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КАПИЈА СЛОБОДЕ ОТВОРЕНА  

 

— Dок су се на Кајмакчалану водиле ове крваве борбе, ми, четници, 

налазили смо се око Лерина...  

— Молим! — упаде капетан Радојчић. — Сад ступате на сцену ви?  

— Да.  

— Онда да извучем кратак закључак. Кад је настало наше опште наступање, 
Дринци су почели да подилазе под Кајмакчалан. Бугари, да би поправили свој 
положај доле код Горничева, ударе на Дринце и потисну их на почетни део вертикалне 
пречаге. Са тога места Дринци врше поново офанзиву и долазе до близу врха 
Кајмакчалана, када је објављено целом свету да је Кајмакчалан пао. Је ли тако?  

— Тако је!  

— Бугари онда довуку нове трупе и ноћу, између дванаестог и тринаестог 
септембра, ударе наново на Дринце, разбију их и сатерају на почетни део...  

— Сасвим!  

— Сад наставите.  

— Цео наш одред био је увучен у борбу на другој страни. Али стигло је наређење 
да се ми најхитније извучемо. Нама за леђима налазиле су се трупе које су имале да 
нас одмене.  

Нико од нас није знао разлог зашто нас тако журно повлаче. О Кајмакчаланској 
бици појма нисмо имали. Иза положаја свили смо се одмах у маршевску колону и 
кренули журно.  

— Који су војници сачињавали четнички одред? — запитао је поручник Мишић.  

— Националисти, идеалисти, убојице, фантасти, људи који би на миг 
старешине, ако затреба, заклали рођенога оца. Било је ту бивших комита, који су за 
време турског режима штитили наш живаљ огњем и мачем од крвожедних турских 
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јаничара и Арнаута. Имало је доста граничара. То су они који су за време мира као 
будни и опрезни стражари даноноћно чували нашу границу. Њихов поглед и слух 
развијен је као у дивљачи. Било је Хрвата, Босанаца, Војвођана, који су дошли из 
белога света, да положе свесно живот за своју земљу.  

Сви ти људи, ступајући у добровољачки одред, знали су да су они унапред 
жртвовани. Док смо били у земљи звали су нас Четнички одред или комите. Овде на 
Солуну називају нас Добровољачки, или Вуков одред.  

Маршевали смо без предаха. Још из даљине чули смо грмљавину топова, која је 
допирала однекуда са кајмакчаланског масива... Сећам се, дан је био ведар, сунчан, 
топал. Људи већ почели да посустају. Никад застанка... У даљини, изнад Чегањских 
планина, према плавом хоризонту видела се сива измаглица од прашине и дима. 
Одатле су баш и допирали пуцњи. Повремено се извије у висину таман стуб дима, од 
неке разорне. По томе смо закључили да је тамо ситуација опасна. А и где би могли да 
нас на друго место упуте. Ми смо били јединица која је запушавала све рупе. У 
одступању заштитница, а у наступању претходница. Сматрали су нас за лако покретну 
групу, те су нас одувек бацали лево и десно. Задатак смо извршавали без роптања. Јер 
ми смо били добровољци... Комите! А ова реч као да је била нераздвојно везана за 
појам неустрашив. Код нас реч „забушант“ није била позната. Ако се ко огреши о своју 
дужност, поступак је кратак. Тако си ти хтео! Такав је, уосталом, био наш неписани 
закон. То се знало и ишло се тога дана до умирања.  

Предвече почели смо се пењати уз неку планину. Чули смо још јасније пуцње 
топова. Бог би знао шта ови артиљерци гађају по ноћи. Са једнога узвишења угледасмо 
и једну нашу батерију. Близу смо положаја. Али нисмо ни стигли до њега, а стиже 
наређење да се стане.  

Но, хвала богу! Мој командант батаљона оде некуда, и после пола часа врати се.  

„Разапињите шаторе“ — наредио је. Каже да ћемо овде вероватно заноћити.  

Питао сам како се зове ово место.  

„Чегањ“ — рече ми он.  

— А, дабоме — упаде капетан Радојчић. — Испред вертикалне пречаге 
кајмакчаланског масива налазе се Чегањске планине. Сад ћеш да видиш — обрати се 
поручнику Мишићу.  

— Шатори се забелели као печурке. Војници су заложили ватру. Али белај!... 
Нигде воде, што рече друг Влајко. А језик се залепио за непце.  

Наиђоше неки војници, те их запитасмо за извор.  

„Испод овај камен цурка“ — и показа нам руком на једну стену.  
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Војници потрчаше. Направи се гужва. Командант батаљона одреди мене да 
успоставим ред. Морао сам и револвер да потржем.  

Наиђе тада и једна група артиљераца, носећи неке дењкове на леђима. Знаш... 
господа артиљерци пратили војнике чак на Островско језеро, да им се пере веш...  

— Господа су, а зорт велики, па им је потребно да чешће перу веш — намигује 
поручник Мишић и показује на нас, два артиљерца, који смо лежали на суседним 
креветима.  

— Са њима је био и један наредник. Погледао сам га летимично. Мислио сам, 
проћи ће. Кад они стадоше код извора. А овај наредник, ни пет ни шест, него одгурну 
једног нашег па се наже над извор. А мени, знаш, смрче се. Ја трпим од жеђи покрај 
извора да бих својим примером послужио војницима, а сад још и нему да уступам 
место. Како се беше нагнуо, ја га распалим шаком одозго, те му забијем главу у блато. 
Он скочи са мокром и каљавом главом. Хтеде да налети на мене, али као да се трже. 
Онда забаци руке на леђа, па ће рећи:  

— Зар мене, богати, Светиславе?  

Мој школски друг... Али шта да му радим. Да ми је рођени брат наишао сатерао 
бих га у ред. Било ми га је ипак жао, те му приђем и загрлим га. Он ме пољуби... 
Обојици нам потекоше сузе...  

Мрак је пао увелико. Командант ми беше послао смену, те се вратим у бивак.  

Али таман што сам стигао, кад повикаше:  

— Дижи шаторе!  

— Ја, богати, сто пута пресекла ме је та команда — вели Мишић. — То „Дижи 
шаторе!“ — подсећа ме као кад би неко усред ноћи лупио на прозор и викнуо: „Гори 
кућа!“  

— Разуме се, ми смо се навикли. Али су људи заиста били уморни... Ми смо 
извучени из једне борбе. Маршујемо напорно цео дан. Сад треба ићи целе ноћи у 
непознатом правцу. За време рата између човека и машине од челика не прави се 
разлика. Долиј мотору бензина, и терај даље. Ми смо примили по хлеб, и шта има ту 
даље да размишљамо. Дижи шаторе, пушку на леђа, па хајд узбрдо.  

Тежак је био овај пут. А уза све напоре још је и ноћ. Пушке праште без прекида 
негде напред. Артиљерија повремено гађа и видимо засењујуће одблеске топова. Људи 
су ћутали. То је оно мучно и тешко стање неизвесности, шта ли ће нам донети 
сутрашњи дан. Ја се већ и не сећам више у колико сам све борби досад учествовао. Али 
знам једно: лакше подносим борбу у првом стрељачком строју, него ово подмукло 
прилажење. Тамо је подстрек у мојим рукама. Знам од кога треба да се чувам. А 
овако... Све зависи од случаја.  
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Ја не знам куда смо ишли, и како изгледа та планина. Али је нешто високо и 
напорно.  

— Хиљаду осам стотина метара — додаје капетан Радојчић.  

— За нас је било, чини ми се, Монт Еверест... Хималаји, враг би га знао. — Он се 
обрати Мишићу. — И кад ме ти малопре запита како изгледа Кајмакчалан, откуда сам 
могао да знам. Високо до неба!  

Око поноћи зачу се брза пушчана паљба. То је, људи, врило. Никад краја... 
Верујте ми, много је страшније слушати борбу изблиза, него бити у том окршају. 
Мислио би човек, нико жив неће остати.  

У неко доба почеше куршуми да звижде преко наших глава. Ту смо, дакле. 
Налазимо се у висини батерије те нас пуцњи топова просто растржу. У оваквој ноћи 
људи се несвесно збијају у гомиле, као крдо оваца.  

Чујем где неко иза мојих леђа говори:  

„Сигурно наши врше напад.“  

„Какав напад!... Зар би нас онда вукли по овој ноћи. По паљби рекао бих да 
наши беже.“  

Куршуми учесташе. Страховао сам да ме не лупи у главу. На друго место где 
хоће. У рату се гине... Јест... Али, мислим, нема глупље смрти него кад те погоди 
залутали куршум негде у далекој позадини. Скинуо сам шлем са главе и држим га 
испред лица, и сваког часа очекујем кад ћу чути: дан!... Али паљба се преноси, час 
лево, онда десно. Затим оспе у правцу куда ми идемо, или закркља на целој линији. Из 
даљине као да допире неки жагор, док у једноме моменту не зачусмо јасно нечије: 
„Уре, уре!“  

Застали смо. Кроз ноћ се разлеже команда: „Нож на пушку!“ Одвезао сам бомбу 
и откопчао револвер. Зи-у! Зи-у! — звижде куршуми. То се још и могло поднети. Али 
једна наша батерија испред које смо стајали, искида нам нерве. Трупкамо у месту. 
Нестрпљиви смо. Нека нам нареде јуриш, или нека нас већ једном склањају са овога 
места.  

Сваки би желео да се бар у последњем часу нађе поред неког друга или 
пријатеља. У мраку сам назрео поред себе свога посилнога, те ми беше нешто лакше. 
Команданти су отишли некуд. Кад су се вратили, наредили су да кренемо.  

Осећао сам дах борбе. Неко јаукну.  

„Ћут!“ — викну други и онај замуче.  

Али жестина удара као да малаксава. На истоку је зарудела зора. Ишли смо сад 
живље, да нас не би захватио дан. Било се мало разданило кад смо се зауставили на 



АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ                                                                                                

СРПСКА ТРИЛОГИЈА КЊИГА ТРЕЋА         7 

једној падини. По пуцњави пушака увидели смо да су горе на врху брега наши пешаци, 
а ми смо се налазили испод њих, у мртвоме углу.  

Сунце обасја падину и тек смо тада угледали масу војника, лево и десно, са 
крвавим, још незавијеним ранама.  

Била је то она ноћ када су наши одступали са врха Кајмакчалана и дошли на 
почетни део оне ближе вертикалне пречаге.  

— Дакле, на почетку?  

— На почетку...  

Ведар дан... Налазимо се на висини од преко две хиљаде метара. Сунце пријатно 
пригрева. Људи су ставили пушке у купе, скинули ранчеве и као да су смлаћени 
топлим зрацима, прилегли су одмах. Под нама се беласа јутарња измаглица, истеже се 
у језичасте праменове, који постепено ишчезавају. Пред нашим очима, преко 
Чегаљских планина, указује се равница, и у њој мирно, плаво Островско језеро. Као 
око... А над нама се разлеже прасак пушака. Мало ниже пуше се казани. Около војска 
лежи као снопље. Болничари превијају рањенике. Неки су већ помрли, те им ту, поред 
нас, копају раке. Двојица дељу неке гране. Веле, праве крстове.  

Командант батаљона вратио се однекуд и позва нас, командире.  

„Вечерас морамо да сменимо пешадију — говорио је. — Сада треба да изиђемо 
горе са командантом одреда, који ће нам одредити одсеке, да не бисмо ноћас лутали 
по мраку.“  

Ишли смо слободно, јер смо још увек у мртвом углу. Али већ чујемо непосредно 
изнад наших глава онај језиви писак куршума одбијеног од земље. Застали смо да 
видимо где ли је заклон команданта пешачког батаљона. Мора бити негде ту око нас... 
Окренуо сам се случајно. Островско језеро... а још даље равница, над којом лебди 
прашина. Тргао сам се. Пред нама груну разорна граната. Ах, кад не би било те 
проклете артиљерије, ратовали бисмо певајући.  

— А код артиљераца је баш обрнуто. Они опет не подносе звизак куршума — 
вели капетан Радојчић.  

— Извежбали су се, оца им њиног! — додаје Мишић. — Чују они још издалека 
шум гранате кроз ваздух и склањају се.  

— А где ћемо ми, несрећни пешаци? — продужи Светислав. — Нас артиљерија 
туче на отвореном простору, где од пуцњева пушака, узвика, јаука и не можеш да јој 
чујеш шум. Наравно.  

Утом излете пред нас један ордонанс, који нам објасни где је заклон команданта 
батаљона. Није било далеко. Сјурисмо се код њега.  
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Светислав се мало придиже и обрати се Мишићу:  

— Тресни ми мало овај јастук. Упалише ми се леђа... Тако. Е, сад је добро. — Он 
продужи: — Људи, ја мислим тај човек веће радости у животу није имао него кад је нас 
угледао. Само што нас не пољуби. Каже: „Ја њихов вечерашњи налет не бих могао 
издржати.“  

У току борбе ових неколико дана изгубио је две трећине официра и војника. У 
чети нема више од педесет пушака. У рововима се налази војник до војника на четири 
метра растојања.  

Онда нам је детаљно објаснио ситуацију.  

„Ми се овде налазимо на последњем прагу. Толико смо још успели. Јављају ми 
баш сада да су изгинули још неки војници од њихове артиљерије. Ако ли нас макну и 
са овог положаја, бреша ће бити огромна. А што тиква пробуши, орахом се рупа не 
запуши, и ви, а поготову ми, бићемо немоћни да их вратимо назад. Зато пазите.“  

При поласку поздрависмо се.  

„Хвала вам, браћо!“ — узвикује раздрагани командант, као да смо ми дошли по 
нашој личној вољи да му помогнемо.  

Око подне вратили смо се код својих чета. На врху се разлама бугарска 
артиљерија. Али непрестано стрепим да не пребаце, јер смо се на отвореном платоу 
налазили и ми, и седмопуковци, који су такође пристигли. Срећом те тога дана нису 
летели њихови аероплани. А тукла је и наша. Чини ми се још жешће и јаче, те се 
Бугари мало примирише.  

По ручку сам легао иза једног камена и заспао. Када ме војник пробудио, био је 
већ сутон.  

Војницима смо издали храну, па смо их сакупили по четама и отприлике 
разместили чете према секторима које треба да поседну.  

Спустила се ноћ. На положајима су припуцале пушке као по команди. Време је 
споро одмицало. Хтели бисмо да смо што пре горе, у својим заклонима. Ово мучно 
стање ишчекивања не долази од страха. Сви су они решени да умру. А верујте, господо, 
нема ничег страшнијег од човека који презире свој живот. Пред таквим људима падају 
сви ратни изуми, сва техника оруђа. И ма како се ратна техника у будућности 
развијала, ипак, у основи, остаје на бојном пољу само и једино човек. А ако су ти људи 
још и четници, добровољци, онда за противника веће напасти нема.  

Ништа се није видело...  

— Зар нису пуштене ракетле? — запита Радојчић.  



АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ                                                                                                

СРПСКА ТРИЛОГИЈА КЊИГА ТРЕЋА         9 

— Какве ракетле!... Борба је била у покрету. Нити је ко могао да им достави 
ракетле, нити би имали одакле да их пале. Они су били у ровчићима... Причаћу вам.  

При поласку казао сам војницима да се крећу без лар-ме, узвика, у највећој 
тишини. Ако ли ко буде рањен, па пусти гласа од себе, убићу га својом руком.  

— Пазите добро! — рекао сам им. — Растојање да буде колико да се додирнете 
раширеним рукама. А сада, у стрелце!  

Маса се растури уз клопарање фишеклија и звецкање ашовчића. Крајеви се 
изгубише у ноћи.  

— Крећи! Полази! Напред! — чули се пригушени гла-сови.  

Налазио сам се на десном крилу своје чете. Од мене десно, била је трећа чета. 
Они нешто мало застадоше. Све ми се тада чинило да ми је десна страна нарочито 
изложена, и окретао сам се не бих ли их угледао. Нагазих на неку јаму. Један опсова 
нешто. „Откочите пушке!“ наређивао је поднаредник. Ја сам извукао револвер, као да 
ћемо сада на јуриш. При врху поче ветар да дува. „Ево смо!“ — шапну неко. И строј као 
по команди полете. Нешто је пиштало око мојих ушију, и ја се најзад саплетох. Пао 
сам у неку рупу. Чујем шум, клопарање, звецкање, жагор, нешто се сломата лево и 
десно...  

„Полако бре, куд сте запели? — зачух нечији глас. — Дале немате куд... Овде је 
ров. Стој!“ — чули су се разни гласови.  

— Ко си ти?  

„Четврти пук“...  

Мени лакну. У рову настаде мување, помера ње, разговор војника и четника. 
Чује се нечији глас:  

„Излази брзо!“  

Онај поред мене покупи неке ствари, па ће рећи:  

— Ми одосмо, а вама како Бог да — онда као да се присети: — Бугари су овденак 
на педесет метара. У здравље! — и трчећим кораком оде.  

— Пријем и предаја дужности у рову! — смеје се капетан Радојчић. — А за време 
мира прописан је читав поступак како се смењују страже. „Овем ти предајем дужност, 
да се ники не приближава“... Читав говор одрже један другоме.  

— Бугари су вероватно осетили да се у нашим рововима нешто одиграва, те 
осуше брзо паљбом. Из наших ровова разлеже се такође жива паљба. Иако су четници 
дисциплиновани, овом приликом су гађали без наређења. Требало је да то буде као 
неки поздрав Бугарима. По живости ватре непријатељ је могао одмах увидети да има 
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посла са неком новом трупом. Изгледало нам је као да су се збунили, јер су наједном 
замукли, и на фронту завлада тишина.  

Покушавао сам сада да се снађем у рову. Лежао сам поребарке и рукама 
одмеравао дубину и ширину. Чудио сам се како су могли опстати у овако плитким 
рововима... Над нама је звездано небо. Изван рова напипаш неко камење. Никако не 
могу да разумем зашто је оно ту и ко га довуче. Војници су дохватили ашове да 
продубе ров.  

— Па овде, бре, све сам камен! — вели један.  

Тада ми је тек било јасно. Земља здравица је овде око пола метра дубине, а доле 
је каменита подлога. И зато, да би се заштитили, они су грешници слагали плочасто 
камење испред себе, да би повисили заклон.  

Не потраја дуго, а кроз ров се довуче до мене мој водни официр. Шапатљивим 
гласом саопштио ми је како војници немају муниције.  

— Ау, господа му љубим, шта сад да радимо!  

„Ви знате да смо се отуда извукли из борбе. Ишли смо толико журно да нас 
мунициона колона није могла стићи. А пешаци су мислили да имамо муниције, те нам 
ништа нису оставили.“  

Ух, ух, ух!  

— Не остаје нам ништа друго него да се војницима нареди да не смеју да опале 
ниједан метак без нашег наређења. Изузев ако Бугари крену на јуриш. Зато ћемо 
морати и нас двојица да осматрамо. Преостале бомбе прикупићемо и даћемо их 
десетарима. А четворица да иду одмах и нађу муницију, где знају.  

Да бих био сигурнији, прођем кроз ров и саопштим то исто и војницима.  

Ватра је била замукла целом дужином нашега рова. Али Бугари су још увек 
пуцали. У почетку учестано, потом и они све ређе, док се најзад не ућуташе. Завладала 
је тајанствена тишина. Наредио сам ипак највећу опрезу. Сви војници били су у 
клечећем ставу и зурили кроз пушкарнице. Осматрао сам непрекидно и ја... Била је 
ведра ноћ и пред нама се назирало на даљини до двадесет метара. Човек би се видео и 
даље, према звезданом небу... Чекали смо.  

Одједном грунуо је сложан плотун из бугарских ровова.  

Следио сам се. Али одмах сам се прибрао и учинио:  

— Пст!... Не одговарај!... Пренеси даље! — наређивао сам полако.  

Мускули су били набрекли. Пушке напете.  
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„Уре, уре, уре!“ — проламало се из бугарских ровова. Али се отуда није нико 
појављивао.  

Са наше стране није планула ниједна пушка.  

Људи су прислонили пушке на рамена, прсти су били на орозу. Видело се само 
непомично камење.  

„Осматрај, осматрај!“ — чуло се како шапућу десетари.  

— Само кад се појаве, пуцати! Пренеси даље! — говорио сам полако.  

Настало је напето ишчекивање. У мени је навирало неко зверско расположење. 
Хтео бих да се једном појаве, па да их сатремо. Али неспокојство ми изазива помисао 
на муницију. Дошло ми да се чупам за косе.  

Но, хвала Богу, и они су се притајили. Ваљда и неће.  

Опет груну плотун из њихових ровова, и сада алаукнуше још страшније:  

„Уре, уре, уре!“  

Били смо на граници стрпљења. Узео сам дах да командујем. Али неки 
унутрашњи напон издиже ме. Промолио сам главу изнад бедема од камења. Мртва 
ноћ... Живог створа нисам видео. Спустио сам се. А војници као да су се претворили у 
онај камен. Нико пушку да опали.  

Светислав уздахну и запали цигарету.  

— Сад, лежећи овако на мекој постељи, кад се свега тога сетим, чудим се самоме 
себи.  

Он угаси палидрвце и, испуштајући дим цигарете, продужи:  

— Сви смо наслућивали да нам нешто спремају...  

— Пробају вам глас — вели Мишић. — Знам ја ту њихову тактику.  

— Не потраја ни десет минута, док се од стране њихових ровова зачу неко 
шушкање, ломатање... Као да неко обори камен. Силуете људи указаше се.  

— Плотун, пали! — грмнуо сам из све снаге.  

Гру! — разлеже се сложан тресак из стотину пушака. Бомбе полетеше као светле 
искрице и проломише се експлозије. Јаук се разлеже. Моји су се војници подигли и 
пуцали из стојећег става. Оне прилике се узмуваше. Многи падоше. Остали нагрнуше у 
страну, а затим се сломаташе у своје ровове.  
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„Ах, братко... леле, мајко... санитет!“ — чују се узвици рањеника, који су остали 
између наших и њихових ровова.  

С наше стране одјекују још појединачни пуцњи, те сам наредио да се одмах 
обустави паљба. Десетар ме извештава да бомби више нема, а и муниције је нестало. А 
она четворица још се нису вратили.  

— Трчи до пешака док нису отишли.  

Он излете као мачка и погурен отрча.  

Наскоро су се вратили са сандуцима муниције које су нашли код пешака.  

Били смо мало мирнији. Кад овом приликом нису успели, више се мајци неће 
Бугари дићи из ровова.  

А отуда се разлеже глас:  

„Санитет... санитет!“  

„Где је командир?“ — питао је неко иза мене.  

Војници су га упућивали у правцу где је био мој заклон.  

„Командант одреда!“ — рече ми десетар.  

Ишао је усправан поред ровова војвода Вук. Ја се подигох да му изиђем у сусрет. 
Мало сам претрнуо када сам се исправио. Ипак сам се савладао и пришао команданту.  

— Господине пуковниче, стање је ратно.  

„Видим, видим!“ — рече више у шали. Онда сиђе у мој заклон и седе на ивицу 
рова. — „Шта уради ти ово, ’Цврцо’?“  

Тамо ме је звао, јер сам био најмлађи командир у одреду.  

Изложио сам му шта се догодило.  

Он се диже и подбочи се рукама.  

„Бре, па овде пред тобом лежи цео стрељачки строј. — Наново је сишао. — 
Слушај, добро би било да ухватимо неког живог, да бисмо знали које се трупе налазе 
пред нама. Неког лакше рањеног. Види одмах, па ми га пошаљи.“ — Поздрави се са 
мном и оде у правцу треће чете.  

Позвао сам десетаре. Договорили смо се да питају да ли би се ко добровољно 
јавио за овај посао.  
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Јавио се одмах неки Милош, који је на маршу, баш дан раније, добио батине 
што је појео своју резервну храну. Био је висок, и имао је црне, дуге бркове. Прави 
хајдук.  

Објаснио сам му шта желим.  

Он са пушке скиде бајонет и стави га у зубе. Пушку остави.  

„Шта ће ти бајонет?“ — запита га његов десетар.  

Он извади бајонет из уста, па ће рећи:  

— Ако се праћакне и стане да запомаже, има да га нестане. — Онда стави бајонет 
у уста, прекорачи преко бедема и одмах прилеже. Наскоро га изгубисмо из вида међу 
мртвим и рањеним Бугарима.  

Било је прошло одавно време откад је требало да се врати. Већ сам се био 
забринуо. Али десетар ми рече:  

— Не брините. Сад му је упалило да их мало претресе.  

После једног часа упаде Милош и као врећу стовари једног Бугарина међу нас. 
Кад овај виде да је међу Србима, поче да стење и моли да га не убијемо. Каже да је 
официр. Такав нам баш и треба. Умирили смо га и понудили цигаретама. Био је рањен 
у обе ноге на неколико места. Свукли смо га и превили му ране.  

Из разговора са њим дознали смо да је резервни официр, студент права. За ову 
њихову погибију оптуживао је свога командира.  

Они су чули да се нешто одиграва у нашим рововима. Њихов командир мислио 
је да су наши напуштали ровове. Међутим, овај потпоручник је доказивао да је 
извршена само смена. Али... ми смо заћутали, јер нисмо имали муниције. Та ти шина 
са наше стране била је за његовог командира један доказ више да смо ми побегли... 
Решили су да изврше пробу. Испалили су један плотун и викали: „уре“. Затим други... 
Каже, командир је пришао и строго му се обратио:  

„Ја вам говорим да су ровови празни, а ви мене не слушате. Наређујем вам да 
одмах кренете ваш вод и поседнете напуштене заклоне.“  

И овај грешник крене. Сумњам да се и један читав из тога вода вратио натраг. 
На крају нам напомену да је за Милоша мислио да је неки бугарски војник који је 
дошао да га изнесе. Од болова није очи отварао.  

— Али да сам знао... не бих се дао жив у руке.  

И тако смо ми, од једне наше незгоде, постигли леп успех.  
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Цела је та ноћ протекла у нервозном пушкарању. Пошто се из ових ровова преко 
дана није могло излазити, то смо још у току ноћи пратили људе да довуку што више 
муниције. Покушали смо да прокопамо и једну саобраћајницу до ивице платоа, али 
нас је у томе и зора затекла. Освануо је шеснаести септембар.  

Његово излагање прекиде капетан Радојчић:  

— Сад стани. Запамти где си стао: „Освануо је шеснаести септембар.“ Да чујемо 
сад Предрага. Где сте били ви из седмога пука и шта сте радили до шеснаестога 
септембра?  

Предраг се накашља и поче:  

— Ја не умем да причам као Светислав. Али овде ми је дневник, те ћу вам по 
реду изложити.  

Све оно што се односи на Дринску дивизију, тачно је.  

— Но, слажу се бар у нечем! — намигује Мишић.  

— Док је трајала та гужва код њих, мој пук налазио се код Бродске реке. 
Десетога септембра саопштили су нам званичан извештај, онај што сам вам сам 
прочитао, о заузећу Кајмакчалана. Међу нама је настало неописиво одушевљење. 
Радовали смо се што је бар неко од нас закорачио у своју земљу. Нисмо ни слутили да 
ће тај исти Кајмакчалан доћи на крају и нама главе.  

Кад сутрадан стиже наређење да се наша два батаљона, први и трећи, извуку из 
борбе и прикупе код Бродске реке. Питао сам се: зашто?... због чега?  

Прилазећи зборном месту, чујемо уз пут од коморџија да је Дринска дивизија 
разлупана на Кајмакчалану. Чисто не верујемо. Читали смо званични извештај... Али 
коморџије тврде одлучно.  

И заиста, тринаестог септембра, у седам и по часова, стигло је наређење 
команданту пука да са својим првим и трећим батаљоном, одмах крене, и стави се на 
расположење команданту Дринске дивизије.  

— Опа, ђоко! — Предраг превуче прстима преко образа и обухвати подбрадак. — 
А знате ли како смо се били утврдили у старим положајима. Дивота!... Могли смо да 
ратујемо још десет година.  

Али шта ћете. Сила Бога не моли, нити ко нас пита.  

Кренули смо узбрдо. Прошли смо преко оне безводне планине, и после подне... 
сад ћу вам то тачно рећи... у шеснаест и четрдесет и пет, стигли смо на Метери Степе. 
Командант је био отишао пре нас, и како стигосмо, он нареди да наш трећи батаљон 
изиђе још даље напред. Ја сам био у првом батаљону, те нама нареди да останемо као 
резерва.  
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Ту сам чуо за погибију онога командира рововске батерије. Са положаја 
рањеници непрестано пристижу. Причају нам да су Бугари побили све наше заостале 
рањенике.  

На овом месту смо преноћили и остали и сутрадан, четрнаестог септембра. За то 
време наш командант пука обилазио је положај да се упозна са стањем. Са њим је био 
мој командир чете. Причао ми је после командир да је горе, на положајима, хаос. Ни 
бог господ не може да их размрси. Оне ноћи када су ударили Бугари, наши су се под 
борбом повлачили. Ту није било јединства команде. У оном мраку, војници су били 
препуштени и тукли су се појединачно. Неки одступали, други заостајали, те се тукли 
и међу собом. Бугари су наваљивали, продирали, стварали клинове у нашим 
редовима. У таквом стању их је затекла и зора. Где се ко задесио, ту је и остао. И зато је 
стрељачка линија ишла готово у цикцак. Биле су се измешале чете, батаљони, 
пукови... А ровови плитки да се ни најмањи покрет није могао учинити.  

Онда одлуче да на положај изиђу наших шест чета и преузму ровове оних 
измешаних јединица. А преостале две чете нашег пука да остану у резерви.  

Петнаестог септембра у шест и четрдесет и пет...  

— Али увек, у „четрдесет и пет“ — дира га Мишић.  

— Овде тако пише, молим... У то време, дакле, изиђу на положај наших шест 
чета. За све време док смо прилазили рововима, и за време саме смене, трајала је 
пушчана паљба. У мојој чети рањена су два војника. Баш на одсеку моје чете налазила 
су се лежишта оне рововске батерије чијег су командира Бугари изболи ножевима... 
Било нам је неразумљиво зашто су онда Бугари напустили батерију, и одступили за 
једно шездесет метара... Не знам.  

— Сигурно је у мраку налетела на њих нека наша група војника, па су они 
измакли — додаје Светислав.  

— Могуће. Али топови су били демонтирани, а послуга побијена. Вероватно су се 
спремили да беже, а уто су налетели Бугари. Ниједан војник није убијен куршумом, 
већ су били избодени бајонетима. Грозно су измрцварени.  

Рашчистили смо те заклоне. Око подне стигоше и два француска официра да 
виде може ли бити шта од топова. И да видите чуда, уз припомоћ наших пешака, они 
лепо монтираше топове. Али како је артиљеријска послуга изгинула, то командант 
пука одреди шеснаест пешака као послужиоце код тих топова. Упутили смо даље људе 
да донесу артиљеријску муницију и још истога дана, пред вече, грунуше наши 
рововци.  

Петнаестог септембра увече ситуација је била оваква: шест чета нашег седмог 
пука смениле су делове седамнаестог пука и неких других пукова. Четнички одред 
одменио је делове четвртог и шестог пука. Је ли тако? — запита Предраг Светислава.  

— Тако је.  
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— Сви смењени пукови груписали су се десно од нас и распоредили према 
почетном делу десног крака оне хоризонталне пречаге...  

— Према Кочобеју — додаје капетан Радојчић.  

— Јест. Лево од њих налазио се мој пук. Наших шест чета поседало је тачно 
средину оне ближе вертикалне пречаге кајмакчаланског масива, са које се излази на 
врх...  

— Ви сте, дакле, били према врху...  

— Врх Кајмакчалана је био тачно у правцу нашег наступања. Молим вас, то 
треба запамтити.  

— А где је био четинички одред? — запита неко.  

Светислав упаде:  

— Ми смо брали купине — и он махну љутито главом. — Деде, да видим где ћеш 
нас да гурнеш?  

— Шта имам ја да вас гурам!... Ви сте били лево од нас, према почетном делу 
леве хоризонталне пречаге крста, где су они Зупчасти Камењари.  

— Сад ја треба да питам: — обрати му се Светислав — је ли врх Кајмакчалана 
далеко од тих Зупчастих Камењара?  

— Па... није далеко.  

— Е, сад ја кажем: молим вас, то треба запамтити.  

— „Комисија“ је примила ваша опажања к знању и управљању — вели шалећи се 
капетан Радојчић. — Да видимо сад даље.  

Такво је, дакле, стање било петнаестог и између петнаестог и шеснаестог. Аја. 
Заборавио сам још рећи да је петнаестог септембра после подне стигао и наш трећи 
батаљон, односно други по реду. Овај су батаљон задржали у резерви.  

Капетан Радојчић га прекиде.  

— Када сте тако успоставили фронт, да видимо шта је било шеснаестог. Досад 
сте се углавном слагали. Причај сад ти Светиславе.  

Светислав поче:  

— Освануо је шеснаести стептембар. Пред нама се указаше бугарски ровови. 
Заиста нису били даље од педесет, шездесет метара. Укопали су се на исти начин као и 
ми. Испред ровова наслагали су камење и местимично оставили пушкарнице. 
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Другојаче није могло да буде. Али то камење дошло им је наскоро главе... Између 
наших и њихових ровова лежали су мртви војници.  

Артиљерија је одмах отпочела. И њихова и наша. Био сам изложен много пута 
артиљеријској ватри, али никад нисам имао мучније осећање него тада. Ровови 
потпуно отворени, а испред ровова камење. Не може се маћи ни лево ни десно. Имао 
сам осећање као онај кога су везали за колац и сад чека плотун... Срећом, њихова 
артиљерија није погађала. Сигурно им је осматрач био далеко. Али наша?... Помлати 
их као марву. Кад удари у заклон, оно пусто камење распрсне се на све стране, па 
долеће чак и до наших ровова. Било је тешко посматрати. Кукали су, грешници, али 
им ништа није вредело.  

Око подне утиша се артиљеријска ватра. Лежао сам у рову. Сунце ме облива 
зрацима и као да ме нечије руке омађијавају.  

— А уз то си мамуран — додаје Мишић.  

— Човек је мамуран после пића. Него уморан. Преморен. И таман да заспим...  

— А оно јуриш!...  

— Још нешто горе... Осетио сам смрад. Али гадан. Оном до мене „приоћало се“. 
Трпео, грешник, док сам био будан. Кад сам легао, он поМисли да сам заспао, па сад 
може. Да изиђе, погинуће... И онда — више моје главе.  

— Шта си му радио?  

— Ништа. То исто и мене сналази, и све остале... Узме се шака земље па се 
затрпа, или се ашовчетом избаци. На то смо већ навикли.  

Онда наново легнем. Сан ме хвата... Наједном се нада мном створи нека гужва. 
Отворих очи. И тада угледах како у ваздуху лебди вијугаво тело неке змије.  

— Откуд ова змија? — питао сам усплахирено.  

— Појави се из камењара, те је поткачих бајонетом. А баш вас је посматрала — 
вели мој ордонанс.  

О мајку му, још и то да ми се деси. Чисто сам се најежио... Подметнуо сам сада 
ранац под главу и наново легао. У мојој близини налазио се један студент добровољац 
и чујем где разговара са својим другом.  

— Јеси ли чуо за змију наочарку?  

— Чуо сам... То је нека отровна змија.  

— Врло опасна. А знаш ли како је хватају?  
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— Не знам — вели онај.  

— Она живи у топлим пределима. Кад упече сунце, измигољи се на стену и 
сунча се. Онај који има намеру да је ухвати, мора да скине обућу и да јој прилази са 
репа. У руци има дугачак штап. Онда полако, тихо, нечујно приближује се. Знаш... 
Затим опружи штап и хоп! — скине јој наочаре. Она тада ништа не види...  

— А откуд јој наочари? — пита онај у чуду.  

Мене тада савлада сан. И у сну сањам змију, баш чини ми се наочарку, како 
хитро приђе и уједе ме за ногу. Тргнуо сам се.  

— Шта вам би? — пита ме ордонанс.  

Погледао сам своју ногу и почех да се пипам.  

Рекох ордонансу какав сам сан уснио.  

— Ех, сан је лажа, а Бог истина — теши ме он.  

Али мене је обузело неко нерасположење. Уверавао сам себе да овакав сан не 
бих сањао да нисам видео змију. Али зашто баш на мене да наиђе змија!... Моје 
размишљање прекрати ордонанс, који ми јави да ме зове командант батаљона.  

Вукао сам се готово побауљке кроз ров и прескакао преко војничких ногу. Сваки 
други био је у клечећем ставу пред пушкарницом, а остали су седели наслоњени уза 
зид и спавали.  

— Ко их одређује да се смењују? — запита мој друг артиљерац.  

— Они сами. Прекаљени су то борци. А спавају као зечеви. Истина, пуцањ 
пушака их не буди. Али на најмањи додир руке или ноге, скачу одмах.  

Команданта сам нашао у једној проширеној рупи где седи са ордонансима.  

Пошто сам сео, он ми објасни како је сада добио заповест за сутрашњи рад. 
Сутра ћемо нападати. Прво ће тући артиљерија. Када се буде дао знак за јуриш, ми 
треба у неколико скокова да упаднемо у њихове ровове. Нарочито ми је нагласио да 
одржавам непрекидну везу са онима лево и десно.  

— Шта треба да нам буде крајњи циљ? — запитао сам.  

— Београд — одговори мирно, завијајући цигарету.  

— Како?... Одавде право!  

Он се насмеја.  
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— Кад су нам још поставили циљ?... Идемо дотле док не изгинемо. Откуда ми 
знамо шта се крије иза ових бедема! Дакле, тако!...  

Понудио ме је неком ракијом и при поласку даде ми и кутију конзерве.  

Када сам се вратио позвао сам водника и десетаре. Саопштио сам им. Они 
остало знају.  

Никада, људи, нисам тако слатко спавао као те ноћи... Када сам отворио очи и 
погледао ров, прва ми је била мисао: „О, данас је јуриш“, и тада се сетих оне змије. 
Неки непријатан осећај је прострујао кроз моју душу...  

Небо је било титраво плаво. Врхови планински онако обасјани сунцем 
изгледали су као насмејани. Наше је расположење концентрисано у једном правцу, 
али напето као пушка.  

— Да чујемо сад шта је радио седми пук шеснаестога септембра? — обраћа се 
Радојчић Предрагу.  

— И ми смо тога дана остали у својим рововима — рече Предраг. — Било је 
додуше неко мало померање, колико да се изравњамо. Али тукла нас бугарска 
артиљерија с бока, тамо негде од Старковог Гроба. Срећом, ако се још и то може 
назвати срећом, ми смо се налазили близу бугарских ровова, те су бугарске гранате 
падале и у њихове заклоне. А ови су преко телефона сигурно закукали, те око подне 
престадоше са гађањем.  

Колико сам могао видети кроз пушкарницу, цео плато био је покривен 
лешевима наших и бугарских војника. Да вас мука спопадне. Било је лешева од пре 
десет дана. Повремено дуне ветар са врха и нанесе кужан задах.  

Тек сада, из рова, могао сам да погледам лево и десно. Огромна планина. 
Слушајте: мора збиља да се ода признање и тим Дринцима. А почели су из равнице. 
Колико су морали врхова прећи да би се подвукли под сам врх Кајмакчалана.  

Капетан Радојчић га прекиде:  

— Ето, видите. Сад ја, у име Дринаца, кажем: молим вас, то треба запамтити.  

— Наравно. То нико не спори. Нигде више нисам видео гробова него на том путу 
за Кајмакчалан. уз огромне губитке они су нама прокрчили пут. Није то само једна 
планина. Сплет планина. Као да их је неко ваљао, мешао и наједном зауставио, па се 
планине испеле на грбину једна другој. Кад се човек испење на ту висину, има утисак 
као да осећа близину неба. Ветар је дувао и наносио нам ситније камење у ровове...  

— О, брате, ти поче као песник — дира га Светислав, нестрпљив већ да он 
настави своје причање.  
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— Хоћу да објасним овим људима како изгледа тамо. А сад, да запитам тебе 
нешто, о чему сигурно појма немаш. Да ли ти је познато како је гласила заповест за 
напад?  

— Мени је наређено да са четом кидишем на непријатеља.  

— Ето видиш... У заповести коју нам је прочитао командант писало је како трупе 
Дринске дивизије, које су се налазиле десно од нас, треба прво да заузму Кочобеј. Тек 
пошто они заузму тај положај, онда нападамо ми на врх. А испало је обратно.  

— Чекајте — упаде Мишић. — Ја сам се побркао тим вашим називима. Објасни 
ти мени где се тај Кочобеј налази на том крсту.  

— На почетном делу десног хоризонталног крака крста.  

— А-ха! Са њега се излази на врх.  

— Сећам се, то послеподне имали смо муке да пронађемо наше тробојке. 
Командант је био наредио да приликом сутрашњег јуриша у сваком воду по један 
војник има на леђима привезану по једну тробојку, да би нас артиљерци разликовали 
и видели линију нашег стрељачког строја. А ако нема тробојки, онда да им се за леђа 
свежу светли плехови.  

— Где нађосте тробојке? — пита капетан Радојчић.  

— Узели смо сигналне барјачиће. А место плеха исекли смо неколико кутија 
конзерви.  

У заповести је даље био изложен план нашега напада. У првом борбеном реду 
биће први батаљон. Трећи батаљон остаће у рововима да послужи као ослонац, ако 
напад не успе и Бугари случајно налете. Други батаљон је одређен као резерва.  

Пред нашим рововима налазиле су се неке испреплетане жице, заостале 
вероватно још од борби из прошлих дана. Командант ме позва и нареди...  

— Откуда тебе да зове командант?... Јеси ли ти имао командира? — запиткује 
Мишић.  

— Имао сам. Али ја сам био најближи команданту.  

— Море, шта се натежете око тога — нервира се Радојчић. — Звао га човек, па 
квит. Шта вам је наредио?  

— Наредио ми да са војницима свога вода уклоним ону жицу по сваку цену, да 
нам не би сутра правила сметње. То он, човек, наређује хладно као да је пред нама 
неко игралиште за тенис.  
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Мислио сам шта да радим... Посматрао сам кроз пушкарницу. Види се да је 
раније око тих жица била велика борба, јер је међу жицама лежало неколико мртвих 
војника, наших и бугарских. Али се чудим како се онај један уплео као да су га увијали 
жицом.  

— А колико је била удаљена та жица од вас? — пита Мишић.  

Чујем где неко лево од мене шапуће:  

— Е, досадан овај човек... Само запиткује. Чудим се оној двојици што му уопште 
одговарају.  

— Тако... око педесет метара — вели Предраг. — Али одмах, непосредно иза тих 
жица, налазили су се бугарски ровови. Па сад извол’те!... Ни помена да сечемо. Најзад 
смо решили да их разнесемо бомбама.  

Одабрао сам десет војника, дао сваком по три бомбе и наредио им да се по 
мраку привуку и највећом брзином сруче бомбе у ону гужву од жица. Па шта буде.  

Чекали смо поноћ. На фронту се тренутно све утиша.  

— Хајд’ сад! — викнем овим мојим.  

Јаој, људи кад је грунуло... Можете да замислите: тридесет бомби готово у исти 
мах...  

— Чуо сам и ја експлозију — упаде Светислав — али нисам знао шта је...  

— Дах нам је стао. За неколико тренутака замро је готово цео фронт. И док су се 
Бугари освестили, моји војници сручише се у ров.  

У зору, видели смо огромну брешу.  

— Који је датум био тога дана? — запита Радојчић.  

— Седамнаести септембар по старом, или тридесети по новом...  

— Тога дана је дакле извршен јуриш и освојен Кајмакчалан.  

— Тога дана...  

— Е, да чујемо сад Светислава.  

— Седамнаестога септембра — причао је Светистав — отпочела је артиљеријска 
паљба у шест и тридесет. У почетку је ватра била лагана, као да се колеба, а потом осу, 
осу, гранате наше и њихове се укрстише, а камење поче да лети. Разлеже се рика, 
тресак. Рововац као да грми и у бугарским рововима отвара читаве кратере... Бедем од 
онога наслаганог камена летео је као прашина, заједно са деловима људских тела. 
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Наши стрелци из рова нишане. Бугари претрчавају, хтели би да се склоне. Гранате 
туку у гомилу. Кроз тресак експлозија разлеже се јаук. Прашина пурња и над 
положајима се растеже у прљави застор.  

Гледајући погибију Бугара од наше артиљерије, нама је срце расло. Четници већ 
пуне пушке и намичу на леђа ранчеве. Из бугарских ровова излете један обузет 
безумним страхом. Наши припуцаше. Он диже руке увис и паде.  

Убиствени замах челика наше артиљерије издиже људе као талас. Неки се 
усправљао.  

— Хоћемо ли? — вичу војници.  

— Лези, лези! — чули се гласови.  

Гррр-у — грми рововац.  

— Нема наређења.  

— Побиће нас наша артиљерија...  

Кроз ров се разлеже жагор. Људи су приправни на скок. Из бугарских ровова 
излете нечија рука. Чује се неко брујање, и кроз тресак граната заори се песма:  

Спрем’те се, спрем’те, четници.  

Силна ће борба да буде...  

Грр-у! Гру!  

Командир треће чете, војвода Динић, подигао се и виче:  

— Шта се чека?! Треба јуришати!  

Српска ми труба трубеше  

од това село Дренова  

Разлеже се песма кроз ровове. Мој добровољац Крста не могаде више, већ скочи 
са бомбом у руци и викну:  

— Напред, браћо! За мном!  

— Још није време!  

— Назад, назад!  

— Трубач, свирај јуриш! — викну неко.  
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„Трећа чета за мном... Ура! Ура!“  

— Ура! Ура! Ура! — грмну сложно и четници полетеше.  

Бугари истрчаше из рова и нагоше да беже. Један од њих се окрете и управи 
пушку на мене. Али стиже мој каплар и зари му бајонет у груди. Он испусти крик, 
заколута очима, диже руке и тресну. Други Бугарин, погођен метком, паде али и онако 
рањен, управи пушку на мога каплара и окиде... „Ах!“ — изусти каплар и испусти 
пушку. Тога Бугарина дотукоше кундацима.  

Разлежу се повици: „Удри га!“... „Не дај да бежи! „ „Јаој!“... „Предавам се, 
братко!“ У њиховим рововима остали су мртви и тешко рањеНи. „Санитет!“ — јаучу 
рањеници. На свима странама одјече прасак пушака. „Напред, напред!“... „Ура! Ура!“... 
„Јаој, браћо!“ „Не остављајте ме!“...  

На ужас наш, видик пред нама поче да се губи. Од врха Кајмакчалана спуштала 
се као авет густа магла. Сунце замрачи, тешки облаци нас обавише и утонусмо у 
потпуну таму и мрак. Није се видело ни два корака „Пуцај!“... „Не пуцај!“ — Чују се 
узвици. „Напред, напред!“ Неке силуете промичу. Одјекују пуцњи. „Не на мене!“... Грр-
у! — разлежу се експлозије од бомби. „Ево га! Удри!“ — И по четворица навале 
бајонетима на бугарског војника. Из таме истрчавају други. Настаје бодење, јаук, 
болни крици...  

Натрчасмо на неко камење. „Трећа чета за мном!“ — чује се кроз хуку глас. Пред 
нама се наједном створи читав строј Бугара. Лица су им ужасна. Опалих револвером. 
Двојица сунуше на мене бајонетима. Једног сам оборио. Други паде. Уби га неко. 
Чујем нечији ропац...  

„Држи везу!“... „А-ха!“ — допире крик.  

Опет ровови, камење. Отуда сунуше на нас бајонети... Ми прилегосмо с ове 
стране. „Предајте се!“... Ура! Ура! Уре! — Вичу и наши и Бугари. Мој добровољац 
кресну бомбу, и само је пребаци преко насипа. Грр-у! Полете камење. Готово ме 
затрпа. Чују се јауци. Мигољим да се извучем. Онако збуњен, гледам унезверено, где 
су наши. Мрак ми је пао на очи. Неко прескочи преко мене. Познадох га по шлему, те 
сам потрчао насумице за њим. Саплетох се о нечије тело. Неко опали из пушке, чини 
ми се баш уз моју главу, те сам се окренуо у ковитлац. „Читав сам, читав!“ — сену ми 
кроз главу.  

— Јесте ли ви то, господин поручник? — пита ме неко задихано.  

— Где су наши?  

— Ту су.  

— Напред, напред!  
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Нађосмо се у групи наших, који су заостали, не знајући више куда ће... У 
близини тресну бомба. „Лези, лези!“... „Не пуцај, можда су наши напред!“... „Чекај!“ 
„Пази!“  

На наше бајонете налетеше неколико непријатељских војника као 
обезглављени. Коса ми се диже. Један од наших заби Бугарину бајонет у уста. „А-а-а!“ 
— изусти онај. Један од Бугара извади бомбу... Добровољац га ухвати за руку, а други 
му забоде бајонет у слабину.  

„Трећа чета за мном... Ура! Ура!“  

Устали смо и ми. Моја нога запе за каиш пушке мртвог Бугарина. Имао сам 
утисак као да ме руке оне лешине вуку себи па, већ избезумљен, окренуо сам се и 
ударих га ногом у главу. Али, лево, у правцу Кајмакчаланског потока митраљез нечији 
је вриштао. Тамо је кркљало. Куршуми су звиждали. Један четник паде. И други. Чују 
се повици: „Стој! Стој!“ — Ко ли то виче? Али замах нас је захватио.  

Иза једне ограде од камења скочише неколико Бугара. Сјурише се на једног 
четника и свега га избодоше. Опалио сам у гомилу. Дотрчаше и наши. Одјекује тресак 
кундака, разлежу се нељудски гласови, као кад се зверови кољу, јауци...  

— Станите! — викао сам, да бих прикупио људе.  

— Не на мене! — повика један четник.  

Четници се прикупише око мене. Прилегли смо иза неког заклона. Појма немам 
где сам. Везу смо погубили. Неки тежак задах испунио маглу, па једва дишемо. 
Сигурно од лешева, што леже већ толико дана. Испред нас наслагано је плочасто 
камење. Можда су овде били заклони приликом борби последњих дана. Около нас као 
да ври. Бомбе, пушке, митраљези.  

— Другови, зашли смо у нашу земљу! — допирао је нечији глас.  

Ја л’ рече!... Маса полете, и као да ме понесе. „Ура! Ура! Ура!“ Војници се 
сколише око мене. — Је ли ово наша земља?  

— Јесте!  

Они падоше на колена. Неки су се. крстили. Други љубили земљу. Куршуми су 
фијукали. Планина је хучала. На самом врху сударисмо се са војницима из седмога 
пука. Видео сам и команданта седмог пука, пуковника Јовановића, међу његовим 
војницима.  

Врх је био у нашим рукама.  

— Децо! — говорио је пуковник Јовановић. Капија Слободе је отворена...  
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Доцније сам дознао да је један вод из чете војводе Динића, лутајући кроз маглу, 
излетео први на врх Кајмакчалана...  

— То ћемо тек да видимо — упаде Предраг.  

— Нема шта да се види. Овако како сам испричао, тако је било.  

— Полако... полако. Он је пажљиво слушао тебе. Да слушамо сад њега. У целом 
вашем излагању то ће бити најважнији моменат — умиривао их је капетан Радојчић. — 
Да чујемо сад тебе — обрати се Предрагу.  

— Ево како је било — рече Предраг.  

Пред нама се налазио непријатељски положај, тако-звана Каменита Коса. Била 
је то једна мала узвишица, као неки степеник, на чијем су се бедему налазили бугарски 
ровови.  

Артиљерија је отпочела да бомбардује непријатељске положаје у шест и 
тридесет. Гранате су са ураганским треском падале у непријатељске ровове 
подривајући степеник, да се камење осипало са обода и услед тога откривали се све 
више бугарски заклони. Видели смо како претрчавају откривена места и збијају се у 
гомиле...  

— То је исто и код нас било — додаје Светислав.  

— Наши стрелци тукли су без прекида. Али највише јада задавали су им наши 
рововски топови. Посматрао сам са задовољством како се тешка бомба извије у 
висину, па одозго суне наниже. И нама се коса диже од страха, јер све мислимо, сад ће 
међу нас. Њено дејство на морал оних у рову мора бити ужасно. После једне такве 
експлозије, четворица Бугара искочише из рова и нагоше бежати. Наши припуцаше и 
прилепише их за земљу... А камење је летело као из неког вулкана.  

Тако је то трајало све до једанаест и тридесет. Дат је знак за јуриш.  

Из наших ровова проломи се снажно и громогласно: „Ура!“ Сећам се добро... 
Први је излетео неки наредник Иван, вичући: „За мном, браћо!“ Али само што рече, 
погоди га метак из непријатељског рова и он паде.  

„Ура! Ура! Ура!“ — јекну сада још силније. Војници поскакаше и онако у залету 
бацише бомбе. Простремо се одмах по земљи, да нас не би захватила парчад наших 
бомби. Експлозије рикнуше. Још су падали комади земље и камења, кад мој командир 
узвикну: „Напред, браћо!“  

Строј се изви као леса и нагрну на онај један пролаз од раскрчених жица. Неки 
се Бугари подигоше и почеше бежати. Други, храбрији, дочекали су нас са 
приправним бајонетима. Са наше стране плануше пушке. Бугари попадаше, и ми, 
онако у гомили, руписмо у њихове ровове. Разлеже се јаук, кркљање, повици, псовке, 
урлик. Завладали смо њиховим рововима.  
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„Лези, лези!“ — наређивао је командир, и ми прилегосмо између њихових 
мртвих војника. Испод нас је текла локва крви. Једноме рањенику шикљао је млаз 
крви из вратне жиле, и крв је шкропила војнике лево и десно. Један дохвати шаку 
земље и затисну му рану. Обузела ме је нека језа, вилице су ми се тресле као у 
грозници... Али Каменита Коса била је освојена.  

— Био си се сигурно уплашио. Признај — упаде Мишић.  

— Не! — на лицу Предраговом јави се гримаса и он је нервозно кретао прстима. 
— Страх и стрепња обузимају нас до пред сам јуриш. А кад се већ устане... и потрчи, 
човек тада осети близину смрти, а то сазнање надјача све оно што је мисаоно у њему, 
заглуши чула, помрачи свест и онда се јури бесвесно... То сам ја све преживео. Био сам 
сад у сигурноме заклону... Али мучно је било гледати како се луди, свесна бића, како се 
тај човек, који је умом својим над свим живим... коље, боде, мрцвари, како се ваља у 
крви као животиња...  

— А ко је томе крив? — пита Мишић.  

— Е, није него! — љути се капетан Радојчић. — Чудо га нисте питали ко је 
одговоран за светски рат. Оставимо то. Него да чујемо шта је било даље.  

Предраг настави:  

— И лево и десно праштале су пушке и чули се јуришни поклици. Пред нама се 
наједном замагли, црн облак се спусти на врх Кајмакчалана, и поче да се развлачи по 
падини. Тада се десно од нас направи нека гужва. Извио сам се да видим... Згрануо сам 
се... Пети пук бежи у паничном страху. Психолошки разумљиво. Ти црни облаци 
подсећали су на огромну, мрачну авет, из које су кла убиствени пламен. Наш 
командант, пуковник Јован, трчи на ту страну и виче на сав глас: „Напред!... Напред!... 
Убићу свакога ко одступи!“ Из наше позадине трчећим кораком наступао је батаљон 
из резерве и размештао се позади петог пука.  

Облаци се спуштају све ниже, видик се губио и наједном утонусмо у таму. Нека 
хладна струја пређе преко нас и лице нам се ороси. Кроз маглу допре пискави звук 
трубе, као знак за јуриш.  

Потрчасмо кроз маглу, ношени заносом ко ће први да закорачи у своју земљу. 
Пред нашим очима свитнуше пушке и натрчасмо на другу одбрамбену линију 
непријатељску. Бајонети се зарише у тела. Самртни крици завапише. Један налете на 
мене, ја се извих и он ми запара шињел. Као да ми мрче свест, занесох се и падох, 
Таман да ме дотуче и ја управих руке да се ухватим за његов бајонет, кад један мој 
војник опали и уби га. Он паде поред мене кркљајући. Појурисмо даље. Али неко пусто 
камење, као бедеми. Сручисмо се са неког бедема и падосмо на гомилу мртвих 
војника. Смрад да угуши. Готово бесвесно батргам по оним мртвим. Хоћу да 
повраћам... Мука ми. „Вуци ме!“ — довикнух једноме војнику. Он ме дохвати за руку и 
готово изнесе.  

„Ура!“ Ура!“ — разлеже се кроз облаке.  
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А свуда унаоколо мртви, мртви. Никад толико људских лешева нисам видео. Са 
њима смо се саживели, и сад више нико не мисли на себе. Налетели смо на унезверену 
гомилу Бугара. Они се распршташе. Потрчали смо за њима. Сећам се, ах, грозно, један 
наш стиже Бугарина и зари му бајонет у леђа. Овај се невероватном снагом изви, и 
избаци нашем војнику пушку из руке. Онако, са забоденом пушком у леђима окрете се 
два пута око себе и тресну на земљу. Наш војник му притрча, одупре се ногом о леђа и 
једва извуче бајонет. Бугарин се тресао, из уста му покуља крв, а прстима је грчевито 
рио земљу.  

Однекуд долете куршум и удари мога посилнога, који је ишао поред мене. 
Приђох му. На његовом челу видела се велика рупа. Окренуо сам се око себе да бих 
запамтио место где је пао, па потрчах напред. Преда мном из магле допиру повици: 
„Живела Србија!“ Осетио сам се као да летим. Али нешто снажно лупи ме у руку, да ми 
је просто занесе уназад. Хтео бих да застанем да се опипам. Али бојим се да изостанем, 
јер свакога тренутка може на мене да налети неки од Бугара, који су се сада разишли 
по целој падини. Ишао сам са напором, као да ми је неки терет обешен о леву страну 
тела.  

— Ево нас, друже, у земљи Србији! — стаде испред мене капетан Живојин, 
командир једне чете нашега пука. Онако раздраган лупи ме шаком по левом рамену.  

Мени излетеше светлаци пред очи. Јаукнуо сам од бола, држећи се за леву руку.  

— Шта ти је? — викну и дохвати ме.  

Цела рука и лева страна шињела били су крвави. Неко ме пипну за руку и рече 
да ми је сломљена. Од болова и напрезања почео сам губити свест, те ме положише на 
земљу.  

Чујем нечије радосне повике. Отворих очи. Испред војника био је пуковник 
Јован. Говорио је:  

— Честитам, војници. Сада се налазимо у нашој слободној земљи. Капија 
Слободе отворена је... Исправите ову пирамиду и на њу пободите заставу слободе. 
Живела Србија!  

Угледао сам тек тада оборену пирамиду, која је некада означавала највишу коту 
и била на граници Србије. Војници су је дизали.  

Рука ме је све више болела. Од радости и болова сузе су ми текле. Око моје 
мишице нарастали су завоји. Огрнули су ме најзад шињелом.  

— А где су се Бугари разбегли? — пита Мишић.  

— Једни су побегли на ону леву хоризонталну пречагу, ка Сивој Стени, а други 
на десну, према Кочобеју.  

— А да ли сте видели четнике? — упаде са питањем капетан Радојчић.  
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— Било их је неколицина измешаних са нашим војницима. Али они нама нису 
ниуколико олакшали стање. Јер у оној магли нити смо их ми видели пред нама, нити 
су Бугари знали да су им они иза леђа. Ми смо ломили непријатеља својом снагом и 
водили смо борбу до самога врха. Е, сад, ако су појединци од четника излетели горе, 
лутајући кроз маглу, то не значи да су они освојили врх, који, уосталом, и није био на 
њиховом правцу наступања.  

— Шта сте даље радили?  

— Мене су однели у болницу. Али чуо сам после да је мој пук остао на врху три 
дана, да склони рањенике и покопа ону силну множину мртвих. Четвртога дана 
извршили су напад на Кочобеј. А још у почетку сам вам рекао да је Кочобеј био у 
нашем првом плану, а тек после заузећа Кочобеја требало је да ми нападнемо на врх. А 
испало је сасвим обратно.  

Светислав се придиже мало, па ће рећи:  

— Овде сад долазе моје исправке...  

— Молим те, ти ништа више не дискутуј са њим. „Комисија“ је стекла своје 
убеђење, и на крају ће донети свој суд. Нас само интересује шта сте ви, четници, 
радили по заузећу врха Кајмакчалана.  

— Шта смо радили?... Хм! Сад тек настаје оно што је главно. Све оно што смо 
испричали и он, и ја, све је то бледа слика онога што смо одмах затим препатили.  
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СИВА СТЕНА  

 

Sветислав се одупре лактовима и лагано привуче рањену ногу. Онда 

продужи:  

— Ситуација је тада била оваква. Седми пук је нападао на врх, а ми, четници, на 
Зупчасте Каменаре, који су се налазили у близини врха. Нашим заједничким радом, 
врх је освојен. Да пређемо са објашњењем сада на онај наш крст. Од тога крстастога 
масива ми смо заузели ону ближу вертикалну пречагу и врх, на којем се укрштају 
вертикална и хоризонтална греда. Бугари су се разбегли на леву и десну страну 
хоризонталне пречаге.  

Чим смо изишли на врх, наређено је да се наш одред окрене на леву страну, 
према Сивој Стени. Тада баш распали нека бугарска хаубица. Али ми се сјурисмо у 
седло између врха и Сиве Стене. Управо, ми ту Сиву Стену нисмо ни видели тада. 
Магла је још увек била густа као тесто. Застали смо неодлучни, не знајући на шта ћемо 
сада наићи. Извиђачи су отишли журно напред. Пошли смо још мало, и онда нам је 
наређено да се укопамо.  

Мој ордонанс ми рече:  

— Ако нас нагази њихова артиљерија, проћи ћемо горе него Бугари. — Он је 
мислио на камење које су војници слагали испред себе.  

Али другојачије није могло да буде.  

Наредио сам одмах да се извиди колики су губици у мојој чети... Било их је 
четрдесет. Да ли су рањени или погинули, нисмо знали. Толико их је тек недостајало... 
Сигурно толико, ако не и више у осталим четама.  

Мој ордонанс је трљао задовољно руке.  

— Их, што неће сад да нам донесу ручак. Добили бисмо дупле порције.  

Посели смо ровове и чекали... Очекивали смо наређење да кренемо даље 
напред, али смо стрепели и од напада Бугара. Расположење је било мучно... Хтели 
бисмо да сачувамо свој „инкогнито“, али, с друге стране, мучила је војнике 
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неизвесност и страх од напада, те су непрестано пуцали. А најтеже нам је што се сада 
нисмо могли оријентисати. Магла је била све тежа.  

Али наскоро су Бугари осетили наше присуство. Паљба је постајала све живља...  

Мишић се опет умеша:  

— Зар је толико важна била та Сива Стена?  

— Исто толико колико и сам врх Кајмакчалана. Она заједно са врхом чини 
двоглаву аждају. Једну смо јој главу дотукли, али је сад ова друга још жешће палацала. 
Кад је ведро време, са Сиве Стене влада се унеколико кајмакчаланским врхом... А, сем 
тога, треба знати и ово. Нападајући Сиву Стену, ми у исто време ударамо с бока и на 
положај Старков Гроб, који се налази на крајњем крилу леве хоризонталне пречаге 
кајмакчаланског масива.  

Таква вам је ствар.  

Давнашње ратно искуство показало је да су војници много смелији кад виде 
противника. Онда бар знају одакле им прети опасност, и како треба да се чувају. Али 
при оваквој неизвесности, изненађења су могућна. Паника ретко када наступа по дану. 
Али редовно ноћу, по мраку. Четници су, истина, дисциплиновани. Али поред свих 
опомена да се смире и не пуцају, пушке су непрекидно праштале. Све им се 
причињавало да из магле Бугари могу свакога часа излетети.  

Испричаћу вам и један догађај... У чети сам имао неког учитеља Андру. Он се 
налазио увек у трупној комори и тамо је водио администрацију. Био је слободоуман. У 
цркву није никад ишао, а нама се стално подсмевао кад се прекрстимо.  

„Мањ то ако вам не помогне!“ — и подругљиво би кашљуцнуо.  

Тога дана дошао је да ми поднесе неко требовање на потпис. А Бугари, као да су 
знали, распале баш тад. Сви смо били прилегли. Куршуми су прштали над нама. Док 
ти мој Андрија клече, и поче да се крсти.  

— Учо, мањ то ако ти не помогне! — добаци му један четник, студент.  

— Полажем оружје... Ово је ван моје моћи — рече ти мој Андра и оде.  

За њим добаци онај студент:  

— Сад, кад си видео и осетио, помоли се, учо, Богу за све нас!  

Признајем, нисам се ни ја осећао угодно... Мислим се, шта да радим ако налете. 
Сетио сам се. Бранићу се! — Светислав се насмеја, јер је видео да су они околни 
очекивали нешто друго. — Упутио сам једнога да ми нађе неку пушку. Стотинама је 
лежало на свима странама.  



АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ                                                                                                

СРПСКА ТРИЛОГИЈА КЊИГА ТРЕЋА         31 

И овде су ровови били плитки, јер је испод танког слоја земље камен. Одозго 
нас притискује влажна магла, испод нас хладна стена, и наше тело јежи се од студени. 
Глупо је уопште тући се, али је још бесмисленије овакво мрцварење кад не знамо 
тачно где је противник. После извесног времена вратиле су се патроле и известиле да 
се пред нама на осамдесет метара налази густ сплет бодљикавих жица... До врага!... 
Још нам и то треба. А ми немамо ни маказа за сечење.  

