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ТЕКСТОВИ ИЗ ГОВОРА ИСТОЧНОБОСАНСКИХ ЕРА





У ВОДНЕ НА ПОМЕНЕ“

Облашћу источнобосанских Ера, у народу познатом и под именом Кади

лук, сматра се подручје између Бирча и Нишићке висоравни, терен омеђен рекама

Дрињачом, Биоштицом и Кривајом и падинама Коњуха и Романије. Одредбама

Дејтонског мировног споразума већи део ерске области припао је Федерацији Бо

сне и Херцеговине, а мањи Републици Српској (в. приложену карту). Федерацији

данас припадају села: Араповача, Берисалићи, Брда, Велика Кула, Вучинићи,

Горњи Дрецељ, Грабовица, Доњи Дрецељ, Дуганџићи, Жеравице, Загајница, Ко

вачићи, Коњевићи, Крајшићи, Крижевићи, Мала Кула, Метиљи, Оловске Луке,

Понијерка, Понор, Придворица, Радачићи, Речице, Сливње, Ћуде, а Републици

Српској: Бабине Горње, Берковина, Врапци, Горњи Драпнићи, Доњи Драпнићи,

Јабука, Кнежина, Крушевци, Мало Поље, Мангурићи, Нерићи, Поткозловача, Ра

вањско, Рудине. Границе ерске области, односно Кадилука, треба узети условно,

јер су оне, у недостатку прецизних података у научној литератури, одређиване

према устаљеним локалним народним „мерилима“, према усменим обавештењи

ма консултованих информатора на терену.

У току последњег рата становништво већине ерских села остало је без кро

ва над главом и привремено се одселило из својих вишевековних огњишта и на

селило на Сокоцу, Хан Пијеску, у Власеници, Дрињачама, Зворнику, Каракају,

Горњем Шепку, Брањеву и другим, у првом реду новонасталим избегличким на

сељима у долини Дрине и Саве, а делимично и у прекодринским србијанским ме

стима. Ни у једном новом станишту источнобосанске Ере не чине једино станов

ништо, а новоформирана насеља дуж тзв. коридора долином Дрине и Саве пред

стављају школски пример ретко где и ретко када забележене мешавине сеоског и

градског становништва, носилаца више градских и више сеоских, међусобно

обично различитих говора. У новоствореним околностима убрзано се топе осо

бености донетих локалних говорних типова. Да невоља буде већа, зуб времена је

убрзано затирао говорне трагове донете из многих предела двеју западних репу

блика некадашње Југославије који претходно нису значајнијејезички испитани.

У нежељеним и несрећним новонасталим околностима већ крајем рата су учиње

ни први кораци на снимању говора „стараца и старица избеглих из сеоских насе

ља српских западних области“ (Слободан Реметић, Српски дијалекатски ком

плекс— степеп досадашње испитаности и даљи задаци.— Српски духовни про

стор, Зборник радова са научног скупа, Бијељина 29–30. октобар 1998, Академија

наука и умјетности Републике Српске, Научни скупови, књ. 1, Одјељење дру

штвених наука, књ. 1, Бања Лука — Српско Сарајево, 1999, 279). Релативно успе

* Рад је настао у оквиру пројекта Испитивање српског дијалекатског комплекса Босне и

Херцеговине, који финансира Министарство науке и технологије Републике Српске.
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шну акцију у том смеру омогућило је изузетно разумевање Српске академије нау

ка и уметности, Владе Републике Српске, неких министарстава Владе Републике

Србије, затим Академије наука и умјетпости Републике Српске. Досад је на

аудио касте снимљено преко 800 сати везанога говора аутентичних носилаца сво

га локалнога говорног идиома са подручја Нишићке висоравни (зона тзв. Мула

лука), Кадилука (област источнобосанских Ера), Горњег Бирча, околине Живи

ница и Бановића, зеничког и какањског краја, из околине Брезе и Вареша, са под

ручја Бугојна, Доњег Вакуфа, те Подриња у зони Калесије и Зворника. Највећи

део језичке грађе на терену је снимио господин Милисав Крајишник (рођен 1965.

године), привремено насељен у Брањеву, а до 1992. живео је у родним Ковачићи

ма код Кладња. Стотињак сати говора избеглица, у првом реду својих суседа,

снимио је аутор ових редова.

Богато прикупљено језичко благо, само делимично сређено и објављено,

углавном у прилозима аутора ових редова, садржи корпус довољан за израду ви

ше монографских описа појединих говорних типова и дијалекатске речника, од

носно збирки дијалекатских речи. То се посебно односи на источнобосанске Ере,

чији идиом од заборава треба да сачува и око 500 сати снимака њиховога говора.

Томе циљу треба да допринесе и ова збирка текстова, узорака говора лица расе

љених у току последње размирице. Из разумљивих разлога расељенима је у овој

прилици дата предност над исповестима и причама о разним догодовштинама

становника ерске области које судбина није померала са њихових старих кућних

прагова. Текстови који следе чине делић разговора са избеглицама из ауторовог

завичаја снимљеног у времену од 1995. до 2001. године.

* Уп.: О гласовним особинама говора Жељове (код Бановића). — Зборник Матице српске за фи

лологију и лингвистику, Нови Сад, 1999, књ. ХLII, 399-432; О шћакавизму какањских и зеничких

Срба. — Јужнословенски филолог, Београд (Српска академија наука и уметности и Институт за срп

ски језик САНУ), 2000, књ. ХLVI/3-4, 931—949; Употреба инструментала у говору источно

босанских Ера. —Зборник Матице српскс за филологију и лингвистику, Нови Сад, 2000, књ. ХLIII,

505—521; О двјема синтаксичким контаминацијама на источнобосанском терену. — Браничево,

Часопис за књижевност, језик и културу, Година L, број 3-4, Пожаревац, 2005, 307–310, Јотоваље у

говору Горњег Бирча. — Годишњак за српски језик и књижевност, Филозофски факултет у Нишу,

год. ХХ, бр. 8, Ниш, 2006, 387-398; О посесивној конструкцији у 4 генитив личне заменице на ис

точнобосанском терену. — Јужнословенски филолог, Београд, 2008, књ. LXIV, 391-400, Над шћа

кавизмом Нишићке висоравии. — Славистика, Београд (Славистичко друштво Србије), 2009, књ.

ХIII, 372-378; Босански српски говори у свјетлу дијалекатске интерференције (лингвистички и

социолингвистички аспект). — Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад,

2009, књ. LII/1, 149-178.
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ТЕКСТ ОВИ

КОВАЧИЋИ

Међед уватијо за-врат оно-моје јуне и вако чини

И тако смо одбијали та-говеда. И једам пут одбијемо говеда, ја сам пошла

пред говеда и носила пресл“шу, а говеда су мени била пот Кршељцима. Пот Кр

шéљцима говеда била, а Слободан Ремета бијо мали и-јбн, а покојна Роса Лазина,

она је била пот Кршељцима. И у-мене се говеда, чује се звоно, велико било,

кат-почеше се кривит. А ја сам ишла испотока, оздо од Увора, гор брду, стварно

пошла сам брду. И како-ја идем, говеда се— закриви се једно јуне, мало ми било.

Кад-ја горе оно-како су балвани вожени, онајЈ-japaк бијо, кад ја — кад међед ува

тијо за-врат оно-моје јуне и вако чини. А ја како-сам-се-поштапала (извадила не

кб, прореде било, дрво, оно-дрво и како-сам-га-извукла), ја-онога-међеда и уда

ри-га-ја. Шта-јазнам у-ономе-страу– стварно-је-то било. И ударик-ја оног међе

да, један пут и други пут. Он оскочи у-том, а говеда стигоше друга озго: волови,

краве, тб-кривњава се нбнди уватила. Ја-онб|м)-мотком млати, па млати, криве се

говеда. Чујем Росу на-Шталама некијем, она виче: „О Кристо“, ал ја-се не-могу

озват. Е, ја се надам: Слободан, и-бн иде от Кршељака, и његова говеда,

све-ce-(ојно почело кривит. Тоје велики, толики стра и ужаз било. Она-говеда мо

ја полећеше, оно-јуне остаде бнди згурено, кад онб-јуне, истор-оно јадно излети

и — прет-краве! Њега је мајка, вјерујеш, узела, богами, узела га преда-се, све га

ћушка, оно јадно: кврца онб-на-врату. И гони га, гони и такб дођосмо на Црвену

јабуку. Зовну мене Роса још једном, ја-пођок да-се-озовем. Ја-како-сам ону-мот

ку држала — стварно-је-то било — како-сам-је-притисла и држала и млатио-дрво

öнди, млати онди, млати онди. Један пут је излетијо, видла-сам-ја њега. Изле

ти-бн за говедима, она се плаше и оно-лете она, бјеже кући. И ја она-говеда на Цр

вену јабуку. Састаше се свачија говеда, Роса мене зовну: „б Кристо“. Ја-кат-сам

пустила ону-мотку из)-шаке: у-мене су оне-руке отишле, ја-тб-нијесам) могла

вратат: побијељело. Притисла тако ону-мотку, како сам држала, све ми руке поби

јељеле... Кад оно не може: леже, не-мере даље. Ја-ондале ус Кањић косу гор изи

ђем, кад Млађен покојни коси и Радиша-је ш-нsим бијо, ја, ја-зовнем: „Међед је

убијо јуне, ајте узмите волове (једва и говорим, стра ме тај-узео) па га довуците.“

Ија-сам-дошла кући и легла. Није онда било свјетла, струје, била ми Милица моја

cна. Упāлла лампу и ја-сам-легла. Чим зажмирим — одједном она-кривњава,

ja-oно-скочим, препанем се. Неђо покојни Ремета дође и заклаше ону јуницу, до
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вукли је, турили је на-кола и довукли је и заклаше-је. Нема свјетла, некбг луча

прибавили, по-ономе-лучу гулели и онб-све сутри дан... По ноћи она-крава,

стварно-је-то било, крава,ја-кад-je-craде кривњава и она, јадо, све уз-брвна се ве

ре, от-стра-онога, мајка оне-јунице. И-ја такбонб-у-страу понекад скочим. Лампу

нисмо тулли, струје онда није било. И тако ујтру кад је свануло онб-месо нешта

смо распродавали. Ко љето било, није било ни фрижидера, ништа да оставиш

ни-y-шта. Што можеш изес изеди, што не-мереш... И јопе ја-ујутру ону-кожу

снесем у-Кладањ да је предам, предавале се оне-коже.

Таки је тај-народ нама србијански бијо стварно за примјер

Није било ђеци удобности ко-што-га-има сад и ко-што-је и-после оног рата

било. Ми смо, рађала сам ја, родила сам шестеро. Двоје ми умрло, стварно можда

не-би требало али то-је-и-голо и босо и нечување. Пођи на-њиву да копам, поне

сем бешику, ако је мало даље. Ја-онб-своје дијете потурим там, оно се налади. Ако

га оставим, далеко ми доћи? ил-ја-не-вјерујем да-ће-ме-збвнути, жао ми ђетета

па-ja-волим да га понесем. Тако сам ово-прво што-ми-је-било от-седам) мјесеци,

понијела га и — стварно наладло се и умрло је. Преладло се, доктору, носила га

доктору кад је čђело и умријет. Није ништа било и умрло је. Е, после и-ове моје

жене, јетрве, понесу, ако је мало да га мораждојит, понесе. Ако-му-је-мало, поне

си у-флаши млијека, тамо му подај ладно. И тако-смо-иг одранли и ранили

онб-како је најгоре могло бит. И мрла су ђеца: роди по-сестеро, по-седмеро, слу

чајно одгоји двоје-троје, оно-оду мали. Ко непажња и немаштиња. И не-води нико

рачуна. Домаћин у-кући ако жена има дијете, нема-то рачуна да она не-иде

на-нsиву. Ти-иди на-њиву па-га-носи ил-га-остави. Немаш му доћи до-на-подне

да-га-подојиш. Свакој мајци жао, понесе га па га тако и доји и одгаја. И такб ми и

o(д)-тринез година цурица умрла пошто сам дошла (четерес, кад-je-(ојно задруга

била, четеpe(c) шесте тринес-jбј година било, ишла у-школу). И голо и босо,

што-ce-каже, иде и ишла, тако доби упалу мозга и умрлаје и она. Пошље и-ови су

се рађали, после-сам-се и подијелла па мало и угађала своијем. Ако ништа —оста

вим у-кући па-ћу-пет пута му даназ доћи. Нема му старјешине, жалим га ја, жали

га и отац му и долазим и облазим га, ил-нараним-га ил-га-yгријем. И онда-долазе

ми ђеца иlзЈ-школе, једни долазе иlзЈ-школе, једни се враћају, једно другом оно

припреми. Онб је оставило шта ће оно јес ка(д)-дође. Оно оде и тако остави, за

пантили су, у-мене Арсен запантијо, стварно. Правила кумпјерушу, онб-после по

дјелли се и отишли у-задругу. У-задруги радијо он сам, а вамо наш четверођеце.

А у-задруги нема ништа, шта има, тамо-је-то све било наопако, ко-што-је-и-било

увијек. И ја-направим-им кумпјерушу и турим утевсију. И ја-ка(д)-дођем кући —

бн-и-сат прича: све-ми оно-слатко и ја-ce-paдујем гладан кад)-дођем да узмем

ону-ражљевушу — каже—да једем. Са-кромпиром је направим. Тако-је-то увијег

било, а што-ce-тиче порода, кад-би-се-пет)-дана жена порађала на селу, она се

порађа док-се-породи. Ако-се-не-мере породт, нека-се деси па и-умре, не-мере се

2 Тачком испод графеме означава се релативна затвореност вокала.
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породит. Ил дијете умре или, тако то: жене једна другу порађале, која-је ко-ђоја

знала. Епошље, она умре у оном-породу. Кажу, мало криве и ту жену, ал опедзо

ву-је да помогне, порађа се даље. Нека се брзо и породи... Бабица буднеједна ста

ра жена која оће, која зна. А ја сам сама четерес пете родила овб-моје дијете, Ми

лена се зове. Ја-сам-је родила сама. Čни пошли да иду, ова-моја чељад, у-Босну (а

ја сам у Србији била и мене заболло да родим и ја-сам-остала). А ове комшинице

моје, оне су полетле да испрате њиг на неки Јадар (ми били у-Великом Селу). И

оне мени, каже она-једна Зорка, немб|j}-ја ћу, она воли да буде помајка. Буде по

мајка и оне се јагме, њиг двије, која ће га задојит, која ће бид баба. Оне-су-Тојнб,

како-су-њик пратиле и дошле и туј смо се ижљубили, плакали и поздравили, ал ја

оћу да родим и ја остадок. И Млађену кажем: „Ајдети њиг испрати до Јадра, а ме

не нека“. Не-надам-се да-hу-ce-одједном породти. Она оде својој кући, она својој

кући, ја-се-породик. И ја кат-сам-се-породила, ништа ми остало није, како

-смо-спремили, на-кола, шта-ја знам. И коња смо оставили мени. И Млађен је остб

и онб-ми-двоје ђеце старије и ово што-ћу-родит. И оне-жене одлетиле кући да на

мирују, ја-се-и-породик. Немам кога, и сламњача ми нека стара била, изј-слам

њаче извучем један конац и онијем-концом, а нека ножина стара, и оном ножнбм

тамо на ону-подницу наслоним оно-дијете и кутаришем се од ђетета и заве

жем)-му пупак и — тако. Оно јадно малено било, немам га у-шта ни завит,

онб-све била попртљала што-сам-требала да носим, за дијете мени није остало

ништа. Свијет се они-бијо стуpијо, нико ми није ни љеба оставијо, нико. Двоје ђе

це, ја и Млађен, и ја се породик. Кад-je-Млађен дошб, зачудијо се, ја-родила и не

могу више ни лежат, немам на-чем ни лежат, све сам спремила, стварно. Све спре

мила и немам. Кад)-дбђе-ми она-Зорка: „Јој, што ме нијеси звала?“ Шта-ћу-ja

зват кад-je-и-мене снашло одједном. Дође и она-друга, и-њбј жао. Сподбила ми

она-Зорка дијете да задоји, да она буде помајка, она: „Јој, дајlја ћу му другу си

су“ — да-му-будну обје. Е, онда оне-жене сазнале-су да-сам-ја остала и видлесу.

не су онда мени донијеле све. Доносиле сваки дан, три дана сам била: сваки ру

чак и вечеру оне направе фино и донесу и ђеци и мени, и донијеле неку простирку.

Тако су фине биле у-Велком Селу, зову се Ђурђевићи. И пошље-ми-је рата тај

Ђурђевиђ долазијо и питали ко има от-Крунића у бјежанији. Рекли су: има само

жива Криста. Кад-je-бн писб мени, пита: што сам сâма, да дођу по-мене.

Ја-сам-рекла да нећу доћ. Нијесам-ја сама што-ме-неће нико нек-сам-такб остала

сама, нека-меза-неки вакат. Чоек ми је умрб, навикла сам, туј има мога села, мои

је жена, имам и-овије што-ce-нијесмо знали, упознали се. Такб увијек сам била

фина са-свијетом и свијет са-мном. И тако сам то остала... Пошље смо се врат"ли.

Млађен је бијо мајстор, неке биле чезе, шта-ја знам — бачене. Он-је-узб, за-три

дана направијо чезе, направијо оно-све што-ce-могло направити и с онијем Вла

стимиром ćеде у чезе. Сат коња упрегне, да-му-коњ зна возит, ваља сад тестом

ића, путем. И ми-ти седемо, направи-бн чезе, оде у Лозницу, да мало испроба ко

ња. Два-три дана пробо коња, пошље-ми седемо, спремимо се, испрате-нас,

ижљубили се, плакали и они и-ми. Таки је тај-народ нама србијански бијо стварно

за примјер: Нарочито ми, ми-кат-смо тамо били — ми-смо-три јетрве биле, ми

смо: једна кува, једна каву, једна варенику, једна разнаша и биле-Којне ашчије.
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Они су нас увијек приватили и кат су славе биле, никад нијесу: они нас зовну фино

и онда-и-они нама долазили и славили. Ранали смо крмад, живили кб-кот-куће. А

земљу смо радили наполцу. Волове своје догнали, они нијесу имали волбва. Воло

ви су орали и-Њима, и-нама, они су ранли, није било ђе-ће-и затворит и шта-ja

знам. Кат-смо-дошли томе-газди, у-њега је било све изгинуло, казнена експеди

ција деси се на-оној страни и побију... Остала му тројица мушкараца. Они су на

ма повјерили кућу. У-мене свекрва покојна моја остане кот-куће, кума нама,

и-њему љеб испече, заједно-ce-тб кума. Он-закључа собе: „Ево, кат-Шиљо дође

(Шиљо му се звао тај-си(н) најстари), кад)-дође Шиљо, подај му кључ, не-дај

онијем-другијем“. И тако смо преживили и онда смо се вратили с тијем-чезама—

почек ти причат. И ćедемо до-y-Зворник, и кат-смо-y-Зворнику били, смркло се.

Туј смо ноћ"ли у некој кућетини, шта-ја знам. Тотале смо стигли до у Пожарницу.

Е, у Пожарници смо опетуј ноћили. Неке Ремете имају тују Пожарници, моја све

крва од-Ремета родом. И туј-су-нас фино дочекали и туј смо ноћили и ујутру

кад-је-пред-зору било, поранимо крос-Тузлу и у-Кладањ смо стигли.

Беш“ка је била на земљи и љуљачке оне-окренемо

Пречинаје доносила: рећемо испече уштипака, није ти било другије колача.

Испече се уштипака и тањир уштипака и флашицу ракије, нешта беби понесеш,

шта ко море... Постара се мајка која-ће-родит. Тб-су-ти-биле од-вуне пелене,

отка у-два нита, широко колко се море дјете увити. И ту-пелену отка: шеfc}-ce

дам и није више било. И оне-се-пелене суше, повијемо дијете, стрму руке му окре

немо и ног"це саставимо као-да-не-би било криво, није кб-[o]вб-сад. Кад

-Тојнб-дјете пустимо, оно се, јадниче, врти, ко везане-му и-ноге и-руке. И тако га

веже дуго... Бешика је била на земљи и љуљачке оне-окренемо, отешемо: оно се

море љуљат. Љуља се и гор бијо тељижац по вру и оно-покрије да-га-не-задуши.

Вунена је била покривка и оно-све вуна. Било је сиромаа да је не-мере ни откат

него-џаку, од-џаке. Распори џаку и направи пелене, девpио-је-тб свијет... Некад

је било, носило се обично у-цркву. У-цркву се носило, имаш свога кума ко

га-не-м"јењаш. А какав је: ил-је-сиромак ил-је-газда бијо — твој-ти-је кум који

и-јесте. Неко и пром"јени, а ет кажу: не-ваља, грбтаје, неће живит, шта-ја знам. И

ондар обично се своји кумови зову. Куму дадне дар, тб-се-увијег било да-му-ce

кошуља и куми, и-њбј нешта се дадне сафун и нека марама се купи, ил-ce-испле

ту чарапе ил— то се дадне. А кум онда дарива дијете колко море. Ако-је-мало мо

гућни, бн-да, а колко-није... Бирали су се кумови ако-мореш. Тб-знају, ваљда,

и-млоги: у-мене Млађен има двадесет и-седмеро кумчади. Од-ото-двадесет

и-седмеро само је једно умрло. Они дођу, и колима долазе, тотије пошље рата би

ло, пошље овога другог рата. Они дођу колима по-Млађена и они су тако-тб њега

слатко окумљивали. Окуми га и ја-њему кошуљу никат купила н“јесам, све су-му

биле дарбвне кошуље. Куме се спреме оно-фино и дарују и-њега, и-мене.

Ако-је-ближе, ишб-је у-сватове, тб-ти-не-знам ни броја тије-сватова.
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Гатке је мрзио наскрбз

Утора(к) као-да-је-то баксузни дан, у-мене Млађен каже: „Кад)-сам-се

-гођ, било ми некад на-пут) да-идем па-ce-морам обријат (он-je-имб ćеднице,

ишбу-Тузлу, он-је-бијо поретнику суду, онда-ишо на неки мировни суду-Тузлу,

е онда мора се мало обријат, среди се), кат-сам-се-гођ обријо уторком, нијесам

здрав другог дочекб“. Е, то је пратио и вардово.

Гатке је мрзијо наскрбз... Тако су имале гатке уочи-Божића. За Божић ују

тру урани тако и изађе на пашћеће корито и узме иглу и боцка: „Волим шити не

го-јести“. Онда ко-да-тка: „Волим ткати него-јести“, па онда: „Волим прести не

го-јести“. Тако све оно-избира шта воли него јести. А воли јести, онда да

-би-му-ce-то окренуло да-би- боље и урадило. Такб-су то-мало гатале, он

да-су-училе једна другу. Онда су везови били, биле плетње, препочињале се му

стре. То-ти-је кат-препочне неки плет изнад-игле, испод игле, премећу-се те-жи

це, преплетају. Тако једна другу учила, која боље зна иду њој. Везле се чарапе,

обоји га у црно, купи вунице, извезе. Сат се носе бијеле, сат се носе куповне, ни

ко-игне плете. Сат се цуре удају, оне не-знају ни плести ни прести. Ето, и-моја-се

ćћер удала, та-Олга, она никат прела није, никад. И она каже: „Ја-тб, мама,

не-знам прести“, а-и-не-преде-joj-се сад јел-она ради, ал-не-зна, не умије. Ево ти

води у Шепку сад жена и некидан сам ја двјема женама опрела, каже: „Ниjeсaм

никат прела“. И ја-узмем, опредем, знам: прела сам и на-преслицу, предем

и-на-pуке. Узмем опредем и шта ми која да, ил-ми-плати ил-ми-нешта да... Пле

ли се џемпери, прслуци и чарапе и друге-ти плетње није било... Како ко пре

почне, неко неке плетенице плете, неко с некијем шупљикама плете, неко тако то.

Препочиње једна од|-друге, покаже она па плети вако и то-ти-је... Бојаџија која

боји, рећемо, уједном селу ил два села. Узме коре свакаке, каке коре, тб-нијесам

баш зaпaнтила, само носила сам и-ја тијем-женама. Обоје у црно сукно, онда-сук

но се отка прво, па-ce-онда да да-се-сваља, ваљарице биле, ступе. Тамо га ваља,

кад-га-поваља, онда-га-носиш у-боју тијем-женама, плаћало се. Стуца ону-кова

чину што-ce-кује и посипа и ондар-ту-кору што-разварује и с оном-корбм девpи и

убоји га скроз у црно да то-не-мере поблиједит. Овб-сат поблиједи све. И онда би

jo je терзија, звао се тај-кројач што-кроји капуте и пантоле и, шта-ја знам, пелен

гаће-Гојне некадашње. То је пошље било рата до четерес прве. Пошље кат-смо

-се-вратили, онда пошље и-куповало се, и-ткало се.

Мора рђав уз добра жив"т

Ишб Свети Саво и нашође жена тка и откине од-оног — чунак се звао — и

опет с ону страну. А Свети-Căво каже: „Немој тако“. „Ја како ћу?“ Каже: „Враћа

ј“. Она каже својој пријатељици, она њу, ја, питала: „Јој, како-ти-то знаш?“

„Знам, сама се научила“. Е, он је њу онда проклео. Како је проклео баш, не-знам

ни-ја. Рекб, напоме, Свети Саво: „Што-годину мучила пот-пазуо згучила“. Шта

гођ за-годину уради море пот-пазуо савит... Е сат кад-je-ишб Свети Саво и још

неки чоек, да-ли-je-Свети Петар ко-јеш-њим ишб и нашб чобан“цу. Пита сат кои
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јем-hемо путом, оће-бн њу да испита. Она седећи подигне ногу и ногом каже:

„Ето туда ајде“. Они мало иду тамо и он каже: „Шта ћемо њој дат?“ Ја, тамо на

љегне, нађе чобана другога. И онај-други чобан добар, добро му казб, каже Свети

Саво: „Даћемо њу њему“. Овај-пита: „Па, што тако кад-je-бн вако добар па

да-му-дамо њу лошу?“ „Мора рђав уз добра живит. Не-мереш-ти добро и добро

саставита лоше и лоше па не-мере нико живљет, нег-увијек треба дати ономе-ло

шијем добрб.“

*}:

Кажу кокоши да-су-га-зачепркавале, итале онб-ногама по зачепркавале. Е

он је сад оставијо да-ce-омрси сјаетом. А коњ-је— крили га у-jacле— коњ је јео

ш-њега. Онда-je-коња проклео: „Јео и на ногама цркб“. И коњ једе и не-мереш му

вјероват ако-једе неће крепат. Он-и-једе и крепа.

Ђурђевдан је у најгладнијем годинама

Кат-су-ce-cлаве дјелле, ондар-су рекли: ко се море златнијем појасом опа

сат нека-слави Ђурђевдан. А Светог Николу као-да-славе, то-је-више бродари.

Свети Никола, као-да-је-бн, да помогне на броду и на води. И ти су се приватили

њега. Е ово сад друге свеце, Боже ме опрости, не-знам. Ђурђевдан је у најгладни

јем годинама. Нема: све се извуче и нестане свега кад-je-Ђурђевдан. Немашнија

ње заклати и поијо си зимнице и поијо си све. Е овај садако-је-богат, бн-ће-заште

ђет ил-ће-купит и море га прославит. И тако-ти-је та слава. А и-овај наш)

што-га-миславимо, као-да-је-њега најлакше славит. Које њега узео он-је олакшб.

