бул пред ку ћу, око го ле му ћо шку ку де се де шем тај дан

сас ком ши ке, сас на ну ми и з’лву де вој че, ис цав те ја, ис цав -

те ја, а ко ји је пак кат мер, њи го ве су лу ле по ср ну ле исто ка -

ко цве то ви на ша рош-ка ран фил. А ве тар ете ти га ти ке та на

ма’ на ма’; ве тар ме ри шљав, од про лет, што га Тур ци ви ка ју

бе’ар, ду не, ама кол’ко? Ка ко да ти од ниг де до ле ти со кол па

ти ке сас кри ла – је дан пут. Ду не, а ти отво риш уста да ти

улег не у ду шу ми рис од цве ће на др ве ће и од зум бул, из ме -

ша но, што ти од њег’ дој де до ри ту жно на ср це. Ве тар ду не

а раз ле ту се бе ли цве то ви што су пре цав те ли, и па да ју по ћо -

шку ку де сам ја сас ком ши ке, на ну ми, з’лву де вој че, сас де -

те, па да по на ше ко се, ша ми је; а оној мо је мо дро о ка сто, Со -

ти раћ, гле да цве ће и ра ду је се, ши ри ру кич ке ка ко да иска да

га фа ти, а к’да га за ку сне ве тар, он не се за пла че, но се сме -

је, сме је, ка ко да га ни ки ту гич ка. Уба во вре ме, уба во. Про -

лет. Ра бо ту ви ће у њи ве и у лој за. И све кр ва ми од со бај ле у

ба шчу: са ди ла ар па џик и бе ли лук, се ја ла ће ре виз и маг да -

нос99 и па зи ла да ни Ми ле Кр ше на Гр би на (он ни ло зу ре за -

ше) уба во осма ла ци оре же. Оре за ја ги, а з’лва ми де вој че вр -
за ла ши ши ки да си у њиjа ка пљу слу зе од ло зу, та да си jе за

ко су и њу ма и ме не. Јед наг по ру чак. Слун це, слун це. Раз ви -

ка ли се пред ку ћу по сли ве врап ци. Раз ви ка ле се ко ко шке,

но су, а нам ни ми ло што ће си има мо за ма сте ње и ша ра ње

за Ве лиг-дан све та зе... Гу гут ке ста ле на се пет ке, што су под

чан ди је над ћо шку куд се де ше мо, па се спре ма слун це пи па -

ју и ви ка ју гу гу уу-то! гу гу уу-то!... „Је дан, две, три...“ бро ји -

мо, па кад из бро ји мо по ви ше од се дом, а нам ни ми ло, што

се не ће вре ме про ме ни, што ће си бид не уба во кад иде мо на

Пан та леј да се при че сти мо... По ћо шку аср’а, па озгор ки -
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Па не би мо га ла ја ди да ис пи шем.

И јо ште на ко га се од Го спо ди но во про кле ство по зна де,

ћеш се за чу диш. Ете, на кир-То дор чу, знаш, на оно га кир-То -

дор чу што ме ме не мр зе ше на ње га? Умре му де вој че, Аг на,

уба ва ка ко ру жи ца, ка ко љу би чи ца; и мло ги му жал јо ште

дој де на гла ву... А онаг сам чу ла што све оној тај кир-То дор -

ча на пра ји; јер бо при тат ка ми је збо ри ја ло шо за Ђо шу, при

Ђо шу пак за мо је га тат ка. Збо ри ја што ће си он, Ђо ша при

тол’ки свој мал, при ду ћа ни, при ку ће, при лој за, од сво је га

при је те ља Цин ца ри на бид не пред Ни шли је у по сме шу: и за

че из, и за сна ји не аљи не, и за јед но дру го. Ђо ша пак, по ган,

ми сле је ћи да ми је тат ко исти на ка ко Цин ца рин, та не ће за -

ра ди на зе та му мâл да рас ту ра свад бу ни за ни што ја ко го -

ле мо, а ник мо ли за ђи рит и лук, узе ја да га за инат мрв ке ра -

ср ди и пред Ни шли је по пре по сме ши. Ама тат ко ми, ви де ла

си, не бе ше Цин ца рин, но асли Ни шли ја – те не те ја да тр пи

ма ска ре. А заш’ је пак кир-То дор ча ла га ја? Е га би се при је -
те љи ска ра ли и до ка ра ли да се свад ба рас ту ри, та да си туј

уда де, ку де је и мâл, и мом че и до бро и уба во, за Ђо ши но га

си на Ди ми три ја да си уда де он сво је де вој че, Аг ну, што бе -

ше онаг ста са ла за уда ва ње, ка ко пе тров ка ја бу ка око Пе тров

дан за ру ча ње. Ама он јед но, к’смет дру го: Кр ше но га Че ло

пре те че. А би ло ли је овој исти на, не знам, ти ке ме не ме бе -

ше жал за њи го ву Аг ну, ако сам овој чу ла. Исти на не сам чу -

ла ни од тат ка ни од мај ку, но од же не, ама па ми при ле га да

не је л’жа... Не је. Јер бо заш’ ме пи шин онол’ко на ње га мр -

зе ше.

А за Ди ми три ја ме бе ше ја ко жал, дор не ма де те, а т’г...

Сас Ми тин ми лос’ сам се сал те за ма ју ва ла, а про кај де те узе

да си за ба ра љам мој сев да, да не ми слим све за њег’... Де те!

Има му шко че до, уба во, кра сно, да се пре ки не чо век за ње -

га, за при каз... Има де те сас мо дри очи, две ми очи, мо дри!...