Од хране имали смо само хлеб и конзерву. Чутурице су нам биле празне. Нико 
не зна где је извор. По карти видим да однекуда са Кајмакчалана извире неки поток. 
Позвао сам двојицу и објаснио им где се отприлике налази тај поток. Они покупише 
чутурице и изгубише се у ноћи. После два часа лутања и спотицања преко мртвих и 
кроз читав рој од куршума, вратили су се са водом... Мислио сам тада, а и данас ми то 
пада на памет, како наши људи имају чудну моћ да се снађу под разним околностима. 
Ваљда што су одрасли у природи и поваздан зуре у небо, те им је визуелна моћ 
развијенија но у нас који смо одрасли међу варошким зидинама. Као да имају, богати, 
неко шесто чуло за оријентацију...  

Ноћ се спустила нагло. Тмина је била проткана маглом и као да се нисмо 
налазили на земљи, већ у неким заптивеним подземним галеријама... А уз то 
неизвесност... Из досадашњег искуства знали смо да су Бугари мајстори у ноћном 
нападу, нарочито ако их још и напију. Положај не познајемо, а не знамо ни правац 
одступања. Ако налете, изгинућемо и ми и они. Свесни смо тога сви, те су људи и без 
наређења на опрези.  

Ноћ је била хладна. Обукао сам шињел и скотурио се у рову. Пуцњи су 
одјекивали сваки час. Да је ведра ноћ видели бисмо ипак линију њиховога рова по 
одблесцима из пушака. Али између нас је магла, те људи пуцају у ветар да би 
растерали сан, и охрабрили сами себе.  

У неко доба ноћи Бугари се притајише. Штитиле су их жице, те су ваљда мало 
спокојнији. Планином је овладала језива тишина, да човека страх ухвати. Иако је 
непрозирна ноћ, мени се непрестано причињава као да видим неке силуете како 
промичу. У неколико махова опалио сам из пушке... Притајили смо се најзад мало и 
ми. Али на најмањи шушањ трзао сам се. Испред нас нема наших војника. Ми смо 
први на које они треба да налете. А сцене од прошлог дана ковитлају по мојој свести, 
па ми не дају мира.  

Ово своје расположење крио сам од војника. Али и њих је обузело исто душевно 
стање, те се у току ноћи често орила паљба целом дужином рова.  

Од скученог лежања и хладноће ноге ми се укочиле. Војници често устају, 
трупну неколико пута ногама, па се одмах спусте у ров. Неки почели да дувају у шаке 
од зиме.  

Погледао сам на часовник. Било је два часа. Ако шта буде, биће сада. Далеко је 
до сванућа. Али опет мислимо: а шта ће бити сутра, ако се дигне магла? Побиће нас 
артиљерија. А ми дубље не можемо да се сакријемо. Војници често испузе из рова и, 
пипајући рукама, траже камење и слажу га испред себе.  
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Крајње је време да наступи зора. Али је још увек мрачно. У неко доба једва већ 
назресмо како промичу тешки млазеви магле.  

Освануо је осамнаести септембар. Из магле поче да лије хладна киша. Танки 
млазеви воде цеде се са камења и сливају у ровове. Покушавао сам бајонетом да 
каналишем и одводим воду. Али то сам радио више из дуга времена, јер је вода 
придолазила са свих страна и било је немогуће одвратити је. Шињел ми је био сав 
натопљен водом и већ сам се ваљао у блату.  

У неко доба наиђоше и телефонисти. Тек су малопре успели да ухвате везу са 
командантом. Сад бар имам с ким да разговарам. Дохватио сам слушалицу и слушам 
разне разговоре. Сазнао сам тако да се иза наших леђа, на врху, налази седми пук... 
Командант одреда тражи од некога команданта артиљерије да прати осматраче код 
нас, у ров. Овај доказује како је тешко дејствовати кроз маглу. Прича о неким 
нишанским тачкама које нишанџије не могу да виде.  

— Око топова не види се ни на један метар даљине... Ја не смем да дејствујем, јер 
можемо лако побити наше — говорио је командант артиљерије.  

Били смо остављени на милост и немилост непријатељу. У овој нашој невољи 
обливао нас је ипак зрачак среће, јер ни бугарска артиљерија није могла да дејствује.  

Лежимо згрчени, занемели, али најежени и нарогушени, спремни да и на 
небеса ударимо.  

Некако пред подне обрати ми се телефониста:  

— Господине потпоручниче, да чујете. Разговара наш командант са неким. — 
Дохватио сам слушалицу.  

„Потребно је апсолутно да одмах кренете на јуриш.“  

„Немогућно је. Моји су извиђачи утврдили да се пред нама налазе два реда 
жица. Али ако ме артиљерија помогне, ја гарантујем да ћу заузети Сиву Стену.“  

„Артиљерци кажу да не могу дејствовати због магле. А међутим, треба да се 
олакша ситуација првој и трећој армији. Командант Источне војске тражи да се заузме 
Сива Стена и Старков Гроб по сваку цену, јер ћемо онда сићи у долину Црне реке и 
заћи иза леђа бугарској армији.“  

„Разумем ја све то. Знам — знам... Али с чиме? Без артиљерије немогућно је 
нападати на жичане препреке. А после, знајте, упамтите, разумејте, ја немам ни 
маказа за сечење жица. Ако бих овако пошао, можемо још лако да упропастимо наш 
успех, да нас одбију и најашу нам за врат.“  

„Али командант Источне војске тражи...“  

„Бог господ да тражи.“  
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Трас... Неко затвори телефон. У ушима ми још бруји: „По сваку цену!“ О моме 
животу овде, у рову, у блату, решава се на стотину километара даљине, и довољан је 
један миг па да сви, без икаквог стварног повода, изгинемо. У мојој свести је наш 
командант одреда био велики човек. Вредно је било погинути за тога човека. То, 
истина, кажем сада. Али онда поглед ми је случајно пао на прљаве ноге, па се та слика 
веза са представом једнога леша чије су ноге биле исто овако блатњаве, и наједном сам 
осетио неко узнемирење. Несвесно сам подавио ноге испод себе, не би ли ишчезла 
непријатна визија, а с њом и црне слутње.  

Тада сам се наједном сетио баш оне змије. Као да ме нешто смлати. То мора 
бити неко пред сказање. Хладан ме зној проби. Хтео бих да мислим на нешто друго, 
али мисли као да су текле по неком кругу и ја се опет сетих змије. Нешто ме дави. 
Сећам се речи: „Сан је лажа...“ Аја!... И без оваквих снова људима се у рату догађају 
свакојака чуда, а тек неће мени, који сам још сањао.  

То после подне јавили су да се упуте војници који треба да приме маказе са 
сечење жице. Дакле... ближи се ипак час. Био сам у толико јуриша и никада ми ни на 
ум није падало да ми се ма шта може десити. Сада сам био очајан. Иако нисам знао 
тачно на шта ћемо наићи, слутио сам нешто грозно.  

Наступила је и друга ноћ. Замор ме је савладао и ја сам заспао. Али трзао сам се 
у неколико махова. Једном без икаквог разлога, јер је на мом делу фронта владала 
тишина. Али пред зору пробудио сам се због хладноће. Осетио сам луду жељу да 
попијем нешто топло. Сув хлеб нисам могао више јести. Иако нам је јављено да ће нам 
доставити топлу храну, наши кувари нису никако долазили. Можда су пошли и сад 
лутају по магли, те ће нам донети јело на којем се с прста ухватио лој. Или су негде 
пали, те просули јело. Али оно што је главно, донели су... Маказе за сечење жице.  

То преподне, деветнаестог септембра, позвао ме је командант батаљона. Био је, 
чини ми се, нерасположен. За мном су стигли и остали командири чета нашег 
батаљона.  

Командант нам се обрати:  

— Господо, предстоји нам још један задатак. Напад на Сиву Стену. Наш 
командант одреда опирао се и доказивао да се не врши напад без артиљеријске 
припреме. Али под притиском оних одозго морао је да попусти. Изгледа ми да се том 
приликом некима и замерио. Но сад свеједно. Ми морамо да слушамо онако како нам 
се нареди. Сазнао сам да ће нам бити стављена на расположене још два батаљона 
пешадије. Наш батаљон налазиће се у првом борбеном реду. Тачно у један час по 
подне ви ћете извести ваше људе из рова и на дати знак кренућете на јуриш.  

Наредба за смрт и не треба да буде опширнија. Вратио сам се утучен... Седим и 
размишљам, услед чега потиче ово моје тмурно расположење... Хтео бих да забавим 
пажњу ма чиме, само да не мислим више. Посматрао сам једног четника коме се у 
цеви заглавила чаура, па никако да је избаци. Он загледа у пушку, затим као да нешто 
премишља, и тек је наједном баци изван рова, као нешто неупотребљиво и 
непотребно. Онда се диже:  
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— Куда? — запитао сам га.  

— Идем да нађем другу.  

Небројено много пушака било је разбацано и, разуме се, узеће прву на коју 
наиђе. Овај нам мало после донесе вест да је један од кувара погинуо и том приликом 
преврнуо се казан са храном.  

— Није ми што је погинуо, него што остадосмо без ручка! — јада се овај.  

— Ја, богати. Људски живот тамо ништа не значи — упаде поручник Мишић. — 
На фронту се то и не осећа много, колико овде у Солуну. Кад помисли човек да смо сви 
ми, колико нас овде има, били жртвовани, док је овде варијете, пун лепих женских...  

— Ништа то није. Да видите сад шта је било.  

Прошло је подне. Командант шаље ордонанса да се војници припреме за јуриш. 
Њихово спремање трајало је кратко време. Натоварили су ранчеве на леђа, напунили 
пушке. Пала је команда: „Излази!“  

Појавили су се изван ровова и застали у клечећем ставу. Били су неми. Није се 
чуо ни најма њи звекет. Пошао сам дужином стрељачког строја и опомињао војнике да 
се равнају према деснокрилном другу. Некоји се померише напред, други позади. 
Вратио сам се према средини строја. Војници су ме пратили погледом као послушна 
деца. Заустио сам да командујем, али ми застаде дах. Удахнуо сам снажно и онда 
наредио:  

— Напред!  

Људи су ишли чврстим кораком, погледајући лево и десно као да одмеравају 
растојање од својих другова. Пушке су држали „на готовс“ и откочене. Кретали смо се 
благом узвишицом, и пред нама се наједном, кроз маглу, указа сплет бодљикавих 
жица. Као гладне звери, кидисали су четници на бодљикаве жице маказама, секирама, 
ашовима. Настаде прасак. Уто груну плотун одозго, бомбе почеше да треште и на један 
мах...  

Потпоручник Светислав уздахну и обриса чело. Значајно погледа околне и 
климну главом.  

— Људи, као да је неко мануо руком, тога момента диже се магла. Ми остадосмо 
као на длану. Пред нашим очима указа се тада та проклета Сива Стена, која нам се 
причини не као сива, већ црвена, пламена, огромна, а из оних отвора горе куљну 
убиствена ватра. Митраљези отуда запараше. Прасак пушака се сложи у општи 
кркљанац. На нас полетеше бомбе... камење.  

Јаук се разлеже. Војници се прибише. Падали су на гомилу као снопље. Други, у 
безумном страху, бацали су се на жице, где су остајали висећи. Као да траже спаса, 
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улетали су у просеке жичане и ту, сатерани као у замку, гинули су, падали један поврх 
другога.  

Већ избезумљен, дохватих се голим рукама за жицу, као да ће ме она спасти. 
Обазрео сам се хитро лево и десно. Цео први стрељачки строј лежао је мртав. Нешто 
ме занија, поведох се држећи се за жицу, онда опустих руке и падох на нечије тело. 
Али ја као да још не схватам ужасно стање. Као хтео бих да идем, и то напред. Али ме 
нека сила прикива за земљу и као да ми вуче ноге наниже. Окретох се уназад...  

Наступао је други стрељачки строј. Бугари пренеше ватру на њих, преко моје 
главе. Војници су падали као покошена трава. Неки су трчали жицама, размахивали 
секирама и, окрећући се у ковитлац, падали. А пред жицама је лежао бедем од мртвих 
и рањених. Покушао сам да се померим, и тада сам осетио страховит бол у нози. Хтео 
бих да се извучем, али један паде преко мене. Једну мисао имам само: Измаћи што пре 
из овога пакла. Пузим, одупирући се здравом ногом. Знао сам да смо пропали. Да ми 
је да се дочепам једног ограђеног простора...  

Још мало. Али, боли страшно. Ипак је смрт грознија. Неко јауче. Пред оном 
оградом лежао је мој водни официр разбијене лобање и просутог мозга. Једноме 
војнику из врата куља крв. Прилегох уз њега. Не смем да се макнем, да не бих одао 
знаке живота. Колико видим, нема метра где не лежи мртав или рањен војник. Моји 
болови су све јачи. Дошло ми је да закукам... до неба. Зажелео сам да ме убију, јер 
више нисам могао. Пренебрегао сам живот и померих се. Рањена нога вукла се преко 
оштрог камења и ја завукох главу у онај ограђени простор. Био је пун мртвих војника. 
Ваљда су се ту склонили па су их Бугари са висине све побили. Прислонио сам главу на 
једнога мртвог и мислим, где ли може бити та моја рана. Цела ми је нога одузета. Хоћу 
да се окренем на леђа, али болови су неиздржљиви.  

Одозго падају бомбе, које експлодирају баш уз овај трошни бедем који ме је 
заклањао. Са ужасом гледам како одлеће земља, и бедем је све нижи. Од болова и 
заглушнога треска већ сам се онесвестио. Понека искрица свести сине и разрогаченим 
очима посматрам оне мртве око себе. Дошло ми је да јекнем, да управим песнице небу, 
па да викнем: доста је било крви... Аман!  

Пуцњеви пушака се разлежу. Сигурно су се они преостали склонили у наше 
ровове, и сад се туку преко нас. Али наш напад је сломљен. Моја чета више не постоји. 
Које од болова, или нашег неуспеха, можда због изгубљених војника, мени грунуше 
сузе. Чинило ми се тада, све што смо имали снажно и здраво изгинуло је.  

Спуштало се хладно, мрачно вече. Око мене непрестано прште куршуми. 
Очекујем да дође неко да ме изнесе. Ослонио сам се мало на руке. Око мене лежали су 
непомични војници. А тамо лево, негде далеко преко бугарских ровова, грмели су 
топови...  

У неко доба ноћи зачуо сам нечије кораке. Позвао сам их полако. Двојица 
притрчаше и, не говорећи ништа, бацише ме на носила. Стиснуо сам зубе, јер би се 
јауком одали. Они су одмицали журно. Моја се рањена нога клатила, и као да ми је 
неко забадао ножеве у слабине. Опомињао сам их да лакше иду. Али они ме нису 
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слушали, јер су куршуми непрестано зврцали око нас. Болови су били толико ужасни 
да сам се обезнанио. Носили су ме тако једно пола часа, а мени се чинило у бунилу као 
двадесет година. Најзад су ме спустили. Чујем жагор људи. Неки се надносе нада мном 
и загледају ме. Слушам како спомињу моје име. Једва сам разазнао да су ти људи наши 
четници, који су се сада повукли у резерву.  

Дошао је и лекар. Превио ме је и нешто ушприцао, од чега сам одмах заспао.  

Био је дан, када сам се пробудио. Тада сам сазнао да су Бугари побегли са Сиве 
Стене, јер су им друге трупе зашле за леђа. Па зашто смо онда ми улудо изгинули? За 
непуних пола часа приликом напада изгубили смо пет стотина људи. А са наше стране 
ниједна пушка није опаљена... Разуме се, за то нико неће да одговара. За такве 
подухвате за време рата каже се само лаконски: „Експеримент није успео.“ Пет стотина 
мртвих људи... Маленкост!  

Двадесетога септембра хиљаду деветство шеснаесте године Кајмакчалански 
масив био је у нашим рукама.  

Сви смо ћутали. Светислав као да се нечега присети и настави:  

— А-ја!... Изнели су ме из заклона и положили на једну узвишицу, одакле сам 
видео ту Сиву Стену. Цела падина била је покривена мртвим људима. Ја мислим да у 
светском рату није било страшнијег покоља за тако кратко време и на тако узаном 
простору. Четнички одред у том погледу носи жалостан рекорд.  

Командант одреда је наредио да се преостали људи сврстају у колоне двојних 
редова. Он је појахао коња и на челу одреда пошао у правцу наших мртвих. Тада је 
пала команда:  

— Поздрав надесно!  

Последњи поздрав мртвим друговима.  

Преостали, и још читави, улазили су у своју земљу, да крче нове путеве. Њихови 
бајонети су светлуцали при јутарњем сунцу... Пред отвореним вратима Капије Слободе 
остали су мртви као неки стражари. Нас рањене, уз јаук и шкргут зуба, понели су на 
супротну страну.  

Ветар је дувао, лепршајући косе мртвих војника...  

Капетан Радојчић се диже и протегли. Онда погледа Светислава и Предрага, па 
ће рећи:  

— Ствар је у овоме — он тресну цигарету и замисли се један моменат. — Неко од 
вас рече да се Кајмакчалан може поредити са аждајом која има две главе. Е, лепо. 
Слушајте. Дринска дивизија водила је борбу са том ненаситом и страшном аждајом, 
која је претила да помори цео Солунски фронт, равно седамнаест дана. Она се ту 
сломила... Али је ипак успела да ту аждају прилепи за земљу, и да јој спута ноге и реп. 
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Међутим, Дринска дивизија није имала више снаге да јој дотуче и оне две главе. Онда 
сте пристигли вас двојица. Мислим на четнички одред и седми пук. Док су Дринци 
држали аждајине ноге и реп, ви сте кидисали на оне главе, из којих је сада сукљао још 
жешћи пламени бес... Седми пук, уз припомоћ четника, освојио је врх Кајмакчалана, и 
тиме дотукао једну главу. Четници, уз помоћ трупа са Старковог Гроба, сломили су 
Бугаре на Сивој Стени и претукли аждаји и другу главу...  

— Соломонска пресуда! — узвикнуо је поручник Мишић. — Слажемо се.  
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ЦРНА РЕКА  

 

Kапетан Милија, звани „Аждаја“, прича како се и он вукао по пољским 

завојиштима. Али када је пробио „Хинденбургову линију“, преко енглеске болнице у 
Вертекопу, и дочепао се Солуна, сада маневрује из болнице у болницу.  

— Вала, браћо, ако је за вајду, доста је. Ратујем: дванаесте, тринаесте, четрнаесте, 
петнаесте, шеснаесте и ево сам у седамнаестој... А сад, како је онај трећепозивац 
заплашио Бога, ко зна колико ћемо још ратовати.  

— Какав трећепозивац? — запитао сам га.  

— Не знате?... Нисте ли чули за причу зашто смо отерани на Крф?  

Рекох му да знам. Испричах му неколико појединости. Дојадили смо Богу 
ратујући непрестано, па је наредио да нас, Србе, протерају на неко острво.  

— Е, добро... Не знате шта је даље било. Дакле, наљутио се Бог на земљу, 
повукао сву небеску полицију и рекао: нека се туку, не би ли им најзад дошла памет!... 
Уграбе ту прилику Срби, и кидну са Крфа.  

Али после неког времена сети се свети Петар и са небеске осматрачнице погледа 
на Крф да види шта ли ми сад радимо. Али Срба тамо није било. Уплаши се свети 
Петар за нашу судбину. Оде и саопшти Господу. Реше тада да се прати један херувим 
на земљу и види шта је са нама.  

Када се херувим вратио, саопштио је:  

— Обишао сам целу земљу скроз и унакрст. Нигде нисам видео шајкаче. Истина, 
наиђох на једну војску тамо негде око Средоземног мора. Носили су енглеске увијаче, 
француско одело, јели су америчке конзерве и псовали страшно... По томе бих рекао 
да су то Срби.  

Господ се замисли, и реши се да лично сиђе на земљу и провери исказе.  

Сишавши на Солунско поље, узе Господ на себе сподобије човека са дугом белом 
брадом и упути се према Могленским планинама. Негде око Вертекопа наиђе на 
нашег стражара, трећепозивца, и овај викну:  
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„Стој!“  

„Стао сам!“ — рече Господ.  

„Ко иде?“  

„Бог...“  

Трећепозивац зажмире да би боље видео, онда трепну, напери пушку и повика:  

„Напред!“  

На три корака заустави Господа...  

„Шта рече, бре, кој’ си?“  

„Господ Бог.“  

„Слушај, чичо! Немо’ се шалиш. Јербо ако си и Бог, а ови те наши увате, 
привешће те о’ма на лекарску. А тамо нема врд-мрд. Испашћеш способан за вронту и 
утрапиће ти пушку. Него бежи док си читав!“  

— Ево ти — заврши „Аждаја“ причу...  

Лежао је на суседном кревету, сав увијен завојима, као дете у пеленама. На 
табли изнад његове главе писало је: „Влајко Милутиновић, пешадијски потпоручник.“ 
Онда су се ређала латинска имена рана на његовом телу. Имало их је десет.  

Гледа једнога дана ту листу потпоручник Пера, звани „Ђеврек“, и насмеја се.  

— Бре, бре... шта се измотавају ови лекари. Што нису просто написали: 
потпоручник Влајко изрешетан као сито!  

А лежи већ шести месец. Ту скоро, кад су му ослободили руке од завоја, био је 
весео и по цео дан кретао прстима. Сада може сам и цигарету устима да принесе.  

Дира га потпоручник Ратомир, који још иде на штакама:  

— Ах, прођоше они твоји лепи дани, кад сестра Жер-мен седне на кревет, па ти 
приноси својим лепим прстићима цигарету, а ти пушиш. Ама не умедоше они Бугари 
мене у руке да ране.  

— А шта би ти радио? — пита га Влајко.  

— Тхе... још питаш!  

Данас су скинули Влајку и завој око груди, те може да седи заваљен. Али лекар 
је рекао да ће му кроз петнаест дана скинути и завоје са ногу.  
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Био је сунчан дан, те су готово сви лакше рањени и они болесни изишли у 
двориште. Остали смо нас двојица сами.  

Питао сам га тада како га тако несрећно ранише. И он поче да ми прича:  

— Заузели смо Старков Гроб. А пре неки дан слушао си кад је причао Светислав 
да се Старков Гроб налази на крајњем левом крилу оне хоризонталне пречаге 
Кајмакчаланског масива. Док је непријатељ био пред нама, били смо у пуном напону и 
збијени. Али када смо пробили њихов фронт, ми смо се разлили као каква река на све 
стране. На оним чукарама и висовима измешале се чете, батаљони, пукови. Једва смо 
се размрсили и сваки пронашао своју јединицу.  

На положају је било сијасет мртвих Бугара. Али је чудновато колико ти људи 
мало полажу на своје пале другове. Сећам се једнога примера. Почели су да их 
закопавају, па су их напослетку оставили полуоткривене. У једних вире ноге, у других 
руке, или искежена глава. А мало даље из једне рупе помаљају се коњске копите. 
Покрај људи, животиње. По истом поступку и ритуалу, да сам се згадио на људе и на 
њихово наметнуто достојанство... И сада, за време ових тешких часова у болници, 
често ми је пред очи излазила та слика. Мислио сам много пута да ми, као људи, и не 
заслужујемо бољу судбину, или је то само рат који унижава наше достојанство...  

Влајко се с тешком муком помери и запали цигарету. Чисто с поносом ми рече:  

— Видиш ли, сада могу сам да пушим. — Онда настави: — Било је прошло подне, 
када командант батаљона нареди мени да са неколико војника пођем у извиђање. Али 
тек што смо замакли у шуму, када нешто груну, али тако громко, мајко моја, да сам, 
чини ми се, свест изгубио. Један од војника се претури. Тамо чујем неки жагор, затим 
шкљоцање, онда опет пуцањ. Тек смо тада увидели да смо наишли готово на уста 
топовске цеви једне брдске батерије. Нисмо били даље од двадесет метара. Сунули смо 
низ падину, као да смо ми из топа избачени, и заустависмо се тек после стотину 
метара.  

Растурени по шуми, лежали су мртви и рањени Бугари. Још стоје свеже локве 
крви. Неки су издисали. Баш на самој путањици куда смо ишли, лежао је младић, 
мртав. Ваљда тек што је издахнуо, јер су се у унутрашњим очним угловима, налазиле 
још сузе. Сигурно је до последњег даха био свестан, и мислио на своју младост и 
породицу. Мој каплар, по старој навици, завуче му руку у џеп, одакле извади једно 
писмо. Хтео је да га баци, али ја га задржах. Тај млади Бугарин освојио ме је онако 
мртав, те сам се заинтересовао за његову судбину... Веруј ми, и дан-дањи жалим што 
нисам прочитао то писмо. Журили смо, те сам писмо ставио у блузу. А када су ме 
ранили, претресли су и мене, и све ми одузели.  

Спуштали смо се низ једну клисуру. Ишли смо обазриво. Ја сам први који 
наступам. Негде пред нама, или са стране, нисам могао тачно да оценим, пуцале су 
пушке. Тек сам се тада присетио, како сам могао да запитам оне артиљерце шта гађају, 
и тако бих знао где је непријатељ. Испред нас је ишао један војник, који се померао у 
скоковима, од једнога дрвета до другог.  
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Сунце је било при заходу, када смо стигли на излаз клисуре. На целом овом 
простору нигде се нисмо срели са непријатељем. Прикрадали смо се полако самом 
отвору... Видимо реку... Црна река. Она, знаш, тече право на север, па онда скреће 
десно, на исток. Наишао сам сада на њен источни крак. А-ха! Наредио сам каплару да 
допузи до самог излаза и осмотри лево и десно. Ми смо остали у близини иза једнога 
повећег камена.  

Наједном припуцаше пушке и око нас запрпори. Ми се прибисмо на земљу. Ту 
су, дакле. На неких стотину метара: Али шта је са капларом? Да бих се уверио да ли 
нас осматрају, скинем свој шлем, па га лагано одигнем. Замало да ми куршум пробије 
руку. А-у!... Сад смо приковани за земљу, јер нас држе под оком.  

Нас тројица сабили смо се један уз другога и, чини ми се, ако мало јаче удахнем 
ваздух пробиће ми куршум леђа. У оваквом нашем положају храброст је лудост. 
Најбоље је причекати мрак. А војницима сам рекао да прислушкују и, ако осете 
најмањи шушањ, нека у том правцу пуцају...  

Пренусмо се. Зричак је цичао. Мало после нека тичурина прхну изнад наших 
глава и ми претрнусмо.  

Ова усамљеност мучила ме. Почео сам да уображавам да нас опкољавају И да ће 
нас живе ухватити... Сетио сам се тек тада да ја при себи ни револвера немам. Шта да 
радим? Оружје ми је потребно, али не да се браним — шта можемо нас тројица? — већ 
да себи одузмем живот. Једва сам се сетио.  

— Скини бајонет! — рекох војнику.  

Он ми га даде гледајући ме шта ћу да радим са њим. Нисам му казао прави 
разлог, већ онако... да и ја имам нешто од одружја у руци. Злу не требало. Лежим 
потрбушке, а бајонет сам ставио испред себе, да ми његов врх додирује врат. Мислим 
се... ако наиђу, зарићу бајонет и готово.  

Лежећи окренут земљи гледао сам једнога мрава како журно мили. Једним 
дрвцетом запречио сам му пут. Он пође у страну. И с те стране препречио сам му ход. 
Он хтеде да пређе и ја га подигох на дрвцету. У том моменту баш звизну куршум изнад 
моје главе. Приљубих се за камен. Остао сам тако неко време... Сетио сам се мога 
мрава. Нема га нигде. Загледао сам испод каменчића, не бих ли га нашао. Тек он 
измиле из мога рукава. Посматрам га сада сасвим изблиза како је усплахирен... 
Духнем на њега... Он застаде, одупирући се чврсто ножицама. Било ми га је тада жао. 
Принео сам руку земљи и он хитро пође.  

Тада ми паде на памет, шта би радили Бугари да ухвате мене. Убили би ме 
сигурно. Видиш ли — Влајко зажмире и значајно ме погледа — тада сам се први пут 
запитао: а зашто?... Зашто се ми бијемо? Да бих кривицу бацио на њих и тиме добио 
одговор на постављено питане, покушао сам да замислим њихова зверства. Али ми 
пред очи изиђе слика онога младића који је умирући плакао. Ето... Сви ми имамо 
мајке, сви стрепимо од смрти... Волимо живот. Зар на овоме земљиноме шару нема 
места за све људе?...  
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Ноћ се спуштала лагано. Чини ми се, много спорије него других дана. Још увек 
видим једно танко стабло на сто метара даљине и мислим, када њега изгубим из вида, 
онда се можемо дићи. Али уместо да ми се изгуби из вида, оно као да постаје све 
упадљивије. Гледам онда на супротну страну и, зачудо, сви ми предмети изгледају 
увеличани као да имам лупу пред очима. Затворио сам очи и наслонио чело на 
стиснуте песнице. Осећам мирис земље. Сетио сам се једнога леша чија је глава била 
заривена у земљу. Одмакао сам нагло главу... Дрво се више није видело. И она двојица 
кажу да је довољно мрачно. Поднаредник диже први главу. „Не виде се“ — рече. 
Скочили смо. Али зарад боље предострожности склонили смо се мало удесно.  

Поднаредник оде да види шта је са капларом. Мало после врати се.  

„Посред чела!“ — рече.  

И не прилазећи му више, ми пођосмо журно уназад, да поднесемо извештај.  

Размишљајући о томе сада, чудим се како хладно остависмо нашега друга. Као 
да је тамо остала нека животиња. А до малопре био је у нашем друштву. Али ваљда и 
зато што је и нама над главом лебдела смрт.  

Кад смо стигли у пук, била је поноћ. Наиђосмо на наше предстраже и замало да 
изгинемо. Јер ти знаш, у рату ма ко долазио са непријатељске стране, за тога не важи: 
одзив и лозинка. Али срећом била је месечина, те нас познадоше у последњем часу.  

У очекивању заповести војници су били полегали, да смо једва пролазили 
између њих. Команданта батаљона нашао сам у једној колиби. Ађутанту је диктирао 
заповест.  

— Их — рекох поднареднику кад смо изишли — заборавио сам да кажем да је 
погинуо каплар.  

— Не мари. Поред данашњих две стотине мртвих и рањених, овај нити нас 
множи, нити нас дели...  

И душа ми је била заспала. Напоменуо сам поднареднику да води рачуна кад 
чета пође, и да ме тада пробуди. Онда сам зашао иза једне стене и легао.  

Кроз сан сам осећао како ми сунце блешти у очи. Тргао сам се. Около не беше 
никога сем мртвих Бугара. Иза мене спавао је поднаредник. Дохватио сам га за ноге, и 
викнуо на њега зашто ме није пробудио. Али и он је био исто тако преморен као и ја. 
Журно смо пошли низ јаругу ка Црној реци, да пронађемо чету.  

Прекинуо сам Влајка у причању и питао га како је могла да оде чета без њега и 
наредника.  

— Ех — учини Влајко и махну руком. — Код нас је сасвим друга администрација 
него код вас артиљераца. Прво и прво, ја сам отишао из чете још уочи тога дана и 
војници ме нису видели кад сам се вратио. А после, друго, ја сам могао и да погинем. 
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Зар не?... Код вас артиљераца кад погине водник, онда се то одмах забележи у аналима 
пука. А већ кад погине командир онда сви скупљате прилог да му подигнете споменик. 
А код коњаника!... Кад погине командир, они га прогласе за националног јунака. 
Међутим, код пешака је смрт текући посао. Сахрањују нас као незнане хероје. И онда 
замисли, како би то изгледало када би се ми сачекивали, а они леже мртви по 
јаругама.  

— И још треће — умеша се капетан Милија. — Сваки онај пешак који заостане 
може лако наћи своју јединицу... Право напред, до пред бодљикаву жицу.  

— Наравно — продужи Влајко. — А ми смо иначе знали правац. Још док смо се 
кретали чујемо како се јаруга разлама од непријатељских разорних зрна и шрапнела. 
Стигли смо на зачеље батаљона. Рекли су нам да је наша чета на челу. Али то је ратни 
батаљон, а војници иду један за другим. Требало је више од једног километра проћи 
кроз ватру па да стигнемо до наше чете.  

Људи се прибили уза стене или претрчавају од камена до камена. А сунце осваја 
и нека трептава јара подрхтава са голих стена. Громке експлозије сваки час потресају 
клисуру. Војници ћуте, а један поточић жубори. Иза једне стене њих неколико 
превијају двојицу рањених. Мало затим сручи нам се на главу читава река од камења, 
те се сабисмо у гомилу. Однекуда носе мртве. Једнога ударила у главу па му око 
искочило. Затим смо претрчали један незаклоњен простор. Био сам већ сав мокар од 
зноја. Најзад наиђосмо на зачеље наше чете.  

Војници ми рекоше да је старији водник на челу, у близини изласка из клисуре. 
У чети је било само нас два водника, јер нам је командир погинуо претходнога дана.  

Затекао сам потпоручника Бојовића где се наслонио на једну стену и спава, а 
одозго капље вода на њега. Пробудио сам га.  

Он се наљути:  

— Баш ме брига што си дошао!... Зашто ме због тога будиш!  

— Зар ниси спавао ноћас?  

— Какво спавање — он протегли руке и зевну. — Играо сам фарбла целе ноћи.  

— Како си прошао?  

Он се само накрену мало на једну страну. Онда завуче руку у џеп од чакшира и 
извади гомилу изгужваних француских банктона, па се опет наслони на стену и 
жмурећи рече ми:  

— Ако што дође... пробуди ме — и заспа.  

— L’іnfіrmіer — викну Влајко. — Mettez moі l’oreіller ѕouѕ mon doѕ.1  
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Француз болничар приђе и стави му јастук испод леђа. Затим га обухвати испод 
мишице и лагано повуче.  

— О, јо, јо, јо... Полако! Doucement! — говорио је Влајко правећи гримасу на 
лицу... — Ах... никад краја овоме!  

Он припали угашену цигарету и настави.  

— Чекали смо око пола часа кад наиђе ордонанс из батаљона са заповешћу. Рече 
нам као узгред да је наш новопостављени командир погинуо баш сада, горе у клисури.  

Бојовић је читао заповест.  

Питао сам Влајка шта су радили са погинулим командиром.  

— Ништа — вели равнодушно Влајко. — Шта смо могли да радимо?... Погинуо и 
свршено. Од почетка рата он ми је био седми командир који гине. А, уосталом, 
заповест коју смо тада добили гласила је тако да је требало и ми сви да изгинемо.  

Наређено је да сад одмах морамо прећи Црну реку. И то усред дана, када нас 
они тамо чекају митраљезима.  

Разговарам са Бојовићем, шта да радимо. Наш је положај очајан. А заповест се 
мора извршити... Никад ми небо није било тако бистро и плаво као тада. А она шума 
чаробна. Моје се груди надимају за животом. Одупро бих се и ногама и рукама. Али 
осећам како нешто неумољиво притискује из позадине, као да им је задовољство да 
изгинемо данас.  

Овако насумице не можемо прелазити. Договорили смо се да се привучемо 
обали и осмотримо.  

Побауљке кроз трње, преко камења, растерујући гуштере, довукли смо се 
кришом обали.  

Под нама је Црна река, мутна, широка двадесетину метара. Онда настаје с оне 
стране једно стотину метара равнице, па се одмах диже брдо. А на том брду вода је 
излокала земљу, па се на падини према нама смењују наизменично ребра и увале. При 
врху налазили су се бугарски ровови... Један се пресамитио преко рова и осматра. 
Преко врха прелазила су два њихова војника и носила неке судове, као за воду. Свуда 
на бедему лежале су приправне пушке.  

Повукли смо се лагано. Каже Бојовић:  

— Овде ти не помаже ни тактика, ни стратегија, ни правило о преласку преко 
реке. Једино што нам остаје то је да прикупимо војнике у гомилу, па да се изненада 
сручимо сви колико нас има и шта коме Бог да.  

Он се окрете ордонансу и нареди да позове десетаре.  
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Војници су лежали на камењу, и многи су спавали... Можда им је то био 
последњи сан. Не ки подмазивали пушке, а други се раскопчали и требили од вашију. 
Гледао сам их и нешто је у мени дрхтало од помисли да ће кроз који час половина од 
њих лежати мртва. Дошло ми је нешто тешко.  

Бојовић објасни десетарима како ћемо сада извршити прелаз. Сматрао је ипак 
за потребно да то исто и војницима понови. Људи су прилазили полако и збијали се у 
гомилу.  

— Камо теби бајонет? — запитао сам једнога.  

— Пребио ми га куршум, господине потпоручниче.  

Неки заостали на оном камењару и обавијају завијаче. Бојовић је нервозно 
пушио. Војници пунили пушке и затварачи шкљоцали... Осећао сам лаку језу, иако је 
сунце пекло. Војници се разилазили да сврше нужду.  

Бојовић их не жури да се врате што пре. Изгледа ми као да је и њему стало до 
тога да се који тренутак дуже задржимо. Војници се враћају... Место ме не држи. Људи 
упрли очи у Бојовића, као да од њега очекују спас. Јер они још немају јасну слику 
нашега положаја, нити знају шта их тамо очекује.  

Бојовић баци цигарету, и обрати им се прибраним гласом:  

— Војници! Ми ћемо сада извршити прелаз преко Црне реке. Река се налази 
одмах иза ове окуке. Иза ње настаје мала равница, а затим се диже брдо. Непријатељ је 
на врху. Ми ћемо се сручити у гомили, брзо, изненадно, и док се непријатељ прибере, 
ми треба већ да пређемо реку. Наш циљ је да се дочепамо једнога камењара који се 
налази на половини брда. Тај камењар видећемо одмах... Сад, немам више шта да вам 
кажем. Остало знате. — Бојовић заћута један тренутак и погледа преко људских глава. 
— јесу ли сви овде?  

— Сви су, сви — повикаше.  

— Добро... Онда напред!... — и он пође, а они у густој гомили за њим, као да би 
хтели да се заклоне један иза другога. Цокуле су клопарале.  

На самој окуки Бојовић застаде. Неки војници почеше да се крсте... Други 
ухватише пушке „на готовс“, а мускули на вилицама набрекли од унутрашњег напона. 
Очи су продируће и ужагрене.  

— Напред!  

И гомила, устрептала и напрегнута, сручи се на реку. Таласи запљуснуше. Ја 
пропадох у неки бездан. Осећам како налећу на мене, батргам по води да бих се 
извукао. Ухватио сам се за некога, који ме подиже, и готово несвестан потрчах напред, 
као да ме вуче она маса. Нагазио сам на неки муљ, одакле једва ноге извлачим. 
Напрегох снагу, још мало, већ сам на обали, и падох на песак. Увиђам да се одиграва 
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нешто страшно, и ја трљам очи да бих отклонио воду, која ми се слива са косе. Чујем 
неко трештање око мене. Подигао сам главу. Војници се расули по равници, полегали 
и пуцају. Са онога брда циче пушке, а митраљез као да штепује, па само соли око нас. 
Неко кука. Један испред мене лежи иа леђима и крв му куља из уста, а он немоћно 
забада прсте у песак.  

— Напред, изгинућемо овде! — викну неко.  

Скочили смо. Али при првим корацима опазих како земља пурња од куршума. 
Каплар Ђорић диже руке увис и паде. Један је седео и већ више није имао даха, а 
обема рукама стегао ногу изнад размрсканог колена. Однекуда ринуше и гранате међу 
нас. Ми се повијамо лево и десно. Али спаса нема. Бију са свих страна. Још нам је 
једини спас да се дочепамо онога камењара. Неко викну „Ура“ — и маса потрча. 
Гранате нам препречише пут. Опет смо прилегли. „Побиће нас овако. Напред!“ — 
Полетесмо. Неки налетеше на сноп митраљеских зрна и скотурише се по земљи. 
Привлачим један камен уз главу. „Пуцајте на митраљез!“ — неко виче. Преда мном 
удари куршум, па ме земља засу по лицу. А онај покрај мене заби лице у земљу, и поче 
сав да се тресе. Неко јечи: „Јаој, браћо!“ Један побауљке истрча испред мене. Померио 
сам се и ја, одгурнувши онај камен испред себе. Граната удари позади и земља ме засу. 
Сад грмну испред мене. Двојица ускочише у рупу где је ударила граната. Обузе ме 
неки луди страх да ме граната не разнесе па, и не мислећи више на куршуме, скочим и 
као без душе стигнем у подножје онога брега.  

Овде смо у мртвом углу. Војници се пузају уз онај камењар. У равници остали су 
мртви и рањени. Јаук се разлеже на свима странама.  

Успели смо се на једно ребро. Лево и десно од нас су увале, а пред нама је 
непријатељ. Сада смо у заклону камењара, те нас Бугари не виде. Ту су, на педесет 
метара од нас. Стрепимо само да не изврше јуриш. Сва је наша срећа у томе што њихов 
командант није у првом стрељачком строју, те нема ко да им нареди.  

Сасвим изненада проломи се брза пушчана паљба. Митраљез као да завришта. 
Друга чета је прелазила. На реку се сручише разорне гранате хаубичких и пољских 
топова. Вода је кључала, а земља је прштала. Војници падали. Граната избаци нечији 
труп из воде. Угледао сам командира друге чете... Он наједном паде ничице... Војници 
су застали неодлучни. Други легли... По песку прпоре куршуми као кишне капи на 
мирној води.  

Посматрао сам, заклоњен иза камења, агонију друге чете, забезекнут и згранут...  

Влајко уздахну. Онда извади марамицу да обрише знојаво чело. Помери лагано 
ногу мрштећи се и настави:  

— Слушао сам подсмешљиве напомене многих старешина, како „рат није 
свадба“. Али рат није ни забава. Бар за нас грешнике који гинемо. Али, друже, то је 
била касапница. Људи из позадине то не могу да осете као ми који из близине 
посматрамо убијање наших другова. Имао сам утисак као када људи потерају 
животињу са свих страна, а она усплахирена не зна куда главом удара. Било их је који 
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су почели да беже па им гранате препречиле пут. Онда трчали насумце, падали мртви, 
или прилегли, чекајући да их непријатељ стреља.  

Не можемо ни напред, ни назад. Где смо, ту смо. Лежимо на врелом камењу, а 
сунце бије у потиљак. На јело нико и не мисли, али жеђ поче да нас мори.  

Са стрепњом очекујемо ноћ, када ће Бугари сигурно извршити напад. А треће 
чете још нема... С оне стране реке влада мртва тишина, као да су заборавили на нас. 
Нико од нас не сме главу да промоли. Повремено запрашти митраљез. Покушавали су 
гранатама да нас ишчепркају. Али ми се све више привлачимо њиховим рововима, да 
бисмо ушли у онај мртав угао који артиљерци не могу, и не смеју да гађају. Досађује 
нам само камење које пршти преко наших глава.  

До мене је лежао каплар Ранко, кога су војници звали „Балави“. Он се наједном 
утиша. Гурнем га да видим је ли жив. Он се трже и хтеде да скочи. Задржао сам га... 
Замисли!... У овом паклу он заспао.  

Предвече одскочи куршум и удари једнога војника у колено, где отвори читаву 
рупу. Јаукнуо је грешник од болова на сав глас. Али и он сам у оној муци увиђа да ће га 
чути Бугари, па затворио очи, стиснуо зубе, и болно јечи. Проговори тек: „Убите ме, 
браћо... Јаој, мајко!“  

Бојовић се довуче до мене и полако проговори.  

— Видиш онај ћувик лево. Чим падне мрак, иди са својим водом да га поседнеш, 
јер нам отуда могу заћи за леђа.  

Тај ћувик био је удаљен од нас око три, четири стотине метара.  

Мислио сам онда да ли да идем преко ових ребара, или да сиђем у равницу, па 
да подиђем. Ово ми се учинило боље, јер би ме, идући падином брда, приметили.  

У први сумрак обавестим шапатом војнике мога вода. Али када паде мрак 
отпоче паљба, те не могах да се извучем. Један од мојих јекну, и сломата се низ 
камење. Скочио је вероватно у бесвесном стању. Таман хтедох да наредим људима да 
се тихо спуштају, кад се диже један каплар и размахну бомбом у правцу бугарских 
ровова. Ваздух као да се проломи. У непријатељским рововима настаде нека ларма. 
Онда повикаше: „Уре! Уре!“ — бесомучно као да алаучу и појавише се на бедему. 
Војници се придигоше. Били смо на граници живота. Напрегнутих нерава, готово 
подивљали и гоњени свим подсвесним нагонима, као зверови, моји људи су дохватили 
бомбе и читав оркан челика сручи се у непријатељске ровове. Онда су прилегли, и као 
саливени у један организам, дохватили пушке. Трештало је, праштало... Бугари 
окретоше леђа. Ватра поче да малаксава и за тренутак се утиша.  

— Хајде! — довикнуо сам војницима свога вода.  

Нечујно, као мачке, вукли су се војници преко оног камењара. У подножју брда 
сакупили смо се.  
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Звездана ноћ... Над нашим главама звизне понеки куршум, као да мушице 
пролећу поред нас. Ситно и безначајно.  

Објаснио сам људима:  

— Један за другим у правцу онога ћувика. Када будемо према њему, скрените 
надесно, и у стрељачком строју право навише.  

Ишли смо ћутећи, журно, један за другим. Према звезданом небу угледасмо 
силуету онога ћувика, и као по команди војници скренуше на десну страну, узбрдо. На 
врху застадосмо. Наредио сам им да прилегну.  

Пред нама је била нека удолица, а преко ње продужетак оног ребрастог брда на 
којем су Бугари.  

Чекали смо... Обузео ме је сад страх да Бугари не потисну остатак чете, који је 
остао десно од нас. У том случају ја бих са целим водом био заробљен. Чим тамо 
отпочне паљба, ја са напрегнутом пажњом ослушкујем. Али са овога места ми не 
смемо да се одајемо. Дозвао сам каплара, и рекао му да на коленима приђе и саопшти 
сваком на уво да нико, за живу главу, не сме отворити ватру без мога наређења. У том 
моменту баш из бугарских ровова сукну ракетла, и осветли простор као на дану. Ми 
сабисмо главе међу камење. Гледам из очног угла... Још трепери... Сенке постају све 
веће. Мрак.  

У неко доба паде ми на памет да пратим једнога у правцу реке да види има ли 
чега тамо. Аја! — присети се Влајко. — Нисам ти објаснио како тече река на месту где 
смо прешли. Видиш ли? — Влајко сави кажипрст леве руке. — Она на томе месту прави 
оштру кривину. Ми смо прешли онде где је највећа окука. — Он лупи прстом друге 
руке у чукаљ савијеног кажипрста. — Ту смо били најближе бугарским рововима. Е, 
али пази сад... Са тога места ја сам се преместио око четири стотине метара улево и 
удаљио се од оне оштре кривине. Река ми је остала за леђима много даље.  

Не потраја дуго, а онај се врати сав задихан.  

— Господине потпоручниче, доле на реци су Бугари.  

Претрнуо сам. Тачно иза мојих леђа. Али и ја сам се поставио иза њихових 
леђа... Шта ћу сад да радим... Војницима то нисам смео да говорим. Сваке сигурности 
ради, овога сам задржао поред себе. Шта му га знам!... Може да се излане. Али о томе 
је требало известити и Бојовића. Да бих удаљио војника који ми је донео извештај, 
упутио сам га да то исто и Бојовићу саопшти.  

Питао сам се онда непрестано шта ли ће бити сутра, кад сване дан.  

Тамо десно, код онога вода, отпоче кркљанац. Опет ракетле... Ја само 
ослушкујем, неће ли се пуцњава померити уназад? Држим часовник у руци и чекам да 
ракетла наново сине... Тек је једанаест... На мом одсеку је мирно. Наравно... Бугари су 
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иза мојих леђа, а ја сам поставио своје војнике тако као да су они испред нас. 
Измешали смо се у овој ноћи, те не знамо где је ко.  

Зачух кад неко шапну:  

„Ево, овде је.“  

„Јеси ли ти, Влајко?“ — и једна се прилика спусти поред мене.  

— Ко си ти?  

„Ја сам капетан Петровић, командир треће чете.“  

— А, јесте ли прешли? — обрадовао сам се.  

Рече ми да је прешао још у девет часова. Тада ми исприча шта се данас с њим 
догодило.  

Кад је видео погибију моје, а нарочито друге чете, он се реши да не прелази.  

„После вас ни риба водом није могла да прође“ — говорио ми је.  

Али командант нашега пука, који се налазио негде позади, наређује да се пређе 
по сваку цену. А овоме издаје заповест дивизија са петнаестог километра даљине. 
Дивизији армија, бог би свети знао откуда.  

„Доказивао сам команданту пука како ћемо бесциљно погубити људе. Али он ни 
да чује.“  

Јер командант пука треба да извести позадину да је прелаз извршен, макар сви 
изгинули. Главно је да он оправдава себе... Људски животи не коштају га ништа... 
Међутим, другојачим очима посматрају тактику они који гину.  

„Настало је преко телефона објашњавање између мене и команданта пука. 
Рекао сам му: Господине пуковниче, од сто педесет људи, колико имам у чети, сумњам 
да ће прећи читаво двадесет... Боље је да сачекамо вече. А ако се ситуација погорша, и 
нашима, који су већ прешли, запрети опасност, ја ћу им притећи у помоћ, па ма шта 
било.“  

Командант пука није хтео да чује за његове разлоге.  

Уместо сваког даљег разговора, командант му преко телефона саопштава да му 
одузима чету.  

Јест, бато, то наређује командант пука. Али сад узимају реч војници и веле: „Ми 
нашега командира не напуштамо. Он нас води још из Србије. Ако њега повучете у 
позадину, одосмо и ми. Ако он крене напред, ми за њим“... Извол’те сад! Ађутант пука, 
који је дошао да преузме чету, стао збуњен, и не зна како да се снађе. Известио је пук... 
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Е, пред том новом ситуацијом морали су и они из пука да се замисле. Командант је 
позвао ађутанта да му као санћим нешто саопшти. Али се овај до мрака није појавио. 
Капетан Петровић покупио је тада своје војнике, и прешао реку без иједног губитка.  

При поласку рече ми да ће у току ноћи прећи цео наш пук.  

И ова одморна, и потпуно сачувана чета, спасла је ситуацију те ноћи.  

Месец се лагано помаљао, и тиха светлост разливала се преко чукара. Осећали 
смо се неугодно, исто онако као кад блештећи фарови аутомобила осветле изненада 
скривене љубавнике. И још горе... Назирао сам равницу, видео јасно супротни брег, и 
опажао војнике треће чете, како леже на суседноме ребру.  

Паљба код Бојовића се мало утишала. Али сви смо будни и напрегнути. Из 
равнице нам се приближава нека прилика. Био је то један од наших, који је отишао са 
чутурицама по воду.  

Ракетле више не пуштају. Према светлости месечине видим да је два часа. 
Наслонио сам главу на песнице и налазио сам се у неком полубуновном стању.  

Наједном припуцаше пушке десно, све брже, затим митраљези, бомбе, и кроз 
прасак разлеже се: „Уре! Уре!“ Припуца и трећа чета, али са таквом жестином и 
замахом да настаде једноставан вратоломни хук.  

Моји војници се налактили са прстом на орозу, дигли главе, и нетремице 
гледају суседни брег. Тамо десно паљба нагло престаде. Али неко језиво запомаже. И 
овога пута мој вод је остао прикривен.  

Око три часа после пола ноћи зачуше се појединачни пуцњи од стране реке. Али 
тачно иза мојих леђа. Војници се узнемирише и почеше да се окрећу. Позвао сам 
поднаредника и казао му да саопшти војницима како ће сада један наш пук прелазити 
и да се нико с места не макне.  

На реци паљба све бржа. Куршуми прелећу преко наших глава. То наши гађају, 
а и не знају да погађају нас. Наредио сам да се војници укопају и са задње стране, да 
бисмо сада дочекали Бугаре, ако наши успеју да пређу. Десно од нас отпоче наново 
паљба. На реци већ као да ври. Туче и непријатељска артиљерија, али засипа стално 
онај јаз где смо јуче ми прешли. Гранате прелећу баш изнад наших глава, и чим 
чујемо шум зрна кроз ваздух, ми забијемо главу међу камење. Прасак пушака у нашој 
позадини све се јасније чује. Као да Бугари одступају. Војници се непрестано мигоље, 
нарочито они који су се окренули према реци.  

„Ето их!“ — дрекну један, и без моје команде проломише се пуцњи.  

На суседном брду угледах људске прилике. Застадоше збуњени. Неки падоше. 
Остали се сручише у увалу испред нас. Моји војници дохватише бомбе, каписле 
запуцкараше и одмах затим јекнуле су експлозије. Чујемо неку ломљаву, јаукање. 
Војници журно пуне пушке и чекају.  
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Била је то нека бугарска чета, која је журила у помоћ онима на реци, па 
налетела на мене. Пред нама јече рањеници. Сад им нико не може помоћи. А ноћ је и 
онако пуна крви и смрт лебди над главама свих нас. Сада стрепим да се не поврате. А и 
ови са реке ме муче.  

Паде ми тада изненада на памет: шта ли раде у позадини они који наређују. 
Спавају, сигурно. А доцније ће добити одликовање за овај наш страх, и смрт толиких 
људи. А биће то њихова генијална замисао, што смо се овако испреплетали у овој ноћи 
и кољемо се међусобно... Знаш, друже, волим војску, али не марим за теорију. Све, 
све... Али битку решава срце овога репоње, који се прилепио за црну земљу, да га ни 
митраљез не може ишчачкати.  

Пуцњи од стране реке све су ближе. Наши су сигурно прешли. Само се плашим 
једнога: да наши не налете на нас, мислећи да пред собом имају Бугаре... Сада бих опет 
желео да је дан и да се видимо. А зора већ почиње, и месечев сјај све више бледи. 
Видим и друго ребро онога брда, наскоро сам назрео треће, и тада ми се коса диже... 
Пред трећом четом угледах Бугаре. Цикнуле су пушке, бомбе, а наш митраљез поче да 
соли. Бугари падају, али још увек куљају, дерући се из свег гласа. Чујем повике иза 
мојих леђа, те сад не знам да ли то Вичу наши или Бугари. Уклештен сам. Војници се 
придигли, зверајући, на коју страну да отворе паљбу.  

Поред мене сломата се поднаредник.  

„Господине потпоручниче, ето Бугара са реке.“  

Једно бугарско митраљеско одељење одступало је са реке, па и не знајући да смо 
ми на овом брежуљку, истоварише два митраљеза пред нашим очима, ту у подножју.  

— Пали! — командовао сам.  

Поизврташе се за трен ока. Двојица су покушали да умакну, али падоше после 
десет корака.  

Моји војници су били подељени у две групе, и окренути леђима једни другима. 
Скренуо сам нарочиту пажњу онима који су били према реци, да мотре кад наиђу 
наши. И ја сам се био окренуо на ту страну... Протекло је извесно време... Наједном 
угледасмо једног човека како нам се журно приближава. Сећам се... имао је црну 
пелерину...  

— Пст... Пустите га да нам се приближи, не бисмо ли га ухватили — шапутао сам 
онима до мене.  

Кад нам је дошао сасвим близу, један мој редов, младић, скочи и раздра се: 
„Стој!“  

Онај застаде... Кад виде да пред собом има Србе, нагло се окрете. Куршум га 
стиже и он паде. Ниједан покрет више не учини. Однекуда појави се један бугарски 
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војник и притрча ономе, вероватно официру. Али онај мој исти редов опали и на њега, 
те и овај паде.  

Наредио сам једном од мојих људи да допузи до онога у црној пелерини и види 
да ли је официр. Војник се врати носећи једно писмо, које је ономе вирило из џепа... 
Звао се, сећам се, Борис Желчев, а писала му нека Ратка из Пловдива. Мој војник ми 
рече да је тога Бориса ударио куршум у потиљак.  

Из позадине нагрнуше Бугари. Моји војници отворише ватру, и Бугари се 
сабише у гомилу, онда ударише у страну. За њима је наступао наш стрељачки строј. 
Али и око нас поче да пршти камење. Како смо се сада сви окренули према реци, 
нисмо ни приметили да су Бугари довукли један митраљез иза наших леђа, на оно 
ребрасто брдо. Ми сабисмо главе иза заклона. Наш пук пристиже, и налете на 
митраљески сноп. Разлеже се јаук и наших и бугарских рањеника. Један од мојих 
војника дохвати се за главу, шлем му паде, он зари лице у земљу, а прстима је кретао 
по глави и размазивао парче мозга...  

Влајко уздахну. Обема рукама дохвати ногу да је помери, али није имао снаге. 
Пришао сам му да помогнем. Он дубоко уздахну и погледа у таваницу. Споља је 
допирао цвркут врабаца и весео жагор.  

— Чини ми се — настави Влајко — радије бих се убио, само да не гледам више 
такве призоре... Доста је било. Измислили су људи нека правила којима насилно 
заглушују свој разум и механизују своју савест. Питам се сада, зашто се тај сељачки 
народ коље, ево већ четврта година? Зашто се убијају људи, иако један другом нису 
ништа нажао учинили... Шта је мени скривио тај Борис Желчев, кога сам мртва 
упознао. А и он је волео, сањарио о животу, чезнуо за својом кућом, исто као и ја. И да 
смо се случајно срели у животу, били бисмо сигурно добри пријатељи... Овако, убио 
сам га... Или би он убио мене. Али је требало да дође она страшна ноћ па да се у 
многих људи пробуди савест њихова... Слушај шта ћу ти рећи. Ти си артиљерац и не 
знаш можда. Пешаци у борби пуцају изнад главе, мислећи да се бране, и не знају да ли 
су кога погодили. Али на Желчева је пуцао један. Тај исти убио је и његовог посилног. 
Требало је видети тога војника како је после изгледао. При сазнању да је он својом 
сопственом руком убио два човека, њега је обузела дрхтавица, и он је безумно пилио у 
леш, док су му се вилице тресле.  

— Море, остави се размишљања. Ако почнеш тако, онда никад краја — додаје 
капетан Милија.  

— Е, размишљали бисте и ви, господине капетане, да вас неко привеже за 
кревет, као ово мене.  

— Кажи хвала, кад ти пси кости не разносе. Шта је после било?  

— Пристигао је, дакле, цео пук, и сад су се војници разместили лево од мога 
вода. Успостављен је стрељачки строј.  
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Када је свануло, отпочела је артиљерија. Гађала је и наша. Од њих смо 
претрпели велики страх. Једва су увидели где је тачно наша линија.  

Али онај бугарски митраљез није нам дао ока отворити. Ако останемо у овом 
положају, изгинућемо сви. То исто увиђа и поднаредник.  

„Не остаје нам ништа друго него да претрчимо ову удољицу пред нама, и да 
подиђемо испод митраљеског лежишта. Ја ћу први.“  

Само што рече, он скочи и у двадесетак скокова се прилепи за суседни брег.  

— Хајде, претрчавајте, редом! — рекох оном војнику до себе.  

„Одвили су ми се увијачи. Да их прво завежем“ — рече ми.  

„Ја ћу“ — рече Жарко, регрут.  

Он се прво скупи, одбаци се ногама и рукама и потрча. Али не одмаче ни три 
корака, испусти пушку, па се окрете око себе и паде на леђа. Уздигао је руке и отворио 
уста, као да хоће нешто да ми каже, али већ поче да се тресе и крв му удари на уста. На 
његовом врату видела се велика рана... Глава му клону у страну. Крв је текла из његове 
ране и црвен поточић цурио низ камење.  

Прасак се разлеже свуда наоколо. Артиљерија наша све је жешће тукла и 
разносила њихове ровове. Неколико граната падоше испред нас. Марамицама дајемо 
артиљерцима знак. Ах, да ми је онда пао шака тај наш командир батерије... Туче нас и 
пушка, и митраљез, и бомба, и артиљерија наша и њихова. Е, не могадох више.  

— Напред! — довикнуо сам војницима и скочим.  

Као да се саплетох, а у глави ми нешто писну. Хтео бих да устанем, али неки 
терет ми пао на ноге. Лежим на леђима и нешто ме гуши. Напињем се... али неки се 
обруч стеже све више око мојих груди, и кости као да ми пуцају. А неки беличасти 
облачак ми пред очима. Затим постаде црвен... спушта се све више, већ је над мојом 
главом, и таман застор покри ми очи.  

Влајко уздахну и заћута... Мало после настави:  

— Овде у болници причао ми је доцније један мој војник шта се тада даље збило. 
За мном су потрчали и остали. Мене је првог закачио сноп из митраљеза. Изгинули су 
још и многи. Али онај поднардник који је први прешао, успео је да се привуче и баци 
бомбу посред митраљеза. Тек су ме тада два војника извукла.  

Ево, лежим већ толико времена. Из болнице ћу изићи као богаљ. — Влајко 
климну главом, и у очима јавише му се сузе. — Замишљам себе кроз двадесет година, 
ако доживим. Кад дође нека свечаност, ја обучем ново одело и прикачим медаље, а 
деца се окрећу за мном и смеју ми се — заврши причање потпоручник Влајко 
Милутиновић.  
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„МАЛАРИЈА НАС САКУПИЛА, МАЛАРИЈА РАЗЈУРИЛА“  

 

Rастурени по Могленским планинама чамили смо у земуницама, 

изложени временским непогодама и ударцима непријатељских зрна. Годинама већ, 
проводимо такав живот. Одвојени од кућа, лишени породичне нежности и 
пријатности домаћег огњишта, подносили смо исте патње и муке. Ове опште невоље 
као да су изгладиле све супротности наших нарави, те смо се свикли један на другога, 
и постали нераздвојни пријатељи. Погледали смо чежњиво попут плавога хоризонта, 
тамо далеко, далеко, иза кршних гора, сећали се детињства, оживљавали догађаје 
наше кратке, безбрижне младости, напајали се надама и — гинули.  

И док су Французи и Енглези радосно журили својим кућама на „пермисион“, 
долазећи да се поздраве са нама, ми смо остајали још увек на истоме месту, неми и 
тужни. Ни куће, ни кућишта...  

Или су нас изнурене и малаксале сносили са положаја у болнице, где су се 
стицали из многих команди и са разних положаја. Заморени већ непрекидним 
борбама, многи су почели увиђати да им је много угодније на мекој болесничкој 
постељи него на тврдим даскама, или на голој земљи у влажној земуници. Настала је 
онда притајена борба између лекара и неких са положаја, који су желели да се њихово 
боловање што дуже продужи. Многи су прибегавали различитим триковима да би 
обманули лекаре. Некада су ови гледали кроз прсте, а много пута били су у уверењу да 
пред собом имају правога болесника.  

Енглеску болницу у Вертекопу прозвали су „Хинденбургова линија“. Било је 
главно да се пробије ова „линија“. А кад се дочепају „Престолонаследникове болнице“ 
у Солуну, Друге и Шесте француске, онда су се стварале могућности за одлазак на 
боловање у Француску или Африку, а они лакше болесни упућивани су у 
реконвалесцентни логор у Водени, на опорављање.  

Нашли смо се у реконвалесцентном логору у Водени. Било је доста познаника. А 
и са онима са којима се нисмо познавали поздрављали смо се срдачно, као да смо 
давнашњи пријатељи... Заједно смо устајали, заједно ишли у варош, заједно јели и 
пили.  

Било нас је свакојаких...  
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Капетан Драгиша, омален, плав, шиљатог носа и стиснутих усница, сањарио је 
стално и размишљао, писао и често нам читао своје саставе. Слушајући нечије 
излагање, гледао га је право у очи, и нервозно извијао вратом, као да хвата нечије 
мисли. Иако је некада био националиста, сада је постао огорчен противник рата, који 
ће, говорио је, ма како се завршио, изменити менталитет целога поколења. То је 
извесно. Устајао је врло рано, да га аероплани не би затекли у кревету. Кажу, у борби 
био је врло храбар и присебан. Али фрктање аероплана, ма били и наши, није могао да 
поднесе. Прича се да је једнога дана замерио једноме официру који је палио цигарету 
када су летели аероплани. Због тих несрећних аероплана није хтео ни белу блузу да 
понесе.  

Потпоручник Милан, мој друг из пука на почетку рата... Одавно се нисмо 
видели. Али на њему није било никаквих промена, сем што су му, не знам из којих 
разлога, наденули име „Кица“. При нашем првом сусрету објашњавао ми је:  

— Данас је најглавније бити болестан, да би остао жив. А да се постигне овај 
животни циљ, треба користити сва могућа средства, како би болест што дуже трајала.  

— Грешиш — добаци му потпоручник Брана „Махер“. — Данас је „кунст“ без 
болести бити болестан.  

И зато, када приликом јутарњих посета дође лекар, Брана „Махер“ почне без 
предаха:  

— Господине докторе! Боловао сам у Орану, Тунису, Алжиру, Бизерти, Другој и 
Шестој француској болници. Шездесет четири пута сам шприцан од маларије, и 
шездесет и четири кила сам тежак. Прогутао сам три стотине пастила хинина. Боли ме 
све! — и размахне руком од главе до колена.  

Посматрао га Бранко, кога су прозвали „Позитив“, па ће му рећи једно јутро, кад 
је изишао лекар:  

— Бре, мајку му, остави нешто мало и за нас... Ја почнем скромно: те срце, те 
невралгија, те слезина, те „стомаци“, па ми и поред тога лекари стално забуше по неку 
болест. А њему све упали.  