Овдуда је Божић, овдудаје — неко слави и Божи дан, то-ти-је трећи дан Божића.

Томе јопе најлакше.

Никад неш чути да се чоек полампиријо

То као-да-је женско да-се-море полампирит. Никад неш чути да се чоек по

лампиријо, рећемо, жена се приказује... И сад она прича, та-Симана, Млађенова

сестра, није била лажива. Каже: имали су они мајку своју и мајка је стара била.

ни су дошли водуда из-Босне, из-Бирча воздбљ. И њик су тројица браће били

узели једну велику кућу, ону-банаску и они су сад ишли, оно-ce-páдило. Тамо

ишли, рад”ли, снае кот-куће остале, нијесу оне подносиле свекрве. Она је била

стара, била гадна, била чандрљава, неће је нико. Она сад ода от-куће до-куће, она

иде от-куће до-куће, иште да једе, иште. Неко има краву, да-jбј мл"јека, неко-јој

да нешта, неко каже: „Има синове, не-дам, што-hу-јб{j}ја дават“. Ко-кад-би-ви

сат сви мени рекли: „Ено-јој ђеце, шта-ћу-jбlj) ja?“ Е, они су њој тако. Она је ода

ла, бдала по селу тако, искала. Неко да, неко не-да. И једам пут — она је имала,

као-био је чарда(к) гор и прет-чардаком бацила неку поњавицу, спавала,

тб-ce-чардаг звао ђе-жито. Кад једам пуд баба не-слази, не-слази. Čони там: баба

умрла. Укочила се баба. Узму, саране је. Кат-су-они њу саранили, једну вече

čво-ти бабе. Стварно ево ти бабе, иде. Каже: онб све шта-је проговорила, она го
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вори. И клапћу оне-папуче како-иде путом, клепет стоји. Оно— врата су закључа

на, мејит изишб, ево-ти-је низ-оне-степенице: „Дајте-ви мени млијека, ај-ти мени

наспи макар једну шбљу, ја-не-могу више, мени млијеко то мирише, дајте ми“.

Не-дају: И тако она вратила се, ита-онб, неке папире, неке књиге, нешта ка

ко-је-и-било швапско. Ита-онб, разбацује, гања се, они помрли, не-виде они њу,

само то-се-проводи, не-виде-је. И ми се, каже, збијемо у један ћошак и узмемо си

кире па само испрет-себе. И тако то-она проведе и оде. ji, кад-je-она отишла —та

кб-су-то они девpили, даном-им-се не-иде ни на посб, не-смију. Чим) мрак:

зло-им и наопако, не-смију да иду. Е, то је прошло, е она, Симана пође та

што-је-причала мени, није лажива — каже с оном-једном снабм се сустигне. Она

њу сат пита: „Е, богати, право ми кажи јел-тб-истина?“ Каже: „Јест, истина је, то

је све тако било“. Она се ижали, исприча и наљегнемо споре(д)-те куће њене и

онај-ми-чардак показа. „Ми смо“ — каже — „Ишли свукуда и попов"ма, ишли и

питали“. Е, неко-им рекб: „Узмитезобницу коњску и у зобницу све шта је она ис

кала од-вас турите у-ту-зобницу и турите шенице и воде и шта-ја знам, објесите

нöнди: то-њена душа ода и тражи. И подајте-joj оне-њéнедаће што-ce-треба дати,

црквене. Подајте јој то што-треба, неће вам више долазит“. Они-то њој нијесу ни

шта ни давали, они-су-се дуго мучили. И кат-су-они то-све издали, више-им није

долазила. Ми се сат кајемо, нама је жао, ал не-мереш-Титб-вратит. Она је умрла и

жедна и гладна и некупана и необлачена. Она није имала него-њи тројицу, они

оду на посб, она и не достигне ил-им-није čђела да-се-жали на-те-снае.

Ко и не-вјерује ни-y-шта

Мироје ишо— пошли на сијело. Пошли су они на сијело, Мирко бијо момак

вриједан, малијеп момагбијо. Е, оћемо у Ћуде на сијело. И кат-су-били, оно-ку

љанско гробље, па имају гор они-кршеви, кад-нешта, тенећка: лупа, лупа, лупа и

преда-нас. Бранко каже: ја-сам-се препо. И јопе, и јопе, и јопе, Миро-Војно бијо

силан момак, шта-је, онj-не-вјерује: „Ајде, баци још једно, ајде баци још једно“.

Оно: клепет, клепет и они прођу. И кат-се-враћамо, ваљда је веђ била зора, ка

ко-су-се-вратили у страу, Бранко се бијо препо толико, Мирко и-није. Ко и не-вје

рује ни-y-шта.

Први закопа, рећемо, најпречи

Ко оће, тб-ce-нађе ко оће. Неко не-би-се прифатијо тога-мртвога, ја прва

не-би. Моје дијете кад-ми-je-умрло, она-моја цурица о-тринез година, ја-њу више

нијесам смјела виђет. Она је на-мом крилу умрла. Ја-нијесам више њу погледала.

Ја-сам-се-бојала, бојала-сам-се гробља више нег међеда, шта-ја знам шта-је мени

било. Oнда нађе се жена, оће, окупа га. Ако-je-женско, рећемо, двије жене ил-три

купају, дадне-им-се нешта, робе ил-тако нешта. Мушкарци-кат-су, мушко умре,

опет се нађе мало пречина, ко оће, или-његови другови, окупају тако и-њега.

Čбично да се кошуља ономе ко купа и чарапе и тако то... Раку копа опет пречина.

Когати волиш па знаш неће ти замјерит па и-њему се нешта да... Први закопа, ре
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ћемо, најпречи. Ја-не-знам покојном) Млађену које закопб... Понесеш ране, та

мо се понесе ониjeм који копају, четверица обично, мислим ил-иг-будне и-више.

Понесе се погача и меса ако-ce-мрси, ако-се-пости — рибе, ко шта има, нешта по

шаље. Погаче, обично се куWају погаче, и понесе се на-гробље тијем. И пошље

кат-се-понесе мејит, понесе се још мало, по-залогај, а вамо се спреми кот-куће.

Ил-ce-закоље, ако-je-мpсни дан, ако-није, ако-је-посни—риба се спреми. Како ко

море нако га и-спрема... Ко-што-ми дајемо: даје се четересница у суботу вече, у

неђељу се даје полугодишњица. Ако је мрсна, једна треба да је посна.

Ако-је-у-постима умрла, онда не-мбраш: нег-будну мрсне... Овца се коље жен

ску,а мушку ован, тб-је-обавеза. Закоље се да се тај дан поједе и то-се-скуа... Гле

дам: поб говори, а ја сам слушала, баш-ко покојна Даница, увије(к) гледам теле

визор и волим нешто онб-да-чујем, није ми пјесна ни музика већ-више попови

кат-причају. Е онда прича овијем-нашијем. Ми кажемо за четересницу да се прије

да, а годишњица, рећемо, море прећи. Ал каже овај, прича, да треба увијег дати

прије и годишњицу, а прије и четересницу. Баш некидан прича, а ми-тб-чекамо да

пређе. А како-ко море, неко даде и до-двије године, до-три године. Не-ваља, каже,

да пређе. Он је све тамо пред-Богом док-се-не-свијеће препале, као-нема смирења

та-душа његова... Биле такте омарове ил-јелове, букове. Није букове нег-борове.

То се тражило дрво за-тога. Расцијепи ону-полутицу па је отеше и онда-вако такте

тури. Тури-га дољ на-земљу и вако такте тури. Млађеновог оца кат-су-вадили,

гледала сам, он је по-тијем тактама. Кат-су-оне-такте отворили вакб, оне-кости

ништа нема, само се жуте оне-кости ко-лимун. И они покупе оне-кости и изније

ли на Мрамбpје. И сад ови-сандуци, овб-и-пропада. И пропане, пане на-онб, а оно

могб си све покупнт фино с оније-такти, испод)-такти. А дијете, рећемо,

кад-je-некрштено, прије било кад-je-некрштено, не-копа се у-гробље, оно се копа

ван гробља, каже: некрштено тије. И да-је-тб-један) највиши грије упустити сво

је дијете да умре некрштено. Оно као-тамо ко-анђел, не-знам до-колко година

на-оном-је свијету. А кад-je-некрштено тело, онда-не-јде тамо, шта-ти-ја знам...

Самоубице, ко је сам себе убијо или употопљеник. Како-је-гоћ потопљеник,

не-знам како да је отишб, ни томе нит-поб долази, неће поп опијело чинит.

Уочи-Бож"ha спремиш флаш"цу ракије и зовнеш полазника

Прије-ти-је обичај било уочи-Божића спремиш флашицу ракије и зовнеш

полазника. И сат кога ти волиш, зареда се, зовнеш полазника и он, тај-полазник,

ће доћи. А увече ми — то-свежеж бреме сламе и унезеж га у-кућу, као-Исус је

у-слами рођен, у-сламу је завјен. И ту-сламу прије ми простремо и покровац је

бијо, коњски. Метнеш по-онбј-слами покровац и једеш увече с тога покровца.

Фина се вечера спреми, ми-смо-се-прије радовали томе. Није-тб прије била пита

са-шљивама, оно-купи (ш) шљива, није воћа било ко-сад. Пита се направи с купу

сом или са-кромпиром, посно-је-тб све, постили-се сви пости, све-тб: шеснеђеља,

седам, све се пости. И они седу јести, онда-не-ду кашикама. Ако-једеш кашика

ма, једу крéе кукурузе, гатало-ce-то, вјеровало-ce-тб. Да-не-звечиш кашикама и

то. И ујутру на-Бадњи дан урани старјешина ако-има мушко дијете или неко.
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И-ми-би, ђеца, ишли, мило-нам. Урани добро и донесе бадњак и оцијече га и до

несе и прислони ус-кућу. И тамо кад-га-c"јече, ćећам се: мој отац кад-je-ишб, ка

же: „Добро-јутро“— онб-дрво које-ће-oćећ: „Чести(т) ти празник“. Поспе га они

јем-житом што-понесе, обично зоб у рукавици и из рукавице га поспе. И посјече

га и ону-прву тријеску што-расијече, тури је у-џеп и донесе кући. И дође у-кућу,

исто каже. Тамо се испече папула и погача и оно-још нешта припреми се. Е онда

једу. Исто ка(д)-дође, каже: „Добро-јутро и сретанти празник“, „И-теби душа“—

бн-одговори. И сад, онај, једемо и то је. Увече, онб-сам-причала — кат-смо-јели

кат-полазниг долази, бн-гледа да превари ка(д)-дође, да поспе прво овога-дома

ћ"на, а домаћин да засрети њега. Па-ce-овај сакрије за врата, овај како-је-отвори

јо, нама, брже за врата па бацај жито на-њега. И онда-бн прође, ништа-бн. Прође

скроз и — ватри. Тамо је наложена на огњишту, бн-креше оне-главње: толико ти

било шенице, онога, па онога, ђеце, па оваца, па све-онб прича шта треба: пара,

па... Е онда се врати и мирбожи се с нама на Божић. И ондар ćеде, попије каву,

ал-не-омрсује се. Донесе му се оне-увечешње ране, ус-каву да узме оно-увече

што-ce-и-вечерало, ил пите је остало ил нешта, мало, залогај узме уз-ону-ракију и

он — оде. Е, онда после ми-ручамо, себи саставимо ручак. Двије свијеће се узму и

м“јењају се, мирбожи се, она-чељад између-себе с ониjeм-свијећама: свијећу једно

као-говеда да се напоје, намире пошто-си-онб-јео и да се говеда сат протуре кро

за-свијеће. И гребени се растуре, један тамо гребен, други вамо. И говеда кат-про

ђу, окади се штала, говеда кат-прођу, оне-гребене састави. Е онда кад-дође кур

јак, рећемо, у-стоку, ондар-виче, виче добро: „Склопи, баба, гребене, склопи, баба,

гребене“—три пута, онда-као-вукће склопит уста, бн-њигне-мере отворит. И при

чало се да он ода кроз-овце, а не-мере уста да отвори. Дал је истина, не-знам, само

се вјеровало у-тб... Мој отац имб пушку, он бијоу-жандар“ма и дошо иlзЈ-жанда

ра и није одобрена никоме пушка. Е он је имб пушку, ја сам упантила. Ископо је

дирек што-се-у-кућу улази и овдуда је бијо онај-исти дирек — тамо ископб и ту

pио-је пушку и тамо-је (о)на-пушка била и бн-само онб-повуче, отвори дирек и

извади пушку. Е онда био-јеловац, вукова је било пуно, ишб-је у-лбв. Јел-бн сми

јо пуцат, није, мала сам била. Сам знам да је тако ту-пушку имб.

И кад-je-бн кући дошб, њега је онда узб стра, бн-је-пао преко-прага

Оне бдају уочи-Ђурђевдана. И један је чоек у-Малбм Пољу — стварно-је-тб

било — ил-му-ce-гицају краве, ил-не-да се мрс: смрди, ил, Боже прости, црва се.

Oнда имају те-неке у-Малбм Пољу, знам-да-је једна била... А био-је један у-Ма

лбм Пољу, Неђо Лековић. Он је ишбуочи-Ђурђевдана, с пива ишб, у-Малбм По

љутб-је-тачно било. Он је ишо и наљегне на-то-пометно гувно што-је-некат-се

врло, кад — њик три: Зна-бн њи сат све-три. Каже: она-једна мени пружи руку,

она је сва укецана и умазана. „Не могу, ти-си-кецава“ и није се ш-нsом руковб.

Каже: чупава, да извинеш, скрошчупава. Еону-једну бн-зна. После, кадје бн-по

шб од-ниг, оне нешто, шта су радиле на-том-гувну, бн-је-тб-прошб. И кад-je-бн

кући дошб, њега је онда узб стра, бн-је-пао преко-прага. Он кад-је-пао, а сам је

живијо, кад-je-бн пао преко-прага, ćутри дан, каже, само кад-он) ни мртав

— 13—
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ни-жив. Унесу га и — шта-је било? Све-бн испричо њима. Само ону је казб, а оне

су њему нешта родбине и никад-иг није казб, ове-друге. Е, ону-жену кад је оздра

вијо и устб, изишб, у Власаницама је видио. Рекб-јој, Савка-jбј, мешчини, име.

„Ајде, богати, засучи чарапу да видим јесил нака каку-сам-теја видијо“. „Ђе си

ме видијо?“ Рекб-бн ђе видијо, како-ce-тб зове. „Није, откут-си-ти мене видијо?“

„Па, била си ти и та и та и ти си била сва (ко-да-су-оне, да извинеш, и голе биле),

ти-си-била сва чупава и пружила мени руку, ја те нијесам смијо узед за-pуку. Сва

кецава, нечим се намазала“. Она не-дарећи да је она била. Еопе— то-је-у-Малбм

Пољу било. И каже опе један, богат је чоек, не умијем-ја теби рећи, тамо-је-бн

имб, сакрије се у-штали. И, сад-бн чека, он и јож браћа били. Нешта-им се догађа

ло свашта лоше, вако у говедима. Е, они су се сакрили, опе-то-ти-је било, мешчи

ни, уочи-Ђурђевдана, опе, а има и — Вариндана. Имају-ти неки годови кат-су, ал

овбје Ђурђевдан. Они се сакрију, и оне су обучене биле. Њи су три у-три ћошка

стале и пребацују црвена клувка преко-оваца: мени имало, а томе, бива-газди,

ко-кад-би-казо Кристи — нимало. Мени имало, ономе нимало, мени имало, ономе

нимало. Пребацују-та клувка, они скоче и поватају-Иг. Поватају-иг и повежу и

узму канџију. За дирек свежу, богати су они, велике оне-штале, и удри канџијом.

Скину-их] голије и удри, и удри, оне вриштале и чује-им отац ис-куће и долети:

„Не, да од-Бога нађете, да побијете, да одговарате, пустите“. И пусти, не-да виш

тући доведе-их) кући. И кад-je-бн њи кући довео, у срет подне-ик пусти накије

голије и зове село. Своје село сат сазнало да-су-оне туј, да-су-уваћене, знаш! И

своје село њиг виђело и напуцкали онда-пашчад за-њима да-Ик-пашчад гоне. И

такб су оне с тијем прошле...

Ти су сад вјеровали да-Имј-море учинит. Онда-опет су нешта проводили.

Каже ако-имаш краву добру —тисовине. Та-тисовина, то-је то-дрво. Е онда завр

ти у десни рог) кравитисовине и крава, не-мере-jбј учинит. Е, стварно-сам и-ја то

радила. Једне ми се године гицала. Подјелили се и гицала и гицала и најпосле и

крепала. Отели се и крепа-jбј теле и крепа и она. Други пут нека Сића испод-Же

равица, мало-нам-је и-родбине, и она каже: „Заврти-jбј у-рбктисовине“. Покојни

Млађен) није вјерово јадан, ал и-вјерује. Направи клин, распљеска и направи

ко-бургицу, јер-тб-треба мало. И изврти-јој рог, изврти, удари чивију и ондар-за

маже и та-чивија тако туј, е — не-мере ништа! И ондар тисовине тури виж-врата ђе

пролазе говеда и тако, ил волови... Има во нагази, па неће да иде, па неће, па плаши

се, па почне бјежат. Менезамал н“јесу у Жеравицама, кат-сам-ја и покојни мој брат

орали. Они су скочили на једном мјесту и бн-је-случајно диго плуг и плуг пре

ко-мене, ја-сам-остала. И волови прегазили, мало ме учепили, али мене плуг, да ме

закачијо, иčекб-би-ме сву. Е ондаје била нека у селу, Боже ме опрости, нама је кума

била, да су на-њу говорили да она зна... И лук се обично уз-ђецу, уз дјете, реће

мо-мушко дјете. Боли га глава ил нешта проводи, шта-ја знам, онда-исто те-тисо

вине и бијелог лука у бешику. И кат-пође, ко-овај-Твој мали, да има тисовине у-не

шта ушивено... Не-ваља превртат аљине, тб-нијесу ника(д) дали. Свекрва моја ка

же: „Тб-нипошто не-ваља преврнут аљинче“. И кад га скинеш па кад-ти-је-пре

врнуто остало. Кад га скинеш са-себе, врати га натраг да-ти-није преврнуто,

ил-рукави ил-нешта — то-не-ваља... Па ето, туј се тури та-тријеска, туј, шта-ja
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знам и тако, јер-ce-није могло друго. Тријеску-Ројну тури, бел-им то-заштићивало

да свако не улази. Имају и зле очи... И она мени, кат-се-она удала, а ја њој дошла.

Она помузла краве, ја-нијесам-то знала, бона. Она музла краве и она додаде мени

pукатку да ја-придржим, а ја-унијек у колибу. Она: „Нембј, Кристојадо, немој“.

„Што?“,„Не-да она тамо никоме, у-некога се десе зле очи, па мора погасиват“.

Она сад зна погасит. Oназамисли на твоје очи, онда-на-моје очи. И угријетамо во

де, принесе и угљен баци и онај-угљен цвркне. Иако-бн-пане дну, јесу твоје очи.

Ако-бн-остане повру, нијесу. И она стијем гања док-она изгања те очи. Е чије очи

су зле — то-н“јесам запантила: дал оне падну дну ил-остану на-вр.

Она се препала, а од|-шта-е, заборав"ла сам

Е ја то не-знам, тб-се-увјек у-то вјеровало, у-тб вјеровале, ту-страву саљева

ле. Рећемо сретне дјете, однекле нападне га пашче ил од-нешта препане-се.

Баш-кбонб-у-Њемачкој кат-су-причали кат-ce-та-цура препала и занијемила. И њу

је повео Југословен вам, казо газди своме, каже: има Јово на Глас“нцу, неки травар,

Jóво лијечи. И овај-ти Нијемац њему обећа: ајмо-ми, и ајмо Јови. И, дођу,

тб-је-истина тачно била. Дођу они код Јове и каже Јови све тако. Јово тражи да се

она скине гола, цура, и да буде ш-нsим у-соби. Овај не-да Нијемац, они се врате, она

плаче, и плаче, и стане, неће дајде. Она оће да-се-врати, они су њој казали шта тра

жи Јово. Е сад Они мислена све, а Јово... Уљегне она и скинесе и све, а Јово иза ле

ђа њој узме канту воде. Окрени се там, она се окренула, а он ону-канту воде пљусне

на-нsу, она врисне: ау и — проговори. А у-ње отишбријечник кат-се-она препала,

заборавила сам од)-шта се она препала. И она како-је-стра тај опе дошб, вриснула

и проговорила. Е онда је бн-њу наградијо, ја-теби не-знам ни казат, и кола-jбј купи

јо и нешта наградијо и њу и онога... Она се препала, а од|-шта-је, заборавила сам.

Ја-сам-се-случајно дес“ла кад-je-oнa тo-caљевала

Она натопи воска дости, и она тај-восак фино, истопи га у-некој ко-кутлачи

ци. И тамо ону-воду шапурала, причала, свака жена то-ради. Она нешта шапура,

Боже-ме опрости, крсти се и шапура и онб-проводи и оно-тресе, и оно цвркне и

оно се само, онај-восак у оној-студенбјводи разлети. Она има туј и босибка и не

шта так проводи, бели зна шта ради. & каже: „Ја-би-то казала коме,

али-не-знам ни-ја, неће нико“. И оно се разлије, она-Тбради док-се-срце излије. А

ја кат-сам-била, једној жени саљева, оно се разлијеп"ло, свакије, некије чворбва и

нешта, шта-jбј-ce-нб, не-знам. Ја-сам-се-случајно десила кад-je-oнa тo-caљевала.

И онда она њима гледа у шољу и прича

Миличина сестра, она-што-је-у-Сарајву била и она имала кућу најбољу на

Брдима, от-цигле-jбј кућа била, моје Милице сестра, Љиља. Она стварно (она је с

Олгом била у-школи) звизгава је, по-нечему-то дође. Она сат кад-би-ти-њој —

она би теби знала и да-си-ти-рањаван, знала бити прошлос, знала-би-ти и напри

јед. И на шољу и на-карте и свашта она-но гледа. Е њу-та браћа, и Милован и Ду
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шан, они-то не подносе. Она њиг не-пита. Е, била за-славу код-Арсена, а ове же

не све оће, оће да-им-гледа. Ништа је њој, она-то воли. Аjте, попиле-сте, ајте вам

у-собу. И онда она њима гледа у шољу и прича. Е она-то зна свему нешта, Боже

ме опрости, и кад неко одј-стра оде

“:

Толико мрзим оне-пауке. Ја-сам-гледала, ис-куће пођем оздо гор према оној

-џанарики, ђе-смо-но-ćедали. И ја-гледам: паук се свезож-џанарике на-ону-шљиву

анамо. Тб-je-бн-преко-ноћи препео и баш-ко конац бн-је-свезан тамо.

Благо ономе ко је жедна напоијо, гладна наранијо

Као-по-томе оставља грее, оставља грéе. Ако-вамо све имаш, ништа не-фа

ли, каже: благо ономе ко се намучивамо да не-пати тамо. Благо ономе које жедна

напоијо, гладна наранијо, јер-Свети-је Петар) реко... Неки дошо да иде ш-нsим

y-рај. Каже: нит-си-гладна наранијо, нит-си-жедна напоијо, ни болесна водијо,

ти-не-мереш са-мнбму-рај. Онда-пошла нека, сестра му дошла: „И-ја ћу, Петре, с

тобом у-рај“. „Не-мереш ни-ти са-мном у-рај, ти-си-туђе ткиво ткала, ткиво са

стављала, а потке ти недостајало“. Онда-пошла му, не, тб-му-је-мајка била, а по

шла му сестра: „Чекај ме, брате Петре, и-ја ћу с тобом у-рај“. „Не-мереш са-мном

y-рај, ти-си-туђи везак везла, а ве(з)-си застављала, а све, увијек си говорила дати

није достајало, искала: немам“. И тако то, као-чувај се туђега колко-мореш... Ва

мо ти је за-мало, а тамо-ти-је за-навијек. Како си овди заслужио тако ти је тамо,

само исправке нема.

Ако не-знаш чуват, не-мереж-га ни-имат

Била-им свекрва и била та-снаа боља. А снаa боља била кад-неко шта па за

иште. И нека жена ишла— купуз добар, а она нема — сиромашица. Рекла: „Ај-ми

дај, богати, једну главицу купуса“. А рекла снаa: „Oćећути, донијећу тија“. А све

крва видла, там коњ бијо припети свезан и посpбједну велику главицу. И свекрва

рекла: „Ја ћу ићи донијет.“ Она је отишла тамо, зна да-ће-њена снаa бацити-ту

главицу, неће-је ни-узет, а она је отишла тамо, оčекла је и очистила фино ону-гла

вицу и донијела онбј-што-је-искала. Тб-је-прошло времена, умрла је баба. Кад-je

донеколко, снаa сипа керу, каже: црна врана скочи да-jбј-очи избије. Па опетакб,

па опетакб. Она зовне тога-свок чоека: „Ајде, богати, уби-је, ону-врану, она мени

не-да усут керу.“ Каже: „Ја-све стојим, брани ми, оће ми очи да избије, лети на ко

рито.“ Он-се-врати у-кућу, узме пушку. Она-врана скочила на колац и проговори

ла, као-проговорила: „Немој ме убит, ја-сам-твоја мајка. Ај-ти, снао бона, пред

-тобом су, имају три синије пуне, тебе чекају. Три синије тебе чекају,ја-немам ни

шта нег-ону-посрану главицу преда-мном. Сам има што-сам-je-дала оној-сирома

шици.“ И он) није је убијо, она рекла: „Ено ти све-три, само немој више долазит,

ja-ћу-себи заслужи (т) друге.“... Какав се ко деси. Ја, није да-ce-ja-фалим, не-дај

Боже, ал-такб-ми-је и-мајка била. Ено Борислава, жив је, прија му била, каже:
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„Прија воли другом нек-себи.“ А она би увије(к) кад-неко нема, она би њему да

дода, она би њему вако... И така сам и-ја. Ја-никад вако кад нешта имам, а неко

нема, ја-онб-не-цијеним га. Ако могу, ја-му-га-даднем, ако могу, н“јесам на-то

ме... & тако, кад-би-она вољела ову-чашу бац“т него дајт) теби да-је-по

пијеш. Нека-је нек-се-поквари, нек-се-поквари, бациће је... Мора-ce-то све зна

ти: колко, рећемо, да даш сиромаку. Ако не-знаш чуват, не-мереж-га ни-имат,

тб-је-друго. А друго је ко-што-је-ова била од)-толико купуса да-jбј-донесе

ону-усрану главицу, што-би-је-снаa бацила, она њу не-би употријебила. Она је

очистила и донијела, ова и-не-зна и појелаје. Немам, каже, ништа нег-ону-глави

цу купуса... Ето, дати кажем: покојни Млађен је све ове-мртве звао, овије-дости.

Покојног некбг Данила, па Рану, па шта-ја знам, вакб-Гојвб, кад је стијо умријет, и

Милана, али Лазе никад није споменуо. А ш њим је бијо, оно-знаш, увијек.

