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1. 
Зауставили су се под једном маслином, што 

Се ОЮIИзну ла са стене и остала висеЂИ косо у 
зраку над ровачоњ коју је направила бујица. 
Никола се одмах опружио по влажној издробље
Бој иловачи, а Петар сео мало даље, ОСЛОНИБШЫ 
се леђима о покидане жиле ишчупана дрвета. , 
Обојица су дисали теШI{Q, оптереhени блатом 

• 
кроз КОЈе су газили читав час, и преморени У3-

БРДИЦОJ\t, уз коју су се једва ИЗВУI<ЛИ. . 
Били су из једног истог села и оба из по

следње ЮIасе регрута, ПО<Јватих у BpeN.e општег 
оступања. У данима народне несреЂе, необучени 
и наоружани заплењеним пушкама без мупиције, 
повлачили су се са својим старешинама Jla ју-

• •• • 

го-запад, испред оперативне BOjCI<C КОЈа се ЈОШ 
борила на крвавим међама Србије. Прешав ј<Р
шевите · и снежне планине северне Албаније, 
проређени и изнењогли 'ПУКОВИ дошли су које
како да мора, од кога су чекали спас. Али Дра <Ј 
је био нем за болове ових бледих дечака и су
више мали да би у себе могао примити све 
патње које су гладне гомиле носиле собом. До
бивши нешто двопека и конзерви морали су 
кренути даље на југ кроз мочари и блата, !<роз , 
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IlOlIr МУIН' 11 11111111 t' 1 раДilll.iI. И 1I0011ЈIO се ПОНОВО. 
1I11I<Шlil 11 ! k 1 ЩI IIIIIJIII t'Y t' "УI«}М до IUкумбе. . ' . 
(\ ОЈЏ\ТJI(' {' У (.'1\ 1IIIJ:I;\JlilIIIIЈИМ II(}Јllmщима заоста-

ЈIИ IJО lIapt·II('II.y ;(а IIOl'l' иаll~МОГЈ\С, пошто ко
MOJ!l' 11 "IН'IIО:lIIIIХ CIH'l'T<lB:I lIије било, У Диuјаку 
се 110 IЩН' 11 IIIII((})I;I. '1'(' СilСIIНМ ~I(IOCTa иза дру
IIIТВ:! са !!t'TIIOM. IlOјн МУ jr (јио друг из детињ-

• 
ства 11 lIor1lla I ' IIМ, 11 I(OJII Cl' 1111 :Ia шта lIа свету 
lIије ХЛ'(} ОЈ\ 11 ,1'1 а 1Iј\lюјИТII, O)(ilTJlC су ишли 
сами, IIОЈIiIlЩ: ('I 'ОIlУ 110 CTOIIY, l(Ораl{ по Ј<орак, 

• • J<CII,II о: ")Џ' MOI)\lI I (РО:I OIЩј IIСПРОХОДIIИ l<раЈ, 

tka )ЈУН'lIа 110 l'TpallilMa и Оса мостова на ре
Т((Iма. JlО раlJlJlIма ;::шаЉС/lИМ у вечите каљуге. 

1{:IП1iЩ ш IIХ СУl"I'ИIЋО )((1I(аll заостао војник, 
1(оји ј(' ЖУРIIО јlil "YI{QM грицкаЈуlш зрна зрела 
I<УI<УРУilа, liIIjll jto II\'IЈ\С УСIIУТ добио или купио 
ОЈ\ ApllaYTa, ! 'ЈЏ'ЮЩ су СрСТ:1ЛИ понеког ордо
IIШlса, lюји ('(' IIра 11,10 натраг на I{аквој липсо
ТИ1lИ што ('С jl')\JI<I lIуI<JШ И што је најзад на по 
пута остајаJli\ У (јЛ<lТУ, гдекад поclеког Арнаута 

• • 
IШЈИ ИХ ЈС \ ')lеЈЏ\О МIЖО или им нудио I<ЛИП куку-

руаа аа IIPl' \'PIIlT муницијс. Пред Еече, крај пу
та, JI<tиl)()ЈI1t' 11:1 l!ojllJ1l<a кога су јуче носили, 
M\1'1'1:OI' и СIIУ'I('IЮ, ' )Џ) ГОЛС коже, а мало даље, 

• 
1IОД сслом, ааТСКОIIIС мсштане где закопавајУ 

љиховог ЩНЮI' IС<ШJlара, добровољца из Херце
ГОIIИlIС, 11011 су IIIЮВСЈ1I1 под обалом, крај једног 
извора, ПОIIIТО их Арнаути не хтедоше примити 
у Ј<уl1у, IlаЩIIll С се ХJlаднс воде, па савладани 

• 
УМОРОМ ПОJlС)'ШIIС 110 В)lЮЮIOЈ земљи и поспаше 
одмах. Од ПОIIОЬИ llИЈ(О)IИ би теже и он поче 
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јечати санијен у клупче од болова. Тужио се 
• 

поново на стомак, а тресла га ]е и грозница, те 

Петар оде у село да потражи што год чим:е би 
га заложио. Мучио се дуго са псима, који су га 
окупили чим се приближио првој !<УЂИ, и по
сле узалудног лутања вратио се натраг празних 

шака и тужна срца. Николи је за то време мал~ 
• 

лакнуло у стомаку, те се примирио, али]е за 

Петрова осуства неко украо Николину торбу И 
обе ПУШI<е. То их баци у бригу. Размисливши 

• 
мало о TOAte, они се сетиш е свучена друга кра] 

• • 
пута и земље у КО]Ој се налазе, па се одмах 

дигоше и побегоше И3 села. ТетурајУЂИ се НОЂУ 
!<р03 потоке они су избегавали стазу којом је , 
требало иЂи. У 30РУ се одмори ше на једном 
оцедит()м месту, па скренуше десно, куд су се 

• • • 
видели трагови во]ника КОЈИ су раНИЈе прошли. 

Газили су каљуге, омање барице, тетурали се пре
ко јаруга и I<P03 читаво једно поље од блата, 
док се не наijоше на чистини и тешком муком 
успузаше на брежуљак на коме попадаше од 
умора. 

Одатле, с брега, видео се добар део средње 
Албаније. Иза њих се надвиоио брег стрм И 
влажан, покривен гдегде безлисним шибљем 
и пожутелом заносети, а лево су се протезале 

• 
планине голе и плаве, са снежним врховюла КОЈИ 

су се губили у магли. Испед њих ПУI<ла раван 
жбуновита, мрка и мочарна са сивим, распли
нутим барама, које су издалека личиле на плат
ио од небељена лана, разастрто с јесени по мр-

, 5 љ 22 2 • 

I 



, 

, 
• 

.......... ', 111 L 2 ! • ... .., . 77".. ~ JI' ... ".."'.,... " .--,.... ~_V"t-""'V':9I-""" • ..-..; "а" &fjlL _0::. ... 