Лекари су тако закидали Бранку једну болест за другом. Израчунао је он да ће 
пред истек боловања бити потпуно здрав. Али тада он обично легне, притаји се и 
намах добије температуру од 40°.  

О његовој болести било је ваздан прича. Говорили су једни да он аутосугестијом 
изазива температуру. И зато када „Позитив“ прилегне, потпоручник Бора, звани 
„Клинче“, умирује остале и вели:  

— Пст... Молим, господо, тишина, Бранко изазива температуру. — Онда му 
приђе и саветује да поједе главицу пресног купуса и попије литар воде. — Уверавам те, 
добићеш температуру као да си седео на роштиљу.  
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— Не пали то свакоме — добацује потпоручник Пера „Ђеврек“. — Ја те послушах 
једнога дана, па је из мене сукљао „дампф“ као да сам фабрична сирена... Него смокве 
и коњак. Боже помози! Добио сам фину температуру од тридесет девет са два.  

А тај исти Пера „Ђеврек“ имао је дужност да „фарба“ официре који долазе са 
фронта. Било их је лако познати. Живећи стално у рову са војницима, одвикли су се од 
разних смицалица позадине, прилазили су људима наивно, и веровали да је све 
истина што им се говори. А потпоручник „Кица“ објашњавао им је.  

Сиромах, од контузије сасвим оглувео — и показивао им Перу „Ђеврека“, који је 
лежао као укочен на кревету и исколаченим очима посматрао таваницу.  

Новодошавши посматра сажаљиво Перу и вели:  

— Штета, тако млад!... Боље да је изгубио ногу или руку.  

Пера ни да трепне. Остали излазе из павиљона да се не би гласно смејали... 
„Кица“ приводи новајлију своме кревету, одмах до Периног, да га услужи коњаком. 
Али тада је обично чашица прљава и он излази да је опере. Пера као да се прене, и 
обраћа непознатном:  

— Друже, из које сте команде?  

— Петнаести пук — говори овај мало гласније.  

— Како? — и Пера зине, као да хоће боље да чује.  

Новајлија повишава глас за октаву:  

— Петнаести пук.  

— А... пекарски пук...  

— Петнаести, петнаести — виче овај да му готово жиле пуцају.  

— А, тако. Мило ми је.  

Онај се окреће збуњен, хтео би да иде. Али Пера га пита:  

— На коме сте положају били?  

— Обле Чуке — виче што може јаче.  

— А, шупље муке. Знам... Био сам тамо. Лепо је, али може лако и да се заглави.  

Новајлија је већ нервозан и погледа нестрпљиво на врата, да види иде ли 
„Кица“. Он се више и не стара да исправља Перу, јер се већ заморио вичући. А Пера, 
као да је жељан разговора, наставља:  
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— Јесте ли рањени?  

— Нисам.  

— А где?  

Завитлавао је тако једнога поручника по кругу логора читав час, да су се сви 
околни смејали. Наишла је тада болничарка Цица, па мислећи да је поручник глув, 
почела са њим гласно да разговара. Онда се обратила тихо Пери:  

— Ах, што је досадно говорити са глувим људима.  

Једва су се некако објаснили. Али Пера је морао два дана да бежи од поручника, 
јер му је овај стално претио.  

У реконвалесцентном логору био је и Љубиша, звани „Филозоф“. Знао је он све 
напамет о еволутивним циклусима „денге“ и „тропике“. И када је год требало опробати 
неки нови лек против маларије, тражио је да се експеримент врши над њим. Трпео је 
он и шприцеве, гутао је солуције хинина, па је чак подносио и салварзан.  

— Ипак — говорио је — то ми мање штете наноси од хаубичког зрна.  

И тако се ређало још четрдесет потпоручника: пешака, артиљераца, коњаника и 
инжењераца, из многих команди, сакупљених из разних ровова.  

Управник болнице имао је муке с њима. Понесени ра-зузданом младошћу, 
ослобођени ратних опасности, потпоручници су лармали, певали, картали се и 
долазили пијани из вароши. У павиљону је гамизало као у мравињаку, а брујало као на 
неком бучном збору.  

Виши официри, из других павиљона, ишли су код управника болнице да се 
жале.  

— Шта им могу? — говорио је очајан управник — Они се положаја не плаше. Кад 
пођу одавде, направе ми још већи скандал. А кад их отерам, они ми се после десет дана 
враћају са температуром.  

Најзад, на савет виших официра, решио се управник болнице да у павиљону где 
су потпоручници постави собног старешину. Тога дана баш приспео је са положаја као 
реконвалесцент капетан Воја, командир митраљеског одељења, иначе старешина 
Бране „Махера“. Брана нам је одмах казао да му је надимак „Фикус“.  

Наредио је управник да га сви потпоручници сачекају у павиљону. У одређено 
време наишао је са капетаном „Фикусом“. Тада је управник одржао говор о реду, 
дисциплини, говорио је о казнама и најзад представио капетана Воју „Фикуса“.  

—... Од данас, господин капетан је собни старешина. Његовим наредбама 
покораваћете се безусловно. Господин капетан ће ми достављати сваког дана о иступу 
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појединаца, а ја ћу саопштавати команди места. — На крају је ипак ублажио тон: — 
Али ја се надам да ћете ме ви као интелигентни људи разумети, и да међу нама неће 
више бити неспоразума.  

Капетан „Фикус“ стајао је поред управника у ставу Наполеона. Палцем десне 
руке обухватио је закопчано дугме блузе, главу забацио уназад и слушао немарно 
придике управника болнице. Очни капци су му били поднадули, а нос мало дрвен.  

Кад управник заврши, обрати нам се и он:  

— Господо официри!... Вама је свима познато „Правило службе“, а донекле, 
надам се, и „Дисциплински поступак“. Понављам и ја оно што је рекао господин 
управник: у вароши можете остати до седам часова, вечера је у осам, спавање у девет и 
по. Чули сте, и квит! Ја ћу својим примером претходити. Сад можете бити вољно.  

Кад смо се одмакли, пита Пера „Ђеврек“ Брану „Махера“:  

— Је ли богати, зашто је твом командиру црвен нос?  

— Размишља много ноћу...  

— Мило ми је, мило.  

Увече смо дошли сви у заказано време. Сели смо и за вечеру, али са нама не 
беше нашег собног старешине. Дошло је и време спавању, али капетан „Фикус“ се и не 
појављује. Лешкаримо раскомоћени на креветима и гласно разговарамо. Неки почели 
да дремају, а други заспали. Око десет часова павиљон се умири.  

У неко доба ноћи буди нас нека ларма пред павиљоном, врата се широм 
отварају, и шумно улази собни старешина Воја „Фикус“, сав окићен лишћем, у обема 
рукама држи по флашу коњака и командује:  

— Мирно!...  

И без команде, потпоручници скачу.  

„Фикус“ ставља флаше коњака на сто, и, поводећи се уназад, вели:  

— Нека се з-на ко је собни старешина, сунце вам потпоручничко...  

— Живео наш собни старешина!  

— Живео! — прихватају остали, и дижу се са кревета.  

Брана „Махер“ прилази своме командиру и као да му рапортира:  

— Господине капетане, јављам вам се на дужност.  
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— Пази га... а! — „Фикус“ се клати и гледа свога водног официра поднадулим 
очима. — Још си жив? Зар те поз-позадина није још убила? — Он прилази Брани и 
љуби га. — Мој рођени! — Онда гледа „Махера“ полуотвореним очима. — Знаш... 
погинуо каплар Стојадин, онај... и Марко, и Радован. — Његове очи напунише се 
сузама. Он тужно махну главом и тешко превали преко језика: — Остало нас је мало, 
па и то ће изгинути.  

— Живео! Живео!  

Потпоручници подигоше „Фикуса“, понеше га уз паклену ларму, и спустише на 
један кревет.  

Дајте коњак! — наређује „Фикус“. — Камо песма?... Песму хоћу!  

Итс е лонг веј ту Типерери...  

Запева Пера „Ђеврек“ популарну енглеску песму. Остали прихватише и одјекну 
песма кроз ноћну тишину чак до павиљона где су спавали реуматични пуковници и 
ђенерали са болесним бубрезима.  

„Фикус“ се попео на кревет и диригује. Двојица га држе за ноге да не падне.  

Врата се нагло отварају и дежурни официр посматра у чуду шта се ради. 
Прилази „Фикусу“ и саопштава му да умири потпоручнике.  

„Фикус“ стишава руком оне около њега, силази с тешком муком са кревета, 
заузима важан став и пита:  

— Молим, ко сте ви.  

— Господине капетане, ја сам дежурни официр у болници.  

— Са с-службом овде, у болници! — и такну га прстом по грудима. — Значи, по-
позадини! — „Фикус“ млитаво размахну рукама, и обрати се потпоручницима: — 
Забушант, по-ручник, наређује капетану! — Онда забаци главу уназад и унесе се у 
лице, клатећи се, дежурном официру: — Господине, ја сам капетан. Моје име је за вас 
с-споредно. По занимању командир митраљеског одељења... са станом на Ветренику... 
седамнаесто брдо одавде... дес-десно од јаруге, чет-врта земуница слева. Тамо... дођи, 
мајчин сине, д-а ми се пре’ставиш — и капетан „Фикус“ се свом тежином навали на 
дежурног. Овај само слеже раменима и изиђе из павиљона.  

— Деде... п-есму!  

Флаша коњака прелази из руке у руку. Очи многих потпоручника су замагљене 
и сви певају у један глас: „Маделон“... — француску ратну песму. „Фикус“ млатара 
рукама, али то чини више од севдаха, јер му глава стално пада на раме.  

— Живео наш собни старешина! — виче промуклим гласом Пера „Ђеврек“.  
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Остали прихватају узвик.  

— А... Ш’а каже?... Поредак!... А, управник мисли, ја сам жандар. Ха!... Манири 
позадине... Сви су они из позадине жандари... шпијуни, сунце им њино.  

— Господине капетане, треба да легнете — умирује га Пера „Ђеврек“.  

„Фикус“ забацио руке на леђа, клати се и гледа преко рамена Перу.  

— Хајде да спавате! — вукао га је његов водник Брана. — Доста је било. Чуће 
управник.  

— А... Ш’а?... Брига мене!... Даље од жице не могу. Видећу бар моју кобилу 
„Ружу“... која сирота... ратује наместо мене и... и прима додатак. — Његове очи се 
напунише сузама.  

Брана га приведе кревету и поче да свлачи. Завали га на јастук и покри ћебетом. 
Таман да пође, кад се капетан „Фикус“ придиже. Гледао је полуотвореним очима.  

— С’ушај!... Зови... оног дежурног... забушанта!  

— Шта ће вам он сада?  

Капетану се приклопише очни капци и глава клону на груди. Напрежући се, 
мрмљао је:  

— Да му кажем... ја нисам жандар... Ја сам командир митраљез... Ја 
жандаришем Бугаре... Нека иде... и... он, и његов... управник... у... — глава се његова 
свали на јастук и капетан „Фикус“, собни старешина над четрдесет потпоручника, у 
четвртом павиљону реконвалесцентног логора, заспа мртвим сном.  

— Овако се више не може... Тим балавцима треба сатерати памет у главу — 
чујемо да су тако говорили пуковници реуматичари управнику болнице.  

— Па добро... шта да радим! — уздисао је управник. — Поставио сам им онога 
капетана за собног старешину, а он испао сада најгори. Звао сам га. Знате шта ми 
каже: ,Ја две године нисам сишао са положаја. Разболео сам се. Упутили су ме овде и 
противу моје воље. Ако вам се не свиђам, ја одох и без дозволе на фронт. Мени је и 
тамо добро.“  

Тада је неко од пуковника предложио да они сами преузму ту тешку дужност 
собних старешина. Њих четворица. Па нека ти синци мајчини само врдну.  

Управник је опет сазвао све потпоручнике. На десном крилу био је капетан 
„Фикус“... Саопштио је управник да ће четири пуковника заузети она четири угла у 
павиљону. Нагласио је још да је тражио иследника. Власт, дисциплина, казна! Сад или 
никад!  
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Увече су сви дошли на време, чак и капетан „Фикус“. Каже, морао је доћи тако 
рано да би пуковницима предао дужност.  

Пуковници строги, озбиљни, заузели већ кревете у угловима. После датог знака 
сви потпоручници лежу, шапћу, чисто се плаше да не поремете свечану тишину. Тајац.  

Наједном се у павиљону разлеже неко урликање, кавликање, лајање. Сви скачу, 
окрећу се. У павиљон увео неко кучку. Из једнога угла допире глас, као вапај:  

— Неподношљиво!  

Зашуштале су сламарице. Ревносни потпоручници скачу и сви наглас 
протестују. Узрујан жагор испунио је павиљон, а кроз оно брујање зачу се глас 
капетана „Фикуса“:  

— У стрелце!  

Други вичу:  

— Ево је...  

— Терај отуда...  

— Сад је под креветом...  

— Побеже!  

Ларма се преноси на супротни крај павиљона, неко отвори врата и псето излете 
скичући.  

Наскоро се павиљон умири. Чује се само уздах реуматичнога пуковника и 
снажно дисање младих потпоручника.  

— Ово је преко јего! — гунђао је сутрадан инжењерски пуковник. — И ми смо 
некад били млади, али такве лудорије нисмо чинили.  

— Мило ми је! — шапуће Пера „Ђеврек“ испод ћебета.  

— Како, како? — разрогачи очи пуковник.  

— Баш би нам мило било ако би се ухватио онај који је увео псето — одговори 
Пера.  

— Ама тај би запамтио док је жив — говорио је пуковник, али је и даље, некако с 
неповерењем, гледао Перу „Ђеврека“.  
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Тога дана баш објављено је да ће једна руска пешачка бригада проћи кроз 
Водену. Препоручено је да сви официри, осим оних који имају температуру, изиђу у 
варош и поздраве браћу Русе.  

Изишли су чак и мештани са букетима цвећа. Ми смо се испели на неку гомилу 
камења испод једног платана, да боље видимо, а и да се заклонимо од сунца.  

— Већ смо заборавили како то изгледа кад маршујемо кроз варош и ките нас 
цвећем јада се Брана „Махер“.  

— Како?... Зар ниси видео господина капетана, пре неколико вечери? — вели 
Пера.  

— Наравно! — добацује озбиљно капетан „Фикус“. — „Сами себе и друг друга“... 
Слушај, да ми право кажеш: шта би радио оној црнки, да ти некако падне шака? — 
пита Перу „Ђеврека“ и погледа га искоса поднадулим очима.  

— Оној?... Јаој — говорио је Пера кроза стиснуте зубе, па поче да рже као коњ и 
ногом да удара. Док се тек осуља камен испод његових ногу и он полете, вукући за 
собом још двојицу. За њима се сручи читава река од камења, готово до средине улице.  

Капетану „Фикусу“ тресе се подваљак од смеха. Смеју се и девојке. А и онај дечак 
који продаје кикирики.  

Из даљине зачу се музика. Сви се окрећу на ту страну, нагињу и пропињу на 
прсте. Гласни повици допиру. Чује се: „Живели!“... „Здравствујте!“... „Ура!“ Шумор 
људских гласова приближава се са све већом жестином као талас трећак и наједном се 
проломи и око нас.  

У густим редовима наступала је руска пешадија. Крупни плавокоси младићи под 
шлемовима, насмејана лица и доброћудна изгледа, гледали су весело као деца, газили 
чврстим кораком и слободном руком прихватали цвеће.  

— Живели!... Живели!  

— Здравствујте, браћа!  

Расположени су као да иду на свадбу, а не у смрт.  

Трубе су трештале, потковане цокуле уједначено трупарале.  

— Живели браћа Руси!  

— Здравствујте, товаришчи!  

— Зито, зито!  
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— Vive la Ruѕѕіe! — добацивали су Французи. Гласови људи на разним језицима, 
измешани са пискавим звуцима трубе и потмулим ударцима добоша, сливали су се у 
општи, раздрагани шум, од чега су лице и очи сијали.  

На челу другог батаљона јахао је официр, чијег су коња искитили цвећем. Махао 
је весело рукама, поздрављајући лево и десно. „Фикус“, када га угледа, као да претрну. 
Диже руке и застаде укочен, раширених очију и отворених уста. Онда викну:  

— Сергије Николајевич!  

Онај официр погледа на нашу страну изненађен. „Фикус“ се сломата са гомиле 
камења и потрча у сусрет.  

— Серјожа, Серјожа!  

Сергије заустави коња. Батаљон застаде, али су војници и даље газили у месту. 
Сигурно је и он познао нашег капетана. Он сјаха с коња и полете „Фикусу“ у загрљај. 
Онда су се погледали, држећи један другога за рамена. Опет се пољубише. Сергије 
Николајевич даде руком знак и батаљон крете, а њих двојица, држећи се за руке, 
пођоше за батаљоном.  

— Откуда се њих двојица познају? — пита Пера „Ђеврек“.  

— Капетан Воја је свршио академију у Петрограду. Сигурно су другови из 
корпуса — објашњавао је Брана.  

Било је прошло подне кад смо кренули у логор уским улицама Водене. Логор се 
налазио на једноме брежуљку и састојао се из читаве серије зиданих и привремених 
павиљона. Кажу да је пре балканског рата у њима била смештена турска војска, потом 
је дошла грчка. Сада су у њима официри и војници реконвалесценти српске војске.  

— Балкански пејзаж — вели иронично Пера „Ђеврек“.  

Потпоручник Љубиша „Филозоф“ размишља сетно:  

— Обузима ме нека туга гледајући ове младе Русе. Ми смо овде да изгинемо за 
своју земљу. А ови млади људи са Кавказа, или руских степа, прешли су хиљадама 
километара, да би оставили кости на македонским планинама.  

— Смрт је, друже, подједнако страшна и на Кавказу, и на македонским 
планинама — допуњује Пера.  

— Несумњиво. Али ако је човеку суђено да погине, потребна је извесна варка, 
бар у последњем часу, да је тако морало бити зарад неког вишег смисла, неког идеала, 
у одбрану живота.  

— И мислиш, онда ће Му бити слатко кад умире...  
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— Опет ти! Па ако тога не би било, онда никакве разлике не би постојале између 
људи и оних волова које воде на кланицу...  

Иза једнога угла сачекао нас је капетан „Фикус“. Срећан је и озарен. Прича нам 
како је овај руски капетан, Сергије Николајевич, његов друг из кадетског корпуса. 
Били су одлични пријатељи. И каква случајност да се сретну сада, после десет година, 
у Водени. Уговорили су да Серјожа Николајевич дође сутра са једним од својих 
командира, поручником Фјодором Ивановичем и са нама заједно проведу дан. „Фикус“ 
позива и нас као госте, те да им сви заједно учинимо боравак пријатнијим.  

— Ко неће, убио га бог — препоручује се Пера „Ђеврек“.  

— Да им покажемо знаменитости Водене...  

— И наше херојство и јунаштво...  

— Кад нам управник болнице не дозвољава да то испољимо на фронту...  

Сутрадан, пошто смо се у павиљону „пребројали“ колико нам је још остало пара 
од новчане хране, сишли смо пред кафану, испод платана. Собом смо повели и једнога 
хармоникаша, војника, такође реконвалесцента.  

— Мало нас је, ал’ смо људи! — вели капетан „Фикус“ скидајући капу. Марамом 
је брисао зној и дувао преко горње усне, да би се расхладио. — Газда, дај флашу 
коњака!  

Пера „Ђеврек“ причао је тада о неком ловцу, који је пошао у лов на лавове.  

—... Узме га на око, па нишани... нишани — при том жмири на једно око — и 
дум! — Пера сручи у грло чашицу коњака. Мљасне устима, поднесе чашицу да му се 
долије и наставља: — Кад мало даље, други лаф. Хитро дигне пушку — он заузима став 
као да му је пушка у руци — па нишани, нишани... Дум! — и опет испија чашицу 
коњака. — Кад... не лези враже, отуда трећи лаф...  

— Бре, бре, мене све жмарци подилазе — вели Брана „Махер“.  

— Ја мислим, сад ће ловац да погине — намигује капетан „Фикус“ и долива 
Перину чашу.  

Пера наставља:  

— Знаш... а ловац подигне пушку.  

— Па нишани...  

— Нишани... — добацују остали.  
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— Море, не „пребацивај“ се, него пиј то! — додаје коњички поручник Љубисав 
„Хусар“.  

— Дум! — и „Ђеврек“ испи и трећу чашицу конака.  

— Ако се појави још који лаф, ја мислим, господо, да ће „Ђеврек“ да погине 
„брез метак“ — смеје се артиљеријски потпоручник „Кица“.  

На тај начин убио је Пера осам лафова. Остали су убијали тигрове, „Фикус“ као 
капетан потпоручнике, „Махер“ слонове, а потпоручник Сима „Јаребица“, пре него 
попије чашицу коњака, „налетео“ је седам пута на Францускињу Ирену, болничарку у 
реконвалесцентном логору.  

Неко повика:  

— Ето их!  

Пера скочи на сто и раздера се:  

— Братушко!  

Смех се разлеже. „Фикус“ га гледа заводњеним очима и, као строго, вели:  

— Господине потпоручниче, бићу принуђен, да вас путем милости своје вежем...  

— Ко, је л’ ја? — одговара Пера и подражава свога посилнога, за кога је причао 
да увек исплази језик кад заврши реченицу. — Знао сам ја да су то коморџије, али се 
само вежбам — правда се.  

— Батали!... Прогутао си — дира га Сима.  

Тада је почео да свира хармоникаш. А сунце осваја. Платани опустили лишће, а 
лака јара подрхтава над реком. Нека деца окупила се около, поседала на траву и прате 
сваки наш покрет.  

Око десет часова зачу се топот коњских копита. У облацима прашине јурили су 
островским путем пет коњаника и зачас се нађоше под платанима. Били су Руси: 
Сергије, тај Фјодор и њихова три ордонанса, подофицира. Сергије дохвати коња за 
врат, и као кад деца играју „аниџајес“, скочи му преко главе и полете „Фикусу“ у 
загрљај.  

— И ови су уз пут „убијали“ сигурно лафове — вели Пера и притрча Фјодору: — 
Браћец дорогој, где си богати, откад те нисам видео! — вели, иако га први пут види, и 
снажно загрли.  

Нико не може да дође до речи. Сви говоре, али нико никога не разуме. „Фикус“ 
приводи најзад Сергија Николајевича столу. Ордонанс Рус прихвати његов шлем и 
корбач. Сергије изви вратом и откопча јаку на блузи. Онда погледа „Фикуса“.  
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— И самаја ужаснаја војна, имејет в себе њечто прекрасноје. Вот сејчас мње 
удалос увидјећсја с мојим другом и остаљними братјами Сербами.  

Кафеџија принесе вино и неке огромне чаше. „Фикус“ се диже.  

— Пјом етот бокал в честј својево и нашаво друга и брата капетана Сергија 
Николајевича.  

Главе се подавише уназад и сви, као по команди, лупише изокренутим чашама о 
сто.  

Пило се потом, готово без предаха, у здравље капетана Воје, поручника Фјодора 
Ивановича...  

Љубисав је наливао вино, али све преко чаша.  

— Рђаво темпираш, бато! — вели стручно Сима „Јаребица“ и скаче да ухвати 
литар са вином, али тако нагло да се преврну клупа на којој су седели Фјодор и Пера. 
Ови лупише леђима о земљу. Али они се не дижу, већ млатарају ногама по ваздуху, док 
их „Кица“ шкропи вином. Фјодор и Пера погледаше један другога и почеше се смејати. 
И сви се смеју, па им изгледа као да се они платани клате и све се љуља. И деца се 
смеју, па чак и стари капетан Зарић, који седи за суседним столом и вели:  

— Еј децо, бог вас не видео!...  

— Ко?... Је л’ ја? — подражава Брана Перу.  

— О-хооој! — уздахну, најзад Пера „Ђеврек“, обриса зној са чела, и онако лежећи 
погледа мутним очима Фјодора: — Скажи ми, как је твоје имеју?  

Фјодор скочи, заузе став мирно, главу забаци уназад и раздера се:  

— Ваше благородје, Фјодор Иванович, поручник двадсјат четвјортаво пјехотнаво 
полка.  

Пера се са тешком муком придиже. Коса му је пала на чело, а лице му се 
опустило. Поводећи се приђе Фјодору.  

— Мило ми је... Сава Савић.  

— Овога морамо да вежемо — једва превали преко језика капетан „Фикус“. Он се 
диже и ослоњен рукама о сто викну: — Мирно! — Очи његове смејале су се.  

Главе би као и хтеле, али ноге потпоручника никако да се саставе.  

— Аврио! — вели Милан „Кица“, држећи се за платан.  

„Фикус“ је говорио:  
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— Сергије Николајевич... Знајеш, по нашему закону капитан имејет право убић 
пјат потпоручников —  

— Замечаћељно!... Колосаљно! — зацену се капетан Сергије.  

— Господо! — поче „Фикус“ да држи говор. — Оставили ми своју родноју земљу, 
а наши семји под патиском непријатеља...  

— И јопет живувајемо! — удари се у груди Пера „Ђеврек“.  

„Фикус“ мљацну устима и, прибирајући мисли, с тешком муком настави:  

—... Но, братја Руси оставили своју роднују земљу по својеј воље... чтоби помоћ 
нам Сјербам... својим братјам... Да здравств... — он штуцну.  

— На здравље! — упаде Брана „Махер“.  

— Није кинуо...  

— Что ето такоје? — пита Фјодор.  

Пера „Ђеврек“ поче да објашњава српскоруско-француски, али се никако није 
могао сетити како се на ком страном језику каже „штуцати“ и „кијати“. И капетан 
„Фикус“ заборавио како се то каже на руском. Да би им најзад објаснио, Пера је кинуо 
тако снажно, да је све чаше с вином претурио. Сви смо скочили да нам се вино не 
сручи на крило. Русима се допао овај начин објашњавања и стадоше Перу да љубе.  

— Ми... ви... свјо равно, харашо и њичево! — објашњава Пера нешто Русима, а 
они се заценули од смеха.  

Хармоникаш засвира. „Фикус“ поведе коло, а Пера као задњи заноси и 
подврискује. Ухватио се и Сергије Николајевич и као да набија земљу. Народ поврвео 
са свих страна. Неки се испели и на околне ограде. Старије жене, посматрајући шта 
радимо, крсте се од чуда.  

Фјодор, већ раздраган, одмаче се од стола десетак метара, трипут се прекрсти, 
залете се и прескочи сто.  

— Браво, браво! — чују се повици.  

„Фикус“ нас погледа.  

— Немојте да се брукамо... Прескочите асастал и ви...  

„Ђеврек“ је одмах готов. Скиде блузу, па се затрча, дође До стола и стаде. Сви 
заграјаше.  
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— Заборавио сам да се прекрстим — као да се правда и наново се врати. Опет се 
залете, али сада потрча поред стола, удари десно на неку децу која повикаше, у 
великом луку дође на старо место, поче да вришти и удара ногом о земљу. — Не могу 
„Ружу“ да умирим, господине капетане. — Онда се затрча, скочи на сто клањајући се на 
све стране.  

— Јаребица!... Јаребица!... Јаребица!... — повикаше.  

— Ја сам артиљерац — правдао се клатећи се. — Брана ће као пешак лакше 
скочити.  

„Фикус“ је саветовао свога водног официра:  

— Боље ти је да јуначки погинеш, него да одступиш... и обрукаш нацију.  

— Ко, је л’ ја? — зину Брана. — Зар ја кидисавао на жице, а да не прогутам један 
сто? — он скиде блузу. Пера „Ђеврек“ притрча и око ноге веза му белу мараму.  

— Знаш, да ти стегнем тетиве.  

Залети се и Брана, али му се марама уплете око ногу, и он удари трбухом о сто. 
Чаше и флаше расуше се с треском. Вино прсну по нама.  

— Ура, ура! — повикаше Руси.  

— Једино те „шпасава“... ш’о сматрам да си погинуо при јуришу — правда га 
„Фикус“.  

Брана озлојеђен. Дреши љутито мараму и обраћа се Фјодору.  

— Лези и ти на сто!  

Фјодор не разуме. Пера га дохвати око појаса и повали на сто. „Фикус“ му 
преведе како Брана хоће и њега да прескочи. „Кица“ приђе Фјодору и прекрсти га.  

Овом приликом Брана прескочи и сто и Фјодора.  

— Браво, браво! — вичемо, па чак и они околни пљескају.  

— Ако за ово дозна управник болнице — добацује му „Кица“ — ништа ти неће 
помоћи оно твоје: „Шприцан сам шездесет и четири пута.“ Оде ти сутра у команду.  

Кафеџија купи срчу и поставља нов сто. Уто се појави и Грк са печеним јагњетом 
на ражњу. Наслонио је јагње уз платан. Пера „Ђеврек“ задигао рукаве кошуље, удара 
ножем о сто и виче:  

— Вруће, вруће, врије! — онда одсеца парчад меса и даје из руке сваком по 
комад.  
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Сви скинули блузе и засукали рукаве, да се јасно распознаје линија докле су 
опаљени од сунца лице и врат. Њихове очи су мутне, језик као да је подадуо, сваки 
говори за себе, и смеју се гласно један другом. Мисли се тренутно укрсте, онда сваки 
пева углас, тапшу се по рамену и љубе са Русима. Са лица капље зној од алкохола и 
сунца, из којег сукља топлота, па јара трепери да нам се чини као да подрхтавају и 
листови платана... А већ свима се причињава као да се земља клати под ногама.  

Народ се све више окупља и поседа речну обалу. Вест о овом лумперају усред 
бела дана допрла је и до реконвалесцентног логора. Официри посматрају из даљине и 
не усуђују се да приђу, пошто „снаге нису уравнотежене“.  

Неки магарац, везан за дрво, поче да њаче. Брана притрча и подметну му коску 
под њушку.  

— Ала га разумеш! — добацује „Фикус“.  

Љубисав „Хусар“ залетео се да прескочи магарца, али овај поче да се рита.  

Фјодор шчепао магарца за уши и подигао му главу да не би ударао ногама.  

— Море, шта га молиш! — дотрча „Ђеврек“, дохвати магарца за једну предњу и 
задњу ногу, обори га и из места прескочи. Онда се поклони, бацајући масним рукама 
пољупце.  

— Господа! — диже се Сергије Николајевич да говори: — Дожил до срећњаво 
дња, кагда увиђел својево друга мојеј младости и познакомилса с друзјами Сербами... 
Ваше солнце также ћепло, как и всјакоје славјанскоје сер-сердце... Ваше објатије 
искрено, как рускаја душа... Ваши мишици так силни, как рускиј кулак... Ми с 
гордошћу гладим в будушчије... Славјанство победило и времја и пространство, а тјем 
болеје легче уничтожит чел-человјеческиј прах. — Он се занија и онда настави: — 
Господа, пју етот бокал в чесћ мојево новово пријатеља Петра „Шефрека“.  

— Живео!  

— Ура!  

— Је л’ ја? — упаде „Ђеврек“ и исплази језик. Сергије Николајевич се засмеја и 
испусти чашу. Налише му другу. „Екс!“ — викну неко. Сергије сручи вино у уста као да 
сипа у неки вакуум, па потеже чашу о дрво. Кафеџија донесе нове чаше.  

— Плотун здесна! — виче Сима „Јаребица“.  

Кафеџија склопио руке и моли да се више не разбија.  

— Поштеди му за данас „шифот“ — умирује важно „Фикус“ и налива вино у 
чаше.  

И опет „екс“.  
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— Ах, браћец — пао „Фикус“ у занос — широкаја земља Русија...  

Фјодор поче да пева неку руску песму...  

— Пст!... Пст! — умирује „Кица“ и показује руком на једну страну, куда сви 
погледаше.  

Мрачан и озбиљан, достојанствен и нем, прилазио је лагано, као да се прикрада, 
официр из Команде места. Када приђе на пет корака он стаде, погледа све редом и 
запита строгим гласом:  

— Ко је овде најстарији међу вама?  

Потпоручник „Кица“ диже се, лако се занија и дохвати се за сто. Испод 
опуштених очних капака погледа га, штуцну и тек ће рећи:  

— Гос-господине п-пуковниче... дајем два литра вина, ако погодите.  

— Ваше високородије! — скочи Сергије. — Ми Рускије... ви Сјерби... рожђонија 
братја. Сађиђес, сађиђес, пожалуста.  

Сви се дигли и тетурајући вуку потпуковника да седне. Он се опире, хтео би да 
заузме став, али ту су Руси, а Серјожа га загрлио и љуби. Нашао се у незгодном 
положају.  

— Хвала, хвала, ја сам на служби — одговара суво.  

— Господо! — поче говор „Фикус“. — Дижем ову „шашу“ у „шчаст“ по’пуковника 
и... и команде места, која је дошла да нас „пождрави“.  

Потпуковник одбија вино. Он ледено и упечатљиво посматра лица официра, 
старајући се да им запамти физиономије и одмереним, али строгим гласом додаје:  

— Молим вас, гледајте да се што пре удаљите!  

А када он оде, отпоче песма. Певају и Срби и Руси, певају сви у исто време.  

Подне је давно превалило, а свет већ излази у шетњу. Избеглице српске, 
официри реконвалесценти, чак и реуматични пуковници. Сви изишли на корзо. 
Хармоника се чује до кафане „Неа Елас“. Хармоникаш развезао „Врањанку“, па и Руси 
научили да играју. Пера „Ђеврек“ води коло, размахује марамом, подврисне, и онда 
завуче главу у рамена, залети се и одбије о трбух „Фикуса“. Потом забаци главу уназад 
и с ноге на ногу...  

— Купамо се у зно-ју лица свог! — дува „Фикус“. — Тешка с-служба. — Онда се 
обрати Сергију: — Дорогој брат Серјожа Николајевич... дај поцеловаћ ћебја... Ти мој 
брат... всја, ти и моја „Ружа“.  
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А кад су Сергију објаснили која је то „Ружа“, он нареди да се доведе његов коњ.  

Врана кобила, крупних, закрвављених очију, подавила сапи и гази опрезно. 
Када је приведоше столу, фркну и једно уво истури напред. Сергије је гледа задивљено 
и љуби. „Фикус“ отомбољио доњу усну и сигурно мисли на „Ружу“. Сима и Пера пипају 
јој жиле на ногама. Фјодору је чисто криво, те нареди да и његовога коња доведу.  

Високи зекан подскакује, маше главом и удара зубима о ђем.  

Фјодор се залете. — „Оп!“ — и нађе се у седлу. Узјаха и Сергије.  

— Господа, давајће в гоњки!  

— А сад, браћо! — превуче руком преко лица „Фикус“. — Позивају да се тркамо... 
„Ди“ су ти коњаници, мај-чини синци, и ви артиљерци, ш’о гађате: плотун здес-десна!  

— Ја ко пешак хтедо да погинем на... астал... Дела, жене киселе — вели Брана 
„Махер“.  

— Оћу, али да јашем зекана — захтева Сима „Јаребица“.  

Пера хоће да јаше врану кобилу. „Фикус“ једва објасни Сергију и Фјодору њихове 
жеље. Ови најзад пристадоше да јашу коње својих ордонанаса.  

Онда је уговорено да трче путем што води за Острово. Старт ће бити на шест 
стотина метара од вароши, па да се трчи до првих варошких кућа.  

Кренули смо на друм. За нама иду кафеџија и послуга са вином, деца, народ, 
хармоникаш, официри који су се задесили у пољу. И сви се они распоредише са обе 
стране пута да виде трку, прву откад Водена постоји.  

уз пут „Фикус“ даје савете Пери и Сими:  

— Уз-дигни се, „жажмури“... полегни и кидиши.  

Онда су каменом превукли преко прашине да означе старт. Пера „Ђеврек“ 
наређује Русу, ордонансу, да му скине чизме, како би био лакши. То су исто учинили 
Сергије, Фјодор и Сима, и тако су табанали босим ногама по прашини.  

Брана прави венац од маслачка да преда победнику. „Фикус“ држи говор Пери 
„Ђевреку“ и Сими „Јаребици“.  

— У вас је „утпрла“ очи армија... Докажите... да још мајка Ср-Србија пропала 
није.  

Они га и не слушају већ одмеравају дужину узенгија. Хармоникаш свира неки 
марш. Позади фркћу аутомобили које је зауставио „Кица“. Два Руса ордонанса 
растерују народ, који је навалио на друм.  
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— Јаши! — викну „Фикус“.  

Коњи се ускомешали. Појахали су Сергије, Фјодор, Пера, Сима и један Рус, 
ордонанс. Сергије тражи корбач. Пера се тада сети да нема мамузе и захтева да се 
скину са његових чизама, да их привеже за босе ноге. Зекан осећа на себи страног 
јахача, уздигао једну предњу ногу и покушава да се пропне. Сваки би хтео да је мало 
више напред и тако су прешли означену линију. „Фикус“ их враћа. На уском простору 
коњи се тешко крећу, и онда сударају и пропињу. Фјодор удари корбачем свога коња, 
који налете на врану кобилу те ова западе задњим ногама покрај пута, одакле се једва 
извуче. Брана саветује „Фикусу“ да коњима командује „мирно“. Али „Фикус“ га и не 
слуша, већ гледа како се извлачи врана кобила... Као да одахну.  

— Но, извуче се... Замало да нам „прима марка“, Пера „Шефрек“, остане у рупи.  

Јахачи се одмакоше двадесетак метара и почеше прилазити. Сергије опруженим 
корбачем задржава остале. Сви гледају у уздигнуту руку „Фикуса“ и већ се нагињу за 
трк. Једино Пера „Ђеврек“ дигао ногу на предњи ункаш и привезује мамузу на босу 
ногу.  

— Кидиши! — раздра се „Фикус“ и спусти руку.  

Звизнуше корбачи, затакараше коњске копите по друму, свитнуше потковице, и 
цела се маса изгуби у облаку прашине. Разрогаченим очима посматрали смо вихор, 
који је летео у правцу вароши... Кад се мало разреди, сви смо погледали на нешто црно 
што се мигољило у оној прашини. Загледасмо се боље... Пера „Ђеврек“!... Притрчали 
смо му. А он, сав уваљан у прашину, с тешком муком се придиже. „Фикус“ га лупи по 
рамену.  

— Алал ти вера!... Ти „ижлажиш“... као грогромовник Илија из... облака.  

Пера поче да се љути што је „Фикус“ дао знак када је он подигао ногу. Његово 
лице је уваљано у прашину што се измешала са знојем, и као да је попрскан блатом. 
Пера заплиће језиком, и непрестано пљује блатњаву прашину. Упиње се да објасни 
како он није пао зато што је рђав јахач, већ је остао на ледини просто по инерцији 
мира. — А-ха! — вели „Фикус“ — пис-писмени смо... „Жнаш“ ти... да је бољи закон и-
инерције мира, него онај... кретања.  

— Зна з-нање... кад треба да падне — добацује Милан „Кица“.  

— Где су? — викну неко.  

Окретосмо се у правцу вароши... Видимо само како између кућа првих улица 
варошких витлају густи млазеви прашине.  

Јахачи су са старта полетели. Пошто је ордонанс Рус једини имао чизме са 
мамузама, он је убрзо истрчао испред групе. За њим је јурио на зекану Сима 
„Јаребица“, онда Сергије, па Фјодор. А за њима врана кобила без јахача. За часак су се 
нашли пред варошким кућама. Али ордонансу није речено где је циљ. Сматрао је да 
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треба јурити дотле док му се не нареди да заустави. Али Сима „Јаребица“, занесен 
покретом, није ништа видео до светлуцаве потковице онога коња испред себе. Сергије 
и Фјодор ударали су корбачима своје коње да би престигли јахаче те нису ни мислили 
на циљ. И тако су налетели на прву улицу. Народ, чувши топот коња из даљине, 
склањао се с пута и бежао застрашено иза капија. Гомила се сручила на пијацу. Одатле 
је поднаредник скренуо кроз широку улицу, где је главно шеталиште.  

„Варда... Чувај... Варда!“ — разлегали су се узвици људи и врисак жена, при 
налету дивљих, босих коњаника, у кошуљама са задигнутим рукавима. Облак прашине 
обавио је столове пред кафаном „Неа Елас“, где су седели Грци. Даме и грчки официри 
заглавили су се на улазу у кафану.  

Најзад, пред станицом, где се улица завршава, зауставили су се задихани јахачи 
и коњи...  

А када се сутрадан разданило и сви официри изишли, препричавајући 
јучерашњи догађај, у павиљону су још спавали главни јунаци тога дана. Дежурном 
официру није било тешко да их пронађе.  

— Господине капетане... господине потпоручниче — дрмао их је редом — на 
рапорт код господина управника у девет часова.  

— Ко, је л’ ја? — вели буновно Пера „Ђеврек“ и протегли се.  

„Фикус“ прекрстио ноге на кревету, пали цигарету и весело добацује.  

— Браћо, даље од жице не можемо.  

— На своје смо паре увек — додаје Сима „Јаребица“.  

Рапорт је био кратак: под суд, или у команду.  

— На фронт! — повикали смо сви углас.  

— Пишите! — диктирао је управник ађутанту: — По својој вољи. — Скидао је на 
тај начин управник одговорност са себе, ако би се који још на путу разболео. — 
Причекајте за објаве.  

При поласку управник застаде и очински нас погледа, као да је хтео рећи: ја вас 
не бих терао, али тако захтева Команда места. Заусти да каже нешто, али се 
предомисли, махну руком и оде.  

На брежуљку изнад Водене зауставили смо се. Тамо, пред нама, дизале су се 
Могленске планине, обавијене плаветном измаглицом, одакле су допирали топовски 
пуцњи... Иза нас је почивала мирна варош са безбрижним и једноликим животом, из 
које смо носили пријатне успомене.  

Погледали смо последњи пут на варош... павиљоне.  
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— Е, браћо — говорио је капетан Воја „Фикус“, опраштајући се — маларија нас је 
сакупила, маларија разјурила...  

Снажно смо загрлили један другога и пољубили. Још једном погледали смо на 
Водену, и сваки је пошао пут оних планина, одакле су допирали потмули пуцњи 
топова...  
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„ХРИСТОС ВАСКРЕСЕ“  

 

Vратио сам се на положај. Наша осматрачница налази се на висини од 

хиљаду две стотине метара. Са врха ове планине видимо шиљке, ребрасте падине, 
читаве висоравни. Свакоме од ових места дали смо нарочито име, да бисмо се лакше 
снашли.  

Осматрачница је била као мала тврђава. Кров је од дебелог, изолученог лима. 
Одозго су набацани џакови испуњени земљом, затим камење, онда опет џакови, а 
поврх свега шибље, да бисмо се заклонили од погледа непријатељских осматрача. На 
страни окренутој положајима налазио се узан прорез, колико да прођу цеви 
перископа. Унутрашњост је била обложена даскама, које смо покрили сликама из 
разних илустрованих француских часописа.  

Одскора, дошао нам је и потпоручник Војин, који се једва опоравио од ране 
задобивене на Пожарској Коси. Сада не види добро на једно око, а од потреса прсла му 
и једна бубна опна.  

Дира га једнога дана Лука:  

— Ти ћеш овде да нас „малеришеш“. Као да привлачиш гранате, сунце ти 
детиње. Знам... наћи ће нас одмах.  

Налазимо се на прагу своје земље. Они врхови планина које гледамо већ толико, 
пружају се у нашој отаџбини. Друга је ово година како узалуд прижељкујемо да једном 
већ кренемо. Али ко ће пробити оне бедеме и читаву шуму бодљикавих жица. Планине 
су разривене саобраћајницама, лагумима, дубоким заклонима. Дурбинима, видимо 
јасно линију ровова, али тамо се не примећује никакав покрет, као да су људи у земљи 
покопани.  

Разговарамо једнога дана како је ко од нас замишљао раније рат.  

— Ја не могу никако да се присетим — вели Војин. — Стварност је толико 
упечатљива, да је из моје свести истисла ту ранију представу.  

— А сећаш се ваљда оних слика на којима је представљен рат између нас и 
Турака... Стрељачки строј. Командант пука у средини, међу војницима прве линије, на 
коњу, и руком показује у правцу непријатеља. На суседном брежуљку сви наши 



АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ                                                                                                

СРПСКА ТРИЛОГИЈА КЊИГА ТРЕЋА         76 

ђенерали посматрају битку. Заставник с барјаком у руци полетео је први. Наши су на 
отвореној пољани, сви живи, а Турци у рову, и сви мртви... Кипислцауф!  

Из долине гађа тешка француска батерија, и гранате прелећу изнад наших 
глава.  

— Ух, ала вужди као мечка! — вели ордонанс Груја, који лежи испод земунице.  

За брђане војници кажу: кевћу као пси. Рововци грокћу. Пољаци праште. 
Хаубица грми. По пуцњу знају војници одмах која батерија гађа, а по правцу одакле 
допире пуцањ пушака, ма то било и у мрклој ноћи, казаће на коме је тачно положају.  

Људи су већ преморени од несносног ишчекивања. Русија је закључила мир. 
Румунија ступила у рат кад смо ми изгубили земљу, и пропала. Што рекао 
поднаредник Груја: „Налетела као будала на барутану“... Ми се лагано топимо, а 
попуне ни с које стране. Све што је прешло албанске планине и могло да носи пушку, 
сатерано је у први борбени ред.  

Изгубили смо потпуно појам о времену. А о данима већ нико и не води рачуна. 
Сви су једнолики и монотони. Испред земунице утабанали смо узану стазу, куда с 
времена на време исправљамо ноге. Онда заћутимо... Безизразно зуримо у Могленску 
равницу, утонулу у трептаву јару и густу прашину.  

Једнога дана пренули смо се сви, и накренули главе да бисмо боље чули. 
Слушали смо дрхтави јек звона, који је допирао из равнице. Сетили смо се да је данас 
недеља.  

— Па данас је Ускрс! — плесну се Лука рукама.  

Али зачудо, како је пријатан тај звук звона. Умиривао је просто нерве. Навикли 
смо били на топовске пуцње, прасак експлозије, а ови нежни и дрхтави тонови били су 
одиста необични. Наше груди се шире. Мисли се буде и навиру слатке успомене наше 
младости. Потпуковник Петар се прекрсти, а у очима му се појавише сузе.  

— Нека нам Бог помогне! — рече тихо.  

А то исто веле и непријатељски војници. И, призивајући истога Бога, међусобно 
се кољемо.  

Тешка хаубица груну и гранате запараше ваздух. Као да чујемо како од оне 
стране допире јаук и шкргут. Звоно се више не чује. Утонусмо у крваву свакидашњицу.  

Све је сиво, безоблично, бесконачно, као и они сури облаци, који се дижу из 
јаруга и прелазе преко планинских врхова. Душа се скупља, а тело грчи. Али, као 
стокраки одјек, непрестано бруји у нашим душама: докле овако... докле?  

Дуго година честитали смо један другом Ускрс, са жељом да следећи дочекамо у 
миру. Наше су жеље остајале пусте. И сада, као да се снебивамо јер нас ово честитање 
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подсећа као на неку изјаву саучешћа. Па ипак, обичаје треба одржавати. Потпуковник 
Петар нареди да се изнесу бисквити из његовог сандука. Лука је дао вермут, Војин је 
приложио каву, ја шећер.  

Одједном је на целом фронту код пешадије завладало затишје, као да су војници 
прећутно углавили примирје. Хиљадама људи, на обема странама, мислило је данас на 
великога човека, за кога се прича да се жртвовао за човечанство... Из дуга времена 
присећали смо се где смо провели три ранија Ускрса. Увек на пољу, у рупчагама, или у 
земуницама.  

Лука је стајао поред дурбина и немарно, више по навици, сагао се да погледа на 
двоглед. Уозбиљио се наједном. Као да нешто не верује, одмаче се и протрља очи. 
Потом опет приђе и прстима поче да покреће микрометар за прецизно посматрање. 
Онда се одмаче и погледа на нас. На његовом лицу огледало се неко изненађење... 
запрепашћење...  

— Шта је оно, људи?!... Брже да видите!  

Приђе Војин.  

— Пази, богати. Они се рукују!... А-ух!  

Дошао је ред и на мене.  

На једној чистини између ровова видим како излазе из својих заклона и наши и 
бугарски пешаци. Немају оружја... Прилазе један другом. Рукују се. Двојица се 
загрлили. Сад се измешали...  

Дотрча и потпуковник Петар.  

Чудна мешавина мисли ковитлала се по нашим главама. Раздрагани смо што су 
поља оживела, што су непријатељи пружали један другоме руке, о чему већ годинама 
сањамо. А ипак, нека тешка слутња притискује и страх нас мучи, да нам не подвале. 
Наместо радости прожима нас нешто мучно.  

Потпуковник Петар погледа мрачно преда се. Између његових очију појавише 
се дубоке боре. Он климну главом и тихо проговори:  

— Озбиљна опомена и нама и њима. Треба се једном замислити. Није шала. 
Четири године траје. Она духовна спона, названа војничким језиком дисциплина, 
растеже се и осипа као конац.  

— Ово је расуло! — завапи Лука.  

Телефони су зврјали. Бригада наређује да се сместа отвори артиљеријска ватра 
на ону гомилу војника, и наших и бугарских.  

Потпуковник Петар дохвати слушалицу и позва ко-мандире.  
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— Отворите ватру са високо распрскавајућим шрапнелима. Застрашите их, али 
не убијајте.  

Батерије припуцаше и шрапнели прснуше високо над пољаном. Маса се 
ускомеша. Припуцала је и непријатељска артиљерија. Пешаци као застрашено стадо 
растурише се на супротне стране.  

Пољана оста пуста. И наша и њихова артиљерија, као по договору, гађале су 
противничке ровове. То је требало да буде као нека казна пешацима. Али војници из 
наших и бугарских ровова тога дана нису опалили ниједну пушку.  

Предвече наишао је један официр из пука, чији су се војници братимили данас 
са Бугарима.  

Прича нам да је одмах поведена истрага, и да ће тај батаљон бити смењен у току 
ноћи. Онда нам је изложио како је до тога дошло.  

— Стражари на објавницама налазе се удаљени око тридесет метара. Осталих 
дана, они се довикују и узајамно грде. Али нико нос да помоли. Бугари обично 
добацују како нагни треба да се предаду. У Србији се лепо живи и — ваздан којешта. 
Уместо одговора ови наши набију велики хлеб на бајонет, па га издигну изнад рова, 
као да тиме хоће да кажу како је њима и овде добро. А Бугари су заиста гладни.  

Међутим, јутрос викне Бугарин: „Братко, днеска је Велик Ден. Не деј да пуцаш!“  

Обећа му овај наш да неће гађати. Онда отпочне разговор међу њима.  

„Братко... Нека је часно Воскресеније!“  

„Ваистину воскресе!“  

„Фрлај малко леба, ако имаш.“  

— Узме овај наш пола хлеба и заврљачи преко бедема. Али хлеб не доспе до 
бугарских заклона, већ падне на ледину. Онда Бугарин запита, сме ли да га узме. Овај 
наш му дозволи, али под условом да изиђе без оружја. Они један другоме даду реч. 
Бугарин изиђе, а и наш се појави изван рова. У знак захвалности што је примио хлеб, 
Бугарин понуди нашег војника цигаретама. Сада и онај наш прекорачи преко рова, 
такође без оружја. Приђу један другоме и рукују се.  

Гледали то остали стражари. Ослободе се и они, те изиђу. Ову сцену гледају 
војници из главних ровова те се и они појаве без оружја. Као по неком договору. И 
људи ти тако лепо размакну крстила од жица и састану се на оној пољани. Дивота... 
Хтели заједно и да ручају. Али припуца артиљерија и растера их.  

Слушамо шта говори пешак и са чежњом помишљамо на дан када ћемо моћи да 
се једном слободно исправимо. А тек како ли је оним пешацима, који већ седам 
година, још од турског рата, рију земљу као кртице.  
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— Редак је такав. У хиљаду један од тих старих војника ако је жив — вели наш 
друг пешак. — Има читавих пукова који су се из основа обнављали људима по три, 
четири пута.  

У свести нашој појављује се визија те бескрајне колоне убијених људи. А друга 
огромна множина чека стрпљиво да и на њих дође ред.  

Поиздолазили су официри да команданту честитају празник, и међу њима 
отпоче разговор.  

Потпоручник Љубисав, иначе професор, рећи ће.  

— Природа... Бог, сасвим свеједно, оваплотио је мртву материју, надахнуо је 
живим дахом и живот је прострујао земљом. Споредно, је ли биће свесно или 
неразумно. Убијају се подједнако међу собом. За њихове творце јединке су завршни 
чланови бескрајнога низа и сматрају их као непотребно труње и прашину.  

— А шта му га знаш — упаде Живадин — можда је живот једних условљен смрћу 
других...  

— Наравно. И смрт лебди над земљом од праисконскога почетка — наставља 
Љубисав. — Мале и првобитне амебе својим љигавим наставцима уништавају плодне 
ћелије многих других бића. Амебе бивају уништаване од других организама. Биље се 
бори о место. Животиње се кољу међу собом.  

Поручник Протић га прекиде:  

— То значи, у природи као да постоји вечни закон ранга, по којем јачи гази 
слабијега.  

— Сасвим. А човек је разумом својим потчинио сав остали сићушни свет. Ти 
исти људи, разумом својим убијају се међу собом још од Рамзеса, па преко Ханибала и 
Наполеона, до данашњих дана.  

— Читао сам негде — додаје Живадин — заборавио сам где, да је целокупна 
људска историја једна гробница, један маузолеј срушених култура и њихових хероја. 
На тим рушевинама и на основу стечених искустава рађала се увек нова цивилизација.  

— Која ће временом постати општечовечанска — додаје Војин.  

— Не знам шта ће бити у далекој будућности. Али сматрам, погрешно је 
веровање неких, који мисле да ће после овога рата настати пропаст света. Боже 
сачувај! Ево, видите шта каже Живадин. А после, и сва досадања збивања у природи, и 
у свету, указују да крвожедни инстинкт, као вечна нит, прожима сва свесна и 
неразумна бића од њиховог првог зачетка.  

Свештеник Момчило умеша се у разговор:  
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— Можда је то у вољи Вечнога, да се прочисти земља од људских грехова. Или је 
то проклетство Творца, ако је живот, или еволуција, како то ти, Љубисаве, кажеш, 
пошло другим током од његове замисли.  

— То не знам... Али знам једно. Око планета облећу ројеви сићушних светова, 
који се сударају и гасе. Али Васиона остаје. Исто се тако и јединке на земљи 
уништавају, али је живот вечан...  

— Мене интересује само једно — умеша се Протић — реци ти мени како сматраш 
рат?  

— Као биолошку појаву.  

— По твоме, дакле, рат је међу људима неизбежан.  

— По свему изгледа да је тако.  

— Ја се са тиме не слажем. Ја сматрам да су класно-етички феномени узрок 
рату... Када у далекој будућности будемо имали бескласно друштво, самим тим нестаће 
и онај национални занос, а са њим и империјалистичке тежње. Онда неће више бити 
ни узрока због којих се данас људи туку међу собом...  

ОПРОШЋАВАЈТЕ...  

Све што се затекло са ове стране фронта и могло да носи оружје, упућено је у 
ров. Старији чиновници, који су некад због кратковидости служили у дубокој 
позадини, оспособљени су сада и седе у рову поред голобрадих дечака. А тај људски 
резервоар, одређен да погине, топи се из дана у дан. Умирало се на фронту од челика, 
копнило се у позадини од маларије и других болести по разним логорима Африке, 
Корзике, Крфа и Француске. У писмима између пријатеља јављало се кратко за смрт 
рођака или друга. Других новости и није било. Сви смо живели мање-више под истим 
условима, остављајући за собом једноличне дане под земљом.  

Потпуковник Петар, изнурен већ ратним напорима, поболевао је чешће. Али у 
болницу није хтео да иде. Притисне руком срце, обори главу и ућути. Његов посилни 
приносио му је чашу воде и парче шећера. Тада га обично ухватимо испод руке и 
готово унесемо у земуницу. Када би приметио наша узнемирена и забринута лица, он 
нас је тешио како ће све брзо проћи. Али ми смо без његова знања позвали пуковског 
лекара.  

После детаљног прегледа лекар му је саветовао да иде у болницу. Али 
потпуковник Петар није хтео да чује.  

— Зар сада, када људи гину на свима странама, да се ја склањам са положаја 
због мане срца? Нека се изврши савестан преглед свих официра и војника, па ћете 
видети да на фронту не би остала ни половина.  
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Али лекар је утврдио да ни његови бубрези нису у реду. Испод очних капака 
видели су се набори, као неке кесице, а горњи део стопала био је отечен.  

— Пристајем на најстрашнију дијету, али нећу у болницу.  

Онда му је лекар забранио каву, дуван, месо и прописао нарочити јеловник. 
Трећега дана устао је мало опорављен. Уместо каве, колико да се одржи навика, пио је 
кондензовано млеко.  

Смеје се Лука:  

— Ова наша команда, господине потпуковниче, подсећа на болницу. Ви од срца 
и бубрега, овај од маларије а овога — показује на Војина — безмало исекоше као 
шницлу.  

Војин полегао по столу и цупка ногама, па ће рећи:  

— Јест, баш јуче посматрам оно наше магаре које нам носи воду, и тада се сетим 
тебе. Вас двоје живећете сто година. Ама, господине потпуковниче, тога човека ни 
глава да заболи!  

Потпуковник Петар се насмеја. Лука погледа Војина испод ока.  

— Наравно... Немам змиче у срцу, не ловим „зајци“, на свако пиле „викам“ 
добро јутро. Кипислцауф!... Анђелска душица. Ња, бато!... А видите њега... Поган 
старчић расте.  

Војин таман заусти да нешто каже, кад наиђе телефониста и позва 
потпуковника Петра на телефон.  

Када он оде, Лука се обрати Војину:  

— А ти тако... Поредиш мене са магаретом.  

Војин га погледа чисто с неверицом, уста му се развукоше и он наједном поче 
гласно да се смеје. Био је задовољан што је једва једном пронашао слабу страну 
Лукину.  

— Добро, добро, смеј се, свеца ти детињег. Вратићу ти ја то, па ћеш да ме 
памтиш - вели јетко Лука.  

Учинило ми се да се потпуковник Петар нешто љути, те сам их опоменуо да се 
притаје.  

—... Ја просто не могу да разумем... Јест, иако си данас ђенералштабни официр, 
остао си ипак онај стари пешак, сецалица... Ја, мора!... Мора, разуме се, јер тако хоће 
пешаци. Они би најрадије желели да све нас артиљерце сатерају у пешачки ров... Није 
реч о мени, знам. Али дозволи, не могу ни ја тако лако да жртвујем своје људе...  
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— С ким се то препире? — запитао сам Луку.  

— Сигурно са начелником штаба. Тај не може очима да види нас артиљерце. 
Стално прича којегде како је и наше место у рову...  

— Е, није исто — чује се глас потпуковника Петра. — Пешак у рову може да 
забије главу у земљу, па преко главе пуца. А мој осматрач у киши куршума треба да 
сачува хладнокрвност и да осматра. Уосталом, ако погине командир чете, или његов 
водник, војници ће и даље гађати. Али ако погине артиљеријски осматрач, топови су 
онда неупотребљиви... И шта после... То је оно: „Састао се ћар са вајдом па се родила 
штета“... Ја... ја... Добро, кад је тако... Здраво.  

Потпуковник Петар вратио се љут.  

— Просто не може човек да разговара са тим људима из штаба. Њима једно 
недостаје: познавање техничке стране борбе, и психологија оних који треба да погину. 
Формирали су, по примеру Немаца, јуришне одреде. Сада треба да изврше 
експерименат са њима. И господин начелник штаба, иначе душом и телом пешак, 
предложио је команданту дивизије, да један од вас иде код те јуришне чете, тамо негде 
на „Јежу“, као осматрач. А међутим, јуришне чете дејствују без артиљеријске 
припреме. Само приликом њиховога повлачења треба их штитити запречном ватром. 
Али тим баражом може се руководити и са суседнога положаја, а не мора осматрач да 
се трпа у ту бомбашку гужву. Али шта ћете!... Не вреди говорити... Вели, наредио 
командант дивизије, и тачка.  

Потпуковник Петар заћута и доњом усницом обухватио бркове. Обично је то 
чинио кад је љут. Нас тројица гледали смо га оштро, јер се радило о нашој глави. Лука 
прекиде ћутање.  

— Сила бога не моли... Да идемо.  

Командант нас погледа. С тешком муком је савлађивао оно очинско осећање 
које је гајио према нама.  

— Да... један од вас мора ићи. — Он је нас подједнако волео и било му је тешко 
да управи прстом на неког од нас.  

— Ова двојица су болесни. Ићи ћу ја — рече Лука.  

— Ја се сада осећам потпуно способан — додаје Војин.  

Са своје стране напоменуо сам да је присуство Лукино овде неопходно, јер је он 
најбоље упознат са распоредом артиљерије. Војин не види и не чује добро. Предложио 
сам команданту да упути мене. Она двојица су се опирала, нарочито Лука. Али 
командант прекиде наш разговор и изјави, кад већ мора да се иде, онда да идем ја.  

Објаснио ми је како ћу доћи до положаја.  



АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ                                                                                                

СРПСКА ТРИЛОГИЈА КЊИГА ТРЕЋА         83 

— Најзгодније је да пођеш сада по магли. Али чувај се да се магла не дигне. Тако 
је настрадао потпоручник Средоје. Враћао се са осматрачнице. Магла се нагло дигне, 
угледају га и убију. Да не би лутао, поведи поднаредника Грују, он је пролазио тим 
путем. Кад стигнеш, јавићеш се командиру јуришне чете. Затим, ступићеш у везу 
преко телефона са командирима пете пољске и четврте брдске батерије, чијом ватром 
треба да управљаш. О томе ћу са њима и ја разговарати. Али, молим те, пази се и чувај 
се... Ако би ти пешаци издавали нека немогућа наређења, као што то они имају обичај, 
обрати се одмах мени телефоном.  

Док сам се ја спремао, командант је наредио да ми се припреми сува храна. Из 
свога сандука извадио је четири кутије конзервираног млека. Није заборавио чак ни 
хинине, ни аспирине.  

Сва ова њихова настојања да ме што боље припреме изазвала су у мени чудну 
зебњу. Узалуд сам тешио себе да и тамо живе људи... Мучила ме нека грозничава 
слутња. Плашио сам се да не добијем тамо маларични напад. Шта да радим. Чини ми 
се, лакше бих се осећао да идем у неку пешачку јединицу, са чијим сам радом већ 
упознат. Саме те речи: бомбашко одељење, јуришни одред, везивали су се са појмом 
бескућника који су решени да добровољно умиру. Они не припадају више себи. 
Њихови животи стављени су у руке неком команданту који има само да им одреди кад 
који треба да умре. Са њима се врше ти војнички експерименти. А у делокруг тога 
експеримента потпадам сада и ја.  

Прикривао сам ове своје мисли. Али Лука, као да је назирао моје неспокојство, 
обрати ми се заобилазно:  

— Слушај... за тебе нису напори. Добићеш температуру. Боље би било да идем ја.  

Одговорио сам му, шта би рекли пешаци, кад би чули како се ми нећкамо. А они 
под таквим приликама живе стално. Уосталом, ако шта буде, он ме може увек 
одменити.  

Ставио сам на главу шлем и поздравио сам се са свима.  

— Пази на маглу! — добаци неко кад сам пошао...  

Поред мене је био поднаредник Груја, који је у торби носио моје ствари. Прешли 
смо преко врха и упутили се благом косом.  

Ваздух је био оштар, и наше лице влажно од магле. При ведром дану, овуда се 
не би могло ићи, већ далеким заобилазним путем. Сада се крећемо утабаном стазом, 
коју су за собом оставиле коморџије, носећи муницију и храну преко ноћи, или за 
време мутних дана. Са стране се виде снежни језици, са којих отичу потоци шуморећи.  

Прича ми Груја да је једнога оваквога дана ишло муниционо одељење баш овом 
стазом. Магла се наједном дигла. Угледала их тада бугарска артиљерија иза Слонових 
Ушију, и распалила.  
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— Не види се сад од магле, али ту се негде налазе побијени коњи.  

Док ми то Груја прича, ја сам и нехотице погледао лево и десно, где бих се у 
случају потребе могао да склоним.  

Наишли смо на неку папрат. Затим смо пошли благом узбрдицом и код једнога 
камена застали.  

— Овде можемо да се одморимо. Ово је место заклоњено.  

Сели смо на камен и запалили цигарете. На фронту је била тишина, коју 
прекидају повремено пуцњи наших и бугарских стражара. Пред нама је силуета неког 
великог дрвета, чије је стабло граната пресекла преко пола... На овом пустом месту, 
обавијен маглом, имао сам утисак као да сам изгубљен.  

Гледам безизразно у пресечено дрво и пуштам дим из цигарете, који се није 
разликовао од згуснуте паре што је излазила из мојих груди.  

— Чини ми се, магла се разређује. Пожуримо! — рече Груја.  

Валови магле промицали су покрај нас. Разреде се, затим се опет згусну. Обузе 
ме немир. Над нама је светли застор магле, и сунце само што није пробило. Сетих се 
оних речи: „Чувај се магле.“ И ова магла учини ми се као нешто живо, подмукло, 
злобно, и као да се игра нашим животима. Сад се још више разређује, видим супротни 
брег као кроз неку копрену. Од неког лудог страха притрчао сам Груји.  

— Ваљда нас не виде, неће, неће — вели Груја, али некако сумњиво, бојажљиво. 
— Ипак, да потрчимо.  