Ти-Бога спомени и ради

Он-је-отишб да прекади и она лежала. Да-ce-oнa ćheдe пoмaћ, попадија,

ова-што-је-умрб сат поп. Она јез Дрецеља, знаш-тињу. И она, каже, лежи, извал

ла се и шта је би још видијо и рекб је: мени не-треба, на-сарани не-треба. Он ме

ни не-треба у-кући. Каже он: ове-славе, тб-је-ништа. Тај-Бог, Боже ме опрости,

тај-Бог, ако-га-има, што-б|н) не-убије онога ил овога злочинца. Што-бн пропусти

ил овбилонб. Ја-не-би, што-ce-тиче славе, славијо, тб-је-ништа, само-ми-је— са

стану-се ђеца, оће да дођу... А ено кад-је-покојни Млађен стијо умријет једва је

говорио. Подиже вако капу, мртва је рука, не-мере, мало је подиже и пође да се

прекрсти. Онда-рече гласно: „Помози ми, Боже и мој свети Јоване. Увијек сам те

славијо, нијесам те никад заборавио“- фино изговори— „и у свијету и кот-куће.

Данас ми биди на помоћи.“ Он-види да ће умријет. Има и-младије — вјерује: Ето

ја-кажем: ти први... Не-мереж бити задовољан у души својој, јер не-вјерујеш

ни-y-шта него-сам онб-да-ми-је. Сваки чоек треба да ради и да има, и-Ббк-ће-му

на-помоћи бити. Тб-је-стварно: моли-ce-ти Богу ваздан, а немој рад“(т), ти-неш

имат, тб-је-тачно. Ти-Бога спомени и ради, прије-ће-ти, Боже-ми опрости, опро

стит светац кад радиш него-кад-не-радиш никад, а вамо...

Тб-Је-тешко исhерат — свраб.

Ђе се то заметне у-кућу то-је-Боже сачувај

Има куница, тб-је-прије било кат-се-посијече, сатрља ону-куницу и на-рану

тури. Ондар-и-тб-је добро кат-се-дубоко посјече, шљивом, чистом ракијом, ис

переш, оно покупи све-онб... Ко-кад-би-дао сад инекцију ону-једну сат против.

Те-су-прије жене правиле мелеме кат-су-били они-ајдуци, шта-ја знам.

И-ca(д)-те-жене, те-мелеме знају и праве. Узме воска, узме смоле, ондар-узме ма

сла от-краве, масла. Тб-истопи и направи и то, мелем по-онбј-рани премазује. Ту

су прије знали док-није доктбра било. А и-сад-игима, и-сад)-то прави Душанка.

Онда има исто, и-ја сам то правила. Узмеш оне-жуте траве, зове се мушка канта

pина, више жене пиле које ђеце немају, ту-кантарину. Мушка, она је, она је ка
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ко-п(x) зовете, не-знам ни-ја, У-нас има у-Змајевцу анам ђе-косило-се, збpли је

косити, тврда је. Гораs-га зову... Е ондар набереш, и-ја-тб имам. Наберем

онбк-цвата њенбга, бн-је-жут, и натрпам је пуну флаш“цу и наспем уља у-онби

тб-стоји четерез дана. Е после да-ти-кажем. После ониjeм помажеш крастоцу,

стварно, помажи краст"цу два пута, она спане — тијем-уљом. Еy-мене Соња вје

рује у-тб. И они тамо знају и она вјерује у-тб, у ту-кантарину. Није се прије знало,

бан, дијете ко-што-сад имају ови-прашци. Дијете се окине, онб-мáлбдијете, млого

стоји у мокраћи, окине се. Оно њему сипа каву на-онб, да му покупи ону-влагу.

Ил-му-сипа црвоточину-fојну, тб-није било помаде да-ти-намажеж дијете ко

-што-сад-га ћопа и маже брез-везе и нема му ништа. И одгоји га онако како је. И

н"јесу сад ни-та-ђеца ко-што-су-моја ђеца и ви и шта-ја знам. Крупна ђеца.

Јел-које боље него-je-y-мене Арсен порастб, Радиша порасто? Тијем сам га лије

чила, тијем, црвоточина кад-бидне-онау-мене свекрва вели: „Узми, бона, оне-цр

воточине, покупи ону-влагу“. Ил.: узми каве па-му-по-ономе, оно се смаже,

онб-дијете. Узми каве ил-мало растави крпицу између онога, окупај га и — ето, ка

кав доктор, кака помада!... Сврабје, то јеједна, тб-доктори знају, стварно је црв,

он врти и иде, тб-је-тешко иčђерат— свраб. Ђе се то заметне у-кућутб-је-Боже са

чувај. То пређе са пешкира, то је свраб нешта најгоре. Ја сам га имала кат

-сам-из)-Србије дошла. Из)-Србије дошла, Милена ми мала била и, да извинеж,

била ми на прсима, на груд"ма. И ја-то немам чим, кад-мени казаше — знала сам:

Ђуро Голијан, они су увијег били сврабљиви, ти-Голијани тамо. Каже:

знам-ja-{o}ну траву, има она-лозица горе расте па ондар оно-ко-гроšђе, црвенб

онб-ситнб. Ноно скуWај, каже, и окупај се. Ја-дошла у-Кладањ, тб-је-на-мени:

ja-ce-овнојим, изнесем) Милену, гор изнесем на Ковачиће да купим, а ис-Кладња

је носим. Понесем оније-аљиница, удари киша, онб-ми-све покисне. Ја-оставим:

ај-ćутра ћу доћи. Оно будне два-три дана, нема сунца, немам!-му ни-дољ-му

шта. И такбја-Тојнбдијете узмем уза-се и ја се осврабак. И ја ти оно припремим и

да се окупам. И сиђем под-онај-мост нбнди, били у чифускиjeм кућама, нисмо

још иселли. Кад)-сам-ce-ja окупала... Купај се, оно је изело, изело.

Онб-што-ми-је-било на груд"ма, ја-самј-мислла то је рак се произвео и шта-ja

знам. И-сад има ожиљак толки. Оно-је-Нојно опекло и појело и оно мене престаде

и никад више. Није ни на-ђецу прешло. Било ми између-прста, по рукама. Поне

сем оно-дјете гор, ја-јадна потури оно-дијете, па се чеши, па се чеши, брани се. И

ја се онијем окупак и оно мене престаде... Сугребје, кажу, пашче кад-баца натраг

ил курјак, шта-ја знам. И на-онбако нагазиш добијеш ону-сврбеж. И онда отр

љај-тб нечим кострeтнијем и баци на-стреу и — као-да-ће- престат. То ми се није

дешавало, нијесам сигурна у-то, не-знам.

По-томе је остало да се омрси јастом

Па ето, ваљда, рекли-смо мешчини, кат-се-кријо, мајка крила Исуса, да

-га-je- крила тамо ђе-су-кокоши, па оне чепрљале и загртале га у буњаку. По-томе

је остало да се омрсијаетом, да је-бн-све-тб остављб иза себе... Прије воском, на

правиш ону-писаљицу, сврнеш одј-тенећета па оставиш оно-сниско да танко
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иде. Е ондар озго тури(ш) жишку на онај-восак ил-га-подгријаеш и како-га-yгри

јеш, ониjeм пишеш и тако колко мореш. После се оно измбдало с травама и шча

рапом... А у Србији-ти-је велики севап да понесу јаје. Носе они — на Васкрс иду,

обавезно за Васкрс, на-гробље и понесе свега. А има ђеце сиротне, у-нас је Божо

ишб, онб-ђе-сироче, и Арсен, мали су били. Арсен има и оца и мајку, Божо нема и

да Божо покупи. Понесе корпу: „Е, ајде, Божо, покупи.“ Ибн-иде, Божо купи,

Арсен му носи корпу, и покупи. Донесу они свега, донесу сира, све они на-гроп

турају, а ако узме-то сиротно дијете, онда мртви имају нешта, бајаги, од)-тога.

Ракија се носи на-гроб исто. Ако полијеш по гробу, попијеш и споменеш оне-мp

тве. И каже: прати кад-запалиш свијећу, како се свијећа онб-oćети нешта

кб-кад-je-Исус васкрснуо. Како се свијећа, ко-да-ce-она стресе и такб, oćeтиш

на-онијем-свијећама, кад-иг-запалиш, да-је-то севап на Васкрс што-је-Исус вас

крснуо, да палиш мртвијем.

Онда-боље ти је кот-куће запал"т

И баш једна жена прича, упалла она своме сину свијећу и попистули ногом.

Ногом ону-свијећу, све зађе и пообара. Они тамо туре један — улазио си, бели, и

онда тамо има вода бистра и пијесак, онај-фин, бијел пјесак, и зад“јеваш и у

ону-воду капље. И они оно-покупе и претапају. Ни пола-Којне свијеће не изгори.

Боље запалит кот-куће, у-цркви ти не-да. Неће-да-им чађи црква. Палле су се уви

јек у-цркви свијеће па нек се она и-кречи, јер туј поп чита, туј свијеће горе. Он

да-бољетије кот-куће запалит. Ми-кат-смо-пришли, туј не-мереш прић.Тојејед

но сопче малб, једно сопче и толико народ навалијо. Ја и Олга дошле, тамо се ку

пују, продају се и тамо да запалимо. Ти-не-мереш проћ. Нека је уљегла јада, сину,

коме-ли, запалила велику свијећу и држи је у руци. Шта-ће, нит-je-y-цркви ни ни

шта. Онај-кућерак прет-црквбм, у-цркви нема нико. Поп држб молтву, да-ли-je

прије нас, дали после, не-знам. Ми-мало стајале и вратиле се. Оне-свијеће попали

смо, одједном онај гура се, гура, потрпа, оне сам по води пливају. Тб-ти-није ни

шта да-је-запалиш. А каже-ми ова-у-Лозници, вели Јованка (неки-дан причала-ja

ca-њбм), онаје дости побожна. Јованка Тадина каже: „Ја-одем, сваки путзапалим

увијек Млађену свијећу, дости сам од-њега чула“. Он-је-њу научијо неку молитву,

онб-вјеровање. Он-је-њој исписб и она-је-то научила стварно, А ја сам неписмена

скроз, не-знам ништа, а он је мена научио и оченаш. Не-знам што ме нијесу учи

ли, нас је било дости. Бел су ме учили, да ли, шта-ја знам. Отац ми умрб, пошље

остали-Тојнб сиротни. Онје мене тије-молитви научио дости. Е она каже: „Ја сам

га вољела кб-оца. Вољела сам га и поштовала и ја-никад не-одем у-цркву

што-му-не-запалим свијећу, алал му било.“ Љуцки-ce-lојне свијеће попале и оне

љуцки у-цркви изгоре, поп оно-и-чита, а вамо у Козлуку... У Козлуку ми је при

чала жена. Каже оборио-јбј свијећу поп ногом. Наљеже, каже, и ногом обори. И

тај-поп икад ако-дође да оно-ја-нијесам куће свјештала, Млађен) није стијо.

Ђе-ћу-ја, каже, бити, да ја-турску кућу свјештам — нећу. Ако се кад остане

па-да-је-моја, а ја да његову кућу свјештајем — нећу. Ако-би-дошо сад ово-да-во

дицу свети, рећу-ја њему ово-све. Рећу-му ако ćћедне, ако-ћеш, ćеди да причамо.
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Ја-би-њему рекла па који је гођ шта-се ради за-ове-свијеће, да-су-се оне у-цркви

увијек палле откако-сам-дјете била. А што се оне сат пале тамо и обарају се и не

изгори. И што, ја сам њу садзапалила и помакла се, она је нама оборена. Други па

ли на ономе-ускоме, оно-пане, обори се. Да је држим, ја, да је у-цркви, држа

ла-би-је да-изгори бар неколко, али-што је вакб. Шта је мени фајде њу палит...

Покупе, има туј четири-пет кила свијећа, а тамо-им има онај што-је-преправља.

Они пале и преправљају. У-Кладњу имају, свијеће се продају наше.

*

Темељ кат се поставља, онда се коље. Тб-ти-je-некб, како би рекла,

ко-што-Турци кољу курбане, и-нама је то неки као прилог. Тако се клало на те

мељ, мајстори поједу, пошље шљеме оно-бидне. Па ја, да окрвави темељ.

Ако-је-зламеновано, копаће га у-грббље

У-мене отац покојни, имбје он књиге-те, био је побожан. Бијо у жандарима

и био је тако надарентијем. Каже да је то миропомазаније, то је од Исуса нешта

остало, Исусово. Као-он је оставијо тај-неки тимљен и миропомазаније. Он-оси

јече, видијо си кад)-ти-je-дијете крćћавано, ђеца. А док-се-дијете не крсти, има

онај-што-се-зове — вјеровање. Ја га знам, само не-знам све, заборавила сам. А то

вјеровање ко зна, то-је-знао Вајин отац, Томо неки. Дуго-се не-крећају ђеца, нема,

оно-поп далеко па се не крећају и боји се умријеће садако-је-болесно. Е, тај ко зна

да ишчита то-вјеровање, ишчита-га. Истбз босиоком ради, ја сам зламеновала

овога-Радосава. Он-је-малибијо и б(н)-неће унапредак. Они га не крећају и каже:

„Ај-ти њега“ — покојна Даница— „Ај-ти њега зламенуј“. Мали бијо, бијо мршав,

слабуњав и шта-ја знам. Ајде да дијете крене. И ја фино, знала сам, ишчитам

оно-сво вјеровање и онбм-га-водом попрĆћем, крстила се, молила се оно-и-Богу

како се моли.

Е онда тај-Тóмо, све су њега звали да зламенује дијете ако је слабо, боје се

умријеће. Ако умре, не-мере-га у-грббље, Ако-је-зламеновано, копаће га у-грб

бље. И онда оће поп, и-дбђе, и пијело и све будне. Тб-зламеновање, то ти је пола

крćћења, сам нема оно-миропомазаније и нема тије што се чита... Ја сам побора

вила, ријетко се чита. Рећемо кад-би-се-молијо Богу и читбтб-вјеровање, остб-би

дуго. Онда-ишчиташ Оченаш и прекрстиш се и — тако... Овб-вјеровање сам те

шко научила, ко бреспослен иксан па причај.

Ми-пoćедасмо да се одморимо, она неће

Вратила се кући и донијела је, кажу: боли Милку. Реко, ајде да видим. Нон

ди нешта радила, свратик се, кад она, богами, болесна: Оћеш, Милка, да-ти-доне

сем андбл“,„Ајд, мореш“. Отишла ја, донијела, не-знам да она не-мере устат.

Ја-joj-пружила воде и андбл, кад она не-диже се. Онда-jбј-дадоку-уста и воде-jбј

додала и попила ијопе донеколко дошла Драгиња. Нека-је остала код-ње, ви-оти

шли да берете гра, мешчини. И јопе-јој донијела... А, богами, јадна, кад-je
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-[o]нб-дошла мени да помогне купијт) дољ, онаје дошла— ми-смо-возго покупи

ли, сам да се граби — и узела грабље да граби. Ми-пoćедасмо да се одморимо, она

неће. Каже: сад)-сам и дошла, сад)-сам и дошла, и оно-грабећ ка(д)-дбђе до-нас

толико се задиала и заморила...

Он-је-читаву ноћ бдб, бн-ce-није смиријо. Није било Николе, и-бн-је код

-њи ноћио. Па, каже, куала му чај, па давала му нека таблета(?!), па не-мере ни да

једе. Читаву ноћ се није смиријо... Све је њега сломило. Тамо будне, вам се врати,

онај-лук нбсали, шљиве оне-догонили. Он)-није никад одмора имб, а онда-воли

јо поп"ти. Онда-налади се и-тамо, е, све се њему састало.

Ја-(o/но-почек растурат кад — виме от краве и сисе исечене

Једам пут у-нас тамо кот-куће кад)-смо-били, ти-знажђе штала на Међи

била и оно-сијено виш!-штале. Јај покојни Млађен дошли онб-у-јесен. Оно је

сабрало у гомилу кости и старије и новије. И оно је ону-гомилу до саме штале и из

међу-сијена. И турило мало сијена на-њиг и палло. И, Боже ме опрости, ја-кажем:

тб-је-Рајочекб да намами лисицу с награде озгб. Млађен пита Рају, куне се Рајо —

није. Ка(д)-ce-тб-све распитало — није ниједан онај-c-Ковачића. Е опет) тамо

кат-смо-били, ђе прелазимо пот-Cóкином, под-вашом кућом па оно-гувно бнди

пометно. Кад баш Сока нађе: изнијело луга и јаја, пепела-онога, знаш, истресло га

нöнди таман ђе ми прелазимо, ђе ваше било. Некад гувно је било па-он

да-она-ограда од Матије преграђено. Оно-је-Тојнбнöнди турило. Онда једном на

љего Арсен, оздбишб, кат, каже, вири некака крвава кеса ова-артијана пот-шта

лбм оном-нашом, она-је подигнута била... Арсен узме неку мотку и изгрне,

онб-извади. Кат, каже, мачка убјена. Убјена је мачка, крвавоје оно-знаш. Јел она

заклата, како је убјена, главном— крв! И завукло је под-ону-шталу. Узек је, каже,

међу-два прста и бацим је у поток...

Једам пут, покојни Млађен, Деса није имала волбва па она оће нешта да

украде, да се одужује, дужни били задруги, па она неко дрво па-да-дољ преда, па,

шта-ја знам, углавнбуранила она. А сњешчић пао мали, нако сњешчић, опанчар

што се каже. Она уранила да увати волове да довуче, наше волове. А ми-смо-изи

шли, и-Млађен и-ја, да-jбј-помогнемо повaтaт и оно-све да-jбј-уздуришемо. Она

је већ нешта, оно-отишли и оčекли-jбј, ко-је — не-знам. Рано, мешчини, покојни,

неко-jбј помогб. И такб, вратнице су биле, после је Млађен приградијо, биле убо

дене вратнице у-шталу и сад бнди отворимо ону-врљику по врљику, није

онб-ко-што-је-после направијо. Онб-отворамо, кад-ја-погледа, ка(д)-Деса зави

ка: „Ма, шта-ти-je-(о)нб, Кристо, нбнди?“ Ја-видим нешта крваво кроз-онај-сни

јек-протопило. Ја-Тојнб-мало разгрнук неком лопатом: стварно неки комадић ме

са. Она оћера оне-волове, ј...(м)-му мајку, неко је потуријо. Нико ништа клао ни

је, ет у-која-е доба било, не могу да се ćетим. Сумљиво ми оно-нешто, ко иксан,

свашта прича. Ја-Тојнб-узмем на лопату и нагрнем, онб-растурик, и-није млого.

Метло-га на-камарицу и мало-га-је покрило и кад је снијег ударијо, проказала се

она-крв баш на-вратницама. Проказа се она-крв, на лопату нагрнук, она-велика

нека лопата. Ја-Тојнб-почек растурат кад — виме откраве и сисе исечене. Виме
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от-краве и сисе исечене, а оно отопи, она-вода и онб-јурнуло, оно-поток и дољ

стрму нис-Товарнице како-Тојнб-ми-слазимо. Реко: да запалим сад-онб, не-знам.

Кажу: треба запалит. И сад) треба, кажу, треба ђе се окреће вода наопачац. Сад

она-је-водајурнула стрму, има поток според-брда-овога и зове се Голо брдо. Спо

ред-Голбг брда све се воде састале, јури, дољ се уватио бучак у једном) мјесту.

Ја-онб-саспем и сперемону-мотику и кренем кући. И идем кући и оно— ништа.

Е после Даница, она-тби-сад исприча, она орала, ишла пред воловима, Мла

ђен-јој орб. Кад ми тамо кад-зец вири и(з)-земље. Каже уета и све, гледа зец.

Ми-с-волов"ма дођосмо и застависмо па откуд зец бвде. Оно је фино оčекло

o(д)-зеца главу и у-земљу је турило и отуд и-овдуд, реко би зечија глава, уeтa и

све из)-земље. Застависмо волове, извадимо ону-главу, покојна Данца дошла,

зовнули је ваљда. Она однијелатам на ћепало и запалла ону-главу. Е онда јопе, ја,

почела јој се крава гицат у Данице, исприча-то она и-сад, и сумљају на једну же

ну. Почела-jбј се крава гицати шта-ја знам и каже: ја-велим: „Дабогда ако је ико

урадијо“— испричак ти за оног-зеца — „дабогда“, какоје она заклела, не-знам...

Онда-је-чито поп мол"тву кравама

Шта-је-сењој дешавало, Боже сачувај! Она се мени напричала, био је Дарко и

све Дарко њој ćедочи. Прво, каже, отел“ла-jбј се крава, оде дољКовиљка кад—заку

ка, снаа кад закука! Ја-дољ ка(д)-теле ливсало. Ништа му није било, требали да га

продају, ранили га. Опет) други пут, опе, е онда је њој) једна жена дошла и рекла-jбј

(јуницу фину Сћели да одвоје): „Ај-тињу мени продај“. Она њу насијече, ону јуничи

цу и там-вам, нешта-jбј-се окренуло свашта. Каже: е, онда она отишла, рекла-је ова,

ишла је и она, и-њбјтак нешта се догађало, Вукашиновица. Ал она је то-мени све ис

причала и ко и шта, знаш, ко са-мном смије, са-мном је смјела причат.

„Ја-сам-све онб-прекопб и под и све алти-не-мереш наћ ништа“ — рекло-јбј

дјете. И пошље направили шталу. Направили шталу кад једам пут, кад-ја-дошла,

кад-y-мене краву поклопиле муе. Оне-непознате муе, оне су на-њу навалиле, дви

je-иг имала, краве. Она тај-мpс нбсала, продавала, Ковиљка, од -тога се ранила.

Каже: на-онај-мрс, не-до Бог, није мрснего-на-оне-краве, онемуе поковале. И пла

чем: муе непознате, оне јадне сам се млате, бране. Опе ишла некој дољ негди и-туј

нешта, онда-најпошље отишла попу у-Олово и попу испричала. Све му испричала

кудје бдала, шта је ишла, све му испричала и да-jбј-поп чита молитву кравама. Он

да-је-читб поп молитву кравама и нештаје донијела и нештаје солла, шта-ја знам,

ал, углавном, послије-jбј-се украдоше оне-краве друге. Оно је њу све гањало

Криста Крунић (1918), рођена у Жеравицама, неписмена,

снимљено у Горњем Шепку 1999. и 2000. године

Повуко један пласт, извукоше се гране, пласт остаде

Čт“шб покојни Тодор са своијем воловима — зовнуо бн-њега, потрпо пла

стове, тетак му неки бијо покојни Тодор. „Тетак, болан, би-л ми свуко пласhе?“

„Oћу, што нећу“. Кад ја дођем дољи, он је пластове стрпо, тб-трактор не-знам
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би-л могб вући. Бојб се, ваљда, наплатиће, шта ли, па да мање плаČћа биде ил да

прије свуче... Нијесу били ни-мали, големе пластове стрпало. Тодор загаламијо.

„Ј... те Бог, Никодине, шта си ово-урадијо? Знаш ли колки се пластови, јада(н)

не-бијо, трпају. По-посијена има-ти уједном пласту. Ја ово-богами не могу“. По

вуко један пласт, извукоше се гране, пласт остаде. Не-могу волови то да извуку.

И не-знам онда су-чим је превукб. Претрпавб, једва у-Бога свукб.

Ако је купња, никад није нико бијо сам на својој њиви

Е тако смо једном отишли Гојку, ја и Загорка отишле да му помогнемо да

свлачимо пласће. Тако они трпају сијено, Гојко и Рада, а ја и Загорка вучемо плас

ће. Почеше они нешта, зауpљаше. Каже нешта, не-знам, Гојко њој, осова-jбј не

шта. Осова и она њему. Он оздо баци се вилама, да она не дочека на-своје виле—

главу-би-јој разбијо. И оде-бн, не-ćће више ни да трпа, остасмо ми сад. Ко ће же

ну са-сијена скинут? Ма, враћај се, Бокте убијо, не-могу-ја жене скинут са-сијена,

већ приврусијена било. Једва-б|н) некако врати се и онб-сијено заврши. Да не-би

нас, он би њу, бели, истукб, ми не-дадосмо. Сујем-ја њега: „Гурсузе један, што

жену сујеш, она на-сијену, теби је лако доље, њој се занебесало гор на-сијену.“

Ма, свашта смо проживљавали у свакакијем тијем-шегама и животима. Тако би

покојнбм Нéђи сијенатрпали и увије(к) копачи ако би били, ја-ј Загорка и Рајка би

пјевале: „Ковачићи подгојили момке, сваки Љевши од|-своје ђевојке“. И увијек

весеље, пјесма. Ратлучило се. Ако је купња, никад није нико бијо сам на својој

њиви. Увијек, ако видимо да има неко откбса, ми-идемо, нико никог не зове. Иде

мо, све помажемоједно другом. Наведе се киша, ма неће покиснут, ми-тб-идемо

сви и покупимо. Слагали се, живљели фино, мобе биле. Ако кокуруза има — ко

мљење, шéга, Боже ти сачувај. Покојни Лазо нађе оне-кокурузе, оне-брадате, ша

рене, свакаке. Баци на жене, зафркава се, смију се. Онда било ратлук... Ја-и За

гбpка, увијек смо се слагале и то. Једног дана ишла Загбрка да оре, а ја ишла са

Срђаном да крчим там у Јарачком. Све оно-шибље наоколо њиве, требам да

онб-повадим, ваља да се море косит ливада. И ја-пошла, Загбрка ме зове: „Јефо!“

„Шта-je“. „Би-л-ти мени дала, бона, Срђана да оре са-мнбм, а Тодор нек-иде сто

ббм, бона, крчит. Ем он галами са-мном ваздан, а Срђан никад неће ријечи рећи, а

Тодор само богара ако бразда није љуцки, ако... шта гођ он— сује. Ја не могу сов

ке, кад-бн-почне богарат, оно-мени, све ми олади оно-орање“. Оћемо, бона, За

гбpка, ал шта-ћемо, море шта ко рећи мени и Тодору, ми-смо-y-шуми готову, мо

реш рећи њива забачена.“ „Ј...-ти народ, ајдете-ви рате там“. Тодор крене

ca-мнбм, а Срђан оде са Загбркбм да оре. Ваздан ја и Тодор крчимо и смијемо се,

реко: „Шта мислиш, Тодоре болан, море бит пуница твоја вамо извирује отуд да

види ђе-смо-ми, шта-ми радимо“. Он се засмије јадник: „Баш наз брига,

не(к)-гледа шта-ко оће, главно: њива се тријеби.“ Реко: „Тако и-јез, богами. Шта

ли сад Срђан и Загорка раде. Да л галаме?“Тодор вели: „Нек она ш њим ради, ево

ја сат с тобом крчим. Нем галаме ни-там ни-ам. Све лијепо иде, пошло за руком.

Реко: „Такб-је, богами, Тодоре.“

— 23. —
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Набере у-шуми гљива, по пуне кесе донесе оније-гљива

Једногдана требамо да вучемо Загорки, гори штали, сијено, пласће да трпа

сијено. И Тоша, јадник, мало му пригусти животу, бн-почне соват, А Загор

ка-ће-ти њему: „Иди, најбоље укрштенице решаји, решаји укрштенице и гледај

цртани на телевизору.“,„Е, j... ти Бога“ — почне-бн соват, сује Тодор, оде-бГн) не

ће с нама никако да ради. „Ма, Бок те убијо, што-то-му вичеш, оде кући,

бн-ће-сад лећи лежат, а ми-ћемо-мбрајт) трпат сијено“. Оде Тоша кући, обуче

неку блузу, ону-радну, плаву блузу обуче и оде у-шуму Тоша да тражи говеда.