ЮIМ, СаЈ IIIH'JI'IM трt\III1,~ЩIIМ() Овдс-ондс на па
)(Шlама Щ)l'I'()II:I, Ј'ао IIСКС ПСl1сљанс !I\PJЪC, ви

Ј(еJII1 су се Jllумарцн од маСЈЈина, наДНИUlСIlИ I<ИТ-
, 

ЩIМiI МI)Ј((I-;\( JIt'IIИХ I<ипариса I<ОЈИ су стрчали У . 
Jlt'(j(). l~ilJl('I(O JlallpC)(, измсl)у абијсних чечвара 
и IllумаРiШil, IIIЮВШ1'ЈИЈIa се гдс-гдс и блсскала 
Jlа CYIIJ\Y 11('1(\ ЈН'Ю\ И СI<ОРО под саМИNl сводом, 

• 
IliI I'рајУ ~IIН~IIИIЩ l1ружаЈЈО сс морс мирно И мо-

дро )Џ)дирујуЬи сс с IIсбом, 3аморна, тешка ти-
1111111;\, 1IJ)I(I<OHalla аа оне tiутљивс крајеве, одисала . " 
Је IIС'lШi\ ТУЖIIИМ, што Је СТРУјало КР03 влажаIl 

ара\( прско црних мочари и голих брегова, и 
МilЛС ГРУJlИЦС сивих камсних ]<Уliсрака, збије
JlHX по косама I<ao ПОfшаmСllа стада коза, уно-

• 
CIkJIC су julll вишс сумора у ту ледену слику на-

ПУlllТСIlОСТИ и мртвила ... 
I1рсдаХIlУВllJИ, Петар је уморним ПОГЈiедо.М лу

'l'ао по ОI{ОЛИ!lИ притиснут неком Heoдpe~eHOM 
тугом, I<оја се IJсопажепо зачела минулих дана 
11 Ј<Оја сс ПОВС~iавала све више од како је Ни
кола оболсо. ГJlсдају'hи ' мсхаНИЧI<И по предме
ПШ<1 испред ссбс, 011 пије видео ништа сем мрач
Jlих и мутних боја и несвесно је осећао како 
му ОНС слазс у душу уносеhи језу у свест и 
ТСЛО, И ТСК I<ад је освојио даll, он се пренуо И3 
овог тешког дремежа уморне душе и клонула 

тсла, размлитавслог на благим зрацима болес-
• • 

IlОГ зимњсг сунца, Ј<Оје се споро дизало над 

њима бацајуilИ дуге, бледе сенке са дрвета и 
ствари. Протегнувши с јес:ом уморне удове, чији 
су зг.hобови пуцали, он баци поглед на Николу 
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lюји је спавао ДИШУћИ тешко. На његовом по-
• 

жутелом шщу видели су се Јасно трагови патње 

и напора. За два дана болссти он се толико 
променио да би га jCAlia ЧОБеl{ познао. Очи ду
боко упале Оl<ружиле су сс црним I{олутима, а 
пиличне I<ОСТИ искочиле испод провидне I<ОЖС, 

најбкене И згужванс l<ao дуго употрсбљавана 
баl<аЛСI<а хартија. На јагодице му избило боле
СНИLII<О руl\tенило испод накострешених њаља, а 

доља вилица извукла се r:апрсд као у мртваца. 

Петру се у један мах УЧИНИ да гледа костур, 
• 

ОНакав исти КОСТУР КаЈ{ав је гледао у ,(!Ьигама 

НИl<олина брата, који је пред рат свршио ви
. СОЈ{е школе !Ја страни, па после дошао и поп{

иуо на Куманову. И од те слике, од тог живог 
• 

I<остура, он осети неки страх 1<ОјИ га подухвати 

преко цела 1 ела и покрену с места. 

Никола, рече он благо устани! И 
ПОВУЧС га снажно за рукав. . 

Никола отвори О'IИ И погледа тупим погле
дом 01<0 себе. 

_. Шта је? упита он . 
- Устани наоепшl1.еш. А време 

иде, сунце ОДСI<ОЧИЛО високо. 

• 
Јс II да се 

- Никола се поче истезати, зсвну двапут и 
• 

задрхта на топли М зрацима сунца, КОЈС тек сад 

осети. 

Хвала је Богу, кад мало огреја! 
он више за себе, дижуiш c~ ПОЛа1<О. -

• • 

рсчс 

А баш 
зима, па то ти је .. настави глаСНИЈе,ОI<ренуl3 
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('t' 1 k'f'PY, 111I1(i\IOIa вајда од мора што је 
~ \)J1I:ay. 

/(СЦСМ()ilЈ1. Ту је Hell и БОЖИЂ одгово-
])11 IIeТflР. IIСI'О Оllамо доле БИЂе топлије, I<ажу 
(I:И . Л 1I0;mајс сс Bel1 и по ветру. 

Ј(ај, I)оже прихвати НИI<Ола. 
[Јетар lIаЩЩlf из торбе парчеице тврда дво

П("(iI "а му Т1Ј1УЩИ. 

ТIt :111(\111 да ја то IIС ВОЛИМ , рече НИ-
!'OJla и lIе хтеде да ПРИМИ. Не могу да га 
11 иДим . 

, Хајде lIe uудали, пробај само. Усукао си 
• 

се I(ао I<УКУРУЭ lIа суши, а овамо не Једеш скоро 

11111\ITa. УЗМИ, 0110 lI ије буlJаlЮ. 

lIе могу, побратим е, ве вреди ме нудити. 
11с може СТОJlШI{ да поднесе, па то ТИ је . Ако. 
хо!~еш да се СI<лупчам од болова као СИНОЂ, онда 
I1УДИ. Него дај један Ј<ЛИП I<УЈ<уруза, ако имаш 

- Па то је сто пута горе. Жив !<УI<УРУЗ и 
ТLюј ПОI<варен СТОМЭI<, I{О је то још видео! 

- Лакше га СIIOСИЛ\. Дај ти само. -
Петар слеже раменима и завуче руку у торбу. 

lI. 

Грицкајуfiи тврд двопеl< и зрневље КУl<уруза 
Петар и Никола спустише се полагано косом у 
раван. Имала је нека мала, I<озја стазица до 
доле , а после се губила у блату и претварала 
у широк траг ЉУДСI<ИХ стопа и I~ОЊСI<ИХ копи

та, чији се дуБОI< и нејасан отисак у ЖИТI<ОМ 

i ..... ! p . _ .J!!ij а ы Q .... « 0#'_ 8 2' 21:&1 аа 



• 

муљу једва распознавао. Блато је било дуБОl<О 
те су ноге западале преко члаII2I<а, а трагови 

су водили ЩЈОз r ложђа и трњш{е, губећИ се на 
местима, где су биле веће локве, у сто упоред
них путања и скупљају-hи се опет на оцеДliJ1JI1 
процепима у две три бразде уже или шире , 
нако је где допуштао разњаl( измеiЈУ БОДЉИl;а
БОГ жбуња. Неки трагови отишли су сасвим де
сно, а неки се пели лево и губили се у ТРН>У 
или на превојИА\а брежуљака иза којих је 1-,ута·· 
ло по које ШћУћурено селанце. Петар и НИI<О
'Ш знали су добро ко је правио те странпутице. 
Од увек је било војника I<оји су застајали И3(1 
чете под разним изговорима или кришоМ~Н<t 
згодним 1I\еСТИ1'.1(l да би се слободније кретали 
и по вољи куповали све оно што се у меШТ<t

на могло наћИ далеl(О од командирова OKt1 и 
капларске дисциплине. А од КаЈ(О је понестало 
хлеба ти су се случајеви чеШће дешавали. Ci1-
11\0 су неки зло пролазили, јер Арнаути лакоми 

• 
на ОРУЖЈе задржавали су многе на вечита вре-

мена по честама и јаругама испод својих села. 
А многи су се поразбољевали и, не могав сти
tи пук, умирали остављени сами себи. Знали 
су они то добро, па су се држали пута где је 
било највише трагова, скреЋуtи у страну саыо 
онолико колико је било потребно да се оби-ђу 
баре и тешко проходна места. Петар је био 
крупан и снажан и држао се добро. И ако про
зебао и прегладнео, држеtи жољавог Николу 
иод руку, скоро га је носио на себи. Где-где 

рр "'3 r , .у "; ~.".- 9 " ' ђ:'77 '."'· П'" 7' . '" 7. '_:_ 
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бll I'l' :]:ll'JII!(j1lJ1I1 lIi!ll 1111 11111:0;::1 ПО!Оlецнуо 11 

11c'I")) Ј \ 11 \"Р IIУIН' рУЮ' 1I0С;::1 Д(Ж бих се И3-
lЈУЮI.1 lli1 1 IIС'II1I1У, :';110 СУ '!(;llI!ЈС седt1ш: ј\а се 
O)~A\OP(;· ' 

! lа ј('l\llЩ\ IlpOllJI::I1I(Y IJУIIIС да НСI(О јсчи . 
HII.'\1t 110 ј јО, ДОI( LL' јп Ш\JiО ОД!,~ОРИМ 

- Pl"IC IlmiOJla 11 ikl\lI сс ЩI :ЗСi\\ЉУ. 
I kT::P ЩI,е lјО I'Жll'.У Ј1 lJil!jC IIСIЏ1Ј!(;!СО ОД пу-. ...-' . 