Бе ло, уба во... Дру го си је чо век, дру го че до. Од че до ни што

на свет по бла го, ни па по го лем ми лос’... Ка ко с’г да га ње га

гле дам!... А је дан дан, ка ко да је би ло ју чер ке, та кој ми је

овој у па мет. Про лет. Ве ли ки по сти. Че до ми је Со тир од пе’
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де ва бо ба-На ста си ја, што је мо дро ок, што је ма ле чак: а на на

гу пак при ка за што је тат ко збо ри ја и ка ко је на о ди ја при гот -

ке на бе ћа ри к’д су ме ме не тра жи ли.
Све гу ка за, и за мо дро о ка сти, и за ћо са ви, и за ма леч ки,

ти ке ете ти га отут ке тат ко. Оста ји је ме ни је пред ћо шку, и

уоди, а ми сви на но ге, мла де ком ши ке љу бу му ру ку, ста ре:

– „Ш’ чи ниш, аџи јо? “ Он на њи: – „Сно лај на Го спо да!“ та -

кој ни бе ше адет. Се де на јед но шиљ те и пре кр сти но ге, па

јед наг узе уну че му и по че сас ње га: – „Де дин Кра ље вић

Мар ко! Што ми ра бо ти де дин ју нак, де ди но му шко? – збо -

ри, ћеф му је што је му шко. – „Со ти раћ ће си је, ви ка, ју нак

ка ко Кра ље вић Мар ко. Не ли де ди но му шко? Ако не је

к’смет да бид не по пре, оно ће се, ви ка, ти, че до, те паш сас
на ши дин ду шма ни; ћеш се, ви ка, де дин диг неш сас Ни шли -

је спро тив ови ја зу лум ћа ри; па ће си дој де Ср би ја; па ће си

је Ниш ка ко што си је би ја пи шин, еееј к’д бе ше цар-Ду шан;

па ће си на цр кву зво на би ју... А, ту го! Сал те да до че кам да

бид не Ниш Ср би ја Сло бо ди ја; сал те, ви ка, да улег нем у ни -

ше вач ку цр кву је дан пут к’д зво на би ју, па ако ћу јед наг да

умрем. За ни што ти, бре мо је уну чен це, бре де ди но ку чен -

це, не сам жу дан, ни за ру ча ње, ни за пи је ње, ни за мал, ни

за па ре, ни за аљи не, ни за ми лос’, ни пак за при је те љи: сал -

те сам ти, дет ки но, жу дан за – сло бо ди ју. А ако умрем, а не

до че кам да чу јем зво на на ни ше вач ку цр кву, ја ћу си, бре
уну чен це, отид нем на онај свет сас от кло пе не очи: за ра ди

тај го лем жа лос’ не ће ми се мо же за кло пу.“ Он збо ри, а на -

ма од њи го во збо ре ње уда ри ше слу зе на очи, и ње му си се

ти ке при тре се бра да; а Со ти раћ не се сме је, но ка ко го луп че

гу че, ка ко да раз би ра што му де да збо ри, па му сас гу ка ње

на њи го ви ре чо ви од го ва ра. К’д опа зи што смо се сви ра жа -

ли ли, тат ко обр ну дру го: узе да збо ри кол’ко си му је уну че

бла го, кол’ко уба во, што ће си бид не к’да по ра сне ви сок ка -
ко сел ви ја. Ти ке туј онај бо ба-На ста си ја:

– Јес’ па, сел ви ја. Ја га ка кав је ма ле чак па де бел. Не ли
по зна ваш, аџи јо, што ће ти уну че бид не исто ка ко чу ту ра за

ту ца ње ка фу.

Тат ко се пак не се ћа ше заш’ га за де ва бо ба-На ста си ја, та
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лим, на о кол је ста ци, а же не по се да ле на ша ре на шиљ те та,

стар ке ис пру жи ле но ге а обр ну ле гр би ну спре ма слун це;

мла де се ду ка ко на мла де при ли че, а све ра бо ту, гра бу, ко ја

ко шу љу, ко ја ча ра пе, на до ма ћи на, на си на, на де те, на сам’

се бе; ни ка гра би за при чес’, а ку де су се ви ће при че сти ли, за

Ве лиг-дан. Из ком ши лак чу је се раз бој ели мо та ње цев ке:

гра бу да свр шу тка ње, та да не је раз бој у со бу пре ко Ве лиг-

дан... Сви ра бо ту и гра бу, па и ја. Ја пак на пр вен че ми, то га

Со ти ра ћа спра ља шем ко шуљ ку. Ба ба му (тат ко ва мај ка) од -

се кла за ко шуљ ку од нај го ле му тру бу, не на че ту, а тет ка му

гу, се стра тат ко ва, са ши ла; с’га пак пра ји мо гу од цр ве ну

сви лу пуп ке100 око ло ши ју и око ру ка ви. У ме не је је дан ру -

кав, у тет ку му дру ги, па гра би мо ко ја ће по пре. И аљин ке

смо му спра ји ли, до ла ми цу; и ку пи ја му тат ко у Вас ка Стам -

бо ли ју ка пу ка лан ли ју,101 од зе ле ну ка ди фу па сас зла то ве зе -

ну, ка ко на тур ски де ца; и ку пи ја му н’т’чке,102 цр ве не па сас

зе ле ни пу шћул чи ки. Дру га му пак ба ба (мо ја на на) пле те ше

ча рап ке: од бе лу пре ђу, ту ра ну на сум пор; а јур нек си је за

пр сти и пе те узе ла од ону ја стрин ка-Та ску, убав јур нек, ма -

ни се, на на глав чи ки на ша ра ни де вој чи ки, а око но гу гу гу -

чи ки. Гра би мо и ра ду је мо се што ће га об у че мо, и што ће га

но си мо и њег’ на Бла го вес’ на Пан та леј – да га при че сти мо:

ми ло не што ће си је од Бла го вес’ и он баш кри сја нин... Он,

ту го! мој Со ти раћ, мо дро ок, с цр не треп ке, ду гач ке, гу сте,

што при ли че ше ју на за мр шен ибри шим. Сас треп ке се бе ше

фр љи ло на тат ка му. Со ти раћ, бел, убав, да се пре ки не чо век

за ње га, за при каз: се ди при ба би не му но ге; на ње га су си

јед не ба сме не шал вар ке, го ре је на мак ти цу, па врз мак ти цу

је ле че, на гла ву му кри во кап че, ко му је на сре ди ну, ку де је

сас ко нац убра но, пул че,103 а око тој пул че вр зан ко нац, а на

ко нац што ти не је: две три ру пи це од по фр ља но ре ше то, мо -

дро ђо збун џу че104 ка ко ша пи ца, до не то од аџи лак, па на ње -

га за ле пен ла ден,105 и од гу ску трт ка – да ни га не уро чу... За -

де ва ју га оне ја же не, а он се сал те сме је, две ми очи ни кад

не пла че ше. На тат ка се фр љи ло крот ко, на ба бу, тат ко ву му
мај ку, мо дро о ка сто, а на дру гу ба бу, мо ју на ну ма леч ко. Бе -

ше ни ка ко де те кра тач ко, кра тач ко, а де бе ло. Узе ла та га за -
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– Ама, ви ка, зар Ев до ки ја не је у ба шчу? Гла си се из му -

твак... Што ра бо ти там’?!... Ти ке све кр ва ми ете ти гу: ру ка -
ви гу по диг ну ти, на њу ма су чи сте шал ва ре, ако је у ба шчу

од со бај ле ра бо ти ла; обе две гу ру ке пу не; у јед ну теп си ја пу -

на сас пуц ке,106 што ти се ви ду ка ко цве ће од др ве ће, у дру -

гу ру ку ока ни ца сас ви но, цр ве но ка ко бо жур... А, ту го! Ру -
ча ње, пи је ње, сме ја ње, збо ре ње – до ри при ве чер...

Та кој си у нас Ни шли је пи шин бе ше, а с’г?... Бог да про -

сти Ди ми три ја ми! Че те рес го ди не прој до ше ка ко ја дан пра -

ји грн ци, а ја још по ни ки пут уз нем та ми слим за ње га, и

дој де ми жал, и па по три сам му ко ске сас мо ју при ка жњу.

Бог да про сти и тат ка и на ну ми, и Ми ту, и мо је ми бла го пр -

вен че, Со ти ра ћа!... Умре ми за ва ли ји ца... Од уро ци умре...

од на по љи цу... баш га пре се че сас очи јед на Вра њан ка. А

што бе ше тај Вра њан ка! У је дан се обор на сме је, у де се ти се

чу је. Мла да, уба ва, она кој... и пе сма гу ис ко чи. Јер бо на пред

ка ко би си ни ка ни што из ру ча ла, јед наг гу пе сма ис ко чи, та

од ре зи лак не мо же да прој де кроз со как... Бог да про сти и

дру ги ко ји сам да нас по ми ња ла! Сви су при Ди ми три ја
одам но, сал те оди мо по овај бе ли свет јо ште ја и аџи-Со тир,

брат ми... А, мој мла дос’, и жа лос’ и ра дос’!... А, Ниш, ср ма

ђу миш – убав ли у мо је мла до вре ме бе ше! Ни шли је, сев да -
ли је!!...

Ђул-Ма ри ка за вр ши сво ју при ка жњу ту жним гла сом, са

су зом у оку. Ућу та, и од мах узе каф тан, ку шак...

– Јо ште по јед ну ли мо ни ку, стрин ке. У збо ре ње прој де ни
вре ме без пи је ње.

– Фа ла ти, Се вет ке! Овај си је ча шка за здра вје на те бе и

на тво ји. Здрав си!
– Да си жи ва, стрин ке!

– Да су ти, Се вет ке, здра ви сви, да Бог да! Здрав си!

– Дал ти Бог, аџи-На ста си јо!

– Здрав си, ком ши ке!

– Да си жи ва, Ки ра-Та но!

За хва ли ла сам до ма ћи ци на до че ку а Ђул-Ма ри ки на ње -

ној при ка жњи; опро сти ла сам се са ста рим, до брим Ни шли -
ка ма; раз и шле смо се. А знам да смо се јед ним ми сли ма ба -
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ви ка.

– Неје, На ста си јо. Ма леч ки па де бе ли не су чу ту ре за ту -

ца ње ка фу, но гу ма сти шим ши ри.
А ова ја па се за де ва (јер бо врс’ му је би ла):

– А ка ко те те бе, аџи јо, мо же да бид не ми ло за тој тво је
уну че, к’да је мо дро о ка сто?... у! што ме мр зи на мо дри очи!

– Ме не ме па, мо ри На ста си јо, ми ло, ја ко ме мило.

– Мо дра си је бо ја, ете, аџи јо, за фу ста ни, не за очи.

Туј се тат ко се ти што је на на ка за ла за оној, и узе та се

на сме ја из с’в глас, па ви ка:
– Не је, мо ри На ста си јо, пре ва ра ла си се, јер бо за фу ста -

ни је цр ве на бо ја, па зе ле на, па жу та, па ђу ве зли ја, па мо ра -

ва, па пем бе, а мо дра си је сал те за зум бул и за – очи. Туј ћа -

ше да по љу би уну че му у око, па се ти ке се ти што не ва ља,
та се тр же.