А онај брег нараста и као да видим нечије очи, страшне, исколачене, поређане у 
читавом низу. Так-тук! Ћиу-фиу... врп, врп. У безумном страху, отворених очију, јурио 
сам бесомучно низ падину, уображавајући да ме нестаје. Трчао сам раширених руку, 
као да хоћу да прикупим маглу, да се њоме обавијем. Видео сам неке пањеве. Чујем 
људски жагор. Наједном сам се нашао међу неким војницима поред ватре.  

Даха нисам имао. Гледали су ме зачуђено. Неко упита:  

— Остадосте ли живи?  

— Са вама беше још један.  

Освестио сам се мало, и онда се окретох да видим где је Груја. Што ли је застао? 
Испрекиданог даха замолио сам оне војнике да виде зашто је застао. Двојица се 
дигоше. Магла се наново навуче и у овој шумовитој јарузи као да нас поклопи тама. 
Иако је било свеже, зној је капао са мога чела. Скидох шлем.  

— Је ли далеко одавде јуришна чета?  
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— Није ни близу. Али одавде имате саобраћајницу до тамо. Сигурно је.  

— А угледаше вас?  

— Ко?  

— Бугари.  

Све се то одиграло тако брзо да ја још нисам био потпуно свестан А гађали су нас 
са три стотине метара даљине. Забринуо сам се за Грују.  

— Ми чусмо кад припуцаше пушке, и угледасмо двојицу горе код камена. Али 
наиђе магла. Онај је вероватно настрадао. Бугари имају нарочите стрелце, који 
вребају.  

Ја се дигох да тражим Грују.  

— Наћи ће га она двојица. Не брините. А ако се магла дигне, не може му ни Бог 
помоћи.  

Гризао сам усне и ломио прсте. Један од војника је свакако приметио моје 
узбуђење, па да би ме утешио каже:  

— Шта ћете?... Рат је! — он повуче последњи дим из једне цигарете која му се 
била прилепила за доњу усницу. Затим је одлепи и баци у ватру. Прстима отклони 
остатак папира и онда штрцну између зуба, испред себе.  

— Ето иду! — рече један.  

Окренуо сам се. Она двојица носила су Грују. Притрчао сам.  

— Ништа, ништа, не брините — теши ме Груја. Али по тамним колутовима 
испод очију и дубокој бори између обрва, видело се да много пати.  

— Јеси ли рањен? — питао сам га.  

— Удари ме у ногу... Јаој, браћо, полако. — Он шкрипну зубима, и завали главу 
уназад.  

— Ево овде! — један од војника показа на чукаљ ноге.  

Вилични мускули су му подрхтавали. Груја се грчио и стезао песнице док су му 
одмотавали увијаче и скидали цокулу. Чарапа је била натопљена крвљу. Нађоше 
једнога болничара, који поче да му завија ногу. Груја се ипак исправи и поче да окреће 
главу као да нешто тражи. Онда скупи очне капке и главу завуче у рамена.  

— Лакше! — проговори болним гласом.  
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Ја сам му придржавао главу и миловао га по коси. Са напором сам задржавао 
сузе. Груја снажно уздахну и проговори:  

— Где је она торба?... Подај господину потпоручнику.  

И онда кад су га ранили, он се присећао торбе која му је остављена на чување.  

— Ах, мајку им њину, не бих жалио... да су ме ранили у борби. Али кучке убише 
ме мучки... Кад падох... ја сам се притајио и направио као да сам мртав... Знам ја њих... 
Ни рањенике не остављају. — Он стеже моју руку. — Много сам се плашио за вас... Али, 
хвала Богу. — Он повуче моју руку својим уснама. Тргао сам руку и пољубио га у чело. 
Груји навреше сузе у очи: — Хвала вам... господине потпоручниче... Поздравите ми 
господина потпуковника, господина поручника Луку, господина потпоручника 
Војина. И све другове. И сећајте се вашег Грује... Опрошћавајте...  

— Грујо, ми ћемо се опет видети...  

Он ме болно погледа. Очи су му биле пуне суза.  

— Са штакама се не иде на фронт... Ваљда је мени тако суђено. — Он обори главу 
и погледа у ногу око које је била гужва завоја. Климао је тужно главом.  

Питао сам имају ли носила.  

— Боље је да причекамо до мрака, па ћемо га мазгом однети до завојишта. Ето 
видите, сада се магла диже.  

Време је било да кренем и ја. Извадио сам новчаник и понудио Груји неколико 
десетица франака. Он је одбијао, али ја му ставих новац у џеп.  

— Нека ти се нађе. А ово ћеш опет дати војницима који те буду однели до 
завојишта — рекао сам гласно да околни чују.  

— Не брините — говорили су готово углас, и усрдно прихватише Грују, да га 
принесу ватри.  

— То је дужност наша. Ето, и ми смо га извукли одозго „брез“ паре.  

Сетио сам се те и њима двојици дадох да поделе. Опростио сам се срдачно од 
Грује.  

— Куда треба да идем сада?  

— Ево, ја ћу ви покажем — рече један од оних који је снео Грују.  

Била је то некада густа шума. Сада су остали жалосни остаци искиданих, или 
зацепљених стабала. Парчад граната, упаљачи, шрапнели, целе челичне кошуљице и 
маса испаљених пушчаних чаура лежало је готово на свакој стопи. На свима странама 
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виделе се огромне рупе од експлозија разорних граната, које су негде избацивале 
столетна стабла тисовине.  

Наиђосмо на групу војника који су правили „шпанске коње“. Углављивали су по 
два крста за крајеве дугачке мотке. Слободне кракове крста спајали су летвама. Око 
ових летава обавијали су бодљикаву жицу.  

— То раде преко дана — објашњавао ми је војник — а ноћу их горе избацујемо 
испред рова.  

Оштар пуцањ допире, да изгледа као да ми неко изнад главе пуца. Или се тек 
зачује звизак куршума. Негде пред нама проломи се страшна експлозија, да сам 
тренутно застао.  

— Не бојте се! — теши ме вођа. — Бугарски мерзер. Он ретко омане преко рова.  

Мислим се, иди до ђавола и ти, и тај мерзер, који ме је готово пресекао овде, а 
тек шта ће би ти кад се нађем горе у рову. Паде ми на памет Груја. Тај се, вала, 
ослободио мука.  

Војник застаде.  

— Одавде можете комотно. Ево је саобраћајница.  

Магла се била сасвим дигла и свеж поветарац пиркао је. Пожурио сам да се 
дохватим саобраћајнице.  

Имао сам сада утисак као да шетам неком широком улицом. Био је то канал, у 
коме су се могле комотно размимоићи две мазге. Протезао се у цик-цак. Стране 
окренуте непријатељу биле су заштићене избаченом земљом. На извесним 
одстојањима налазиле су се у бочним зидовима дубоке јаме, као јазбине. Ту су се 
вероватно скривали пролазници, у случају изненадног бомбардовања. По дну је било 
набацано камење, да би се при кишном времену могло ићи.  

Чујем неко звецкање и топот. Иза једне окуке сретох војнике у шлемовима, који 
су за собом вукли мазге. Озбиљни и мрачни, поздрављали су ме нехатно.  

Гр-у-у!  

Прибио сам се уза зид. Срећом не беше никога да ме види. Ослушкивао сам. 
Затим сам обазриво пошао, гледајући да ли има у близини оних рупа са стране... Шта 
га знам! Овде сам први пут. Сетио сам се речи Лукиних: „Ко се чува, и Бог га чува“. А 
сигурно је да и те рупе нису, од беса копали. Срео сам четворицу пешака, који су 
носили велики број чутурица.  

— Је ли близу јуришна чета?  

— Још мало, па прва лева саобраћајница.  



АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ                                                                                                

СРПСКА ТРИЛОГИЈА КЊИГА ТРЕЋА         88 

— Видећете, где истоварују муницију.  

Идући лагано, чуо сам неке чудне звуке... развучене и тужне, што у мојој свести 
изазива сећање на широко поље обасјано сунцем, кроз које протиче тиха река... А на 
обали пландује стадо.  

— Гру-у!  

Застао сам престрављен и погледао у небо. Чујем звуке песме:  

Ој Мораво, ој Мораво,  

моје село равно...  

Навреше ми сузе. Пожурио сам. Иза једне завојнице угледах малога пешака у 
шлему, са фишеклијама око паса, где седи на једном камену и свира у свиралу. Поред 
њега лежале су пуне чутурице са водом. Враћао се у ров, па сео да се одмори и 
присетио се родног краја.  

Кад ме угледа, он стави свиралу у џеп и дохвати чутурице.  

— Одакле си, друже?  

Он заузе став „мирно“ и погледа ме доброћудно.  

— Господине потпоручниче, ја сам из Влакче, срез јасенички, округ 
крагујевачки.  

— Шумадинац?  

— Јесте, господин потпоручник.  

— А ти свираш, свираш.  

Он стидљиво обори главу.  

— Па... помало... тако.  

— А зар се не плашиш да те чују Бугари?  

— Свирају и они.  

— И тучете се.  

— Па јес’, рат је — и насмеја се.  

Говорио је доброћудно, без страха, као да је на својој њиви, где чува стадо. 
Застао сам да предахнем и тада сам га погледао. Лице му је преплануло од ветра. У 
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очима му се огледа наиван израз. Пре је личио на неког марљивог чувара, који савесно 
обавља своју дужност, него на ратника.  

— Имаш ли извештаја од куће?  

Преко његовог лица пређе сенка туге. Одговори ми једним крајем усана:  

— Немам.  

Већ чујемо неки жагор људи. На једном проширеном простору угледао сам 
војнике, који су са мазги истоваривали бомбе рововских топова. Пешаци су товарили 
на леђа ове огромне гранате, са крилима окренутим уназад и носили их кроз уске 
саобраћајнице до топова. Међу војницима угледах и поручника Косту „Турчина“.  

— Жељо жива! — узвикну кад ме угледа и приђе да се поздравимо. — Откуд ти 
залута овамо? А ја чуо да си ти умро.  

— А ја сам чуо да си ти погинуо...  

— Ај, до врага! Наравно, не можеш да чујеш да сам се оженио и стекао кућу, већ 
само тако нешто. — Једна мазга баш тада диже главу и поче да њаче. — Удри је, сунце 
јој њено! — Викну Коста и сав се нарогуши. — Јесам ли вам сто пута казао да ми те 
џукеле, мазге, не изводите овде! Јеси ли чуо, поднаредниче? — и унесе му се у лице. 
Онај само затрепта очима. Коста мљасну устима као да нешто псује, па се окрете мени: 
- Тако, бога ти, сакупили ми овде пре једно десетак дана пет мазги. Па кад су зањакале, 
као на неком вашару, славу им њину, хтедосмо сви да изгинемо од мерзера. Где си 
пошао?  

Рекао сам му. Он ми показа саобраћајницу, која се пружа право до јуришне чете. 
На растанку позвао ме је да га посетим. Каже, није далеко.  
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НА ЛЕЂИМА ЈЕЖА  

 

Iшао сам уском, кривудавом саобраћајницом, дубоком толико колико је 

човек висок. Са стране је штрчало црвенкасто камење. Био је то велики напор да се 
продре онолико дубоко у стеновиту подлогу.  

Наиђох на место где је у ивицу ударила. разорна граната од мерзера, па је 
експлозијом проширила канал да би се и кола могла сместити. Около је било 
разбацано камење. Преломи стена били су свежи, што ме подсети да сам сада и ја на 
домаку тога мерзера. Пожурио сам да бих се дочепао неког заклона. Пео сам се на све 
већу висину и хоризонт се нада мном ширио.  

Близу сам врха. Хтео бих да се окренем и видим како изгледа позадина са овога 
места. Али бојазан од мерзера гони ме стално напред и, већ задихан, готово се сударих 
са једним војником.  

— Где је командир чете?  

— Прошли сте.  

Наопако.  

— Како! — узвикнуо сам запрепашћен, јер сам претрнуо од помисли да сам 
могао тако и на врх да изиђем.  

Пошао сам за војником. Недалеко од места где смо се срели он застаде и показа 
ми на један узан прорез са стране.  

— Сиђите овуда.  

Једва сам се провукао и почех силазити као у неки лагум. Нада мном у висини 
остала је уска трака неба. При дну наиђох на дебела храстова врата. На њима се 
налазила скакавица, која је била запета за ексер. За њу је привезан канап који је био 
провучен кроз једну рупу на вратима и висио слободно изнутра.  

Закуцао сам на врата. Нико се није одазвао. Подигао сам скакавицу и отворио. 
Запахнула ме мемла. Према слабој светлости угледао сам дрвени сто, чије су ноге биле 
пободене у земљу, а иза стола кревет од дасака, застрвен шареним ћилимом. На 
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кревету је лежала једна мачка! При светлости, и од лупе врата, мачка се протегли и 
умиљато изви на леђа. У једном углу била је прислоњена пушка, а на земљи је расуто 
неколико бомби. Све сурово и хладно. Само је мачка уносила неку интимност у ову 
подземну јазбину. Позвао сам онога војника. Он се одазва:  

— Иди реци командиру да је дошао артиљеријски осматрач.  

Вратио сам се опет у земуницу. У стању сам био да све схватим и разумем, чак и 
то зашто сам ја упућен овде. Али ми никако није ишло у главу откуда ова мачка у 
пешачким рововима. Помиловао сам је. Мачка се опружила и почела да преде. 
Обузело ме неко детињско расположење, те сам се сагао и прислонио своје лице на 
њену мекану длаку. Завидео сам овој мачки на срећи и спокојству. Али зачуо сам 
нечије кораке. Придигао сам се и ставио шлем на главу...  

На вратима се указа висока и витка прилика, светлих очију и танких бркова. 
Придошлица на себи није имао официрских знакова.  

— Капетан Стојановић... Драго ми је. Изволте сести — и показа ми на кревет. Он 
дохвати један сандук од муниције, стави га на бок, и седе. — Дакле, ипак, упутили су 
осматрача...  

— Мени је речено да ћу од вас примити директиве. Извините... Ви сте командир 
јуришне чете?  

— Да. Ви сте сад у рејону јуришне чете. — Он ме, учинило ми се, погледа 
значајно, као да је хтео да види утисак тих речи на мене. Ја сам га нетремице гледао, 
док сам руком, више несвесно, миловао мачку, која је лежала поред мене. — Ето 
видите, имамо и мачку.  

— Откуда она овде?  

— Пре мене становао је овде командир једне чете. А на овоме положају има 
тушта и тма пољских мишева. Једном, кад је спавао, миш му прегризао уво. А и мене 
су ујели за прст — командир ми показа ожиљак на великоме прсту леве руке. — И он 
прати војнике у село да му нађу мачку. Кад је он отишао, оставио ми је њу у наслеђе. 
Она је сада мој друг.  

Оставио сам мачку и наслонио се на сто. Командир укрсти прсте и рече:  

— Ево, дакле, зашто сам ја тражио осматрача... Овај се положај назива Јеж. 
Управо, ми се у правом смислу налазимо на леђима јежа. Туку нас бомбама, мерзером 
и свим осталим оруђима. И нико се овде није могао дуже задржати. Смењивале су се 
чете, јер су губици свакодневни. Сва наша артиљерија тукла је тај мерзер, и нико му 
ништа није могао. Од пре осам дана дошли смо ми овде. И ја сам се решио да се сада 
разрачунам и са њиховим бомбашима, и са тим мерзером. Терен смо извидели... У 
висини њихових ровова налази се једна огромна стена, и иза ње је постављен тај 
мерзер. Решили смо да једне ноћи извршимо препад ножевима и бомбама.  
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Мене подиђе неки жмарац низ леђа, а очи као да ми се замутише. Запитао сам 
га застрашено:  

— А шта ћу вам ја ту?  

На једном крају усана капетана Стојановића јави се једва приметан, ироничан 
осмех:  

— Сасвим, сасвим, вас нећемо водити. Ви ћете из рова руководити баражном 
ватром артиљерије када се ми будемо повлачили. У току сутрашњег дана ви ћете 
регулисати ватру пете пољске и четврте брдске батерије на простору између наших и 
њихових ровова.  

— Колико је далеко?...  

Грр-у-у!  

Дохватио сам се бесвесно за сто и мало подскочио. Срце ми је снажно ударало. 
Али наједном сам се застидео. Хтео сам да наставим одмах наш разговор, али сам 
тренутно заборавио шта сам хтео рећи.  

— Ево, то је тај мерзер — командир изиђе до врата. — Где удари?  

— Позади другога вода — зачу се глас одозго.  

— Дојади нам. Али, пресешће им.  

Говорио је прибрано као да су тамо немирна деца коју ће он штапићем умирити. 
Ја сам се непрестано мучио да се сетим шта сам оно хтео питати. А знам, било је 
важно. Али је утисак од ове експлозије био толико снажан да ми је моментално 
истерао све мисли из главе. Онако помућен, чистио сам земљу што је приликом 
експлозије пала на сто.  

— Питате, колико је одстојање?  

— Ах, да! — подсети ме наједном.  

— Бугарске објавнице далеко су од наших педесет метара. А њихови ровови, и 
тај мерзер, тако... сто, сто тридесет. Можемо изићи да вам покажем.  

Командир је ишао напред, а ја за њим. Изишли смо у главну саобраћајницу. 
После једно двадесетину метара пред нама се указа попречан ров, дубок до висине 
човека. Кроз прорезе на избаченој земљи, налазиле су се пушкарнице. На одстојањима 
лежале су пушке, чији су бајонети штрчали кроз пушкарнице у поље. По дну рова, 
била је расута слама која је била доста угажена.  

— Овде је наш главни ров — командир ме дохвати за рамена. - Кад сте у рову, 
пазите да сте увек између отвора, јер они отуда мотре.  
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— А где су војници?  

— Они су у заклонима под земљом, јер мерзер свакога часа гађа.  

То може и сад да нас снађе — сетих се, али не рекох ништа командиру.  

— Оно, истина — говорио је командир, као да хоће мене да умири — не погађа 
свако.  

Погледао сам у настрешницу, да бих јој одмерио јачину.  

— Али јасну прегледност имаћете тек са објавнице.  

Шта ме снађе — мислио сам. Као неко послушно ђаче ишао сам за командиром, 
тешећи се да је и њему, ваљда, живот мио као и мени. Од рова се одвајала уска 
кривудава саобраћајница и протезала се још даље напред. Учинило ми се да смо 
зашли бескрајно далеко и замало да упитам куда ме води. Али пред нама се указа мало 
проширење, где је стајао војник у пуној ратној спреми.  

— Шта има ново? — запита командир полако.  

— Завезали су још два звонцета — одговори стражар, исто тако тајанственим 
гласом.  

— А-ха, да видим.  

Стајао сам беспомоћно, и као да ме је обузимала нека вртоглавица. Увиђао сам 
да сам на граници својих моћи и ако би се нешто десило, не знам како бих се снашао.  

Командир се одмаче.  

— Приђите да видите.  

Пред мојим замагљеним очима појави се нека гужва, читав сплет од жица и 
гвоздених шипки, испреплетаних толико густо да се између њих ни змија не би могла 
провући. Овде-онде рупа. Између жица израсла трава. Прва је мисао била: овуда 
Бугари не могу лако да прођу. Ово ме сазнање мало охрабрило. Гледао сам кроз уски 
прорез смелије. Између наших и бугарских жица налазила се кратка зараван. Њихове 
су жице исто тако замршене као и наше. Позади жица, с оне стране, било је неколико 
ровова... На педесет метара. Онда иза ровова објавница пружала се мало заобљена 
чистина, на којој је било нагучено камење, као бодље у јежа. На крају тамо видели су 
се бугарски ровови, и отуда су зјапиле пушкарнице.  

— Видите ли ону огромну стену лево? — пита командир.  

— Да. Изгледа као нека мања кућа.  
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— Иза те стене сместили су два топа. А сад да вам објасним. Када будете 
регулисали ватру батерија, треба да удесите тако да се наши шрапнели распрскавају на 
двадесет метара испред њихових ровова.  

Схватио сам... Али ми је чудно било, зашто је земља испред ове наше објавнице 
толико разривена, као да је неко орао. Запитао сам командира.  

— Њихова стражарећа одељења излазе ноћу, и бацају бомбе на нашу објавницу. 
Дању их нема.  

— Зашто?  

— Зато што им нисмо дозволили да ископају саобраћајницу од њихова рова до 
оне објавнице, као што смо ми ту радили. И они могу само ноћу да приђу. У зору се 
повлаче. Али ипак, ми их и дању држимо под оком... Одвешћу вас сад на још једну 
објавницу. Можемо.  

Мислио сам, доста ми је и ово што сам видео. Али то не могу, и не смем да 
кажем командиру. Причало би се по целој Моглени како се артиљерац уплашио.  

Враћајући се, погледао сам у нашу позадину. Учинило ми се као да видим и 
нашу осматрачницу на Катунцу, и сетио сам се своје земунице... А овде је живот стално 
у смртној опасности. Чудим се овим људима како они не зазиру много од смрти. Да ли 
је код њих урођена храброст, или висока свест о дужности?...  

— Лезите! — викну командир.  

Прућио сам се по земљи. Он само чучну. Страховита експлозија запара земљу, и 
камење прелете преко наших глава. Дах ми је стао. Дрхтим, па ми дође да му кажем: 
не могу више да глумим храброг човека. Доста ми је и ово што сам видео!  

— Ето, тако, по цео дан — говорио је мирно командир. — Мораћемо да му 
смрсимо конце што пре. Овако се више не може.  

Дакле, и њима је тешко, мислио сам. Осетио сам неко задовољство због свога 
страха... У близини нашој учесташе пушчани пуцњи. Куршуми су фијукали. Командир 
је ишао усправан кроз сплет од ровова, затим окрете опет у правцу одакле је допирао 
прасак пушака. У висини раније објавнице наишли смо сада на другу. Војник на 
стражи и не окрете се већ је и даље мотрио кроз уски прорез, држећи чврсто 
пушкомитраљез.  

— На шта гађаш? — запита командир.  

Војник окрете хитро главу да види ко пита, па, гледајући и даље кроз 
пушкарницу, одговори:  

— Избацују земљу, па гађам тамо.  
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— Пази добро! — рече командир, тапшући га по рамену.  

Када смо силазили, питао сам командира откуда је малопре знао да ће 
наступити експлозија.  

— А, то да вам објасним. Ви сте навикли на прасак топа. Међутим, овај њихов 
рововац има пуцањ... као када би неко ударио јаче чекићем о даску.  

Командир ме је поучавао као ђака, али без ироније, која је иначе својствена 
пешацима кад разговарају с артиљерцима. Ишао сам послушно за њим. Следовао сам 
му са пуним поверењем. На његовом лицу оцртавала се добродушност, а по светлим и 
проницљивим очима могла се увидети извесна култура и интелигенција.  

— Господин капетан је активни официр, или из резерве?  

— Учитељ. За време мира учим децу како се рукује оловком и пером, а за време 
рата пушком и бомбама — говорио ми је идући стално напред. - Уосталом, данас смо 
сви једнаки. Бранимо отаџбину.  

Погледао сам га у врат, и паде ми у очи велики ожиљак. Зар му није доста — 
сену ми кроз главу.  

Командир пређе главни ров, и поче се спуштати једном стрмом саобраћајницом. 
Застали смо наскоро пред неком подземном пећином, три, четири метра под земљом.  

Изнутра је допирао тежак задах масти, коже, људског зноја, све измешано са 
мирисом земље. Моје су се очи једва привикле на полутаму. Свуда наоколо, на малом 
постољу од дасака, застрвеном папрати, лежали су војници један до другога. Неки су 
били свучени, али је већина обучена и са фишеклијама око појаса. Испод глава 
ставили су своје ранчеве.  

Кад уђосмо, четворица се придигоше. Остали су спавали.  

— Останите! — нареди им командир.  

Још као дете читао сам негде како се спроводе тешки осуђеници на нека далека 
острва. Трпали су их у мрачне кабине бродова стиснуте једне уз друге. Та представа 
веза се наједном за ову стварност.  

Командир ми рече:  

— Овде је заклон за двадесеторицу. Преко дана се одмарају. Петорици је 
дозвољено да се свуку, а остали су у пуној ратној спреми. — Онда се обрати једном 
војнику: — Како се сад осећаш?  

Војник устаде.  

— Мало ми трне раме. Али, добро је...  
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— Приликом експлозије мерзера, полети један камен и удари га у раме. Пет 
дана није могао да креће руком. — Командир се окрете војницима: — Па хоћемо ли да 
се разрачунамо са тим мерзером? Ево, дошао нам је и артиљерац да нас помогне.  

— Вала, господине капетане, досади ни кљуцање по цео дан...  

— Како ви наредите — одговара други.  

— Да ми је да му сручим једну бомбу у цевку, па шта буде са мном.  

На средини заклона висило је једно велико звоно. Сигурно преко нега објављују 
време рада, мислио сам. Командир примети шта посматрам, па ће рећи:  

— Ово је звоно преко жице у вези са објавницом. Ако стражари примете неки 
покрет код непријатеља, они одозго зазвоне за узбуну и ови одавде истрчавају у ров.  

На улазу се појави један војник са џаком.  

— А, је ли хлеб? — запита командир.  

— Како је са исхраном? — питао сам.  

— Док нисмо ископали саобраћајницу која води у нашу позадину, било је, 
богами, тешко. Храну су добијали само ноћу. Сада је већ исхрана редовна.  

— Господине капетане, каже комесар да ће ни даје месо сваки други дан, јербо се 
јавила болест... „фрки-фрки“.  

Командир погледа у војника, онда у мене, па се насмеја.  

— Знате на шта мисли?... Мисли на болест „бери-бери“, која долази услед 
једностране исхране месом. Јест, знам, јавили су ми телефоном. — Он се обрати мени. 
— Војници су почели у последње време да поболевају све чешће од те болести. Зато ће 
нам од сада давати више зељасту храну.  

Командир пође, али на излазу застаде.  

— Јесте ли направили платнене ципеле?  

— Јесмо, господине капетане.  

Идем за командиром и мислим за шта ли ће им те платнене ципеле кад у 
саобраћајницама штрчи шиљато камење.  

Командир успори ход, говорећи ми:  

— Оваквих лагума на моме одсеку има десет. Унеколико смо заштићени... Сада 
још само да вам покажем земуницу мога водног наредника. Ту ћете и ви становати.  
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— А зар немате кога официра?  

— Имао сам једнога, али је он пре три дана погинуо. Изишли су увече из рова и 
почели да намештају жицу. Бугари осете и припуцају. Мога водног официра убију, и 
једнога војника ране.  

Иако је командир давао утисак душевнога човека, говорио је о смрти свога друга 
некако хладно, као и да није реч о живу човеку, с ким је јео и пио, а који је сада мртав. 
Али командир као да одговара на моју мисао, настави:  

— Он је већ пети водник кога губим за последњу годину дана.  

Смрт је дакле овде свакидашњи догађај.  

Ишли смо кроз читав сплет саобраћајница, као кроз какав мравињак, и нађосмо 
се опет пред једним лагумом.  

Са окренутом главом према отвору, зачешљане косе уназад, у кошуљи са 
заврнутим рукавима, лежао је на кревету од дасака наредник водник, и читао једну 
књигу. Скочио је са кревета и погледао нас готово буновно. Сасвим лежерно изговорио 
је своје име:  

— Драган Спасић.  

Онда је погледао у мене, затим у командира, као да очекује неку заповест, 
приправан да је изврши одмах.  

— Спасићу, довео сам вам „цимерколегу“.  

Он ме погледа и на његовом лицу јави се детињски осмех.  

— Молим...  

Командир се обрати мени:  

— Сад... како сте вешти, сместите се.  

— Има, има довољно места. Нас двојица ћемо овде — и Драган показа на даске 
— посилни ће доле.  

— Е, тако. Хајд, сместите се, а ја одох да наручим каве, па дођите код мене.  

Овакав срдачан пријем, ови дубоки заклони, све ме је то мало ослободило. Ове 
људе из јуришних чета замишљао сам као нека чудовишта, обрасла у браде. А 
наредник, међутим, има нежно, потпуно избријано лице, и косу зачешљану „а 
l'embuѕqué“.  
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— Пошто ја ноћу морам да се дижем, то лезите ви уза „зид“ — реч ми наредник 
Драган. — Имате ли ствари?  

— Остале су ми у земуници код командира.  

— Слушај — обрати се неком, који је стајао у мраку — трчи горе и донеси.  

Тек сам тада приметио његовог посилног.  

— Шта читате ово?  

— „Злочин и казну“, од Достојевског.  

— Ви сте ђак?  

— Студент права...  

— Откуда ви овде?  

— Неко мора бити...  

— Знам... али јесу ли вас одредили, или сте добровољно дошли?  

— Колико нас год има овде, сви смо се добровољно јавили... Нас сто осамдесет. 
Претходно смо били на курсу, па су нас упутили на један сектор десно. Од пре 
неколико дана налазимо се овде.  

Заћутали смо. Мрак се почео спуштати. Пушчана паљба је све чешћа... Ја сам се 
и раније дивио пешацима, али сада као да сам наишао на нове, мени непознате људе. 
Они живе својим животом... Да ли је та смртна опасност драж њиховог живота или је 
код њих развијена нека висока свест о дужности, која је непозната онима у позадини. 
Не дају утисак авантуриста... Сви имају блага, интелигентна лица, примирена, готово 
ледена. Таман хтедох да га запитам за разлоге који су га навели да се јави у чету која је 
унапред жртвована, кад се појави војник са мојим стварима.  

— Звао вас командир на каву — рече улазећи.  

— Имате ли покривач?... Е, онда оставите, па ће мој посилни разместити. 
Изволте.  

Напољу нас запахну хладан планински ваздух. У саобраћајницама срели смо 
куваре са казанима. Они се прибише уза зид, те морадосмо да прескочимо казан. 
Осетио сам мирис пасуља. Хтео сам и да загледам у казан, али сам се сетио мерзера, а 
саобраћајница је откривена, те сам пожурио да се што пре склоним. Да не бих 
погрешио пут, пропустио сам Драгана напред. Нешто лупи... Претрнуо сам и прибио 
се уза зид. Драган је ишао мирно, руку завучених у чакшире. Потрчао сам за њим.  

— Седите, господо — и командир нам показа кревет.  
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Драган узе мачку и поче да је чешка испод врата. Она завали главу и зажмире.  

— Донеси шољицу потпоручника Драгомира — рече командир посилном. — У 
њему смо изгубили доброг друга. Али умро је лаком смрћу. Стајао је изнад рова — 
командир се обрати Драгану. — Знате ли, контролисао сам после. Привукао сам се до 
жица и посматрао наш ров. Тачно... Види се. Ми смо најистакнутија тачка...  

Грр-у-у!  

—... Они су са њихове објавнице видели лепо његову силуету према звезданом 
небу и узели на нишан. Ударило га посред срца. Пао је са рукама у џеповима од 
чакшира. Када су га војници после нашли, учинило им се као да спава... Изволте, 
господо, служите се.  

Руке су ми лако дрхтале, те сам једва прихватио шољицу. Уверавао сам себе да 
оволика моја малодушност долази свакако од болести и да ћу се најзад и ја 
привикнути. Али они су били хладни као стена.  

Наиђе поднаредник са једном цедуљом за требовање бомби и муниције. На 
његовом лицу видео се осмех.  

— Шта ти је толико смешно? — пита га командир потписујући требовање.  

— Удари сада мерзер горе и један камен, оволики, тресну у порцију онога 
Милована из Житковца. Све му разли пасуљ по лицу и оделу. Ето га горе где се јада: 
„Волео бих да ме је ударио у леђа, него што ми просу вечеру.“  

И командир се насмеја.  

— Слушај, вечерас појачана опреза. Скрени пажњу људима, а то учините и ви, 
Драгане, на бугарски ров код оног краставог камена, где су почели да копају 
саобраћајницу.  

— Разумем!  

— Ракетле што чешће. У међувремену бомбе на њихове објавнице.  

И док позадина лупа главу решавајући тактичке задатке, дотле се сва та њихова 
писања своде овде, у првој линији, на две реченице, и једно: „Разумем!“  

— Интересује ме, господине капетане, какви су вас разлози руководили да се 
пријавите добровољно за командира јуришне чете? — питао сам командира.  

Он ме проницљиво погледа и поче да глади један брк. После кратког ћутања 
проговори:  

— Посматрао сам своје војнике, па сам исто питање постављао самом себи... Ви 
свакако знате да су сви војници јуришне чете нежењени и добровољци. Међу њима 
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има доста и таквих за којима нема ничије око да засузи. Са некима сам чак и 
разговарао...  

Видите... Сви се они могу поделити у три групе. Прво, — командир сави прсте и 
онда пружи палац — једни сматрају рат као неко животно опредељење. Сељак на 
пример оре, сеје њиву, гази блато. Наиђе град, и цео усев му потуче. Али он не ропће. 
Тако је ваљда морало бити...  

— А и шта би могао друго да ради! — додаје Драган.  

— Наравно. Из једне се коже у другу не може. Тако је ваљда опредељено... Пред 
тим неразјашњивим проблемом, он се мири и вели: судбина!  

— То су фаталисте...  

— Јест. Рат је, дакле, њихово животно опредељење, а смрти нема без суђена 
дана. — Командир се замисли, онда продужи: — Кад се сетим у каквим сам све тешким 
ситуацијама био, па изишао читав... човек то не може да објасни другим начином, него 
да каже: судбина. Нема смрти без суђена дана.  

— Ја у то не верујем... То је само пуки случај — вели Драган.  

— Случај?... Приликом одступања, тамо још код Смедерева, кренемо ми на 
јуриш. Дочека нас немачки митраљез. Војници су падали као снопље. Кад дође ред на 
мене, он прекиде. Онда један скок, и настави даље. Обазрем се. Око мене сви мртви. 
Нагнем да бежим. Он поче да гађа мене, куршуми су прштали около, али ја се дочепах 
рова жив и здрав. Е, је ли то случај?  

— Знам. Али ако ви сматрате да вам није суђено да погинете данас, онда, молим 
вас, изиђите на ров испред њихових објавница.  

— Ех... није него, знаш... Човек тада излази изван оквира онога што му је 
опредељено. Чак и наш народ каже: „Не играј се са судбином!“... Човек здраве памети 
тако нешто неће да уради.  

Командир сркну каву, а затим настави:  

— Друго... Има прилично велики број војника који рат сматрају за своју 
дужност. А дужност је висока етичка појава којом је прожета велика већина нашега 
народа. То је присна увиђавност једног члана према другом, или према друштвеној 
заједници. И зато ја сматрам да је погрешно мишљење многих, који верују да смо ми 
по рођењу ратнички народ. Не!... Није истина! Они извршавају само свесно и савесно 
примљену обавезу да бране своју заједницу, своју отаџбину. Ван тога, они не желе да се 
туку ни с ким. Код многих, овај појам није јасно изражен. Они магловито пре-досећају 
да тако треба да буде. Такви су обично најинтелигентнији. Има их који се свесно 
жртвују. Такав је овај наш Драган.  

— Хвала на комплименту! — смешка се Драган.  
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Командир се обрати мени:  

— Изложићу вам његов случај... Дошло је наређење да се упути у Француску, где 
треба да заврши школу. И ја сам хтео пре два дана да га разрешим. Ни да чује... Каже, 
чекајте, да извршимо јуриш на овај мерзер...  

— Дозволите, господине капетане: наредба је пала у незгодно време. Већ четири 
дана припремамо војнике за тај јуриш, и сад, уочи самога напада, ја треба да се 
повучем у позадину...  

— Ама, путујте ви...  

— У данашњем времену наша је прва дужност...  

— Јесте ли чули?  

Махнуо сам главом. „Нов свет“ — паде ми на памет.  

— Хајде донеси вечеру! — окрете се командир посилном.  

Ми се подигосмо да војник размести судове. Случајно, у мраку, нагазио сам на 
бомбу и тргао сам се, као да сам змију отровницу додирнуо... А над нама су пушке 
праштале. У близини негде припуцаше топови. Војник припали слепи фењер, али 
ипак, зарад сигурности, затвори врата. Сад смо били као у гробници. Да бих растерао 
мучне мисли, запитао сам командира за ону трећу групу војника.  

— А—ја!... Јест. У трећу групу долазе они за које би се могло рећи да су 
авантуристи. Ако је војник, он мисли да ће са овога места најлакше доћи до пљачке. 
Ако је официр, за њега постоји само фронт и варијете. Средину не подносе. Са 
положаја одлазе право за Солун, где се не трезне по неколико дана. Направе тамо масу 
скандала и враћају се право у своју земуницу, као да је ту њихова права и једина кућа. 
Као кад весели људи промене локал...  

— Али они за време мира не успевају — додаде Драган.  

— Изгубе се. У нормалним приликама за њих нема хлеба. Гоњени унутарњим 
немиром, они се лаћају разних послова, а ниједан не свршавају. Незадовољни су. 
Протестују, све критикују, све им нешто смета. Најзад, сломљени годинама, тону у 
свакидашњи живот као џандрљиви старци... Али за време неких метежа, они су на 
челу. Они су ти који воде, али им у последњем моменту преузимају вођство други.  

Вечерали смо неки охладнели паприкаш, коме се на површини ухватио лој. 
Паде ми тада на памет како би ове порције код Луке летеле низ падину... Али команир 
и Драган јели су мирно. Командир је вадио велике комаде меса и бацао мачки испод 
стола.  

— Добро, господине капетане, ви расподелисте нас добровољце. А шта мислите 
за остале трупе? — запита Драган.  
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— Постоје исте групе и тамо, само са додатком две нове. Прва...  

— Односно: четврта.  

— Да, четврту групу чине они који... немају куд. Хоће, неће, мора... Врше свој 
посао савесно, јер иначе биће кажњени... Дисциплина, параграфи, преки суд, смртна 
казна... Овамо, онамо, приклоне главу и „лежу на руду“. Они пуцају, да не буду 
убијени. Они сањаре о својој кући и чезну за животом. Сматрају за највећу добит ако 
их лако ране, те се тако дочепају позадине. За то време не мисле они на рат, као да се 
више никада неће вратити у ров. А кад им истекне боловање они ошљаре дан-два уз 
пут. Али ипак стижу најзад пред жицу...  

— Број таквих је, сигурно, највећи — каже Драган.  

— Разуме се. Волео бих да видим тога коме је мило да погине. Али, тек, било 
овако, или онако, посао се врши.  

Запитао сам командира за пету групу.  

— А... они су цвећке позадине. Забушанти. Срећом, те њихов број није велики... 
Ни онима из четврте групе није рат толико мио. Али је у њима развијена савест, и у 
душама својим носе светињу домаћег огњишта... Међутим, у забушантску групу долазе 
они способни, који сада маневрују по Француској, Италији, Швајцарској. Њима ништа 
свето није. Ни окупирана отаџбина, ни поробљена породица. Они немају ни части, ни 
поноса, ни савести...  

— Али они ће у мирној земљи водити прву реч — каже Драган.  

— На жалост, тако је... Господо, можемо на посао. Драгане, вечерас треба 
непрекидно бацати бомбе, да не би везивали за жице звонца.  

— А зашто везују звонца? — питао сам наивно.  

— Зато што се приликом напада не чује добро шкљоцање маказа, а звоно прави 
ларму. Онда у том правцу пуцају... Ви вечерас немате никаква нарочита посла, сем ако 
хоћете сами да видите како изгледа кад се бацају бомбе.  

Командир ме је тако љубазно нудио, као да ћу тамо гледати неку представу.  

— Врло радо! — рекао сам излазећи.  

Драган је отишао до војника. У заклону сам остао ја сам. Мрак је и ништа се није 
видело. Пипајући дохватио сам кревет и сео. Изван земунице чуо сам ударе 
поткованих цокула наших војника, који су некуда одлазили. Сигурно сада поседају 
ровове. Опет ме мучила осамљеност. Иако сарађујемо на истом послу, артиљерци се 
тешко привикавају на овај живот међу пешацима. Или је то ваљда страх од смртне 
опасности. Падоше ми на памет речи командира Стојановића: „Никоме није мило да 
погине“. Те и њима. Али су већ стекли навику, и лакше подносе... Хтео бих да креснем 



АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ                                                                                                

СРПСКА ТРИЛОГИЈА КЊИГА ТРЕЋА         103 

жижицу, али не знам докле допире светлост. Онда сам прилегао и слушам... Негде 
лево проломи се експлозија... Пушке праште овде, онде... Чује се фијук куршума. Како 
ли је онима на објавници?  

Имам утисак као да су се неке адске силе, пламене, искежене, убиствене и 
страшне поставиле горе, спремне да зарију отровне канџе... Напољу је ноћ... А 
командир вели: „Изволте да видите“... Чудно. Ти људи као да нису од крви и меса. А 
грозно је погинути, још у оваквој страшној ноћи... Бар да је војник поред мене. Сетих 
се Грује. Њега сада носе у позадину. Ослободио се мука.  

Лежим на кревету и сасвим изненада присетих се излагања командира о својим 
војницима. У коју ли категорију ја долазим... — паде ми на памет. Али моје су мисли 
сада немирне и никако да се приберем. У даљини трешти митраљез. Ватра се осипа 
целом дужином фронта. Наједном блесну светлост, млечна, бела светлост, да на зиду 
саобраћајнице угледах сваки камичак. Ракетла... Мрачан хоризонт блештаво трепти... 
Сенка као да нараста и саобраћајница као да тоне у понор... Тама. Так-тук, так, тук... 
Ду-ду-ду-ду--ду... Фи-у! Неко је силазио. Накашљао сам се да бих му ставио до знања 
да некога има унутра.  

— А, ви сте ту? — проговори Драган. — Зашто у мраку?  

Рекох му да не знам где се налази светиљка.  

Он кресну жижицу и из једног угла извуче фењер. Млитава светлост обасја 
предмете. На кревету сам угледао своје ћебе. Војник је набавио и неки јастук испуњен 
сламом.  

— Концерат почиње — рече Драган. — Ако вас интересује како бацамо бомбе?  

— О, дабоме — говорио сам усиљено прибраним гласом. Али толика њихова 
љубазност почиње већ да ме љути и плаши.  

Он седе на кревет и скиде цокуле. Испод кревета извуче неке платнене ципеле и 
навуче их.  

— Зашто ће вам те ципеле?  

— Да се не чује, и да се не бисмо клизали. Ми сада излазимо изван рова.  

Слушао сам некада како глумци пред излазак на бину осећају извесно 
узнемирење. Неки се чак и крсте. Али на лицу овога младића није било ни трага 
узбуђења, иако се излаже свакога часа да буде убијен.  

— Можемо — рече, затежући каиш шлема.  

Ишао је испред мене, лако, без шума. Ја сам се рукама придржавао за зидове 
саобраћајнице, да не бих лупио о неки шиљати камен. Ракетла блесну. Ја се сагох, као 
да се кријем од некога.  
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— Слободно, сад нема опасности. Саобраћајница је довољно дубока.  

Подигао сам главу, и очи ми засенуше од блештавог сјаја. Ракетла се спуштала 
лагано, толико споро да је изгледало као да се и не помера. Али негде у даљини 
опажам и црвену светлост. Они тамо траже помоћ артиљерије.  

Стигли смо у главни ров. Према светлости ракетле видим сада војнике, целом 
дужином, где седе и пуше. Сваки пети стоји и гледа кроз отвор пушкарнице. Ракетла се 
спуштала брже. Час свитне јаче, па замре. Околни предмети подрхтавају. Наједном 
утонусмо у мрак. Драган застаде.  

— Да причекамо док привикнете очи... Пст! Светомире, јесу ли отишли? — 
запита неког Драган.  

— Тамо су. Чекају вас — одговара онај из мрака. Драган се окрете мени:  

— Сад идемо на објавницу. Хајдете лагано за мном. Ако не видите држите ме за 
каиш. Онда се опет обрати некоме: — Чим чујете наше бомбе, бацајте одмах ракетлу. 
Пушкомитраљез нека добро пази!  

Ухватио сам га за каиш. Приликом овог непосредног додира осетио сам се мало 
примирен, као да је његова хладнокрвност прешла унеколико и на мене... Ишао је, 
чини ми се, журно. Газио сам несигурно и он ме готово вукао. Био сам савијен, јер ми 
је изгледало, ако се исправим, одлетеће ми глава. Драган наједном застаде, да сам 
налетео на њега. Био сам још увек сагнут.  

— Колико вас је? — питао је шапатом.  

— Четворица.  

— Ви станите овде. — Драган ме дохвати за рамена и приведе близу 
пушкарнице. Осетио сам на образу кундак од пушке, која је већ била истурена кроз 
отвор. Мало сам претрнуо. Пуцао сам из топа толико пута, али из пушке никада.  

— Ти, Чедомире, удари у жице, међу звонца, а нас двојица ћемо у њихове 
ровове... Хајд сад!  

Извили су се као мачке један за другим изван рова и бешумно полетели у ноћ... 
Нешто запуцкета, као оне дечје жабице, и онда се сручи читав пљусак страховитих 
експлозија. Стиснутих вилица и сав згрчен, стајао сам прибијен уза земљу. Дах ми је 
стао. Нешто се сломата покрај мене. За њиме други, трећи. Ракетла сину. Одонуд, из 
бугарских ровова, припуцаше пушке. Наш пушкомитраљез поче да штекће. 
Разнобојне ракетле наше и бугарске ринуше у густу тмину. Мерзер груну. Наш рововац 
десно као да заурла. Из објавнице бугарске допире јаук рањеника. Одбијено пушчано 
зрно језиво запара ваздух. Фи-у! Гр-р-ру!... Гр-р-у! — поче да туче непријатељска 
артиљерија по нашим пешачким рововима. Наши пустише црвену ракетлу. Бау-ћиу-
гру! — почеше и наши брђани да рију по бугарским рововима. Јаук допире и са 
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бугарских објавница, и из наших ровова... „Мајко... браћо!“ — разлеже се кроз ноћ. А 
небо као да је буктало од разнобојних пламенова.  

Имао сам утисак као да сам неповратно изгубљен, и да неће нико изнети читаву 
главу... Али при светлости ракетле видим каплара, који је баш сада бацао бомбе, како 
сасвим хладнокрвно за вија цигарету. Онда облизну папир, залепи и заврну крајеве. 
Његово лице је изгледало као саливено од челика. Ставио је цигарету у уста, и почео 
да пипа по џеповима. Извади кремен и припали цигарету. У бугарским рововима је 
неко јечао. Каплар повуче дим цигарете, жмирећи, потом испусти дим, и палцем руке 
показа у правцу бугарских објавница. Једна страна лица развуче му се у осмех.  

— Ова објавица има ноћас да нестане — говорио је више у шали.  

Паљба је малаксала. Ја сам се мало охрабрио, те запитах: хоће ли они опет да 
бацају бомбе? Мени је већ доста било.  

— Сад долазе други. Тако ћемо се смењивати целе ноћи.  

— Ено га један! — викну осматрач и дохвати пушку.  

Драган скочи.  

— Стој!... Остави га, рањен је.  

Престрављен, погледао сам кроз отвор. Побауљке вукао се бугарски војник ка 
својим рововима. Ракетла наново сину. Из ровова позади нас припуцаше пушке и онај 
се приклони земљи...  

Осећам како ми се вилице тресу, као у грозници. Сав сам дрхтао. Убише човека!  

— Ми смо готови — рече Драган.  

Ишли смо журно.  

У рову је Драган издавао наређења за даљи рад. Друга четворица требало је да 
иду. Ови остављају пушке и из једнога сандука узимају бомбе. Чујем да је једна 
разорна из бугарског топа ударила у настрешницу и двојицу ранила. Већ су их однели. 
Али све је то ништавно према ономе што сам видео горе...  

Чинило ми се као да нестајем. Пред очима ми је треперило од неке унутрашње 
напетости, па ме и слух напушта.  

Вратио сам се у земуницу. Посилни Драганов ми је помогао да скинем чизме. 
Сав клонуо спустио сам се на кревет. Војник ме покри. Обузела ме је нека зима, и са 
ужасом сам помислио шта ћу сад да радим ако ме спопадне маларичан напад. 
Посилни ми додаде кутију са хинином. Завалио сам главу на јастук и посматрао дебеле 
греде положене једна уз другу. Изнад њих, постављене су друге, али само попречно. А 
одозго је земља... И кроз тај моћан заклон као да видим онај леш на пољани.  
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Целе ноћи је грувало и земља ми падала на лице... Пред зору се смирило и 
Драган се вратио. Тада сам тек приклопио очи.  

Прошло је већ две године откако су се наши пешаци укопали на овоме месту. 
Људи су рили као кртице и већ је био израђен читав сплет од ровова, саобраћајница, 
траверза, лагума, као да ту живе примитивни људи, из преисторијског доба.  

Војници су већ навикли. Хране имају у изобиљу и људи би живели ипак некако 
угодно, да нема онога мерзера који по цео дан „кљуца“, као да неко длетом бије у 
главу.  

Дан је био свеж и сунчан. У рововима су остали само дежурни. Остали су 
спавали. Телефоном сам затражио четврту брдску батерију, која се налазила око 
четири стотине метара позади пешака.  

— О, „мистер“ — јавља се отуда командир. — Одакле говориш?  

Казао сам му.  

— А, ти си дошао због онога баража. То је иначе мој сектор. Елементи су готови. 
Ниси морао да долазиш због тога. Могао сам комотно и ја одавде... Слушај, да не 
бисмо одали нашу намеру, ја сада нећу гађати... Чујем, био си у Солуну, као болестан. 
Ако можеш, дођи данас мало до мене, да ми причаш...  

Наишао је командант пешачког пука, пуковник. Био је без еполета, а у руци је 
држао штап.  

— Одакле ћете осматрати? — запита ме.  

— Одавде, из рова, господине пуковниче.  

— А не, морате ићи на објавницу.  

— Али, ја исто видим и одавде.  

— Не знам ја... Имате ви артиљерци често обичај да разманете по нама. За мене 
ће то бити гаранција, да вас ставим на најистакнутије место. Ако вам се што деси, неће 
ми бити жао, јер сте настрадали од топова којима ви управљате.  

Објашњавао сам команданту како се сада даљина не цени одока, већ помоћу 
прецизних даљинара.  

— Не дам ја марјаша за те ваше справе, откада ми онај хаубичар удари у ров па 
ми које поби, које рани, једанаесторицу...  

Тај ми је случај био познат. Покушавао сам да одбраним командира батерије.  
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— Шта? — разрогачи очи командант. — Нећете ваљда да ми доказујете да је 
командант дивизије био крив за тај случај. Онде где ја намислим, хоћу ту да ми 
гађате...  

Било је узалудно да му доказујем како све то умногоме зависи од ратне 
муниције, која се сада ради на брзину. А услед дуготрајне употребе, ни оруђа нису 
више прецизна. Поздравио сам команданта и пошао на објавницу. За мном је ишао 
телефониста, који је одмотавао телефонску жицу.  

Ово неповерење командантово изазвало је наједном у мени неко неспокојство. 
Познавао сам добро технику артиљеријских оруђа и знао за природно растурање зрна. 
А између наших објавница и бугарских ровова нема више од седамдесет метара. Наши 
шрапнели треба да експлодирају негде на средини, дакле ту, испред саме наше 
објавнице. А пољска батерија гађа са даљине од хиљаду две стотине метара... 
Објавница се налази готово у обухвату оне просторије коју захвата природно 
растурање зрна. Али пешацима не вреди говорити. Они знају своје...  

Погледао сам кроз уски прорез на објавници. Непријатељске жице су на више 
места искидане, да су слободни крајеви жица штрчали навише. Бугарске објавнице 
биле су потпуно разорене. Наш војник на стражи рече ми да је ноћас бачено око сто 
двадесет бомби. Мало подаље лежао је леш оног бугарског војника.  

Ветар је дувао и уз цику струјао између жица. На фронту је била тишина. Ваздух 
је био прозиран и чист, а преко бугарских ровова видело се надалеко плаветнило неба. 
При косим сунчевим зрацима светлуцали су бајонети из бугарских ровова. Војник кога 
сам затекао на објавници седео је и, онако окренут сунцу, задремао.  

Дозвао сам командира пете пољске батерије.  

— Но хвала богу да се једном јавите — вели ми командир. — Ови из дивизије 
накачили су ми се на осматрачницу и непрестано питају кад ћу отпочети. За њих је ово 
разонода.  

Замолио сам командира да почне са што већом даљином и онда тек нека 
смањује одстојање...  

— Наређено ми је да обавим гађање са што мањим бројем метака, да не бисмо 
одали нашу намеру. Одстојање ћу мерити према великом камену иза кога је онај 
мерзер.  

Чекао сам неких четврт сата. Телефониста ми јави да ће батерија отпочети сада. 
Стајао сам наслоњен уз вертикални усек и гледао кроз челичну плочу избушену 
ситним рупицама. Из даљине допреше пуцњи и одмах се над главама нашим 
усковитла ваздух, оштро цикну и пред нама праснуше шрапнели. Три су пребацила, а 
један је експлодирао изнад велике стене. Извештавам о томе командира.  

Сад је требало скратити даљину. Али ова објавница је отворена према нашој 
позадини, и ја сам се стао окретати осматрајући где бих могао да се склоним. Казао 
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сам војницима да се прибију за зид, где сам и ја пришао. Нисам ни чуо пуцањ топа, кад 
непосредно изнад наших глава пуче шрапнел, и стотинама куглица се сручи међу 
жице. Остали су пали на средину између наше објавнице и бугарских ровова. Ветар је 
дувао према нама, и нанесе димове шрапнела изнад нас.  

Скренуо сам пажњу командиру да је један шрапнел експлодирао више моје 
главе. Молио сам да обрати пажњу, јер можемо лако ми да настрадамо.  

— Шта да радим! Елементи су за све топове били исти, па видите и сами. 
Морамо остати при овоме. Пустићу још само један, контролни плотун.  

Док сам разговарао са командиром, пешак изви главу и повика:  

— Ено га! — и сручи се у заклон, где се сав згрчи.  

Погледао сам га у чуду, питајући се шта му би наједном. Али од страшне 
експлозије заглушуше ми уши, и замало да испустим телефонску слушалицу.  

— Ало... ало... ало! — понављао је командир батерије. — Ало осматрачница.  

Једва сам се прибрао и јавио командиру.  

— Чујете ли ме?... Осматрајте!  

Позади нашега заклона куљао је дим.  

— Како га опази? — питао сам војника.  

— Како да га не видим, славу му његову, велико је кô прасе.  

Чују се топовски пуцњи. Димови шрапнела искитише пољану. Известио сам 
командира да је сада све добро испало. Паљба је прекинута и вратио сам се у главни 
ров.  

При повратку видим да је разорна граната мерзера ударила у место где се 
саобраћајница од објавнице спајала са главним ровом. Експлозија је направила 
проширење од два метра. Свуда наоколо лежало је разбацано камење.  

— Е, кад би хтео да нам овако скроз прошири саобраћајницу, добро би било — 
смеје се командир. — Јесте ли свршили посао?... Сад сте слободни до два часа, а тада 
дођите к мени. Добро би било да мало прилегнете.  

Рекох му како не бих хтео да узнемиравам Драгана, који целе ноћи није спавао. 
Желео бих да одем до наше рововске батерије.  

— А, до поручника Косте „Турчина“. Сила је то једна... Умирио је он Бугаре, да се 
живи не чују... Хајде, Станко, роде мој, одведи господина потпоручника до нашег 
рововца... Њега Бугари да ухвате, одрали би га живог. Поздравите га с моје стране.  
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Спустили смо се саобраћајницом до онога широкога канала, где су јуче 
истоваривали муницију. До овога места се доноси пешадијска и артиљеријска 
муниција коњима, хлеб и остале намирнице. а одатле војници на раменима разносе 
лево и десно.  

Ишли смо лагано уском саобраћајницом, која је била паралелна са главним 
ровом. Пели смо се све више. На страни према непријатељу била је набацана земља. 
Погледао сам на супротну страну, према позадини... На висини преко хиљаду и осам 
стотина метара, дизали су се таласасти брежуљци, на којима су смештене 
артиљеријске осматрачнице. Иако су изложене ватри непријатељских батерија, ипак, 
далека је то позадина. Не бије их у главу мерзер, не слушају звизак куршума и не 
плаше се изненађења из бугарских ровова.  

А тамо, у оној измаглици, налази се Солун. Мравињак људски... команданти... 
казамати...  

Преда мном је четинарска шума, сагорела и искидана од бомби и граната.  

Два света...  

— Шта мислите, господине потпоручниче — запита ме Станко — када ће се 
завршити овај рат? Две године гинемо на овим положајима, и ни маћи.  

Објашњавам му да исход рата не зависи од нас, већ од наших савезника. А они 
су моћни и силни.  

— Знам, али нас ће нестати — говори забринуто Станко.  

— А откуда ти у бомбашима?  

— Па, ка велим, да убрзам рат, не би ли једном отишли својим кућама. — Станко 
застаде. — Господине потпоручниче, довде је наш одсек. Одавде држе пешаци.  

Разлике нема. Ровови се преплићу, сливају и губе у подземним лагумима. 
Сретосмо војнике у пуној ратној спреми, где носе једног рањеника. Око његове главе 
налазе се груби, крвави завоји. Склонисмо се мало у страну.  

Чује се с некоје стране зврјање аеропланског мотора. У Могленској равници 
припуцаше топови и у висини угледасмо димове од шрапнела. Осмотрисмо и 
аероплане. Од њих смо бар на положају мирни.  

Станко окрете навише, ка рову. Чује се неки жагор.  

— Овде је земуница командира треће чете.  

Од саобраћајнице којом смо ишли спушта се стрм нагиб. При дну се налази 
отвор од земунице, где угледах тројицу. Сигурно су официри. Играли су карата. А и 
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шта би друго радили, кад су готово живи закопани. Не хтедох да им се јављам, већ 
продужисмо даље.  

Наишли смо на главни ров. Пушке прислоњене уз вертикални усек испред 
пушкарнице. На растојањима су стајали војници. Неки су били леђима окренути 
непријатељској страни, и као да су дремали. Други су посматрали кроз пушкарнице. 
Један је седео и од црвеног тисовог дрвета резао неку кутију. Имало их је који су били 
скинули блузе и требили се од вашију. Наиђосмо и на групу војника који су се нечему 
смејали.  

На врх мотке набили су џак испуњен сламом. Поврх њега направили су гужву од 
крпа, да личи на главу, а одозго ставили шлем. Један је полако дизао мотку, и шлем се 
помаљао изван рова. Около шлема прштала је земља од куршума из бугарских ровова.  

— Шта радите? — пита их Станко.  

— „3афркавамо“ бугарске стрелце. А никако да га погоде — говори један смејући 
се.  

Ишли смо погнути да би били испод висине пушкарнице. На извесном 
растојању наилазимо на попречне саобраћајнице, које одводе некуд у позадину.  

Пред нама се појави широко, четвртасто проширење, где угледасмо мали 
рововски топ. Војници су скочили да нас поздраве.  

— Где је господин поручник?  

— Ево, овуда.  

— Станко, сад можеш ићи — рекао сам и спустио сам се кроз стрми канал. На 
отвору земунице угледах Косту.  

— О... здраво друже — Викну радосно и лупи ме по рамену. — Милосаве!... Деде 
пусти једну салву, у почаст на-шега госта.  

Горе се зачу неко трупкање.  

— Какву салву? — питао сам га.  

— Не питај! Хајде да видиш.  

Молио сам га да не прави галаму. Доста ми је тога. Али он је ишао напред те се 
нађосмо код оног топчета.  

— Највећу! — наређивао је Коста.  

— Човече, дошао сам да на миру поседим. Остави, молим те. Што изазиваш 
ватру?  
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— Ти си под мојом моћном заштитом. Ни длака не сме да ти „фали“.  

Два војника су из једне рупе с тешком муком извлачила огромну бомбу, која је 
на задњем крају имала један продужетак као чеп а са крајњих обода бомбе пружали су 
се широки наставци као крила. Била је два пута већа од топовске цеви.  

Покушао сам још једном да одвратим Косту.  

— Удри! — наређивао је одлучно. — А ти гледај горе и ништа не брини.  

Граната излете и труну у бугарске ровове, као да је тамо треснуо гром. Коста се 
насмеја.  

— Шта велиш?... Не дам ја ове моје прангије за све твоје брдске топове. Ћиу-
зврц, ћиу-зврц!... Кингири мингири. А ово, бато, кад ролне, осећаш као да те диже у 
небеса. — Ха! — вели поносно Коста.  

Његово лице је озарено и ведро. Изгледа као да је тек сада нашао прави смисао 
своме животу.  

— Хајдемо!... Посилни!... Отвори ону моју паприкаш конзерву, и подгреј на 
баруту. Донеси чаше за вино, коњак.  

Земуница пространа и облепљена сликама голишавих жена, исечених из разних 
часописа. А на једноме зиду налазила се урамљена фотографија неке младе жене, која, 
опруженом десном руком, придржава крај вела, којим је обавијено њено тело. Пришао 
сам тој слици. „Un tendre ѕouvenіr, а mon Koѕta сhéгі... Daesy“ — писало је у једном углу 
слике. Погледао сам Косту. Разумео је мој поглед.  

— Женска и по!... Нашао сам је у Беас-кули. Друже, провео сам код ње шест дана 
и шест ноћи. Ја њој паре, а она мени слику. Али не жалим. Једва чекам кад ћу опет у 
Солун. — Размештајући чаше по столу: — Кад пођемо у Србију, други ће понети паре, а 
ја немам ништа више до те слике. Али... „Нек лаје, док траје. Кад нестане, нек 
престане“. Баш ме брига. Сто година нећу живети.  

— Иначе, како живиш?  

— Као цар. Не дај боже горе. Команданти ме не обилазе... Јер знаш... овде је 
вуна, вуна. На седамдесет метара су Бугари, па нека изволе. Кингири мингири!... Деде 
служи се — он накрете чашу са коњаком. — „Јамајка“ рум... Свиђа ти се?  

Он седе на једну троножну столицу, а ја на кревет од дасака.  

— Јаве ми пре месец дана да ће доћи да ме обиђе командант дивизиона 
артиљерије. Врши човек инспекцију... Знаш!... — Коста намигну, а потом запали 
цигарету. — А овде се код једног истакнутог митраљеза налази један коњички 
поручник. Али не од оних легалних. Пардон. За време рата нисам имао част да их 
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видим. Него један од оних, који је по казни преведен у пешадију... Кажу, није био 
погодан за позадину, јер је имао чврсту кичму... Ја, сунце им њино, јеси ли видео?  

— Не знам на шта мислиш.  

— Уместо да се ови наши положаји сматрају као места достојна људи од части, 
достојанства и карактера, они нас сматрају као последње вагабунде. Који год скриви 
нешто у позадини, они њега по казни на фронт. Само кад је у питању овај другар, 
коњаник, он је по појмовима људи, који живе у рову, частан човек. Ми смо га овде 
оберучке прихватили. Али позадина мисли да га је тиме казнила... Е, кад је таква и 
таква ствар, онда чекај, синко мајчин! — Коста превуче шаком преко лица. — Позовем 
овог поручника и нас двојица се договоримо... Кад су нам јавили да се приближује 
командант, он пусти митраљез, а ја распалим рововцима. Удри, удри, удри! Отпоче и 
бугарска артиљерија. Онда опаучи наша. Лом се направи. Од команданта ни трага, ни 
гласа.  

— Али како се са тим мире пешаци?  

— За пешаке је главно да ја пуцам. Да могу, терали би они мене и дан и ноћ, јер 
су тада једино мирни. Они тада спавају у рупчагама као кртице. Зато ме пазе као мало 
воде на длану. Слушај — обрати се своме посилном. — Иди реци некоме да позове 
поручника Рајка. Видећеш га сада. Није далеко.  

— Гађају ли Бугари?  

— Хм!... Дотерао сам их, па су сад као девојчине. Преко пута мене поставили су 
један мерзер, не би ли ме ућуткали. Преварили су се. Нису ми знали нарав.  

Од првога дана ми смо установили кључ. На његову једну, ја бацим три, на 
његове две, ја шест. Па сад изволте. Ако ја почнем први, па ми он одговори, тада бијем 
дотле док они преостали Бугари не попадају у „снефест“. Сад су ме упознали Добро, 
онај мерзер не сме жив да се појави... Здраво! — И он принесе чашу да се куцнемо.  

Војник донесе у порцији врућ паприкаш и стави на сто. Онда из једнога сандука 
извади две виљушке и хлеб.  

— Овде, друже, немамо тањира. Мораћемо из једне порције. Изволи. Шта ради, 
богати, онај рмпалија Лука?  

Причао сам му о Луки и свима редом...  

На улазу се појави висока фигура једнога официра у лакованим чизмама и 
коњичкој униформи.  

— Рајко Филиповић, коњичко-пепшадијскомитраљески поручник. Иначе, сада 
на боловању на леђима Јежа.  
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— Главу даје, ал’ мамузе не скида — дира га Коста. — Седи на кревет и, пошто 
немам виљушке, умачи прстима.  

— Пре свега, бароне, ти заборављаш, примо: да сам ја ритер, и секундо: да ја не 
једем конзерве.  

— Ово друго, грофе, чини деведесет и девет твојих разлога. Молим... Хоћеш ли 
вино?  

— Ритери се не питају, већ се служе. А њихово господство одлучиће са: да или 
не.  

Дође ми да се насмејем начину њиховога опхођења. Да бих их увео у природни 
разговор, запитао сам:  

— Откуда ви, конички официр, у пешадији?  