T~ JI'I~I1()j' PL:I'PYT;1 'I')Џ': се Пј)L:IЈН}<t {(ао ПРСUl1]сна 

;.>ЫlJја. Крај I;,CI';) је JlСЖ:1Ј1<l црна Ј1.ШЈРС1(:l боца 
С!Ј<1 упрљща БЈla Г()(,I JI 1(0),\;\:) прссне бундсве, 

• • 
са с rpY'lI"()I" Iip,13IIJ1Y:(:~, 1(I)Ј·1 Ј ~ UИрl!О ИЗ НСО-

пр<1I1С И УJI\:ШЫ:IIе тор~ilще. 
~ lllта '1'11 је'! · упита Петар 11 аl{О је од-

Mtlx видео да је lЮЈ1Сстап. 
Регрут llOНИЖС своје испијеllО лице, К(1љаво 

и Уllш(аЖСIlU БОJIОШ1Л'~\ и једна lIШЧУIiИ уснама, 
са lсојих јс клапила i1С!!::\, зајеча болно: 

Ето, xoliY да умрем. 
. А што си остајао иза чете? 

Ех, што? Хтео сам да спасем душу, а 
оно, сто, видиш. 

Петар погледа по разuацаним стварима и 
корама од бундеве, па одмахну главом. 

Рђаво си се ти спасавао, брате иој . На-
• • 
Јео си се овог арнаутског зелениша, за I{ОЈИ си 

дао можда последњи динар, па сад ето баш од 
тога и скапаваш. И бар да ти сад им.а ко по
моlш, него тако... и Петар поi]е ГУJli]ајyhи НИ3 
брдо. 

Поведи мс, брате, јекиу ОО.hеСНИl( кад 
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виде да Петар одлази И, ааривши HOI<TC у влаж
иу зсмљу, ОЈ! по!{уша да се MaJiO ПОД:1 П; С. 

Али руке не ОДРiI<ашс и он паде ПОНОВО. 

- Изl3УЦИ ме из свог јада, па узм и све што 
имам, нек ти је алал, настави он I1~оле!н!М 
гласом. 

Кад би се I1ЮГЛО повео бих те радо џа
бе, а за новац се не бих поганио ни продао 
душу па да имаш милионе. 

Болеrник рашири обе руке. 

- Не остави ме саIl\Э, брате , Та!(О ти славе 
и нашег велИI(ОГ српског Бога, нс остави ме да 
СI<апљем овде као пас у трњу, У ТУђИНИ без ИКОГ 
свога. Тако те мајка И сеја дочекале У нашој 
лепој Србији... . 

Петар се сажали, па се врати. Подиже га с 
муком са земље и поi.Jе низ брдо, али се на 
другом кораку саплете о болесникове ноге И 
обојица попадаше по зеlV\ЉИ. Чисто застиtен 
Петар поскочи и подиже га поново али овај не 
могаше маЋИ НИ једном ногом и теuша млита
ва телесина висила је сасвим о њему. Он поiЈС 
• 
ЈОШ корак-два, па га пажљиво спусти на земљу. 

Болесник зајеча тихо, преКЛИЊУЋИ свачим што 
му је пало на памет али Петар окрете главу у 
страну. 

Шта могу rYHi)ao је он силазеЋИ Нико-
• •• 

ли · кад Ја имам ЈОШ Једног као ти и а1(О те-, 

бе понесем куд ЋУ с њим? 
Што га, болан, ниси повео! рече Ни-

' :-., ере?!: еgТСФ1'I1I'- ' Р ' И77$:#'Z 11 
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IЮЈIiI !(Ojl! јс Ј! 'жао на једној гомилици прyhа и 
'1)'0 t'IШРО СВС, 

l' 1то'? {(ао да ... и Петар не доврши. 
11111(()J1<I га Jlогледа и из љегових очију, I<оје 

СУ tНIЩ' "УНС cy~a, и са лица, на коме се огле

)\:t() умор, оп разумеде све и осети да је тај 
11 pt'!OJ) IJ cyrrYT<11t и би му криво на сама себе. 
011 је pai{YlIteO шта би све Петар учинио кад 

• • 
1111 ЩН'tlU и осетио је да му је и он сам на пре-

1:l'JJtIlЮМ терсту. Па да би загладио ствар и да , . 
1!l1 му ОJlа'()нао колико толико, он се подиже 

() е:\ рС'IИ са земље и с натегоЛl, али без пом 0-
I,н, 1l0ЖУРИ напред. Љ:тар му при·ђе и узе га 
1'[<: 11 од РУКС задржавајУЂИ га да не падне, журе
Ј,и н сам колико се могло по таквом путу. Ни
I<ОЛУ је јако I<оснула љегова неразмишљена и 
нспраВСl\па примедба, па се решио да не задаје 
посла Петру докле год је то могуЂе и усиља
вајУЂИ се журио је двапут брже него дотле, а 
1 (етар то није ни запазио занет мислима о не-. . ., 
сретнИI<У I<ОЈИ оста крај пута и ЧИЈе га је пре-

ЮlИњање пекло, као усијано гвожђе. TaI<o не
приметно преijоше добар део пута И изненада 
се наijоше пред широком баруштином, разли
веном преко целог поља. Они тренутно заста
доше да виде I<уда Ђе. Траг је ВОДИО право по 
сред баре. Морало се дакле газити. 

-- .ко зна колика је дубина, рече Петар. 
Одмори се ти мало док ја видим. 

Никола одби. 
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1 k'''iI Mt', могу ја; да не дангубимо! 
рече 011 и '1IIl'TO гурну Петра напред. 