– А ако ти бид не унук ћо сав, та к’да оста ре је оно ка ко да

се обу кла у че ши ре ба ба? Што ће мо онаг, аџи јо?
Же не се при сме ја ше и узе ше да гу бу та ју, да ћу ти, на на

пак сал те сас очи на њу ма, а тат ко не се ра ср ди но се па на -
сме ја и ви ка:

– Е, ни што, На ста си јо: за тој ме баш ич не је стра’. Јер бо

сас бој и сас очи фр љи ја се на ба бе, а за ћо са во не ма на ко -

га да се фр љи: по кој но му Ђу ре Со ти ра ће во му, де да бе’у му -

ста ћи еееј! у ме не, да про шћа ваш, ја кол’ки су (туј се уфа ти

за му ста ћи и за ка чи ги по за уши), у тат ка ће му бид ну исти

овол’ки, не ли по че ја ви ће да ги увр ћу је а јо ште не ма ни два -
ес’ го ди не... Што има јо ште, На ста си јо?

– Не ма ви ше ни што, аџи јо.

– Е не ли не ма, ја би ти с’га при крај ке ни што ка за ја; ка -

за ја би ти ни што сал те да не по стиш, ама не ли је по сно,

оно... бе ли лук ти у очи. Па не ми се за де вај ви ше око де те,

око де ди но га Кра ље ви ћа Мар ка. А бо ба-На ста си ја, тат ку ми

за инат, по гле да у Со ти ра ћа, па вик ну:
– Мо дро о ка ста Ев до ки јо оо!

– Ааа! С’г ћу, с’г, – гла си ми се све кр ва из му так, ми сле -

је ћи што њу ма ви ка (њу ма си је би ло име Ев до ки ја), а ми

сви та у сме ја ње. Бо ба-На ста си ја пак:
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6Пле те ни ца

7Ки та

8Ша ми ја за по ве зи ва ње

9Ма хра ма за пре кр шћа ње

10По јас.

11Сви ле на врв ца. 

12Твр диш па зар.

13Име, глас (ре но ме)

14Док сат

15Увек

163аве са

17Не ка ква сви ле на ма те ри ја

18Сви лен

19Раз ли чан

20Светњак

21 Ди пло ма.

22Јад на.

23Во ће.

24Ле па Ка та.

25Ге ор ги на.

26Дво ри ште, авли ја.

27Ко тар чи ца.

28Чи сто сре бро.

29Ста кло на про зо ру

30Сре бр них гру ди

31Tор

32Од ла ка плит ке ци пелс

33Обе леж је

34Цве кла

35Бри га.

36Лекар

37Да ро ви.
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ви ле по за ду го. И знам да је Ђул-Ма ри ка уз ди са ла, иду ћи
„дом“ са ма, за про шлим вре ме ном, за до ба сво је га жи во та,

кад је без ви тих кри ла ле те ла под не бо, и ма ша ла се зве зда,

ме се ца, сун ца, за до ба мла до сти, ка д је ми сли ла да „што год

ле ти, све се је де“, кад јој се Ниш чи нио леп, леп, кад је у

оче вој гра ди ни крај ђер ђе ва пе ва ла и са ња ла див не сно ве.

А Ниш?
Пре по ро ђен, дру ги, ви ше и не ли чи на онај Ниш из Ђул-

Ма ри ки не при ка жње... Али, не. Ли чи још по ма ло, и то та -

мо у Ва ро ши, и на ви ше, где се и сад ки те за ухо бо сиљ ком

ста ри це кад у цр кву по ђу; где се и сад но се шал ва ре ис под

фи ста на; где се и сад шири ки та пре ко фе са; где се и сад из -

ла зи у шет њу у ро ган ли-па пу ча ма; где је и сад по гра ди на -

ма шимпшра ви со ких као „сливке“; где и сад гу гут ке но се и

ле гу се у ко та ри ца ма обе ше ним ис под стре хе; где се и сад

при ча ју при ка жње уз ви но „ис под ко ми ну“ и ле бле би је или

„пуц ке“; где и сад ком ши ке иду јед на дру гој кроз ка пи џи ке;

где се и сад ку пу ју си ми ти и пе њер ли је за „под ру чак“;где се

и сад го то ви на ут и ме со, баб ње; где је и сад... Али от куд се

мо гу све га се ти ти и све по ме ну ти што тра је по след ње да не

у Ни шу у Ва ро ши, и на ви ше, с чи ме су се сро ди ле, са жи ве -
ле ста ре и до бре Ни шли је; што ће по не ти са со бом под Го -

ри цу, где је ве чи ти мир, од мор, гро бље, аџи је и аџи-На ста -

си је, и аџи ке, ки ра-Сул та не и кир-То дор че, Ди ми тра ћи и Со -

ти ра ћи, Ма ни ни це и Ва ни ни це, Кра се, Си ке и Ђул-Ма ри ке,

си но ви и кће ри ста ро га Ни ша, што су она ко чу ва ли ве ру

сво ју; што су сва кад слу жи ли Све ти, кр сно име сво је; што

су свој ле пи град ва зда во ле ли, и што ће до кра ја жи во та

сво је га, при ча ју ћи о ста ром срећ ном вре ме ну, уз ди са ти и уз -

ви ки ва ти: Ниш, ср ма-ђу миш! Ни шли је, сев да ли је!

1 Сеч ко, фе бру ар ме сец

2Бо же (ди ми ну тив)

3Из не на да

4По ро ди ља

5Че тр де сет да на по сле по ро ђа ја
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70Без укра са.

71Па ли ца.

72Од ла зи

73Тур ска псов ка

74Ђак

75Ци ци лук, твр до ва ње

76Сто лар. 