Реко, богами, јопе је от-користи, није отишблећи. Ја-са-(мЈ-мислила: бн-ће-лећи

кот-куће. Њему-то тешко кад му рекне... А она њега ужљути, бн-јадник оде, неће

то да трпа, оде тражид говеда, да нађе говеда. Набере у-шуми гљива, по пуне кесе

донесе оније-гљива, лисичарке биле и вргањи. Увијек-jб-је доносио гљиве и вр

гање, и рујнице и љељке. Баш вам причамо, баш јуче ја-ј Загбрка. „Е мој јадни

Тодор да је жив, лакше би ми било. Колко је он тије-гљива самије донијо и љеља

ка! По педесет кила би знао набрат.“ „E, шта-ћеш, моја Загбрка“. И каже: „Боље

је њему, он је остб на-својој очевини, а нас ево вако“. Реко: „Шта моремо, не-зна

мо ни-ми шта ће нас више трефит. Језда је млад умро, добар је бијо покојни Т6

шо, шта мореш“.

Било, јопе, другије људи добрије

Кат смо шталу правили, загледамо један бор. Виш-куће тај-кршиђ бијо. И

сад тај-борбегенисали, голем је тај-бор, моремо, реко, темеље иж-њега истесат.

А како ћемо украсти сад, море-нам шумар... Ваља платити скупо ако шумар-нас

оглоби. И ми, богами, они-бор оборимо, нема смрти боровини. И направимо шта

лу, била штала дуга осам) метара, шес) широка, а висина крова било пет) та

бљи. И, сазнадне неки шумар Ибраим ис-Кладња Суљић да смо-ми-шталу прави

ли. Дође и доведе још некије ш-нsим било, каже: „Је л, кут циклом однесе

онај-бор с кpша, куд ли га циклбм диже?“ А ми, боме, знамо ђе. Ено га у-нашбј

штали уграђен. Дође Ибраим, види-бн то-све. Било, јопе, другије људи добрије...

Ма није то борово. Јес, није, јес, није „Ајте“ — реко — „у-кућу, да попијемо ка

ву“. Он-је-волио попит ракију. „Ајте“ — реко — „у-кућу, да-ми-попијемо каву и

ракију.“ Они, богами, једва и дочекаше, свратише се. Ја-нарежем сувог меса и ра

кију и каву, и кајмака, и сира донесем. Они, богами, једоше и никад не-бијаше

глобе. Реко: добро и-јес. Ми смо тако крчили око-њиве доље, све čекли да би мало

приградили шуме...

Севап је, каже, бравче заклат за Божића

Запости се пет неђеља поста. И то жене откуају у лугу суђе да не-би мрсно

било, да се право пости. Неко-је имбуља, а неко и-није (то се прије звао заитин).

Каже да се-то-опости суђе, откуатлукшију, цијеђ да не-би било мрсно. И запосте

и све се пости постили: пет неђеља није било ни тог-заитина него-куа гра нако и

кромпир једе, куа у води и једе с-љебом и са-соли. И тако гра скуа, мало сам кане

— 24. —
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заитина по-ономе-y-бакрачу. Ако има: ако нема: скуа се нако без ишта. И лука се

имало и тако се лукјео ус-ту-чорбу. Кад) ти-пости већ изиђу... Туциндан се звао

ка(д)-ce-коље за Божића брав или свињче, на Туциндан тада се коље и набија се

на ражањ. Бадњи дан: изјутра иду прије сунца, иду у-бадњаке. Понесе у рукавици

жита да поспе бадњак тамо ђе-ће-га-оčећи. И извади из рукавице трипут оног жи

та и пољуби бадњак и поспе га трипут житом и колко-икад море— замане да што

бољу тр"јеску од-бадњака осијече и тури у-џеп. Кад)-дође кући, дадне домаћици

да стави ђе мл"јеко. Ђе-млијеко изљева, да стоји код млијеката тријеска, да таки

кајмак буде. Очи-Божића обичај|-је да донесе увече мајка сламе у-кућу, унесе и

тури у један ћошак (Прије није било столбва него су биле синије). И она стави

ону-сламу и баци ора, купила, или љељака је набрала, и коцки шећера. Купила је

бомбона и баци ту-сламу да ми ђеца и бучемо и да проводимо то. Што год имамо

стоке и живине да нако проводимо да се дадне: кокоши— какоћемо, волови —бу

чемо, овце— блечимо. И тако све то да имадне домаћин оваца, говеди, крмади —

рокћемо. Какоћемо: кокоши носе јаја и купимо то по-слами, тражимо, обичај|-je

таки да то тако проводимо док тражимо то у-слами, купимо из)-сламе, вадимо. И

она-слама стоји очи-Божића, осване и ујутру на Божић мајка простре поњаву

по-онбј-слами и стави да једемо на-слами. Донесе — чесница се направила и од

бадњака се... чесницу би мајка правила, рано тазе воде донесе с бунара, да замије

си чесницу, закуа (ми-смо-казали: да закуа чесницу). Учесницу би стављала: од

бадњака осијече дрво отац па од)-тога она прави клин коњски да се коњи дају,

pукатку да краве музе, прави да овце, говеда, срећу и шта-ти-ја знам, паре. Све-тб

зам“јеси у-тијесто и онда кат-чесницу направи (прије-се стављб-би покојни отац

жишке на чесницу, каже: „Да видим које ће жито боље родити“. Стави на-ону-чé

сницу, на-тијесто жишке, забиљежи које-му-је шта. Овб-ми-је зоб, ово јечам,

овб-кокуруз, овб крупник. Кат-ce-испече чесница, извади-се и ондар-ђе се пепела

више уватило на-fојној-жишки, то ће му боље родити. Он-тб вардује, и гата тако

да то сије, шта ће сијат у-години. Кад ујутру исто мајка на ону-сламу, рекла сам,

стави поњаву или врећу кострeтну па се на-ото стави пита и шта је она припреми

ла да-се-једе: месо и уштипци и шта-ја знам. Шта је прије-то било: сир и кајмак и

ражањ се пекб, и онога-ражња, прије се звала заовлица. Каже: дајде да насијечем

заовлице. Тб-je-páжањ испекб за Божића, крме. Није ваљало црно крме, треба ов

цу клати. Не-ваља црно клат за Божића него севап је овцу заклат за Божић. Каже:

све се такмиче која-ће за-Божић да-се-закоље, све једна мимо-другу прол"јећу:

„ја-ћу, ја-ћу“. Севап је, каже, бравче заклат за Божића, а ко није имб, он је клао

прасе и тако би то се испеци. Ракије се донесе и ондај изјутра се мирбожи

кат-прије него-се-једе. Узме свијећу, запали тамо, устану, Богу се моле па он

да-свијећу запале и окаде и онда узме мајка и направи двије свијећице савије-и(x)

кб-у-питу. И-само-fојно гори има што-ће-запалити и тако по-двоје се мирбоже.

Прво узме отац и мајка, мирбоже се, онда се мијења: свако узима свијећу у-руку и

мијењају се тако. И измирбоже се сва чељад да би мал љубијо тако: овце јањад,

краве телад и да се чељад воле. Тб-је-такб мир Божи се вршио да-се-то воли све.

Изовеш онда полазника кога волиш, обично-би ђеца млада, момчићи: није могло

женско бит него мушки. Некоме брат, некоме пријатељ, неком комшија, ко кога
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оће. Зове полазника да му ујутру рано дође. Он донесе, полазник, у рукавици жи

та било кака: или кокуруза или зоби или шенице или шта-је имб, донесе у рукави

ци. Гледа да домаћ"на превари, да поспетијем-житом. А домаћин је рано, и дома

ћица ставили те-бадњаке, исјекли и ставили у-шпорет да горе, а прије било на ог

њишту. Мајка, знам, кад-би-наложила бадњаке и дође полазник да креше главње,

онда-удара главњу од-главњу. Колко, каже, било варница, у-брата домаћина било

новаца, колко варница, нолико у-брата домаћина било оваца, јањаца, телади, во

лбва, крава, крмади, кокошију. Све добре среће било у-овоме дому. И стави пара

на-бадњак и послије се измирбожи са свјема чељадима тај-полазник. И огрну га

поњавом, бн-ćеде на-ту-сламу, и скуWају му каву и ракију и нуде га би л шта јео.

О(н) неће, оде кући па ће доћи касније. Оде он да божићкује са-својом чељади.

Послије би се полазник преводијо. Преводи се наком-седам дана. Доводи он истб

његову породицу. Полазнику се испече колач кои-је шупаљ. Направи се колач

шупаљ и куђеља тежине, конопље или ћетена, стави у-тај-колач још чарапе или

пешкир, или марамица, кутија цигара, јабука. Наките колач, тб-је за-полазника.

Припреме се исто ко-за-славу, госте зове: преводим полазника, каже. И туј се ча

сте, пију, вечерају, каже: превео сам полазника. И то: од-Великог Божића до-Ма

лбг цијелб село се обреда, сваку вече неко преводи полазника и све иду комшије

ко коме оће. Преводе полазника, сваку вече пијанка и сијело. Сад зна се и оставит

неко и даље од-Малбг Божића. Отприлике би до Крстовдана и тако би да се пре

воде полазници, кад-je-ко стијо.

*}:

Обичај) је да се боји у црвенбјбоји највише. Онда-се бојила у накој рујики.

Рујевина се звало дрво па се то насијече рујика та па се скуа и боји се. Јаја биду

као-рујна боја, то-је ко-неранџаста боја, то-је рујика.

Јефа Крунић (1935), рођена у Доњем Дрецељу,

полуписмена, снимљено у Горњем Шепку 1996. године

Тако-ти Брки помогоше бркови

Ми-смо оца звали Ћаћа, а потљени — Брко, имб-је од-малена добре бркове.

Рано остб брез-оца, шестеро-иг било ђеце. Мајка се пошље уда за Данила Алекси

ћа, и-там било шестеро, а роде још троје, ма-букадар ђеце, прави алáмет. Да-л се

неко већ и-било удалојал-оженило, не ум"јем-ти казат, ал пуна кућа, болан! Брко

бијо најстари од-брaће, водијо о-њима рачуна ко-прави старјешина куће. Нео

клен-се научи, неко га научијо читат и писат, добро бијо писмен за-тај вакат...

У-школује-л-ишб, питаш. Кака школа, ма-бјежи, болан! И, соколе мој, дошло-му

да-јде у-војску. Ја бијо рођен, болан. Ћаћа се скроз млад оженијо. Покојна мајка

била од-њега старија девед година. Тад је у војсци била тешка дисциплина, мора

ле се слушат старјешине, ма-било и батина, ошамари те каплар, јал-наредник)

кб-ништа. И Брко оде у-војску, биће у гарду, а заборавик-ти рећи да-|j}-е-бијо пу

штијо бркове и не-стигб-иг, јал-заборавијо— не-ćећам се добро — обријат. Елем,
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стигне-ти-бну-војску, там прими све што-ти-следуе, ал-чизама немадну за-њега

броја, велка-му нога. Не-нашло-му ни-нако штркљастом, а Брко-је у младости

бијожинћели, ни правок шињела, вам-неки краткије рукава, не-стижу рукави ма

ло дуље од-лаката. Ни-капа му не-буди по-мјери, сам што-му-не-спане. И-те

би-су, причо-си-нам, једва капу нашли, кад)-си-служијо војску. А-чим-је дошла

та-нова, млада војска, одма-П(х) почну страш"т: „Виђећете-ви своије јада

кад-вам-дође Стојан.“ „Лако-вам-је док-je-Стојан) на одмору“ и све тако говори

ли. А Стојан-им бијо старјеш“на, накав млого строг, опасан до-зла Бога. Мешчи

ни да-е-бијо капетан, јал-мајбр, ма-капетан, боме. „Видимо-ми“ — вели Брко —

„да од-шњега зорта имају и-онп-каплари и наредници, ма-сви, болан!“ И тако то,

соколе мој, војска ко војска, сваки дан исто: зором на-ноге, трчи око-касарне, до

ручак па-на-вјежбање. На почетку, одма спрва — пушка, те-колко море добацит,

те-колко-јЈе тешка, те-ово, те-онб, учијо-си и-сам, знаж добро. Увече га одреде

за стражара, онб-у-однику да бидне крај-обуће и оружја, бивб-си и-ти, ваљди. За

моли наредника, каплара, неког од-њија, и дадне-му књижицу ис-које-и (x) је учи

ло о пушки. Ишчита добро и све научи, био је плао пантљив од-малена. Дан

по-дан, кадједно јутро, јуначе, фртутма! Све се разлећело по-одницима, тутњи-тб

ко-да-си-пуштијо арђелу коња, а нико ништа не-прича. Дошб Стојан! Построји

ше војску, он дође, наредник му рапортира, ал-и-бн-се стуpијо и неђе погријеши

нешта! Цикну Стојан и рече-му да-му-нешта још фали, да није ко-треба капа-ли,

опасач-ли, заборавио-сам шта-етачно било. Стаде Стојан пред-војску да-лм-ка

же што су туј дошли, шта све треба да науче и знају и све такб. Онда узе пушку и

пита војнике: те-што-ће-вам то у рукама, те-докле достиже, како се ш њоме руку

је, како се склапа, расклапа, подмазује, ма-све живбу-Бога! Пита два-три војника,

они се, болан, ваљди препали кад-бн-подвикну нако нареднику, а белhим, и

не-науч“ло још, Еле-туц-муц, горе, доље, слабо, никако. „Наредниче, сла

бо-сте-нг научили, не-ваља“—завика Стојан. „Има-л ко да зна?“ Брко-ти-се оку

ражи и рекне: „Да-ја кажем.“ „Ко-тб прича“ — викну Стојан. Брко све, ко-уш-ча

шу, ко-и-треба кад-те-прозове старјешина: војник тај и-тај, отлен и-отлен, кои

срез и све што-треба. „Изађи и узми пушку, да-вдимо шта-си научијо.“ Исту

пи-бн и издекламује ко-што-је-у-књизи записато. „Добро-је, Максиме, а што-ти

овај-војник, наредниче, није ко-треба ни обучен) ни-обувен?“ „Госпон-капета

не, нем броја за-њега.“ „Има ново ако-ce-не-мере старо наћ. Ти, Максиме, потље

дóђи код-мене.“ „Аја, боме, не-ваља, не-зове џаба никога Стојан, шта оће?“ —

препо се Брко. Уљегне потље о концуларију ђе-Стојан бели сидијо и радијо,

кад-бн-ćеди за-асталом, нешта пише. Брко одма с врата: „Господине капетане!“, а

Стојан-ће-ти њему: „Не-треба, Максиме, ништа, ćеди крај-мене.“ Те-оклен-си

тачно, те-кога имаш кот-куће, свега испита. Најпотљије-ће рећи: „Имаш, Макси

ме, добре бркове, ау-мене неће. Шта нијесам чинијо, ал— аха! Неће па неће! Калу

фијо, мазб, ал све џаба. Ево теби све што-сам ја уздурисб за-се, да-их)-гледаш

све ко-треба. Помало, ка(д)-треба, штуцуј, мажи, калуфи увече прије конака. Би

hеш обучен, ођевен, обувен и боље од|-другије, не бери бриге, добар си војник,

ал-ако-бркове упуштиш, не-иди-мина-очи, Максиме!“ „Отвори орман иза-свои

је леђа, отудије извади све-онд за-бркова што-ми-је-причо и — даде ми.“ Максим
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забељијо, нако стурен изиђе напоље, мешчини да-се-и-прекрстијо: „Шта иксáна

неће снаћ? Ohe-ми бркови ваљат, а замал-Иг. нијесам обрио.“

Добије-ти Брко свегањц ново, све како-је наредио Стојан. Жуте-се, болан,

оне-чизме ко-дукат, Максим-иг, брезбели, чисти, доћерује, глањца. Војска ко вој

ска, нарот ко народ, јеби-га! Почело се шушкад због-новије чизама у-Максима, и

тако то. Јопед-га зовне Стојан: „Максиме, ма-што-их] глањцаш, мало-иг и запр

љај, да другијем смета мање, и-мени говоре.“ Некако-се и-то саулише и све ишло

по табијату и закону.

Брко се водио прво годиште, а море-биту да-је-бијо и стотб. Младу-војску

оде. И, соколак мој, слави се двадес и друге године, слави држава тај-турски рат,

слави се, ваљди, тије-десед година отко-су-Срби ослободили Косово. И ђе главна

прослава, у Куманову! Из)-свијејединица, бива, да узму најбоље војнике, да њи

ја пошаљу не-знам ти право казат на-колко прије тога-дана у Куманово, да-они

там увјежбају како-је ишла та-борба с Турцима и све-то покажу тај дан, а доће си

ла главешина, и краљ Александар! Стојану-свом друштву удевера да иде Брко.

Дадну му све алес ново, нову пушку, сто муневерскије метака за-вјежбе. Дадну,

мој брате, и финије пара. Испрате-игна-станицу, на-воз, билеси и официри. Стиг

ну у Куманово, кад-тамо, причо-нам-је Брко, силна војска дуго, болан, вјежба.

Ваљди и-там била нека јединица, шта-ли, грме и топови с оније-брда, пушке пра

ште, уватијо се думан, ко-бајаги нешта гори. Овијем што-су-дошли не-дају прић:

ćедите и гледајте. Она-војска попадала од умора, прашњаво, ојађено, подерано,

ма пушти крају. Вуку оне-пушчуpине, једва иду, кака пјесма, каки белаји! Некол

ке евте, прича Брко, сам ćеди, лези, једи, пи, додија и-тб, није навикб икса(н)

ни-то. Дође и-тај дан! Слегб се народ, војска, дошли највиши буџовани државни,

официри, попови, владике, нема кога нема, ко није дошб. Масила Божија! Стигб

и Александар, мој брате. Поче битка. На једној страни Турци, а на-другој српска

војска. Пуцају пушке:ћа-ћа, ћа-ћа, топови, болан, гру-гру-гру, земља гори. Воду

дије навалише наши, Турци се повлаче, тако-је, ваљди, и-било кад-је била та-пра

ва битка. Смрди, болан, барут са свије страна. Они око-Александра, а-i-бн, пова

дили оне-дурбине, двогледе, вијају, гледају шта се ђе ради. Најпотље све се завр

ши, стигоше наши кб-с-фронта, салутираше, поздравише се, ижљубише се и сви

за-coфру поčедаше. Не-мереш-ти с краја у-крај софру прегледат. Направило аста

ле, ма-знаш колко-се-тб прострло, протегло низ-онб-поље. И-мп-смо вамо ćели

за-астале, пије се, једе се, до-нека доба. Јопе на-воз и — назад! Ја, збиљам, забора

вик-ти казат. Њима су там у Куманову, белђим у-некој касарни, тијем-војницима

што-су-дошли, кб-Брко што-|j}-е-стиго неоклен са стране, држали наставу, пре

давали о битки. Каже Брко: на зиду велка карта, на-њбј све исцртано и насликано,

ма-свеу-Бога. Те нбндије турски главни табор, вовди наш, ђе војвода Путник и

друге наше војсковође. Те-колко наше, колко турске војске, колко топова, све у

бобу онда све редом, отудије су напали ови, водудије други, онда: ко стиже у по

мбћ, ко се повлачи и такб — до-краја!

Бле, све се завршило, крени на-воз, а прати-ПГ музика. Јопе у-свој вагун и

војска и старјешине што-су-биле ш њима. Поп“ла војска, поп"ле и старјеш"не,

ори се пјесма. Ђе-гоћ станица, стаје воз, стаје свукуд, народ војсци додаје пиће,
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рану, туче музика, пођагди се и шенлучи. Не-ćећа се Брко ко-је од његовије први

ис-пушке опалијо, а онда су сви, јуначе мој, ко-пот-команду — сложили. Прашти,

болан, ко-на-Куманову. Испуцају сву муницију, све-оне мунéверске метке.

„Отријезнисмо-се“, вели Брко, „и онда-ме штрецну: убиће-ме Стојан. Испуцб све

метке, пуну торбу, на шенлук. Знаће они да су други изводили вјежбу. Шта-ћу

сад?“ Нијесам-ти паметан ка(д)-су они стигли, јесу-л спавали, нијесу-ли? Ма-јесу

ђавола л"јегали, и-там-иг с музиком дочекало. Еле-рано, рано изутра вичу Брку:

„Максиме, зову те у команду.“ „Готово-|j}-е, питаће ме Стојан за-метке, а њија

нема. Ја-уљегок у концуларију ђе-им-команда, она— пуна! Скором-сви они-офи

цири! Доћерали се, мој брате, све-се на-њима čáји, ćaкти се ордење на-некијем. А

велки астал преко-читаве оне-собетине, на-њему нема шта нема! Тб-је-печење,

пића какок-ти-душа оће.“ Брко стане мирно, војнички, да-се-ко-престави, а Сто

јан-ће-ти: „Максиме, сви знају ко-си, ђе си бијо и што-те зовемо. Деде да чуемо,

како је било, шта ситам чуо и видио.“ А-на-зиду иста она-карта по којој-су слу

шали о битки на Куманову, алес иста, билеси и нако голема. Има и-онај-штап да

се показује на карти. Ма-би-ти рекб да-си-y-Куманову. И узме-ти Брко они-штап

стане испрет-карте и развезе. „Ослободик се, мајку-му, одједном, не-пита-ме

Стојан за муницију, неће ме, ваљди, ни-потље питат. Весеље право, неки, боме, и

ућеиф“ли. И ја све редом што-су-нам-причали у Куманову, све от-почетка

до-краја, дуга прича, јуначе! Они, мајку-му, знаш како слушају, ма-нико

да-се-помакне с мјеста, нико да рекне ника! Погледам преко-ока: Стојан расте,

кваса! А, помози Боже, остак-ја опе жив. Још више се ослободик, окуражик-се-ja,

причам слободно, ко-да-сам-ca-своијем народом на кошевинијал-неђељом на-на

шбј Побрњачи. Кад-завршик причу, они сви кб-један запљескаше, скочи Стојан,

приђе, загрли-ме и трипут се пољубисмо. Пуне-му очи суза.“ „Јесам-ли-вам реко

тачно све? То-је тај-мој Максим, ја, ја.“ Осто Брко са-њима тај вакат, не-дали-му

да иде. Нађу гусле, а Бркоје добро умијо уз-гусле, и-тб-му бастало. Пјево ш њима

и нако, брез-гусала, с некијем запјево и романиски, бели неко бијо водуд с нашега

краја, ил-је-там службово, јади-hе-га знат, ма-весеље правб. Осто-ти мој ћаћа ду

го ш-нsима. Нит-је њега Стојан нит-ико живи пито за муницију, јок, јок. Такб-ти

Брки помогоше бркови. Ма-нијесу само бркови, спреман је ћаћа од-малије ногу

бијо, научио га живот. Да-простиж, дијете, млогијем-би било боље да-су-за-рана

остали брез-оца. Што-би-отприје стари реци: присто бијо!

На визити

Четересте имо-ја визиту. Знам, добро знам: увече оно у-дну Ендека, он

да-истом Ендегзаградили кроз-неколко. И окупо се увече и ујтру кренем на визи

ту. По-једно, једно двајестак нас уљегне, скинемо-се и-у-однику бнди и

ја-не-обраћам пажњу, нијесам-га ни-видијо никако. Ја-сам-ујишб и онда-се јопе

по-неколко издвоји тамо. Ја-ујишб, скинуо се го, скинуо и гаће бнди у-оном-од

нику и бн-виче — онај: „Дигни ногу једну, другу. Руке пружи, дигни, зини.“ Не

шта гледа: „Добар!“ Има Сава кнез, њега-ме стид. „Добар, брска артиљерија,

осамнес мјесеци.“ О(н)-није ни изговорио, а ћаћа проговори. Он-кат-проговори,
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ко-да-ме-гром удари: „Господине, њега следује кратки рок“— пошто-није распи

сано имање, а двојица. Он је служио кратки, а двојица његова браће — трећи све

ис-куће ишо на кратки рок. Двојица: Јово и Филип служили дуги рок, сад мене

следује кратки. „Њега следује кратки рок.“ — вели ћаћа. И донијо-бн књижи

це-оне, буквице се звале. „Како, де?“ И бн-показа. Онда-један) на-ме чисто дрек

ну. Раније рекли: брска, краљева гарда, е, мени мило. Сад он дрекну: „Брска арти

љерија, девет мјесеци.“ Ја-кат-сам-шчепо, кат-сам-ce-окренуо, ја-н“јесам смијо

њему за евту на-очи. А увече ја-легб да спавам раније а бн-покојној мајци виче:

„И, што-ce-застидијо, а исти ја, кат-се-скинуо. У тјелу исти ја, исто тијело,

исто.“ А ја-чуем, болан! Онда било, болан, знаш, како-је!

И-ти си, бива-дијете, служијо брску, гађо си, велиш, из-брскије топова.

Ти-кб-школац исто кратки рок. Колко-нб би, годину пуну? Ми-тб-ко-истбу?

О Марку Чичи

Марко Алексић, Марко Чича, имо сина Велемира, ја! И у-задруги ми-били,

сељачка радна задруга. Онда-дадне-се окућница па-се-покоси за-краве. А он шта

лу има, гор на-штали награда зове-се ђе-сијено стоји, ал-б|н)-носи, бн-осијеца си

кирбм и чупа. Направи кључ, зове-се кључ, дрво дреново, па чупа и носи. Кажем:

„Чича, болан, што-ce-тб мучиш? Ја-hу с Велемиром, ми-ћемо-тб превуђ за-пола

дана.“ „Хе, ви мени да просипате сијено! Каки ви и-гбвна!?“ И не-да и бн-такб-се

мучијо. Он-каже да ми просипамо, ал-он испросипа, и просипа и мучи се,

ал-бн-то-навикб и мисли да-је-то добро. Толико тај-назадлук, та-заоставштиња,

примитивизам владало, болан, у народу...

Задруга се расула, а-ja-купијо пола штале од)-задруге и сад) требам, а пи

лана дољ била пот-селом, и сад ја се договорио: Зоро бијо управни(к), Голуб)

пословођа, а ја-са-њима уриктб. „Чујте, болан, ја-морам, да-би-отплатио то, мо

рам довуђ грађу, украсhу озго от-фирме још мало и изрезат.“ И так-је почело. Е,

клинац. Озго низа-село идем, ал-дољЧичина земља на-дну и би)-не-да да-се-ву

че. Ја-ce-здоговорим с Велемиром и Велемир мене извијести кад-он-оде у-Кла

дањ понедељком. Кад у-Кладањ бн-оде, онда-ја навалим. Навучем гор, изнад-Нbe

гове њиве, мало подалеко, дости и онда тако превучем...

Косили у-Бијелој води, Задруга била. А допалоје Задружнб, дао Перо Зоран

својеiсе, анамо Станишића пола Бијеле воде. И сад-мћ косимо, далекоје уз-Бије

лу воду, боан. И-сад не-знамо ђе тачно граница и вичу неки, кажу: „Докле-ли-je

граница?“ Каже Лазар: „Ајде, болан, кака граница?! Чича-је увијек прекашбу ту

ђе.“ „Лажеш.“ „Не-лажем, један камен што-је-био, бн-је-све у зраку висијо.