Бара је ()ш:а хладна и Л1утна. С почетка lIа
газише llil \»)I<1ТО и шљам па се ишло тешко, 

а после, \la IIcl10j дубини, било је нешто тврђе 
дно. Вода се IIСJlа преко члан ка, па где-где и 
до l(олена. 1locJ\e до~оше у веве дубине и 01<0 

среlЏlIIС заllадаху на м~стима до половине гру

ДИ. Управљали су се по трагу на острвима, 1<0-
• •• 
ја су ВИРllла И3 воде и на КОЈима су застајl{И-

вали да прсдахну. Вода је сметала ходу и за
марала прилично али се они нису дуго одл\ара

ли, јер је било хладно, те су под МОКРОл\ оде
пом обојица дрхтали од студени. Никола сав 
модар држао се добро, чак је понегде задржа
вао Петра да не падне, кад би се овај ОЮIИ
знуо. На средини баруштине протезао се по
пре<lНО узан МОСТИR направљеll од танких обли
ца уретко попречаних преI<О ](оља. Оба прила
за била су под водом и зсиља је била још до
ста далеко са оне друге стране. 1(од самог лю
ста било је најдубље али се могло приl1и, и 
Петар узвуче Николу полагано на свод, који се 

• 

љуљао под њима и по коме су 3јапиле РУllчаге 

прстеhи да поломе ногс 31(0 се не пази. Под 
• 

средњим делол\ моста вода је отицала полако 

негде у десно и носила отпатке од одела и раз-
• 

волике стварчице што су остале као траг ВОј-

СI(С која је туда пролазила. Далеко изнад мо
ста, на једноњ ПJIиt!aI(У, ВИрИЛQ је И3 воде нешто 
црно као олупина какве раздробљене барке. Кад 
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ry \)()JI.l' ::i1l'ЈIt')ЏlЈЩ ВИ)(СЈ1И су II,а јс то Ј1СЈЈЈ . Над 
НО;\ОМ rl' l1:\1\11:I:lJl<l сањо ЈЈолсЈ)Иll3 неЈ<ОГ мрког 
IсаliУТП 11 jl'l\llil фраНЦУСl<а фИIJIеЈ{Јшја из 1870. 

I{оји ЈШ јс
О

( упита l\\схаНИЧI<И НИЈ:ола 
Л !ЮI' I,с 1':1 знати! Зар је један! од

I'ОВЩ1l1 !Н'Щ'ССЈЈ() Пстар [;загааи поново у воду. 
t' (\IН' С'l"рсllН моста било је мало боЈ',С и за 

111",0 '1''''0 М!ЈlJута ОII!1 :;зиl)О lII 8IIа плиl'iС\r" а IlС
I,II() 1\(H\lIl1j~ иаиlЈОlllС сасВiЩ из воде. и упада-

• 
111' У ]С'ј\flО а<'ЛУШТСilО ссло заваљено до про-

;\(Јра у \}ј)ЈIOI' Н Ј(аљугу. То успори ход и ТРС-
~ . 
t)НЛО Је ВИШС Оl( пола часа 1\01< се дочспаше пу-

'1 i1 I(оји је водио у Љубовшу. По селу 11 уз пут 
I; НДСIIIС још )ЏШ-ТРИ леша опружена по блату, 
у I{аљавој 11 НЛЮЮIOј одсlш. Уыирао је где је 
!со стигао [1:mCl:~С!Ш И3 воде у каљугу, ЩЈОЗ 1<0-
ју је једва могао р)ш и здрав ЧОВСI<. Један млад 
ДСЧ[{О,' беа IJаусница 11 с лицем т(ојс је имало 
нечег девојач!(ог на себи, седео је lерај пута у 
jCHД~J(Y ослољен леi)им.а о бедем. Изгледало је 

• 
I{ао да сс С:'llСЈС на нехог преIШ пута у купиња-

[су и још и;щалска видсли су иу се бели !Сруп
IIИ зуби Н3 раширених уста. Са 111 по стзклаСТИl\\ 

•• • 
:1<~I1ица~\а, МОСЛО се приметити г;а Јс ЈОШ Јуче 

одмарајуhи се ВЈ ПРiiГРСШЩИ ааспао llСЧИТИЊ 
СНОМ. Никола о!(рете ГЈlаву, а ПеТ<lР само У3-
дахну па про~оше 'fiYTKe гра6еfiи с MYKO.~1 ЩЮЈ 
блато ]<ојсје пуцало под нога,'Ла . 

Пред подне стигоше у Љубовшу. Слушали 
• • 

су о .ЊО] и Једва су '[скали да стигну до ње да 

се ОДМ.оре ~; ПОТI<репе. Мало месташце престав-

'31 "2Ј2Ь." 14 S.ЧЈ 32162,_ ЕН: • 
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.Ъ'1Ј1O је п('.<у ВРСТУ :tjJ("i;tIlCI~C ваРЈIIIИЦС, састав-
• • 

љеI:е из два Ilи;;;t ДУ'I:!I':t 110;1 JlВС! дуга једно-

ставна крова. ЧСТИјЈlI НС'/' !{уј'IИЦ:l са аг.чсља 
до!]уњаUаЈЈ~ Су сн:у СЈIИI'У l\иеља'lНС v. СИРОТИЊ
СЈСС беде. OВf~C О!ЩС (/110 јс отворен по rшји 
дуЈi;.'.IРШ!·l Јј ПРСliO 1.CIILlI:I1(;( ЈЈИ) ели су се I',Il
ХОБИ [J.mCll !ЦIЈ у (!)CC(Jl;t1Ma И разноликом: оделу 
l(аЈ:О седс 11 путе. Pl\'l'I!() СС :1)10 разговор, и у 
ДУС:О:(ОЫ;;У1'а",у протаЦ(\ЈЮ јс l'I)Cll~J2 поред l\1алих 
ја:.о:(}Ш!d са НСШТО лоше РОЈС, СI:УПО плаt.ене и 
једва ДОНУЧС!iС Ј-Ш м::гаРI:i1И,\Ш пз l~pa'Ja или Ба
лонс још пре Д\:~ "ри ГОДЫЈС. Биле су и две 
кафающс са I(ојоњ фЛi1IIIOf.1 аШ:СОl!лије и љан
гаЛОЈ\!, на I<OMe СС I<УUШ!!.l кафа од I<aJ<O је почела 
пролазити војСЈ(1. Могле су се добавити још 

• 

IIСI(С СИТШЩС за турски IlОвац и по ВИСОКУ цену, 
• • • 

а имала је и једна пе;,аршща где се пекла ПРОја 

за мештане И пролазшше l{Qји су били ретки. 
Младиl'iИ уђоше у варошицу ПРСlllOренИ'. Прва 
ЮА је брига била да набаве хлеба и да се мало 
ОДl,юре. Два треilепозивца, који су спроводили 
заробљенике до Војуше и која су се враtали 

• 
натраг у СВОЈе команде, показаше им пеI<арницу, 

а ОНИ одош~ у Ј(афану. Били су срстни те за
тскоше нсшто хлеба. Пекар им не хтеде при
Ю!ТИ банку, али као добар хришfiанин а било 

• • 
их је у Т01l\ крајУ доста даде Иll\ повелики 

• 
I(Оl\ШД недопечене ПрОЈе кад ыу показаше нову 

дводинарку У ·сребру.' Остао им је био још само 
• 

један ДИlIар, И, заДОВОЉН!:f што су дошли' до 

хлеба, реши шс да га стуцају у кафани. СИllюЈјС 

'I! ',uc:u ?ј 2 "- 15 • t:tH d& tJ 
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С1дмах у 1IИСКУ зградицу од дасака, огарених смо

Jlастом чаlЈИ и ОКИЂених остаци·ма мува, које су 
ПОЦЈжалс joru прошле јессни. Тражили су ра
lшјс. АРl1аУТИII заиска паре унапред И I<ад виде 
)(Иllар промисли се мало па им донесс по шољу 

;1:lаСОIlJlијс зготовљене преконоi'i од pijaBa шпи
ј)l1туса. llи/(ола и Петар прскрстише се, с~жнушс 
I!О мало, па се наКЛОПИlUе на хлебац. ТреЂепо
зивци су седели преко пута и пили I<aBY. У раз-

• 

говору, КОјИ сс повео, питали су их одакле су, 

распитивали за неке pofjaKe И испрпчали им да 
су сви рсгрути смештен и у пољу изнад Фијери, 

• • 
КС1ја НИјс далеко одавде, и да се у вароши, KaI<O 
су је они звали, може купити и хлеба!{ с хлебом 
::а ТУРСКИ новац. РСI<оше им, дaљ~, да имају прсtш 
• • • 
ЈОШ јСДНУ реку, где има најшљена скела, да се 

;,(1 војсу<у почела I<уповати проја и брашно, а 
зуцкало сс и о хлебу који би донсли ТалијаIIИ. 
l~oroBapaxy се ватюt о свом даљем путу, па сс 

• 
дигоше и одоше, а њих ДВОјица остадоше да се 

одморе још мало гутајуfiи халапљиво I<рупне 
• 

З:lлогаје. 