77Ки ри ја, госпођа

78Ге ор ги на

79Ко ју зо ву аџи ја зна чи да је ишла на ха џи лук; а аџи ка зо ву

ону чи ји је муж аџи ја

80Ка ду нин прст (бе ло гро жђе, ду гу ља стих зр на)

81 Ма ла

82Мр се

83Кри ви ца

84 Јек ти ка

85Све

87Стас

88Ки па рис

89Не пре ста но

90Бàбо

91Ро ба

92Чо кот

93Пиљ ци.

94Лоп та.

95По че так, углед.

96Ве че

97Ефен да ки, го спо ди чић.

98Јек ти ка.

99Це лер и пер шун.

100Ме ми це.

101Об ли ка као ка луп за фес.
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38Пр во.

39Твр ди па зар.

40Је ло

41 Па ли дрв це 

42На ро чи то.

43Ше грт. 

44Мо же би ти. 

45Бу ђа во.

46Па тли џан

47Је ло.

48Го ве ђи на с ре ном. 

49Ти хо, по ла ко. 

50Сви ра чи

51Ашкол сун, бра во

52Бо го ја вље ње

53Ште та, сра мо та

54Ја дан

55Љу бо мо ран

56Ту ђин ци

57Кри ла

58Циц

59Ду гач ка, ал ват на ха љи на

60На ра сте

61Не ва љао

62Је цам.

63Бо ље, ка мо сре ћа

64Ла ко

65Је ца ње

66Бе сни ло

67Чо ха за џу бе.

68Сви ле на ма те ри ја не ка, за ан те ри ју

69На ве зе но ко ла сто зла том, па из сре ди не сва ко га ко ла ви си

злат на ки та
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Владимир Ђурић

ВРЕМЕ И (ПРИ)КАЗИВАЊЕ У ЂУЛ-МАРИКИНОЈ
ПРИКАЖЊИ ЈЕЛЕНЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ1

O снази говорне или писане речи можда најбоље говори

најпознатији библијски in ci pit: „У почетку беше Реч, и Реч

беше у Бога, и Бог беше Реч.“ Реч је дакле божанског поре-

кла, дар Божји, небеска мȁна која је дарована човеку да не-

гује и уздиже своју духовност. Човеку је дакле одвајкада да-

то да казује и да казивањем – приказује, то јест да језичким

путем провоцира читаочеву/слушаочеву машту која би по-

том створила јединствену представу света, менталну слику

истовремено толико сличну и толико различиту од онога

што називамо реалним светом. Стога је дискурзивни тип са-

знања, можемо рећи, најпрегнантнији и најдубљи, безмало

„божански“ вид разумевања живота и света, јер „Бог беше

Реч“.  

Моћ речи, а нарочито оне усмене, познавала је дакако и

наша списатељица Јелена Ј. Димитријевић када је написала

своју Ђул-Марикину прикажњу. Ова приповетка је испри-

поведана на аутентичном нишком дијалекту, у реалистич-

ком маниру, и говори о наравима и обичајима једног проху-

јалог времена. На плану наративне структуре Ђул-Марики-
на прикажња садржи све елементе драмске радње и стога се

може сагледати као трагедија у (класичних!) пет чинова2 са

прологом, трагедија која ће се одвијати најпре пред духов-

ним очима Ђул-Марикиних слушатељки, а потом и пред

очима читалаца приповетке Јелене Ј. Димитријевић која на

себе преузима скромну улогу текстуалног посредника, „Ор-

феја са папира“.

У уводном поглављу, које нема никакво формално обе-

лежје, а које смо ми назвали „прологом“, ауторка припрема
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102Па ти це ма ло пу це.

103Ђин ђу ха што шти ти од уро ка.

104Не ка ква цр на смо ла, опет од уро ка.

105Не ка ква цр на смо ла, опет од уро ка.

106Ко ки це.
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и први заплет. Нараторка отпочиње своју прикажњу изно-

шењем имена родитеља аџи Костадина и аџике Костадинке,

то јест оним што дефинише њено порекло, име и реноме

(шан), јер no men e st omen, а порекло и име према тради-

цији пресудно конструишу наш идентитет. Затим следи де-

таљан опис родне куће, евоцирају се некадашњи обичаји и

богатство старог Ниша који се могу сажети у један амбле-

матски исказ: „Ниш, срма-ђумиш! Нишлије, севдалије!“

Овај слоган ће у неколико наврата бити поновљен у Ђул-

Марикиној прикажњи попут лајтмотива, а није случајно

што ће Јелена Димитријевић баш њиме и завршити припо-

ветку. Дакле, сребро и севдах јесу два кључна обележја дру-

штвеног живота у некадашњем, али рекли бисмо и свагда-

шњем Нишу. 

Међутим, један од старих патријархалних обичаја узро-

коваће први заплет Ђул-Марикине драме: „Такој, такој, па

улего у седамнаесту годину, а татко ме тʼга да де за Ди ми -

три ја Ђо ши но га, ћур чи ју. Ич ме и не пи та, а да де ме. Та кав
ни адет онаг бе ше.“8 Од тог тре нут ка Ди ми три је ће то ли ко

при ра сти за Ма ри ји но ср це „та кој ка ко не ће да мо же да из -

лег не из ње га ни кад“,9 уза јам но сев ди са ње пре тво ри ће се у

уза јам ну на кло ност и љу бав и већ је Је ле на Ди ми три је вић

ви де ла у „ре пу“ ње не при ка жње „пу но ле пих бо ја... гле дам
њу, као не ве сту, ле по об у че ну, на ки ће ну, за ру ме ње ну од сре -