По-ноћи Марко преноси там, а у-дан Матија враћа.“ А Матија-брат-му бијо,

знаш, „Лажеш.“ „Не-лажем.“ А мене-бн дира: „Хе, Алексић један те води, а други

те гони, они-ће тебе сломит.“ А Марко ишб први,ја за-њим, а за-млбм Збро. Коби

личицу једну имбЧича, припео-је там. Док-бн завика, Лазар га, бели, ражљутијо:

„Fа, цо, цо“. Оде Чича! Реко-ја одма Лазару: „Лазаре, од-мене имаш час у-Кла

дањ кат-сиђемо, оћера га с леђа моије, скину га.“...
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Коференција код-Збрине куће, па-онб-било педесет четврте, мислим, криза

била, издало сијено и треба-да-се лисници крешу, да-то смије се, шта-ја знам, за

стоке. Не-би-л се некако издеверало и живо остало у кризи, знаш. И Кемо дошб,

Кéмо Алиловић. Он је бијо секретар комитета, бн-је-оздби(з)-Спрече, од Грача

нице неокле, не-знам од-Градачца, и говори на тврдо ча, док муслимани код-нас

на ће, сви говоре ћа. И б(н)-нешта причо, а Чича „Такб-је, дијете, негди прије до

шло, спремили неко Балинче, матер-му његову, све лаже. Тб-што-ти кажеш, свеје

тако.“ Еле-Кемо тамо негди оде, одведоше-га, остадoсмо ми сâми и ја реко: „Чи

ча, ти-оде у затвор, бн-је-муслиман.“ „Лажеш.“ „Не-лажем, болан, бн-је-Кемо.“

„Ј...[м)-му матер, нека-самј-му рекб, што српски говори, што-је српске чарапе

обуо?“ А неко-му дао чарапе са ранфом, јесен већ, веђ зима. И бн-касније,

бн-ce-не-каје: „Нека- са{м)-му рекб, мене закон) не-качи, ја-сам стар.“

Приказивање

Тривкова кућурина она-нбнди, ђе-нб-Душаново, онб-Десино, па онди су

Милетићи. Они су страшиви, све би причали да-се-приказује. Чим сунце преćене,

не-смије нико наиђе нудије — аха! А Сава једном наишб, бијо млад, вриједан бијо

Сава, ал-Џаба, страшив! И како ишб, о-том) мислијо, знаш, и полако преко-ока

погледа: прамен косе вамо. Он-мислијо: ево га! И б|н)-није могб досетит се, не

го-стуштијо, он-је, колко-је-гођ жив могб, трчби кад-je-на-праг улетијо, сам абу

шим“це и пао у-кућу там. Пао абушим"це, потрбушке пао. Водбм га разатирали,

дозивали га. Шта-ти-је стра?!

Вожња балвана

Мéо бијо тракториста, бијо Родуља, бијо Есед Рустем, а у-њег онај-велики

трактор, способан-бн, Мéо. И ми возимо одоздб, а мени долазијо Пашић, Сифо,

налазили ме у средјарка, у врjapка гор, притуга да-се-вози, не-иде добро, а треба

ју-им балвани. И сад горе ми-смо тешко с воловима, узак јарак, а Мео мени се жа

лијо. Треба ића да полаже возачки, а нема пара. „Ако-не-частим, нећу моћи поло

жит.“ А-ja-њега питам: „Добро, Мео, смијеш-ли-ти остатова-два дана“ — субота

и недеља— „па-ћеш-ти-имат, ја-ћу-теби дат.“ „Ј...-те Бог“— бн-је-кроз-нбзгово

ријо — „како не-смијем. Смијем, болан“ E, ајде, Марко и ја заједно, у кумпани

ји-ми радимо. Два пара волбва и кренемо-ми гор и— он. Е, Родуља није имо трак

тор, већ-он бијо помоћник) код-нега. И Родyља дошби: оплети, ошини, ошини,

извукли дости. Други дан дошб Есед, становали кот-Стоје покојне. Онда-у-њек

трактор мањи, мали и Есет кренуо, и-бн О(н)-не-зна о-чему-се ради. Мени Мео

пријети да-не-би Еседу казби-да-му-не-би шта дао. Кад-извукли, знаш колко! Е,

já-сконтб. има толко кубика, пола њему, пола нама и таман и било, тб-недеља би

ла, завршили. Ракију носимо, сувог меса, иč! „Мео, ујутру ти ћеш на посб, ја ћу

поћ с воловима, ти немој ништа. Ујутру донио-ја јопе литрењачу, донијо меса и

донијо паре и њему даднем. Људи божи, мешчини тридесет иљада, све-ми-сечи

ни, не-знам. Он-сам што-није пао у-несвијес кад-је-видијо паре. И касније-ми ка
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же: „Ја-сам сумљб, а шта-ћу-им? Не-смијем казат, не-смијем-те тужит, не-сми

јем-ти ништа.“ Реко-ја њему: „Магарчино, нијеси-ти мене познавб.“ „Јесам-те по

знаво, ал ради-се о већој своти.“ Ја-и-Еседу дам пет башка од-нега, пет иљада. Ех,

Бсет сретан „То-ти-је на час, ал-немој казиват Мéи.“ И касније тај-Méо, увијек је

то спомињб и увијек-ми нудијо да-ми-довуче кокуруза окле с камијоном, уви

јек-ми-је признавб то. Ми возимо и негди балван запне, тежак, не-меремо с волови

ма. Ја-увече пред-мрак њему, тако и-тако: „Чуеш, мореш-ли?“ „Ђе?“ „Туј и-ту,

ја-hу с тобом.“ „Ајде.“ Шљудима се увијек могло, а Мéо Урић је бијо људина!

м w w м - ““

Узак поток, волови не-могу с коњ"ма

Наредили не-знам који одјел, тб-је-горе Амзић, Амзић се зове, поток

пот-Кулу, и наредили добро. Одјел је гор далеко, ал-има балвана одма на устима.

И ја и Марко и њи једно десет парије коња било, И договор"ли се да-долазимо

ујутру тадај и тадај, да-не-би неко забрљо, да-не-би ко прије комад узб, све би би

ло бош. И дођемо, састанемо се фино, неко је први дошо, наложијо ватру. Зима,

снијек помали, ваљда прољеће већ. И разормају они оне-коње и деде, мајчин си

не, крени. Ошини, ошини, нека страна, бн-закује, балван се заваља, а он — јеха,

искује. И-кад-било да поднимо, иза-подне прошло, и сад)-ти — зна се шта је ко

довукб, биљежи се. Онда-они нешта међу-се: ко је више. Каже Витлић: „Ћуј, hac

волујарима, волујарима ћас, а ниједнок се вас не-бојим.“ И неколко дана возили

док-је-било онуда, а гор касније дође у поток, узак поток, волови не-могу с коњи

ма. Ми по-онбј-страни купимо. Реко-ја Марку: „Ми капитулирасмо.“ Ја-бијо

сконтб да-ce-ca-њима споразумимо па-да-навлачимо на поток, с неким се удру

жим, а да он вози потоком, тако, друкчије не-мере, кад изби Есед „Ајде вам.“

„Шта-је?“ „Знаш шта-је. Имају таму-Буковици балвани, остало је доста, возили

су Вучинићани, капитулирали, возили трактори, разбили се и они, шта-ја знам, ни

јесу могли нешта. Би-л-ви могли?“ Каже Марко, зна-бн боље: „Би.“ И, богами,

добро, добро прођосмо тамо, јез било опасно, ал-таман дошли там ђе најбоље,

ђе-има цјелине, иčђераше-нас. Долазе њиови коњи, трактори, шта-ли, али-спа

сио-нас-је онди.

“

Čекло се све: и дрва и балвани, већином дрва. Ја-онда купијо земљу, немам

динара. Ови оду, аја-останем до-по ноћи, одем још један пут, мјесечина. И двапут

одем до-по ноћи гори на вр, под-Малу Кулу. Ваља зарадит, нема ниокле дође сла

ке стране, само леђима. Ваја, уда, рани волове, ја-дођем, пао, ујтру у расвитак)

крећеш.

Тешко је бит Србин

Кот-куће-ја бијо. Наша кућа била на-онбј-старб теститам на-Ендеку сама.

И орб-сам тај-дан с воловима, сломијо сам плуг. Крчевина, оно-пањеви, кат-поче

ше камијони, неколко камијона. И изиђем гор кући, кад-они траже воде. Имал во
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де, заставили кола. Питају мене: „Јеси-л служијо војску?“ „Нијесам.“ „Јеси ли

узет, јеси-л Србин!?“ „Јесам.“ Официр, а-ja-caм-официра слабо виђо. Каже: „Те

шко је бит Србин.“ И онда они оступају и мене питају, карту узели — по-карти:

„Ђе Олово, колко има?“ Кажем-ја: туј и туј. „А даље, до-Сарајева?“ Реко: „Гор

не-знам. „А пут је-л-овакав и-гор?“ „Гор нема пута.“ „Како нема, ево у-карти.“

„Нема.“ „Шта је то сад?“ „Прављен је пут, ис-Кладња је пошбједан километар у

Кршеве и туј се стало.“ А б|н)-нацртан у карти, да-је-направљен до Сарајева, љу

ди појели. Каже ми један од-оније-војника: „Брацо, ај-ти с нама, право идемо

на-Равну гору и отле почињемо наново.“ Шта-му-је Равна гора? И Реља ишб, до

нијо воде оздб, далеко вода. И онда видим-ја шта-је. Не-веле они да бјеже, видим,

нисам луд, да-је-тб-оступање. Реља отишб с кобилицом у-млин да догна брашна и

дољ ишб, ка(д)-дољу-Вратн"цама са ђипом луксузна кола. Неки возијо официр и

бн-га-зауставља: „Ђе идеш?“ Реља му казб. „Ђе-ти-је кућа?“ „Ево је гор.“ „Ре

ци-ти мени колко има овле на Караулу?“ С картом гледа, има карту. Реља му казб

и-тб. „Да-ми-изнесеш ствари с коњем до-на-брдо и ти се врати. Имаш ли коње,

волове, закачите и ова-кола, одвезите негди, оставите. Ако-дођем, наград“ћу вас, а

ако-не-дбђем— џаба-вам, ваша су.“ И Реља изнијо њега гор на Караулу и вратијо

се низа-Стоборје и дољ колима, кад-веђ дошли неки ис-Кладња младићи, двојица,

да оперишу, и неке кошуље узели. Он-са-њима туј се потукб Реља, и нешта-им

отео, нешта они и однијели. И отишо, догно брашно оздби дошо кући и каже: та

ко и тако. Волове увати пред-мрак сами, мрак већ и— дољ! Скупи-се, болан, ску

пи-се, десетеро има-нас и дољ. Она-кола стоје. Волове окренем, ланац пружим,

волове запрегнем да возе. Возе они, али-никако, да-си-Бог, неће право да иде:

ђа-десно, ђа-лијево. Волови возе право, ал-оно скреће. А Милован, Милован ал

чак, Милован каже: „Ја ћу.“ Нешта на Пијеску радијо и гор камијони товарили

балване па-бн-ваљда гледб како-ce-тб ради, јади-му-га знали! Каже: давали-му,

ал-б|н)-не-зна. Он-ујишб да управља, једино је свјетло нашо, упалио-је,

ал-не-умије да управља. И-так-ишли-смо кроз-онб-грање, нешта пуче. Реко, бо

гами, исплодира нешта. Кад-јож два три пута, оно пушка оздо, болан, исплодир

ка. Бјеште, бјеште, гони у-Бога и камијбн! Волови, све оста. И бјежи гор, истрча

ли ко-луди на-Ендек. Кад-нем Раје покојнбг. А имо-бн једно четрнез година.

Кад-ону-Мрки камен управијо и ондар-изби и-бн. Дођемо кући, кућа била на-бр

ду на-Ендеку, и покојној мајци кажемо. „Па-ђе-су-вам волови, јадна-вам) мај

ка?“ „Остали, бона.“ Oће она да иде, оћу и-ја. „Неш-ти.“ — каже она. Како-hу-ја

њу пуштит саму? Она крене и-ја-све за-њбм. Она мене не-види, а ја-полако и

кат-смо-били близу, ја-jбј-се-укажем. Она на-ме ишаретом — да-се-вратим. „Не

ћу, бона.“ Приђемо полако, волови стоје, преживају, свјетло гори, ништа! При

ђем воловима, ланац откачим, замотам га, бјежи кући. Ујтру ураним у-зору, још

није свануло. Дољ, кад!-дољ, кад-нема камијонч“ћа. Касније кат-смо-дољ прола

зили, дољу-дну Мустафе Абиба њиве у-оном-потоку, онде скренут у поток и за

трпан грањем. Касније шта-је ш-нега било, нико не-зна. Углавном, ја-сам први

на срезу имб кола, само укратко.
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Све освета

Тије-Авдибеговића било дости браће и уз-рату партизанима: једни отишли

у партизане,једни остали у легији. Феимједан бијо у полицији и отишбу партиза

не и имб у полицији рвацкој, имбонај-пикавац, шмајсер онај-рваски, и однијо-га

у партизане. Прешбу партизане и однијо га. И напали, одредбијо у Кладњу, и на

пали, нападну-их] Кладањâци и погине он, убију га. Убијо га један Бушевац

Исмет, а, такб-су причали после међу-ce, Ахмет Мујић из-Братељевића тај-шмај

сер узме и касније пркосијо. Све озго кад-иде — пуца, кад-иде из-Братељевића ис

пот-Плаовић онуда. Браћа се здоговоре. И оженијо-се-бн, дошо, оће да-се-вјенча

тај-Ахмет Мујић и бнди на чаршији сијо у кафану Мује Мешковића, ђе-нб-касни

је била Зема, онди. И онај-шмајсер ставијо на-стб, на-њега-се наслонијо и заспо,

пјан. А ови — Сејфо и Ибро (онај-Ибро што-је-био налик на амиџу Јову,

тб-је-отац од-онога-Шемсе што-радијо у-општини) и здоговоре-се и с ножевима,

онај-један озгбу-врат, други не-знам ђе и убију га и узму шмајсер и изиђу и на

тегну и рекну: „Нек-нама не прилази нико, ми-убијамо све ко пође на-нас.“ И из

вуку се, ćћели у партизане, ал-не-могу да прођу отуда с оне стране. Изишли гор

на-Плаовиће и онда оду гор у Пауч и гор неки доносијо-им рану и неког натуре

младића. Он-им доносио и рекну-му „Кад-будеждао да једу, онда узми шмајсер,

превари, кажи: „Како-Војвб-пуца?“ И он так урадијо. Они јели, бн-кб-ђоја миритб

и обадвојицу убије. И после убију њега, на-знам ко. Касније изгинуло једно десе

теро све с тијем-шмајсером, све освета.

Струну намјеćha

Увијек) кат-се-постројава и некуд иде, оније-кукавица има па-каже

да-je-нешто болесан, да-не-мере. А мене стомак реже, ма-нећу, боан, не-подно

си-мито да-ја-кажем да-ме-оставе, аха! Кренемо, там кат-смо-дошли, мене забо

љело, струнијо се. И там кат-смо-били кот-Пон“јерке, нем, оћу да умрем. Јој, бо

лови! Кот-коморе останем онди и Шабан Чамџић кот-коморе. Помислим:

ако-Турци избију, и-бн-ће-ме са-њима. И не избише, срећом. Некије аљинчина и

дека и нешта, завијо се. И дођем, и касније дођем у једну кућу, један стари

да-ми-намјести струњу. И нештаје гњавијо за-плећком. „Лези!“ Ја-легб, она-вру

ћа соба нека-помала. Јој, ја-сам-заспо, ма-како! Кад)-сам-се пробудијо, није-ми

ништа. Нешта-ми помогб, гњавијо за-плећком, струњу намјеćћа, каже.

Oћерб двије, а ви имате сам једну

Ми-пожурили и — у Ћетојевиће. Ја-знам да у-мене тетак негди, у-некој му

слиманској кући. Ја-бијо неки водник и ја-пожури, пожури и питам ђе-су. Ту-je,

нађок! Ја-у-кућу, а Деса, нак цурица била, имала осамнес) сигурно, оно се забун

дало, господе Боже. „Добро-јутро.“ Она: „Добро-јутро.“ „Десо, ббна, јес-то-ти?“

Она кад-виђе мене, окрену-се. „Реци-ми ђе тетка?“ „от“шла у Сарајево.“ „А те

таг ђе?“ „Ohерб на Вучију Луку, отишб с кравама.“ Е добро-је, драго мени:

нек-иде. Петар и Неђо у-шуми— „Чујеж, бона“— не-могу-ја јопе на-се преузимат
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млого, ја-кажем: „Требају доћ, ја гарантујем, неће-им ништа бит.“ И-так-ја

ca-њбм, кад-вичу неки: „Брже, брже водник првог вода.“ Гор се неко показб

на-брду, четници били, ја-шта-cy. Ја-воду стријелце и гор, там-вам, нем никога

нигди. И озго нак“ у стријелцу низ-једну шуму и доље кад)-дољу једној њиви

кб-вашер, нарот се збијо, побјегло от-партизана по ноћи с малом. У: један стари

заоврљо шал, исти тетак! Јес, није, јез богами! „Добро-јутро.“ „Добро-јутро.“

„Здраво, тетак,“ „Здраво.“ „Шта-је, оклетују“ „Ето, с кравама.“ „Па, ђе-су-ти?“

„Ето-иктам.“ Одем-ја вам овијем-своијем и кажем: „Чујте, имам тетку води, оче

ву сестру, ево-јој чоека бвди, има краве.“ „Има-л сина у-шуми?“ „Има, јеби га,

доће. Има двије краве, дај да-му-једну пустим.“ „Добро, реци му нек-издвоји

па-нек-ićћера, нег-бјежи ш-нsом.“ И-ja-њему: „Тета(к), која-ти-је боља?“ „Оба

двије.“ Загула онај-Мулалучан"н затандpчени! Кажем-ја њему: „Изабери ко

ја-ти-је боља па-полако исћерај, тамо иčђерај, па-касније борићемо се за-другу.“

Њему драго. Еле, бн-њу иčћера кад-једна жена зацикта, ко жентурина, од Ајдано

вића, од Лазаревића: „Па-ја, у-њега два сина у-четницима, а краву му дали. У-ме

не дијете, одвели га.“ Пропало-ми све, не-мере ни тетку крава. Оћераше и његове,

све џаба би. И после нашли су једну негди у Сарајевском пољу, једну нашли, и

вратили-су-је путем власти, вратили-је. Добре краве имбтетак, нема шта! И на

основу тога Деса се пошље шал"ла. Долазила, а и чула да-ми-имамо сам једну

краву. Куповала се, болан, земља, није се имало окле платит. И на основу тога Де

са викала Ваји: „Неђо од-нас оћерб двије, а ти-једну имаш.“

Ха, Милане, пиле от-сокола

Овћ-Алексићи из-дбњек села нијесу велка својад з-Даниловићима, с тијем

Алексићима. Њија, ове-Даниловиће зову и Шабановићи, тако пише и-у-некијем

књигама у-општини. Тако је, напоме, у катастеру, и-ти-си-тб, Слобо, причо Ви

дијо си кат-си-fо)нб-бдб по-селима и записивб те-ријечи старе. Оклен-им сад и

Шабановићи? Даниловог оца, тога-Милана звали су и Шабан, Шабаца. Он је, ју

наче мој, трчб под)-турскијем именом, трчб кб-Шабан. Е, они-су, ти-Данилови

Алексићи, а Милан-му-је, тај-Шабан што-се-прозво тако, живљели на Грацу,

на-Дрецељу. И, знало се да-е-Милан бијо брз, да-му-нико жив тадај није бијо ра

ван. А неки јачи Турчин, муслиман у-неком селу, мешчини у Лишцима, женијо

сина и — биће трка, ова-пјешачка трка. Енеокле, из далека, боме, ко-да-од-Рога

тице било, закажу трку, поруче-им да-се-добро спреме и они, јал-да-им-преду,

ваљда, ко-бајаги, гаће и кошуљу. Ови вам немају брсца међу-собом, нем ко да тр

чи. Шта-ће, ку(д)-ће, нака нена-им реци: „Има, ал-није наш.“ „Ђе има, кои-je,

оклен је, забога?“ „Има на-Дрецељу, на Грацу Милан, он би могб, да-нико не-ме

ре, он море.“ Добро, по ноћи сеиза с коњем и- праваз Дрецељ! По-ноћи

да-ce-не-види. „Милане, так-и-так, море-л'?“ „Море, могу.“ „Оћеш ли, брате ро

ђени, помоћ?“ „Оћу.“ Таман, ево саламета. Милана по ноћи доведу и дадну-га не

кбј нéни, ваљди тој-истој, да-га-она спреми, соколе мој, за-трке. Причали-су

да-je-бн лежо на накој зиданој земљеној пећи, да-му-јЈе-давато највише да једе

слатку погачу, погачу с медом и да пије киселб млијеко. Јади га знали, тако се
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прича. Ја, мал да-заборавим! По ноћи, по мраку бн-је одб по авлии, наке му бука

гије дало и, бар тако се причало, билеси и камења на-то притандаре да тако ода,

да-му-је-бива, што теже, шта-ли? Рачуна кад-му-све то скине, да ће онда бит

још лакши и бржи, белhим је тако контало, јеби-га! Дан по-дан, дође и-та-свадба,

весеље и — трка! Нарот-се начетијо, једва чека да-вди шта-ће бит, ко-ће утећ.

Отудије иду, стижу ти што-пријете да имају брсца, Сејфо се звао и бијо, боан, ви

сок, неђе око-два метра. А Милан раста ниска, ал-онт-ширац! Они отудије ка

ко-прилазе ближе, већ и пушке избацују, шенлуче, ко-веле, знају већ трка је на

ша! Еле, трка сам да почне. Стало-иг неколко наћизу, оклен-ће полеhет, гледају,

гледају, гледа народ, нико не-зна окле се овај мала туј створи, не познају

они-мјеćћани Милана. Ја, а питају ови-што-чикају, што-су-здоговор"ли трку и

све-тб: „Ђе-вам-је тај-Шабан?“ „Ево га, то-јје.“ „Мога-ми дина, ја-ћу таког јед

нбг у зубима носит, а с једн”јем се такијем лећет“, каже Сејфо. „Сам-ти, Сејфо,

своје, не-мрзне спрва ноћи“, један-ће-ти од-овије, знаш. Ко-вели, прво-ти скочи

па онда какоћи! И полете они отуд је, далеко, болан, има, и-брда, узбрдо, а има

и-њија у почетку подости. Ал-убрзо-ce-то осуло, остали само Сејфо и Шабан.

„Ха Сејфо, ха Шабане, ха Сејфо, ха Шабане“, Сејфини спрва припуцаше

па-и-престаше. Брзо Сејфо видијо да-нема шале са Шабаном. Он-притуљи, при

дода, ал-Шабан уж-њега ко-керче, сам стриже. Колко гоћ Сејфб дода, Шабан

уза-њга. Нема још млого, Сејфи, а бели и Шабану, душа у носу. Види овај наку

рупу на путу, наведи Шабана туда и лактом га — у-рупу! Шабан посрне, а Сејфо

стушти колко-гођ море. Виђели ови из-народа шта-lјје било, близу су они, болан,

и криво домаћијем. „Ха Сејфо, ха Шабане, ха Сејфо“, Шабан се брзо довранисб,

полети, ко-муња сине порет-Сејфе, оста Сејфо. А док-се-Шабан искобељб из-ру

пе и полетијо, једном се омакне па викне: „Ха, Милане, пиле от-сокола.“ „Шта,

зар-Милан, зар-Вла?“, питају неки. „Влапа шта, наш је, и нек-је Вла.“ Њима Сеј

фо додијб, поручивали, фалили се, чикали. И остаде Шабан, ати-од-нега Алекси

ћи се прозвали Шабановићи. Не-љуте-се они, а што-да-се љуте? Такб-им пише и у

катастеру, гледб си и-сам. А спремни су, нема шта, били увијек. Милановје Дани

ло, што-ce-pвб з-Гицом у-Кладњу. Данило се није бојб међеда, шта-ти мислиш,

кака-је то снага била?! Данилови синови, болан, ма-не-питај. Лазар се туријо на

ђеда Милана. Мешчини да-је-четерес трка однијо, само-му утекб Циган Шéљо. А

кажу да-му-је-отац, тај-Данило, говоријо да-ce-не-трчи с Фирауном. Спреман је

бијо и Милош, полубрат Лазарев, а и Бркин. Вриједан је посебно бијо Милан Да

нилов, отац овога-Миленка, што-је-живијо на-Старичу.

Не-пуxћај, Дан“ло!

Ови-Алексићи овдашњи, ови-Даниловићи на ремеској су земљи. Туј-ти-je

бијо Лука Ремета, звани Ћико, и немо друге ђеце вам-ćћер Бјелу. Била, напоме,

плао вриједна, ко-мушко јака. Немајућ мушке ђеце и више чељади, а имање вел

ко, добро, доведе зГорњег Дрецеља, са Граца, у најам Данила, сина тог-Милана,

тога-Шабана, што-сам-ти-и-ја причо, а чуо си и-прије, брезбели, за-њија. Види
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Ћико да има правог, добрбГ најамлика, заволи-гакб-сина. А Данило, болан, међа

o(д)-чоека! Потље-he-ce и ожени(т) туј, дао му Ћико ćheр, знаш.

Кад-оно оће белај, бане-ти у-Кладањ накав Гицо, шокац оздбљ од-Живини

ца, ако-н“јесам посефијо, а, боме, нијесам. Гицобијо голем, болан, висок и рво се

добро, и он-ти, како се тог вакта говорило — затвори чаршију. Натуријо намет на

дуњалук, рекли би стари људи. Иде Гицо чаршијом и буче, изазива на мејдан; има

л ко да-би-се-смијо порват. Неки се и нагонили, све-бн-то побацб ко-торбе. И ода

он од-меaнe дo-меане, пије џабе на-конто њиов, на рачун чаршије. Они-стари љу

ди, виђении Кладњаци, међу-се: „Море-л се овоме-таксирату како доакат?

Има-л, аман јараби, вудан инсâна да-нам-скине балту с врата?“ Док-један,

бел-боље познавб Ковачићане, заучини: „Има на Коваћићима у-Ћике Ремете је

дан вриједан млади ћоек, ал-му-Ћико не-дамаћи никуд, ћува га, боји-се да-га-шта

хрђаво ђе не-стрефи. Нејма силе да-га-пуxћи да-ce-хрве, јок вала.“ „Ћујте, ба,

да-напишемо да-га-баве у-општину рај-државније ствари, хе-да-би дошб у ћар

шију.“ Так и учине, добију гор наку цедуљу, шта-л, и Дође Данило. Кажу му

што-га баве у-Кладањ и упитаће-га: „Моремо-л-се хајpу надат, би-л-се огледб

з-Гицом? Ми-међу-Турцима у ћаршии нејмамо њему, брте-равна. Кијамет нани

шб, нејма му краја.“ „А ђе-вам-је тај-важ Гицо?“ „Сад)-ће нанић, ено-га у бир

тии, пије.“ „Ако-наниђе брзо, порваћемо се.“ Избије Гицо и кажу-му да-и-они

имају рвача. Рвање на ћуприи, ćећаш-се оне-камене ћуприје на-срет чаршије!

Простре се, потом-старбмадету, слама по ћуприиђе-ће-ce-они огледат. Е,јез-ђа

вола, Дан"ло низак, а Гицо млого, млого виши, никако да се љуцки, правилно

уфате. Најпотље кажу: како ко кога сподбије, друкчије не-мере. И, јуначе мој,

спрва Гицо незгодно подувати Данила, ал-га-не-могне оборит. Данило се некако

извучетуј, изамеље се, стане на-своје ноге ко-треба, искобеља-се из-Гициније ша

ка. Укопб-се Данило, болан, у-мјесту, види Гицо на-шта-е налетијо. Ма-не-мере

га с мјеста помаћ, ма-ни-макац! Шта-ће, ку(д)-ће, том-се јаду шокац није надб.