По ручку ОНИ продужише даље. Било је веЂ 
подне, па су хитали да до НОЂИ пређу peI<Y, јер 

• 
им реI<оше да СI<елеЏИја рано одлази с посла. 

Пут је био нешто шири и подј~днаI<О рђав. По
JIСКИ l<амен вирио је тужно из блата, као сведок 
}~a јс ту неI<ад био пролаз за пешOtка, али су 
!/,сштани радије бегали около, преко њива, њима 
познатим стазама, до својих бедних !<уЂсрака. 
Само какав сељак из околине, с лаким TOBapOll\ 
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• 

• 

на магарцу, решио би се да нагази 1<1)03 сум
љиве провале опрезно као мачка, издирyiiи се 
на бедно живинче, које је западало у шљам до 
трбуха, извлачило с муком своје мршаве ноге 
и устављало се на сваЈ(ОЈ\l месту где се могло 

одморити. Они су ИШЛИ срединот,\, H~ 311ају\1.и 
за преЧI!ЦС, и бојеhи се од мештана да загазе 

• 
преко каљавих ЊИlJица, на КОЈИNШ су стрчала 

јалова и ситна стабаоца кукуруза, западаЛЈ1 су 
• 

у рупе, саплитали се с грање и '!аПУРјС под 

водом, и ОДh\арали I<ОД сзаI<ОГ камена с Ј10ГЗ1\\З 

које су се ледиле у прљавој НОДИ. Код мана
стира Св. ЋОР')ја, на сгt.~ЮМ путу ; сретоше IЗ0ј-

• • • 
ника КОЈИ се једва померао на ногама НИ3 КОјС 

се цедила нечисто1iа. Слазио је из l,шаастирског 
конака да би захватио GoAe и:з мутна поточиhа. 
Он им рече да су и I(OHaK н трем.ОВJI 'око цркве 
претрпани болссницима, да има и њртвкх И да 
се не задржавају само ако их ноге носе. И заи
ста, озго с брега, чуло се времена на вреые 

• • 
тихо јечање а тежаl< за.7ЩХ сњради допирао је 

чак доле до пута. ОНИ ПО')50ШС јЈ,аље. Наспрам 
• 

црквице, И3 ЧИјих се призелlНИХ трем.ова ДI~;:;ao 
• •• 

љут ДИ 11\ , под, самом каПИЈОМ лежао јС ВОјНИl< 

окренут лицеЈ\l I< сунцу, распасан !1, јЈасрвављсн 

по сасушеном, MjJI<OM грудном I<ОШУ П I<аљавИI\\ 
листовима. По љеговом плавом копорану юш
тело је од гада. Хиљаде вашију наслагале се 
• • 
једна на другу, I{ао да је чоха засута теиш()њ 

• 
срМО1l\, и нссретНIШ се у ПОЛУС13ести, разгрејi1П 

сунцеl\\, I<РИВИО и скидао црним, ДУГИМ НОI<ти.ма 
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читаве лоптице I(рвавс и мрке !(ожс са свог ро

ђеног тела. Никола узвикну од чуда, а Петар се 
прекрсти, пљуну 11 опет се ПРСI(РСТИ, па не гле

дајуlш више на ту страну побегоше оба журно 
НИ3 брдо. Пошто пре1)оше један ПОТОI(, стаза поi}с 
на вишс. 3адржана вода брботала је И3 опанака 
и при CBilKOM кораку ШIшљала на ШИРОI(С по

деротине и између преплета, ну страна је била 
• 

оцеднта Ј! сува те се ншло угоДнще. 

у једно време НИКОЛИ позли много те њо
радоше сести и тек после подужег од.\юра кре

нуше поново. Ишло сс спорије и са чешilИЈ\1 
ОДllЮРЈ1},~а. У !(ОЛI1КО је Ни~(ола малаксавао Петар 
• • 
је запињао све јаче и у последње ВРС1l1е носио 

га је готово на РУI(ама. Око четири часа морали 
су се уставити да се добро одморе, јер Никола 
није могао више ни маhи, а и Петар је био пре
lIюрен и сав у зноју. СI(рснуше са стазе у једну 
увалу И поседаше по кам.ењу. Свуд унаоколо 
надкрилили се брегови !(аl\lеIIИТИ и сури, обрасли 

• 
ГДСКОјОМ. маслином и СИПIИЈ\1 трњем, саllЮ пред 

њњv.а, у правцу баРУШТИIIа и мора, падала је 
• • 

стрмо левкаста раван КОјОЛl је отицао мутан по-

точиl1. Небо је било бледо, чисто, са понеким 
кудравим. облаЧI<ОМ I<Оји се тромо ПОI<ретао, и 

• • • 
сунцем, I<Оје је јако приmщало и нагињало за-

паду. Они прсдахнуше, па полегаше по УГРС-
• • 
ја!ЮМ камењу да се супчају ... 

III. 
Петру је чисто лаКIiУЛО кад се мало испру-
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жио. i(осаЬивао је само нека тежак задах 1<оји 
је долазио однекуд из близине али њему се није 
устајало. Последњих Н2I(ОЛИКО ноfiи, у којима се 
КИСЈЮ И рђаВО сп~в'!л6 услед неудобна ПРСIIО
lйШIТа, заморилс ёу га l\ШОГО и !Ја угрсјЮЮЛl l(а-

• !lleIbY у читаВОј ЮiШИ СУНЧZlЈ!ИХ зрака он задрсма 
полагано. Из слатког ДРС;,lсжа, l<оји га је ВСћ 
почео унлачити у сан, тргоше га људсю! гла

сови. Он диже главу и виде AB<l војшша 1<3/(0 

одоше стазом уз брдо сва!)ајуrш се 01(0 нечега 
што је било у торБИЦll једнога од љих. I{осмати 
н l(аљави, са ЛИЦИ1'В гарави.\i l(ао у угљара, и I 

• 
порозаним, старю,\ оделод\ свога Краја они су 

• • 
изгледали Јадно и у ПУНОЈ светлости сунца ли-

чили по мало на 1;аволе, онако 1{а!(0 их мг.лају 
сеоски сшшари по црквицама у заба'!еНШl КУ
ТОВИЈ'lа Маhедоније. На ПОЛОВИ1IИ брега они се 
лочулаше и уз гласну свађу стадоше се котр
љати 110 1<амењу испод једне ,\ШСЛШIе. Најзад се 
раставише и онај што је био јачи диже се и 
оде заГРИЗ2ју},и халапљиво у нсшто што је држао 
у РУЦИ, а други залелека ј{ОЛИl~О га грло доноси 

па зграби в l(апу која му се Сl(отрљала и НС1<И 
одломак од сува дрвета потрча за њим да га 

достигне. На самом врху сукобишс се са једном 
групом појНИ1<а, који су ИШЛИ од Фијери раштр
каии по брегу I<аО да се развијају за борбу. 
Они се за час окупише око регрута који су 
нешто доказивали официру што је водио вој
IIике. У ЖИВОIl\ разговору, 1<оји Петар није могао 

• 
чути, ПОСТОЈаше неколико тренута1<а, па се њих 
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• • • • 
ДЈЗОјИIЏI И3ДIЮјИlllС И један ВОЈНИК с пушком от-

ЩШГИ ИХ 'С оне стране брега. Остали се разре
!Џ: IIIС поново и поijоше на ниже. ЧаI( доле, на 

• • • 
l<рајУ увале, видела се ЈОШ јсдна десетина Ј{а!{0 

се с муком пробија кроз чечвар. На пола брега 
Петар П03I-Ја I(апларе и два официра из регрут
СКИХ nyr<OBa и сети се да Ђе то бити неке па
ТРОЛС Јсоје су зашле да хватају заостале. Па бо
јејlИ се !(азне и грдњс, јер јс од Дивјака остао 
с болеСIIИМ побратимом само са знањем свога 
дссетара али без надлежног одобрења за тај 
IIспрсдвиЬени случај, он повуче Николу, који је 

• • • 
дрхтао у грозници до једне рупчаге у КОЈОЈ по-

легаше по кањењу. 