— Потписати је дошао у сукоб са законима позадине.  

У недоумици сам да ли да примам за озбиљно овакав начин разговора, или да 
почнем и ја, као и они. Коста је ра-зумео моју колебљивост, те ми се обрати:  

— Понудили га да буде апсанџија у Солуну, а он одбије. Када су га запитали за 
разлог, он изјави једном свом другу: „Савест ми не допушта да чувам невине људе!“ 
Онај га достави, и они ти њега хоп! — у пешадију, на најистакнутије место.  

— Јежу на леђа — додаје поручник Рајко, и сручи чашу вина у уста. Потом лупи 
чашом о сто и узвикну: — Хо-хо-хо!  

Чудим се, грофе, како те не ухапсише? — пита га подсмешљиво Коста.  

Поручник Рајко широким замахом руке принесе цигарету устима. Онда хитро 
повуче руку и удахну. Испуштајући шумно дим, он се обрати Кости важним гласом:  

Бароне, примо: водили су рачуна о моме господству... Секундо: било их је на 
лагеру толико да за мене није било места... — Он се онда обрати мени: — Са које 
планете долази господин?  

Коста ме предухитри:  

— Брђанин, па је дошао код бомбаша. Они се спремају да кидишу на онај 
мерзер. Можда ће тај јуриш још ноћас извршити.  

— А, тако. Господин, дакле, гине у мртвом углу.  

— Немој да се љутиш! — Коста ме лупи по колену. — Он је добар човек.  
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— То је лепо од вас, бароне, што ме тако заступате... Слушај, друже — обрати се 
тек сад Рајко природним гласом Кости — хоћемо ли да их помогнемо?  

— Немам наређење, јер ће они свакако то у тишини да изврше. Уосталом, ако 
устреба, ми смо увек за гужву.  

Рајко се протегну. Онда изокрену главу, и у том ставу, раширених руку, остаде, 
гледајући фотографију.  

— Сад, кад пођем у Солун, да ми даш адресу ове женске. — Он се окрете Кости и 
важним гласом: — Знаш, бароне, право је.  

— Хоћу, грофе. Другови смо у смрти... можемо и у животу.  

— Јест, бароне... Гађамо исти циљ на положају, па можемо и у Солуну... 
Уосталом, бароне, дувани ме. Посилни, шта чекаш?  

Војник приђе журно и припали му цигарету.  

— Ах, стани, грофе!.. Сад се сетих. — Коста извади из уста цигарету и наслони се 
рукама о колена, издижући при томе рамена. Грофе, ви сте митраљезац.  

— Тако „рекућ“, бароне.  

— Молим... Грофе, колико вам митраљез пуца у једној минути?  

— Ја кажем триста. А ако ваше господство, бароне, не верује, онда нека броји.  

— Усвајам разлоге уваженога грофа. У том смислу, нека ми господин гроф 
одговори: кад митраљез пали у једној минути три стотине метака, онда, колико 
времена треба дотичноме митраљезу да испали милијарду метака?  

Поручник Рајко се намршти, као да размишља. Онда обухвати шаком образе, 
повлачећи прстима низ браду и поче да увија длаке.  

— Ја мислим... четири дана и четири ноћи.  

— Ха-ха-ха! — насмеја се слатко Коста. — Драги мој... шест година, четири 
месеца и четрнаест часова.  

Рајко га погледа у недоумици.  

— Да, да — потврђује Коста. — Цело сам јутро то рачунао...  

— То ти је оно: докон поп јариће крсти. — Али Рајко се прену. — Чекајте мало, 
бароне, да ја вама пробам глас. Поставићу вам простији задатак. Али брзо да ми 
одговориш. — Рајко пружи руку према Кости и рашири прсте. — Бароне, реците ми, 
колико има прстију?  
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— Пет.  

Рајко пружи и другу руку и рашири такође прсте.  

— А сад?  

— Десет.  

— А колико ће имати десет руку?  

— Сто.  

Рајко скочи и плесну рукама.  

— Ето ти твоје математике!... Не знаш! Уважени бароне!... Десет руку има 
педесет прстију, а не сто. Посилни, услужи господина кавом — показивао је прстом на 
себе.  

Коста ме збуњено погледа, махну главом и насмеја се.  

— Е, изради ме на брзину.  

Њихово ведро расположење прешло је и на мене, те сам за моменат заборавио 
на страшну стварност.  

Али време је било да идем. Испратили су ме обојица далеко, шалећи се стално 
уз пут, као да шетају неким парком... Позадина их је упутила на грбину Јежа да 
погину. Али они су остали насмејани, као да пркосе смрти. један другоме су придали 
звучне титуле „грофа“ и „барона“ и себе су изнели на висину Могленских планина, 
одакле немарно пљују на целу позадину...  

Кошчати, а вижљави, стиснутих вилица и оштра погледа, улазили су бомбаши 
редом у полумрачни лагум, и прибијали се један уз другог. Њих двадесет и пет. Они су 
одређени да погину вечерас. Онако збијени, телима својим чинили су непробојну 
масу, из које су цаклиле светле очи, племените, дрске, смеле и одважне, које су 
стремиле истом циљу, да сможде противника па макар се занавек заклопиле. Ћутали 
су. Командир прелете очима преко свију.  

— Јесу ли сви ту?  

— Сви су!  

Командир је размишљао кратко време. Чуо се само шум са таванице од миша, 
који је гризао греду. Из даљине је допирао потмули пуцањ топова.  

— Другови! — проговори командир. — Добио сам наређење да у току ноћи 
извршимо напад на бугарске положаје у правцу велике стене, иза које се налазе 
смештени рововски топови. Према аеропланским снимцима, та се стена пружа у 
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дубину десет до петнаест метара, и непосредно иза ње налазе се два рововска оруђа. 
Наша артиљерија ништа им није могла. Ти топови месецима наносе нама штету и 
много пута је и сам наш положај био доведен у питање. Из дана у дан наносе нам 
губитке... Иако смо добровољци, ја вас ипак не присиљавам. Ако некоме није добро, 
нека се слободно пријави. — Командир је заћутао. Војници су стајали непомично. — 
Реците слободно!  

— Господине капетане — проговори један. — Трајко је јутрос имао грозницу.  

— Ето, тако, кажите. Где је Трајко?  

— Није ми ништа, господине капетане — проговори један омален, готово дечак, 
коме су тек избиле науснице.  

— Немој, немој, Трајко. Изостани ти вечерас — саветовао га је очински 
командир. — Изиђи, имаћеш ти прилике и други пут.  

Трајко није излазио, већ је напућио усне и љутито гледао преда се, као дете које 
су казнили.  

— Ја вас молим, господине капетане... Није ми ништа.  

— Сад... ја те не приморавам, али те саветујем...  

— Хоћу да идем и ја.  

— Добро, твоја воља... Да вам изложим сада начин нашега напада. Циљ нам је, 
дакле, да се неприметно довучемо до њихових ровова, и да бомбама разнесемо њихове 
топове. Наш је план овај. — Командир се замисли. Војници су га посматрали... Од њих 
ће многи још ноћас бити мртви. — Успех нашег напада зависи од бугарских објавница. 
Ако нас они са објавница осете и припуцају, напад је пропао. У току прошле ноћи ми 
смо разорили заклоне објавница. А вечерас ћемо се старати колико је год могуће да им 
помоћу ракетла онемогућимо прилаз... Али знате како је. Нису ни њихови ровови 
преко света. Између једног и другог паљења ракетли, они могу да ускоче. А што је још 
најважније, ни ми не можемо јуришати према светлости. По мраку морамо да 
склонимо наше жичане запреке, и њихове да сечемо. А за то време они ће прићи.  

Стога наш ноћашњи рад мора бити подељен. Чим престану наше ракетле да 
светле, морају се брзо склонити наше жичане препреке. Потом петорица има да улете 
с ножевима у њихове објавнице. Они обично ту држе два стражара, и њих двојицу 
треба заклати као пилиће. Да не зину!  

— Ноћас их је било тројица — упаде каплар. — Један је покушао да бежи и 
убијен је на пољани, а двојица су убијена у рову.  

— Откуда знаш! — запита командир.  

— По кукњави.  
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— Јест, јест, чуо сам и ја — додаје други. — Кукали су обојица углас. Престали су 
тек онда када је Радомир сручио у ров две бомбе. Ја сам баш у тој смени био.  

— Лепо. Потребна су ми, дакле, петорица. Ко хоће?  

— Ја... ја... — зачу се више гласова.  

Командир је одбројао.  

— Тебе нећу — обрати се једноме. — Ти се стално саплићеш, чак и по равној 
земљи, а тек нећеш да се заплетеш у жицама.  

Војници су се смејали.  

— Данас ми обори наслоњену пушку. Срећом не окиде — дирају га.  

Онај обори главу и смешка се постиђен. Командир га потапша по рамену и рече:  

— Ти остани за другу групу. Приликом поласка, ти ћеш последњи да се 
провлачиш, па се копрцај у жицама као пиле у кучинама... Е, тако. Изиђите вас 
петорица... Ви ћете отићи лево од наше објавнице једно... педесет метара и ту ћете кроз 
њихове жице просећи канал. Онда један напред, остали за њим. ОД вас петорице има 
да се направи једна змија. — Командир се обрати Драгану. — Извршићете после пробу 
са њима.  

— Знамо, господине капетане...  

— Ко носи, тај не проси. Ко учи тај се не мучи. Је ли тако?  

— Тако је, господине капетане!  

— Кад се провучете, ви ћете мало заобићи, да им наиђете иза леђа. И онда као 
мачке. У једном скоку. Главно је, не смеју да зину.  

Командир је говорио оштро, гестикулирајући. Војници су гледали свога 
командира и несвесно се подавали његовим сугестивним покретима. Драган је био 
хладан и прибран. Стајао је наслоњен на зид, руку завучених у џепове чакшира, као да 
је овде била реч о некој спортској утакмици.  

— Сада долази оно главно... Нас двадесеторица расподелићемо се у четири 
групе. По петорица. На исти начин пресећи ћемо канал — командир је кажипрстом и 
великим прстом подражавао маказама.  

— Можда би боље било да направимо пролаз на два места — прекиде командира 
каплар.  
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— За наступање — тако је! Али приликом повлачења боље је да имамо на 
расположењу више канала... Ви знате како је кад се одступа. Најкраћим и најбржим 
путем. Гомилања не сме да буде.  

— Ја бих још предложио, господине капетане — упаде Драган — да онај који 
приликом провлачења испод жица буде последњи, да тај на излазу из канала остави 
неки бео предмет, белу крпу, тако нешто, да бисмо знали где је канал.  

— То је добро. Ми имамо овде широке, беле завоје, н нека последњи пушта кроз 
канал, а на крају нека стави гужву... Видите, тога се нисам сетио, а веома је важна 
ствар. Јер ко ће у мраку и оној гужви да нађе тачно место прелаза... За то се постарајте 
ви, Драгане. И са тим смо готови.  

Сад настаје оно што је најважније... Кад смо већ прешли, онда мора да се 
сакупимо, да не бисмо са бомбама налетели један на другога. Прикупићемо се код 
непријатељске објавнице. Одатле у развијеном стрељачком строју, трком, право на 
њихове ровове. Знак за паљење бомби даћу ја. Једна половина баците бомбе лево од 
стене, а друга десно. Потом у неколико скокова, са ножевима, у њихове ровове. — 
Мускули на командировом лицу били су набрекли, а очи сијале. — Али не заборавите, 
наш крајњи циљ су они топови. Ко остане читав, нека заобиђе стену и сручи бомбе на 
топове. Јесте ли ме разумели?  

— Јесмо! — говорили су одлучно војници.  

Командир се обрати мени:  

— Сад настаје ваш посао. Могу они лако да нам најашу за врат. Ви ћете бити на 
објавници. Са командирима батерија држаћете отворену везу преко телефона. Кад 
осетите да се ми враћамо, онда распалите што брже, што жешће, да им ватром 
запречите пут.  

Запитао сам командира како ћу у мраку знати да су се сви наши вратили.  

— То ни ми не можемо знати. Оставља се вашој увиђавности.  

Претрнуо сам при помисли, ако би артиљеријска запречна ватра погодила наше 
на пољани. Изгинуће сви до једнога. Или ако у брзини наши топови подбаце... А шта 
ће бити ако команда стигне доцкан, па их Бутари натерају на жице... Место ме није 
држало. Желео бих да иницијатива не потиче од мене. Не размишљајући много 
предложио сам да неко од њих баци црвену ракетлу.  

— Таман! — командир ме погледа, чудећи се. — Онда би нас при светлости 
ракетле побили као зечеве. А сем тога, тај који носи ракетлу може и да погину у 
бугарским рововима, и шта онда? — Али командир као да је разумео моју стрепњу, 
настави: — Не брините ви ништа. Кад осетите првога од наших да је пришао жицама, 
знајте, ту су около њега и остали... Дакле, тако. Ви ступите у везу са командирима и 
реците им да су они приправни. Уговорите то како знате. — Тада се окрете војницима. 
— Више немам ништа да вам кажем... Знате... Ко се чува и Бог га чува.  
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— Обућа! — добаци Драган.  

— А јест. Цокуле имате да оставите, а навући ћете платнену обућу. Вечерас треба 
да смо нечујни као сенке, а лаки као срндаћи. Од оружја носићете само каме и по шест 
бомби... Сада је три часа. До сумрака припремите све што је потребно. А сад, Драгане, 
поделите их по групама и извршите пробу провлачења.  

— Разумем!  

— До виђења.  

Кад командир оде, Драган плесну шаку о шаку и погледа војнике.  

— Хајде одаберите се сами ко ће с ким, и тако станите. — Онда се обрати 
једноме: — А ти иди да спремиш дашчице.  

Војници се узмуваше. Чују се гласови:  

— Ранко, хајде са мном.  

— Ти буди последњи.  

— Хоћеш ли да будеш мој задњи?  

— А јок, данас си се најео пасуља.  

Каплар се насмеја.  

— Ако се по томе одабирате, онда треба сви да сте челни.  

— Има нас и оваквих и онаквих.  

Али ипак, прегруписали су се.  

— Хајд сад, ставите опасаче и вратите се одмах. — Драган ме погледа. — 
Видећемо шта ће ноћас бити.  

У гласу његовом било је неке сете. У мени је тињало пријатно осећање 
задовољства што нисам на његовом месту. Али у исто време и страха да им се шта не 
деси. А они су сви били осуђени на смрт. То је сазнање изазвало у мени извесно 
сажаљење, и несвесно заустих да га тешим. Али тргао сам се. Можда бих га тиме 
поколебао, и невољно му улио уверење о блиској смрти. Они су досад били спокојни и 
сваки је веровао да ће избећи опасност. Правио сам се на силу равнодушан и 
посматрао овај лагум који је некада, види се, служио за смештај резервне хране...  

Напољу груну експлозија од гранате из бугарског мерзера. У мени се јави више 
рефлексни трзај, те стегох песнице.  
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— Још мало, још мало! — говорио је Драган више за себе, мислећи на 
припремани напад.  

У лагум утрчаше неколико војника.  

— Ух, славу му, умало да ме затрпа!  

Појавише се и остали.  

— Овај као да зна кад треба да опали.  

Драган изиђе, а за њим и остали.  

У једној од најужих саобраћајница, на тридесет сантиметара од подлоге, биле су 
углављене из међу бочних зидова танке дашчице. Испод њих требало се провући. Њих 
петорица стали су један за другим. Онда су наједном полегали. Први се ослањао 
лактовима. Његова је дужност да сече жицу. Онај иза њега држао га је са стране за 
опасач, а главу је завукао између његових ногу. Исти су положај заузели и они остали, 
задњи. Онај први, ослањајући се лактовима, померао се напред. Други, држећи се за 
опасач првога, а одупирући се петама, привлачио се брзо к њему. На тај начин цела 
колона померала се као гусеница и за кратко време провукли су се испод дашчица. 
Вежба је била завршена.  

Преко телефона ступио сам у везу са командирима батерија. Тачно време 
напада нисам знао, али сам им предочио опрезност, чим падне мрак. Када бомбаши 
буду пошли, обавестићу их. Топови тада треба да су напуњени, а веза телефонска за 
све време отворена. На мој позив: „Ало, четврта, пета, бараж!“ — нишанџије да окину 
топове.  

Вратио сам се у земуницу. Запитао сам посилнога где је наредник.  

— Купа се.  

Наједном тамо на десном крилу, код пешака, одјекну брза пушчана паљба. Чуо 
се и митраљез. 3а њим груну наш рововац.  

— Шта је ово сад? — запитао сам војника.  

— Закачили се нешто — вели равнодушно. — Видели некога... или копају земљу.  

После једно пет минута ватра поче да успорава, чују се појединачни пуцњи и све 
се утиша.  

Наиђе Драган, обријан и свеж, са убрусом преко рамена.  

— Шта, ви се купали?  

— Знате како је... могу ме ранити, па не бих желео да одем прљав у болницу.  
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— Не треба чинити такве претпоставке — рекох, тек да нешто кажем. Онда сам 
легао на „кревет“.  

Драган ми ништа не одговори, већ извуче своју торбу и поче по њој да претура. 
Нешто је истресао, цепао неке хартије, и онда наново спаковао. Изгледа ми да он 
помишља на оно што је најгоре, па би желео да остави за собом све у реду. Погледао 
сам га кришом. На нему ни трага од узбуђења. Читао је тада једно писмо и на лицу 
видео сам му осмех. Као да је задовољан самим собом. Ма колико се старао да продрем 
у његову душу, изгледао ми је ипак несхватљив. Покушао сам да замислим себе у 
његовом положају... Привлачим се... јурим преко пољанице, јест, баш ја трчим... пред 
рововима сам... — Овде моја мисао као да замире. Никако не могу себе да натерам на 
бајонет. Грчевито стежем очне капке да бих изазвао ту визију. Али пред смртном 
опасношћу моје тело постаје флуидно, и ја све те догађаје посматрам са 
осматрачнице... А то мора бити страшно, кад се са ножем и бомбом упадне у 
непријатељски ров. Тресак, јаук, прасак, људи постају звери... ОД саме помисли тргао 
сам се... А они ће ноћас изазвати ту стварност.  

Драган је нешто писао... Да ли му се шта предсказује? Слушао сам како су неки 
сањали језив сан, и тога дана погинули. Или им се наједном наметнула мисао о смрти, 
те су постали тмурни... Хтео сам да запитам Драгана зашто је паковао ствари. Али он је 
још увек писао, те не хтедох да га прекидам. Питаћу га мало после:  

Умор ме је савладао и сан ми се навлачио на очи...  

Био је мрак кад сам отворио очи. Скочио сам. Сањао сам нешто страшно, 
тешко... Али кад сам угледао звезде, сан је ишчезао и више се ничега нисам сећао. 
Било је близу осам часова. Чуо сам жагор војника који су некуда ишли. Да неће сада да 
почну? Изишао сам журно. Ракетла осветли простор као на дану. Један од војника 
налете на мене:  

— Тражи вас командир.  

— Где је?  

— Тамо, где сте данас били.  

— Хајде, напред! — рекох му.  

На улазу у онај лагум неко ме дохвати за мишицу.  

— Видите ли? — говорио је Драган. — Нека оде један да донесе мој фењер. А ви 
сте данас слатко спавали.  

— Досад. А шта сте ви радили?  

— Посвршавали смо послове. Сада нас нешто зове командир.  

— Помаже бог, људи!  
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— Бог вам помогао.  

— Овде мрачно као тесто — говорио је командир. — Или су године наишле, па 
попустио вид.  

— Наредио сам да се донесе фењер.  

— Е-хе, добро. Волим да гледам људе у очи кад им говорим.  

Неко кресну шибицу и слаба жућкаста светлост обасја простор.  

— Пази, ови се већ спремили — рече смешкајући се командир.  

Војници су на ногама имали платнене ципеле, које су сами сашили. Ставили су 
шлемове и опасаче.  

— Ево, зашто сам вас звао. Телефонирали су ми сада из пука да се ноћашњи 
јуриш одложи. Они ће наредити кад треба да буде. Вероватно сутра на ноћ. Све 
припреме које смо досад извршили остају. — Командир се обрати Драгану: — Ви сте 
извршили поделу људи и показали места?  

— Све је готово.  

— У реду. Нека тако остане. Али пошто ћете ви свакако идуће ноћи имати пуне 
руке посла, то вас за ноћас ослобађам свакога рада и сад можете лећи. Али тако како 
сте.  

— Са све шлем — упаде један.  

Командир се насмеја.  

— Вала, ако ти је згодно, стави и цокуле на главу.  

Војници се насмејаше.  

— Тако... Идите одмах и лезите. А вас двојица — командир показа на Драгана и 
мене — пођите са мном.  

Земуница командирова била је осветљена. На столу су лежали његов револвер и 
шест бомби. Када смо ушли, мачка скочи на сто, и поче главом да трља око бомби, као 
да се умиљава. Затим оњуши револвер и стаде да га лиже.  

— Осетила вазелин! — смеје се Драган. Узе на груди мачку и поче да је милује. — 
Ходите да чујете како преде.  

Фр... фр... фр... — прео је мачак и жмиркао очима.  

— Да човек позавиди...  
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— Вала баш — рече командир, седајући на сандук. — Да пређемо на ствар. 
Ноћас, после пола ноћи, извршићемо јуриш...  

— Па ви рекосте...  

— Рекао сам... Да. Али то је због војника. На пад ће бити око поноћи, и зашто би 
они дреждали четири часа. За то време не радећи ништа, мисле о свачему. Не спавају, 
мучи их стање ишчекивања и, кад их поведемо, они уморни. Зато нека се испавају до 
једанаест часова, а тада ћемо их пробудити. Намеравао сам да и вас двојицу стрпам у 
„кревет“, али сам се бојао да овај артиљерац не обавести батерије...  

— Мислио сам на то...  

— Знао сам... Хајде да вечерамо, а после, збиља можете и ви лећи. Ја ћу вас 
пробудити, јер сам спавао цело после подне.  

За време вечере није се говорило о ноћашњем нападу, већ о општој ситуацији. 
Командир као да резимира догађаје у свету и вели:  

— Сад је април осамнаесте. Руси закључили мир. Немци згужвали Румуне и 
сатерали уз Црно море. Централне силе шире се сада од Балтика до Палестине. На 
француском фронту се забарикадирали као ово ми овде, па ни тамо, нит овамо. Читам 
данас у новинама изјаву неког из позадине: „Са нама су Американци. Ми смо у стању 
да водимо рат још три године.“ Ха!...  

— С киме? — запита Драган.  

— Они сматрају људе као перпетуум мобиле... Чујем како су се пре неки дан 
састале наше и бугарске објавнице, измењали хлебове, дуван, и напричали се као 
браћа. Шта мисле они?  

— Наравно, седе три године једни према другима, без смене, без одмора и 
размишљају.  

— Ништа није опасније за морал трупа него дуга рововска војна. Ја вас, господо, 
уверавам, ако се остане овако у рововима још једну годину, доживећемо да ће једног 
дана изићи изван ровова и наши и њихови, и објавиће крај рату. Јер тада сигурно неће 
више бити ни Драгана, ни онога Косте „Турчина“, ни коњичког поручника Рајка, који 
замећу кавгу по цео дан, а ни лудога учитеља Стојановића...  

На улазу се појави војник.  

— Господине капетане, нестало нам ракетли.  

— Ево ти сандук овде, и понеси га. Сад долазим и ја. Вас двојица прилегните, а у 
једанаест ја ћу вас пробудити.  

Командир је замишљено гледао у правцу врата.  
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— Откуда сада ово?! — говорио је забринуто, ослушкујући пуцње што су учестано 
допирали из бугарских ровова.  

— Да не мисле они да нам врате за оно од прошле ноћи? — вели Драган.  

— Видећемо... Почели су овако од девет часова. А оном њином мерзеру као да је 
пред главу.  

— Наредио сам да се склоне сви који ће сада на јуриш, како од њих не би неко 
страдао.  

— То сте добро учинили... Само, требало би да смо са њима. Хајдемо тамо! — 
Командир стави шлем и опаса револвер. На излазу из своје земунице застаде. — 
Милојко, ти ћеш остати... Сад, ако је суђено. Све што имам, овде је. У сандуку, при 
врху, налази се списак мојих ствари. Остај здраво.  

— Здраво се вратили! — пожели му посилни.  

— Дај Боже! — и командир одлучно пође.  

Једна за другом, ракетле су блештале. Треперава светлост засењивала је очи. 
Звезде су тамнеле. Све што је живо прилегло је на земљу. Пушке су праштале. Тешке 
гранате рововских топова парале су земљу, уз заглушну грмљавину, између 
саобраћајница. Камење је летело.  

Утрчали смо у лагум. Онако у шлемовима, са спуштеним каишевима око врата, 
са опасачима и бомбама, војници су стајали неми.  

— Јесте ли спремни?  

— Јесмо! — одговори један за све.  

— Причекаћемо још мало — рече суво командир и приђе отвору накренуте 
главе.  

— Нешто су се много узмували — вели један од војника.  

— Нека се изакају, па ће се смирити — одговара командир. — Ми смо старе 
чекалице.  

Сви они подсећали су ме на осуђенике који су остављени на белом хлебу. Али, 
изгледа ми, они тога нису били свесни. Зачудо, били су прибрани, као да не иду у смрт. 
Можда су мало нестрпљиви и желе да се убрза стање ишчекивања. Кад већ мора да 
буде, нека дође што пре.  

Паљба као да посустаје.  

— Ви знате куда треба да пођете одавде?  
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— Знамо, господине капетане.  

— Још једном вам напомињем: пазите да не истрчавате један испред другога.  

Војници почеше да затежу блузе и притежу бомбе. Један шкљоцну маказама. 
Каплар изађе испред земунице и поче да мокри.  

— Свршавајте, шта ко има.  

Изиђоше још неколицина испред заклона. Командир се шалио:  

— Попусти тако, понеки пут, петља...  

— А јок, господине капетане, него тек онако.  

Пуцњи су све ређи.  

— Наредите, нека ови наши престану са ракетлама — рече командир једноме, а 
потом се обрати Драгану: — Сад нека се отворе пролази кроз наше жице.  

Ближио се одсудни час, и лака дрхтавица прожимала је тело. Нерви били 
затегнути...  

Напољу овлада тама. Кроз отвор земунице видео сам у даљини где жмирка 
једна звезда. А њу гледа и позадина, која мирно спава. Командир погледа на часовник. 
Извадио сам и ја свој. Била је поноћ и петнаест минута. Још као дете слушао сам да се 
ово време назива „глуво доба“, кад излазе мртваци. А многи ће од ових кроз који час 
лежати мртви. Иако сам увиђао да је све ово што мислим грубо од моје стране, мисли 
су се невољно наметале. Вилице су ми се лако тресле, те сам гризао усне да бих 
прикрио своје узбуђење. Командир се окрете мени:  

— Ја мислим, време је! Обавестите батерије, и онда дођите да нам јавите.  

Пожурио сам на телефан. Командир брдске батерије одазвао се одмах. Али пета 
пољска не јавља се. Ломио сам нервозно прсте. Ово чекање личило ми је на вечност... 
Тада ми је тек било разумљиво зашто се пешаци љуте на артиљерце. Да сам 
командант, сменио бих одмах овога командира, или бих га натерао на јуриш са овима!  

Једва једном добио сам везу. Говорио сам лагано:  

— Све је спремно. Сад ће поћи. Будите приправни.  

— Будите без бриге — вели равнодушним гласом командир батерије.  

Замислио сам тада батерију... Уморни војници седе поред топова и дремају. 
Командир је у земуници поред телефона и пије каву. Љут је, вероватно, што су га 
узнемиравали и замишља како он ноћас обавља неко херојско дело.  
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Заборавио сам тренутно да бих то исто и ја радио.  

Враћао сам се полако да им бар за који секунд продужим живот. Они су једини 
који сачињавају војску и свесно залажу своје животе. Сви ми остали ситни смо према 
овоме који стоји крај пушкарнице на мртвој стражи и звера у мрачну ноћ...  

Командир ме је гледао упитно.  

— Све је готово! — саопштио сам му мало несигурним гласом.  

Командир заћута. Онда се накашља. Лице његово као да се згрчи, а очи 
блеснуше. Прелете погледом преко војника и проговори одлучним гласом:  

— Другови, у име Бога! — Она петорица који су одређени да нападну објавнице, 
нека изиђу!... Ви знате... Задатак морате извршити најбрже... Не плашите се. Знајте, да 
ни поштена свадба не може бити без крви, а камоли рат. Полазите!  

Кратак поздрав и ова петорица излетеше нечујно из земунице.  

Вратио се и Драган. На његовом лицу огледала се детињска радозналост и неки 
понос због важности посла.  

— Да ли је потребно да их надгледамо? — запита Драган.  

— Нема потребе. Сви ћемо сада проћи кроз отворе међу нашим жицама, и 
остаћемо у лежећем ставу пред њиховим препрекама. — Он се исправи. Изгледао је 
као неки див. — Војници!... Храбро, у име Бога. Напред! — и командир први пође.  

Остао сам последњи. Глава ми је тешка. Како бих сада радо спавао, ту на земљи, 
ма где било. Али чисто сам се уплашио од самоће у мрачној земуници, те потрчах за 
њима. Они су брзо и нечујно одмицали. Чуо се само бат мојих чизама и звек мамуза. 
Ишао сам на прстима. Када су стигли у ров, они се расподелише на две стране и 
изгубише се у мраку.  

Пошао сам сâм кроз саобраћајницу, ка објавници. Мрачно је толико као да сам 
обневидео. Иако су се око мене налазили свуда људи, осећао сам се нелагодно. Јер они 
као да нису били људи, него утваре које гамижу, и пред мојим очима нешто трепери. 
Лупио сам о зид. Подигао сам главу и погледао навише. Звезде су трепериле. Да ли ко 
види одозго? „Боже, ако те има, спаси их... спаси“ — шапутале су моје усне. Сетио сам 
се Драгана. Било ми је криво што га нисам запитао да ли има кога.  

— Ко је?  

А, ту сам.  

— Артиљерац осматрач.  

Неко се у мраку помери.  
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— Колико вас има овде? — питао сам.  

— Нас двојица и телефониста.  

Један се пресамитио преко рова и нешто осматра. Мало затим окрете се и 
сасвим полако шапну:  

— Изишли су и сад леже пред бугарским жицама.  

— Зар се види?  

— Назирем ове у близини, али оне даље не видим.  

На фронту се све утишало. Само подаље прасне понека пушка. Негде лево 
блесну ракетла и светлост обасја простор пред нама. Онај се свуче у ров.  

— Да их само не примете — стрепи један од војника.  

— Господине потпоручниче, зову вас на телефон.  

Прихватих слушалицу.  

— Шта је, мајку му, докле ћемо да чекамо? — пита командир пољске батерије.  

Рекао сам му полако да се сада привлаче и секу жице.  

— Како?... Не чујем. Као да су вам пуна уста хлеба. Говорите гласније.  

Од муке трупкам ногама и стежем песницама. Не смем да говорим гласније, јер 
се бојим, чуће они са бугарских објавница.  

Понављам истом јачином гласа. Чини ми се да ме је разумео, јер рече: „Добро, 
добро“.  

— Секу жице... чујете ли? — пита један.  

Заиста одјекује неки шум. Онда престане. Затим наново.  

— А где су она петорица?  

— Они су већ зашли под бугарске жице, па их не видим.  

Хтео бих и ја да осмотрим, али стрепим да баш тад не плане пушка. Уверавам 
себе да таква радознала осматрања и не спадају у мој задатак. Ја им могу користити и 
на други начин. Али онај један се пресамитио преко бедема, као да је на прозору своје 
куће.  

Запитао сам овога поред мене да ли су дошле њихове мртве страже.  
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— Стигли су малочас. Чули смо како копају.  

Као да ме нешто смлати. Пред нама треба да се сада обави клање људи „без 
јаука“. Окрећем се у месту, и нервозно парам ноктом о длан.  

— Пст! — учини овај у рову. — Прешли су... Дижу се.  

Ослоњен на зид, раширених очију, бленуо сам у ноћ... Ништа се није чуло. 
Према звезданом небу оцртавао се грудобран. Једна звезда наизменично се дизала и 
спуштала иза бедема, баш онако као што и ја дишем.  

Наједном крик.  

— Ускочише!  

Чују се неки нељудски гласови, као режање зверова, онда мумлање, пригушено 
јаукање, болни узвици и нека псовка кроз стиснуте зубе. Очајна борба, као да се нешто 
вала, крши... Потом отегнут ропац. Затим кратко, испрекидано. „А, а, а!“ — као жудња 
за последњим дахом.  

Клап, клип, кљоц! — чује се како убрзано секу жице.  

— Готово! — вели онај. Он се сада испе на ров и остаде усправан. — Поклаше их 
ка прасце!  

Иако сам тај догађај представља нешто страшно и ужасно, осетио сам се на један 
мах примирен. Пролаз је сада слободан. Све што сада следује, по суштини збивања не 
изгледа ми тако непосредно. Издигао сам се мало, још мало. Назирем сплет од жица, и 
испод њих као да опажам неку тамну змијасту пругу.  

— Ено их! — показа ми војник у једноме правцу.  

Земља се пода мном мало обурва, и тада ми одједном паде на памет, како је у 
истом ставу, пројектујући се према звезданом небу, погинуо потпоручник, водник. 
Иако су њихове објавнице уништене, обузе ме неки страх, и ја слетех у ров. Војник 
остаде.  

— Силази доле! — опоменух га.  

— Извлаче се... Дижу се... Трче десно... Скупљају се.  

Опет ме обузе немир. Као да осећам неки кобни дах, нешто ме гуши. Смета ми 
чак и каиш од шлема. Повлачим га прстима надоле. Чини ми се, лакше дишем. Хтео 
сам нешто рећи војницима, али очекујем свакога тренутка прасак бомби и, распињући 
се између дужности и стравичнога ишчекивања, у овом одлучном часу, малаксао сам.  

Каписле запуцкеташе.  
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— А-ха! — учини неко.  

— Пазите на њихово повлачење.  

Кроз ноћ блесну пламен и грмну експлозија. Друга... Онда се проломи отегнуто: 
Гр-р-р-р-р! као стотину громова. Гр-у! Гр-у! Ура! Ура! Гр-у! Ваздух се ускомеша. 
Одјекнуше планине и урвине. Отпоче прасак пушака. Митраљез. Наш рововац 
урликну. Гр-у! Гр-у! Гр-у!... „Јаој!“ Ларма, повици. Гр-у! Земља се тресла. Тамо пакао. 
Експлозије не престају, Лево свитну ракетла из бугарских ровова. Господе! Ду-ду-ду-
ду! Штектао је негде пушкомитраљез... Лево и десно осу брза паљба.  

— Где су наши?  

Војник промоли главу.  

Фиу! Фиу! Фиу! Гр-у! Гр-у! Гр-у!  

Сад опет наш рововац. Бугарски шрапнел писну над нашим главама. Друга, 
трећи. Гр-у! Гру! — разлеже се прасак бомби.  

Дохватио сам телефонску слушалицу. Да ли је време? Али ми руке дрхте.  

— Где су? — питам очајно.  

У овом одсудном часу осећање дужности као да је у мени пригушило сваки 
страх. Не осећајући више себе, као избезумљен, скочио сам на ров са слушалицом у 
руци. Цело моје биће претворило се у страшно, продорно око. Фиу! Фиу! Ах, само да их 
видим. Гр-у! Још их нема... Ду-ду-ду-ду!... Неко трчи пољаном. Принео сам слушалицу 
устима. Али још не! Не!... Ено га и други. Фиу! — баш поред главе. И десно се наши 
повлаче... Као сенке. Лежу поред жице.  

— Ало, четврта, пета, бараж, бараж, бараж! — викао сам ударајући ногама. 
Земља се обурва пода мном и ја падох. Викао сам и даље. Бараж, чујете, људи!  

Као оркан, са таквом снагом и силином налетеше наши шрапнели. Као ројеви 
свитаца почеше да свиткају, стварајући непробојни зид у висини рова, али главна маса 
челика сручи се на бугарске ровове. Прибили смо се уза зид. Није била стопа земље на 
коју није ударила куглица. Земља је прпорила од удара. Ракетла сину. Пољана је била 
празна.  

— Прекини паљбу!  

Нема пустош... Још једино у ушима нешто хуји од силнога праска.  

Телефон је свирао.  

Јављао се командир пете батерије.  
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— Каква је ситуација? — пита отуда.  

— А... шта му га знам. На пољани нема никога. Наше још нисам видео... Будите 
и даље у приправности — извештавам га.  

Али они из позадине гледају догађаје на фронту другим очима. Они би хтели да 
знају све, до танчина.  

— Је ли био напад, или није?  

— Био је, био, али не знам шта је са њима. Известићу вас одмах.  

Ви, као да спавате тамо — љутну се командир и затвори телефон.  

Дошло ми је да му...  

Потрчао сам назад у ров... Био сам уверен да су уништили бугарске топове, те 
сам ишао слободно. Стрепео сам шта је било са људима. Мислио сам на Драгана. 
Војници су стајали у групама и живо причали. Чујем где један вели:  

— Разнели смо их у парампарче!  

— Где је командир? — питао сам.  

— У великој земуници. Тамо сви идемо.  

Командир се подбочио рукама. Дисао је брзо. Његови нерви као да су још 
напети.  

Јесте ли добили ватру на време? — запитао сам га.  

— Добро је. Хвала! — рече, али се видело да је мислио на нешто друго.  

Двојица су једноме превијали руку. Другоме је са чела цурио млаз крви.  

— Иди, реци, нека сви дођу овамо — нареди одсечно командир.  

Био је замишљен и мрачан. Таквог га раније нисам видео. Ако су успели, зашто 
је зловољан. Али, где је Драган, питао сам се са страхом.  

— Јесте ли успели? — обратио сам се командиру.  

— Готово је! — рече доста суво и хладно.  

— Запамтиће нас дуго — вели један војник.  

— Бугарски артиљерци нагрнуше у један заклон, а ја за њима бомбу.  
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— А шта је са топовима?  

— Не постоје више...  

— Нису се надали. Кад смо утрчали у ров, њихови пешаци нагрнуше да беже, па 
се сабише у гомилу...  

— Аух, мајко моја, што су кукали!...  

Војници су наилазили. Командир је гледао у правцу отвора, као да некога 
очекује. Онда се обрати војницима:  

— Где је наредник Драган?  

Језиво ћутање. Командир се уједе за усну и лагано обори главу.  

— Ваљда ће наићи — рече неко бојажљиво.  

На улазу појави се још један нарамкујући. Око десне ноге имао је бео завој. Он 
уђе ћутећи и ослони се на зид. Стајао је на једној нози. Његово лице грчило се од 
болова.  

— Има ли још кога горе?  

— Нема. Ја сам последњи.  

Командир уздахну, приђе отвору и погледа у небо. Војници су се пребројавали.  

— Нема Раденка, ни Стојана...  

— Видео сам кад је Тоза пао код њиховог топа.  

— Чуо сам кад је каплар јаукнуо пред жицама, кад смо се враћали...  

За петорицу нико није знао да каже. У ове нестале убрајали су и наредника 
Драгана.  

— Ја сам га видео кад је ускочио у бугарски ров...  

— Био је поред мене кад је запалио бомбу, и ставио је у топовску цев...  

— Чини ми се, видео сам га кад се враћао...  

— Господине капетане, осам је нестало, а тројица су рањени.  

Командир као да се прену.  
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— Нека се одмах пусте ракетле и прегледа терен. Ако је ко остао рањен, да се по 
сваку цену извуче — говорио је скрушено командир.  

Зауставили смо се у рову. Сви војници стајали су поред пушкарница.  

— Господине капетане, неки од наших запомаже.  

— Сад ћемо видети.  

Ракетла је пробијала тмину и у висини се распрсну. Светлост се разли. 
Командир размаче циглу којом је била затворена пушкарница и погледа. Његово лице 
се грчевито скупи, и кроз стиснуте зубе гласно јаукну. Одмаче се и налакћен на ивицу 
рова обухвати главу.  

— Сиромах! — процеди.  

— Ено га наредник Драган, где виси на жици — говоре војници.  

Пришао сам...  

Пред самим отвором, куда су били изишли изван бугарских жица, висило је 
непомично тело наредника Драгана. Једна рука била је издигнута и закачена за жице, 
док је тело млитаво лежало. Глава клонула.  

Пред мојим очима се замагли... Одмакао сам се... Да ли је могуће!... Малопре 
био је жив. Као у каквом бунилу слушам како војници говоре да на пољани виде још 
тројицу који су непомични... Али један, изгледа, одаје знаке живота.  

Командир се трже и позва поднаредника. Говорио је полако, реч по реч, као да 
прибира мисли:  

— Спреми људе... Скините наредника са жица... и извуците... онога рањенога. — 
Онда застаде погнуте главе и окрете се мени:  

— Пођите са мном!  

— Потребно је да обавестим батерије.  

— Нека иде каплар.  

Рекао сам каплару шта треба да јави и пођох за командиром.  

У земуници командировој посилни запали лампу и затвори врата. Командир, не 
говорећи ништа, отпаса револвер и стави на сто. О појас је била прикачена једна 
бомба, и командир се загледа, па као да говори са самим собом:  

— Не могадох да је извучем, закачила се.  
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Онда баци шлем на кревет, протрља чело и скрушено седе. У земуници је 
владала гробна тишина, као да међу нама лежи мртвац. Мачка се протегли и скочи му 
на крило. Он је погледа, потом превуче руком преко њених леђа, климну главом и 
тихо проговори:  

— Е, мој, „Баћко“ — тако су звали мачка — нема више нашег доброг друга 
Драгана. — Лице му је било непомично, али његове очи се овлажише и две крупне сузе 
скотрљаше се низ преплануло лице. Он махну главом и уздахну: — Шта ћете, ваљда му 
је суђено... Одвраћао сам га, молио... аја! Био је поносан...  

— Да ли је имао кога од породице?  

— Мајку и једну сестру — командир шмикну кроз нос и руком превуче преко 
очију. Затим ме погледа отворено и прибрано: — Ваша улога је завршена. Хвала вам 
лепо. Ви се сад можете вратити, док је још ноћ. Даћу вам војника да вам понесе ствари 
и покаже пут...  

Била је зора кад сам се приближио нашој осматрачници на Катунцу. Сунце се 
рађало...  

Лука и Војин били су тужни. Причали су ми да је јуче нагло позлило 
потпуковнику Петру и однели су га у болницу.  

Нас тројица седели смо замишљени, као да смо изгубили оца, најрођенијег 
друга. Осећали смо се као сирочићи, без игде икога...  
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ПОДНАРЕДНИК ТАНАСИЈЕ  

 

Jедно преподне јавили су нам да је експлодирало зрно у топовској цеви 

брдске батерије и да су том приликом погинули поручник Бранко и још два војника. 
Остали војници су рањени.  

У последње време ово је већ трећи случај. Послужиоци су гинули, а комисије су 
доносиле закључак да су оруђа дотрајала, а умногоме је крив и „ратни материјал“.  

Нови заступник команданта је одредио комисију да изиђе на место где се десила 
експлозија, колико тек да буде испуњена и та формалност. У комисију је одредио 
командира једне суседне пољске батерије и мене.  

Та брдска батерија налази се на оближњем сектору, у близини пешачких ровова. 
Да бих дошао до ње, морао сам прво сићи у равницу, и тек одатле подићи уз положај.  

У равницу сам сишао раније да бих тамо обишао своје познанике по разним 
коморама и командама.  

Сви су се они, из позадине, жалили на тежак и несносан живот, иако им је 
једина дужност била да по цео дан пишу писма својима. Или се од пролазника 
распитују да ли је ко добио извештај од куће. Из тих непотпуних и увијених извештаја 
наша позадина је реконструисала живот у поробљеној земљи.  

Знају они да се у околини Чачка девојке удају, а да су се Аустријанци размилели 
по земљи и кувају пекмез. Да су неки сељаци из околине Горњег Милановца убијени, 
јер су „умрли као Деспић“. А тај Деспић био је у предратној Србији хајдук, па су га 
стрељали... Аустријанци интернирају грађане у масама, јер су „многи отпутовали у 
Бодљикаву бању на одмор“. Народ у земљи гладује: „Ми смо сити и задовољни, само 
нам се провиде уши од зиме“. Али се они ипак надају и верују да ћемо се вратити, 
пошто су „деца Вера и Нада у одличном здрављу“... Бугари су почели да регрутују наше 
младиће, али они беже из војске. И један од тих пише: „Захваљујући нашем дичном 
цару Фердинанду, обукли су нам униформе и извукли из наших загушљивих кућа. 
Нама је сада добро, јер нам се дала прилика да се надишемо шумског, ђурђевданског 
ваздуха.“  

Али коморџијама, нарочито оним ожењеним, најтеже пада што је нека: „Госпа 
Милка постала велика фрајла и отворила радњу у својој спаваћој соби. Посао јој 
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одлично иде.“ А они знају да крв није вода... А овај се рат, као за инат, одужио 
унедоглед.  

— Знаш... жена је ка мазга — објашњава чича Данило, резервни капетан. — 
Усићи се наједном. Море бијеш је, море милујеш, море мазиш... Аја!... Пође мазга кад 
њој „ћорне“ на памет. Ми, грешници, изгибосмо овде да бисмо их ослободили. А оне, 
како су ћуркасте, могу још и да помисле како ми намерно нећемо да се вратимо...  

— Море, Дачо, брате слатки — вели му његов вршњак, обвезник чиновничког 
реда ко ће још наше бабе да гледа.  

— Море Ђуро, да ја теби кажем... Не ратују старци већ деца од двадесет година... 
А ти не бирају. Кад сам био арслан од двадесет година, ја сам прво налетео на једну 
бабу.  

— А то ли тебе мучи! — заграјаше остали и почеше да задиркују чича Данила.  

Било је прошло подне те се дигох. При поласку сазнао сам још од коморџија 
како се на на шем фронту нешто припрема. Довлаче се тешки енглески топови. 
Команданти се често састају. Сигурно се спрема нека офанзива. Зато коморџије купују 
конзерве и пуне своје сандуке, како би понели својима, кад се врате у земљу.  

Долина је пламсала од жеге и силне јаре. Поља су као спржена. Око мене лете 
ројеви мува. Шлем на глави постао је врео те сам га скинуо, а главу увезао марамом.  

Једва сам једном подишао под планину и тада осетих мало свежину.  

У почетку су Бугари гађали равницу и нико живи није смео да се појави преко 
дана. Али сада је и њима ваљда додијало. Или им је понестало муниције. Тек 
коморџије промичу, а и ја срећно стигох у подножје. Код једне коморе оставио сам 
свога коња, и пошао пешице.  

Осматрам стене и чукаре које су се натквесиле једна изнад друге, као да ће 
свакога часа пасти. А чак горе, под врхом, налазе се наши. Бугари су испод оних 
облака.  

Сваки је камен требало освајати и гинути. Сетио сам се тада нечијих речи: „Нема 
страшније клетве него ако мајка каже своме детету: дабогда био пешак!“ Ја се љутим и 
протестујем што морам да се пењем по већ утапканим стазама. А они су за све време 
јуришали на бајонет. То ми је, ипак, као нека утеха у овој мојој муци, те сам мало 
примирен кренуо пешке уз планину.  

Некада сам се верао по планинама из професионалне радозналости. Али сам 
још отада запамтио да је моје интересовање за природу било у обрнутој сразмери 
према висини. Што више, то мање... А поготову сада када знам да куршуми звижде на 
све стране. Нарочито при врху.  
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Посматрао сам ову планину са стране и из даљине, па ми је изгледала 
уједначена, као да су њене падине биле исклесане. Али сада, изблиза, видим исконску 
пустош. Разбацано стење и разривене падине. Читаве реке осулина пуних каме ња које 
се непрестано осипа. Све је дивље и гломазно. Или се то мени само чини, пошто су у 
страха велике очи. На ма ком месту био, стално гледам како се помаљају ћувици и 
понеки крајичак од непријатељских ровова. Иако знам да су још прилично далеко, 
ипак ми је неугодно, исто онако као када човек види неку дугачку неотровну змију. 
Однекуда звизну куршум. Застао сам. Колико да се снађем. Главно је да се чувам од 
оних изнад моје главе. А ровови су још далеко, испод оних облака.  

Наишао сам на неке заклоне. Познаје се да су копани на брзу руку. Свуда 
наоколо налазиле су се испаљене чауре. У тим рововима лежали су сигурно наши 
пешаци. Мало више изнад, на једно педесет метара даљине пружала се друга линија. 
Тамо су били Бугари. Отуда су тукли наше у теме. А ови овде морали су сви да изгину. 
Тада ми изненада падоше на памет речи које сам некада слушао:  

„У рату наступа прво пешадија. За њом артиљерија. Онда се ређају штабови 
дивизије, армије, Врховне команде. Најзад иду лиферанти и забушанти. Када се 
закључи мир, падне команда: налево-круг! И они који су били на крају сада су први, а 
ови мали пешаци, ако су још у животу, остају последњи.“  

Мало даље видим огромну рупу, а наоколо поломљено дрвеће. Онда парчад од 
граната. А тамо у трњу пробијен шлем. Затим пребијена пушка... Међу оним камењем 
лежи човечја нога, али само гола кост, која се помаљала из једне потковане цокуле.  

Чуо сам неки жагор и наскоро наишао на коњушницу брдске батерије. Војници 
су заравнили земљу иза једне огромне стене. На задњим ивица ма побили диреке, а 
преко њих и оне стене положили греде, изнад којих су набацали земљу. Мало ниже 
налазе се земунице, као курјачке рупе, где спавају војници.  

Било ми је наређено да овде сачекам командира пољске батерије.  

Прича ми поднаредник о експлозији онога топа. Граната се распрсла у самој 
топовској цеви. До војника нема кривице. А и да је има, они су мртви.  

Наишао је командир пољске батерије. Поздравили смо се срдачно, јер се одавно 
нисмо видели. Из разговора са њим сазнао сам да ће на фронт наше дивизије бити 
довучено двадесет нових батерија. Командир закључује да ће се на овоме делу фронта 
извести један од најглавнијих напада.  

— Вала, и крајње је време — каже. — Ја се само чудим како издржавају ови 
грешни пешаци готово три године без смене и одмора. Ама да вас неко само части три 
године, па би вам додијало и ратосиљали бисте се љубазних домаћина...  

Ишли смо лагано узбрдо, серпентинама. Наиђосмо на једну окуку чија је 
спољна страна била ограђена палисадом од грања.  

— Изложено место — рече командир.  
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Кроз грање видели су се бугарски ровови, те мало убрзасмо.  

Застајали смо све чешће. Повремено се чују пуцњи пушака. Некуда десно гађала 
је једна батерија и јаруге су хучале. На једној страни угледао сам великога гуштера и 
сагох се да дохватим камен.  

— Не дирајте га! — вели командир. — Они су нам једини другови. У мојој 
земуници има један, кога ја храним. Неки пут ми у томе и време прође.  

Сустигосмо неке пешаке који су се враћали са боловања. Лица им усахла, а коса 
проређена.  

— Како је, војници? — запита командир.  

— Ето... полако.  

— Мора се, господине капетане.  

Када одмакосмо мало, проговори командир, као више за себе.  

— Сасвим... И ми не идемо од добре воље, већ што морамо.  

Зауставили смо се иза једне стене да се одморимо. Са нашега лица киптао је 
зној, а блуза нам била влажна. Чујемо већ јасно и оштар пуцањ изнад наших глава. Ту 
негде мора да је и батерија.  

Тек што смо пошли даље, кад сретосмо групу војника, међу којима су била и два 
заробљеника Бугарина. Ишли су у групи и нешто пријатељски разговарали. Видело се 
да су непријатељски војници задовољни што нису више у рову. Један застаде да 
припали цигарету од нашег војника. Кад наиђоше поред нас поздравише нас наши, па 
и Бугари.  

— Кад сте их заробили?  

— Ноћас, господине капетане.  

— Где ћете сада са њима.  

— У штаб дивизије.  

— Добар дан, господин потпоручник! — стаде преда ме у ставу „мирно“ један од 
наших војника. Лице му било тамно, имао је малу шиљату брадицу и зашиљене 
бркове. Рекао бих да је Танасије, али откуда он са пешацима, каплар је, и још пушку 
носи.  

— Ја сам, Танасије Првуловић.  

Руковали смо се пријатељски. Питао сам га зашто носи пушку.  
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Исприча ми да је на батеријској осматрачници, која се налази у пешачком рову. 
Још увек је телефониста. Ноћас, кад су пешаци добили налог да ухвате по сваку цену 
једног живог Бугарина, пријавио се као добровољац да учествује у овом хватању и 
Танасије. Тада ми је укратко изложио како се то све одиграло.  

Дувао је, вели, ветар и била је мрачна ноћ. Њих четворица, три пешака и он, 
размакну крстила од жица с наше стране и довуку се до бугарских препречних 
средстава.  

—... Маказама фик-фик, онда један за другим кроз онај канал.  

Знали су они унапред да се испред главних бугарских ровова налази једна 
њихова објавница, коју су поседали само ноћу. Тако је, уосталом, и на осталим 
деловима фронта... Када су прошли испод препрека, пођу побауљке. Двојица на једну, 
а двојица на другу страну. Пушке нису носили, да им при прилазу не би сметале, већ 
само бајонете... Притајили су се мало, а затим ускочили у ров.  

— Ја натрапах на једнога и дохватих га за гушу, да се не дере. Он опали из 
пушке, али у ветар. Мислим се: пуцај колко хоћеш, ама само не вичи. Ускочише и она 
двојица са друге стране и настаде једно дављење рукама намртво. Онако у мраку и мен’ 
ме дохвати један од наших за грло, те га гурнем у трбух, и викнем: немо’, бре, ја сам.  

Отму они Бугарима оружје, и: „изнесемо их као стварке!“  

Бугари су били преплашени. Тада им они нареде да се провлаче:  

— Један се као нећка. Али кад га ми боцнусмо, он полети први.  

Сад их спроводе у дивизију. Танасије ми се хвали да га је командант пука 
предложио за поднаредника, за овај херојски подвиг.  

—... Ако да благи Бог да овај рат потраје још оволико, ја одох у моју Потркању 
као господин наредник.  

— Бре, бре — смеје се командир — ала су ти скромне жеље. Ја сам помислио да 
ћеш рећи као мајор.  

— Па... спроћом прилику, господине капетане. Не одбијам ништа — смеје се 
Таса, показујући своје беле зубе.  

Запитао сам га за командира, капетана Лазара. Рече ми да је сада добро. Био је 
болестан од маларије. На осматрачници се смењује с потпоручником Ћирићем. Од 
старих војника у батерији је остало свега њих шесторица.  

— А зашто си пустио браду?  

— За прилику... Тако, како је кад згода. — Танасије извади из џепа француски 
бере и натуче га на главу. Носио је иначе француску униформу, а са брадом и береом 
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на глави, онако црнпураст, личио је потпуно на војника колонијалних француских 
трупа. — Кад пођем у Солун, за наше страже ја сам Француз. Кажем само: „же Франзез“ 
— и пролазим свуда.  

Танасије поздрави и весело одскакута за својим друговима.  

— Шта да се ради! — рече командир и махну главом. — Да нисмо такви, зар 
бисмо могли да издржимо оволике муке!  

Продужили смо даље.  

Командир застаде да се издува, па ће рећи:  

— Никада не бих могао бити брђанин. Ми једва себе извлачимо, а тек како они 
изнеше топове на овај крш.  

Са висине посматрамо Могленску равницу, по којој се беласа пут. Бугари гледају 
такође кретање у равници, али не могу да добаце. Виде се и села притиснута јаром. 
Куће изгледају као свенуле печурке на сувом времену.  

Наишли смо и на једну саобраћајницу. Командир мисли да ће нас она одвести 
до брдске батерије. Наиђе један војник, који нам то потврди.  

Наскоро се пред нама указа брдски топ. Био је ограђен бедемом од земље. Кроз 
један прорез на предњој страни штрчала је мала топовска цев. Око тога отвора земља 
је била као испечена, од силне ватре приликом паљења.  

Војници који су били око топа, скочише.  

— Помаже Бог!  

— Бог вам помогао!  

Командир скиде шлем и поче да брише зној. Препланула лица ових војника, 
под сурим шлемовима, изгледала су као мумифицирана.  

— Где вам је командир?  

— Господине капетане, командир је на суседном положају са првим водом. Овде 
је са нама био господин поручник Бранко, али он је погинуо.  

Пред командиром појави се један наредник. Стаде „мирно“ и поздрави.  

— Господине капетане, стање је ратно. Ново има: експлодирао је други топ. Три 
мртва, четири рањена.  

— Како се то десило?  
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— Јутрос су јавили пешаци да непријатељски војници копају објавницу, да би се 
приближили нашим рововима. Тражили су да отворимо одмах паљбу. Господин 
поручник је наредио да се гађа разорним зрнима. Он се налазио код другога топа, где 
му је и земуница, а ја сам био код овога. Опалили смо по два метка. Пешаци су јавили 
да су гранате добро пале, и тражили да бацимо још неколико метака.  

„Њима никад није доста“ — каже господин поручник. — „Они све мисле да ми 
гранате вадимо из џепова. Добро... Нека се опали још по један метак.“  

— Ми смо опалили са овога топа. Али тада нешто пуче страшно, и једна грана од 
овога дрвета паде међу нас.  

Погледасмо на дрво, и заиста, видео се свеж засек.  

— Неко закука. Ми потрчасмо тамо. Било је доцкан. Топ је био сав разбијен. 
Известили смо командира. Он нареди да се рањеници одмах носе, а све остало да 
остане онако како је, док не дође комисија. Он је молио да га извините, јер није могао 
да напусти свој први вод.  

— Хајде, покажи нам тај топ.  

Пошли смо кроз уску саобраћајницу, и после двадесетак метара указа се 
страшан призор. То повска цев била је разнесена. Точкови поломљени. Војници 
подигоше ћебад са лешева. Ми принесосмо руке шлемовима у знак поздрава. По 
ручнику Бранку било је чело размрскано и видео се мозак. Нишанџија је био одбачен 
четири метра и грудни кош му разнесен, да се помаљало напоље једно плуће. Његов 
помоћник пресамићен преко преломљеног точка, а наместо главе остала је безоблична 
маса... Ројеви мува налетали су на крвава места.  

— Покрите их! — нареди командир. Онда се обрати мени: — Шта има... догађај 
је јасан. Ми смо своју дужност извршили... Можемо ићи.  

При поласку поздрависмо мртве. Ишли смо ћутећи.  

Код првога топа командир застаде.  

— Збогом, наредниче!  

— Збогом, господине капетане, и срећан вам пут.  

Војници нас поздравише.  

Мало ниже командир проговори.  

— Ето тако... Био је добар друг. За собом је оставио жену и дете. Страшно је то 
кад се помисли да они њега ишчекују, надају се, а он лежи мртав.  

Сишли смо брзо до својих коња...  
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Кад смо били у подножју планине, командир предложи да одемо до наше 
пуковске трупне коморе и тамо напишемо извештај.  

— А и да искористимо ову прилику, да се видимо са капетаном Рацом и 
ветеринаром. Иначе никад слободног времена немам...  
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ПТИЧИЦЕ НЕБЕСНЕ  

 

Pуковска трупна комора налазила се у равници, у селу Турман-Махали. 

Покрај села протезало се суво корито неке речице, испуњено наваљаним камењем. 
Поред обале расли су високи јабланови.  

Командир коморе био је капетан Радослав. Ратовао је пет година. Увек као 
водник, поред топа, или на осматрачници у пешачкоме рову. Ратни напори нису му 
баш ништа шкодили. Штавише, чинило нам се да му прија овакав живот, јер је он 
успешно носио својих сто тридесет килограма преко брда и планина.  

Много пута дирали смо га због његове дебљине. Али он се добродушно смејао и 
одговарао:  

„Непријатељи су могли све да ми одузму, али нису могли једно: моју добру 
нарав.“  

Сад је повучен у комору на привремени одмор. Његова гостољубива команда 
била је надалеко чувена... Сви они који су силазили са фронта, било којим послом, или 
на путу за Солун, свраћали су у трупну комору на ручак, вечеру, добро вино И пријатан 
разговор. Иако је капетан Радослав засадио велику башту, из које је снабдевао цео пук 
поврћем, ипак су те свакодневне седељке биле везане са приличним трошковима. Али 
он је био дуго времена борац и знао је колика је то пријатност када се сиђе са положаја 
и наиђе на усрдан дочек. Истина, његову доброту су често злоупотребљавали. 
Напијали су се. Имао је после муке да их испрати на положај.  

Са њим у команди био је и нови, млади ветеринар, који је свирао одлично на 
виолини и још уз то певао.  

О свирању и песми ветеринара Свете и смеху капетана Радослава говорило се 
целом дужином фронта наше дивизије.  

Сунце се клонило. Високе сенке јабланова угибале су се преко речног корита, 
извијале уз обалу, и као да су пузиле уза зидове кућа на супротној страни.  

Прешли смо реку и упутили се беговој кући, где је био стан капетана Радослава. 
Док смо прилазили, пало нам је у очи како је кров сав изрешетан, као да се на 
ћерамиде сручио сноп шрапнелских куглица. Прозори на згради били су поразбијани.  
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Командир заустави коња.  

— Какво је ово чудо? — Он се окрете према положајима. — Није могуће да су 
Бугари могли чак довде да добаце... Сигурно су довукли далекометне топове...  

Један врабац скакутао је око прозора, као да је то нека пуста кућа.  

Потерасмо коње око куће. Испод једне стрехе видело се скорашње лежиште 
коња.  

— Шта ово може да значи! — Уто командир погледа са висине коња преко 
ограде у поље, засађено купусом и паприком. Тамо су радили неки војници. — Е-хеј, 
слушај... Ходи овамо!  

Војник остави мотику, и онако у кошуљи и гологлав приђе.  

— Где је капетан Радослав?  

— Не знам, отишао је негде.  

— Када је отишао?  

— Не знам...  

— А зашто је кућа оваква?  

— Не знам...  

— А где је канцеларија коморе, где је ветеринар?  

Војник одговори са извесним снебивањем:  

— Не знам:  

— Море, знаћеш сад! — командир касом истера коња на вратнице, заобиђе 
ограду и у галопу приђе групи војника, који су копали на њиви.  

— Ко је међу вама најстарији? — запита строго.  

Војници погледаше једнога, који је такође био без блузе.  

— Господине капетане, ја сам поднаредник.  

— Поднаредниче, води ме право капетану Радославу! — рекао је тако одлучним 
гласом да више није могло бити поговора.  

— Разумем! — Поднаредник дохвати блузу и у ходу је обуче. Затим се окрете 
нама: — Знате, наредио је господин капетан да не говоримо где је он.  
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Командир ме значајно погледа и полако добаци:  

— Овде нешто није у реду.  

Водио нас је поднаредник готово пола километра. Онда зађе у неко 
кукурузиште. Са висине угледасмо тамо негде око средине њиве неколико шатора.  

— Поднаредниче, видимо... Сад можеш да се вратиш...  

Капетан Радослав седео је на троножној столици и разгледао неке хартије. Кроз 
отвор на шатору спазисмо ветеринара где спава. Кад нас капетан Радослав угледа, 
скочи, диже руке увис и као да запомаже, развика се:  

— Аман, људи!... Зар ме и овде, сунце вам ваше, нађосте?!  

Командир заустави коња пред њим, па се обрати мени:  

— Шта му је?... Или је луд, или пијан!  

— Јест, сад сам и луд и пијан. Разористе ми кућу, упропастисте ми све, обрукасте 
пред целим светом, и сад сам, наравно, пијан и луд! — У лицу је био црвен од љутине.  

Ми смо били у недоумици и готови да се враТимо. Али капетан Радослав се 
савлада мало и обрати нам се благим гласом:  

— Сјашите, сјашите сад, да чујете моју невољу. Џамићу! — дозва свога 
посилнога. — Донеси још две столице.  

Командир му приђе и пружи руку, гледајући га љубопитљиво.  

— Здраво, друже Рацо! Деде, молим те, причај ми шта се десило.  

— Седите, Џамићу, скувај каве...  

Из онога што нам је испричао капетан Радослав, и што смо доцније од других 
сазнали, догађај је текао овим редом.  

Капетан Бора, командир четврте брдске батерије, после дужег времена, једва је 
добио дозволу да сиђе са положаја до своје коморе. Имао је намеру да изврши смотру 
над људима у позадини, да види како чувају стоку и материјал. Сматрао је да је то 
дужност ревносног старешине. Људи су људи. Могу лако да се забораве, распојасе и 
„разуларе“, јер су били далеко од погледа и шаке свога старешине. А сем тога, и 
командир је живо биће. И њему је потребно мало разоноде. Он ће брзо свршити са 
смотром, и за ту једну ноћ, колико је важила дозвола, обићи ће неколико околних 
села, и видеће се са својим познаницима. Капетан Бора је мислио да уз пут може лако 
да сретне и неку женску.  
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За време док је вршио службу, наишао је баш тада, на повратку из Солуна, 
поручник Коста „Турчин“. Давно се нису видели. После срдачног поздрава командир 
је прекинуо преглед, и сео са Костом испод једног дрвета. Тада му је овај причао о 
Солуну, о женскињама, о својој пријатељици Дези. Обећао је да ће му дати њену 
адресу. Затим је говорио о лумповању код Беас-куле, и у разним варијетеима.  