Брже-боље десн"јем палцом за Данилов свитњак, прекине га, не-би-л-га како за

бавијо око-гаћа, да-га-помете, тако превари и обори. Данило да згули гаће низ-но

ге, а они-људи около виђели шта учини Гицо па — из-гласа: „Не-пуxћај, Данило,

брате рођени, што-y-тебе то-и-y-нас.“ И мој-ти Данило ćћера некако гаће низ-но

ге и Гицу издигне č-ћуприје у Дрињачу. Шокац се мало, белђим, и ошамути,

ал-дође себи и оће још једном. Порву се јопет, ал-га-Данило сад за-час посла ити

пода-се. Еле, они Данила на-pуке и у дућан, те-купи свегањц ново. Онда у бирти

ју да пију и мезе, часте-га, напоме, добро. Међу-се Кладњаци причају: „Шућур

Алаху и нашем Данилу, па-ћојк јопе море душом дахнут.“

Неђе после, мореш мислит, полети тај-исти-Гицо, ваљда у Живин"цама,

у-Тузли, ђе-ли, причали су људи, с ножом на Данила. Овај-му шчепа руку, уврне

је и нож испадне. Ништа-му није Данило. Они-су-се, пошље свега, на конту тога,

чак и побратимили, били добријарани. И ај-ти, болан, буди кадија народу. Ко-је

могб бијелом свијету уредоват? Шта-ти-је народ, ј...-ти народ!
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Рекб-сам-ти, а и-сам знаж, да је Данило биоја(к) кб-земља. Бијо са синовима

гор неђе на раду и враћали се преко-Карауле кући. З Данилом били Лазар и Ми

лош. Čели у кафани, попили пиће, кад-нанеси ђаво некога што-воли да-се-вуче

куке. Закуче велке прсте десне руке па-ко-е јачи. И-Лазар, и-Милош ућерезни,

болан, оба-се нагонили, ал-слаби за-онога. Њима криво, Данило ćеди и шути.

Кад!-he-они поћ, заупитаће Данило: „Који-ојно-оће куке?“ Онога ђаво заоглави

и бн-устане. Дан"ло га увати и поведе за-собом ко-јуне за-приузу. Онај-се увати

за астал, астал преврни, на-вратима за ону-баскију, одвали је па-за-Данилом те

стом. Водијо га далеко дољ, до-испот-Кусине букве и туј-га пушти. Дуго му прст

модар бијо. Није шални посб Данилу у-руке

О Ибри Механовићу

Мали-си-ти бијо да пантиш Ибру Меановића, а о-њему су остале приче и

приче, ко-ни-о-коме. Ибро, боа, свјески чоек, свашта радијо у животу, а сва

шта-га, боме, и стизало и сналазило. Шта-сам све ја за-то вакта, док-је-палијо кре

чане под-Росуљама и на-Ендеку, од-њега чуо! Он-ти-je-оздбис-Криваје, ни

же-Олова, прије рата имо пилану своју. Оклен, како, нисам паметан, ал-знам

да-су од-нека три чешка гатеразарезање балванаИбри допала два. Ишб-му посб,

умијо ш-људима, ма-загембИбро, ко-је ко-он? А посебно добро живијо са-Срби

ма тамошњијем. И шта ће се десит” На изборима за пријеćедника среза Ибро до

бије, побиједи чувеног Јамака, онога-Јамаковића из-Олова, из Оловскије Луку,

оклен-ли-бн би? За Ибру, белђим, гласали Срби, уж-њија још понеко од његовије

и— побједа! И таман кад-je-Ибри било све ко-треба, све потабијату— избије рат.

Види Меановић да-ce-капа окренула наопако, да никако неће бит по његовом.

Рваска држава и-није никака држава, а партизани праве нeшта ново, ђе-ће-сви

имати једнако, ђе-ће-сви бит исти. Изгори и пилана, све елаћ бидне, ал-Ибро са

чува главу. Ја, мал не-заборавик! Иброје симпатисб четнике, годило-му да бидне

ко-и-прије, ко-прије рата, да-му-ради пилана, да живи ко-је-бијо навикб. Било-је

како-је-било, ни старе Југославије ни Ибрине пилане, ал-мора се живљет. И

Ибро-ти-је и живијо назбршто-ce-каже. Ново, нову власт никако није мирисб, а и

како би, јадан) не-бијо!? Волијо да попије, у ракији лане коју, осује некбг од-гла

вешина па мало и у затвор оде. Срећа његова те-једини у крају знао да пали креча

не, да прави креч. Иза-онога рата није ко-сад, имаш цименат, имаш ово, имаш

оно, ако-имаш пара, лако је кућу правит. Онда ниђе ништа, све рат поијо, а не-ме

ре се ни-у-другијем државама набављат, и-там све спржило. Нема млива, једи зе

ље, ал-брес-креча — ништа! Рат нијесу, бели, преживљели ни-сви што-су-знали

око-кречане. Еле, зна и Ибро да-је-потребит, а и влаз-га трпи што-млоге не-би.

Нема више пилане ни онога-старога ратлука, ал-живо се, жива глава на-рамену,

ш-људ"ма си па-деверај некако.

Задруга се у-нас у селу, на-нашијем Ковачићима, формирала. Ја у-задрузи, а

Ибро, на-ватри изгоријо, баштога вакта пали кречане испод-Росуља и пот-кршом

на-Ендеку, све изнад-наше куће, скроз близу, болан. Виђамо се скором свакбг да

на, дабет кад-je-y-Ендеку радијо. Питамо се, попушимо по цигару, попијемо по
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некад и ракију кат-стигнемо, ка(д)-доколимо. Пије Ибро пол"јепо, немај-ти бриге.

Да-вдиш-ти моије великије јада с Ибрбм. Свашта-бн мене у-Бога пита око-задруге.

те-ко-вам је там главни, те-колко дана радите, колко-си трудодана зарадијо досле,

те-колко имате оваца, те-колко имате говеди, ко-Иx) чува, нем шта не-пита.

Он-пита и-онб што-зна, подјебае Ибро, прави се да-не-зна. ПрошбИбро живот, ви

ди шта-га чека до-краја живота, а ко-y-вјечитом календару види доклен-ће и-наша

задруга. Са-млбм је скроз) слободан, зна да-сам-у-партии, ал-комотно прича

што-свагди не-би смијо. Биле оне-цигаре с петокраком на крају што-иде у-уста.

Ја-неотице, ко жури-се, окренем цигару наопако, а бн-виђе „То, то, тако и-треба

пушит, нек-онб-гóвно прво изгори.“ „Немој, Ибро“, молим-га, није ни згодно, чуће

још неко па белај. „Неш-ти мене пријавид, знам-ја. Знају они мене кб-и-ја њиха,

ал-требам-им. Да-Ибро не-зна о крећу, давно-би они Ибру халакнули. Отишб би

Ибро на хаирет.“ У праву-је и Ибро. Креч потребни и пречи од-љеба.

Ибро никад није трошијо заитин, сам) масло. „Да заитин има кувета, не-би

власи на-њему свој ћасни пост постали. Нек-њега троши сјеротиња, Ибро неће,

a-јок!“ Питам-га-ја ујтру, ил-у-дан кад)-ce-cретимо, како-је, шта-ради? „Никако,

не-радим, мућим се, мући се Ибро.“ Научио Иброjoш-отприје па мало-мало, сва

ке друге ил-треће евте, коље јање. Ћеифа Ибро, јуначе! Обријан, измивен,

пред-њим флаша, ту-е и цигара, бн-гули јање. Ја-наниђем, а Ибро-ће-ти: „Оди,

комшија, сад Ибро ради, ово је посб.“

Једнога дана зове мене Ибро да-ми-нешта исприча. Мили Боже, шта-л-je-тб

било, шта-ћу сат чут? И поче да прича. Слушб и слушб на-више мјеста како-ćету

ју народ: „Чувајте се реакције“. „Најопаснија-е реакција“ и све тако. Не-зна он

шта-је реакција, а не-мере, неће, да-се-понижаје и да пита те-што-говоре, те-фа

кине што-је-испливало па-сад влада и суди, а он-им за Бајрам, за-сретнога вакта,

рај-севапа, давб понеки динар. Не-да-му понос, а не-зна шта-је реакција. Чисто

сумљам да-не-зна, вам-изводи, циркуза. Еле, имб посла у Сарајеву, а и добарја

ран, школован, мешчини адвокат јал-тако нешта, тамо живи и ради. И мој-ти

Ибро запуца максус томе јарану на каву и да-му-објасни шта-е реакција. Тај чо

ек-му, то што-он, дал-бајаги, дал-стварно није знао, фино растабири и о реакцији

и класном непријатељу, о-тијем стварима. „Како-ћу-се, болан, ћуват от-самога

себе? Па-ja-caм та реакција и тај-куpћеви класни непријатељ.“

Причo-сам-ти: мало-мало, Ибро се напије, сује данашњицу и главне буџова

не, па-га-затворе по-неколка дана. Зна-бн шта треба понијет уза-ce:ћебе, порцију,

кашику. И једном ус-каву еглен-беглен, прича Ибро: „Уздуришем

тб-што-ми-треба и порано — у бајбок. Униђем там, а оно— све нака балавурдија,

ћакијаши, не-би-реко ни-војску да-је-служило. Тукло се јал-је-лоповијало,

не-знам. Ја-на-врата, а они: „Окленти, стари, у затвору? Шта-си-тбућинијо?“

„Јебо-сам, дјецо, онога господ"на на зиду.“ „Док-се-ја-окрену, нијеног ниђе неј

ма, све побјеже мени с оћију. Титова слика, јаране, виси на зиду!“

„Шта-сте јуће радили?“ — пита-ме Ибро. „Косили.“ „Ћију-сте њиву коси

ли?“ „Задружну, нашу, Ибро.“ „А ћија-|је прије била?“ Кажем ја чија-јје била,

ал-да-више нема граница и не-мере-се ни-прекосит у кошевини ко-некад. Пита за

међнике, за камење са бившије граница, ко-бајаги не-зна да-су-склоњени.
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Кад-му-рекох, да-су бачени, он-се, алчак, насмија па-ће-ти мени: „Не-бацај

те-хина, требаће-вам јопет кат-ce-paхhерате.“ Зна-бн шта-ће бит,ј...м-га стара.

Правимо-ми велику задружну шталу на Побрњачи. „На-hијој земљи-је пра

вите?“ „На-нашој, на задружној земљи, Ибро.“ „Ма-знам да-|је задружна, ал-hи

já-(ј)е била прије?“ „Мога оца Максима.“ „E, стари Вла прави сину шталу.“ И до

слути Ибро. Распала се задруга и-ја-купијо пола штале, ćећаш се оне-камене шта

летине на Побрњачи, држали-смо у-њбј и-овце и говеда док-н“јесмо дољ на-Зма

јевцу нову шталу направили.

Спалијо Ибро највећу кречану дотле, била анам под-Росуљама идућ од-на

ше штале прена-Ђуприци. Голема кречана, боа, сила! И зазво ис-Кладња главе

шине, прави банкет. Зовнуо и-мене. А мене нешто жижи, што-л-бн прави толки

дyђун? Нешта-ће-бн закуат, смутљат, нем друге. Испекб овна, мешчини плетенка

рума, буре пива, ма-слушај, спрема се пролом! Из-општине кућиле дошли. Прије

ćедник, секретар комитета, ту-је удба, они за-приоде, ма-ко није. Сви наши виђе

нии су туј. Засели, распричали се, честитају Ибри, почеле шале, кад он, изгоријо

на-ватри, заучини: „Знате-л-ви што-сам ја вас позво, што-ја све ово данас правим

бвди?“ Ови се згледаше па-неки њија да-објасни, више њих) ш њим у-причу:

„Друже Ибро, да се прославијош једна радна побједа“. „Ово је прави примјерка

ко-се ради за своју порушену земљу, за свој сиромашни ал поштени народ.“ И све

они тако, ал-се-помало и згледују, није ни-њима сведно, знају сви они добро

ко-јје Ибро Меановић. „Манте се, бони, прдњаве! Каке радне побjеде, каки ба

краћи, каки трудодани,јебли-вас они! Ја ово држим софру покојном Сави Зекићу.

Ћoег бијо, ћoек остб“ А Саво Зекић, јуначе, бијо четнички комадант. Oздб-je-бн

от-Солуна, близу Ибре, бел-су и прије рата уживали један другог. Ибро, ре

кб-сам-ти, заимбљуцки за-старе Југославије, имућан, а Саво, белђим и-бн, бијо

штовану-свбм крају и народу чим-he-ти бит четнички вођа. Ибри годило да оста

не оно-старб, а за-тб-се и боријо његов комшија Саво, ал—ћорзуке, друга-је засе

ла на-власт и зајала народ. И шта-ће-ти бит? Ибро извали крупну, кб-из-бадња,

што-ce-каже. Ликвидиранбга комаданта славит с највишим буџованима, а њего

вије бораца, четника,још има по-шуми! Они гањају остатке банде, а данас око-ра

жња пију и славе-им њиовог вођу, па-ђе-тб има? Да-је то Србин прави бијо и

да-тако прича, ма-не-би шале главу са-рамена сачувб. Вако они-то окренуше

на-шалу. Кака клинчева шала, Ибро-је-тб. Знају они за-кога-је он) навијо за-ври

јеме рата и за-кога-|је и-сад. Ал-шта-ће добит ако-га макну от-посла и затворе?

Неће креча имат, а вакб — шала ко-и-свака друга шала! На-томе-се и-заврши,

тб-ce-cлеже и— ником ништа! Оста Ибро да пали кречане и да-за-свој ћеиф пома

ло и-даље подјебае нову власт, а шта-ш-му? Ништа! Што-би-реко покојни Брко:

народ ко народ! Удри киша, удри народ, киша стаде, народ оста да-и-даље игра.

Тако и Ибро и нова власт, јеби-га! Ваздан је било и биће Ибра.

Симовиђ бијо газда

Симовиђ бијо газда, пилану туј имбу Обреновцу, а радио-је у-Олову, узимб

грађу и тамо бијо познаник с Миланом Грубешбм, с Љубом, онда-с-Николом на
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Караули. И онда кат-су-побјегли, све-то туј се склептало и радили на пилани, а

тај-Симовић помагби партизане и четнике у току рата. Давбрану, давб одјећу и

обућу, све. Е, касније, истина, засметаће партизанима, јер он ће четника ако шта

могне. И Љубо је тај бијо там исто. И некакав јадбв, нека сиротиња, и касније

б(н)-носи да потписују, гласоведају против-Аце да је у току рата бијо што-не-ва

ља, да је помагб окупатора, да је ово, да је оно, шта-ја све знам. А дошо је Нéђи

Васиљевићу, да му и-бн потпише. „Мај...м-ти матер твоју, ђе си осто жив, љеба

се наијо, да-ти-ја потписујем, марш!“ Он-оде у Удбу и јави. А Неђо бијо зафркан,

његова је мајка с Коњевића од Зорана, а жена му с Коњевића от-Станишића. Имб

је пет синова Неђо, Сат су четири жива, сам најстари погинуо, Раде било му име,

мој врсник, ожењен бијо. И там га оцинкали штаје рекб и там отишб, кад-неки ка

петан пита га: „Одакле си?“ „Из-Босне, Босанац.“ „Одакле?“ „Од-Олова.“ „Како

се зовеш?“ „Васиљевић Неђо.“ „Имаш-ли-ти ђеце?“ „Имам.“ „Кога имаш?“

„Имам синове, сам један дошб са-млбм вам, а четири су ми остали у-Босни. О-њи

ма не-знам.Чуо сам да је неки погинуо, да је неки у партизан"ма, не-знам-ја, бра

те, ништа.“ „А је лтвој син Милош?“ „Моји су синови Раде, Љубо, Милосав, Ни

кола и Јово.“ (Јово, дјечак туј с Неђом, и Никола је бијо са-њим). „Добро, а Ми

лош?“ „Милосава смо звали Милошом,“ „Знаш). шта за-њега?“ „Не-знам.“ А он

бијо у Пожаревцу са-њим у току рата. И он) њега у-слики покаже, бн-са-њим

сликан. Он, Милош Неђин, балаваŠбијо у гуњу, а сад официр, не-мере да га по

зна. И Неђо каже томе-капетану: „Не-знам), могб би бит, ал нијесам-ја сигуран.

Кат-смо-отишли четерес прве, кат-смо-ce-pacraљи, бн-је-дјечаг бијо.“ „Слушај,

оћеш са-млбм да кренеш сутра, ја ћу тамо у Пожаревац.“ „Оћу ако море.“ Там до

ђу, кад — син га опази и пред-нега трчи. Он-јопе не-позна га, а овај висок, болан,

а Неђо бијо понизак, ал бијо зајебан,једар, бијо намјеćћен, међа! „Ђе си, ћаћа, бо

лан?“ И онда-бн видијо — син му! И то га спасило, а да није тога било, оти

шб-би-бн, умлатили би га, тако иступијо.

Неђо Реметић, 1920, 4 разреда основне школе.

Снимљено у Малој Моштаници код Обреновца 1995. године.

Одведоше и коб"лу, одведоше, боме, и коб"лу

И он оде једне неђеље да обиђе кума, болесан)-нам кум бијо у-Сливњима,

и-бн-оде да-га-обиђе. А Марко отишб вам у-оне-њиове њиве, иако је погорело,

краве оћерб: и-нашу, и-своју. Кад нака војска навали, сила, сила, Боже не-дај! E,

у-куће улазе, носе, четници, знаш! А у-мене свекар купијо сто кила граа па донијо,

кб-вели: ако-пригусти, треба да-се-самеље. Сасуо у један вел'ки сандук и они-то

све полак"це однијеше, све. Кад одведоше и кобилу, одведоше, боме, и кобилу. Ка

жу: има у једној кући плаћају, официритам имају. Одем ја тамо и стварно у-соби

официри све и они мени плате. Дадну-ми пара ониje-рвацкије, они-бунтова, до

сти-ми дадну. Шта-ја сад) дошла кући, не-могу-иг носит у-њедрима. А она-жена

ђе-смо-ми – болесна, лежи на срет собе на-сламарчци, није било кревета. А ја-по

дигнем сламарицу и потурим оне-своје паре. Е, они долазе, све партија по партија,
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носе шта има, купе. После виде: нема шта, однијеше, нема виш! Један узе за слама

рицу, ону-жену истресе на-под, кат-под-њбм оне-паре и њенбга чоека пиштољ. И

они-то покупише и однијеше. А штаб је у-кући. Један бијо четнички руководијоц,

бн-је-так и погинуо, и у његовбг оца кући је штаб. Знамо-ми да-је-и-бн там, и-бн-је

с тијем-четницима. Е, жене онда: „Ајмо, однијеше све.“ Носе они одреда, а жене

јадне ајде да-се-жале, знаш, таму-штаб. Ајди-ја ш-нsима, ја поготову, у-мене коби

лу одвели. Кад ми дођемо тамо, сад он) нас препоручује, ко-јечи, знаш! Каже:

„Ово је жена тога и-тога“ и така. „Ово је“ — каже — „жена Неђе Реметића. Два-jбј

ђевера у партизан"ма и чоек, а свекар највећи комуниста у-Кладњу.“ Боме, он мени

све рече, ја-виђок, а ја-се-извукок и — отле бјежи, знаш! И-ја и Милојка, Маркова

жена, и ми преко-села побјегнемо и нађемо мога свекра и Марка у-шуми с кравама.

Увече ноћимо код једног мог рођака у-шуми прије вамо. Онj-нам казб ђе су мој

свекар и Марко и одемо код-ни. А онај послб увече па-ме-тражили да-ме-убију и

дошли и питали ону-жену ђе-та жена, така и така? Ето-ти какав-мије свагбијо,

тај-Војко Голијан, Душков ђед. Касније он погинуо пот-Пустијем пољом. Били ба

зу направили неђи у земљи, било-иг дости. Све-су-ик побили касније, и-њега туди

убили. Један чоек и жена из-Малбк Поља имали сина сам једног. Он-ко-луткалијеп

и бијо четник и они за-њим у-тај-бункер и они погину.

Ти мораш с Нијемцима фино

Једно јутро било-нас у једној кући (у-шуми направљена једна колиба, једна

колиба направљена, знаш) и било-нас тамо пуна она-колиба. Кад врата се отвори

ше, кад-Нијемац на врата! Каже: „Оћете-л-нам једна казати ђе је доље село, а горе

стене, знате л'?“ Кажу жене: „Не-знамо.“ А нама-је казб Реља комадант: „Ти мо

раш с Нијемцима фино. Ако-нешта рекнеж да-нећеш ил-да-не-знаш, они сам по

стријељају“, знаш. Реко: „Знамо.“ И ја-пођем и понесем једно дјете и ја-пред

-њима. Све-тбтуј, ал-башкб от-Чéдине кафане па-кроза-стијене је пут. Дијете по

че дрктат, зима-му, а-ја-имала три сукне на-себи. Ко бјежиш па-не-знаш, мораш

имат уза-се. И станем прет-колонбм, скинемједну сукну. И они стадоше. Идијете

загрнем. Е, кат-смо-били како-ce-ohey-Пусто поље и у Жеравице —један има ко

ји-зна да говори, он пита: „Кои-је пут ђе-су-горе стене, а доље куће?“ А-ја-казак и

они мимо-ме. Ја-ce-морам крож-њи вратит, никако не могу никуда. Они су бијед

ни, они су гарави, они су црни, не-гледа мене нико: како женско младо, ништа,

боан, тб-је-мртво, тб-једва иде. Па, дошло у Југославију и мучи се и гладно и сва

шта. Мислили у-мене да-су-мене убили, а ја-се-вратим кући жива и здрава

Предб се Крсто

А Крсто у-шуми, ми-y-Кладњу, бн-y-шуми. А био-је полубрат мога свекра

и Лазарев, што-је-мајка-иг једна родила — Милош. Он је, кажу, свашта радијо. И

дошб-је он) неђи, он и Гаврица с Вучинић, оне-Јеле брат, исто нолини бијо, бијо с

нама уз-рат. Кад-je-бн с Милошом се спартијб, не-знам-ти казат. Мешчини њега
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убише уз-Милоша. И рекли мом свекру да изиђе пред-њиг и бн-отишо. И дођоше

у-нашу кућу. Шути Милож, богами се мијења, Гаврица прича, прича...

Кад — не-знам до-колко, би кад (покојни бабо дошо и једе), кад-Лазо на

врата! Иде с Ковачића: „Ајде“ — каже — „Иде Крсто, само да изиђеж пред-њега.

Ништа-ти, сам-ти изађи, сам да-не-рекне неко уфатијо-га-је.“ И покојни бабо

изађе. Кат-Крćћанин дође — Крćћанина (тако су звали Крсту) нико није требо ни

осуђиват — док-си-реко слово кекс — пуна наша кућа! Крсто прича, прича. Каже

њему Рано Палангета: „Једи, једи, па-онда причај.“ А ја-кренем на-воду једну

там, знаш, у авлији. Ја-у-авлији, а Николија, мајка-му, и Трипун, син-јој, Крстин

млађи брат, крај-авлије иду... И таг бијо туј код-нас и отишб, свекар га одвео.

Кад ујутру, ја-погледам — Крсто иде у веце, напољу, знаш! Жив-је, фала Богу.

И-ја-сам давала Николији пара па-му-куповала цигаре. И — у-Тузлу! Ишб-је Ре

ља у-Тузлу. Ја! Њега мој свекар одвео тамо и сад— разби се онај-народ, кад-изби

чоек на-врата. „Је-л овди Крсто Милетиђ бијо?“ Реко: „Јесте. Одакле-си ти?“

„Ис-Петровића.“ „Па-што питаш?“ „Ето, рекб-би коју за-њег, добар-нам је био.“

„Знате сад ђе дошби-што-мореш помозите-му ако-вам-је-ваљб.“ Стотину потпи

са донијели, драги мој за-њега, муслеманскије потписа све! И онда ишб је Реља и

Момир па čедочили нешта за-њега ... Дошла Шевала Амида Мазалажена, Амида,

нашек прjećедника, болан, у Петровиће, у-тб-муслеманско село. Афеже куфе

ренц"ју женама да држи и онда она њима: требате ово, требате оно. „Требате се

чувад банде ко-што-је-Крсто Милетић.“ Ја-кад-жене скоче: „Какав Крсто Миле

тић, Крсто је наж брат. На Крсту немој више да-си-уста отворила, да рекнеш ри

јеч.“ Све-нам-тб, Слобо, Шевала испричала у-нашој кући. И није-то она сам јед

ном испричала. Ми никад нијесмо сами били у-кући, и Шевала прича и-другијем

да чују. Мило и-њбј, очију-ми, што-Крсто није цвијељо нејач.

Удар“ле усташе на Жерав"це

Тб-је било четерес треће ил-друге године, четерес треће. Они су њиг, удари

ле усташе на Жеравице, знаш, и она побјегла, имала дијете от-пола године и Мијо

драга малога. И покојна Винка ш-нsоме Максимова, имала цурицу од-једно

три-чет"pи, пед година, лутка божија на свијету, сам једно имала. И она јадна се

врати кући да нешта узме, остави и-њега код)-Душанке и оно погине. Е, они су

дошли, усташе су удариле, а они су побјегли у омариће. А гор има Милан Миро

вић, правијо неку бараку, није барака, нак сасечено фино кб-соба, сам големо, ље

ти, ваљда, они гор ишли. И онда они њи нађу и угнају-Игу-ту-бараку, у-ту-собу, и

угнају-Пг и опе кажу: „Ајте изаћТе“ Мајку му милу његову, што-оно воли

да-ce-иживљава. Иајд изађи, и они изађу, и они опе уђу, и постријеља пикавцом с

врата. Била ту и Божина жена, била Матина жена, била једна моја стрина, била

снаа, ма-пуна кућа ко-шибица. Био-је и Васе Васковића један брат. Е сат каже —

Мијодраграњен. Каже — Мијодраграњену-руку сам. Џемперчић-му плави, Сло

бо, заковчан-бн, сав изрешетан, а ништа-му није доватило, сам у-руку рањен. Е,

сад он, како-су-они њи стријељали, они и-крену, и они не запале ону-кућу

нег-анам пале. И види-се с врата Перина кућа, Мијодраг) гледб како гори. А
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почне Божина čheр (а-и-Божина čhep била и жена пању ранило, сав-јој бутић изни

јело — исплодирка), она плаче, ко боли, болан. А дијете имало једно двије године,

није-га мајка одбила. Имала онајош троје ђеце, одвела-п(x) свекрва у Србију, а оно

није смјела да одбије от-сисе, каже: „Кад-одем у-шуму неђи, заплаче, нема(ш) шта

дати да једе.“ Дадне му да-доји.“ Прича Мијодраг: „А-ja-мислим: шути, Бок-те

смео, вратиће се па-ће-и-нас постријељат.“ Каже он: „Спикавцом стао на вратима и

пуца, стријеља-нас.“ Оно и-биле све чауре от-пикавца. Е, дођу увече наши, и Неђо

мој бијо, и Мијодрага однесу, а-ону-цурицу оставе да-умре. А Мијотрак прошб

па-за-њенб|м) мајком спаво. Каже: „Не-могу код-моје мајке, крв млога“, па-је-про

шбза-Бранојку па-спавб. Кат-су-дошли сутри дан увече, оно доји мртву мајку. Раз

дрљило-jбј све аљине, рукама побуцало и дои-је. Жива је она и њу узму и однесу.