Војници сиijоше лагано доле. Било их је О!<О 
тридесет са два официра и ишли су раштркано 
преI{О целог брда завирујУЂИ у сваки жбун. l{од 
ПОТОI(а се уставише. Петар погледа из свог за
l{лона и виде како отуда извукоше леш неI(ОГ 

заробљеника који је био веЂ у распадању. Чет
ворица се одмах дадоше на посао и почеше КО

пати раку, а остали поседаше да се одморе. 

Официр посла двојицу да проijу Ј(р03 ТРЊа!( 
више увале. 

Видите доuро, рече он можда има 
још I<оји тамо. 3авлаче се и тамо где човек IIИ 
у сну не би помислио. 

Петар претрну и припи се уз камен. Трњак 
је био у лево према њему и на узбрдици са које 
се лепо ЛlОГJl<l видети цела раван. "Сад смо про
пали" помисли он и устави дах. Није више ни 
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помишљао на казну. МакаI<Ва и маI(ОЛlша била 
он би је отрпео лаIСО. Претрпео ј е и претурио 
преко главе хиљаду МУI(а и страдања па (Ји пр е
турио и то. Саыо се плашио грдље и ПОIЈ!:}:СС;ЫI. 
Никада, ни у војсци ни код КУће на селу , !-шј(; 
се бојао ничега толико Јсао пребациваља за lсоја 

• 
зна да су на своме месту и на IЮЈа не h\оже 

да одговори ништа. Зато се увек трудио да их 
• • 

не заслужи и за два .месеца од како Је под ЕО]-
• 

ном управом НИЈе се на њега никад пружио прст 

ни за какву немарност или p~aBO дело. Сад се 
први пут осетио КРИВИЊ али не њного и ЕС из 

рiJавих намера, јер га је саЛl КОЛlандир оставио 
да носи болесна друга, кога је доцније нашао 
мртва на путу. Јер кад се побратим разболсо, 

• 
он ]е напустио све и остао са њим, да поделс 

зај едно судбину која их је чекала. И кад дo~e 
у чету, он Ђе изаЂИ сам. пред командира и реЂИ 
.му l(aKO је било, па шта га CHa~e. Али да буде 
спроведен с ПУШКОll\ као бегунац и да тако уђе 
у варош и Me~y свет то не би могао претрпети. 
СреЂо.м војници про~оше не прињетивши ништа 
и уставишс се с друге стране трњах<а, па по-

• 
седаше и сами. 

Посао око укопавања ишао је доста споро. 
На том мало.м простору као у инат био је сањ 
камењак покривен са нешто више од десет сан-

• • 
тиметара пескуше из КОЈС ЈС расло сањо трње 

и нека бокораста трава са дугим иг ластим лиш
Ђем ОlllТРИХ ивица. Мали војНИЧI(И ашови, тупи 
и искварени. звонили су ударајytи о камен и 
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I!збацујуi1и I1РСГРШТ 110 прегршт земље. Сунце 
је ПРИПИЦаЈЈО, вој ници су се знојили журе1ш да 
доврше посао, й Петар се са СПЈКИ.'.1 ЉИХОВИ1l1 
напоро,,\ напрезао и сая оче!(ујyi1.И са иестрr:љ с;
љем из свог заююна кад ће се удалии. Н ај зад 
после ыного њука леш би Зilr{опан и на наба
цану гомилу !(амењ;! пободен 1t\али крСТИЂ од 
пруfiа. Кад по !још е, Петар одахну }(ао да се спа
сао неI<С велике опасности. Не мичуiш се, чекао 
је да се удале и посматрао их мало слободније. 
Били су све сами рсгрути изузев каплара и офи
цира. Имали су ПУIlше и торбице које су биле 
нечим оптере'fiене. "Сигурно хлебац" J\'Iислио 
ј е Петар. "Нису нас старци преварили". Један од 

• • 
каплара носио је у руци комад ПРОје и отво-

рену конзерву. А при поласку официр нареди 
• • 

да се отворе ЈОШ две и ВОЈНИЦИ извршише на-

редбу. Петру заигра срце. Добро је, неЂе се по
мрети од глади" помисли он, па не скидајyi1и 

• • 
поглед са ВОЈника КОЈИ су одмицали рече у шали: 

- Ови се баш не шале. 3акопавају и дај) I 
• • 

ПОДУШје I<ao што је ред. . 
Никола не одговори ништа. Само се сI<yпи 

• 
ЈОШ више на свом лежишту и стеже левом ша-

I<OM један бокор траве I<30 да га хтеде ишчупати. 
Кад војници замакоше за брдо, Петар се 

OI<peTe Николи. 
- Bpe1l1e је, побратиме, ХОЂемо ли? 
Никола га само погледа. Дрхтеtи целим телом 

као прут, он се чврсто држао обема pYI<aMa за 
камен испод себе, као да се бојао да не падне 
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са њега. Његови обрааи подбули и запурени го-
~ 

рели су у ватри, а очп ОЈ :ЛС МУТ11е, навлаженс 

и дубоко упале. Беоња'iС УЊРСЖСllе црвеним кон
'IИЂима изгледа л е су као да су З<lливене I<pBlbY. 

- Теби је тепшо? упита Пепр и спусти 
њу руку ва чело. 

- Стегло ,'1е... једва процеди Никола. 

- А ја опет кидисао као за очи. Ех! Од-
марај се ти само. СТИЂИ 'ћемо, има још времена 
до ноfiи. 

И не сющајуtи му руку с' чсла, Петар се ис
пружи I<paj љега и загледа се забринуто у земљу 
испред себе. Још од јуче мучила га је једна 
.мисао од које је он бегао и која му се све више 
наметала од како је НИI<Ола почео нагло сла
бити. И држе-fiи руку на његову челу кој е је 
горело, он је осеЂао како се та мисао све више 
шири по њему, напиње га и стеже негде у грлу. 

"Ако падне у путу, па не њогне даље, шта ЂУ 
онда с њим?" А он је ето пао и ко зна да ли 
Ђе МОЂИ издр~ати на ногама још који минут. 
Само за један сат изменио се страховито а I<аква 
ли је тек разлика од јуче! То више није био 
човек, то је била гомила I<ос,!;ију са којих је 
млитаво висила I<аљава одеЂа, страшило направ
љено од укрштених мотака и старудије која је 
ДО'~рајала и није више ни за шта. И у чуду се 
питао како је и довде могао доtш. Па не ЗНёi
јуtи да одговори на своје , сопствене мисли, он 
уздахну тешко и поче угризати усне ... 
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. ПобраТИ1\1С ! - - ВИI<НУ га У,\1ОрНИ:М гласом 
Нш{Ола. 