Слушао га капетан Бора, и наједном је закукало његових двадесет девет година.  

— Јаој, скршисмо младост на овим планинама. Слушај — говорио је живо — у 
будућем рату при Врховној команди мора постојати одељење за набавку женских...  

— Али ја да будем шеф тога одсека...  

— Не! — говорио му је озбиљно капетан Бора. — Ја сам старији. Ти би могао да 
будеш само мој помоћник. А? — И он лупи по колену поручника Косту „Турчина“. 
Онда се уозбиљи. — Докле имаш дозволу?  

— Сутра до подне...  

— Знаш шта?... Извештава ме мој наредник да је капетан Радослав довезао 
данас једно буре вина од педесет литара. Хоћеш ли да свратимо код њега на вечеру, па 
ћемо пред зору заједно навише.  

— Ха!... Боже правде!... Води Бог рачуна о нама, птичицама небесним. Ко неће?  

— Е, онда причекај мало, да посвршавам неке послове, и одмах ћемо поћи.  

Пошто се капетан Бора извикао на наредника, како ће га пратити на 
осматрачницу, једноме каплару запретио са десет батина, а возара сменио што му се 
коњ ошугао, вратио се љут под дрво.  

— Стоке једне! — викао је да сви чују. — Улежали се овде као вепрови. Али 
пропиштаће им мајчино млеко!... Сеиз!... Дај коње!  

Кад су се одмакли мало, он се обрати Кости:  

— Деде, молим те, причај ми још нешто о тој својој женској.  

У први сумрак стигли су у трупну комору. Капетан Радослав спремио се да 
вечера и прао руке. Сто је био постављен.  

— Откуда ви у ово доба? — говорио је, бришући руке. — Здраво, здраво! Ви сте 
сигурно на пролазу.  

— „С мишљу и персоном“ дошли смо код тебе да вечерамо! — одговара капетан 
Бора. — Деде, посилни, поспи ме да оперем руке.  

— А ви онако... без позива? — смеје се ветеринар Света.  
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— У боб смо гледали, докторе. Као у своју кућу! — добацује Коста.  

— Зна се... „Ова је кућа богата“. Здраво докторе! — поздравља се капетан Бора.  

— Е, мило ми је кад имам тако цењене госте. — Џамићу, донеси посуђе за 
двојицу, и столице! — наредио је Радослав.  

— Алал вам вера — трљао руке Бора и окретао се по соби. — Солидни момци!... 
На вас двојицу се кези будућност. Нигде женских на зиду. Пази, пази! — гура лактом 
Косту. — Нова одела обесили...  

— Њима слике овде и нису потребне... Имају свежу робу. А ми несрећници...  

— Седите! — нуди Радослав.  

—... задовољавамо се сликама — заврши Коста. Бора се лупи по челу и окрете се 
Кости „Турчину“.  

— Ама де!... Све се мислим да те нешто питам, па заборавим. Сад се тек сетих... 
Беше ли пре једно... петнаест дана нека Енглескиња код вас у рову?  

— Јест!  

— Слушао сам, не знам да ли је истина, да си јој изашао на рапорт...  

— Јест... Збуни ме женска, Господа јој њеног...  

— Није могуће! — засмеја се гласно Радослав.  

— Да видите шта је било... Седим ја у земуници, кад утрча мој нишанџија. 
„Господине поручниче, ево га један пуковник!“... Набијем шлем и излетим. Код топа 
угледах једног ђенералштабног пуковника, а поред њега једну женску. Хтедох да се 
претурим... Женска!...  

— Откуда она? — пита ветеринар.  

— Дошла женска да види. А прати је наш пуковник из позадине.  

— Тешку службу тај има! — вели у иронији капетан Радослав.  

— Море да видиш, више се узортира он него она.  

— Хајде, служи се — нуди Радослав.  

— После тебе — одбија Коста.  

— Де, де, ти си гост.  
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Сипајући чорбу, Коста прича:  

— Она ме привуче као магнет. И ја труп! — пред њу. „Господине пуковниче, 
стање ратно!“  

Капетан Радослав се заценуо и кроз смех вели:  

— Какав си, добро је ниси „дрпнуо“...  

— Море... било би свашта. Слушајте само... Она нешто одговори. Ах, била је 
изванредна. Из моје земунице излете тада један коњички поручник, који је по казни 
премештен у пешачко митраљеско одељење. Зовем га „Гроф“. Чуо женски глас, па 
изишао. Мој ти се „Гроф“ поклони пред Енглескињом, скиде шлем, пољуби је у руку и 
поче: кви, гуа, кве, о јес... кингири мингири. Сунце му његово, нисам знао да говори 
енглески. Видим ја да он њој показује земуницу. Женска поче да се колеба, и као пође. 
Али се умеша онај „ладолеж“ са црвеном сомотском јаком и поче да јој прича како 
немају времена. И он нам одвуче женску. Иначе да не беше њега, она остаде.  

Војник стави на сто јагњеће печење и флашу са водом. Капетан узе флашу и 
окрете се према светлости лампе.  

— Ово неко нарочито бело вино?  

— Расте у овом бунару, испод прозора — додаје Коста.  

— А, решили смо да више вино не пијемо — вели ветеринар Света.  

— Богами, то је лепо од ваше стране — као одобрава Коста. — Слике голих жена 
немате. Не пушите и не пијете. А онде видим и икону. Недостаје вам још само крст на 
кући.  

— И један натпис на вратима: „Овде почивају наши мили и никад 
непрежаљени.“ — Капетан Бора се наједном уозбиљи. — Џамићу! — гледао је строго 
посилнога капетана Радослава. — Наредио ти је капетан да донесеш два литра вина!  

Војник погледа унезверено капетана Радослава, онда у ветеринара, као да их 
очима пита: је ли то истина.  

— Немамо вина, немамо! Ала сте чудни људи! — пре-духитри војника Радослав.  

— Нема, господине капетане — ослободи се посилни.  

— Има ли где да се купи? Зови ми мога сеиза!  

— Чекај, немој да зовеш сеиза... Ако ти је баш стало толико, добро, купићемо ми. 
Сви сте наши гости. — Радослав се диже.  
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— А не, не. Останите! — ухвати га за рукав Бора. — Ви не пијете, и ја нећу да 
кршим ваша правила. Али мени се прохтело — он се обрати посилном: — Ево ти десет 
драхми и купи за све паре.  

— Море, остави, богати!... Не дозвољавам да у мојој кући купујеш вино ти. Даћу 
му паре...  

Устао је и Бора.  

— Љутиш ме. Остави новац!... Џамићу, пођи са мном — и Радослав изиђе.  

Бора нагази испод стола Косту. Ветеринар је ћутао, али му се на лицу огледало 
нерасположене.  

Наскоро се вратио Радослав са две флаше црног вина и стави их на сто.  

— Позајмио сам овде. Дај оне винске чаше.  

— Не треба, не треба! Ми ћемо из чаша за воду — вели Бора.  

— Какве винске чаше! — чуди се Коста.  

Бора нали себи и Кости.  

— Штета што вас двојица не пијете!... Хајд у здравље наших љубазних домаћина 
— он диже чашу и куцну се са Костом, а потом испише наискап.  

Мљаснули су неколико пута устима, и погледали се.  

— Бре!... Овако вино нисам скоро пио — каже Бора.  

— Клизи, као зејтин — говори зналачки Коста.  

— Где си га нашао? Мораћу и ја да купим двадесет литара — пита Бора.  

— Донели војници однекуда. Али то је последње...  

— Види, молим те! — загледа Коста флашу и нали вино у своју и Борину чашу.  

— Где смо стали? — пита Бора.  

— Тек код друге чаше — вели чисто с багателисањем Коста.  

— Е-хеј, полако! — саветује их ветеринар.  

— Журимо да испијемо што пре. Здраво, Коста!  

Обојица накренуше и празним чашама лупнуше о сто.  



АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ                                                                                                

СРПСКА ТРИЛОГИЈА КЊИГА ТРЕЋА         149 

— Џамићу, скувај четири каве! Али пожури — наређује Радослав. Њему као да је 
лакнуло кад је чуо да се они журе, и обрати им се раздраган: — Кад ћемо једном да се 
провеселимо као људи без журбе, лагано...  

— Кад му је толико стало...  

Бора згази Косту на ногу, дајући му тиме знак да не говори, па се окрете 
Радославу:  

— Ваљда ће се једном и овај рат завршити. Уосталом, дођите до нас, горе. 
Можемо тамо седети и дан и ноћ.  

— Имали смо задовољство — каже ветеринар. — Нама не смета ни овде.  

— Е, кад је таква и таква ствар, онда сипај, Коста!  

Један литар су испразнили и Коста је наливао из другог.  

— Ето, видиш... Да си нам донео буре вина, мени се не би пило. Али кад знам да 
имам још оволицно, мени се баш сад пије — говорио је Бора. Из очију му је севала нека 
притајена ватра.  

— То је просто неко проклетство — одобрава Коста.  

— Питам се само ја: где се вас двојица нађосте?... И то вас двојица! — вели кроз 
смех Радослав.  

— Тхе! — Бора направи наивно лице. — Сродне душице.  

— Небесне птичице! — вели Коста. — А ми смо и на положају заједно. Гађамо 
„Јежа“ у леђа.  

Посилни донесе каве.  

— Е, хајде, да испијемо и ову последњу чашу... Сад смо готови. Збиља нема више 
вина? — пита Бора.  

— Нема, нема! — повикаше углас Радослав и Света ветеринар.  

— Добро, кад је таква и таква ствар! — Бора се диже, али у пролазу намигну 
Кости да и он изиђе. На вратима застаде. — Нека стоји моја кава... идем да се мало 
олакшам...  

— Ах, добро ме подсетисте. Видим ја да ме мучи нека изнутрица.  

Изишли су обојица.  
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— Пазите на степенице! — добацује Радослав, па се обрати ветеринару: — Ћути, 
богати, нека иду! За вино не говори.  

— Таман посла! — Њих двојица не знају за меру. Имали бисмо муке са њима и 
сутра... Али изговорисмо се да не пијемо...  

— Знам ја Бору. Луд је он кад се напије...  

— Коста је још гори. — Радослав се диже и скиде блузу. — Да се раскомотим. 
Отворио бих прозор, али ући ће нам комарци.  

— Причекај... Сад ће и они отићи.  

Мало затим вратио се Бора. Корачао је несигурно.  

— Избројао сам четрнаест степеника... Јако је вино. Онај остаде да повраћа.  

— Да ми је знати зашто толико пије! — чуди се ветеринар. — Ја не могу да 
разумем те људе. Зна да ће му шкодити, и опет...  

— Пусти... Није то њему први пут. На положају нема шта да пије — бранио је 
Бора Косту.  

— Велиш, нека истера ћеф! — смеје се Радослав.  

Дуго су разговарали о борбама, о Солуну како је горео. Прошло је пола часа, али 
Коста се не враћа.  

— Море, иди види шта је са њим! — рече Радослав.  

— Можда је заспао? — брине се ветеринар.  

— Ех... сефте је то њему!... Прошетаће се мало, па ће доћи. Пио сам ја са њим 
толико пута... А, вала, људи, у каквом паклу живи тај горе... да му човек све опрости... 
Бугари му чак и име знају. Узме он ону велику гранату, и на њеном крилу завеже 
дашчицу, где напише: „Поздрав од Косте“ — и груне. Помлати Бугаре... Псују га на сва 
уста...  

Уз дрвене степенице чуо се удар поткованих чизама. Врата су се нагло отворила 
и ушао је Коста „Турчин“. Пришао је у ставу „мирно“ капетан Бори и поздравио.  

— Господине капетане, стигли су.  

— Нека улазе!  

Коста отвори врата и командова:  

— Напред.  
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Улазили су један за другим војници попуњујућег дела брдске батерије са 
шлемовима на глави и пушкама о рамену. Било их је десеторица. Препланули од 
сунца, крупни и снажни, изгледали су према слабој светлости лампе као неки колоси. 
Распоређивали су се ћутећи поред зида и леђима својим заклонили врата. Радослав и 
ветеринар посматрали су војнике згранути, и чисто нису могли да дођу к себи од чуда 
шта их је снашло.  

Радослав једва процеди:  

— Шта ово треба да значи?!  

Капетан Бора завали се немарно у наслон столице и завуче руке у џепове 
чакшира. Не гледајући Радослава, проговори:  

— Има то своје значење... Коста, командуј: „Пушку к нози!“ и „Вољно!“  

Као да су на вежбалишту, Коста поздрави и обрати се војницима оштрим 
гласом:  

— Пушку к нооо-зи!  

Шљап, шљис, трас!  

— На месту вољно!  

— Јесте ли понели бојеве метке? — запита Бора своје војнике.  

— Јесмо, господине капетане!  

— Добро — Бора се налакти на сто и значајно погледа Радослава и ветеринара.  

Ветеринар скочи.  

— Слушај, Боро... То што ти радиш нема смисла. Нема смисла! Молим те... мени 
овде није место!  

Бора и не погледа ветеринара, већ се обрати војницима:  

— Ко покуша да изиђе одавде, убићете га!... То ја наређујем! — рече повишеним 
гласом.  

Војници се збише један уз другог и наслонише леђима на врата.  

— Шта хоћеш ти од нас? — запита Радослав већ црвен у лицу.  

Ветеринар се врати и, руку забачених позади, стаде пред Бору. Његове уснице 
биле су стиснуте.  
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Бора је гледао мрачно преда се, онда проговори, наглашавајући сваку реч.  

— Ви ме добро познајете. Док сам трезан, ја ни мрава не згазим. Али кад се 
напијем... луд сам. Док сам још при свести, скрећем вам пажњу, немојте да сте ви луди 
и будале.  

— Шта хоћеш од нас? — понављао је Радослав. — Дадосмо ти вечеру, вино...  

Бора протрља чело, затим превуче шаком преко лица и обухвати подбрадак.  

— Тако је. Хвала вам!... Даћу вам и писмену захвалницу. Него питам ја вас... — 
Он заћута и дршком од ножа удари неколико пута у празну флашу. — А?... Питам ја 
вас, јесте ли ви данас добили буре од педесет литара овога црнога вина?  

— Боже сачувај!  

— Какво вино!  

Они се згледаше као да се чуде.  

— А, најзад, и да смо га добили!... Наше је — говорио је пркосно ветеринар.  

— А, је ли тако? — лупи Бора шаком по столу. Онда се диже. Очи су му биле 
влажне и закрвављене.  

— Немој да му пркосиш... видиш какав је! — шапну Радослав ветеринару.  

— Ви, дакле, имате бојеве метке?... Пуните пушке! — командовао је капетан 
Бора. — Нишанска тачка оно одело на зиду!  

Десет карабина било је управљено на ново, још необучено одело капетана 
Радослава.  

— Не! Ако бога знаш — завапио је Радослав. — Боро, молим те, не прави 
комендију. Ако ти је стало до вина, наћи ћемо. О, људи, шта нас снађе!  

— Остав’! — рече Бора војницима, који спустише пушке поред себе. Он се 
подбочи. — Чекам?  

— Донећу ти вина, причекај.  

— А, не, не! Ти остајеш овде — он се окрете једном од својих војника: — Зови 
посилнога господина капетана.  

Унутра уђе Џамић, сав згрчен и преплашен.  

— Господин капетан има нешто да ти нареди! — обрати му се немарно Бора.  
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— Донеси још два литра вина...  

— Шта!... За нас оволико само два литра вина. Пет! — грмну Бора.  

Војник истрча.  

— Хуууј! — уздише гласно Радослав и брише зној са чела. — Боро, друже, 
послушај ме... врати ове војнике.  

— Они су моји ратни другови. Кад нешто згреше изудараћу их. Али кад лумпује 
њихов командир, имају да се веселе заједно са њим. Је ли тако?  

— Тако је, господине капетане!  

Посилни стави на сто балон од пет литара напуњен вином.  

— Коста, наливај !... На првом месту да услужимо наше љубазне домаћине: Рацу 
и Свету. Деде!  

— Ми не пијемо више.  

— Немој да ми одрекнете и други пут, иначе... — он се окрете војницима: 
Нишанска тачка одело на зиду.  

Војници дигоше пушке.  

Радослав и Света узеше чаше.  

— Господо, насмејте се — говорио им је Коста. — Не пијете сирће, или крадено 
вино, него своје рођено.  

— Екс! — наређује Бора.  

Радослав таман принесе чашу устима, кад угледа брђане са напереним пушкама 
на његово одело.  

— Нека спусте пушке.  

— Кад видим дно чаше — одговара Бора. И преко воље испили су вино из 
великих чаша до дна.  

— Тако... Али пошто смо ми мало одмакли, вас двојица има да попијете још по 
две чаше. А ви — обрати се војницима: — нишанска тачка одело.  

Уз тешке грашке зноја попили су Радослав и ветеринар још по две велике чаше 
вина. Капетан је тада наредио да се остатак из балона подели војницима.  

— Где смо стали?... Посилни, донеси још! — викао је Бора.  
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Џамић погледа у свога командира.  

— Ништа вам не-не помаже — заплитао је мало Коста — пронашао сам буре. 
Идем ја...  

Пило се без мере. Ветеринар клонуо од беса, љутње и вина. Радослав почео да се 
смеје. Коста је са војницима доваљао буре у собу.  

Певало се на сав глас:  

Па зар је морала доћ  

Та тужна несрећна ноћ,  

Када си, драгане мој,  

Пошао у крвав бој...  

Певали су и војници, клатећи се.  

На сва наваљивања капетана Радослава да војници оду, Бора није хтео да се 
растане од њих.  

— А ш’о, мајку му... Нека се они, муч-мученици моји п-овеселе, кад си се решио 
да их „пошаштиш“. Нека запамте гостољубивост... капетана Раце. Обори! — раздера се 
изненада Бора.  

Уз степенице се ваљало нешто тешко. Чуло се лупарање поткованих чизама, 
неки удари, стењање, узвици. Врата су се широм отворила и Коста „Турчин“ уведе у 
собу једног малог, белог коњића.  

— Ура! — диже руке увис капетан Бора.  

Иако већ пијан, Радослав махну рукама.  

— Зашто ће вам то!... Аман!... Доста!  

Бора пође. При ходу се клатио.  

— С’ушај... Немо’ да „оповрљаваш“ влас’... Знаш... Иначе — он показа палцем 
преко рамена на војнике. — Нишанска тачка...  

Војници сада и без наређења управише пушке на одело.  

— Добро! — Радослав је гледао мутним очима, сав црвен у лицу и знојав. — Ш’а 
’оћеш?... Душу?  

— Јок!... Ништа... ништа ти нећу, не-него да јашеш ово „коњче“.  
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— И онда одма’ идете?  

— Макар ишли... Јаши ти, игумане, и путуј.  

Радослав опкорачи ногом и седе на леђа коњу.  

Коста ухвати коња за поводник и поведе.  

Бора, а за њим и војници запеваше:  

Исаије, ликуј дјево...  

И роди сина Емануила...  

Бора се окрете војницима:  

— Почасни плотун у плафон — и показа руком навише. — Пали.  

Гру!  

Лампа се угаси. Са таванице сручи се малтер.  

Од треска попрскали су прозори.  

Неко кресну палидрвце.  

— Још један плотун, пали!  

— Алах... Алах! — чуо се врисак була, с оне стране зида.  

— Пали!  

Чауре су летеле по соби. Из разних дворишта допирали су гласови преплашеног 
народа. Свет не зна шта је. А одавно се поговара о неким бугарским комитама.  

— Доста!... Доста! — чују се очајни гласови капетана Радослава и ветеринара 
Свете.  

Неко упали светлост. Радослав, готово истрежњен од страшнога пуцња, сјахао је.  

— Е, ово си претерао! Доста ми је свега. Крајње је време да идете.  

— Људи, ја више не могу да издржим — чисто запомаже ветеринар. — Пустите 
ме. Знајте, ја ћу сутра да поднесем рапорт...  

— Ш’а?... Бојим се, ски-скинуће нас са Јежа — говорио је Коста. — Господине 
капетане... молим за мој рачун, бр-брза паљба... по пет, у „плафон“.  
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— Нека буде!  

— Пали!  

Так, так так... Малтер је падао, свећа се лелујала, чауре одскакале, а Коста 
„Турчин“ дигао руке и раздрагано виче:  

— Песма над песмом... Симфонија... „Грофе“, где си да видиш и чујеш!  

Бело коњче махало је репом.  

Радослав склопио руке.  

— Ево, сад те молим. Ако си човек, разумеј!  

— Нека се п-пушке мало одморе! — наређивао је капетан Бора. — Посилни, 
чисти ово.  

— Па ћемо из почетка, ка луди! — рече Коста и поче да трља длановима.  

Радослав га мрачно погледа, али оћута. Требало је са њима поступати лепо. 
Наредио је да се скувају каве.  

Бора пребаци ветеринару руку преко рамена.  

— Докторе, да п-певаш... певаш... ону, знаш... „Ој споменче“... и кад умрем... — 
Он је млитаво кретао шаком — знаш... да ми се донесе букет...  

Ветеринар спустио главу на груди и једва процеди:  

— Ја бих сада кукао из свега гласа! — онда погледа мрко Бору: — Ти замишљаш 
да сам ја аутомат... Мислиш ли ти да је ова моја кућа бугарски ров. Или сматраш, ако 
си на положају, па ти се може — он се развика: — Е, хеј, ово је позадина...  

Бора скочи.  

— Пази га... Уплашио се... Ха!... Знам ја, иако м-мислиш да сам пијан — он се 
унесе у лице ветеринару. — Јес’... А, ш’а кажеш... невини људи страдали...  

— Ја нисам ништа казао...  

— Боро, молим те, не говори. Није човек ништа казао — љути се Радослав.  

— Казао је, казао! — распаљује Коста.  

— Не!... Није он ка-казао, већ ја! — и капетан Бора лупи се руком по грудима, 
онда се окрете поводећи се, значајно намигну и при том згрчи му се цела десна страна 
лица... — Бато!... На „фронтету“ говоримо све, а овде не смеш да штуцнеш... А-ха! — он 
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се замисли и мутним очима као да гледа у даљину. — Тамо... на фронту су прави 
синови. А у позадини су курве, кукавице, забушанти. Кад се будемо враћали у земљу, 
подићи ћемо капију... — Радослав му запуши уста. Бора се отрже и још јаче развика: — 
Иглине уши, сунце им њино. Јер позадина, та твоја позадина... лаже, измишља... 
невине људе тера на робију... стреља! Он се испрси, удахну ваздух и таман отвори уста 
да још нешто каже, али га Радослав дохвати и свали на столицу. Тада намигну на 
ветеринара:  

— Хајде — певај му.  

— Певај, иначе оде одело — дере се Коста.  

Ветеринар отпоче Бора се завали на Радослављеве груди и поче да га љуби.  

Радослав стаде да се смеје.  

— Е, људи, никако ми не иде у главу, како извукосте овога коња. — Изведи га у 
предсобље — нареди једном војнику.  

У дворишту се чула ларма. Неко је питао ужурбано:  

— Јесу ли овде?  

Наскоро се појави на вратима један пешадијски капетан са шлемом. Иза њега 
стајали су војници, изнад чијих су глава штрчали бајонети. Он погледа хитро све 
редом, и таман да заусти, кад скочи Радослав.  

— Леко, друже, спасавај, ако бога знаш.  

— Пази га Лека! — диже се Бора, приђе му тетурајући се и загрли га.  

Капетан Лека нашао се у чуду. Његово изненађење било је још веће када је 
угледао војнике који су стајали уза зид.  

— Је л’ те, бре?... Јесте ли ви те комите због којих дигоше мене и моју чету 
ноћас?  

— Слушајте, господине капетане — обрати му се ветеринар. — Молим вас, 
спасите нас ове напасти. Упали су нам у кућу. Видите ли овај лом?  

— Море пусти човека да седне! — вукао је Бора капетана Леку. — Деде, пиј !...  

— Овако вино нема на Јежу — нудио је Коста.  

Капетан Лека почеше се иза врата, као да се нешто решава.  

— Синоћ смо сишли са положаја у резерву, кад нас ноћас изненада дигоше. 
Наредили су ми да развијем чету у стрелце и кренем ка ТурманМахали. — Он се 
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обрати своме поднареднику: — Нека се чета свије на пут, овде пред кућом, и чекајте! — 
он скиде шлем и седе.  

— Кажем ја... да ћемо сад из почетка — повика Коста „Турчин“. — Води Бог 
рачуна о нама... птичицама небесним.  

— Кад су се разишли? — запита командир.  

— Био је дан увелико... Напио се и капетан Лека, и његов водник, потпоручник. 
А пешаци се размилели по комори, па подизаше и поједоше све као скакавци. То је 
било горе него у „Ивковој слави“.  

— Каква „Ивкова слава“ — добаци из шатора ветеринар. — Тамо је био један 
„Неко“, а ноћас их је било две стотине. И не знаш ко је од кога гори и црњи.  

— Ето, тако! — махну главом капетан Радослав. — Решили смо да се иселимо и 
сакријемо.  

— Хоћеш ли шта да предузимаш?  

— Нећу ништа. Мани, бога ти! Али дивизија је предузела са своје стране. Јутрос 
је долазио иследник.  

Ветеринар се појави сав рашчупан и надувен.  

— Замислите, колика је добричина — и показа на Радослава. — На саслушању 
код иследника је изјавио да их је он позвао, да су они били његови гости, и да ће он о 
свом трошку оправити кућу.  

Радослав се широко и добродушно насмеја.  

— Шта да им радим!... Они су ипак добри људи и моји другови...  
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ФРОНТ И ПОЗАДИНА  

 

Iма већ дуже времена како нико ништа не говори. Лука се наслонио на бедем 

од земље, зубима стегао муштиклу од вишњевог дрвета и сањивим очима гледа у 
Могленску равницу. Војин седи на троножној столичици пред земуницом и чита 
„Понор“ од Гончарова.  

Лука прекиде ову тишину.  

— Што пљујеш толико у прсте кад преврћеш лист?  

— То су моје ствари — одговара Војин мрзовољно  

— Простак! — рече Лука више за себе и ућута.  

У последње време постали смо нестрпљиви и раздражљиви. Љутимо се за 
ситнице. Нас неколико живимо већ годинама на овом ћувику, на уско ограниченом 
простору, издвојени од света. Испричали смо целу своју младост, претресли смо 
исувише догађаје. Наиграли смо се карата и домина, и заситили заједљивих шала. 
Доста нам је свега. Сада се љутимо на ситне мане. У последње време почело је Војина 
да нервира хркање Лукино. Лука се на мене наљутио што сам му мало засекао каиш за 
бријање. Дохватио га је љутито, савио и бацио далеко у шипраг.  

Тада је позвао свога посилнога Исајла.  

— Ево ти десет драхми, да ми купиш нов каиш. А кад га узмеш, да га затвориш. 
Ако ли га само још који пут другоме даш, разбићу ти нос.  

— Кипислцауф! — добацује злурадо Војин.  

Лука се прави да га не чује, али још оштрије наређује Исајлу.  

— Затворићеш и кафу, и шећер, и све што је моје. Не дам више ни богу Саваоту... 
Разумеш ли? Онда је узео столичицу, сео по страни и узео француску граматику.  

Војин се наслонио на врата земунице, забио руке у џепове и гледао некуд тупо у 
даљину. И ја сам био љут, те сам ушао у земуницу и легао на пољски кревет. Решио сам 
чврсто да више са Луком не говорим. Позвао сам свога посилнога Станимира и 
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наредио му да затвори и моју флашу са вермутом. Војин слуша шта ја говорим, па се 
окрете, уђе у земуницу, скиде са полице своје кутије са конзервираним млеком, и 
затвори их у сандук.  

Сад смо начисто. Живећемо сваки за себе. Још кад бисмо могли да станујемо у 
засебним земуницама, онда бисмо били потпуно мирни.  

Пред нама је непријатељ, а горе небо. Све је недостижно и несхватљиво. На 
нашој осматрачници завладала тишина. И посилни се чак притајили.  

Обузима ме нека мука. Хтео бих да изађем, али наићи ћу на Луку. А ја му се 
покорити нећу. Међу нама је све свршено. Теши ме само што замишљам да се он сада 
још више једи од мене. Ако... Нека га! Шетао сам по уском простору земунице два 
корака напред, и исто толико назад. Застао сам... Хтео бих нешто... Не знам ни сам. 
Онда се окрећем око себе и наново седам на кревет... Из даљине чујем језиви фијук 
шрапнела, завитлао је изнад земунице, и стручио се негде у јаругу. Сви смо се 
притајили... У даљини одјекнуше неколико пуцњева, које у обичним приликама и не 
чујемо, јер се наше уво на то толико навикло, као на откуцаје часовника. Неки миш је 
гризао дрво... Све ме то сада занимало. Шрапнел наново звизну, и стотинама куглица 
сручи се низ падину.  

Посилни Исајло опомену Луку:  

— Господин поручник, склоните се!  

— Мене гувернанте нису васпитавале као некоје.  

— Шта ћеш!... Има их које змије нису уједале, па и не знају — добацује јетко 
Војин, који је већ два пута био рањен.  

Уместо одговора Војину, Лука позва свога посилнога.  

— Скувај ми каву. Али само једну! Разумеш ли?...  

Ћутали смо цело послеподне. Командант који је дошао наместо потпуковника 
Петра отишао је у обилазак, и неће доћи до сутра у подне. Почео је већ и сутон да пада. 
Иако ме је ово стање мучило, решио сам да не попуштам.  

Неко се пео уз косу и викао још из даљине:  

— Има ли кога ту?  

Нас тројица појавили смо се наједном да видимо ко пита.  

— Да ли је оно Драгиша? — говорио сам више за себе.  

— Богами, изгледа — одговори Лука.  
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— Јест, Драгиша — рече Војин.  

Сва тројица потрчали смо у сусрет и почели да се љубимо са њим.  

— Ти долазиш баш онда кад не треба — рече Лука тапшући га по рамену.  

— Сподбише ме као куфер! — вели Драгиша откопчавајући блузу. На њему је 
сасвим ново одело, а на ногама високе, жуте чизме за шнирање, како обично носе 
енглески официри.  

— Где си све био, причај нам...  

— Море, где нисам... Солун, Крф, Рим, Ница, Тулон, Марсељ, и таман сам се 
зауставио у Греноблу, боже помози, кад нас вратише назад. Него, чекајте мало... 
Имате ли какво послужење?  

— За шта си? — пита га Лука. — Јеси ли за каву, или ракију?  

— Молим те, та два пића немој да ми раздвајаш.  

Војин нареди своме посилноме да донесе ракију, Лука наручи каве за све нас.  

Драгиша је унео неку свежину и ми га обасипамо питањима. Он одговара 
кратко. Прича како је добио три месеца боловања за Француску. На путу је пробавио 
двадесет дана. У Греноблу је био месец дана.  

— Него чекајте, да питам прво ја вас. Чујем да се овде припрема офанзива. Од 
свих оних који су са мном путовали, ја сам једини био те „среће“ да стигнем у команду 
на последње звоно... Не да ми се... Има их који су се завукли у позадину, па као да су 
тамо корен пустили. Ни хаубица их не може кренути. Седим синоћ у Турман-Махали и 
размишљам. Од почетка до краја терали су ме неки малери. Ама, што сам год покушао 
да се некако и ја мало извучем, није успело. А некоме то иде од руке, и као од шале.  

Уколико Драгиша жали што је морао да напусти Француску, утолико смо ми 
веселији што се вратио, јер ће нам својим причањем одстранити за извесно време 
монотонију и тешку неурастенију, која нас све више мучи. Заборавили смо наше 
препирке и нудимо један другога свим оним што имамо.  

Драгиша оставио свој кофер и показује нам флашице са колоњском водом. Као 
да први пут удишемо мирис, сипамо течност на руку и размазујемо по коси. Заносан 
парфем као да нам ублажава тешку стварност, изазива слатке успомене и визуелне 
представе.  

— Имаш ли какву женску успомену? — пита га Војин.  

— Море, нисам имао времена да се развијем, иначе... ха! — он се почеша по 
потиљку. — Људи, што има лепе деце!  
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Посилни су постављали сто.  

— Хајде да вечерамо, па ћеш нам после причати натенане. Донесите брже 
вечеру! — говорио је Лука.  

— Како је овде... гађају ли? — пита Драгиша перући руке.  

— Од пре пет дана јавља нам се сваки дан један брђанин — каже Војин. — Али 
сутра ћемо смрсити конце и нему. Заказано је реглажно гађање, помоћу аероплана.  

— Вала, ако га нађе она тешка француска батерија, ни кошчица им неће остати.  

— Али из почетка, полако. Не изостављај ниједан детаљ. Исајло, кувај каве! — 
нареди Лука и припали цигарету.  

— Дакле, спустим се ја...  

— Заборавио си да кажеш: кад ништа... — упаде Војин.  

— Е па, немој да ме „зафркаваш“...  

Лука се обрати Војину:  

— Остави га сад. Сутра кад он оде, знаш...  

— А, и то има?... Онда нећу да вам причам.  

— Де, де, шалимо се! — додаде Лука.  

— Јаој, кад те не бих знао...  

— Кипислцауф... А?... Продужи.  

Драгиша се насмеја и махну главом. Ове упадице, од којих се већ био одвикао, 
као да су га избациле из душевне уравнотежености. Он заћута за моменат, а затим 
поче говорити без воље, о важнијим догађајима.  

— Сишао сам до Суботске. Ту седнем на малу железницу и стигнем у Вертекоп, 
где пређосмо на велики воз. У Солун сам стигао увече. Једва сам нашао стан. Сутрадан 
јурио сам од јутра до мрака, док сам најзад добио дозволу од наше команде места, па је 
оверио у италијанској и француској команди... Онда сам трчао да пронађем 
италијанску гаражу, да заузмем место у аутомобилу.  

— Зашто ниси ишао лађом?  

— Не пуштају више путничке бродове да плове око Грчке, због сумарена. И тако 
сам морао прећи целу Албанију. Једном сам је прешао уздуж, а сад и попреко. Истина, 
овом приликом на аутомобилу. Али не знам шта је црње и горе. Био је то теретни, 



АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ                                                                                                

СРПСКА ТРИЛОГИЈА КЊИГА ТРЕЋА         163 

покривен ауто, са клупама постављеним по дужини. На таквим колима требало је 
прећи седам стотина километара... Путовали смо три дана. Али мени је још првога 
дана припала мука...  

— Сељак, није навикао на аутомобил! — дира га Лука.  

— Волео бих да видим тебе, бато. Ауто покривен цирадом, а са задње стране 
отворен. Отуда су сукљали прашина и гас, као да нека пумпа повлачи... Заболела ме је 
глава, онда ми се смучило и почео сам да повраћам...  

— Као ласица.  

— Још горе. Ништа нисам видео. Једва сам стигао до Лерина. Био сам страшно 
измучен. А те ноћи, у хотелу, нападоше ме стенице, и ока нисам склопио. Верујте ми, 
зажалио сам за земуницом и својим посилним, и свим друговима... Ратујемо већ 
толико времена. Увек смо заједно... Навикли смо један на другога. А сад сам се 
наједном нашао међу страним светом, па ми је било мучно, постао сам тужан.  

Ујутру, кад је требало кренути, нема шофера... Остао у некој кафани. А 
италијански војници, који су путовали са мном, вукли су се као црева. Један дође, 
други оде. Никад да се сакупе. Седим у аутомобилу сâм, па ми се све преврће. Тада сам 
тек увидео колико је наш сељак дисциплинован војник, иако је, грешник, толико 
намучен. Али шта сам могао да радим... Једва су се некако сакупили и кретосмо.  

Али нисмо одмакли далеко, ауто наједном стаде, војници полетеше главачке из 
аутомобила и распршташе се по пољани куд који. Остадох сам, чудећи се шта им би 
наједном!... Тек сам тада чуо зврјање аеропланског мотора...  

— Мани га, Мито, а он па куражан! — муну Лука лактом Војина.  

— Признајем... признајем, молим... Кад је у питању аероплан, нема веће 
кукавице од мене. Али је ли ко видео овде код нас када један ауто иде друмом а наиђе 
аероплан, да шофер заустави и онда сви беже? Па, богаму, ни онај пилот који ставља 
живот на коцку приликом прелаза границе, није толико луд да гађа један празан 
аутомобил кад свакога минута може наићи на неку јединицу, или слагалиште.  

— Шта си ти радио?  

— Шта сам могао?... Сишао сам и легао у јарак покрај пута.  

— Кипислцауф!... Кажи слободно.  

— Наравно. Али само што је прелетео изнад мене, ја сам се дигао. А Италијани 
су се вратили тек онда када су аероплан изгубили из вида.  

Онда је настало опет труцкање. Али тога дана није ми било тешко. Ваљда сам се 
навикао. Увече смо стигли у неку њихову команду. Заборавио сам како се то место 
зове. Знам толико да им је ту база за тај крај Албаније. Било је неколико барака пуних 
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џакова брашна. А укопали су и један магацин под земљу. Сигурно за муницију и 
бензин.  

Трећега дана пели смо се уз неку планину. Дуж целога пута наилазили смо на 
Арнауте, који су туцали камен.  

— Добровољно, наравно — упаде Лука.  

— Не може бити другојаче кад су им иза леђа били Италијани са пушкама. Тога 
дана стигли смо у Санти Каранти. Мало место, са неколико арнаутских кућерака и 
једном великом зградом, где је био смештен штаб италијанске војске. Пали су ми 
одмах у очи италијански официри, утегнути, избријани, напудровани и ухрањени.  

Над великом кућом прочитао сам натпис: Comando mіllіtare.  

Ушао сам унутра да се пријавим. Рачунао сам, такав је ред. Тамо смо се једва 
објаснили ко сам ја, и где намеравам. Онда су ми рекли да у њиховој станици могу 
добити храну и преноћиште, и да ћу тек сутра кренути лађом за Крф.  

У даљини видео се Крф. А пред њим мање острво, сигурно Видо, или како се то 
већ одомаћило: Острво Смрти... Обузело ме је неко жалосно расположење. Та пучина 
пред којом стојим прогутала је хиљадама наших војника...  

— Е, ти хоћеш да нас расплачеш, а ми једва чекали да једном стигнеш на Крф! — 
вели Лука.  

— И да нам причаш... Ти већ знаш шта нас највише интересује — додаје Војин и 
цупка ногом.  

— А, није Крф више оно што је некад био... Све се искварило. Пред Крфом 
стационира енглеска, француска и италијанска флота... хиљадама морнара... Бежи, 
богати! Кад сам сутрадан стигао на Крф, на то су ми прво скренули пажњу... Уосталом, 
био сам на путу за Италију и Француску и што бих се излагао опасности још одмах на 
почетку... Полако, доћи ће ред и на женске.  

— А-ха!... То, то!  

На Крфу су сви некако били брижни. Чуо сам одмах да је немачки сумарен 
торпиљирао скоро један брод, који је пловио за Италију, а на њему су били наши 
официри и војници... Право да вам кажем, та ме је вест поразила... Шта ми је требало 
да се сада, у овом времену, ломатам чак за Француску, кад сам могао на миру да седим 
у Водени! Помишљао сам тада и на вас, како седите овде, пијете каву...  

— Па нас туку гранате. Не смеш нос да помолиш...  

— Навикли смо већ на то. Али бре, брате слатки, замисли: море, пучина, 
торпедо, ајкуле... А ја пливам као секира. Овде може човек некако и да се заклони... 
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Врдаш лево, десно. А док туче, ти се не помаљаш. Али кад удари торпедо у лађу, ту, 
брајко, нема врдања... Најзад, добро... смрт... И овде се гине...  

— На мртву смрт! — добацује Лука.  

— Е, то си добро казао. Али тамо очекујеш смрт, осећаш је, и најстрашнији су 
они часови ужаса кад си свестан да ти спаса нема, и смрт ти се приближује. Причали 
су ми да су се приликом потапања лађе на којој су били наши одигравале ужасне 
сцене. Људи су убијали један другога, отимајући се за место у чамцу. Чамци су се 
превртали... Очајни крици разлегали су се кроз ноћ.  

Истога дана срео сам једнога познаника. Кад сам му казао да идем за 
Француску, он ме запита:  

„Јеси ли написао тестамент?“  

Дошло ми је да га ударим. Има тако чудних људи, који замишљају како су они 
врло духовити, а нису свесни да тиме испољавају свој рђав карактер. У његовом тону 
било је помало и злурадости, вероватно што и он није могао да добије дозволу за 
Француску.  

Море ми је изгледало подмукло, па чак и мрско. Али, ја назад нисам могао.  

У команди места нашао сам се са једним пешачким потпоручником, који је 
такође путовао за Француску. Упитао сам га да ли не страхује од сумарена.  

— Напротив! После овога случаја, уверен сам да ће наша морнарица појачати 
контролу. Чуо сам да лађа што су је торпедовали није била праћена. Сад ће нас 
сигурно штитити торпиљери.  

Полазак лађе чуван је у највећој тајности. Наређено нам је да се јављамо 
команди места свакога дана у три часа по подне.  

Трећег дана казали су нам да дођемо на пристаниште у пет часова. Тада нам је 
скренута пажња да приликом поласка из станова кажемо како мењамо стан, или да 
нам је наређено да се преселимо у логор... Тако нешто, само да не говоримо прави 
разлог.  

Причање Драгишино прекиде телефониста:  

— Господине поручниче, извештавају пешаци да их туче батерија двадесет девет 
— двадесет девет.  

Лука се одмах диже. При поласку обрати се Драгиши:  

— Немој да причаш док се не вратим.  

— Где оде? — запита Драгиша.  
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— Оде да извести телефоном хаубичку батерију да отвори паљбу — рече Војин.  

— Је ли, бога ти, како ти изгледа, хоће ли бити шта овде?  

— Припрема се увелико. Чујемо да се спрема офанзива. А и крајње је време. 
Трећа је година како смо на овим положајима. Попуне нема... Последњи је час.  

— А морал?... Како се држе војници?  

— Како?... Душа је замрла. У људима као да је нешто прегорело. Чаме у 
рововима мислећи на своје, и гину...  

Лука се врати. Тада баш груну хаубица.  

— А-ух! — узвикну Драгиша, увлачећи цигарету у муштиклу. — Да л’ ће овоме 
доћи крај?  

— Сматрај ово од сада као текући посао живота и продужи где си стао.  

Драгиша настави.  

— У пет часова били смо на пристаништу и одмах ушли у лађу. Била је то нека 
мала лађа. „Јонија“ се звала. Нас није било много. До педесет.  

После четврт часа дигли су сидра и кренули смо одмах. Сви су се луди окретали 
не би ли видели који торпиљер... Претрнуо сам. „У здравље, Драгиша!“ — мислио сам. 
Али опет, тешио сам се, нису ни они ваљда толико безумни да жртвују лако један брод. 
Гледао сам капетана... Он је стајао спокојно са лулом у устима и посматрао немарно 
гломазне ратне бродове, који су остајали у луци... Са страхом сам помишљао на 
пучину... Интересовало ме да ли ће и онда капетан бити овако спокојан... пловили смо 
у правцу мореуза, кроз који се излази на пучину. На палуби се појавио један марински 
официр, за њим је ишао морнар натоварен појасевима за спасавање. Официр застаде, 
онда лупи шакама и позва нас да приђемо ближе. Када сам угледао појасеве за 
спасавање, мени су клецнула колена. И верујте, људи, да је онај официр питао: ко хоће 
да се врати, јавио бих се први.  

Официр нам објасни како ћемо сада испловити на пучину. Напоменуо је пола у 
шали, пола у збиљи, како није рђаво бити предострожан, и зато препоручује изрично 
да се на броду не сме певати, а нарочито се забрањује паљење цигарета кад падне 
мрак... Бато! — Драгиша превуче руком преко лица. — Морнар је прилазио редом и 
давао појасеве за спасавање. Официр поче да нас одбројава и по групама приводи 
сплавовима и чамцима.  

Наредио нам је да се нико не креће са места које нам је одређено. У групи око 
једног сплава било нас је шесторица. Нас два српска официра, један наш, један 
француски и два италијанска војника.  
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Лађа је пловила поред првог реда буради, испод којих је висила мрежа од жица. 
После једног километра наишли смо на други ред. На излазу из залива налазио се 
трећи и последњи ред.  

Сунце је залазило за пучину кад смо испловили на отворено море. Свуда около 
нас била је плавкаста, бескрајна морска пучина. Таласи су поигравали на површини 
као да нас маме, а шум воде око лађе подсећао ме на неко пакосно церекање. Имао сам 
утисак да се налазим на сапунском мехуру, који се може сваког часа распрснути. Био 
сам тужан, тужан. Изгледало ми је као да се више никада нећу вратити.  

Ветар поче да завија око лађе. Било је прилично хладно. Шињел нисам могао 
обући, јер ми је око груди био обавијен дебео појас од плуте. Због ових појасева нисмо 
могли ни лећи, већ смо седели око нашег сплава.  

Француз је протестовао што су нас упутили без икакве пратње. „Као да спроводе 
стоку!“ — љутио се. А капетан брода, Италијан, са лулом у устима, стајао је на 
командном месту, миран и присебан. Тај ми је човек уливао вере.  

Војници се наједном почеше окретати. У сутону угледасмо читаву ескадру 
ратних бродова. Из групе се издвојише два торпиљера, и пођоше за нама.  

„Ха, јесте ли видели!“ — ускликну сада Француз. — „То су Французи. Сад се не 
бојте!“ — Он се диже и јуначки се протегли. Затим сиђе низ степенице и отуда се врати 
са упаљеном цигаретом. Шаком је заклањао жар. Припалили смо кришом цигарете од 
њега и покрили се шињелима да бисмо на миру пушили. Ноћ се нагло спустила. Нама 
се храброст мало повратила.  

„Ама сигурни смо“ — уверава онај пешачки официр. — „Прво, ноћ је. Друго, 
имамо пратњу, а треће, видите колишни је овај брод. Више кошта један торпед, него 
цео брод. А ујутру смо већ у Галипољу.“  

Али ипак, зарад сваке сигурности, појасеве нисмо скидали. Седели смо 
наслоњени на ограду. Сан ме поче хватати. Пребацио сам шињел преко главе и, у 
полубуновном стању, дочекали смо зору.  

Јутро је било светло и чисто, да се италијанска обала јасно видела. Изгледало 
нам је да ћемо за пола часа стићи. Били смо весели. Али у тој нади да смо већ ту, уз 
обалу, пловили смо још пуна два часа, док нисмо наишли на први заштитни ред са 
мрежом. Тада смо тек скинули појасеве. Радовали смо се што нас је минула опасност, и 
били смо расположени, јер улазимо у земљу у којој се не чује топовски пуцањ. 
Солунски фронт изгледао ми је тада далеко, и са жаљењем сам помишљао на вас који 
чамите у земуницама.  

Пред нама је био нови живот.  

— Био сам у борби толико година, могао сам стотину пута погинути. Али никада 
нисам осетио такву радост као када сам напустио лађу и стао ногом на чврсту земљу.  
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Ми који смо са планина, научили смо на чврсту стазу. Земља у себи не скрива 
ништа, а ноге имам да сам кадар стићи и утећи... Море је подмукло... Поготову у току 
рата, откада пронађоше оне проклете сумарене... Навикли смо да посматрамо орлове, 
а тамо се роје ајкуле. Џаба га било!  

Чим смо ступили на копно, око нас се направи читава гужва. Двојица салетели 
да ми узму кофер из руку. Један од наших војника прихвати моје ствари и пођосмо 
право на станицу. Али воз је полазио тек после подне.  

Причање Драгишино прекиде жива пуцњава из пушака, негде око „Слонових 
ушију“, на Ветренику. Поче и митраљез. Кроз ноћ синуше ракетле. Са Пожарске Косе 
гађала је једна брдска батерија. Топовски пуцњи одјекивали су праскаво кроз ноћ. 
Лука зналачки извио главу, притајио се и ослушкује, ценећи по пушчаној паљби 
ситуацију код пешака. Рововац груну.  

— Добро је. Сад ће чика Сава рововац да успостави поредак. Хајдмо даље. Шта је 
било са том женском?  

— Каквом женском?  

— Море, остави човека нека прича. Доћи ће ваљда ред и на то питање — каже 
Војин.  

— Ја то због тебе питам. Видим, нешто много цупкаш ногом — дира га Лука.  

— Био сам уморан, те ми то и није падало на памет... После подне, кад је воз 
кренуо, заспао сам одмах. Када сам се пробудио, било је увелико свануло. Задуго 
нисам могао да схватим где се налазим. Воз је јурио поред неких брежуљака на којима 
су се налазили летњиковци. Свуда наоколо владао је мир... Али ја се нисам могао отети 
од већ стечене навике да сваку узвишицу посматрам као неки артиљеријски заклон. 
Гледао сам у даљину, па ми се онако буновном причињавало као да видим редове 
бодљикавих жица... А то је била жива ограда, а иза ње мноштво кокошију. „Војска 
овуда није скоро пролазила — падало ми је на ум.  

Око подне угледао сам огромне вијадукте. Неко ми рече да су они остаци 
римског водовода. Остаци моћи и величине... Римљани... Римско царство. И онда, пре 
две хиљаде година, људи су се исто овако тукли као ми данас...  

— И тући ће се све дотле док светом не овлада једна идеја — додаје Војин и 
показује палцем негде преко свога рамена.  

— Не! — каже кратко Лука. — Ратови ће престати онда када у првим редовима 
бораца буду они који објављују рат...  

— Било је некада и то... Цар Лазар, и толики многи владари погинули су у 
првим бојним редовима. И опет... Потребно је да нестане границе, да се међу људима 
развије опште осећање братства и другарства, да нестану на једној страни повлашћени, 
а на другој понижени и увређени.  
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— Гр-р-ру!  

Драгиша се трже.  

— Ништа, ништа, не бој се! — умирује га Лука. — То гађа „Виљем“.  

— Какав „Виљем“?  

— Заробљена немачка хаубица од двадесет сантиметара. Ево је овде, испод нас, у 
шумарку,  

— Одвикао сам се. Хоће ли још да гађа, да се не цимам?...  

— Сумњам — вели Лука. — Заваде се пешаци, и „Виљем“ опали понеки метак да 
би их умирио. Продужи слободно. Док сам ја овде, немаш ничега да се плашиш...  

— Молим, молим — насмеја се Драгиша и погледа Луку испод ока.  

Лука стеже Драгишу за врат.  

— Шалим се. Ми одавно нисмо имали кога да „завитлавамо“ па смо и тога 
жељни. Стиже ли једном у Рим?  

— Угледао сам наједном огромну варош... Прво што ми је пало у очи била је 
купола на цркви Светога Петра.  

— Слушај, немој да се љутиш... Те описе можемо наћи у разним путописима... 
Него причај онако... знаш, твоје личне доживљаје...  

— Доћи ће ред и на то. Полако... После пола часа био сам у Риму. Са станице 
отишао сам у хотел, који су ми препоручили још док сам био на Крфу. Када сам ушао у 
хотелску собу, био сам збуњен... После толико времена обрео сам се наједном у чистој, 
светлој соби. Окретао сам се као неки сељак и посматрао кревет... Хладна и топла 
вода... Огромна огледала... Млада собарица, нема јој више од двадесет година.  

Лука се обрати своме посилноме Исајлу:  

— Јаој, репоњо, кад ћу престати једном да гледам у тебе!  

— Шта ћу, господин поручник, кад ме је Бог створио као мушко.  

Драгиша настави:  

— Обријао сам се, умио, и изишао у варош.  

На улици приметио сам одмах врло велики број младих људи у униформи и 
цивилу. Као да та земља и није била у рату. Ви знате како је било код нас... Код куће је 
остао само онај који није имао ногу или руку. Узми само Војина. Од ране код 



АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ                                                                                                

СРПСКА ТРИЛОГИЈА КЊИГА ТРЕЋА         170 

Смедерева, не види на десно око, нити чује на десно уво. И поред тих мана, он је 
осматрач. А тамо млади, здрави људи шетају римским улицама, као да смо у времену 
мира. То је била појединост која ми је одмах пала у очи. Али када сам се мало саживео 
са том средином, тада сам почео увиђати колико ја својом спољашношћу одударам од 
тог улицканог света... Ја сам дошао право са фронта. На ногама сам имао прекројене 
војничке чизме. Одело ми је било излизано, јака на блузи нагрижена од еполета, да се 
и постава видела. Из рукава вирила ми је војничка кошуља.  

Када сам предвече отишао да се јавим нашој делегацији, срео сам тамо једнога 
пешадијскога потпоручника, свога друга са универзитета, који је био на служби у 
делегацији. Рањен је, па му је једна нога укрућена.  

„Бре, какав си... Слушај, одмах да си набавио одело. Овај свет полаже много на 
спољашност.“  

Још истога вечера одвео ме је једноме кројачу, код кога сам наручио одело. 
Речено ми је да ће бити готово сутра навече. Купио сам још нове гамашне, ципеле, 
рубље.  

Прексутра изјутра, када сам се обукао и погледао у огледалу... самог себе нисам 
могао да познам. Био сам као из „базара“.  

— Кипислцауф! — додаде Лука.  

— Вала, како хоћеш... Две године сам се верао по земуницама исцепан, вашљив. 
Живео сам као животиња. Изгубио сам осећање људске пристојности, и одвикао се 
многих навика културног човека. А када сам се сада нашао обучен, чист, осетио сам 
наједном и неко духовно преображење, био сам некако... морално издигнут, и вратила 
ми се вера у самог себе. На улици се нисам снисходљиво склањао, већ сам се прсио 
пред сваким излогом...  

Нашао сам одмах онога пешака. Станић се звао. Решили смо да то послеподне 
идемо у биоскоп. Објаснио ми је, да се „оне“ тамо сакупљају.  

— А-ха! — добаци Војин.  

— Но, хвала богу. Развукао си од Кулина бана, уместо да си одмах прешао на „тај 
ствар“. Исајло, носи ову бакалницу — показа Лука на шољице од каве — и кувај нову.  

— Био је то неки велики биоскоп. Заборавио сам му име. Он је извадио карте. 
Улазећи у салу, ја хтедох да уђем у једну празну ложу. Али он ме повуче и завири у 
другу. Тамо је већ био један пар. У трећој нека жена са децом. У четвртој је седела једна 
дама. Он уђе. Запитао је на италијанском да ли је слободно, и сео је поред ње. Ја сам 
остао позади.  

Упитао сам тада да ли ће доћи још која дама.  

„Не брини, биће хлеба за обојицу.“  
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— Ја не волим ортачину ни у пићу, а камоли када је у питању жена... Али шта 
могу!... Уосталом, посматраћу биоскоп.  

Наиђе разводник и понуди програм. Он га купи и пружи прво оној дами поред 
себе. Она узе. Тада су почели ра разговарају. Али сала се замрачи и на платну се 
појавише слике. Одмакао сам се мало позади да бих боље видео, а и њима да не 
сметам... Али признајем... у мени је нешто навирало. Узбуђивала ме је близина ове 
намирисане даме... И уместо да гледам филм, ја сам посматрао њену главу, која се 
пројектовала на светлом платну. Он се нагао према њој и почео јој нешто говорити. 
Она је климала главом... као да одобрава. Чини ми се, као да су им се руке спојиле. И 
мој ти се Станић диже, а и она. Пролазећи поред мене, он ми добаци:  

„Излази одмах!“  

Зашто ћу му ја? — питао сам се... Устао сам ипак, и пошао лагано за њима... 
Чекали су ме.  

„Permetta, dі preѕentarle іl mіo amico.“ — Онда се обрати мени истим тоном на 
српском, као да она разуме шта ми говори: „Понудио сам се госпођици, и она пристаје 
да је посетимо...“  

— Merci — захвалио сам се на француском. Али било ми је неугодно што сам 
напустио филм. А увиђао сам да би се и он провео боље да је сам. Био сам у недоумици 
да ли да се вратим. Али они већ кретоше... Ишао сам невољно за њима. На излазу он 
застаде да пропусти даму. Искористио сам ту прилику, те му добацих:  

— Шта ћу ти ја?  

Он ми ништа не одговори, већ ме само повуче за рукав, као да је хтео рећи: 
море, шта те си тиче! — и обрати се дами:  

„Хоћете ли да узмемо такси?“  

Пристала је, разуме се. Мој пријатељ оде по кола, а ми остадосмо сами. Тхе!... 
Познанство на силу, случајно, где је мој друг заинтересован. Ја сам био од споредног 
значаја... Бар за овај моменат. Нисам просто знао шта да разговарам... Најзад сам 
проговорио, тек да нешто и ја кажем:  

— Говорите ли француски?  

„Да“ — потврди она.  

— Где је ваш стан?  

Рекла ми је име једне улице. Бог свети зна где је... Тада сам је први пут загледао 
мало боље... Имала је интересантну главицу. Али и поред њене раскошне младости, 
ипак се у очима огледала нека сета и бол. Пригушена младост. Један од оних водених 
цветова који блесну у почетку сезоне, очарају околину, да се наскоро нечујно и заувек 
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изгубе. Посматрала је и она мене, али са извесном досадом на лицу. Погледала је 
чешће на другу страну, као да ја и не стојим поред ње. Зато се нисам ни старао да јој 
моје присуство учиним пријатнијим.  

Дошао је најзад и мој пријатељ, те седосмо у кола.  

Када смо изишли из главне улице, њих двоје држали су се за руке, као да су 
стари познаници. Ја сам се правио као да их не видим, и као да је то што они раде 
нешто сасвим обично и безазлено, на шта и не треба обраћати пажњу. Зато сам се 
старао да гледам на другу страну, читао сам фирме, а ако бих јој случајно додирнуо 
колено, најљубазније бих јој се извињавао, придајући јој тиме и извесну важност... 
Имала је нечег наивног у своме држању. Као да је и сама увиђала како то није добро 
што ради, али је приморана да тако поступа. У њеном понашању није било ничег 
баналног и увек је била у ставу ишчекивања. Пружену руку је примала, али своју није 
нудила. Ако јој мој пријатељ пребаци руку преко рамена, није се противила, али би се 
лако нагнула напред, као да се боји неће ли је случајно заголицати. У једном моменту 
јој Станић обухвати рукама колено, онда поче да креће прстима, и да јој задиже 
халину. Осетио сам како јој је то непријатно, и она пружи ногу гледајући га молећиво, 
као да је хтела рећи: притрпи се мало.  

Онако беспосленом паде ми на памет: ето, исти овај мој пријатељ, па напослетку 
и ја лично, када се сутра нађемо на положају одакле треба нарогушено да посматрамо 
околни свет, сутра ћемо, ето, баш ову исту девојку прогласити за блудницу, и 
утрапићемо јој срамни жиг, у виду неке књижице... А у садашњем времену парадокси 
су могућни: блудници воде рачуна о јавном моралу, лопови о поштењу, а забушанти 
говоре о рату.  

Прошли смо давно главну улицу, затим смо скренули у неке бочне, десно, враг 
би га знао куда смо све ишли. Сутон је пао, и већ сам почео да помишљам како ћемо се 
извући из овога сплета кратких и кривих уличица.  

Кола зађоше у једну мрачну и уску улицу, успорише ход и пред једном високом 
кућом зауставише се.  

Она пође напред, ми за њом. Пењали смо се уз слабо осветљене степенице, 
готово до на врх и, већ задихани, застадосмо пред једним вратима, где она зазвони. 
Искашљивао сам се како бих прикрио замор од напорног пењања. Изнутра зачусмо 
неке кораке, онда разговор а затим се све утиша.  

— Да нисте случајно погрешили? — запитао сам је.  

Она ме забринуто погледа, лако се осмехну, и онда зазвони енергично три пута. 
Опет кораци, брава шкрипну, и ми уђосмо... Велико предсобље, многа врата, 
старински намештај. У некој соби залаја куче. Она журно пређе и откључа врата једне 
собе, одакле нас запахну тежак ваздух од разних мириса. Потом упали сијалицу. Тамна 
плава светлост обасја собу. Замоли нас да седнемо, а она изиђе. Остали смо сами.  

— Шта ћу ти ја? — обратих се наново своме пријатељу.  
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— Е, зар сам знао да станује овако далеко. Уосталом, поседећемо мало па ћемо 
отићи.  

— Отићи?... Онда није требало ни да долазимо. То је њен занат. Посао је посао.  

— Добро, де, даћемо јој нешто... Правиш сад питање, као да ти је ово први пут — 
одговори ми помало љутито.  

Бојао сам се да ће она наићи и било би неугодно да опази како се ми препиремо. 
Зато сам оћутао... Паде ми у очи кревет са балдахином, и дугачким завесама. Колико 
ли је њих лежало ту? — Мислио сам. Придигао сам се и пришао једној слици што је 
висила изнад кревета... Неки младић. Избочио рамена, главу накривио и насмешио се. 
До кревета је тоалетни сточић, са великим бројем укусно израђених стакала од 
разноврсних мириса. Сигурно су поклони — размишљао сам. Једна бомбонијера и 
стона лампа са плавим штитом. А на средини собе округао сто и две фотеље. Тешки 
застори падају испред прозора, чувајући брижљиво ово склониште и од најмањег 
зрака.  

Тајанствена и нема тишина. Завалио сам се у фотељу, и запалио цигарету, 
посматрајући свога друга, који је покушавао да отвори једну кутију. Онда је помириса 
и гласно прочита наслов:  

„Gyraldoѕe... uѕageextere... Нека женска ствар.“  

Уто се зачуше кораци. Он остави хитро кутију на место, приђе столу и седе.  

— Опростите, господо... променила сам хаљину. — Она приђе моме пријатељу и 
седе на наслон његове фотеље. А тесна хаљина припила се уз њено тело, и облине се 
јасно испољавају... Била је то раскалашна младост. Мој пријатељ обухвати је око појаса 
и своју главу принесе њеним грудима.  

Осетио сам неку завист, и дође ми да га одгурнем и заузмем његово место. 
Уздржао сам се...  

Лука удари шаком о сто.  

— Само си ти могао да будеш такав „амза“!  

— Заиста, ово су најсмешније ситуације у које човек може да западне. Они су се 
случајно упознали. А могао сам исто тако и ја бити на његовом месту. Али вечерас је 
она пријатељица мога друга и, ако ништа више, обзири другарства ми налажу да сам 
према њој пажљив. И зато сам узео са стола неки албум и разгледао слике... Али ипак 
сам их видео. Најзад сам устао.  

— Excuѕez moі... Је ѕuіѕ occupé. Il faut que j’aіlle1...  

Мој пријатељ посматрао ме је некако неодређено, као да се буди. Онда заглади 
косу.  
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— Како... где ћеш?... Остани, па ћемо заједно — муцао је.  

Осетио сам ипак како би и он волео да нисам присутан, али се и бојао да остане 
сам. А она као да ме је разумела, па ми се обрати:  

— Знате шта?... Ако вам је досадно са нама, изволите у другу собу.  

— Дабоме — прихвати он радо. — Ево ти и слика, и занимај се.  

Опирао сам се. Али он ме и на српском замоли да га не напуштам, јер се боји да 
ћу се загубити.  

— Уосталом, ја нећу остати дуго — и готово ме угура у другу собу, у коју се 
улазило из предсобља.  

Онда затворише врата на тој соби и ја зачух како обрнуше кључ у брави. Сад сам 
затворен. И да хоћу да идем, сад не могу.  

Нисам се љутио на њега, већ на самога себе. „Тако ми и треба!“ — мислио сам 
као да пркосим некоме. Необјашњива ми ова моја нова улога. Док сам био у њиховом 
друштву, понашао сам се уљудно. Када сам увидео да сам сувишан, устао сам... А сад?... 
Пришао сам у намери да лупам, да ми се отвори, да идем. Али сетио сам се њега. 
Вратио сам се чврсто решен да више никада не доводим себе у такав положај.  

Истина, оваква су зарицања бесмислена. Има нечег нагонског, неодољивог у 
нама, у овим узаврелим годинама, када нека подсвесна радња обујми тело, помрачи 
ум... Тада човек замагљених очију јури, тражи и замишља како се на тој сићушној 
жени заснива смисао његовог живота.  

Обазрео сам се по соби. Слична оној где сам раније био. Пришао сам кревету, 
замишљајући како ту сигурно спава нека лепа девојка, млада и топла. И ја као да 
видим њену главу на овом јастуку. Пришао сам још ближе, готово да омиришем 
јастук... Чудно је како та усамљеност у девојачкој соби дражи. Хтео бих да све видим, 
да откријем оне ситне њихове тајне, да омиришем ону флашицу, да отворим ону 
теглицу, да задигнем покривач, јер он скрива њу, интимну... Замислио сам је младу, 
видео њену таласаву, сјајну косу и зажелео...  

Војин слуша успламтелих очију и, раздраган причом, поче да трља шакама. 
Лука га погледа, па ће рећи:  

— Слушај, ти мали, руке на сто.  

Насмејали смо се. Драгиша настави.  

— Неко закуца на врата...  

— А-ха! — учини Војин.  
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—... и дохвати за браву. Тргао сам се као кривац и брзо сео на једну столицу. „То 
је она“ — помислио сам задовољан и гледао с нестрпљењем у врата... Брава шкрипну и 
врата се отворише.  

Преда мном се указа жена, мала, искривљених рамена... Зуби су јој штрчали 
изнад усана, а једно јој око бело и стално отворено. Јадна и жалосна...  

— Ај, до врага! — упаде Лука.  

— Обузело ме је неко непријатно осећање.  

— Врло ми је драго што сте дошли да ме посетите — проговори на француском и 
пружи ми руку.  