Кат-су-je-донијели кући, неко да-jбј-да мандре, она-би-се удавила, већ-они све по

малко, помалко. Све жене-су-је гледале, и моја Драгица, гледала је неколко. Она је

сад удата, негди у Србии-је она неђи удата, има и ђеце. Е-сад, ја-сам била у Речица

ма онда, Слобо. И-то онда-ме налазиле усташе кат-су-изгинули ови.

Ми сад бјежимо. Партизани су у-кућама свјема, и они се пакују, оће

да-се-повуку, а ми-оћемо — имамо-ми-гор на Брдима варошкијем једну велику,

ко-барака, велико и ту се збијамо ми и Славкова чељад. И ја се вратим озгбда-по

несем нешта кад-иде Јован Голијан, рођак мој, из-млина носи нешта, млијо. Каже

мени: они-партизани му рекли: „Вовб да носиш његовој жени“, а он да-им-биде

водић. Ја-морам и ја-сад идем тамо, а не да-се-вратим таму-кућу. Оно већ пуца!

Пуца оно у Ашпиљама. Там донесем Јовановој кући, Милица изиђе. „Остани

код-мене, љубим-те“ — жена-му! Не-смијем, на-срет пута-је она. А Стјепан, мој

Мировић има кућу пот-шумбм самом. Идем-ја у Стјепанову кућу, не могу се вра

тит чељад"ма, знаш, па-реко-шта биде њима нег-биде и-мени. И дођем-ја тамо,

пуна-је кућа. И Димитрије Сoкaн стари, побјегб, дошо и-бн бнди. Жена пуна ку

ћа, ђеце.Š дођоше у село, пламте осветлећи меци, цвату Речице. Пошље се сти

шија дољ редом код-оте-Јованове куће, оне-на-путу, ватре наложили, армуни

ка-им свира. Ми: шта-ћемо? Оћемо-л бјежати?? А било већ, ко-дошо крај па јад

ни народ ни-сам не-зна шта-би. Неко каже: ако-те-нађу у-кући, ништа-ти неће.

Ако-те-нађу у-шуми, убиће-те. Оћемо-л бјежати, нећемо, оћемо-л, нећемо, свану

и-ми-остасмо. Дала мени и Сави Вукосавовој некије труља, ми-смо-ce-тако нагр

д”лекб-Циганке. Пале они, све-ми гледамо, ал-не-смију, и-Њима-је вуна, нејде-ce

њима пот-шуму. Све видим-ja: кућа гори, наша гори, све редом горе. Истом се

тројица помолише гор. Завика Димитрија — домаћица туј, Савина мајка и стрина

једна: „Ајмо-ми изић, шта бидне — биће!“ Онда-сам гледала смрт. А тамо кумп“-

јери, кад-би-по-ледини бацб, они роде! Трапова има дости Стјепан, а има — кућу

правијо скоро — кречана што-је-заваривб. Кажу-они: „Каки-су-(ојво-бункери?“

„Није, ја-правијо кућу па заваривб креч“, казује-б|н) њима. Виде они. Истом је

дан у-кућу униђе, он је старјешина. А Сара Стјепанова, Савина сестра, има дијете,

чоек-jбј погинуо, има дијете и држи-га нако. Све-смо-ми смислили шта-ћемо го

ворит. Питању: „Ђе у-тебе чоек?“ „Убили га партизани у-Шековић"ма.“ „Стари,

имаш-ли оружја?“ „Енемам, дијете, ја-немам) мушке ђеце. Како-сам-аустрин

ски војниг бијо, виш-никат пушка у-моју кућу није ун“шла.“ А-бн-чет"pи сина
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има. „Зар-си-ти-бијо, стари“ — а ваљда то-њима годи — „у аустринској војсци?“

„Е, мој синко, мој, нема никад виш-наке војске.“ И они — на-врата! И ми-сад гле

дамо, одоше они, сад)-ће дођ да-нас-побију, так-се ради. Истом-они дољ крену

ше стрму и одоше ана(м) Малбм Пољу. Нашли Мијата Мировића жену дољ неђи,

реко-јб(ј) један: „Ајде, нијесмо ти куће запалли.“ Кад — Војо Голијан изби,

кад-нам-стаде причат" чуда. Мил"цу свашта матретирали, нијесу убили ни-њу

ни-ђецу. А Млађенову жену и тукли мало, кажу: „Ти-си-Кладањ пљачкала“, же

ну Млађена Курјака матретирали. А убили: једна жена била стара, њу убили и

убили-jбј унуку, заклали и-нsу и унуку, и снay-jбјранили, и-сад-је она, јада, жива,

ено-је таму Бар“чу, и једног унука. Кад-у-Жеравицама, нама Војо поче причат ка

шеве, y-колко кућа-је опустило, Боже-ти сачувај. Тб-је-било пред)-Ђурђевдан)

на-неколко дана. Кад-ето-ти неког да-ми-каже: Марко и Марјан мене зову да

идем да-им спремам да славе, у-шуми имали нешта, изнијели, ђоја. Одем ја, они

су тамо: Шаговићи, кут-се-иде Ам Пијеску. Мени свако завиче: „Вала-Вајо, па

метно си урадила што-си-се-вратила Пери, не(к)-га-уши неду, њега и то-му-дијете

рањенб. Реко: „Нијесам-ce-ја, богами, вратила. Ја-не-мислим о-том никако.“

Ја сам Дана Манојловић

Ми смо у-шуми, у-Гучини, а кума-је наша с-тијем-ђететом што-је-га-држo

мој свекар, она-је у Ћудима, мешчини, ђе-лије? Она се одвојила од-нас — одвоји

ше-се баш-ко кад-вуци овце расћерају, знаш. И ја била и свекар-ми и кум и шта-ja

знам, и Неђо-нам доносио с Коњевића кокурузе. И довео-нам једну партизанку.

Там-бн дошб Милораду Станишићу, знаш, он) некако добивб кокуруз, кад-жен

ска једна и они рекли: „Ајде, слободно-ти изађи пред-овога, смијемо.“ И сад она

одјело има војничкб и довео-је Неђо код-нас у-шуму. И немамо-ми ђе мљети

нек-туцамо кокурузе, свекар-ми и кум, а ја кувам, знаш, оне-кокурузе с мл"јеком.

Имали-смо краве, и-ми краву, и кум краву. Каже мени кум, а био-је шалција:

„Да-л-ти ишта знаж друго куват? Ако-не-знаж, да-те-смијенимо.“ А ја-све си

пам] мало оној-партизанки. Она једе, јадна, она гладна и прича у колико-је она

кајиш, отко-je-c- нама, све испремакла, знаш. И сат кад-je-она угледала, избијо

Крсто озго, она-је побјегла под|-дрво једно дољ—једна велика омара— па-сиђе

ла. А ја идем, купим дрва кб-ђоја све онуда. Она дркти. Рекнем ја њој: „Ни

шта-ce-ти не-бој.“ Е онда-је она обукла моје одјело и он је одвео и предб-је дољ

у-Шековиће партизанима. Кат-свекар мој, такб-тб било, једном оде на састанак у

Сарајво, ал прије тога шта-ће бит? Једна жена наша видла-је неђи, она-је ис-Ту

зле, капетан била, и питала-је имамо-ли кућу. Ако-немамо, да-нам-она кућу пре

ппше, да-Максиму препише кућу. Кат-покојни-ми свекар оде, бијо на неком се

минару у Сарајву. Кат-каже, ćели да пију каву, да-л-су одмарали, да-л доручкова

ли, а за-другијем столом женскиње седи, и шега, почну зафркават: „Максиме,

она-нондуд једна све у-те гледа.“ Истом-ондуд жена се откиде, и-бн-заборавијо

њу и она њега, ко нијесу дуго били заједно, нијесу се сретали ниђе. „Јеси-л-ти

Максим?“ „Јесам.“ „Ја-сам-Дана Манојловић.“ Пољубила-се ш-нsиме. „Како-си,
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како-ти-је Ваја, како-је кум-Бранко?“ И причала ш-нsим, сиђела, толко-јој мило

било, кб-неку велку родбину да-је-видла.

Д"јете љубоморно

Миленко његов дође мени свако јутро и понесе шерпицу малу, што-ће-јес,

ал-кат-пође — понесе. Кућа до-куће, Сајкова и Микаилова, ђе-смо-ми, знаш. А

како-ја-тб волим кад-бн-са-шерпицом дође, па-нема ниђи краја. Сам једна ко

кбш-ми носила, ја-имала граа у-подруму дости у једном сандучићу и поред

и-она-јаја турала. Кад-ђетета нестаде, ја-ce-нешта забавила. Кад-у-подруму —

бн-полупо њи пола у-гра, Миленко. Е, све Миленко чим устане, нама мени иде и

нема-тб, а ја-волим њег, и он мене. Ал-Кад-ја тебе родила, ето Миленка. И —

шта-је дјете! Каже њему Даница, покбња баба: „Е, не-воли-те виш Ваја, ево има

бебу, оди да-видиш.“ Приведе га, виђе! Никад више Миленка мени нема. Нема,

ријетко некад, ал ријетко, ријетко. Нема ни-шерпице ни-Миленка више мени, не

ма. Дијете љубомбрно.

Крст"ла ђецу кријући

Сад-ја оћу, знаж, да-крстим ђецу кријућ“, а зна Неђо. Понедељак је, сишли

обоје у-Кладањ да ја зовнем кума, а Борислав-ће нама попа зовнут. И, кад Неђо

мени, бијо на састанку, дође мени: „Ма-знаш) шта-је! Ја што-сам-слушб што-не

ке рибају седеф-крćћавања ђеце кријућ, па-им-сазнали, ја-онб-не-би поднијо за

живот. Нембј сад, остави касније.“ А-ја-велим Мил"ци, Бориславовој жени, се

стри нашег Момира, а он-јете, напоме, највише и рибб, велим њој шта-ми-је Неђо

рекб. „Ма-будало једна, па-нек-и-не-зна. Неће се сикират макар он.“ Добро, зов

немо-ми све-тб. А сију-се кромпири у-нашој њиви Орепку, у-задрузи, све изј-ce

ла. Упрeнaсе има шума, виде се и чују људи. Кад-je-кум оздбис-потока пошб, ме

шчини да-је-уж-њиву ишб два дана. Ја оћу сам што-прије у-кућу да дође. Бирекб—

никад! Поп-је с-тесте, теста била изнат-куће, унишбнама у-кућу и — гор, на таван,

Е, припремалаја, бајаги, да-се-једе и све. А они чувају овце, старија-ми ђеца, Слобо

и Вера. Е, мили Боже, сад ђеца, кажу ово, оно, ма — нема! Ето: Рајо од-годину бијо,

а Слобо шес од-њек стари, седам година имб, а Вера пет, и они чувају овце! „Е,

ал-да-видиш, он је лопов, мој Слобо, бн-је-видијо однекле да-сам-ja-нешта гор но

сила, знаш. Од неке ране, от-суда. Е, кад-ето-ти њега, каже: „Мама, ко-тб има гор?“

„А ко-hе бид гор, ђе-ће бид гор, којима? Оћеж да-ти-намаже мама?“ „Дела.“ Ја-по

мажем оне-кришке и— он оде! Нема, поговора у-нас није било. Е сат, крстим-ја ђе

цу, нијесу ни-они, кум и поп, јели после, мало нешта. Што-кум даде ђеци,ја-платик

попу, ја-ни-пара од-Нćђене узимак никако. И остави кум Неђи литар) ракије. Они

мисле — зна Нćђо. Да-виш моје биједе, ја-морам сад однијет њему да-једе, ручак,

там-бн ради. Мили Боже, каже-лопова како уфате? Мене-би одједном уфатили.

Ја-мислим, идем оздб, уж-њиву, уз-Oрепак, Илинка, да-они сви знају. А ја-сам —

трема! Кад-гор: ништа! Е, кат-сам-дошла од-Héђе, онда-сам ишла у потог дољ,

нешта да-оперем, нијесмо имали, бона, воде, она, цура једна изј-села, Јелена Де
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сина, дошла зговед"ма, а субота-је по-Васкрсу и рекли — у неђељу по-Васкрсу

кот-цркве-је вашир. А-та-цура, знаш, каже мени: „Јеси-ти, бона, видла, ја-виђок

попа преко-Ендека.“ Ендек-се зове ђе-смо-минанам. А ја-се насмијак: „Па-ја и

не-снивала данас попа. Ко-год наниђе, теби-ће бити поп.“ „Ма-није, Бок-те не

убијо“. „Богамијес налик.“ „Па-ђе-си видла?“ А она анам, даље, није изнат-куће

видла. „Ма, шути, ббна, тб-је-један“ — а палли неки муслемани озго од-Олова,

кречане па-код-нас) становали— „Меановић сеједан свраћо, иčђе, пита имам-ли

сира. Не погани попа.“ Она-се смије онда ђе-посефила. Она није посефила, зна

она, видла је она да-је-поп. Е, добро, све-то прошло и кад-je-ce-косило, кат-се-ко

сило у-Бијелој води, тб-је-бијо септембар сигурно. Млого земље, касно се косило.

Дошб-је Неђо уморан, каже: „Волијо-би попит чашу ракије нег-ишта.“ „Кол

ко-hеш-ми дати да-ти-литар донесем?“ „Ај, богати, не будаласај.“ „Ма-литар

да-ти-донесем.“ „Ма-ајде, богати.“ А ја-пред-њега — литар! „Čтку(д)-тб, бога

ти?“ „Ово-ти-је оставијо кум кат-смо-ђецу крстили.“ „Ама-јеси-л-тб-их] онда,

богати?“ „Јесам, богами.“ Њему мило, ништа није знао, ништа, није имб појма. |E,

ca(д) да-видиш! Олга има, она-је двије и-по године од-Раје старија. Богами, Ол

га-је повелка и бојим-се ја сат казаће она кад!-дође неко. Нек-она каже: чојоме

замотавбу чаршаф на тавану, нама знају шта-је. До-годину у прољеће, до-годину,

каже она мени једном: „Мама, знаш-ти, мама, кад-je-мене чојо у чаршаф гор за

мотавб и знаш) шта-нам-је давб2“ Што-је-гоћ кум донијо оно запантило, ал

-до-годину дана. Јесам-се ја онда с апетитом исмијала, мили Боже. Оно-је могло

и-ćутри дан исто рећи. А бранило-се-то — у!

У-наздвије жене у селу, и оне да крсте своју ђецу, послије. Оне причале,

причало се, ббна: крćћена-је Олга у Жеравицама, моја Олга. Кад-Митровдан,

знаш, пада киша и облачно. Не-знам ко дође и каже: „Има Милка и Душанка

y-Кладњу кот-цркве.“ Знам, оне-су-тб сишле, оће ђецу да крсте. Наопако по-се,

оне зовну попа и све-тб, сазову и-кума и дођу код-једне жене у селу, иж-њиове

фамелије, није код-ниг. А та-жена, Јока, има сина— Раде, имб-је ко-Максим наш

нако — и она њега нагнала да спава. А оно — продpта поњава, била распорена, и

бн-све гледб. Е, крстила се ђеца, све-тб, бн-ујтру сиђе код-Збре, код-једног,

код-свога стрица, а бн-комуниста, руководиоц. „Је-л-вам ко ноћијо“, случајно

га питали ђе-Митровдан, знаш. „Је-л-вам ко ноћијо, Раде?“ „Ма-вала-није нико

нек-поп.“ „Откуд-вам поп?“ и „Откуд-вам поп?“ „Ништа, вала-само онб-двоје

ђеце крстијо.“ „Које, боан?“ „Вељку и Рајка.“ „Ко-им-је кум?“ „Стрпаше обадво

је Буди.“ Неки-је више плако, све-бн објаснио фино. Што-je-бн њиг рибб, рибб...

Затб-се, бона, и-мој Неђо бојб и рекб да мало причекамо са крећењем наше ђеце,

ал-кат-ће-Бог и-срећа, све испаде плао добро.

Покривање свињца

Требало-нам шиндре да покријемо свињ. Затреба мало шиндре и Борислав и

Неђо оду и оборе једно велико дрво, проберу и осијеку у четворак, колко треба и

сат чекамо ми снијег да удари, да довучемо, да-запане траг. Удариједном снијег,

ондовуче, снијек престаде. А ćутри дан шумар наш и комисија ис-Тузле— дошла
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по-шуми ш-нsиме— и нађу! И њему рекну: „Ово да-нађеш!“ Светам има, сам не

ма четворка. Кад-изби шумар са-ђецбм, нема Неђе. Изби, виђе-fојно и вели:

„Ма-није требо-fојвб Неђо урат“ — бн-c-нама бијо добар пријатељ —

„ја-Џојво-морам пријавит.“ И бн-морб тужити, предб суду. И добијемо позиве.

E-сад ови-наши Неђу насавјетовали да кажемо да-сам-ја рекла Неђи — у-задруги

били: „Ја-немам шта наложити ђеци, помрзнуше-се.“ „Ја-не-могу остат од!-за

друге, узми волове па-у-шуму, нађи шта-било па довуци.“ Да-сам-ја то-отишла у

незнању и довукла, знаш! Дођемо на-суд: и ја и Неђо, и шумар. Пита судија шу

мара зна-л он да-je-Héђо и оčекб-тб. „То не-могу казат. Сам што-сам-нашо, то

знадем,“ E, осудише Неђу, ма-платио добро, ма-готов се крава могла купит. Ме

шчини осамдесет) динара, онда, знаш кад-je-то било, болан! А мене осудише два

мјесеца затвора, двије године под-увјетом, ако-шта погријешим да одлежим. Шу

мар нама нама долази. Кажем-ја њему: „Е, Авдулау! Ја-да-знам кад-ти-пођеш,

изишла-би у-крш да-те-озгб наударам камењом.“ Каже-он: „Бона, ја-сам-теби ва

љб.“ „Како, шта-си-ми-ваљб2“ „Ти-ce-за-двије године ни-с-ким не-смијеш свад“-

ти, ти-ћеш поста(т) добра жена.“

Сад међеда нема, међет спава

Ишла ја у свој род у Жеравице за-Ђурђевдан. И, сутри дан пођем кући и

преко-Сливања да-се-увратим сестри Цвији. Увратим се код-не, мало поседим,

попричамо, ко не-виђамо се често. А сњешчић је мало падб на-Ђурђевдан,

ка(д)-сам-ја-пошла — падб. Каже мени Цвија, она мене испрати подалеко, каже

она мени: „Ајде, не-бој-се, бона, ништа. Сад међеда нема, међет спава.“ Ја-ce-ме

ђедан“јесам никад бојала и велим-јој: „Ја-ce-ништа не-бојим, већ-ja-би-вољела с

Неђељком.“ А наш Неђељко, болан, бијо кот-сестре Милојке у-Сливњима

на-слави и ја-мишљела да се ш њим вратим кући, ал-он отишо, нема-га. Идем ја

озго низа-Сливањскб брдо, идем, има једно брдешце, под-брдешцетом извор,

знаш. И ја-озго идем, идем, кат-ће-срећа, бн-је-мене видијо и скренуо анам пре

ма-Кули. Кад-ја: неко бос ишб, тазе траг, ишб неко бос. Куку мени, ово-je-међед!

Падоше-мина-ум ђеца. Слећела-сам ја на Луке, једно четири-пет километара има

озго сић, ко-божија звијезда. А све оно, а ја! Заборавиг да-ти-кажем. Кад-идем

озго, кат-сам-ишла озго, а још н“јесам трага видла, анам на-оној страни цвaкну

нешта. А наши ловци имају, знаш, иду они тако у-лбв, реко-ловци бели па пуне

пушку. И-ја-погледак, ал никога не-виђок, ни-њега, кат-ће-срећа. И ја-гледам

там, погледак има-л-Иг, била сигурна, све мислим: неки нашије ловаца. Нијесу

никаки ловци вам-онз“јево, црна-тија. Онб-све, док-сам-лећела дољна Луке, ме

није све с оне стране звечало, мало, мало па цвакне! Није шални посбударит на

међеда у срет шуме! Не-дб-ти драги Бог!

Не-до Бог никоме твога срца

Почеше ићи четерес треће. Иду и-наши, боме већином жене, у-ту-Рвацку

државу, слободно се море возом, слободно. Једна жена, и-сад-је жива,
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па-кат-се-она удала, ја-мало пантим, па-Марка Алексића сестра, па-и-она ишла,

купује. Ал-кажу: дођу усташе у-воз па изведу млађе, одведоше, ово, оно, ко на

род, нем шта-се све не-прича. Каже она, та-Маркова сестра, мени: „Нико, ббна,

неће ти ријеч рећи, слободно ајде. Виђећеж, бона, сам лажу и ћаблесају, нем

o(д)-те приче ништа.“ И ја-кренем ш-номе, и Винка моја, и у Завидовиће. Ја-ку

пим десет метара кокуруза. И то-није, није-тб с камаре метрима! Неђи двајес, не

ђи десет, неђи петнес кила, нарот како-доноси на-себи помало. Све-тб на-воз и

довучем у Петровиће, ис-Петровића, смјело се, кажем-ти, с коњима пренесемо и

Перо, брат-ми, прода. Имали смо љеба онда да једемо... А били су Турци, али че

терес треће могло се, ваљде се наши здоговорили ш њиовијем главешинама,

шта-му-га ја знам. Ето, ишло се с возом и воз иде између-њиг. И тако то, у Петро

виће довучем жито и оставим туде. Пошље идемо с коњима па донесемо.

Ишли-ми, боме, неколка пута. Она-нас води једну вече ђе-ћемо ноћит. Она зна,

ми-смо ш-ном и пошле. Кад)-дољ дошле и так, каже она: „Ајмо једној гатари.“

Она, та-гатара, зна, ишла она неколко пута. И одемо-ми тамо. Сам не-знам

y-шта-је гатала, тб-сам-заборавила. Е, ајте, најпре њојзи, Роси, да гледа. Не-зна

она њу, сам зна Роса да-је-гатара. „Ај-овој удовици да гледаш“, а у-ње чоек у Ср

бији. Каже она-гатара, господа-ми Бога: „Нијеси-ти удовица, имаш чоека, фин је

ко-јабука, љут кб-паприка. Језик само меље: брл, брл, брл.“ Таки-је и-био, баш-ко

да-га-гледа своијем очима. Зарко Вуловић ама-баш таки бијо и остб. „E, ајте,

ај-нам огледај овој-цури“ — мени, болан, да гледа. „Ви-сам дошле мени да лаже

те. Није она цура, а није ни удата. Удаћеш се добро, сва-he-те чоекова фамелија

вољет.“ И-мени све погоди и шта-је било и шта-ће бит. Јесу ме, бог и душа, и во

љели и воле ме сви с Неђине стране. Синови ми никад нијесу били пажљиви

кб-Драго, најмлађи-ми ђевер. Čћери мен"јесу послушале ко-моја Радбјч"ца, нај

млађа заова, што-ce-и-удала од-нас. И-други су ме гледали боље, мешчини,

нег-и-Нćђу. Е, збиљам, ајде оној-мојој снаи Винки Максимовој да гледа. Она ни

штајадна, у-ње дијете погинуло на-десет) дана прије. Једно ималаједитб, она ни

шта не говори, ни шта-је ни ко-је. Њој не-знам у-шта је гледала, каже: „Е, моја же

но, моја, не-до Бог никоме твога срца.“ Свјема она све погоди, ни чула за-нас,

ни-видла, ал — погоди!

Има народа, има да знаж, Бог му дао па види што-ми не-вдимо

Има народа, има да знаж, Бог му дао па види што-ми не-вдимо. Да-ти-при

чам, дијете, шта-ми-се десило, мени и мојој Цвији с наком женом Србијанком,

што-е-знала с мртвијем причат. Знаш је, добро си упантијо своју тетку, она је нај

старија от-сестара била, онда Јока па ја, најмлађа. Драгица Цвијина и ја, болан,

биле врснице, ко мене добили скрос касно. Имала Цвија три сина, Милад"на, Ву

јадна и Момира. Ти, белђим, ниси ни виђо јадног Вујад"на, њега-је згазијо воз.

Испо из-воза, упо, напоме, међу-вагуне неђи кот-Петровића. Ишла омладина,

враћали се с вашира неког, а бел-су и попили били и, кат-ће-несрећа, он пропб из

међу-вагуна и — погине. Еле, прочуло се да има жена, мешчини, ма-закле

ла-би-се, у Ковиљачи што-с-мртвијем прича. Попијеш каву, она узме шољу и ка
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же ти ко-ти-се от-покојније твоије јавља. Каже мени покојна Цвија, Богда-joj-ду

шу прости, вели мени: „Ајмо, Вајо, и-ми да-вдимо, свијет прича, сви кажу да по

гађа. Не-би лагб толки свијет.“ „Богами, ја не могу, немам коме ђеце оставит, а

знаш-ти мог Нćђу, он у-тб не-вјеруе, и не-би-мини-дао да-јдем. Ај-ти, бона,

брез-мене.“ А Цвија, оно-рано остала сама 3-ђецом, водила кућу, била домаћин,

умјела с народом. Она у кафани седи с мушкињом, здоговара се око-какије послб

ва. На-славама čеди за-мушком софром, а она на-слави има народа ко-на-каком

ваширу. Кућа-је-то била, мој брате, а Цвија домаћин што-га-није лако наћ.

Ако-се-Богу морало вјероват, морало је и мојој сестри Цвији. И, пође она тој-же

ни. Ја, да-не-заборавим! Није иксан морб там бит код)-те-жене, да-му-чита

ис-финџана. Море се своја кава и шећер послат, скува се и намијени, рекне се

от-кога-је, бива, други је за-те попије и она, та-жена, о твоијем прича. Тако и-ми

урадимо: уздуришем, стутољим-ја засипљај каве, два-три локум“ha шећера и

даднем у-себе Цвији да-тб-понесе и све там обави ко-треба. Мени-то све зачудо,

ал Цвији се мора, болан, вјероват. Не-би она у-тијем годинама на толки пут да-ту

де нешта нема. Еле оде-ти моја Цвија, нађе там ту-жену, све како- су-је напутили

и — обави рај-шта-је и ишла. Ми смо се пошље асале нашле, мешчини да-је-она,

Богда-jбј-душу прости дошла мени на-Ендек учи-једног понеђељка, код-нас но

ћ"ла и ујтру у-Кладањ, на пијацу да-јде. Све ми испричала от-краја до-краја ка

ко-је било код|-те-жене.

Мала кућица, посиромашна, обична жена, не-би иксан, боме, туј ишта су

мљб, да туде шта море чут што-се-свугди не-прича и не-слуша. Скувају каву, пр

вб Цвијину, мало се кава ладне, она је попије и тој-жени финџан у-руке! Узе она

финџан, окрену-га неколка пута у руци и реће-ти она мојој Цвији: „Јављати се

син Вујадин, погинуо-је од|-тешкога гвозђа, Све-си-му софре издавала, све-си

ко-треба обавила и зафаљује-ти.“ И други-jбј се јавили њени, поборавила сам, бо

лан, ко све. И све она погађа, она, вели Цвија, „прича о-њима ко-да-је-ca-млбм ра

сла у Жеравицама, а живљела пошље са-млбму-Сливњима“ E, пита она ту-жену

за-једног ђевера, нестало га уз-рат и никад гласа о-њему више. Сумљало се

да-је-пребјегбш-четницима неђе у-свијет. Узе та-жена јопет онај-финџан, гледа,

окрета га, гледа, гледа па-ће-ти-Цвији: „Њега нема тамо међу-мртвијем.“ То није

било плао млого иза-рата онога, знаш. Шта-је ш-нега било, јади би га знали.