-- I_Ura хоhеш? 
- ИN~а ли J'llало воде? 
Петар погледа у праl.ЩУ ПОТOI(а. 
- БИће рече он и поче претурати по 

тор6ици. 
Еј, донеси, славе ти, сва -Ье ми црспз 

изгорети. 

Петар извади неопрану порцију од лима, ча
lј3ВУ и оштеhену ватром па отрча до потока. 
Опра је на брзу руиу, па се YCI(OPO врати-
1l0сеiш је до врха ПУНУ МУПЮl\\ водом. 

Како би било да ти мало расхлади,\\ главу? 
упита он. 

- HeI(a, дај 1\Ш да пије1\\ 
И дохватив дрхhуtим руиама порцију, коју 

је Петар придржавао, он лаl<О1'l1О поче гута'п: 
•• • 

хладну воду иОЈа му )е отицала са ираЈева уста 

и цедила се НИ3 одело. 

- Још! још! молио је он, кад Петар хте-
де одујмити, и исцеди све до дна. Е, сад ми 
је чини ми се мало Ла!{ше рече као да се 

• 
правда за СВОЈУ прождрљивост, па леже поново. 

Не бруј и ми више по глави, само ме спо
пала нека зима. 

Петру се више није чекало. Никола је изгле
дао све горе а и сунце је замицало за брег, па 
се хтео примаtи ближе логорима и пребацити 
се преко p~Ke док се још види. А с ону страну 
можда се могло наhи и преноtиште или отр-
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чати до Фијери па тражити помо!'! док још има 
времена. 

Зато се наже над НИКОЛУ и упита: 
ХОЂемо ли да опробамо, побратиме ? Ако 

ти је лакше могли би да по1:Јемо. ОдмараЪе1\Ю 
се, нећемо ЖУРИТl1. Само д<l IIac не претече НОЂ, 
дОК не на1јемо где год ватре и !<аrшо склони
тије место. Овде баш није згодно, а за тебе не 
ваља да ноЪиш још коју ноЬ онако као до сад. 

Никола се осеЪао горе него мало пре. Бол 
• • 

у глави мало је уминуо али грозница НИЈе по-
• 

пуштала И зима КОЈа му се пела уз !<ИЧl\1У до-
• • 

лазила је од некуд из ногу, КОЈе су му утрнуле 

и отежале као олово. Ну знајуЪи колико се Пе- . 
тар намучио И због чега жури, он се реши да 
му учини на вољу. Али веЪ на првом покушај у . 
видеше обојица да не може бити ништа. Ви-

• • 
кола се НИЈе могао ослонити IIИ на једну ногу 

и Петар, који га је подигао са земље, држао га 
је на рукама као какву ствар. 

Ето видиш да се не може, побратиме. 
Спусти ме да не мучим ни тебе ни себе. 

А ја Ъу те онда носити рече УПОРIJО 
Петар гласом у коме се огледала патња. Уп р
тиkу те на ле1ја, па докле стигнемо. 

- Јок, побратиме, не може се ништа на 
силу. Спусти ме доле да се одморим јер 1\111 је 
тешко тако висити о теби. Чим се покренеш 
до1:Је ми да Издахнем. 

Петар га спусти, па седе и сам. 
- Ништа рече он храбреtи и себе и 
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њега чекаfi.емо још. Не може та грозница 
трајати цео дан а наИЂИ Ъе зар још I<OfOA. Да 
те није окупило то чудо стигло би се брзо. Ју
трос . се баш ишло, сеtiаш ли се? 

- Мучна посла, мој Перо, поче наједан-
пут м.ирнијим и измењеним гласом Никола. 
Одсекле се ноге, изишла снага, свршено је са 
мном ... 

- Та нсњој будалити. и,"la Бог и пречих 
• 

послова. 

- Ту је веЪ, осеЂам ја то. А не вреди љу
тити Бога. Њему Ъемо сви су·ђеног часа, па 
пре или после свеједно. Талю је можда боље и 
сигурно нема овога што се око нас дешава. Него 
ти спасавај себе док јон! можеш, а моје се зна. 

Ма зашто ме му'!Иш I узвикну Петар 
а сузе му ударише на очи. Где да се спаса-
вам? Куд да идем од тебе живог. НеЪу те о
ставити док се мичелt. 3наш ли ти где смо ми 
НИКЛИ И расли и зар си заборавио шта смо 0-

брекли један другом. 
Нек ти је просто и од мене и од Бога. 

Ето, иди спаси се брате. 
Петар зајеца. 

Побратиме, зашто ми забадаш нож у 
срце? Па узевши га за руку настави гласом 

• • 
КОЈИ Је дрхтао. , 

Чуј, ако Ю.1а Бога, он гледа и у моје ср
це. Нека л\е прегази највеfi.и срам и најцрња 
несреЂа ако погазим. завет што смо дали један 
другом и нек се С,Ј(олена на колено прича о , 
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• • 
проклеству I<Оје ме је снашло ако сам икад за-

жалио што сам тај завет дао. А ти неЋеш умре
ти и ја се уЗдам у Бога да ћемо се ИШ'lупати 
И3 ове муке. 

НИI<ОJlа не одговори НИUlта, а Петар се под
бо'lИ на руке па упута и сам. Сузе су му те-

• 
l()Је полаr<О и он их IIИје ни крио ни задржа-

вао. ОсеЂао је КаЈ<О га све више прrпис]<ује она 
lI\ора, која се с времена на време јављала и 1<0-
ја је од јуче нагло расла. 3р је баш дотле до
шло? питао се у себи. Да се умре? И то крај 
пута као што липсава пребијено псето. И да 
се раставе он и Никола са l<ојим је рођен и 
одрастао под истим небом, у СI(ОРО једној истој 
НУЋИ и са 1<ојим се готово никад није растав
љао. И да га остави тако l<рај пута самог, у 
туђој, див љој земљи, за ве'lита времена за увек 
и да после живи усамљен, MclJY људима које 
до jY'le није НИ1<ад видео и којима иИ'кад не би 
могао отворити своје срце. И да од сада лута 
по туђем свету без пријатељске речи, без брат
СI<е утехе, без човека у коме је он гледао сво
је небо, своје село, мајку, сестре, свет у l<оме 

• • 
се родио и у коме је он ЈОШ и данас живео по-

давајУЋИ се ТОПЛОМ сањарењу на СВЮ<ОМ застан
ку, у сваI<ОМ слободном минуту. Он се није MO~ 

• 
гао са тим И3l\1ИРИТИ, ОН скоро НИЈе веровао у 

то. Можда Ню<Ола није смртно болестан, !lюжда 
пе ускоро још т<огод наИЋИ, па Ђе га понети, 
одву-}ш до логора, до угодне постеље, до наших 
људи и спасти МУ живот. И та блага нада за-

• 
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греја му озебло срце и он обриса очи. Па I<аО 
да је очекивао некога што Ье сигурно наИЂИ 
ИЗИђе на стазу и стаде погледати надносеЂИ 
Шal<У над очи. 