ће што већ јед ном од ла зи сво је му Ди ми тра ћу. По сле је ви -
дех као не ве сту ско ро до ве де ну, где ис пра ћа Ди ми три ја ʼсо -

бај ле на ду ћанʻ и гле да за њим с пу но љу ба ви. За овим је

спа зих пред ве че...“10 Ов де уоча ва мо из у зет ну има ги на тив ну

моћ срп ске књи жев ни це не са мо да ви ди, гле да или спа зи
сли ке ко је јој се (при)ка зу ју, већ и да у пер спек ти ви ан ти ци -

пи ра оно што ће ви де ти, или што би мо гла ви де ти до кра ја

ко ма да (то јест до „ре па при ка жње“). Уло га слу ша тељ ке-

гле да тељ ке и уло га при ка зи ва ча-глав не глу ми це ја сно су

пот цр та не у сле де ћем па ра ле ли зму: „Ја сам ви де ла ово, а

она ми при ка за ла!“ Уз то, при мет но је осци ли ра ње из ме ђу

вре ме на про шлог и са да шњег (ви де ла сам, ви дех : гле дам

њу) ко ја те же да се сто пе у веч ну са да шњост, јер је зич ки
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и организује сценарио за необичну драму која ће уследити:

недеља је у Нишу, време часног поста, а Јелена Димитрије-

вић се обрела у породици својег девера која ју је срдачно до-

чекала. Одмах се издваја лик старе Нишлијке Ђул-Марике и

њен живописни физички портрет. Она говори највише,

„прича ово, оно из доба своје младости, из дана старога Ни-

ша. Весела, разговорна...“,3 док остале укућанке највише

хвале ону њену „прикажњицу“ и моле је да је сад поново

„прикаже“ пред новом гошћом. Када једна од жена узвикне:

„Прикажи ни гу, жив ти Бог!“,4 уместо „испричај“ или „ис-

приповедај“, онда је још једном јасно подвучен перформа-

тивни карактер ове приповетке који је означен већ у насло-

ву: прикажња је дакле сценски, ступњевит и репетитивни

процес произвођења нове духовне стварности у којој треба

да се пронађу или са њом саживе пажљиви гледаоци. Тако је

Ђул-Марика постављена за главну нараторку-приказивача и

главну јунакињу док је ауторка Јелена Димитријевић најпре

иницијални подстрек за извођење прикажње, а затим и њен

главни реципијент. 

Да би прикажња отпочела, потребно је да из собе изађе

домаћин, јер Ђул-Марика не прича „при мужи“. Овај изри-

чит захтев за женском публиком указује на то да није реч са-

мо о обичној причи-преформансу, већ и о дубоко личној ис-

повести која има да се открије и оживотвори „не само на ни-

воу изреченог него и доживљеног и, ако хоћете, онога што

приводи у живот у простору ʼјезичке стварности.ʻ“5 Такође,

тај женски повлашћени аудиторијум може се довести у везу

са елементима фантастике и фолклора, са ритуалним оба-

вљањем светих радњи које дозвољавају присуство искључи-

во посвећених, то јест упућених учесника.6 Пошто су све за-

узеле своје позиције, Ђул-Марика, нараторка и главна јуна-

киња прикажње, „загледа се према себи у зид, у једну тачку

само, где, без сумње, виде читав големи свет свој, далеку

прошлост своју, младост, радост...“.7 Први чин може да поч-

не.

Прва два чина/поглавља уводе ситуациони фон драме као
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озбиљ ност при ка жње. Ево ме ста где су се све гла сно на сме -

ја ле:

„Та кој. Ми на пред има ше мо срам, а с г. Дор је де вој ка

под ни шан, не се ку та но се во ди сас мла до же њу, иду од ма -

лу до ма лу, од со как до со как, ка ко бож ја ци. Иде је ћи та кој

са мачʼчки, гле да је ћи се, збо ре је ћи све што ис ка ју – из го сти -

ра ју се; а кад се вен ча ју не су та зе но ба јат: ви ду се је дан

дру го му ка ко ћу фли ја си ре ње.“
13

У епи ло гу при по вет ке и Је ле на Ди ми три је вић ће под ву -

ћи то хро но топ ско не са гла сје уз не што ни јан си ра ну оце ну о

не кад и сад : „А Ниш? Пре по ро ђен, дру ги, ви ше и не ли чи

на онај Ниш из Ђул-Ма ри ки не при ка жње... Али не. Ли чи

још по ма ло, и то та мо у Ва ро ши, и на ви ше...“14

Тре ћи и че твр ти чин/по гла вље до но се низ кул ми на ци ја и

пе ри пе ти ја ко је ће се, пра те ћи ло ги ку тра гич ке фа тал но сти,

коб но окон ча ти за све ак те ре у рас пле ту пе тог чи на/по гла -

вља. Ипак, ов де не ма мо тра гич ку кри ви цу глав них ју на ка,

то јест ју на ки ње, већ је кри ви ца при пи са на „злим је зи ци -

ма“, тач ни је злом је зи ку кир-То дор че ко ји је пред са му свад -

бу окле ве тао Ма ри ји ну по ро ди цу код Ди ми три ји ног Ђо ше

(да је аџи Ко ста дин Цин ца рин, а не „асли“ Ни шли ја, што ће

до ве сти до то га да Ђо ша пра ти не при ме ре не да ро ве за бу ду -

ћу не ве сту – ђи рит са пун, ка лу ђер ско џу бе и ов на са гла ви -

ца ма цр ног лу ка на ро го ви ма уме сто ја бу ка), а по том и Ђо -

ши ну ку ћу об ла гао код аџи Ко ста ди на (да ови то бо же „бла -

жу“, то јест да мр се у вре ме ча сног по ста, да се об ра чу на ва -

ју но же ви ма и пу шка ма ка ко Тур ци). 