Лако сам се придигао и прихватио њену шаку. Затим сам опет сео. Гледао сам на 
другу страну, претварајући се као да нисам ништа чуо, и као да је био само поздрав у 
пролазу.  

— Извините, нисам могла одмах доћи... Ви сте мало чекали?  

— О, ништа! — изустио сам немарно, као да њеним речима не придајем никакав 
значај. — Чекам свога пријатеља.  

— Немамо потребе за њим... Нас двоје довољни смо једно другом.  

— Опростите, госпођице, ви сте свакако у заблуди. — Тада сам је погледао 
изблиза, у оно стакласто, непомично око. Учинило ми се да њен поглед продире у 
мене. — Ја сам допратио свог пријатеља... Сада чекам да изиђе.  

— Ах, он зна где му је кућа. А ви ћете остати овде! — говорила је пркосним 
гласом.  

Насмејао сам се. Све ми се то учинило некако занимљиво и као у шали добацио 
сам:  

— Ви сте врло љубазни.  

Али мој осмех као да је наљути. Оно здраво око јој сену, а између очију појави се 
бора.  

— Дакле, остаћете! — говорила је пркосно.  

— Не, не! — рекао сам одлучно, да бих прекратио даљи разговор.  

Она се наслони на зид и погледа тужно преда се. Омотавала је нервозно 
марамицу око руке и шмикну кроз нос, као да хоће да заплаче. Осетио сам према њој 
неко сажаљење. Да бих је извукао из тога стања, запитао сам је да ли пуши. Она 
одречно махну главом. Очекивао сам после тога да иде. Али она ме је гледала 
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нетремице. Иако је нисам посматрао, осећао сам њен продирући поглед. Било ми је 
неугодно. Повукао сам дватри дима из цигарете, и онда сам се дигао.  

— Вама је непријатно? — запита ме.  

— О, ни најмање... Али пошто се мој пријатељ задржао више него што је рекао, 
принуђен сам да идем. — Устао сам и узео своју капу.  

Она приђе вратима и наслони се леђима. Стајао сам према њој. Гледала ме је 
грозничавим, молећивим погледом... Дисала је дубоко, а прстима савијала крај од 
своје блузе. Онда готово нечујно проговори:  

— Не свиђам вам се... Не допадам вам се — а из оног здравог ока потекоше сузе...  

— Госпођице, није реч о томе...  

— Како да није?... — викну и лупи ногом. А онда, као да се трже, обори поглед. — 
Знам... видим. Ружна сам и одвратна самој себи. Сви ме избегавају, клоне се... Ја не 
знам за радости — и она покри лице рукама.  

Било је бесмислено тешити је. Али сам је жалио.  

— Зашто мислите тако?... Ја нисам бежао од вас... Ево, остаћу још неко време — 
оставио сам капу и наново сео.  

Посматрала ме је са извесном неверицом неколико тренутака. Затим се хитро 
окрете, отвори врата, извади кључ, па изнутра забрави и кључ стави у недра.  

Ух, шта урадих! — помислио сам.  

Њено лице је сијало од задовољства. Она обриса очи и приђе ми. Требало је сада 
нешто рећи... Али ја сам занемео и непрестано мислио на онај кључ, прекоревајући 
себе зашто нисам отишао.  

— Како имате лепу косу! — проговори и превуче руком преко моје главе.  

Неки жмарци подиђоше ме... Извио сам главу, и, уместо одговора, запитао сам 
је:  

— Зашто сте затворили врата?  

— Да бисмо били комотнији.  

— Непотребно! — једва изустих, савлађујући с тешком муком љутњу.  

Разумела је. Одмаче се и подбочи рукама. Гледала ме је и смешкала се лукаво.  

— Хм! — изусти и издиже једно раме. — Хтели бисте да изиђете?  
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— Да!  

— Изволите!... Идите! — и показа руком у правцу врата. Потом прође поред 
мене и седе негде иза мојих леђа.  

Био сам у недоумици да ли су врата заиста затворена. Узео сам капу... Погледао 
сам је да бих је поздравио, али она ме није ни гледала. Пришао сам полако вратима и 
дохватио за браву. Закључано!... Опустио сам немоћно руку. Онда сам је погледао 
љутито. Претварала се као да ме не види и гледала негде на супротну страну. Задрхтао 
сам. Дошло ми да је дохватим, па да је мучим, и на силу приморам да ми отвори врата. 
И онда да јој све изговорим, све: како ми је одвратна, гадна. Једва сам се ипак 
савладао и пришао јој:  

— Молим вас, отворите! — говорио сам хладНо и одлучно.  

Али она баш тада запали цигарету и, повлачећи дим, њено се лице издужи, а на 
оно здраво око зажмире. Кроз истурене зубе горње вилице пусти неколико димова, 
пребаци ногу преко ноге и окрете главу од мене.  

— Чујете ли шта говорим? — и дохватих је за руку. Није се опирала, али ме није 
ни гледала. Повукао сам је за руку и водећи је тако пришли смо вратима. — Отворите! 
— заповедих.  

Она ме је посматрала равнодушно, и уместо одговора лупи три пута песницом у 
врата. Затим се врати на старо место. Заустих да нешто кажем, али неко дохвати за 
браву и тада зачух мушки глас:  

— Aprі la porta!  

Погледао сам у врата, па у њу. И наједном било ми је све јасно.  

Пећина!... Наслонио сам се на кревет и гледао мрачно преда се. Био сам сада 
приправан на све могућности.  

Она се диже, и приђе полако вратима.  

— Ancora no! — Онда се обрати мени. — Разуме те ли!... Тако ми знамо — 
жмиркала је лукаво. — Како сте малопре били охол и горд?... „Отворите!“ — 
подражавала је мене. — А сад?... Ћутите... мали мој. Ха-ха-ха! — церекала се грозно. — 
Чујете! — и унесе ми се у лице, да већ осетих гадан задах њених уста. Језа ме је 
подишла. — Чујете!... Вечерас бићете мој љубавник...  

— Никада! — одговорио сам одлучно.  

Оно здраво око затрепта, и она скупи уснице. Подсећала ме је на животину, која 
се спремала да ухвати плен. Хтела је нешто да каже, уздахну и отвори уста, али бес као 
да је загушио, стењала је и грчевито ломила прсте. Осетио сам се нелагодно, помакао 
сам се. Али она ме шчепа за руку.  
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— Морате! — као да рикну, и обави ми руке око врата. Увукао сам главу у рамена 
и сагао се... Осетио сам наједном њене зубе на своме врату. Издигао сам рамена, па се 
нагло окретох и снажно је одгурнем. Сав сам дрхтао. У немоћном очају окретао сам се 
да видим нема ли каквог излаза. Тргао ме њен врисак. Једва сам имао времена да је 
дохватим за руке.  

— Пустите ме... пустите ме! — говорила је кроз стиснуте зубе. — Ах, сви сте 
противу мене. Ругоба сам, ругоба... гадите ме се... и Бог, и људи... — Онда покуша да ме 
уједе за руку. — Али ја хоћу живота, сласти, сласти! — хистерично врисну и затресе 
главом. Дисала је брзо. Гледала ме је избезумљено, уцакљеног ока. Уста јој се почеше 
развлачити, више, све више, као да јој је лице преполовљено, глава јој клону, и она се 
сруши, плачући грчевито.  

Уздахнуо сам и дохватио се за главу. Шта ме снађе!... Прешао сам на супротну 
страну и наслонио се на зид. Био сам у мучном стању. Ама то није била љутња... Нешто 
отужно, као љигаво, до одвратности гадно. Жалио сам је, али и мрзео. Од мене су се 
тражиле жртве и питао сам се, за што баш од мене, и на овај начин. Увиђао сам колико 
она мора патити. Природа је према њој заиста била немилосрдна. Са њеног лица 
збрисала је све трагове љупкости, а оставила јој нерве, чежњу и онај природни нагон...  

Како ћу изићи?... Ако бих покушао силом, сигурно би ме шчепале неке снажније 
руке, одакле се не бих лако извукао. Да молим?... Кукавичлук!... Онда сам покушао 
лепим начином... Лежала је још увек на поду. Пришао сам јој.  

— Устаните, молим вас — и додирнух је. Али она издиже само рамена, затим их 
одмах опусти, као да се отреса мојих услуга. — Шкодиће вам. — Ове моје речи као да су 
утицале. Она се притаји, потом лагано подиже главу и одупре се рукама.  

— Нека шкоди! — проговори промуклим гласом. — Нашто живети!  

Обухватио сам је испод руке и подигао, те је приведох столици и она седе.  

— Ево, ви се без разлога узбуђујете... Вероваћете кад вам кажем да сам уморан...  

— Али то вам није ништа сметало да чекате на ред, кад вам друг изиђе.  

— У заблуди сте... Ја сам пошао — одговарао сам збуњено. — Она вам је сестра?  

— Могуће... кажу — говорила је расејано. — Њу сви воле, мене мрзе. За њом трче 
људи, а од мене беже.  

— Ах, није тако...  

— Јест, јест... Казали су ми да не говорим да ми је она сестра јер се после 
посетиоци од ње окрећу... А ми од тога живимо... Такав је посао.  

У њеном гласу било је нечег леденог. А у оном одрицању од своје рођене сестре 
огледала се сурова логика њиховог чемерног живота. После нервног надражења као да 
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је њоме овладао замор и нека досада. Одговарала је равнодушно, као да је реч о 
личностима које су далеко.  

— А онај господин, чији сам глас чуо... сигурно је брат?  

— Не... наш газда.  

Заћутали смо. Понудио сам је цигаретом, не бих ли је одобровољио да ми 
отвори врата. Пушила је мрзовољно. Посматрао сам је сада изблиза, али никако нисам 
могао ухватити прави израз њенога лица. Оно једно болесно око било је стално 
отворено, укочено и целом је лицу давало суров изглед. Друго је жмиркало, и 
непрестано било у покрету. И ма колико се старао да у њој пронађем нечег доброг и 
нежног, био сам увек под утицајем онога исколаченог ока и искежених зуба, као у неке 
животиње... Плашио сам се као да ће ми се они зуби свакога часа зарити у кожу.  

— Ја сматрам да ми верујете... и допустите да изиђем, па ћу други пут доћи.  

— Знам... није потребно. Код ње... како хоћете. — Она извади кључ из недара, 
диже се и приђе вратима. Али није откључала. Посматрала ме је. — У мојој сте 
власти... А сад, пољубите ме!  

Без размишљања пришао сам, обухватио је главу и пољубио је у косу.  

— Ето, да вам докажем...  

— Доказ! — гледала ме презриво и махала главом. — А шта ви мислите... ми 
живимо од ваздуха? — и она климну главом.  

— Опростите! — Извукао сам новчаник. Она прими новац. Стави кључ у браву, 
отвори врата без иједне речи и, показујући ми руком врата у предсобљу, проговори 
суво:  

— Изволите!  

Излетео сам као из пушке, сјурио сам се низ степенице и нашао се на улици.  

Сутрадан улете у моју собу Елвира, собарица, сва усплахирена.  

— Sіgnore, cataѕtrofe. I Tedeѕchі hanno rotto la fronte. Oh Diô!... Sіamo perdutі.  

— Шта каже? — запита Војин.  

— Господине, катастрофа. Немци пробили фронт. Ах, Боже!... Пропали смо.  

У први мах нисам могао да разаберем у чему је ствар... Обукао сам се брзо и 
пошао у нашу војну делегацију. На улицама сам сретао усплахирена лица људи и жена. 
Или сам виђао групе људи, који су о нечему разговарали забринуто. У делегацији ми 
рекоше да су Аустријанци пробили италијански фронт и заробили им целу армију. 
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Нама је препоручено да истога дана, по могућству првим возом, напустимо Италију, 
како нам догађаји не би онемогућили одлазак. Ту сам још дознао како се велики број 
италијанских породица спрема да напусти Рим...  

— Колико је био удаљен Рим од фронта? — запита Војин.  

— Не знам тачно... али, рекао бих, око хиљаду километара.  

— Шта кажеш!... Хиљаду километара! — чуди се Лука. — Бре! — он тресну кутију 
са палидрвцима о сто. — Наше породице су одступале тек кад су им непријатељске 
гранате почеле падати у двориште...  

— И што је наглавније — настави Драгиша — ми смо одступали хиљаду 
километара под борбом, па нам Немци нису могли заробити ни војничку порцију... И 
то су били Немци, којима се мора одати свака част као војницима... А триста хиљада 
Италијана похватали су Аустријанци као зечеве.  

— Овај рат воде Французи и ми, а Енглези и Американци подупиру парама и 
материјалом — размишља Војин.  

— Вратио сам се у хотел да пакујем ствари. Воз за Ђенову и Вентимиљу полазио 
је после подне...  

Лука упаде:  

— Чекај... Ти малопре, ако се не варам, помену неку Палмиру...  

— Не, Елвиру.  

— Ја... Овај, шта рече, била је бароница.  

— Пардон!... Грофица од хотел „Турнира“ — одговара Драгиша, који се већ 
снашао у новој средини.  

— Дакле, собарица. Ти рече да је била млада, од двадесет година, лепа... улетела 
је у твоју собу. Па, овај... — Лука обухвати подбрадак и жмиркаво погледа Драгишу — 
ништа нам о њој не рече.  

— Шта имам још о ној да вам причам. То је био „текући посао“ још првог вечера.  

— Тако, брате, кажи да и нама мало лакне! — смеје се Војин.  

Кроз мрачни отвор земунице угледасмо трептаву, црвенкасту светлост, као да је 
ваздух ужарен. Из даљине су допирале експлозије тешких разорних граната. Војин 
журно изиђе. Чујемо где телефоном наређује да француска батерија отвори паљбу. Из 
ровова сукљају црвене ракетле као знак да пешаци траже помоћ артиљерије. У дејство 
ступају и неке друге наше батерије. Гранате једне пољске батерије у близини нашој 
запараше ваздух.  
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— Чуо си ваљда да је пре месец дана погинуо поручник Протић — запита Лука.  

— Шта кажеш! — устукну Драгиша. — Како?  

— Преко дана вршио је реглажно гађање, помоћу аероплана. Тукао је једну 
пољску бугарску батерију... Извиђачи из аероплана известили су да је пронашао 
непријатељске топове, и запалио им једну кару. Том приликом наши су се мало више 
испољили, па их опази са западног Ветреника бугарски осматрач. Против Протићеве 
батерије почела је одмах да дејствује бугарска хаубица. Али нису могли да погоде 
тачно правац... Увече се утишала паљба. Али у неко доба ноћи закаче се пешаци, и 
Протићу нареде, као ово сада, да отвори паљбу на бугарску пешадију. По блеску топова 
угледа онај осматрач са Ветреника тачно место где су били Протићеви топови... Била 
је баш тиха ноћ и месец се тек помаљао. Завршили су са гађањем. Он изиђе из 
земунице и седе на столицу изван батерије. Истога дана добио је писмо од своје мајке, 
преко Швајцарске. Наредио је посилноме да му принесе слепи фењер, и почео да чита. 
Тога момента, ама као да је руком бачено, тресне хаубичко зрно на два метра од њега, 
и једно парче, оволико — Лука показа изнад шаке — удари га посред груди. Притрче 
војници... Било је доцкан. У згрченој руци налазило се мајчино писмо, све крваво...  

Драгиша махну главом.  

— Страшно!... Из дана у дан топимо се као снег у пролеће.  

Вратио се Војин.  

— Ти ниси ништа причао?... Посилни, дај ону флашу са коњаком. Где смо стали?  

— Причао ми Лука о сиротом Протићу. А још на Крфу сам чуо да је погинуо и 
Средоје...  

— И онда?  

— Пошао сам из Рима и путовао целе ноћи. Ујутро сам стигао у Ђенову. Ту сам 
променио воз, и кренуо право ка француској граници. Али на свакој станици чекали 
смо да бисмо се укрстили са возовима који су јурили из Француске. Огромне 
композиције, пуне војника, топова, муниције, промицале су поред нас, да би се 
запушила рупа на италијанском фронту. И не само возовима... Непрекидне колоне 
камиона, натоварених енглеским и француским војницима, кретале су друмом, поред 
железничке пруге. За време од осам часова пропуштали смо сваких двадесет минута 
по три-четири композиције, а већ она колона на путу није имала прекида. Чуо сам 
доцније да су Французи и Енглези, за невероватно кратко време, пребацили око 
милион својих војника на италијански фронт, да би зауставили надирање 
Аустријанаца. А за то време римским улицама шетало је хиљадама официра и младих 
људи безбрижно.  

После подне стигао сам у Вентимиљу, на француској граници. Чим сам 
закорачио, осећао сам се некако угодније. „Camarade“ чуло се на свима странама. Они 
су искрено саосећали у нашој невољи, и сматрали су нас као своју децу.  
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Путовали смо возом који је био потпуно празан. Поља су била пуста. На 
станицама сем службеника никог другог није било. Пало нам је у очи због тога јер смо 
на италијанским станицама виђали беспослену гомилу људи и жена, који су 
дочекивали и испраћали возове. Приметили смо исто тако у Тулону да сем морнара, 
чији су се бродови задржавали привремено у луци, других униформисаних лица није 
било. Све је отишло на фронт.  

У Тулону сам се пријавио нашој војној делегацији да ми одреди место 
становања. Комисија ме је наново прегледала и нашла да је за моју маларију 
најпогоднији Гренобл, једна варош у Савојским Алпима. Било ми је сасвим свеједно, 
јер је ово први пут да долазим у Француску. Од неких официра дознао сам да тамо има 
мало наших људи, те ми је било мило.  

— А зашто?... Ја бих волео да имам друштва.  

— Било нас је свакојаких... У Француску су упућивани обично изнурени људи. 
Многи су услед непрекидних борби погубили нерве, те су правили свакојаке испаде. 
Срећом, Французи нас нису гледали строгим очима, јер су нас сматрали више као 
„Enfant terrible“, како то они често из милоште кажу. А у Греноблу је утисак био још 
свеж, непомућен, те су нас Французи радо примили.  
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АРЛЕТА  

 

Pо мразном јутру стигао сам у Гренобл. Пошто сам се у хотелу очистио, 

изишао сам одмах у варош да се упознам са местом где ћу од сада боравити. Пахуљице 
снега вејале су... Са крајњег југа Европе, где је сунце блештало, нашао сам се наједном 
у свежем алпинском месту. Улице су биле покривене лаким слојем сувога снега, и 
аутомобили су у пролазу дизали снег као какву прашину. Све ме је подсећало на 
зимске дане у нашој земљи и био сам лак, као препорођен.  

Ушао сам у једну кафану, светлу, топлу и чисту, сео поред прозора и посматрао 
свет који је забундан журио или се весело смејао. Сетио сам се тада македонске жеге, 
прашине и моје земунице, по којој су јурили мишеви. Прошла ми је кроз главу 
Албанија, глад, умирање у масама... Све то, посматрано из „Café Moderne“ у Греноблу, 
подсећало ме је на пакао... Читао сам некада Толстојево „Васкрсење“. Сви смо се 
ужасавали због мука изгнаника које су спроводили у Сибир. Цивилизовани свет је 
протестовао, и тај Сибир је као неко оличење људских патњи на земљи.  

А шта је све то према нашим патњама кроз Албанију!  

— Ипак има неке разлике — размишља Војин. — Руски изгнаници ишли су у 
Сибир невољно, а ми смо пошли на Голготу добровољно.  

— Добровољно!... Није истина!... Зар си ти добровољно пристао да ти разбију 
око, и разлупају уво?... Непријатељ је упао у земљу огњем и мачем, палио вароши и 
села, убијао све одреда. И, разуме се, ти си онда „добровољно“ напустио своју 
породицу и кућу, и пошао у Албанију. Бато!  

— Море, остави сад то питање!... Рођени смо под рђавим знаком и зато трпи што 
те снашло. Кипислцауф! Ухватила те околност, па таљигај.  

Драгиша дубоко уздахну и протрла очне капке. Војин га погледа, па ће рећи:  

— Приликом једног католичког опела слушао сам како свештеник понавља 
стално као неки рефрен: „Обузеше ме муке и патње.“ Те и ти! Неки те јади море...  

— Овај ће ме јад до „смрта“ мучити. Сипај тај коњак!  
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— Настави, по реду, полако. Дакле, стигао си и ушао у кафану. Сад долази ручак, 
тражење стана — говори Лука, да би га увео у причање.  

Драгиша настави:  

— Сад да видиш, невољу. У Француској ти је заведен систем „карте“, или како то 
они кажу: „tiquet“. Без те карте не можеш да добијеш ни хлеб, ни дуван, ни угаљ...  

— Је ли то та твоја невоља? — унесе му се у лице Лука.  

— Између осталога, наравно, и то. Ручао сам без хлеба. Сад је требало пронађи 
надлештво где се издају карте. А ја никога не познајем. Али случај ми је помогао. То 
послеподне срео сам се са једним својим другом, који је такође резервни официр, и 
налазио се на боловању у Греноблу, као и ја. Све ми је свршио за једно послеподне. 
Увече смо вечерали заједно.  

Причао ми је тада да се он у Греноблу налази већ два месеца... Тек пре пет дана 
упознао се са две сестре Белгијанке, које су ћерке неког банкара, а живе овде као 
избеглице. Пратио их је читавих двадесет дана, док се најзад сасвим случајно, преко 
једнога Француза, није упознао са њима. Старија има око двадесет и три године, удата 
је, муж јој је на фронту, а млађој је седамнаест година.  

— Ова млађа — причао ми је — прави нам велику сметњу. Увек су заједно. Добро 
би било, ако хоћеш да те упознам, да се ти позабавиш око млађе, да бих старију позвао 
код себе.  

Зашто не бих, мислим се. И онако сам био беспослен.  

Пошто им је заказао састанак, то смо се сутрадан нашли нас двојица. Требало је 
да их сачекамо код моста на реци Изеру. Интересовало ме да их видим. Причао ми је 
како су обе врло лепе, млађа је још лепша.  

— Сувише је млада, и ја немам времена да се мајем око ње — говорио ми је он.  

— А ти па имаш времена! — чисто се наљути Војин.  

— Њему је остало још један месец боловања, а ја сам имао три. Преда мном је 
ипак било неко одстојање... Стигли смо на заказано место нешто мало пре три часа. 
Иако их нисам познавао, осећао сам неко лако узбуђење. Можда и зато што већ толико 
дуго времена нисам био у друштву жена... Али своје стање крио сам од Томе. Јест, тако 
се звао... Ето, видите. Ја посматрам колико сте ви устрептали на један мој доживљај, а 
тек како је мени било кад је требало после фронта на македонском бојишту да приђем 
њој, младој, од седамнаест година. Ако ништа више, човека мора да узбуде њене 
године и бујна младост. За време мира човек се ипак некако свикао на њих, али у рату, 
кад се изиђе из рова, жена представља једину срећу и радост. Е па, брате, нека им је 
хвала и за то...  
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— Ња! — упаде Лука. — Тако ниси мислио у Риму, кад си се нашао са оном 
зубатом и грбавом.  

— Бежи, молим те. Ем наказа, а уз то још и матора. Али ова...  

— Ево иду! — рече ми Тома. Окренуо сам се... Две даме, у црним припијеним 
елегантним капутима... Пелц око врата и токе на глави уоквирили су љупка, насмејана 
лица. Једна је била вижљастија. Тома ми на брзину добаци да је она млађа. Ишли смо 
им у сусрет. Он скиде капу.  

— Bon jour, meѕ petіteѕ! — приђе прво старијој, заврну јој рукавицу и пољуби 
руку. Поздрави се и са млађом. Затим се окрете према мени: — Мој друг, који је сада 
дошао са фронта.  

Учини ми се као да чух лако: „Ах“! Поздравио сам се. Том приликом мој се 
поглед упи у лице млађе сестре... Испод токе провиривале су коврџице црвенкасте 
косе. Очи су јој биле плаве као споменак. Уста мала, као неки пупољак, а зуби као 
бисер. Та тренутна слика изазвала је у мојој свести визију пролећне ноћи, обасјане 
месечевом светлошћу и испуњене дахом расцветалих кајсија. Био сам пријатно 
надахнут, као да сва околина зрачи.  

Ишли смо неко време ћутећи. Чинило ми се да ћу говором својим покварити 
овај први утисак. Тома је весело разговарао са старијом сестром. Она се наједном 
обрати мени:  

— Ви долазите са фронта?... Ах, ви сте морали много да пропатите. Знам, и ми 
смо напустили своју земљу.  

— Замислите каква случајност! — говорио је Тома. — На мосту Изера, у 
Француској, нашле су се избеглице белгијске и српске.  

— Можда то није случајност — говорила је старија сестра двосмислено и 
погледала враголасто у Тому.  

— Утолико боље, ако је наш сусрет „предестиниран“ — он застаде и готово се 
унесе у њено лице. Она се насмеја гледајући га из очних углова. Ја се одмакох мало.  

— Дакле, ви сте Белгијанка? — обратио сам се млађој сестри.  

— Да! — одговори она кратко.  

— Опростите... приликом представљања нисам чуо ваше име.  

— Арлет — изговорила је са оним грленим „р“ што је нарочито пријатно чути 
кад даме изговарају.  

— А ваше госпође сестре?  
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— Paule... Paulette.  

Заћутали смо. Посматрао сам је испод ока. Она као да је приметила мој поглед, 
саже главу и пола лица заклони пелцом од капута. Али пале су ми у очи њене дугачке 
трепавице, извијене навише... Били смо већ при крају моста. Одатле настаје брег, на 
којем се налази један мали парк.  

— Јесте ли одавно у Греноблу?  

— Deux moіѕ déjà.  

— А пре Гренобла?  

— Били смо у Паризу.  

— Ви сте са родитељима овде?  

— Да, овде су мој папа и мама. Наш брат и муж de madame Paulette налазе се на 
фронту.  

Зашли смо у парк, који је био пуст. Свуда около нас осећао се мирис увелога 
лишћа. Према суром небу и оним тамним оголелим дрветима изгледала је Арлета, са 
њеним руменим образима од зиме, као неки заостали цвет. Хтели смо да скренемо 
једном алејом, али нам Тома добаци да идемо право. А пред нама су биле неке 
импровизиране, уске степенице. Готово трошне. Испео сам се журно и пружио руку 
Арлети. Иако је њена рука била у кожној рукавици, осетио сам колико је мала и топла. 
Повукао сам је снажно да она готово истрча и наше се груди додирнуше. Запахнуо ме 
је пријатан мирис. Удахнуо сам дубоко.  

Ту је одмах био и заравњени плато, готово сакривен гранама, које су се надвиле. 
Арлета приђе једној клупи.  

— Хладно је — рекох јој.  

— Ја често долазим овамо са својом сестром. Она седе. Ја сам стајао према њој, 
да бих је боле видео. Мој се поглед заустави на њеном малом, уском стопалу. Она као 
да је приметила шта посматрам, и подви ноге. Наишли су Полета и Тома. Смејали су се 
нечему.  

— Е, овде ћемо сести. Знате ли, Том — ословљавала га је као да је Американац — 
ово ме место подсећа на наш врт у Брислу... Тако се пријатно осећам.  

Али Тома као да није слушао шта она говори, већ је гледао у њу заљубљено и 
лагано дохвати њену руку. Она се готово неприметно трже и показа му очима на млађу 
сестру. Тома је разумео, и нагињући се преко полете, обрати се Арлети:  

— А ви, Лулу, јесте ли задовољни својим каваљером? Он је, истина, дивљак, 
долази сада са фронта, али ви ћете утицати на њега.  
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— Господин не даје такав утисак — бранила ме Арлета.  

— А зашто вас зову Лулу? — запитао сам.  

— Из милоште. Она је, знате, најмлађа, и сви је мазимо — говорила је љупко 
Полета. Онда се обрати Томи: — Причајте нам нешто о својој домовини.  

Тома се лактовима наслони на колена и загледа преда се. Уједначеним гласом 
говорио је.  

— Цветна поља, мирисни лугови, шумовите планине... Кристални потоци, 
азурне обале. Небо као смарагд...  

— Tіenѕ! — проговори Полета. — Ви сте песник?  

Тома се исправи и унесе јој се у лице.  

— Кад сам поред вас...  

Она га лагано одгурну и, смејући се, добаци му:  

— Méchant!  

— Аје л’ те, какви су људи? — запита Арлета.  

Тома скочи и стаде поред мене. Показујући широким покретом руке на себе и 
мене, он се поклони пред Арлетом.  

— Изволте!  

— Браво! — тапшала је Полета.  

Причање Драгишино прекиде Лука:  

— Одакле је, богати, тај твој Тома?  

— Мангупчина једна, из Крагујевца. Рат га је затекао као студента експортне 
академије у Берлину. А путовао је још пре рата по Француској, те, поред немачког, 
говори одлично и француски. Сада, на солунском фронту, рањен је као пешадијски 
потпоручник у груди и налазио се у Греноблу на опорављању.  

— Па онда? — запита Војин.  

— Ту смо поседели још мало, и онда кренули у варош. Понудили смо их да 
свратимо у неку кафану на чај. Али Полета се извињавала како се плаши да их не види 
отац. А Гренобл је прилично мало место, где се сви из виђења познају. При растанку 
договорили смо се да се сутра нађемо на истоме месту.  
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Земља ме није држала. Изгледало ми је као да сам душевним замахом понесен и 
да летим. Пред очима ми је стално лик Арлетин. Испотаје чудио сам се Томи како се 
није заинтересовао млађом сестром. Запитао сам га заобилазно.  

— Ја сам за кратак поступак... Где ћу ја да се замлаћујем са девојчицама?! А ти 
си млађи и имаш дуже боловање, па како си вешт.  

Решио се, прича ми, да позове Полету код себе у стан.  

Био сам срећан што ћу бити у друштву те младе девојке, ма је цео дан водио по 
околини Гренобла.  

Сутрадан, када смо се састали, ишли смо у Саснаж, место за излете у близини 
Гренобла. Стигли смо тамо трамвајем. Пахуљице сувога снега вејале су. Шетали смо 
уским стазама кроз оголелу шуму, чије су гране биле покривене снегом, као неким 
паперјем. Арлета је застајкивала да би устима ухватила пахуљицу снега што је 
лепршаво падала. Забацивала би главу, и њене плаве очи биле су раширене а уста 
отворена. Посматрао сам жудно њене беле зубе и као да сам осећао дах њених усана. У 
једном тренутку она се окрете, и поче да посматра усплахирено око себе. Онда се 
обрати мени:  

— Где је Полет?  

— Ту су... шетају — говорио сам равнодушно, да бих њену пажњу одстранио од 
њих двоје.  

— Треба да их нађемо.  

— Зашто? — онда сам стао према њој. — Ви се плашите мене?  

— Не... али ипак — говорила је нестрпљиво.  

— Молим, изволте, да их потражимо — говорио сам хладно и пошао уназад. Она 
као да је приметила моје нера-сположење, обрати ми се тихим тоном:  

— Ви се љутите?  

— Ни најмање.      Потпуно вас разумем... Да сам на вашем месту, поступио бих 
исто тако... Ви сад идете са човеком који је дошао са фронта, који је дивљак...  

— Али господине! — она застаде и погледа ме молећиво. Њене плаве очи сијале 
су искрено, а лице јој је било устрептало. Хтео сам да је подржим у таквом 
расположењу и, једва савлађујући себе, наставио сам:  

— И ви сте у праву — онда сам је као случајно дохватио за руку. — Други пут 
нећемо се издвајати. Бићемо увек са њима. — Она је застала, Хтела је нешто рећи, али 
ја сам је дохватио под руку. — Хајдемо! — Али да оно двоје не бисмо затекли у 
незгодном положају, викао сам гласно: — Полет!... Томо!  
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На једној прикривеној клупи седели су њих двоје. Чули су мој глас. Претварали 
су се као да равнодушно седе, али су им лица била узбуђена. Она је потајно увлачила 
праменове косе испод своје токе. Да бих их извукао, причао сам им како се Арлета 
уплашила што је остала са мном усамљена.  

Арлета поклопи моја уста својом руком. Осетио сам миришљаву рукавицу.  

— Љутим се на вас... Пре свега, зашто бих се плашила... Ви сте били врло 
љубазни...  

— Ех, то је он желео да му кажете — дирао ме Тома. Онда се обрати њој. — Ја сам 
се јуче шалио кад сам рекао да је он дивљак. Уосталом, ви сте се, Лулу, уверили, да је 
он добар човек. — Тома се диже. — Хоћемо ли у ресторан, на чај.  

Полета устаде, повлачећи капут наниже. Тома приђе Арлети, обухвати је око 
појаса и лако је пови преко руке.  

— Завалићу вас у снег!  

Она пружи руке према мени. Говорила је задихано:  

— Не, не, молим вас, хладно ми је. Господине, браните ме...  

Обухватио сам је испод струка, притегао на своје груди, и тако је извукао из 
Томиних руку.  

— Хвала вам, господине! — обрати се мени, а затим Томи: — Ви сте дивљак, а не 
господин Драгиша — говорила је наглашавајући последњи слог мога имена.  

— Également enchanté!... Задовољан сам што тако лепо мислите о моме 
пријатељу. — Он приђе и помилова је по образу. — Хајдемо, децо!  

У ресторану запахнула нас је пријатна топлина. Узели смо сто у углу. Ми смо 
скинули шињеле, а оне капуте. Арлета смаче своју току са главе и златноцрвена коса 
расу се преко њене главе. Она тресну главом. Кад је подигла руке да заглади косу, тек 
се тада испољило нено витко тело, у хаљини од плавог трикоа, са свим оним нежним, 
девојачким облинама... Лице јој је било без иједне пеге, што је иначе чест случај код 
особа са црвеном косом. Врат јој млечне белине, а прсти танки и дугачки. И Полета је 
исто тако лепа, али више плавуша.  

Кад смо пришли столу, оне су проговориле међу собом на неком чудном језику. 
Помислио сам да је француски арго. Али Полета ми објасни да су говориле 
фламански. Тада сам сазнао да су оне Фламанкиње. А Фламанци су народ који живи у 
северном делу Белгије и у француској Фландрији. Иначе, иностранство их сматра за 
Белгијанце.  

— А зашто ви носите црну јаку на блузи, а Том црвену? — питала ме Арлета.  
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Објаснио сам јој. Њој се више допала црна јака.  

— Природно... Све што је његово, мора да вам се више допада — дирао је Тома 
Арлету, гледајући је подсмешљиво.  

Причање Драгишино прекиде телефониста, који предаде Луки једну депешу, 
примљену телефоном. Лука прелете очима преко хартије, па се обрати мени:  

— Честитам... Наређују из штаба дивизијске артиљерије да ноћас у један час 
сиђеш у село Доњи Пожар... Ту ће бити пета тимочка батерија.  

— Моја пета батерија! — готово сам ускликнуо.  

— Јест, и да је у току ноћи спроведеш на Гривички пут. Она је додељена нашем 
одсеку.  

Да је била у питању ма која друга батерија, сигурно је да усмени протести не би 
изостали што ћу морати целе ноћи да се ломатам по планини. Али сада ћу видети 
свога бившег командира, капетана Лазара, и познате војнике. Погледао сам на 
часовник. Било је осам часова... Кренућу тек у једанаест. Имам довољно времена да 
саслушам причање Драгишино.  

Он настави:  

— Приликом повратка у варош трамвајем, запита ме Арлета:  

— Хоћу да вас питам нешто... Имате ли какав ваш талисман? Ја необично волим 
да то скупљам.  

— Талисман! — питао сам се и нехотице се пипнух за џепове.  

— Шта ти је то „талисман“? — запита Лука.  

— Амајлија... Ти западни, културни народи, више су сујеверни него ми, 
Балканци. Ја не знам да ли ико од нас носи собом тако... неку дрангулију, која би га, 
као санћим, штитила од куршума. А у Француској постоји читава индустрија, која 
израђује те стварчице... У џепу случајно нисам имао ништа, да бих је на крају и 
преварио како је то мој талисман. Зато сам је погледао и казао тихо:  

— Ево, дајем вам себе као талисман.  

Она се љупко насмеја, и рече:  

— Сувише сте велики... Вас не могу ставити у своју ташну.  

— Свеједно... Ставите ме у ваше срце.  
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Арлет ме топло погледа и уједе се за усницу. Лако руменило обли јој образе и 
она стидљиво обори главу.  

Полета, која је седела према нама, приметила је Арлетину забуну и претила ми 
главом.  

Кад смо се увече растали, Тома ми је заносно причао:  

— Јаој, што Полета љуби!... Позвао сам је у стан. Опирала се, нећкала и све се 
нешто изговарала на Лулу. Уверавао сам је како ћеш за то време ти шетати са њом, да 
ћеш чувати нашу тајну... А-ја! Лулу, па Лулу... Напослетку, сада при растанку 
напомену, да ће ми сутра дати одговор, пошто претходно с тобом разговара.  

— Са мном! — зачудио сам се.  

— С тобом... Не знам шта хоће... Нисам имао времена да питам.  

С нестрпљењем смо очекивали обојица састанак са њима. Нашли смо се у 
парку.. Владао је свуда наоколо свечан мир. Гране борова, оптерећене снегом, биле су 
опуштене. Ваздух прозиран и свеж. Шетали смо једном дугачком почишћеном стазом. 
Арлета ми је весело причала како је добила писмо од брата, који обећава да ће за 
Божић доћи на одсуство. Из њених уста излазила је лака пара, и ја сам се нагињао не 
бих ли удахнуо дах из њених груди.  

Тома нам приђе, ухвати Арлету под руку и рече јој:  

— Лулу, хтео бих да разговарам нешто са вама.  

— О чему?  

— О оном вашем дечку из Париза.  

Под другим приликама наљутио бих се на њега. Али сада сам знао да је то само 
изговор да бих ја остао насамо са Полетом. Али ипак, коснуло ме је сазнање о „дечку 
из Париза“. Напустио сам их, и пришао Полети.  

— Ме voilà — рекох јој.  

Полета се насмејала гледајући Тому и Арлету како се нешто објашњавају. Онда 
се обрати мени:  

— Колико још остајете овде?  

Рекао сам јој, око два и по месеца. Разговор се потом водио о обичним 
питањима, готово безначајним. Она се очигледно мучила како да започне, а ја сам 
ишчекивао да ми каже прави разлог. Најзад сам прекинуо ово натегнуто стање.  
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— Рече ми Том — и ја сам га сада ословљавао тако — како имате нешто да ми 
кажете?  

— Ах, да... Јест... желела бих с вама да разговарам. — Она откиде у пролазу једну 
гранчицу, и поче нервозно да је ломи. — Знате... не знам како да вам кажем... 
Уосталом, ви и сами увиђате... Ја сам удата жена. Али између мене и мога мужа 
постоје извесни неспоразуми. Има већ годину дана како се нисмо видели.  

— Он је на фронту?  

— Да. Али кад добије „пермисион“, он се задржава са мном дан, два. Остало 
време проводи на другој страни. Ви сад разумете мој положај?  

— То је штета! — рекох, као да и ја саучествујем у њеним патњама. Али да не би 
изгледало као да је сажаљевам, наставио сам: — Ви сте млада жена, а живот тражи 
своје. Такав човек сигурно не заслужује ваше поверење.  

— О томе је баш реч — настави она живо. — Ја сам се упознала са Томом. Он је 
врло симпатичан и... — она заћута.  

— Реците слободно. Дајем вам реч да ваше поверење нећу злоупотребити.  

— Надам се... Видите... Том ме позива у посету...  

— То није ни страшно, ни необично — храбрио сам је. — Знам да вас Том воли...  

— Не сумњам. Али сада ја нисам у питању. Најзад, ја сам жена, боже мој!... Али 
реч је о Арлети. Она не сме да зна где се ја налазим. То је једно. А друго, што је 
најважније, она треба да остане са вама...  

— Добро, пристајем — прихватио сам радо.  

— Сад смо дошли на оно о чему бих хтела да разговарам са вама. Слушајте, 
Драгиша... Она је девојка, невина, чедна. Ја тражим од вас реч да јој се ништа неће 
догодити. Ви ме разумете... Ја вас преклињем.  

Не разумем... Какво би јој се зло могло десити?  

— Понављам: Лулу је невина. Сматрам вас за поштена човека. Дајте ми часну 
реч да ће она у вашем друштву остати vіrgo іntacta.  

— Дајем.  

— Часну реч?  

— Часну реч.  

Лука лупи шаком по столу.  
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— Их, све се теби мора нешто догодити!... Почињеш већ да ме љутиш.  

— Чекај, да видимо даљи развој — умирује га Војин. — Он је рекао да му је та 
веза задала много јада. Можда сад настају интересантни догађаји. А, сем тога, да ју је 
првога дана увео у своју собу, прича би била завршена.  

Драгиша протрља чело и притисну очне капке. Погледа нас готово буновно. 
Онда климну главом и настави:  

— Сада тек настаје оно што је главно... У том моменту био сам врло срећан што 
ћу са том малом остати насамо. Њен лик почео се све више упијати у моју душу, и она 
је постала, такорећи, саставни део мога душевнога живота.  

— Заљубио се човек! — вели чисто с неким багателисањем Лука.  

— Како хоћеш... Немци кажу: „Alte Lіebe roѕtet nicht“. Ја раније нисам имао 
сличних доживљаја. Били смо дечаци кад смо пошли у рат. Четири и по године верем 
се по беспућу и планинама. Постао сам полудивљи човек... При првом сусрету са овом 
малом, она ме је освојила. Добро... Заволео сам је. Први пут... Ни на памет ми нису 
падале „оне ствари“. Оскрнавио бих, чини ми се, лепо тело, и загадио једно своје чисто 
осећање.  

Лука заусти да нешто каже, али ућута.  

Када смо се идући пут нашли, Тома се обрати Арлети и мени:  

— Знате шта, моја децо: ви ћете нас извинити. Потребно је да са Полетом купим 
неке ствари. Кроз два часа наћи ћемо се на овом истом месту.  

— Зашто?... Хоћу и ја да идем са вама — говорила је Арлета.  

— Нема потребе. Биће нас много — одговара Тома равнодушно.  

— Да, да, тако је боље. За ситну ствар идемо нас четворо — одобравао сам Томи.  

Арлета на то ништа не рече. Они се поздравише са нама и одоше.  

Нас двоје пошли смо у парк преко пута Изера. Дошли смо у онај мали кутак, где 
су оне, кажу, често долазиле. Арлета ми је уз пут причала о себи. Сазнао сам да су из 
Брисла, где имају своју кућу. Рат је њу затекао као ученицу треће године неког лицеја. 
Онда су прешли у Париз. Ту је похађала опет неку школу, све до пре три месеца, када 
су дошле у Гренобл.  

— А сада свирам...  

— И мислите на вашег дечка у Паризу?  

— А, не, не, ја немам дечка — говорила је живо.  
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— Али Том ми је рекао...  

— Он је мéсhапt.  

— А зашто се толико љутите?... Добро... то је природно...  

— Али кад вам кажем, то није истина... У питању је само један мали француски 
кадет...  

— Како се звао?  

Она се колебала један тренутак, па ће рећи:  

— Гастон... Он је мене волео, а не ја њега. У кући су ме дирали, али ја сам се 
љутила.  

— Лепо име...  

— Ah, је m’en fіche — и уједе се за усницу.  

— Ипак, лепше је име Гастон него Драгиша... Гастон!  

— Али ви сте лепши! — излете јој готово несвесно, онда се чисто трже и окрете 
главу на другу страну.  

— Хвала на комплименту!  

Али отада она је заћутала. Одговарала је само на моја питања. У једном тренутку 
застао сам и погледао је у очи. Она саже главу, рамена издиже и лице јој се изгуби у 
пелцу.  

— Ви сте нешто нерасположени?  

— Не!  

— Знам и разлог због чега... Ми смо овде на усамљеном месту и ви ме се 
плашите. Можемо ићи.  

— Ја то нисам казала. Остаћемо овде.  

— Хајдемо! — и ја сам је узео под руку. Она се лако опирала, али је ипак ишла. 
Своју руку није извлачила испод моје. Осећајући близину њенога тела задрхтао сам. 
Дошло ми је да јој стегнем руку, али сам се тргао.  

— Опростите! — и тада сам удаљио њену руку. — Био сам исувише слободан.  

Она ме погледа. Био је то поглед из кога зрачи нека унутрашња топлина и која 
долази од дрхтаја срца. Као љубав, молба.  
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— Ви сте чудан човек — проговори Арлета и обори поглед.  

Нисам хтео више да је мучим. Причао сам јој о себи, о својој породици. Слушала 
ме пажљиво и с времена на време погледала. Наједном она изви руку и баци поглед на 
часовник.  

— Ви журите... Можемо ићи.  

— Не, имамо још времена.  

— Ипак је боље да смо тамо.  

Она лако уздахну. Ишла је нерасположена и гледала расејано некуд у даљину. 
Говорио сам јој нешто, али она као да није слушала, већ ме запита:  

— Можда се вама жури. Сигурно имате неки састанак?  

— Овде никога не познајем, сем вас. Поред вас, друго познанство не желим.  

Она се насмеја задовољно једним крајем усана и погледа ме значајно.  

— Францускиње су елегантне и лепе.  

— Ако би то била ваша жеља, постараћу се да их познам...  

— Не говорим ништа — изговорила је са извесном стрепњом.  

— Уосталом, то ће зависити од вас.  

Она се стресе.  

— Хладно је.  

Стао сам према њој, раскопчао шињел и, држећи раширене крајеве, рекао јој:  

— Изволте.  

Гледала ме је полуотвореним очима. Дохватила ме за руке и приклопила мој 
шињел. Тада испусти ташну. Сагли смо се обоје да је дохватимо, наше се руку 
додирнуше и ја јој стегох прсте. Исправљајући се, држао сам је и даље за руку... Није се 
опирала већ обори главу и погледа ме испод горњих очних капака. Тада сам је пустио, 
закопчао шињел, и пошли смо даље. Прешли смо мост Изера, не говорећи ниједну 
реч. Али ова нема шетња, јаче него ишта, испољила је наше унутрашње трептаје, који 
су нам гушили сваку реч.  

Причао ми је Тома о састанку са Полетом... Био је очаран. Море, њено мирисаво 
тело, море, пољупци, море, њена страст... Слушао сам га као да сам у неком бунилу. 
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Био сам занесен и као да још увек осећам на себи онај продирући поглед Арлетин, који 
ме просто сажима.  

Војин се обрати Луки:  

— Кажем ти ја да ће ту нешто бити.  

— Да видимо... Али причај по реду. Посилни!... Донеси цигарете из мога 
сандука! — рече Лука и придиже се. — Причекај мало док се вратим. — Мало после, 
улазећи, вели: — Ала сјакте ракетле, као да је ватромет. Изгледа да су опазили наше 
припреме. — Он протрља руке, па погледа у Драгишу: — Где смо стали?  

Драгиша припали цигарету и налакти се на сто...  

— Хоћете ли, Том, да ми правите друштво до кројачице? — питала је сутра 
Полета.  

Наравно, Том је пристао врло радо. Али зачудо, Арлета им се сада није нудила у 
друштво. Рекао сам Томи и Полети да ћемо нас двоје отићи трамвајем у Саснаж, на чај.  

Сиви застор од облака, наоколо снежна белина, и Арлета. Ништа друго нисам 
видео... Ви ми ни на памет нисте падали. У ономе заносу изгледало ми је да се нас 
двоје нећемо више никада растати, и да је пред нама насмејана вечност.  

Приметио сам одмах да је на себи имала другу, много лепшу халину, као да је 
намерно хтела да изазове допадање. Седели смо једно према другом.  

— Арлета, погледајте ме.  

Погледала ме је изненађено, широко отворених очију.  

— Реците ми нешто пријатно.  

Она је оборила поглед. Дуге трепавице сенчиле су њено лице, као тамни прашни 
конци на белом маковом цвету.  

— Не знам шта бисте желели да вам кажем.  

— Зар не увиђате шта би мени у овом часу причињавало задовољство?  

Она саже главу и само уздиже раменима. Виделе су се облине њенога врата. 
Прамен косе, као свилица зрелог кукуруза, спусти се низ њено лице. Ноктом десне 
руке нервозно је правила неке фигуре на столном застирачу.  

Нагнуо сам се према њој.  

— Реците ми, на пример, како сте добили писмо пуно нежности од Гастона.  
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Она се трже и погледа ме.  

— Како?... Зар би вам то било пријатно!  

— Сасвим. Свака ваша радост је задовољство за мене.  

Она је нервозно ломила палидрвца и гледала мутним очима кроз прозор. Нене 
танке ноздрве лако су се шириле као израз неке тешке душевне борбе.  

Обрисао сам руком изломљена палидрвца, и добацио јој:  

— Како сте немирни!  

Она се налакти на сто, укрсти прсте и наслони на њих свој подбрадак. Погледа 
ме оним истим мутним очима и тихо проговори.  

— Зашто ме мучите?  

Дохватио сам је за руку. Била је мекана и топла.  

— Лулу! — гледао сам је вероватно узбуђено. Она ми такође стеже руку. Питао 
сам је полако: Је ли то истина?  

— Истина је.  

Наишао је баш тада келнер са чајем. Пустио сам јој руку.  

Лука се нервозно почеша по потиљку, па се окрете моме посилноме Станимиру, 
који је стајао на вратима и слушао причање Драгишино.  

— Станимире, шта би ти радио овој женској?  

Он заузе став „мирно“ и, снебивајући се нешто, погледа у потпоручника 
Драгишу.  

— Реци, де, слободно! — рече Му Драгиша.  

— Господине потпоручниче, скрцао би је на лицу места.  

Насмејали смо се. Смејао се и Драгиша.  

— Из причања господина потпоручника, каква ти онако изгледа та женска? — 
пита га Војин.  

— Фина ствар — смеје се Станимир.  

— А сад, хајд марш! — нареди Лука. — Не морате ви да нам зијате у зубе.  
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— Дакле, ухватисте везу? — пита Војин.  

— Што се мене тиче, духовна веза је успостављена још првога часа.  

Следећег дана нисмо имали састанак. Али то преподне, шетајући кроз варош, 
видео сам Лулу са једним француским официром. Тај изненадан сусрет узбудио ме је 
много... Поздравио сам је и она се љупко насмејала. Француз је учтиво извадио 
цигарету из уста и отпоздравио ме. На углу сам застао и окренуо се. Француз јој је 
нешто говорио и она се, чини ми се, смејала. Осећао сам како ме нешто стеже око 
груди, а пред очима ми као нека магла. Досад су се наши односи развијали без икакве 
сметње и сви су конци били у мојим рукама. Али сад се појавио и трећи... Па бар да је 
белгијски официр, помислио бих да је Полетин муж, или њихов брат. Али Француз!... 
Био сам очајан. Тек сада, пред овом могућношћу да је може други преузети, увиђао 
сам колико је она присно зашла у моју душу.  

Мислио сам о томе и враћао се, кад угледах да из једне радње излазе њих двоје и 
иду мени у сусрет. Застао сам одмах пред једном трговином и посматрао излог. Али 
ништа видео нисам. Они су прошли иза мојих леђа. Посматрао сам њихове сенке у 
излогу, и изгледало ми је као да она посматра мене. Не окрећући се више, наставио 
сам пут, и мислио са извесним задовољством како се она сада једи што сам јој окренуо 
леђа.  

У главној улици срео сам једнога свога школског друга. Био је у војничкој 
униформи и шетао са неком дамом. Пришао ми је да се поздравимо. Питао ме кад сам 
дошао, где се храним. Онда се извинио како мора да отпрати даму, али је обећао да 
ћемо се на ручку наћи. Био је то један од оних лених студената, који није завршио 
школу на време. Кад су пре годину дана тражили списак ђака, пријавио се и он. И 
наравно маса других, као и он. И сви су били упућени у Француску да доврше школу. 
Њихова некадања леност је сада богато награђена. Ем није на фронту, ем још прима и 
стипендију. За такве се луде може с правом рећи: „Мајко, роди ме срећног, па ме баци 
на ђубре.“  

— Тако је, тако. А када се вратимо у земљу, ми ћемо бити изнурени, а они су 
„француски ђаци“, свежи, одморни, уображени, иако носе у џеповима „ратне дипломе“ 
— допуњује Војин.  

— Наравно. Али овај мој друг био је изузетно добар човек...  

— Не спорим, али у нормалним приликама тај би, као многи други, остао по 
страни.  

— Сасвим... На подне је дошао, и одмах почео да ми прича како му је она дама 
замерала што и мене није позвао у друштво.  

— Казала ми је да ти се извиним, и позвала те после подне у посету.  

Пристао сам. Око три часа отишли смо.  
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У салону сам се упознао са ћеркама. Онда су ме одвели својој мајци, старој 
отменој дами. Питала ме је одакле долазим, да ли имам породицу. Рекао сам јој да је 
моја породица под Аустријанцима. „Ах, Бош, Бош!“ — помињала је са извесном 
горчином ово име, како су то Французи звали Немце. Мало после поздравио сам је и 
вратио се у салон.  

Било је весело. Једна од сестара изјавила је одмах да ће ме узети за „фијела“, и 
да је она од сада моја „марена“. По обичају, пољубили смо се. Али тада сам се сетио 
Арлете... Затим смо играли фоте. На крају осуђени пита свакога редом: „Quelle heure 
est-il“ — колико је часова... Био сам случајно први, и не знајући последице рекао сам 
наивно: „Vіngt quatre“ — двадесет и четири. Они загаламише. Тада ми објасни мој друг 
како треба да пољубим Одету двадесет и четири пута. Осуда се морала извршити. 
Мадлена, најстарија сестра, предложи:  

— Пет пута у уста, или двадесет и четири пута у образ.  

Било је и једно и друго. Ватра ме нека обузела. Иако је Одета лепа и млада жеиа, 
у мени се појавила неодољива жудња да тако љубим и своју Арлету. Али ми изненада 
паде на памет да се она сада љуби можда са оним француским официром. У мени се 
нешто ломило. Хтео бих да идем, да је нађем, да је притиснем на своје груди... Тешко 
ми је извући се нагло из овога друштва. Моје се мисли растржу, расејан сам, док око 
мене брује весели гласови. Одета је свирала на клавиру. У соби је било топло, док је 
напољу ромињао снег.  

— А ми трунули овде под земљом — вели са извесном меланхолијом Војин.  

— Тако је трајало до мрака, када смо се разишли. Позвали су ме да дођем и сутра 
у посету.  

Чим сам се удаљио из овога друштва, почела ме мучити сумња да Арлета можда 
воли оног француског официра. И зато сам се решио да не идем сутра на састанак са 
њима. Тома се љутио, онда молио, јер тада и њему пропада састанак.  

— Реци јој да сам болестан. Уосталом, она је нашла једнога Француза, у кога је 
лудо заљубљена. Јест, јест, заљубљена је! — говорио сам пркосно, као да терам инат 
самом себи.  

— Ама, то је можда случајно познанство... Немој да си смешан. Него ти си 
љубоморан. Часну ти реч дајем, Полета ми је причала како мала непрестано говори о 
теби...  

Аха, то ли је... Е, сад ћу ја њу да мучим. Одбио сам одлучно да идем на састанак. 
Тома је био очајан. Најзад, на његово наваљивање, објаснио сам му да ће тако остати 
само за овај састанак. Идућег пута бићемо заједно. Али при поласку замолио сам га да 
се одмах нађемо чим се растане од њих.  
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Сутрадан отишао сам код Француза. Али за време док сам био код њих, мислио 
сам на Арлету. Одета ме је у неколико махова питала зашто сам тако тужан. Једном је 
додала:  

— Певаћу вам нешто из „Вертера“, јер ме ви тако подсећате на њега...  

Лука запита:  

— Ја не знам садржину „Вертера“.  

— Укратко. Вертер воли младу жену, а и она такође њега. Али она крије своју 
љубав, јер жели да остане верна своме мужу, ма и привидно. Вертер је и даље воли 
сентименталном љубављу. Најзад се убија. Она, не знајући шта је са њим, долази да му 
се преда, и затиче га мртва...  

— Гле, мајку му!...  

— Ипак „на крају баладе“ затекла ме је живог... Певала је сјајно, заносно, 
пратећи себе на клавиру. Иако расејан, пришао сам јој и пољубио руку. Стегла ми је 
руку са обе њене. Осетио сам извесно физичко узбуђење, али сам мислима био у оном 
малом парку, преко Изера, у оном скривеном кутку, где мала Арлета гризе усне и 
вероватно пати што нисам покрај ње.  

Друштво је било весело. Мој друг Драгутин, или како су га они сада прекрстили 
„Шарл“, дирао је најмлађу сестру да је она заљубљена у лекара њихове куће. А кажу, 
господин доктор Жерар био је страховито ружан човек. Она се љутила што јој намећу 
некога на кога она и не мисли. Хтела је да изиђе из собе, али је „Шарл“ задржа. Тада 
Одета приђе мени, обухвати обема рукама моју главу и погледа ме право у очи.  

— Сањала сам вас — затим се нагло окрете и седе на супротни крај.  

Погледао сам на часовник. Тома је рекао да га чекам у „Café Moderne“. Устао 
сам. Сви навалише на мене да останем. Само је Одета ћутала и гледала ме замишљено. 
Извињавао сам се како ме чека један мој пријатељ који је данас допутовао. Поздравио 
сам се са свима. Најзад сам пришао Одети.  

— Испратићу вас — рекла је тихо.  

У предсобљу она стаде према мени, унесе ми се у лице, и запита:  

— Зашто идете?  

— Да сте у соби казали ма и једну реч да останем, не бих ишао... Ви сте ћутали. — 
Обукао сам шињел. — До виђења!  

Она ми није пружила руку, али ме је и даље посматрала.  

— Доћи ћу други пут.  
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Не скидајући свој поглед са мене, проговори:  

— Како хоћете!  

Лука пљесну Драгишу по рамену.  

— Е, сад си, па ти, наишао на мајстора.  

— Молим, чекај мало... Узео сам је за руку, унео сам јој се у лице и рекао истим 
тоном: — То, значи, не желите више да дођем. Добро... Adіeu — отворио сам врата и 
пошао низа степенице.  

Наједном зачух глас: „Драгиша!“ Окренух се. Она брзо сиђе, обави руке око мога 
врата, пољуби ме у уста дишући снажно, а потом, без иједне речи, врати се и затвори 
врата.  

Стајао сам неколико тренутака збуњен и узбуђен... Силазио сам лагано, 
навлачећи рукавице. На одморишту степеника застао сам да се приберем... У мени као 
да се тело борило са душом. На једној страни била је млада жена, врло лепа, која би ми 
без икаквог увода ставила на расположење своје дражи. На другој млада девојка, за 
коју ме је везивала часна реч да ћу је ја лично чувати. Као на неком филму, те главе 
смењивале су се у мојој свести. Али оне плаве очи Арлетине остављале су засењавајући 
и дубок траг, и ја сам несвесно, као да ме нешто вуче, пошао низа степенице. Напољу 
ме обавио хладан ваздух, и већ када сам се удаљио од куће, мислио сам само на Арлету.  

Ушао сам у кафану да сачекам Тому. Сео сам за један сто и узео новине... Читао 
сам летимично како су Аустријанци заустављени у своме надирању на реци Пијави... У 
Русији хаос. Керенски опет изабран за Думу. Духоњин, главни командант руске војске, 
убијен... Максималисте узели власт у своје руке... Воде се преговори о миру... 
Примирје закључено... На западном фронту бомбардовање. На македонском затишје...  

Трице и кучине! Керенски... неки Духоњин, све бесмислице. Људи се туку као 
неке будале... А за кога, за шта, кад за све има места под божијим сунцем, и кад сваки 
човек може да нађе своју Арлету... Посматрао сам на Крфу како се екипе Француза и 
Енглеза туку на рагбију као стока. Па лепо... Нека се у свакој држави пријави 
добровољно њих хиљаду, па нека вуку клипка, нека играју рагби, најзад, мајчина им, 
нека се кољу кад су луди, и ко победи, нек носи паре. Нашто цео народ стављати под 
нож за... не знам чији рачун!  

— Немој да се „пребациваш“ толико! — вели Лука.  

— Зашто?... Ја нисам од оних људи који избегавају своју обавезу према 
отаџбини. Пуне три године тукао сам се, а ево ме и сада. У овом међувремену осетио 
сам чари живота, и као да ми је нека копрена скинута са очију... Посматрајући фронт 
са те велике даљине, осећајући трептаје срца, али не од праска хаубичких граната, већ 
од поимања младости и лепоте, згрозио сам се на оно што људи раде... Ове земунице 
подсећале су ме на јазбине зверова.  
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— И тако даље! — прекиде га наново Лука.  

— Боли ме, човече... Ми нисмо хтели рат. Али онај који је изазвао ово 
крвопролиће у свету, тога би требало...  

— Не треба се подавати таквим мислима. Парну турбину у замаху не можеш 
зауставити малим прстом. Пусти... нека те догађаји носе! — размишљао је Војин. — 
Ваљда ће наићи срећнији дан, кад ћеш ти опет наћи своју малу Арлету...  

Драгиша се болно насмеја.  

— Видим ја моју срећу!... Оно што се мени десило, сумњам да се иком на свету 
догодило — он запали цигарету и настави: — Читавих пола часа доцније наишао је 
Тома. Још с врата поче да ми прети главом:  

— Заиста, нечовечно је од твоје стране. Свима нама је пресело ово послеподне 
због тебе.  

— Зашто? — као чудио сам се, а неко потајно и слатко расположење ме је 
обузело.  

— Ех! — он махну главом.  

— Деде, молим те, причај ми шта је радила Арлета кад је видела да мене нема.  

— Кад сам прилазио, она је гледала унезверено, очекујући да ћеш се ипак 
појавити иза мојих леђа. „Где је Драгиша?“ — питала је Полета. Ја слагах да си 
болестан. Лулу се наједном уозбиљи. Почеле су да се распитују од чега, је ли тешко. 
Објаснио сам им да си добио маларични напад, лака температура... тако нешто. 
„Pauvre Dragіcha... pauvre Dragіcha“ — говориле су готово обе углас. Онда смо шетали. 
Полета ми шапну како Арлета непрестано говори о теби, и једва чека да се нађе с 
тобом... Дирао сам је за онога францускога официра. Чини ми се као да је с 
нестрпљењем очекивала да ми објасни. Њихов брат налази се у неком штабу са тим 
француским официром. Француз је пошао на „пер-мисион“ и требало је да прође кроз 
Гренобл. Арлетин брат замолио га је да сврати до њих и да му понесе неке ствари. 
Арлета је тим поводом изишла са њим у варош да купи за брата шта треба. Још истога 
дана Француз је отпутовао.  

Моја љубомора била је безразложна.  

Али сада је настала друга ствар... Арлета је замолила Полету и Тому да сви 
заједно дођу у мој стан и мене обиђу. А овај Тома, враг би га знао зашто, пристао. Ми 
смо увек говорили о двема сестрама, те нисам имао прилике да му причам о мојем 
познанству са Французима. А он опет рачунао да ја овде никога не познајем, и где бих 
био у то доба него у свом стану. Али кад тамо... мене нема.  

Прича ми он:  
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— Знаш ли, Арлета је пребледела, Полета се значајно насмејала, а ја сам слегао 
раменима. Испао сам лажов. Почео сам да изврдавам, како си вероватно изишао да 
нађеш нас... А-ја!... Арлета ми је добацила: „Он можда има састанак са неком другом!“ 
— села и почела да плаче.  

Било је заиста све то грубо са моје стране. Признајем. Али овом приликом 
стекао сам и једно драгоцено са знање... Та мала Арлета је љубоморна... Она је 
плакала. Био сам бескрајно срећан, и једва сам чекао када ћу је наново наћи.  

Следећег дана, идући на састанак, каже ми Тома: — Да је Арлета мало лукавија, 
сад би она требало да изостане.  

Задрхтао сам пред том могућношћу и с нестрпљењем сам очекивао кад ће се 
појавити. И дошла је.  

Очи су јој топло сијале. По раширеним танким ноздрвама рекао бих да је још 
љута на мене. Али када смо стегли руке, она је опет била она нежна, добра Арлета.  

Полета и Тома отишли су. Ми смо пошли у онај мали, пусти парк, преко Изера. 
Ишли смо једно време ћутећи.  

— Et, alorѕ? — прекинуо сам ћутање.  

Она је гледала некуд у даљину, па рекла:  

— То питање требало је да ја поставим.  

Пришао сам јој и ухватио је под руку. Погледао сам је и рекао: — Арлета.  

По њеним раширеним ноздрвама, убрзаном дисању и скупљеним устима увиђао 
сам како се стара да савлада себе.  

— Ви ми, дакле, не верујете?  

— Не! — рекла је тихо.  

Извукао сам своју руку и ишли смо занемели једно поред другога. Стигли смо у 
онај скривени кутак. Застао сам. Она се одмакла један корак и остала оборене главе... 
Пришао сам јој с леђа, полако је прихватио и наслонио њену главу на своје груди. 
Пребацио сам јој руку преко рамена и погледао изблиза. Она је затворила очи. Уста су 
јој била полуотворена. Моје усне приближио сам њеним, осећао сам топли дах њених 
груди, мирис тела... Дрхтала је... Срце ми је снажно ударало. Остали смо тако неколико 
тренутака. Затим сам лагано одмакао своју главу и пустио је.  

— Не пољуби је! — запита Лука и лупи песницом о сто.  

— Не!  
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Лука се диже, погледа у Војина и мене, и као са неким омаловажавањем махну 
руком.  

Драгиша продужи као да је био у заносу.  