Сунце је веб било зашло за гребен сусед
lIОГ брега, чије се теме купало у руменилу за-

• 
лаСI{а, и падало далеко негде у .море са ЧИЈИХ 

су површина одбијени зраци шибали до по не
ба у лспезастиr.\ СIIопиЂима. Стаза се протезала 
уска и жута у оба правца до на врх брега и 
lIa благој светлости могао се на њој избројати 
СЈЈаI<И камен. Петар се окретао час десно, час 
лево напрежуЪи очи у оба правца али минути 
пролажаху а нико не наиђе. Тада му падоше 
lIa памет војници и официри што су тога дана 
прошли и љуто га заболе његов властити ку
каВИЧЛУI<. И он поче себи пребацивати што се 

• • 
IIИЈе Јавио, па ма шта га снашло само да се 

спасе из положаја у који је запао. Војници су 
носили хлеба и нису џабе послати натраг, а 
кад су свесрдно сахранили llIваб)r, мучеЂИ се 
0)(0 њега пола часа, сигурно не би оставили јед-

• 
ног живог српског ВОЈника да скапље на по 

пута. И мисли су се . реljале једна за другом све 
• • 

црље и горе и свака је уносила у душу СВОЈ 

део сумора и повеtавала пехар јада. 
Неутешен Петар се врати да обиђе боле

сника. "Можда му је мало уминуло, можда је 
дао Бог" шаптао је он и несвесно се почео 
I<РСТИТИ. Али на први поглед он виде да није 
добро и да се догађа нешто што он још није 
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потпуно схватио и што јс морало бити страш
но. Никола јс лсжао llауап:щ широко ОТНОРСIIИХ 
очију које су зјапиле у JIебо, СТИСIlУТИХ зуба 

• • 
кроз Каје се цедила пена и јСДЈIOМ ногом под-

вијеном чак под I<рста. Његове мршавс руке, 
припијене У3 тело грчевито су тражиле прсти
ма нешто што нису MOfJIC дохватити а И3 раз
дрљених груди чуло се заГУШllО I<рчање. По 

• 
челу и слепим очима ОСУJlСЈ СС жутило а са ]а-

годица је избијала она ЧУДJIа чивитаста боја 
I<oja је правила лице страшним и коју је Пе
тар виђао тако често успут на лицима самрт
НИI<а. Он занеме за тренутЭI<, па се Оllда баци 

• 

крај њега и подиже га на РУI<С. 

- Побратиме, јекну 011 и загледа му се 
очи . побратим.е, зашто мс убијаш? 
Али те очи гледале су прско њега негде у 

• • • 
зрак и Једно се само маЛI(О померало у СВОЈОЈ 

дупљи. Петар га поче трести, I<ао да је хтео 
да га пробуди из HeI<Of тешког сна и ПРИГРЛИ 
га свом снагом уз себе. Избезумљен од бола 

• 
он Rише НИЈе водио рачуна !ЈИ о чем и lIе зна-

јуtш шта ради он га хтеде у једнол\ тренутку 
исправити на ноге. Ну тело задрхта, истежс се 
лагано и руке се прикупише на груди. Пстар 
• 
ЈОШ само виде I<aKO се уста ШИРОКО отворише, 

па се сроза Ьреко мртваца .... 

ЈУ. 

Ј{ад се мало умирио, он се диже. Очи су му 
биле црвене а лице испиј ено, влажно. Лако бле-
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•• • 
ДИЛО, I<Оје је ДО ЈУТРОС ПОl<ривало љегово лице, 

претварало се у неку МОДРУ боју l<Оја се спу-
• •• 

штала од ушИЈУ l<а устима, док га језа, од КОЈе 

је подрхтавао, обузимала све више и више. Он 
се убриса и погледа око себе. Ваљало је нешто 
радити. Мртваца није М.огао дуго о;зако остави
ти а није га имао чиме ни сахранити. 01<0 себе 
није видео ништа чиме би се могао помоЂи. И 
ДОК је вече освајало и гарава албанска НОЂ по-

• 
маљала се из гудура он Је правио крупне КО-

раке од мртваца до стазе и од стазе натраг, не 

знајУЂИ шта да ради. Он је чекао, мислио је да 
Ђе неко наИЂИ да му ПОМQгне. Ако не Haryy а
шов, однели би мртваца до реке која је ту под 
брдом а ТУ .би веЂ нашли неког од наших крај 
скеле. Он је мислио и чеl<ао, док је грозница с.а 

• • 
неком чудном ватром од КОЈе је страховао, пра-

вила огљиште у његовом стомаку. Он је знао 
да љега чеl<а оно исто што и Николу ако не 
стигне трупу и не добије лекове. И у једном 
тренутку он остави мртваца и ПОryе узбрдо. Али 
не одмаче ни три корака па се врати. У једној 
секунди он се сетио села, младости, Ј<УЂе, дру
гова'ља са Николом и љиховог завета l<ад су се 
зарекли да један другог неЋе никад оставити. 

И треСУЋИ се у грозници, он се саже и по
диже мртваца на леryа па крену УЗ брдо. Пут 
је био тежак и мучан и даљу, а НОЋУ се једаа 
могло кретати стазом ЈСРОЗ ситне I<ржљаве гло

гове жБУНИЋе, стазом I<oja је била разривена. 
1{0рачајУЂИ ситним корацима НЈша страну влаж-

••• <. , '~'"'' 
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НУ И покривеlJУ љигавом травом Пстар не при
мети пред собом jC1IДCI( Јшји се испречио на 
путу. Он испружи десну 1I0ГY, поклизну и паде 
на l<олена а мртвац студен и укочен излетс МУ 

И3 наручја и целом ДУЖИllОМ паде у бару. 
Петар зајаука од очајања и претеlш песни

цом погледа у небо. И док 1I1У се У ватри ти
фуса мозак све више 1vlрачио, 011 СКОЧИ У бару, 
извади мртваца и јурну напред. Он више није 

• • 
знао тачно шта ради, њега јС водио ЈОШ само 

• • • • 

неl(И несвесан нагон КОЈИ Је жиоео У њему. 

Њему се чинило ца је у неl(ој гробници 
• • • 

где је све мртво па и он и да је он ЈОШ дав-

но ОСУђен на муке, па 1I\У сад душа испашта 
грехове који су Ј\!.орали бити много тешки кад 
казна тако дуго траје. И тражио је у се'вању 
шта је то могло бити али се .није сетио. Кад 
би га нешто нејасно ошинуло по свести он би 
само јаче пригрлио мртваца и носио би га бе
сомучно I(ао фурија. Ноге су му упаl1але У бла
то преко чланака, грање а шибало по лицу а 
трње л\у цепало одело и I<ОЖУ. Али он се прко
сно напрезао све више у колико је терет био 
тежи. У ПОМУЂеној његовој свести испољавао 

• • 
се само један Једини покрет: напркосити што 

више тај злој сили што га уједа и I<рвави. И због 
тога би јурнуо још бешње, још силније. 

Кад се последњи пут ОКЛИ3НУО и пао са мрт
вацем. он чу оштар шум воде и кад опружи руке 

• • 
он осети песаl( и воду КОЈа је запљускивала 

обалу. Река, сину му изненада у глави! 
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и као да му се свест почела враtiати он поче 
• 

ЖУРИО копати рупу у влажном песку на саМОЈ 

обали. 
I{о зна I(ОЛИКО је времена прошло ДОI( ис-

• 

I(опа рупу у КОЈУ смести мртваца и затрпа га 

влажним пеС[(Оlll. А кад то сврши OIl одахну И, као 
да му се свалио неl(И велИl<И терет са душе, 01-1 
паде у дуБОI< сан... . 

Кад су сутра дан. војници из Фијери дошли 
ДО обале реке Семени, недалеко од скеле, на самој 
обали, нашли су у плиткој рупи аатрпаног рег
рута, а преl<О њега раширених руку, као огро

ман I<РСТ од човсчјег меса, лежао је Петар уко
чен и модар као чивит. 

А унаоколо преко мутпе реке и мргодних 
брегова опружала се дубока тишина и нешто 
очајно и језовито дрхтало је кроз зрак у овом 
крваво,,, царству мртвих... . 
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