Кир-То дор чи но за ме ша тељ ство ко је је да ле ко оти шло,

ни је мо гло дру га чи је да се за вр ши до ви ше стру ко тра гич но,

јер јед ном уз др ман тра ди ци о нал ни по ре дак оби чај но сти у

све ту и вре ме ну где је све тост оби ча ја стро го по што ва на,

тра жи да нак у жи во ти ма ко ји ће тај по ре дак вра ти ти у пре -

ђа шње ста ње. Ка ко то обич но би ва, нај ви ше стра да ју и ис -

па шта ју не ви ни, па ипак суд би на ће ка зни ти и глав ног крив -
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ожи во тво ре на про шлост по ста је и за гле да о це и за из во ђа ча

при ка жње но ва „ре ал на“ са да шњост, то јест дра ма ко ја се

од ви ја пред ду хов ним очи ма свих, hic e t nunc .

Та ко и Ђул-Ма ри ка, за гле да на у про шлост, уче ста ло и

ин тен зив но ис ти че зна чај са да шњег тре нут ка: „А на на ми!

Крот ко јаг ње! Бла ги ши кер! ... И саг ете: ка ко да гу гле дам...

И с га ка ко да гу ви дим онуј од ки та би ју се че ну ан те ри ју...

Па ви дим, ете, ка ко с г да гле дам и сна ју ми... И оне ја дру -
ге гле дам, и ком ши ке и ро до ви, и ста ре и мла де.“11 По пут

ефек та Пру сто ве ма дле не, чи тав је дан не ста ли свет вас кр са -

ва до нај сит ни јег де та ља на ду хов ној по зор ни ци ко ју је по -

ста ви ла има ги на ци ја на ра тор ке-ју на ки ње у са деј ству са

има ги на ци јом ње них слу ша тељ ки-гле да тељ ки. Људ ска ду -

хов ност и моћ има ги на ци је по сред ством жи ве ре чи ов де

бри шу гра ни це из ме ђу ре ал ног и фик тив ног: оне има ју вр -

хун ски циљ да „отрг ну“ је дан не по сто је ћи свет од исто рич -

но сти (то јест све оп ште про ла зно сти) да би га уцр та ле у

веч ност, јер се са мо на тај на чин по сти же про ду бље но са -

зна ње и раз у ме ва ње жи во та и све та.

По ред то га, ка да је реч о по и ма њу вре ме на у овој „при -

ка жњи ци“, тре ба ис та ћи да ста ра Ђул-Ма ри ка че сто уво ди

ти пич ну вре мен ску опо зи ци ју на ре ла ци ји не кад : сад, од но -

сно ус по ста вља ја сан хи је рар хиј ски од нос из ме ђу мо де и

ду ха вре ме на ње не мла до сти, ко је она ви ди као при мер но,

злат но до ба („...ȁ, мо је му тат ку ку ћа! ... ȁ, Ниш! ср ма-ђу -

миш! Убав ли у мо је мла до вре ме бе ше!...“), и мо де ко ја вла -

да да нас, у тре нут ку ње не при ка жње, а ко ја је ви ђе на као де -

ка дент на и ха о тич на, ко ја не зна за „греʼ, нитʼ за сра му ва ње;

за ни што се не сра му ју... На пред кʼд чу је мо да си је ни ка не -

ве ста има ла де те, ми уз не мо та се за чу ди мо, јер бо је ку та ла,

ку та ла и од сво ји до онај сат. А с’г: ста не ли те шка, не прој -

ду две-три дни, па цел град зна је.“12 Ме ђу тим, Ђул-Ма ри кин

го вор ни кад не за до би ја мо ра ли за тор ски тон, што би се мо -

жда мо гло оче ки ва ти, на про тив, из ње ног не по сред ног на -

род ског ди ја лек та из би ја ју вр ца вост и до бро хот на иро ни ја

што до при но си ко мич ком ефек ту, та ко да она успе шно за -

сме ја ва сво је пом не слу ша тељ ке ко је су ина че на вик ну те на
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При по вет ка Ђул-Ма ри ки на при ка жња Је ле не Ди ми три -

је вић је из у зе тан при мер у књи жев но сти ка ко се  по сред -

ством је зич ке, тач ни је на ра тив не „до га ђај но сти“, по ти ру

тан ке гра ни це у вре ме ну (из ме ђу исто рич но сти и веч но сти)

као и у ствар но сти (из ме ђу ре ал ног и фик тив ног). Деј ством

жи ве ре чи ка ква је при ка жња, у има ги на ци ји ауто ра-на ра то -

ра-из во ђа ча и ње го ве пу бли ке ре а ли зу је се ди на мич ка мен -
тал на сли ка – тра ге ди ја јед ног не ста лог све та ко ји, за хва -

љу ју ћи упра во древ ној ре пе ти тив ној прак си (при)ка зи ва ња,

ни ка да не ће не ста ти из на ше ду хов не ствар но сти, упр кос

не са вр ше но сти људ ског пам ће ња на ко је се жа ли и срп ска

књи жев ни ца: „Али от куд се мо гу све га се ти ти и све по ме ну -

ти што тра је по след ње да не у Ни шу...“. Нај зад, та кав но во -

и згра ђен свет, „пред ду хов ним очи ма ва шим“ ка ко во ли да

ка же Је ле на Ди ми три је вић, по ка зу је се ствар ни ји, жи вот ни -

ји и сми слом ис пу ње ни ји од про ху ја ле, ис ку стве не ствар но -

сти и жи во та.