— Оборила је главу и уздахнула. Никад више, чини ми се, нећу осећати 
снажније узбуђење него у том часу. Прошетао сам два-три корака и зауставио се пред 
њом. Обухватио сам јој главу и гледао у овлажене очи. Рефлекс од суза и притајени, 
чежњиви сјај плавих очију давали су изванредну чар њеном лицу. Наше усне се 
спојише...  

Драгиша заћута, обухвати слепоочнице и тресну главом. Лука седе.  

— Ја! Није му лако — прекиде ћутање Војин. — После тога треба да настави: „По 
три, с кошењем лево и десно!“  

— За време од три године ја нисам хтео зато да одсуствујем ни један дан — теши 
се Лука.  

— Како се ствар сада развила? — пита Војин.  

— Сели смо на клупу. Она је ставила главу на моје раме и тек ме је тад запитала:  

— Где сте били јуче?  

Објаснио сам јој како сам био у посети код оне француске породице. Разуме се, 
без свих оних осталих детаља. Старао сам се да јој то искажем што обичнијим тоном, 
као да је то било нешто узгредно.  

— Бојим се... Желела бих да сте увек, увек са мном.  

— Наравно, искуснија жена рекла би: „Дајте ми реч да више нећете ићи тамо.“ 
Али моја Арлета била је још неискусна, безазлена, и није се могла снаћи у замкама 
живота.  

Шетали смо сад држећи се за руке, смејали се и љубили. Завалио сам је преко 
руке и рекао да ћу је спустити у снег. Она је затворила очи и рекла:  

— Ако вам то чини задовољство, учините...  

Уместо да је спустим у снег, притиснуо сам је на своје груди.  

Кад смо се враћали да се састанемо са Полетом и Томом, Арлета ме ухвати за 
руку и запита:  

— Слушајте... хоћу нешто да вас питам. Али, да ми искрено одговорите?  

Пристао сам.  
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— Где иду увек Полета и Том?  

— Ваљда шетају... Зар ви не желите да сте насамо са мном? Ето видите, ми се 
пред њима не бисмо могли да пољубимо.  

— А где иду?  

— Не знам. Тому нисам питао. Ја на то никада не мислим.  

Она се уједе за усницу, зажмире очима и значајно климну главом. Затим живо 
додаде:  

— Ја сам срећна. А ви?  

Више него срећан, свакако. Понесен, уздигнут, надахнут... Човек треба да се у 
животу напати, као ово ми у рову, па да онда још јаче и снажније осети блаженство 
девојачког даха.  

Али ми увек тежимо за нечим више. Шетајући тако са малом Арлетом, сутра, 
прекосутра, имајући у загрљају то мало тело, долазило ми је да је у наручју однесем у 
свој стан. Тада сам се увек сећао дате речи, и онда ме је обузимало неко неспокојство. 
Двадесет пет дана мога боловања протекло је брзо. Прохујаће исто тако и онај остатак. 
Вратићу се на фронт, а одатле у Србију. Она ће отићи у Белгију. Нас ће раставити и 
простор и време. А ово младо тело припашће другом. Ја сам сада обичан чувар који 
има да је сачува за другога. У таквим тренуцима долазило ми је да пресвиснем. А, на 
крају крајева, и младост тражи своје. Да бих угушио ову несавладљиву жудњу, отишао 
сам једно послеподне до Француза.  

Одета ми је пришла и тужно ме погледала.  

— Чула сам... Ви често шетате са једном младом, лепом Белгијанком.  

Признао сам јој. Али сам додао, да и поред тога ја ипак живим comme une fіlle, 
као девојка, у оној галами „Шарлу“ се причуло да сам рекао comme la confiture, и 
насмејао се. Око тога почеше и остали да се смеју и нагађају ко је од нас двоје „fіlle“ а 
ко „confiture“, и ко ће кога да поједе.  

Пошто су се спремили да иду у биоскоп, пошао сам и ја са њима.  

Седео сам до Одете. Светлост се угасила и на платну се почеле ређати слике... 
Осетио сам њену руку на својој. Хтео бих да је извучем, али она ме стеже јаче и 
наслони своју главу на моје раме. Осетио сам мирис њене косе. Сетио сам се Арлете.  

— Де, де, немој да се правдаш. Гони, гони, капислцауф! — упаде Лука.  

— Сад можете замислити шта је даље било... Биоскоп у биоскопу.  

— Слушај — говорила је заносно — сутра у три часа доћи ћу код тебе.  
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Војин као да се прену:  

— Но, хвала богу. Ниси ваљда одбио?  

— Пристао сам... Најзад, у том моменту, ко не би пристао! И сутрадан дошла је. 
Било је, било све. Али... све се то одиграло као нека дужност.  

— Бесан човек... дужност! — љути се Лука.  

— Рећи ћу вам искрено... Ви можете и да ми се смејете. Али од првога дана када 
сам видео Арлету, у мени је навирало једно осећање које је мени дотле било непознато, 
а које је спутавало моје мисли. Цео мој душевни живот био је испуњен само једном 
мишљу: Арлета, Арлета... Назовите ово осећање како хоћете... љубав, болест или 
лудило. Између ова три стања, чини ми се, нема границе. Ето такав сам ја!  

Да сам наишао на неку жену или девојку за коју ме не везује часна реч, све би се 
одиграло по вашој жељи.  

После састанка са Одетом, још више сам чезнуо за Арлетом. Изгледало ми је 
тада као да сам обесветио једно своје узвишено осећање. Али сам приморао себе да 
мислим да тако мора бити... Покушавао сам да рашчланим ова два збивања, од којих 
је једно телесна потреба, а оно друго, осећање према Арлети, као неопходност 
душевна. Ужасно би било заиста да је све усредсређено на једној личности. Али, де!... 
Шта сам могао.  

Полета ми је враголасто претила главом.  

— Знате ли ви да је Арлета потпуно расејана и не обраћа пажњу на оно што јој се 
говори. Синоћ, за време вечере, загледала се негде преда се, и кад је папа нешто 
запитао, она се чисто тргла. Није готово ни вечерала, већ се дигла и отишла у своју 
собу... Нашла сам је поред камина у мрачној соби...  

Уколико смо Арлета и ја били душевно приснији И нераздвојнији, утолико сам 
био све више узнемирен због свог одласка. Помисао на растанак лебдела је у мојој 
души као нека уклета коб. Јер то није одлазак из једне вароши у другу, да се после 
месец дана опет нађемо. У Француској када неко каже да путује au front d’Orіent, значи 
исто толико као кад би неко од нас за време мира рекао да путује за Источну Индију... 
Бесконачност! Вечност!  

Седели смо у једном углу ресторана у Саснажу, нас двоје. Напоменуо сам јој како 
се ближи час нашега растанка.  

Ухватила ме је за руку.  

— Ја то не могу да замислим. Не говорите ми о томе, не говорите, молим вас. — 
Њено лице се згрчило, она је стиснула зубе, као да је хтела да заустави унутрашњи 
крик, али сузе су јој потекле. То је онај плач без јецаја, када се преко суза одлива 
душевни напон, иначе би тело пресвисло.  
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Умирио сам је унеколико, иако је мој душевни немир бивао све снажнији. 
Изгледало је као очигледно да када јој једнога дана стиснем руку на станици и кажем: 
Adіeu! — растаћемо се занавек. А Арлета, моја добра Арлета, млада, лепа, туговаће 
неко време, а потом ће припасти другом човеку... Ужасавала ме је и сама помисао. 
Мрзео сам неодољиво ту замишљену личност... па и њену сестру, која ми је измамила 
реч. А Полета се међутим проводила, и баш сада можда била разголићена у Томином 
загрљају.  

У једном таквом душевном стању, када смо нас двоје били у парку преко Изера, 
запита ме Арлета:  

— Зашто ми не кажете где иду Полета и Том?  

Излетело је из мене сасвим несвесно:  

— Отишла је да му да la preuve de ѕon amour — доказ љубави своје.  

Арлета ме погледа широко отворених очију.  

— Доказ љубави!... Како, на који начин?  

Покушао сам одмах да њеном питању, а и своме одговору, дам шаљив тон. Али 
је Арлета мислила својом логиком.  

— Зар вам ја нисам дала доказ своје љубави?... Шта желите још од мене?  

Узео сам њену руку и принео својим устима. Зубима сам обухватио белу, нежну 
кожу и стезао лагано, све јаче, не би ли физички бол скренуо ток њених мисли.  

— Да ли вас боли?  

Она ме замишљено погледа и насмеја се једним крајем усана.  

— Не... И болови који ми долазе од вас пријатни су. — А затим живо настави: — 
Уосталом, зашто они крију, када ми знамо за њихову љубав?  

— Јесте ли срећни када сте у моме друштву? — запитао сам је.  

— Много — и она наслони главу на моје раме.  

— Онда, зашто мислите на њих?  

Али она се одмаче и климну главом, наглашавајући речи:  

— Доказ... љубави — потом диже лагано главу као да се присећа нечега. 
Погледала ме право у очи.  

— Ја знам где су они сада.  
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— Али, шта нас се тиче!  

— Драгиша... ја знам где су. Она је код њега у стану. — Њене очи синуше чудним 
сјајем, а ноздрве јој се раширише. — Слушајте... слушајте! — говорила је узбуђено. — 
Отишла је њему да му да доказ своје љубави... Сами сте рекли. Драгиша... Chéri... 
слушајте, и ја хоћу да вам дам доказ своје љубави. Водите ме себи, водите — она завуче 
руку испод мога шињела и стеже ми груди.  

У мојој глави се мутило. Обухватио сам то младо тело, хтео да је понесем, да је 
безумно пригрлим... Али, тргао сам се. Извукао сам њену руку. Сав сломљен, сео сам 
на клупу и обухватио главу рукама.  

— Не... Немогућно!  

Она седе поред мене и пребаци ми руку преко рамена.  

— Драгиша...  

Окренуо сам се према њој и ставио јој руку на рамена. Гледао сам је у лице.  

— Арлета... врло радо. То би био сан мога живота... Али из извесних разлога 
немогуће је...  

— Реците ми... Драгиша.  

— Откуд знате да је она у његовом стану?  

— Нашла сам једну цедуљицу у њеној ташни где јој јавља, после неког састанка, 
да ће часови које су провели заједно у његовом стану, остати незаборавни...  

— Када сте то нашли?  

— Јуче.  

Била је то, дакле, њихова несмотреност.  

— Реците ми разлог? — наваљивала је Арлета.  

Пред овом понудом за којом сам чезнуо, био сам на ивици да попустим.  

— Добро, кад знате да су заједно у његовом стану, рећи ћу вам: дао сам Полети 
часну реч да ћу вас чувати.  

Она се трже. По неком чудном женском инстинкту, запита ме:  

— Али у ваш стан долази друга... Можда Францускиња! — и мала Арлета 
поклопи лице рукама.  
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Нисам оспоравао... Једва сам савладао себе и рекао хладно:  

— Дао сам часну реч.  

Погледала ме је уплакана, онда стегла руку и лупила ме пркосно по колену.  

— Дали сте њој, али не и мени. Ви ме не зовете. Добро. Доћи ћу сама... Доћи ћу, 
доћи ћу... Драгиша — и обавила је руке око мога врата.  

Осећао сам како се нешто у мени ломи. Заустио сам да кажем: „Дођите, чекам 
вас“... Сетио сам се дате речи. Устао сам. Хтео сам да идем, али сам остао. Муцао сам 
нешто несвесно:  

— Размислите, Арлета... Дао сам часну реч...  

Њена глава била је на мојим грудима. Моје су руке клизиле преко њених 
рамена. Она се грчевито припијала уза ме, говорећи:  

— Ви сте разрешени часне речи... Тако ја хоћу, хоћу. Драгиша, сhéгі, примите ме. 
Ја сама хоћу да вам дам доказ своје љубави. Хоћу!  

Заустио сам... Али ми сену кроз главу: да ли је она свесна у чему се састоји тај 
доказ љубави. Или мисли да је тај појам везан за обичну посету, што бих ја после 
злоупотребио... Одмакао сам је благо од себе и погледао. Очи су јој биле влажне, 
ноздрве раширене, а уста пожудно отворена. Дисала је брзо и грцала.  

— Доказ љубави?... Знате ли шта то значи?  

— Драгиша... прочитала сам у писму. Узмите ме, примите ме... Ја сам ваша, сва 
сам ваша.  

— Пристајем. Сутра, сутра, Арлета! — и снажно сам је привукао на моје груди.  

Лука задовољно превуче руком преко лица, па ће рећи:  

— Наравно, попустила је Дринска дивизија, а тек нећеш ти, слабомоћни човек.  

Војин се протегну.  

— Јој... сад ми паде неки терет са срца — онда лупи песницом о сто.  

Мрачан и натмурен, Драгиша настави тихим гласом:  

— Када смо полазили из парка, загрлили смо се срећни, заклели на вечну 
верност, и зарекли да ћемо нашу тајну чувати до гроба.  

Мало затим наишли су Полета и Тома, озарени и насмејани. Арлета ме 
дохватила за руку, повела у страну и тихо добацила:  
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— Дакле, сутра, доћи ћу да ти дам доказ своје љубави. Сутра, бићу твоја мала 
женица. Au revoir!  

Драгиша је оборио главу и заћутао. Онда је уздахнуо дубоко и дохватио се за 
главу.  

— Чини ми се — кретао је прстима као да тражи неки израз — чини ми се, ово не 
могу преболети...  

Лука се насмеја.  

— Де бога му, уместо да си срећан, ти хоћеш да плачеш.  

Драгиша се савлада и настави:  

— Био сам ван себе од среће. Место ме није држало. То „сутра“ изгледало ми је 
као нека вечност. Сметали су ми људи, нисам могао да вечерам већ сам пожурио у свој 
стан, где ћу на миру, у мислима, бити са малом Арлетом.  

Када сам улазио у кућу моја газдарица Madame Sіvane предаде ми једну 
цедуљицу. Био је то неки позив са службеним печатом. У оном раздраганом стању 
једва сам разабрао да ме позива француска команда места вечерас, у осам часова. 
Погледао сам на часовник... Седам и по. Решио сам да идем одмах. При поласку 
погледао сам на диван, и обузе ме слатка мисао како ће на њему лежати сутра Арлета.  

Замагљених очију изишао сам у ноћ и, онако расејан, сударао сам се са 
пролазницима. Уз пут сам срео још неке наше официре. Рекли су ми како су и они 
такође добили позив. Разговарамо уз пут како је неко од наших направио сигурно 
какав изгред, те нас командант места позива да нам одржи говор. Причају да их је још 
једном тако звао, пре два месеца, да им замери што не поздрављају француске 
официре.  

У предсобљу команданта места сви смо се сакупили. Било нас је деветорица. 
Тачно у осам часова позвао нас је ађутант да уђемо. Прилазили смо редом, и застајали 
један поред другога. Ја сам се као најмлађи налазио последњи, на левом крилу.  

Командант места, ђенерал, седи чичица доброћудног изгледа, са наочарима на 
врху носа, претурао је стојећи неке хартије. Када су се затворила врата, он подиже 
главу и погледа нас преко наочара.  

— Јесу ли сви дошли?  

— Nouѕ у ѕommeѕ touѕ, mon général! — одговори у име свих мајор Милан.  

Ђенерал узе један акт, заобиђе писаћи сто, и стаде према нама. Скиде наочаре и, 
држећи их у руци, проговори:  
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— Господо, данас после подне добио сам хитан телеграм од ваше команде у 
Тулону... У наређењу стоји да првим возом кренете за Тулон, и пријавите се тамошњој 
команди. Заповест је одлучна. За даљи останак не може бити никаквог изговора. Чак 
ни болест.  

— Mon général! — обрати му се мајор Милан — то важи вероватно само за оне 
којима сада истиче боловање.  

— Не! — рече ђенерал строго. Он принесе наочаре очима и поче читати: 
„Упутити све официре и војнике првим возом без обзира да ли им је боловање истекло 
или не.“ — Молим вас... наређење је јасно.  

Сетио сам се Арлете. Пред очима поче да ми се мути, заклатих се и дохватих за 
руку онога до мене.  

Командант се окрете и притисну дугме звонцета.  

Ушао је један француски официр, вероватно ађутант.  

— Када полази први воз преко Валанса за Марсељ?  

— Сутра изјутра у седам часова.  

— Напишите господи објаве — онда се окрете нама: — Господо, молим вас, ако 
би неко од вас остао, причинио би себи многе непријатности. У том случају морао бих 
одмах да интервенишем. Изволите код ађутанта за објаве.  

Лука погледа све нас редом климајући главом.  

— То ти је оно: гони, гони. Ех, богаму, ово је да плачемо сви одреда.  

— Заиста — вели Војин. — Само си ти могао да будеш такав баксуз. Интересује 
ме само како си то њој доставио.  

Драгиша повуче полако дим цигарете. Гледао је расејано у угао, и треснуо пухар 
на сто. Лука духну да збрише пепео. Драгиша се накашља, замишљено махну главом и 
настави:  

— Ишао сам готово несвестан, погнуте главе. Сећам се... у соби ађутантовој 
наслонио сам се на зид. Тома приђе, пребаци ми руку око врата и рече: „Друже, знам 
како ти је!“ Гризао сам усне и гутао, да не заплачем. Али ми се из груди оте као крик: 
„Ја нећу ићи!“  

Пришао ми је мајор Милан:  

— Слушајте ви, мали, не правите комедију ни себи ни нама! — онда заповедним 
гласом: — Сутра у седам часова да сте на станици!  
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Ја сам ћутао. Али је Тома говорио и правдао ме:  

— То он онако каже. Хоће, хоће, заједно ћемо доћи.  

Било је прошло девет часова када смо изишли. Остали одоше журно да се 
пакују, а ја пођох улицама са Томом.  

Душевни бол као да ме пригушио, па не могу једну реч да кажем. С напором сам 
рекао Томи да ја Арлету ноћас морам видети. Он погледа на часовник. Вели да исто и 
он жели, али мисли да је већ доцкан. Оне су се увек криле од њиховога оца и по дану, а 
тек како би то изгледало да се упутимо њиховој кући касно ноћу.  

Уосталом, сутра ћемо поранити — он ме ухвати под руку да води у стан.  

Опирао сам се, говорио сам му нешто као у бунилу, па сам отргнуо своју руку и 
кренуо журно. Нисам знао ни сам куда ћу. Али Тома ме стиже. Дохватио ме је снажно 
за рамена, окренуо као неко дете и прислонио уза зид. Имао је огромну снагу. Говорио 
ми је прво строгим гласом, а затим саветовао да се примирим, да ћу се ја можда опет 
вратити, јер ми не могу, тек онако, одузети два месеца боловања.  

Али у мени се ковитлала нека злослутна сумња да је више никада нећу видети.  

— Буди паметан и не прави глупости. Ти ноћас не можеш ништа да учиниш, па 
да си јој и рођени вереник. Доцкан је. А затим, ни ја не знам тачно где беше њихов 
стан, јер је то једна петокатница.  

— Зваћемо је преко чувара куће — преклињао сам.  

— Да је диже из постеље?!... Немогућно!... Сад је прошло десет часова.  

Налазио сам се тада у положају дављеника који се и за сламку хвата... Па ја сам 
изгубио отаџбину, породицу... Отржу ме сада од девојке коју волим и терају ме силом 
на бојиште да погинем... Аман, људи!... Има ли чега трагичнијег и болнијег?... Њен 
отац, петокатница, поноћно доба, све је то мени било у том тренутку несхватљиво и 
ништавно према свему ономе што људи мени приређују... У овом мукотрпном животу 
та мала Арлета била је светао жижак, који је, чини ми се, одржавао мој разривен 
живот!... Зар и њега да нестане! Нашто ће ми онда живот!... У моменту очајања 
склопио сам руке пред Томом и молио га да ми омогући да је само видим.  

Сећам се... снег је ромињао. Суве снежне пахуљице вејале су у густим ројевима, 
заклањале светлост и шуштећи падале кроз оголело грање... Неки прозори на кућама 
били су отворени. Тамо је сада било топло... Моје тело, истрошено и сагорело од 
маларичних напада, жудело је за домаћим миром. Али људи су ме вијали као неког 
прогнаника. Ви сте се овде саживели са овим мучним животом... Али мени изгледао је 
рат сасвим другојаче те снежне ноћи са висине Савојских Алпа, када су ме они из 
позадине, озбиљна и важна лица, склептали болесног. И то све у име неких виших 
циљева, неких идеала, за које они нису дали ниједан нокат досад...  
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Тома ме наговорио да свратимо у једну кафану и да им напишемо писма, која 
ћемо предати чувару куће. Тако ћемо их бар видети сутра на станици.  

Затражили смо коверте и хартију. Писао сам журно о љубави, о верности, о 
своме болу, очајању. Тек на опомену Томину завршио сам писмо. Изишли смо одмах.  

Становале су у Avenue Vіctor Hugo у једној огромној палати, која је била утонула 
у снежну белину. Гледао сам чежњиво у замрачене прозоре, као да бих хтео својим 
погледом да продрем негде тамо, да нађем њу, своју Арлету, топлу, мирисаву...  

Тома је звонио. Наскоро се појави једна чупава дремљива глава. Тома предаде 
оба писма и замоли чувара куће да их рано изјутра преда госпођицама. Разуме се, дао 
је добру напојницу.  

При повратку Тома ми рече да ће спавати код мене у соби. Бојао се да не учиним 
неку глупост. Он је легао на диван, а ја сам писао Арлети... Сетио сам се и Француза. 
Написао сам старој госпођи, којој сам говорио о дужности, отаџбини... Све тако неке 
бесмислице... Било је четири часа. Глава ми је клонула и у полубуновном стању, за 
столом, тргао ме је будилник...  

Спремио сам се, пробудио Madame Sіvane и исплатио шта сам имао. Затим смо 
отишли Томиној кући, да и он спакује своје ствари. У шест часова пошли смо на 
станицу. Био је потпун мрак... Страховао сам да ли ће им чувар предати писма у ово 
доба. Тома ме је тешио и, држећи ме стално под руку, водио на станицу.  

Дошли су и остали. У вестибилу је брујало од људских гласова. Станично 
сигнално звоно је одјекивало. Локомотива пиштала и приводила полако композицију, 
којом треба да путујемо... А њих нема. Свет је улазио. Само њих није било... Окретао 
сам се усплахирено и гледао кроз прозор на улицу. Тома се узнемирио због мене, те 
замоли једног друга, пешачког потпоручника, да унесе и наше ствари у вагон. Он је 
остао поред мене, јер се бојао да ћу остати. Говорио је нешто и покушавао да ме 
поведе. Обузет нервозним стањем ишчекивања, гужвао сам кожну рукавицу и парао је 
ноктом... А оне још нису наилазиле... Пришао нам је журно један наш капетан и 
строгим гласом наређивао да улазимо. Ја нисам ни обраћао пажњу шта он говори, већ 
сам стајао наслоњен уз прозор. Њих двојица дохватили су ме под руке и привели до 
врата. Тада ми сену мисао... да подметнем стопало под точак вагона. Остао бих тада 
сигурно. Нисам ништа говорио, али сам изгледао вероватно страшно, те ме они готово 
силом угураше у вагон и сместише поред прозора...  

Нема их!... Локомотива писну..  

Ах...  

Тада баш улетеше на станични перон њих две.  

Скочио сам и полетео вратима. Нечије снажне руке шчепале су ме и свалиле на 
седиште. Тома је отворио прозор. Очајно сам испружио руке према Арлети, која је 
трчала поред вагона. Из очију су јој текле сузе. Махала је рукама говоређи: „Dragіcha, 
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Dragіcha chéri!“ - Воз убрза. Она застаде. Полета јој приђе и Арлета наслони главу на 
њене груди... Кроз снежне пахуљице видео сам још њихове силуете... Воз скрену и пред 
мојим очима указа се пуста пољана покривена снегом...  

И никада више...  

Драгиша се налакти на сто, и покри лице рукама...  

Изгледало је као да је Драгиша осећао унутрашњу потребу да некоме исповеди и 
повери свој бол. Он је за време целог причања везивао догађаје логичким редом. Када 
нам је изложио оно што је било најболније, изгубио је вољу за даље причање.  

Потом у разговору сазнали смо да је покушавао на све могуће начине да се 
дочепа Гренобла, ма само на један дан. Али позадина га је ревносно гонила и пратила 
му сваку стопу... Душевно сломљен, физички исцрпен стигао је на Крф, где се разболео 
од запаљења плућа. Тамо је остао три месеца у једној болници, а затим су га упутили у 
Водену, у реконвалесцентни логор.  

Као да је хтео да загуши бол, Драгиша је сада пио коњак из великих чаша и већ 
заплитао језиком. Устао је с тешком муком.  

— И тако бр-браћо, стигох на последње звоно... — Стајао је оборене главе 
ослањајући се рукама о сто. — Са раном у срцу — онда пође тетурајући се. — Еј, 
посилни... где ћу да спавам?  

Ухватио сам га под руку и повео своме кревету, пошто ја ноћас нисам могао да 
легнем. Свукли смо му чизме и скинули одело.  

Када сам полазио, он ми махну руком да приђем. Није отварао очи, и једва 
проговори:  

— Ти си... једини трезан. Ако погинем... слушај, јави... мојој малој... Арлети.  

Утешио сам га да не брине, покрио ћебетом и изишао...  
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ПРЕКО ТАЛАСА КРВИ  

 

Iзнад наше земунице, према звезданом небу, видела се силуета стражара 

осматрача. Из земунице је допирао једнолики глас телефонисте. У ово глуво доба ноћи 
они разговарају међу собом, да не заспе.  

У близини чекао ме ордонанс са коњима. Уском путањом ишли смо у правцу 
ровова. На појединим местима био је пут заклоњен пободеним гранама у земљу, да би 
пролазници били сакривени од погледа из непријатељских ровова. Али сад је ноћ... 
Стрепели смо од ракетли, које осветле простор на читав километар у круг... Чули се 
повремено пуцњеви са истакнутих објавница.  

Наскоро смо наишли на широк друм који оштрим серпентинама силази у 
Могленску равницу. Окренули смо уназад. Преко једне истакнуте кривине потерали 
смо коње касом, јер је то место изложено пешачкој ватри и дању и ноћу. Нарочито 
дању, када не помажу ни вештачки заклони. На томе месту је саобраћај преко дана 
сведен на најмању меру, тек само ако неки ордонанс изненада пројури.  

На путу сретамо дугачку колону коморџија, који на коњима, или на колима, 
износе храну и муницију. Сви се журе да би се још пре зоре вратили у равницу. Опет се 
чује онај стари узвик: „Држ’ десно!“ — јер је ноћ сасвим мрачна. Нигде се унаоколо не 
види светла искра.  

Уколико се приближавамо равници, све се разговетније чује шум тешких 
камиона, који довлаче муницију... А повремено севне муња и из даљине допре 
потмула грмљавина. Оморина је. Ваздух је загрејан и тешко се дише. При одблеску 
муње укажу се тренутно планински врхови, који тада изгледају још виши, некако 
страшни, као да прете. Хтели бисмо да пожуримо, али се бојимо сударићемо се са 
неким. Ордонанс је јахао поред мене и обојица смо напрезали вид. На једној окуки 
удари ордонанс коленом о неки сандук што је висио на самару коморџијског коња. 
Пошто су измењали узајамне псовке, наставили смо пут даље. Наилазимо на неке 
коморе украј пута. Чује се рзање коња и назире сенка стражара који дрема.  

Са подножја Катунца скренули смо удесно, ка селу Доњи Пожар. Батерију ћемо 
сачекати, или је затећи ту, негде на путу. При одблеску муње изгледало ми као да 
видим неке људе. Наскоро смо чули говор.  

— Је ли то батерија?  
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— Јест.  

— Која?  

— Пета.  

— Где је командир?  

— На челу.  

Војници су полегали покрај пута. Коњи опустили вратове. У нашем ходу 
наилазимо наизменично на топ, онда кару, док не стигосмо на чело батерије.  

Запитао сам опет за командира. Неко из мрака проговори:  

— Ево га на предњаку топа.  

— Господин капетан Лазар?  

— Ја сам. Ко пита?  

Рекао сам своје име и сјахао. Он сиђе са предњака топа и кресну електричном 
лампом на мене. Затворио сам очи. Он угаси лампу и стави ми руке на рамена.  

— Јеси ли жив? — и потапша ме по рамену.  

— Хвала богу...  

— И опет ти?... Је ли, има ли горе паса?  

Насмејао сам се, јер сам знао да се питање односи на онај случај у Биџа-Махали 
од пре три године.  

— Још нисте то заборавили?  

— Ах, причао сам ја многима тај случај, и слатко су ти се смејали, свеца ти 
детињег.  

— Хоћемо ли? — запитао сам капетана Лазара да бих му одстранио мисли од тог 
свог непријатног случаја.  

— Одмах! — он се окрете једноме војнику: — Реци потпоручнику Ћирићу да 
нареди покрет.  

Зачу се команда:  

— На своја места!... Јаши!  
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Командиру приведоше његовог коња.  

— Је ли то „Витез“?  

— Стари и верни друг. — Командир појаха. — Ми ћемо ићи на челу... Можемо.  

За нама је кренула батерија.  

Када смо мало одмакли, запитао сам командира како цени нашу данашњу 
ситуацију, и шта се ово све спрема. Он је имао више војно образовање и, знао сам још 
израније, његове прогнозе су увек биле тачне.  

— Спрема се офанзива — командир се окрете да види има ли кога у нашој 
близини. Али ми смо били мало поодмакли. — Офанзива таквих размера какве досад 
није било на Солунском фронту.  

Са своје стране чудио сам се откуда да изаберу за офанзиву баш овај, 
најнезгоднији терен.  

— У томе и јест тежиште целе замисли. За време од две-три године ми смо 
енергично нападали на свима осталим деловима Солунскога фронта изузев овога, на 
којем треба да се обави офанзива. Може се слободно рећи да смо за све ово време 
седели скрштених руку. Зато су се Бугари на другим секторима утврдили, 
организовали своју позадину, израдили солидне комуникације и ојачали утврђења. На 
овом дивљем делу фронта они нам се не надају. Из тих разлога наши хоће да им 
приреде такозвано стратегијско изненађење.  

— Шта добијамо тиме?  

— Е... ако замисао успе, добијамо много. Са ових положаја силази се право у 
долину Кавадара. — Командир заћута и окрете се. Неко нам је прилазио. — А, ти си 
Ћирићу? — обрати се своме воднику. Поздравио сам се са њим. Био ми је добар друг из 
ђачке батерије. Капетан Лазар настави: — А тиме ће бугарско-немачки фронт бити 
предвојен на два дела. Разуме се... ако намера успе.  

— Да ли ћемо имати довољно снаге? — пита Ћирић.  

— Свратио сам данас у дивизију — командир се окрете Ћирићу: — онда када смо 
пролазили кроз село. Тамо сам нашао једнога свога друга са Више школе војне 
академије... Само, господо, ово вам саопштавам у строгом поверењу...  

Нас двојица дали смо часну реч...  

— Напад ће извршити шест српских дивизија и две француске. Напад се дели на 
главни и споредни. Главни напад на Добро Поље, овде, пред нама, извршиће три 
српске и једна француска дивизија. Остале три наше и једна француска извршиће 
демонстративни напад на својим деловима фронта...  
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— Тежиште напада је опет на нама, Србима! — упаде Ћирић.  

— Као и увек досад на Солунском фронту допуњује командир. — Мој пријатељ 
показао ми је и директиву Врховне команде, која ће у току данашњег дана бити 
достављена свима јединицама. У њој има једно интересантно место на крају, где се 
вели да непријатеља треба гонити „до последњега даха људи и стоке“.  

— А, богаму! — изусти Ћирић. — Само да ли ћемо имати толико моћи и снаге? 
Ово је већ пета година како се из дана у дан трошимо.  

— Сад... учињено је све. Дознао сам да ће фронт од два километра тући пет 
стотина осамдесет топова свих могућих калибара. Ја сматрам, после тога напада, кота 
Доброга Поља смањиће се за неколико метара.  

— То значи, на један топ долази простор од три и по метра... Ха!... Па људи да су 
мушице, нема им спаса.  

Пели смо се већ серпентинама. Батерија се ваљала опрезно, да се не би по шуму 
одала... Нешто ме шљапну по руци, онда по шлему. Око нас запрпорише крупне 
кишне капи. Муња оштро севну, да нам засенуше очи, а из облака се проломи 
грмљавина. Отпоче пљусак.  

— Лакше подносим артиљеријску ватру него грмљавину — вели Ћирић.  

Муње су парале облаке, киша је немилице лила. Седели смо најежени на 
коњима, док су крупне кишне капи пљуштале по нама. Са свих страна је севало, 
грмело, грувало... Са шлема је цурио поточић воде и сливао се низ леђа и врат. 
Осећали смо влагу по телу, и језа нас подухватала. При светлости муње угледао сам 
једнога војника како је набио на себе неку кожну навлаку, па се ухватио за реп коња 
мога ордонанса. Била је то тренутна слика, али ми се непрестано наметала, јер сам био 
до голе коже мокар... Пљусак је бивао све јачи. Као да се небо згрчило над нашом 
главом, и нека невидљива сила стеже све јаче, да се исцеди и последња кап. Муње су се 
сустизале, громови се надметали, планине и јаруге су јечале.  

Пред овом непојамном снагом природе људи су изгледали ситни, а топови, та 
страшна оруђа, као неке играчке. Фронт је занемео. Почео је и неки ветар да дува. 
Читави млазеви кише налетали су нам на лице и цедили се низ врат... Ах, да ми је сада 
онај кожни џак! — мислио сам на онога војника који се држао за коњски реп.  

У висинама, горе, кркорило је непрекидно, проламало се громогласно, још јаче, 
сливало се у урнебесну рику, па се ваљало с једнога краја на други... Природа као да је 
побеснела.  

Али изгледало је као да се стихија удаљује. Кишне капи биле су све ређе. Сјахао 
сам с коња да бих се мало загрејао. Мој ордонанс је пришао да прихвати коња, и тада 
сам опет угледао онога са џаком на глави. Зашао сам му за леђа, и осветлио 
електричном лампом... Мали, шепав, сав срозан, трапуљао је за коњем држећи га за 
реп.  
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— Алал ти вера, друже! — добацио сам му.  

— Тако Таса пегла! — одговорио је онај испод џака.  

Гле, Танасије!... И увек он.  

— Знаш ли ко те пита?  

— Знам да ниси ни командир ни водник, а о осталој ситнурији поднаредник 
Таса не води рачуна.  

Казао сам му своје име.  

Он збаци џак са главе и поче да ми се извињава.  

— Откуда ти тај кожни џак?  

— Од телефона. Њега сам увио у мој шињел и ставио на предњак, а кожну 
навлаку сам себи ставио на главу. Тако ја увек радим. Зато сам сада сув.  

При светлости муње, на његовом рамену угледао сам две звездице.  

— Браво... Ти гураш, Тасо!  

— „Ки“ мећава, господин потпоручник.  

Прича ми Танасије да је на старом положају живео не може бити боље.  

— Код они Бугари, што ги уфатисмо, нађосмо две „иљадарце“ у франце. 
Причали су ни да су опљачкали неки наши мртви официри и таман се спремили, жене 
киселе, да иду кући. А ми ги претекосмо и поделисмо нас тројица паре спроћом себе.  

— Колико је још од старих људи остало у батерији?  

— Како да ви кажем... свега нас двојица: ја и командир. То је оно: „зло ни у рату 
не гине“.  

— Море, ако те млатнем, знаћеш онда ко је од нас двојице то „зло“! — добаци 
командир из мрака.  

Таса хитро штуче у помрчину.  

Насмејао сам се. Командир ми приђе.  

— Од почетка муку мучим са њим. Али је остао исти... Вечито је у покрету. 
Његов је дух немиран и стално нешто измишља. Час га видиш на осматрачници у 
пешачком рову, где га већ сви знају. Учествовао је у толиким јуришима заједно са 
њима. Час у позадини, и онда пристижу тужбе. Једном сам га послао у Солун неким 
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послом. Тамо је накуповао масу ствари и уз пут отворио читаву трговину. Мењао је, 
трампљавао, продавао ствари, некад као Француз, другог дана као Енглез, докле га 
нису стражарно спровели... Од свих ствари остала му је само једна хармоника на коју је 
научио да свира... И опет га волим. Шта ћеш!... У поверењу ти саопштавам, тај је 
својом живошћу, песмом и свирком одржавао морал код војника...  

Ишли смо гривичким путем и прилазили рововима. Батерија је милела. 
Ниједна се реч није чула. Затим смо зашли у густу букову шуму, која нас је потпуно 
поклопила. Лево од нас хучали су потоци, који су се сливали са планина, кроз јаруге.  

Још мало па ће почети да свањава. На путу нас је сачекао командант дивизиона, 
под чију команду потпада сада пета батерија. Командант је зауставио батерију усред 
букове шуме.  

— Остаћете овде потпуно сакривени...  

— Како ћу дејствовати из шуме? — питао је капетан Лазар.  

— Шуму ћете сад одмах засећи, али не и посећи. Свако стабло престругаћете до 
последњег сантиметра док се оно још може држати. Када се укаже потреба, наредићете 
војницима да навале на засечена стабла, и отпочећете са дејством одмах.  

— А где су непријатељски ровови?  

— Испред шуме. На шест стотина метара од вас... Ваша осматрачница биће у 
пешачком рову.  

Моја улога је завршена. Командир, капетан Лазар, пришао ми је.  

— Хвала ти, друже! Надам се да ће наш идући сусрет бити у нашој слободној 
земљи.  

Пожелео сам исто и са своје стране. Стегли смо срдачно руке један другоме и 
растали се.  

Припремљени су магацини у којима је смештена муниција за седам дана борбе. 
Људима је раздељена резервна храна за три дана, а у слагалиштима је навучено још за 
десет дана. Путеви су довршени. У равници су израђени нови аеродроми. За 
команданта дивизије подигнута је осматрачница у близини нашој, те је сад око нас 
врло живо. Командант армије, дивизије, разни ордонанси и ађутанти долазе 
непрекидно, прегледају терен, нешто уцртавају у своје карте и одлазе. Издају се 
последње заповести. Нашег команданта одазвали су хитно у армију. Када се вратио, 
прича нам:  

— Вала, младићи, сад или никад... Ми који се налазимо овде, нисмо свесни 
колико су замашне припреме учињене. На фронту наше армије спремни су да ступе у 
дејство: седамдесет и пет батаљона пешадије, преко две хиљаде шест стотина 
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пушкомитраљеза, око седам стотина шездесет митраљеза, пет стотина осамдесет 
топова и осамдесет и један аероплан... Играмо на последњу карту: или-или!  

Све је у напрегнутом стању ишчекивања, као запета пушка.  

Цео се фронт утишао. Тако је увек при заласку сунца. Ишчекује се ноћ и тешка 
смртоносна изненађења... Свежи поветарац пирка. А сунце залази лагано иза Доброг 
Поља, као да нам показује пут... Некада су тамо биле бачије. Небеску тишину 
нарушавало је само блејање оваца и јагањаца, и чула се јека звонаца.  

Сада влада тамо грозна пустош. Земља је разривена. Читави се бедеми укрштају, 
а наместо зелених травњака постављени су сплетови бодљикавих жица. Људи су се 
скрили у лагуме, одакле их повремено извлаче мртве. Или се под земљом разлеже јаук 
рањеника...  

Сунце је утонуло у бездан иза планина. Још само светао одблесак зрачи у 
висинама. Предстраже се поздрављају и већ одјекују пуцњи пушака. Из некоје 
земунице допире отегнути, пригушени звук хармонике... Негде мазга њаче...  

Кроз саобраћајницу се чује звек нечијих мамуза.  

Појави се ордонанс официр из дивизије, који уђе у земуницу нашег команданта 
да преда неку заповест. Чим је дошао лично официр, значи, наређење је од велике 
важности. Ми смо се само згледали. Сад, пред суђеним часом, хтели бисмо да још мало 
потраје ова тишина. Јер ко зна шта нам носи сутрашњи дан.  

— Господо, зове вас командант — извештава посилни Исајло.  

Подигли смо се журно.  

У командантовој земуници горео је фењер. Командант је седео за столом и у 
руци држао заповест.  

— Господо, наша офанзива почиње сутра, у пет часова...  

Било је то четрнаестог септембра, по новом датуму, хиљаду деветсто осамнаесте 
године.  

Ваздух се притајио, фронт се примирио. Над нама широко плаветнило неба 
озарено бесконачним сунчевим зрацима. Ружичаста светлост прели се наскоро и 
преко нас. Долина је била још покривена измаглицом и тешком прашином.  

Још четврт часа само... Однекуда из јаруге појави се млаз магле, и облизну 
врхове Доброг Поља. А гребени планински, обасјани зрацима, изгледали су као 
насмејани...  

Као да се проломи ваздух. Пришли смо дурбинима. Стотинама сурих лоптица 
окитило је врхове Доброг Поља. Пристизале су нове. Онда гранате ринуше у земљу, 
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позади ровова, посред заклона, међу препречна средства... Земља као да поче да 
кључа. Читаво комађе одлетало је у висину, жице су разношене као паучинаста мрежа, 
и над Добрим Пољем изви се облак дима и прашине, као да горе цистерне петролеума. 
Повремено суне пламен од разорних граната рововских топова или се види како 
ришкају по рововима гранате брдских оруђа, као бодежи шиваћих машина. Онда 
запарају земљу тешке хаубице, и брдо се из основе тресе... Експлозије се стапају у 
једноставан заглушан прасак, као да грме стотинама громова. Кота је утонула у таму 
пакла, а челик рије, прашти бесомучно, урла без мере, без краја.  

Непријатељска артиљерија одговара. Али њена је паљба испрекидана... на 
махове бучна. Онда заћуте, затим почињу појединачно. Преко телефона јављају да су у 
трећој батерији изгинули војници код првога топа... Осматрач пете батерије 
контузован... Потпоручник Драгиша тешко рањен...  

Дим се у висини развлачи као застор и сунце је потамнело. Преко наших глава 
заошијавају гранате хаубица и тешких топова француских и енглеских. Ваздух као да 
се цепа, онда кркља, јаруге јече. У том хаосу малени човек дрхтавом руком покреће 
микрометар дурбина, устрептао, усплахирен... Телефони непрестано свирају... Борба 
наново усковитлава, као кад се изненада спушта оркан, и вихор челика се стропоштава 
на земљу страховитим треском, без замора, без застоја, све јаче и силније... Ројеви, 
аероплана прелећу на супротну страну и засипају бомбама широке просторе. У 
позадини непријатељској већ горе магацини... Из овога убиственог оклопа нико живи 
не може умаћи, нити ко може оним несрећницима притећи у помоћ. Нестало је оно 
мало зелених пољаница, и гомила разривене земље, разбацаних препречних 
средстава, и понеки избачени леш указује на страшну пустош, као да су неке адске 
силе претуриле земљину површину.  

Сунце је већ зашло. Топови и даље грме. На једноме крају, ваљда у безумном 
страху, пустили су Бугари једну ракетлу, тражећи помоћ своје артиљерије. Али боље да 
нису. Стотинама граната сручило се у том правцу и нека шума почела је да гори. У 
позадини се видео такође румени одблесак ватре... На свима странама су пламсали 
кратки блескови топова, док су на положајима свиткале гранате и стварале челични 
бедем...  

Темпо ватре одржаван је целе ноћи...  

Са првим освитком дана топови су почели јаче да дејствују. Непријатељски 
заклони су сравњени са површином земље. Паљба се сад тренутно преноси у позадину 
непријатеља и гранате засипају путеве, јаруге, кидају телефонске везе и разарају сваки 
објекат који се могао видети... Челични талас ширио се преко брда и долина. Под 
навалом граната шуме су гореле... Онда се ватрени застор померао постепено уназад, 
да се најзад заустави на непријатељским рововима, рушећи и последње бедне остатке.  

Пешаци су навлачили своју ратну спрему.  

Непријатељска артиљерија била је ућуткана. Били смо господари и неба и 
земље. Батеријски осматрачи помаљали су се отворено, да би уживали у страшном 
призору.  
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Небо као да је било ужарено од силних ватри што су буктале у непријатељској 
позадини.  

Наша позадина хучала је од мотора што су довлачили муницију. Без предаха су 
људи даноноћно извлачили гранате на положаје, јер завршни чин није још наступио.  

Тада свану зора другога дана. Људи напрегли последњу снагу. Жестина 
артиљеријске паљбе је узимала урагански замах, и на десет минута пред шест часова 
пуцњеви су се слили у јединствену грмљавину, као да се небеса проламају. Ватрени 
језици су сукљали, да су непријатељски ровови претворени у ужарено огњиште.  

Наједном тајац... Било је тачно шест часова. С напрегнутом пажњом 
посматрамо... Дах нам је застао од мучне страве и тешког ишчекивања.  

Над нашим рововима засјакташе шлемови и један вод пешака измигољи... 
Застали су неодлучно... Онда се растурише у стрелце и са приправним пушкама 
кретоше преко оних рушевина и разривене земље... За њима је журио и један без 
пушке, мали, шепав, у чизмама... Танасије. Пред остацима ровова застали су, 
зверајући на све стране. Неколицина приђоше обазриво... За њима су ишли остали... 
Прескочише ровове непријатељске... Враћали се и нешто загледали... Пошли затим 
лево и десно, дуж ровова.  

Танасије се исправи:  

— Браћо, сви су мртви... Хајте брже!  

И као кад бујица пробије брану, тако и пукови српски похрлише кроз продор и, 
у херојском налету рушећи препреке, преко таласа крви, уђоше у своју земљу...  
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ЕПИЛОГ  
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Од Триглава до Кајмакчалана, од Тимока до Јадранскога мора...  

ЈУГОСЛАВИЈА...  

Ратне заставе су савијене. Једна генерација приклонила је главу. Из земље 
натопљене крвљу никло је ново поколење. Земљом је прострујао нови живот.  



АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ                                                                                                

СРПСКА ТРИЛОГИЈА КЊИГА ТРЕЋА         227 

 



АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ                                                                                                

СРПСКА ТРИЛОГИЈА КЊИГА ТРЕЋА         228 

ГОДИНА ХИЉАДУ ДЕВЕТСТО ТРИДЕСЕТ ШЕСТА  

Ауто се с тешком муком пробијао уском улицом поред реке Драгора. Сељаци су 
закрчили пут својим магарићима, који су били натоварени нарамцима дрва, или 
џаковима брашна...  

Трговци су стајали на вратима својих радњи и дозивали муштерије. Из 
поткивачница је била јара и одлетале варнице. Чуо се удар чекића о наковањ, или 
лупа дрвених маљева о лимене кутије. Одрпана и босонога дечурлија врзмала се око 
пословнога света, и њихови пискави гласови појачавали су вреву варошкога живота... 
Старинар за тезгом пушио је и посматрао равнодушно сељачки народ, од кога он не 
види никакве користи. А услужно ће устати кад угледа странца... Познаници из 
паланке довикивали се преко улице, или свраћали пред кафану чији су столови 
закрчили половину улице. Шофер је очајно трубио и заустављао ауто. Сељаци млитаво 
склањали стоку, гледајући мрзовољно и ауто, и шофера, и путнике.  

Провлачимо се некако, гледајући са стране да неко дрво не запара кола. Сад 
идемо живље... У близини сточне пијаце стајемо да би неко склонио бивола, који 
млитаво прежива насред пута. Неко дете притрча са штапом у руци, који се одбијао од 
бивољих леђа као трска од камена.  

Одмах затим пут скреће на десну страну и ауто убрза. Са леве стране пута указује 
нам се правилно заобличена зараван, са високом хумком на средини, изнад које је 
пободен велики крст. А свуда унаоколо правилно поређани крстови, као војници у 
строју. И поред хуке мотора и брзине којом је ауто јурио, наслућивао се од стране 
гробља хладан и језив мир.  

— Француско гробље — објашњавао је наш пратилац.  

Хтели бисмо бар још једним погледом да поздравимо вечно одмориште тих 
мученика. Али ауто занесе, и пред нашим очима указа се непрегледно поље. Мисли се 
невољно намећу. Наш пратилац нам са извесном сетом говори:  

— И Немци имају овде своје гробље. Сад скоро дошли су из Немачке и наново 
покопали све своје пале војнике...  

— Како су могли да пронађу гробове? — запита мој млади пријатељ.  

— То је заиста дивно чудо. На поораној њиви, где не постоји више никакав траг, 
знали су да одмере тачно место где је сахрањен њихов војник. Па су знали још да су у 
заједничком гробу сахрањена четири бугарска војника, а онај последњи, према 
североистоку, немачки је војник. И нигде се нису преварили.  

— Вала, иако су нам били противници, такав народ заслужује да живи — 
размишља мој пријатељ. — А где је гробље наших војника?  
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— Наших? — као да се чуди вођа. — Цела земља. Планине, јаруге, врзине. Где је 
ко пао, ту је и сахрањен. Кроз неколико векова размилеће се археолози да истражују те 
гробове. За данашњу генерацију они не представљају никакву вредност.  

Пред нама су се издизали у плаветнилу дана огромни планински масиви. А 
около нас одисала је са земље лака пара. Поља била засађена. На њивама се налазили 
читави низови земљорадника у белим, платненим оделима, који су неуморно радили 
земљу... На ливадама пландовале овце. Понеки пас залетао би се на пут и лајао 
неуморно, трчећи за колима. Онда би застао и подавијао реп.  

— Некада се овде није смела глава помолити... Тамо је свуда био фронт — 
показивао нам је наш вођа руком планине чије су се изборане контуре све јасније 
распознавале...  

И сама та помисао изазивала је нелагодна осећања, а тек како ли је морала бити 
ужасна стварност.  

Мој млади колега обрати ми се:  

— Видите шта расте крај друма: Verbaѕcum flocoѕum.  

Све оне визије далеко су од њега. А и та пирамидална дивизма, са широким, 
сребрнастобелим листовима, подсећа на усправне, укочене силуете војника.  

Ту-ту, ту-ту! — трубио је шофер. Деца су ужурбано трчала и склањала стадо са 
пута. Када смо им се приближили, овце нагнуше на једну страну. Деца се наслонила на 
штапове и посматрају нас радознало.  

Јуримо преко таласастог земљишта, поред израслих кукуруза, пожњевених 
њива, или украј макових поља, чије се витке стабљике са чаурама на врху лако њишу. 
Иза неког вишег таласа земље виде се на извесним одстојањима готово заравњене 
јаме, обрасле травом. Наш вођа мисли да су на тим местима били некада постављени 
топови.  

— Ја често водим излетнике. Има људи који се тако интересују. И дође ми 
незгодно... Говорио сам неким надлежним, да би сва та места требало обележити... 
једним каменом. То би била очигледна историја. Али, шта ћете... пуста политика!  

Мој млађи колега, коме су свакако досадиле приче о рату, упаде нервозним 
гласом:  

— Ах, оставите, молим вас... Нашто свет подсећати на грозоте рата!  

— Напротив! — додаде вођа. — То бело, исклесано камење служило би као 
мементо, исто онако као они безбројни крстови расути по целој земљи. Јесте ли ви 
били у рату?  

— Нисам...  



АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ                                                                                                

СРПСКА ТРИЛОГИЈА КЊИГА ТРЕЋА         230 

— Зато тако и говорите...  

— А зар је историја којом се кљукају деца по школама мање крвава, па ипак из 
ње се нико ничему није поучио?...  

— Те још како!... Само вас, господине, и мене, који знамо историју, нико не пита 
да ли треба објавити рат, или не. Нити се питају они који су дрхтали код тих белих 
каменова.  

Да би ублажио овај разговор, запитао сам за једно село које се налазило испред 
нас.  

— Скочивир... Ту, поред села, тече Црна река.  

Изазивам у своме сећању то име и сећам се приче потпоручника Влајка. Ту 
негде, у близини Скочивира, јест, сећам се, излетели су они из клисуре, прегазили 
Црну реку, и налетели на Бугаре.  

Црна река била је мутна и прљава. Можда су је због тога и назвали „црна“. А на 
њеној десној обали, налазило се село. Пред једном зиданом чесмом шофер зауставља 
кола да би налио воде у хладњак мотора. Поред чесме налазило се камено корито, где 
су сељанке испирале рубље. Сишли смо. Деца се окупише око нас.  

— Помаже бог! — ословисмо сељанке.  

— Хоћете ли нам дати мало воде?  

— Свакоме намернику и путнику је слободно...  

Чесма је жуборила. Жене су цедиле воду из рубља које је блештало на сунцу. 
Онда су ређале увијено рубље у корпе, које су захватале обрамицама и без муке 
стављале на рамена. Један пас лежао је поред извора и дахтао. А у суседном дворишту 
врли су жито. Одатле су допирали повици и чуо се шушањ сламе испод коњских 
копита.  

— Е-е-е-еј, нане! — чуо се однекуда отегнути глас.  

Извору приђе један младић са тестијом у руци. Стаде иза шофера, чекајући 
стрпљиво да овај прво наточи. Погледа нас све редом, и његов се поглед заустави 
најзад на ономе псу, који је мирно лежао.  

— Ма’ш! — и саже се да дохвати камен.  

Пас скочи, одмаче се мало, махну репом и наслони се на задње ноге, гледајући 
жмиркаво.  

— Како си, младићу? — запита га неко из друштва.  
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— Ето...  

— Јеси ли био у рату? — запита га наш вођа, иако је било очигледно да је он још 
млад.  

— Какав рат! — и окрете стидљиво главу на другу страну.  

— Колико ти је година?  

— Седамнаест.  

— Је ли било борбе око овога села?  

Он слеже раменима и једва промуца:  

— Не знам... Они који су ратовали, изгинули су.  

— Зар ти није нико причао?  

— Јок...  

Наш вођа погледа нас значајно, па ће рећи:  

— Свака стопа земље овде натопљена је крвљу. Село је било сравњено са 
земљом. После седамнаест година, што представља четвртину човечјег века, о томе се 
не зна ништа. А овде, око ове реке, изгинуло је које наших, које Бугара, преко хиљаду.  

— Гледам онога коња — упаде мој млади колега — који се обрће око оне мотке, 
па све мислим како му се већ једном не заврти мозак.  

Сваки иде за својим мислима...  

Пришао нам је шофер.  

— Можемо, господо.  

Сели смо у ауто и пошли даље. Пут је водио донекле поред реке, а затим смо 
кренули надесно, уз клисуру. „Одавде су се они стручили у реку“ — паде ми на памет. 
Покушавао сам да се окренем, али је ауто јурио кривудавим путем, и тако замакосмо 
за један брег. Пели смо се све више. Шофер је непрестано мењао брзине, давао гас, 
окретао нагло волан, док смо се ми нагињали лево, или десно. Иза једног брда ницало 
је друго, још више, обрасло буковом шумом. Украј пута видели смо многобројне 
растурене хумке, обрасле травом. Изнад једне стајала је пободена мочица, са које је 
отпала хоризонтална пречага. Са леве стране пута пружао се дубок јарак, као ров.  

Обишли смо још много завијутака. Термометар на мотору је показивао да је 
топлота већ прешла дозвољену границу. Али, на срећу, наиђосмо и ту на реку. Прешли 
смо мост, и шофер заустави. Од силне топлоте једва је на хладњаку одвртео завртањ. 
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Врела вода покуља. Посматрајући га како сипа воду у хладњак мотора, имали смо 
утисак као да и нас неко расхлађује. Морао је неколико пута да испразни хладњак, и 
наново да га напуни водом. Јер сада настаје још већа узбрдица. Напунили смо и наше 
чутурице, и термосфлаше, да бисмо уз пут доливали воду, и кретосмо.  

На понеком месту поред пута спуштају се прави понори. А брда ничу једно за 
другим као таласи на узбурканој пучини. Никад краја!... И нама је постало мучно.  

— Нису се ваљда борили на сваком од оних брда? — запита мој млађи колега.  

— Готово на сваком. Те још какве борбе... Видите, нама је тешко да изиђемо и 
аутом, а тек како је било онима који су под борбом, у пуној ратној спреми, морали да 
освајају сваки ћувик — објашњавао нам је вођа.  

Букове шуме је постепено нестајало. Наишли смо већ на регион четинара. По 
томе ценимо да се налазимо на знатној висини. Понеки пут из неке јаруге посукља 
хладан ваздух. Што се више пењемо, осећамо како ветар све јаче струји.  

У четинарској шуми угледали смо очуван заклон. Сигурно је ту боравио неки 
командант. По утабаној стази што се пружала до тога места, рекли бисмо да се сада ту 
склањају чобани.  

Опет велики храстов крст. Али време је избрисало натпис. На једном 
заравњеном платоу остао је мермерни крст, који су подигли другови неком свом 
погинулом пријатељу. У јеловој шуми, са леве стране пута, налазио се неки вењак. На 
њему није било никаквог натписа да би се видело ко је за време рата ту становао.  

Шофер опет заустави. Гледали смо забринуто у мотор. Затражио је и наше 
чутурице са водом. То су биле последње резерве воде. ОД сада ћемо са неспокојством 
посматрати само термометар на мотору.  

У даљини пред нама указа се огромна планинска греда, обасјана сунцем.  

— Ено га Кајмакчалан! — показа нам наш вођа.  

Четинарска шума је све ређа, и већ заилазимо у алпски регион на којем су 
пашњаци. Били смо на висини од преко две хиљаде метара. Хладан ветар дувао је све 
снажније, те смо обукли наше мантиле. Пред нама је било неко насеље. Вођа нам 
објасни да је то село сточара, који напасају стоку на падинама Кајмакчалана.  

Присетио сам се тада да нам је капетан Радојчић објашњавао како изгледа 
кајмакчалански масив. У облику крста. А ово насеље налази се на оном горњем 
вертикалном краку крста. Управо, сада би то био доњи крак. Са места на коме смо се 
сада налазили види се једна страна хоризонталне пречаге, која се, посматрана са наше 
стране, пружа надесно. Иначе, онима који су наступали од Солуна, она је била са леве 
стране. На њој је Сива Стена.  

Пред самим насељем наш ауто заустави један официр граничар.  
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— Господо, да ли бисте били љубазни да ме повезете до врха? Ја сам командир 
вода на Кајмакчалану.  

Одазвали смо се радо његовој жељи. Имаћемо бар некога да нам објасни 
положаје.  

На средини кајмакчаланског платоа видела се нека купаста зграда, а поред ње 
још једна, бело окречена.  

Потпоручник граничар нам објасни да је она купаста зграда црквица, подигнута 
у спомен борцима изгинулим на Кајмакчалану. Она дугачка до ње је караула 
граничнога вода. Јер, одмах испод црквице је граница државе. Тамо доле је већ Грчка.  

уз пут смо сазнали од официра граничара да је он доскора био резервни 
официр. Свршио је трговачку академију. Али како у великој и проширеној држави 
није могао да нађе запослење, он се пријавио за официра граничара.  

Мотор је бректао. Сваки час је застајкивао и онда полетао. Тако наизменично по 
неколико пута. Били смо готови да се наљутимо на шофера, али нам официр објасни 
да то тако овде увек бива. Ми се сад налазимо на висини од две хиљаде пет стотина 
метара и наилазимо на слојеве разређеног ваздуха, кад мотор ослаби. Од непрекидног 
цимања већ нас и врат заболео. Али нисмо још далеко. Подилазимо под црквицу. 
Шофер потера ауто уз једну узбрдицу, скрете нагло налево, истера на плато, и заустави 
се пред караулом.  

При изласку из аута ветар је дувао толико снажно да нам је крајеве наших 
мантила набацивао на врат. Окретали смо се у месту и сагињали да бисмо се 
закопчали.  

— Да ли овако увек дува?  

— Готово увек.  

Пред нама се пружао заравњен плато, са благим нагибом према Грчкој... Капија 
Слободе... На целом простору видело се набацано камење. А према северу, преко 
планинских врхова, пружала се пространа Југославија.  

— Свратите, господо, прво да се одморите! — понудио нас је официр граничар.  

Један пас привезан на дугачкој жици, лајао је бесно... Поводећи се готово од 
ветра, ушли смо у караулу, где се тек сада мало исправисмо. Један војник граничар 
дочека нас и уведе у собу, где је било више војничких кревета, поравнаних и 
застрвених белим чаршавима. Било је угодно у мирној соби, док је напољу беснео 
ветар.  

— Где се сада тачно налазимо?  
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— На самом врху. Кота две хиљаде пет стотина двадесет и пет — говорио је 
официр зачешљавајући косу.  

— Ви ћете моћи да нам објасните где су овде вођене борбе?  

— Верујте, господо, не знам ни ја сам. Ја сам овде од пре петнаест дана. Раније 
сам био на одсеку код Ђевђелије. А откако сам дошао, по цео дан водим 
администрацију и дајем којекакве одговоре. Пре пет... шест дана, тако нешто, дошли 
су били неки странци и са њима један млад ђенералштабни официр. Он је 
објашњавао. Али знате како... Млад човек, није био у рату, па је говорио књишки, као 
да чита из табака... Лева колона, средња колона...  

Наш вођа упаде:  

— То вам је лимунада без шећера. Лепа на око, ама неукусна... И ја сам их у 
неколико махова слушао... Бадава! Није то оно, као кад неки учесник каже: „Видиш ли 
онај камен. Ту сам био ја. А оданде је претрчавала та и та чета“... Чудим се да не 
пронађу неког учесника. А има их...  

— Е, али они нису ђенералштабни...  

— Да ли имате неку скицу положаја? — запитао сам.  

— Ни то!  

— Онда можемо да изиђемо... Немамо много времена.  

— Хоћете ли да видите црквицу?  

Онај пас приближио се готово уз врата, те га један војник ухвати и одведе мало 
даље.  

Дан је био ведар, али хладан. Ветар је ковитлао, натерујући нам ситније камење 
у лице.  

— Видите, како се на цркви искривио крст од ветра! — показа нам један војник 
граничар.  

На улазу у црквицу застали смо. Свуда по поду лежале су растурене људске 
лобање. У једном углу биле су набацане на гомилу. Неки од посетилаца, записујући 
своје име у једну дебелу књигу, претурио је мастионицу на лобање, те су многе 
измрљане црним мастилом. Слика је мучна и страхотом својом изазива срџбу противу 
несавесности живих... На неким лобањама су поломљене кости, или су избушене од 
куршума.  

И онај војник граничар мршти се.  
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— Пре неког времена дошло је једно друштво. Муку смо имали да их одвратимо 
да не разносе лобање.  

— А зашто ће им? — запита наш вођа.  

— Тхе!... Кажу, за успомену.  

Има се утисак као да из оних дупља зјапи прекоран поглед. И невољно се 
наметала мисао, која се често чита у новинама о „брдима кајмакчаланских костију“. И 
преко тих костију многи су се испели на високе степенице. А те кости разносе 
пролазници, или их ветар сноси као неко иверје у кајмакчаланске дубодолине.  

Изишли смо са мучним осећањем.  

Мало ниже видели су се остаци ровова. Испред тих заклона, било је некада 
наслагано камење, али ветар га је срушио и местимично затрпао ровове. На свима 
странама леже испаљене чауре. Овде-онде аеропланске бомбе, или парчад разорних 
граната. Виделе су се кутије од конзерви, шаржери, шлемови... Подигао сам један. Био 
је пробушен и на унутрашњој страни остао је до данас прилепљен део нечије лобање. 
Са нама је био и војник граничар. Он прихвати шлем и прстом одлепи лобању.  

— Да видите... Ево је коса!  

Видели су се заиста свиласти праменови жуте косе.  

— Боже, шта ли би дала негова мајка или сестра, да има ову косу! — размишља 
војник.  

Граничар спусти полако шлем на земљу, као да се боји да не потресе и саму 
успомену на овога мученика... Ветар навали, шлем се помери, а онај шум као да 
подсети на крик...  

Друже, опрости! Ми нисмо криви...  

Ветар се разбијао о оштре ивице камења, па нам се причињавало као да цвиле 
људски гласови.  

— Видите, шта сам нашао — говорио је раздраган млађи колега. — Gentіana 
verna.  

Gentіana verna... Gentіana... Народ је назива: заспанка. Нежна биљка која има 
затвореноплав цвет... Расте самоникло овде, међу мртвима, када се већ људи нису 
сетили да им оките гробове... Млади колега је радостан, а на узбраној биљци клонуо је 
цвет. Као да плаче... Кад већ нема никога да пусти сузу.  

Срећом, ветар однесе шешир са главе мога колеге...  
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Међу камењем вирила је пушчана цев. Граничар размаче камење. Нишанио је 
вероватно. Граната је ударила посред пушке и пребила шаку. Још и сада стоји 
прикопчана шака са прстима за орозом.  

Наш вођа приђе да и он види.  

— Овде је требало изградити једну велику зграду, као музеј, где би се сместило 
све ово што лежи и пропада...  

— О-ха!... Штагар је ту било, кад сам ја дошао! Али свет разнесе све! — говорио је 
војник граничар.  

Около ровова виде се удубљења у земљи, сада већ обрасла травом. Сигурно су ту 
експлодирале разорне гранате... Чисто нам је данас непојамно да су ту, тамо, свуда 
лежали живи људи, и да је између њих праскао челик.  

Све је то одиста тешко замислити. Трагови се све више губе. Остатак болне и 
тешке агоније разносе туристи.  

Време брише из сећања успомену на људе који су створили легенду о Капији 
Слободе.  

Самохране мајке, утешите се!...  

На Кајмакчалану, заклоњена оним камењем што је некад штитило ваше синове, 
расте сада мирно... Gentіana verna.  
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