1 Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 178029 Ми ни -

стар ства про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је,  Књи жен ство,
те о ри ја и исто ри ја књи жев но сти на срп ском је зи ку до
1915. го ди не.

2 При по вет ка је по де ље на у пет гла ва.

3 Је ле на Ј. Ди ми три је вић, Пи сма из Ни ша о ха ре ми ма.
Ђул-Ма ри ки на при ка жња, при ре ди ла Је ле на Јо ва но вић,

Про све та, Ниш, 2003, стр. 143.

4 Исто, кур зив В.Ђ. Сви кур зи ви у ци та ти ма ко је на во ди -

мо из Ђул-Ма ри ки не при ка жње су на ши.

5 Би ља на Дој чи но вић-Не шић, „Ствар ност, је зик и пол у

Ђул-Ма ри ки ној при ка жњи Је ле не Ди ми три је вић“, На уч ни

са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не 37/2, МСЦ, Бе о град, 2008,

стр. 264, кур зив В.Ђ.

6 Дра га на Бо шко вић, „Фан та сти ка у при по ве ци Ђул-Ма -

ри ки на при ка жња Је ле не Ди ми три је вић“, Јелена
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ца: Ди ми три је, ко га ће оже ни ти за Кр ше но Че ло, на кра ју ће

умре ти „од дер то ви“ за Ма ри ку („за ме не си фа ти тро пљи ку

и умре Ди ми три је“), Ђул-Ма ри ку ће да ти за Ми ту Ђу ри но -

га с ко јим ће до би ти си на Со ти ра ћа: обо ји ца ће умре ти пре -

ра но, али ће и да ље жи ве ти у број ним Ђул-Ма ри ки ним при -

ка жња ма, ка ко она ка же „му шко че до, уба во, кра сно... Со ти -

раћ, бел, убав да се пре ки не чо век за ње га, за при каз“.15 Нај -

зад, Бож ја прав да сти ћи ће и Кир-То дор чу и то пре ко нео -

бич ног тран сфе ра људ ске Ре чи, од но сно кле тве (јер Бог бе -

ше Реч!): нај пре ће Ђо ша, пре ко све ште ни ка као ре фе рент -

ног по сред ни ка, про кле ти аџи ју да би по том овај, не по ми -

њу ћи ни ко га, та ко ђе уз по сред ну Реч Го спо ди но ву, про клео

„оно га ко је крив“. И за и ста про клет ство сти же крив ца у ви -

ду нај гру бље од ма зде: „Умре му де вој че, Аг на, уба ва ка ко

ру жи ца, ка ко љу би чи ца“. Хо те ћи да уда сво ју ћер ку Аг ну за

Ђо ши на си на Ди ми три ја, кир-То дор ча је рас ту рио свад бу

Ма ри ки ну и Ди ми три је ву: „Ама он јед но, к смет дру го. Кр -

ше но га Че ло пре те че“, за кљу чу је на ша на ра тор ка-ак тер ка.

Ти ме се ова при ка жња-тра ге ди ја за вр ша ва у ти пич но суд -

бин ском кљу чу, јер зло ба и зли је зи ци, као и ре чи кле тве у

јед ном ду бо ко ве ру ју ћем, хри шћан ском све ту, не за у ста вљи -

во по кре ћу зле си ле ко је по вла че за со бом и пра вед ни ке и

крив це. 

Ви де ли смо да реч уби ја (кле тва), али оно што је са ста -

но ви шта књи жев но сти мно го бит ни је је сте да она ства ра и

чи ни ствар ним (при ка жња).16 Деј стве ност жи ве ре чи Ђул-

Ма ри ки не при ка жње је у нај ма њу ру ку дво стру ка: (при)ка -

за на реч не са мо да по но во ства ра је дан тра ги чан свет на ду -

хов ној сце ни дру штве не уобра зи ље слу ша тељ ки/гле да тељ -

ки, већ чи ни да њен (при)ка зи вач по но во „у је зи ку“ про жи -
вља ва рас пар ча не де ло ве свог не ка да шњег иден ти те та ко ји

са да у при ка жњи и кроз при ка жњу до би ја на це ло ви то сти и

ду бљем сми слу. За то је Је ле на Ди ми три је вић „зна ла“ да је

по свр ше ном и по след њем чи ну при ка жње, ка да се жен ска

пу бли ка раз и шла у ка тар тич ном рас по ло же њу, Ђул-Ма ри ка

уз ди са ла иду ћи „дом“ са ма, за про шлим вре ме ном, ка да је

ле те ла под не бо и ма ша ла се зве зда, ме се ца, сун ца...17
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Димитријевић – живот и дело : зборник реферата са
научног скупа, Ниш, 28. и 29. октобар 2004, уредник

Мирољуб Стојановић, Центар за научна истраживања

САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш, 2006, стр. 135.

7 Ђул-Марикина прикажња, стр. 143.

8 Исто, стр. 146.

9 Исто, стр. 158.

10 Исто, стр. 157.

11 Исто, стр. 165-166.

12 Исто, стр. 156.

13 Исто, стр. 149.

14 Исто, стр. 190.

15 Нису само људске судбине и личне исповести

предмети прикажње. То могу бити и сасвим свакодневне

ствари, али по нечему толико посебне за „оно време“ да

заслужују пажњу слушалаца. Тако на пример „нишлиски

симити (бели хлеб) били су за прикажњу: буди су бели, туј

су големи – мани се!“, узвикује Ђул-Марика.

16 Види Биљана Дојчиновић-Нешић, „Стварност, језик и

пол у Ђул-Марикиној прикажњи Јелене Димитријевић“,

стр. 265.

17 Ђул-Марикина прикажња, стр. 190.

126