Све-ти, дијете, ово-причам да-вдиш-ти чуда божијек шта-ћу за-се чут,

шта-ће мене снаћ. Завршило се то све са Цвијом, дошла на-ред моја кава. Скувају

кб-и-ону, мало причекају да се ладне, Цвија-ти попи ону-каву и јопе финџан

оној-жени у-руке. Она јопе све-онб истб, окреће финџан у руци и поче причат.

Сам сам утувила за сав живот оно-главно, кат-се-н“јесам обезнанила док-je-Цвија

причала! „Јавља-ти-се, Вајо, ђевер) Pajo. Добро-сте-се пазили, били сте добри

једни другијем. Мило-му-је што-и-сад лијепо међу-се живите, ти и његови,

ђе-си-се-удала. Поручује-ти да се не-љутиш на Неђу што-купује земљу. Немој,

Вајо, на Неђу, требаће-вам та-земља.“ А шта-је било, болан? Четверођеце, четири

црва у-кући, једна крава, ако-за-Бога знаш, а купујеш ти земљу! Неђо, да про

стиж, дијете, један веш има и увече кад)-дође из)-шуме умбран,ја-му-тб оперем

да-ce-осуши крај-шпорета, а он се умота у чаршаф и тако спава. Гледај овај-дана
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шњи свијет, па ово-мора пропаст! И нек-пропадне, и не-треба да живи ваки на

род. Ове-данашње жентураче нешто гледам и мислим. Све имају, ништа се

не-муче, а све-им фали, све-им, неке јаде, неправо. Згуза на-гуз, с каве на каву, с

приче на-причу. Свијет је и дослутијо ову-пропаст. А онда, болан, све голо, све

босо, ма-гладно се, билеси, а мора да купује земљу ко-је мало има, а оће да живи

љуцки, да биде свој домаћин. Једна крава, а четверо ђеце, ал мораш узајмљиват

паре, рмбат и-дан и-нбћ па враћат, па белајисат. И задовољно јопе било, нико се

не-жали, а гледај сад. Рат, али-Црвени крст и пакети, нико гладан, сви обучени! А

ми онда, кат-смо-земљу узимали?! У-задрузи-се било, задруга се распала,

иж-ње-се, боме, изишло и голо, и босо, скрос танко. О-мало-се своје земље,

још-нseгoви-му сви преписали, у Нéђину се корист одрекли, ал јопе слабо! Неђо

навро, ја се бунила и јадни Рајо тако поручи. Ти си њега морбупантит. Није га, ме

шчини, ни-Бог наког имб. Бијо паметан, а нараван, исти Бабо, свој отац. Разбоље

се, сирота, бубрези, а онда није било ко-сат што-има и болница, и доктора, и л"је

кова. Оде на аперацију и не-врати се. Знао шта га чека и напише велко писмо и ка

же у-њему све: шта ђе има његово, јел он коме шта дужан и све такб. Напише ко

ме да дају његов пиштољ и ђе да га саране. На Побрњачи је он, Слобо,

ко-што-и-сам знаш, први сарањен. Пошље покојни Бабо, онда Мира. Саранимб

jaднoг Рају, а ја, да простиш, носећа. Даде Бог мушко дијете, даднемо му амиџино

име, Радислав, а од-малена и-њега звали само Рајо. Ма никад га нико није удари

јо, није га нико дарнуо. Сви кажу да на свога амиџу, на свога стрица и личи. Ико

ну дирај, ал Раје не-дирај.

Ти си, сине, пођакад пребрз и брзојез, не-играј се. Има нешта што-ми и

не-видимо, већина нас, ал-некоме драги Бог да и-тб. Да-она у Ковиљачи,

нит-ме-чула, нит-ме-своијем очима виђела, ни-hе-ме-виђет, а да зна и за Нćђу, и
за Рају, и за-земљу. Има нешта, има неко и-гор, не-треба се шалит.

Честитам ти унука, има у-њему девет бKa

То-ти-је било, Слобо, четерес пета настала, то-ти-је нешта било тамо у фе

бруару, крајем. Онб-ce-мало ослободило и свекра мога траже да ради у-Кладњу.

Онда он мене доведе у Старич, не-мере-бн гордолазит“. И све сам била и тамо те

бе родила. Неђо бијо у војсци. Били смо ми код-Мајсторовића. Један је бијо, би

ла-иг два брата, три, један) нијем, а два били нормални, добри људи: Микаило и

Сајко, они сви имали куће, знаш. И-тај-нијеми имб. А кат-смо-ми дошли, нијеми

је код-оног-једног брата, бн-је-болесан, нема ништа од-њега. Ми-смо-у-његовој

кући били, а бн-је-и-умрб онда кад-ми били нбнди. И били знаш како! Фино нам

било, мени ко-не-могу-ти казат. Тамо сам тебе родила. Пазили се с онијем-наро

дом ко-с-најпречбм фамелијом. Дошло и љето, Велика Госпојина, код-Ловн"це

биво највећи вашир у-нас, нем окле нем народа, ма-пролом! Такб и прије онога

рата, а и-потље, богме. Свекар ми бијо, ишо Ловници, цркви, и дошб покасно. Уј

тру мене забољело, он ће на посб и каже Даници Микаиловој: „Богати, Даница,

ако-буде слаба, пошаљи дијете да спремим бабицу.“ Веђ бабица има, Ајша нека,

тб-је-прва бабица у-Кладњу била, болан. Ал-б(н)-није чеко нег-онога-коња истбк
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што-је-бн-га јаб Ловници, пошаље је с коњом. А ја-се породила, баба Даница све

öбавила, лежим-ја, ти нешто почб плакат, а баба се препала. „Да-л сам“— каже—

„пупак свезала?“, па-те-развила, а она, Ајша бабица, на врата: „О, сестро мила,

како си се ш-нsим растала? Никад) толкб дијете видла нијесам.“ И кад-je-дошла

y-Кладањ, рекла ми свекру, покојном Баби (ја сам свекра само тако звала, а ђеца

његова: неко Брко, неко Ћаћа, како-кое): „Честитам ти, Максиме, унука, има

у-њему девет бKa.“ Тако се то каже, оно се прегони, ал бијо си — машала, не-било

póка, што-би-отприје реци! А она-баба твоја, Слобо, баба Даница јадна, она: „Ку

ку мени, што-га виђе? Куку мени, ђе-га-открик? Шта се има чудит, мајку-jбјжа

лосн"цу њену, у јој у-њену главу!“ Она јадна боји се: уреће јој дјете. Мало, ма

ло, па-ће-она: „Куку мени, што га виђе, Куку мени, што-сам-га откривала?“ Она

се дуго, бојала, знаж, да-се-шта теби не-деси. У-школу си пошб, а она се све рас

питивала: „Како ми је мој Слободан, како ми је дијете?“

Брез)-шале, кат-сам-те-носила, била сам, дијете, кажу, ко-бадањ. Сви су

мислили и говорили: најмање двоје! И покојни Бабо наручи бешику за-двоје ђеце.

Упантијо-си-је добро, сви-сте-се у-њбј љуљали и кат-сте-у-школу ишли. Скова

то, болан, одј-дебеле дацке, они-клини ко-шињаци, не-би-то бог могб разбит.

Шта-је ђеце крож-њу прошло, не-питај. На крају, ти си пошбу-свијет веђ бијо,

Милици Матинбј дали и Милета је нешта преправљб, кратијо, шта-ли? Ја-jбј по

шље не-знам трага...

Да-ти-причам кат-смо-у-Кладањ доселли. Покојни Рајо дошо, бн-бијо у

војсци, па бијо, ваљда, демобилисан. И дошо је, мене довео у-Кладањ. Е, сад,

знаш, породила се у Амида Мазаловића жена, Шевала, учитељица била, а Амид,

знаш-ти-тб, бијо-наму-Кладњу прjećедник Покојни Бабо, мешчини, бијо секре

тар, шта-ли, бијо туј неђе одма уз-Амида. Плао се пазили њиа двојица. Сећаш ce

кад-je-Амид, а једва ишб, гуши га асма, скроз ослабијо, дошо на Бабину сарану на

Побрњачи? Ми-ce-ижљубили ш-нsиме и ја-му-кажем: „Велико-ти, Амиде, фала

што си дошб Бабина-сарану.“ А он-he-ти мени: „Зарадио-је Максим, Вајо, зара

дијо млого више. Дости-сам-ја од-нега паметније и добрије чуо, дости-сам-ja

од-њега научио.“ Еле, одемо ја и свекрва-ми на-бабине и понесем ја тебе, а теби

два мјесеца. Тамо кат-смо-дошле — у Сермаћу нека кућурина стара, није-то било

ништа, болан. Рат, нем ништа. Поčеле муслеманке по поду, имају двије сестре наке

ис-комшилука. И они изваде оно-дјете своје, тебе тури у-ону-бешику своју, а бе

ш“ка она-на-земљи, старинска-joj бешика нека. Каже она: „Колко има, колко-му

Има?“ „Два мјесеца.“ Она малојеси била поблесава. „Ако Бога, зар-му-нема макар

пола године?“ Ми-кажемо — нема. Е најзад: „Како-му-је име?“ „Слободан.“ „Ви

ди, како она лијепо и-то смислила.“ И она своме нађеде— Мирсад. И све-ми-је по

сле говорила: „Она-ми-је слика увијек пред-очима. Да-си-ти-ćћела да пазаримо,

ја-бито слатко урадила.“ Она-би, бива, радо замјенила свога сина за-те. А имате

иста имена. Теби име Слободан, ослободило се, а Мирсад — мир сад!

Василија-Ваја Реметић, 1920, течај описмењавања 1945.

Рођена у Жеравицама, а од 1945. до 1992. живела на Ковачићима.

Снимљено у Малој Моштаници код Обреновца 1995. године
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ВУЧИНИЋИ

Домаћин огули-то јаје и једним јастом се омрси

Фарбала се јаја на-Велики петак. На Велики петак-су-се јаја фарбала и није

сy-се јаја прије за вријеме Југеславије шарала. Она су само у црвенбј-се боји боји

ла. И кад)-дође Васкрс, узме домаћин и све са-оним-једнијем јаетом ујутру на

Васкрс омрси, једнијем јајетом. Домаћин огули-то јаје и једним јаетом се омрси

јербо пости се седам неђеља. У то-би-било чудо кад-би-се-омрсиле... Није се ни

куд носило, само се омрсимо... Није се никуд носило, само прије сунца однеси,

нал"јепи оне-огуљине на-врата да не-би чинил"це дошле, оном-огуљином на-вра

та шталма. И то-биде док не опане само, тб-биде на вратима.

Курјак је посто от-кера Светбк Саве

Ја-сам-теби синоћ опричала. Ставиш један гребен и свијећу на једно ћоше

врата, ставиш на-друго ћоше врата други гребен и свијећу и туда пролазе овце,

туда проћераш краве трипут и онда пошље стоку и те-гребене нек стоје до-Мало

га Божића. На-Мали Божић се склопе гребени: „Како ми склопимо ове-гребене,

нако душману склопила се уста. Како ми склопимо ове-гребене, нако се душману

склопе уста“ — да се курјаку склопе уста, нако како-ми склопимо оне-гребене,

јербо курјак је постб от-кера Светбк Саве. Свети-је Саво имбовцу разблудн"цу,

iи-то да-ти-испричам. Свети је Саво имбовцу разблудницу. И кер је у-њега ту-ов

цу поијо. Он је њега ударијо штапом: „Иди“ — каже — „никад дабогда уста сво

ије не склопијо. Кат-склопио уста, никад-иг више не-отклопијо“. И он је у-Бога

увијек, кат-склопи уста, б|н)-не-мере уста отворити. Вавијек су у-њега уста отво

рена и кад нешта поједе, не-мере да склопи уста. Његаје проклео Свети Саво.

Све су свеци прије ишли по земљи

А била матер и имала доста ђеце, имала доста ђеце. И-тб-hу-ти испричат,

све-ja-то пантим. И шта-ће јадна жена, нема окле ђеци, окле ђеци љеба скувати.

Отиђи на клеку и накупи она балеге. И стави под-ону-пеку балеге да ђецу замами:

„Сад-he-ce, ђецо, љеб испећи се, сад!-hе се љеб испећ“. Ђе ће се испећи љеб, ђе

ће се испећ љеб од-балеге? И наљегне Свети Саво туд у-ту-кућу. Ђеца плачу,

имала, јадна, доста ђеце, ђеца плачу. Пита она њиг, пита Свети Саво жене: „Мла

да, што ђеца плачу?“ „Плачу“ — каже — „ђеца, плачу ђеца, немам љеба“. „Па,

шта-ти-је, бона, пот-пекбм?“ „Ма, ја ти не-смијем причат шта-је пот-пеком“. „Ка

жи-ти мени шта-је пот-пекбм па-ћу-ја теби помоћ“. „Ја замам"ла ђецу, став"ла

пот-пеку балеге, да-Ик-само замамим док-им-окле отаŠ донесе да једу“. „Подиг

нити“ — бн-удари трипут оном-штаком, своијем штапом трипут— „подигни пе

ку сада да-ја-видим то“. Мили Боже, она подиже пеку: онај-сомун се оволикачки

створио. Свети Савоје штаком претворио ону-балегу у-љеб: „Ломи ђеци, ломи
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ђеци љеба“. Ђеца се даве. Свети Саво, бн-је то-крстијо. Прије су свеци ишли по

земљи. Сви су свеци: Свети Аранђел, Свети Петар, Свети Павле, све-су-Тб ишли,

Свети Илија, све су свеци прије ишли по земљи.

Нијесу ми дали пемзије, имала сам доста земље

Нијесам ишла никад под Острог. Није-ми ни-снаa iuила никад, нијесам

ни-ја, Нијесам) могла, једина-сам била и нијесам) могла. Четерес прве остала си

ротна са своје троје ђеце, знаш како је борити се по свијету.

Па, ето да-ти-ја, право кажем. У-оној младости како-fојно рекну: била мла

да, остала одј-двадесет и-седам година удовица. Нијесам се борила ни-о-чем, сам

се борила да одгојим своје троје ђеце. Двадесет и-пед година ми свекрва била

ca-мном жива: она свјеског рата изгубила чоека. И сина изгубила овог рата, упaн

т"ла сам: два-jбј сина отишла. Четерес прве оћерали усташе, никад-ПГ није видла

и са-мном била двадесет и-пед година... Нијесмо могли, богме..., ишла просила

па доносила рану моја покојна свекрва. Отиђи у-Јасен, донеси— просила, ђецу ра

нила на Равањском. Право да ти кажем: просила она, ја се борила са своје тројеђе

це, све-троје једно другом до-ya, богами-ми-је тешагбијо живот. Онда — нијесу

ми дали пемзије, имала сам доста земље, куповала за вр"јеме оне Југославије, ку

повала ш-чоеком, куповала са-сином, нијесу ми дали пемзије. Дај земљу у државу

па-ћеж-добит пемзију. Ја нијесам дала земље у државу, ја сам се борила о земљи и

о-ђеци, радала пед година на пилани. Нијесу ми дали пемзије, а на пилани радила

y-Кладњу. Пед година радила ако-добро знажђе онај-туњер код Гојсалића,

ја-сам-донле пругу рад”ла, али н“јесу ми дали пемзије. Дај земљу у државу па ћу

добит пемзију. Ја-н“јесам дала земље у државу и ето оде данаске, оде дана(c) зе

мља. Ето-ти, тако-ми-је живод бијо. Тежак-ми-је живот.

Тежак ми је живод бијо кат-сам-била млада

Ако даж земљу другом да ради, не-мереш је више добит. Не-мереш рад"ти,

не-мереш рад"т земљу, не-треба ти. Ја сам се борила. Ја-масло, масло прикупи —

двије краве добре имала— масло прикупи, однеси у-Кладањ и продај, и косци до

ђи у-Јасен. Био-је Максим Минић и Марко, у-мене су у-Бога увије(к) косили. Не

маш, немаж богзна како љеба, накопај кромпира, сира и кајмака. Однеси уж"ну,

однеси ручак. Они су ми највише косили. ИТурци ис-Церске су ми кос“ли земљу,

ја-н“јесам давала земље никоме да ми коси. Све сам чувала своју земљу. Он

да-пошље-ми-је и-син купијо двадесет и-седам дулума од Матије — море бит|

да-знаш Марјановића — двадес и-седам дулума земље, своје очевине... Насел“ла

га покојна моја свекрва за вр"јеме Аустрије и ш-ном бијо и наследио те-земље и

онда тај — мој син пошље купијо од-Лазара Марковића, море би|д) да-знаш Лаза

ра Марковића. Тежак ми је живод бијо кат-сам-била млада.
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Никад н“јесам да н“јесам Светбг Аранђела слав"ла, никад

Јесам, богами, јесам Светог Аранђела у-Бога увијек славила. Не могу да

прославим богзна како, могу по киле ракије узети, и килу, свијећу и колач. И два

чоека зовни и то — јесам. Никад нијесам да нијесам Светог Аранђела славила, ни

кад. На Равањском сам била, у Старичу сам била, све-сам славила Светог Аранђе

ла... Да ти кажем: Како-се могло! Прије скувај љебражовни и јечмени: јечам и

раж најљевше кат-се-самеље. Онда шаре и пите одј-шенице и колач. То је било

од)-шенице колач и пите и оно је све— ље(б) бијо од-ражи и одјечма!... кб-и-сад

ове-шаре што се шара колач). И кад-одеш на-пиво, дође ти неко вакб, жене, није

било колача. Једва-ти чекаш, мој синко, да-ти-се-одломи, да-ти-се-одломи

она-кора љеба, да-ти-донесеш оне-шаре ђеци. И онда кат-пође сад, на пример,

кум ил-дође-ти кума ил кум, одломиш онога-крснбга љеба, што-ти-допане. Рас

полови се пола и стави се онб-пола домаћици у-сито. Онда ти-од-онога-свога

овб-вамо изломиш половицу гостима а оно издијелиш, спремиш ако-ти-дође кума

или-рођак, или-одломиш ону-пoлoвицу, спремаш. Тб-једва чека да-ти-донесе,

то-су-ти били колачи... Ријетко се правило шта друго: купус, пасуљ на-густо, па

пола, на-густо, пасуљ, паполу направи, онда-купусрепу испеци, огули, нарежи у

тањир, онда-блитву, онда-питу и уштипке неко. И ја-сам-обавезно Уочи-Аранђе

ловадне постила, никад нијесам се омрсила, никад нијесам, седам дана постала

Аранђеловице. Све-ce-тб, прије се постало, мешчини више се прије постило већ

мрсило Иди ми, Миле, дај мало воде, богати; ожедњела, насмијак се)... Није се

прекидала слава, није се прекидала. Прије су свеци ишли по земљи, прије су ишле

виле, ђе-ово-редуше биле прије су виле ишле (Јесмо гљиве брали, о гљиве,

оне-печурке, онда-редуше, онда-оне-љуте гљиве, онда-pујњаче, све-то смо бра

ли. Јој, мој Милан брао-би-то све па у замрзивач. Једне зиме цијелу зиму смо има

ли у замрзивачу што-је-бн брао сирома).

Ону-површ“ну скинеш с каце и башиш, пазиж да-ce-не-провали
*

Печеш ракију, прије су били казани поточари, поточари се звали. Прије сам

ја пекла на-Бранка Вуловића казан. По десет) дана сам-ja-ракију пекла с они

јем-поточаром, с покојнијем бабом Николбм, Станковијем оцом, по десет) дана.

(Покисели по педесет метара, покисели добру, покојни Славко Пејан ми каце

двије направијо). И пеци ш њиме, бн-ce-напи, ја-са-свекрвом раскидај казан... Е,

па скине се озго површина кома и бациш. Богами, не-знам како-ce-тб зове.

Ону-површину скинеш с каце и бациш, пазижда-ce-не-провали. Ако се провали

каца и пане онај-ком озго с вра, читава се каца батали... Како се зове? Прва кап.

Кад испечеш први казан те-ракије, оставиш, нађеж други суд и колко-гоћ казана

имаш, ту-патоку извадиш. Гониш испод-луле докле-гори пот-казаном ракија, он

да оно-прекинеш и потуриж други лонац и по једно двије три киле патоке изва

диш — те-ракије и саспеш у-друго буре. И онда колко-гоћ казана испечеш, са

cпешту-патоку. Онда-најпошљена каца, која биде најпошљени казан, та-ce-пато
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ка саспе и остави се по једна канта, по једна канта кома и саспешу-тб и онда она

најбоља ракија биде, посљена от-патоке.

Вел"ки-је влаз бијо за основе

Носили у бојачину, носили у бојачину. Онда биле жене које-су-имале кова

ч“ну, ковач"ну ђе су прије ковали, ова-ковач"на некака и ту смо носили женама

које-су те бојиле сукно. А ово-смо вако за-поњава и за-јастука бојили собом. Ку

пимо боју у-Кладњу и бојимо собом, а сукно смо носили бојаџији... Црна боја нај

више за сукно... Вуну смо, ишчешљај прво, ишчешљај ручно па гребене, на гре

бене изгребенај, па извади велики влас, па извади повласак. Извадиш најпре вели

ки влас и онда разгребенаш јопе да ти биде онај-мали повласак. Велики-је влаз би

јо за основе, мали је повласаг бијо за-чарапа. Оне су кучине што-се-звале,

тб-је-за-потке било, за сукна... Макасе биле пособно што-се-шишају овце, мака

сама шишали. Све се било прије ручном радило. Све-сам-ти испричала да није.

Косило се ручно, купило се ручно... Имају грабље, имају виле и ет: виле и грабље,

нема више ништа.

Она је постала од иксана, она-крт"ца

Она је постала од иксана, она-кртица, и-то ћу ти испричат. Имале три се

стре, биле три сестре и имале брата Лазара и тај-им-је-брат Лазар умрб. И оне су

све стално ишле на-гробље и кукале. Онда-је он усто на светбг Лазара, на светог

Лазара устб: „Oдбите ми се моје сестре“. Једна постани у земљи кртица, парови

ла, никат се не смирила. Друга била, ником не-рекући, змија, трећа била ластави

ца. И она што-је-била ластавица, што-је-кртица, што-је-гуја – то-су-биле три се

стре. И проклео-Иx) Свети Лазар, брат. Оне су све ишле на-гробље, сваки дан

ишле и кукале и он се подигб на светбг Лазара. Једна да постане крт"ца, друга да

постане ластавица, трећа да постане гуја.

Нćhу-ја бјежати, нег-биде шта-оће

Каже-моја мајка: побјегли на Брда. Вичем ја покојној мајци, реко: „Ено,

богами, мамо, војске са скијама, богами није наша војска, вамо, богами је ње

мачка“. Каже-моја покојна мама, мајка: „Нећу-ја, вала-Стојо, бјежати па

нег-биде шта-оће. Нећу-ја бјежати, нег-биде шта-оће“. Реко: „Мамо, ја-сам-са

чекала три војске и 3-ђецом својом из братовском (братје онда одвео своју ђецу

у Жеравице), ја више нећу сачекат војске, не могу, не претрпљет стра“. И, та

ко-ми-се крава отелла, понесем — била ми је Анђелија мала и Миља, није Миља

била старија од Анђелије само дванес мјесеци — и носи Миљу, носи Анђелију.

Анђелију свежи вако каницбм на прсима, Миљу — торбу направила. И Милосав

бијо мали, чоек четерес прве оhеран, на саму Велику Госпојину. И, мој синко,

такб-ја спремим ђецу, одем у-шталу, свежем краву и свежем на-њу мало ствари.

Кад-ја-погледам): моја мама покојна, она се спремила, неће ни она да сачека
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војске. И дођемо на Брда, Јанку Голијану— јелде, и-то слимаш — Јанко Голијан

каже: „Куд)-сте пошли“ — ником не-рекући, не могу да-ce-изразујем —

„ку(д)-сте пошли на-мој ку...?“ Евако, богами, данашњег ми Преображенија,

реко: „Јанко, шути, побјегли смо, нечија војска дошла на Мрков, ја-нијесам)

могла сачекат. Мили Боже, тб-је-киша, тб-је-малокавица, ђеца мокра. Пéма јад

на, његова жена, каже: „Шути, болан Јанко, не-зна-се оћемо-л и-ми“. Oће покој

на мајка — остало ствари на Равањском — оће покојна моја мама да-јде на Ра

вањско. Реко: „Нешти, мамо, ја-ћу“. И ја се спремим: преко-Станова и дођем

y-шуму вако, не-знам— Станови се звали. Дођем у-шуму, сретим тројицу војни

ка, тројицу војника. На-њима петокраке на челу, митрољези — претворили се да

су партизани. Пропушташе ме она-тројица. „Тб-је-тамо наша војска“ — вели

онај-први. Каже: „Тб-је-тамо наша војска, не-бој-ce-ти, млада“. Млада сам би

ла, нијесам била стара. И пропушташе ме она тројица, јопе-ја сретим двојицу,

двојицу; богами видим да они нијесу наша војска. Пропуштају и они мене. И

ја-вако измакнем се једно двајесметара од-њиг, они окренуше, ја-низ-један до и

побјегнем. Они за-мном пуцају, нијесу ме могли убити. Они пуцају, ја-и-панем

кад видим да пуцају... Чекају ме мајка и ђеца: Милосав и Миља, и Анђелија, и

покојна мајка, Ја-дођем у-Јанкову кућу, Талијан јадан, рањен, рањен, моја Ан

ђелија узела па га чешља по глави. Ја-сподбијем Анђелију своју, сподбијем и по

бјегнем, кат-покојну маму сретим. Она јадна пала, разбила кољено, моју Миљу

убила. Побјегнемо тако на Рубиниће, у-шуму. Туди смо били пéшездана, на Ру

бинићима, у-Сливњима, у-шуми... Спавали смо под омаром. Кад удари киша,

наслони се, скини се, ђецу сакри, тебе у-леђа, тебе у-леђа бије. Није било да се

покрије. И отале побјегнем, одем у Жеравице и нијесам се више на Равањско

ни-враћала, отале сам отишла у Старич, у Старичу била једно двије године. Он

да-дошо Васо Миловић, каже: „Стојо, оћу-ја да дођем са-својом ђецом у-кућу,

немаштиђе“. Онда-покојни Марко, његов брат: „Ај-ти, Стојо, са-мнбм“. У-ње

га петеро: два сина и, мешчини, пет цура, седмерођеце, седмеро. Три, богме, си

на: Томислав и Петар и Максим, три сина, пет) ćћери: осмеро! Ај-титам, туди

сам у-Марковој кући, лежала крај огњиĆћа 3-ђецбм. Онда сам, пошто-се-смир“-

ло, отишла у-Кладањ и била у турској кући докје база кућу направила. Кад је ба

за кућу направила, онда сам се селла у-своју кућу.

Отворише се радови, дизал"це дођоше, дођоше трактори

По-два пара-смо-ми волбва имали, болан, куда-смо-ми возили... Јесам во

зила, јашта сам, збратом возила: он један пар волбва, ја један, јој, на-Станове ко

лико-је, на-Станове балване! Не-мореш само једном отићи да довучеш влаку...

Планка се звала, планке, није било, богами, машина, није било трактора. Сат, по

шље, пошто-се-смирило, отворише се радови, дизалице дођоше, дођоше тракто

ри, све се створи машинарије.
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Наше је благо за вр"јеме док је Тито бијо,

све је от“шло у-друге државе

Па, ко-је стијо ради(т) тај)-је имб, ко није стијо, он је ко и-сад. Дијете, има

ћеш, ако неш радити — и-неш! Ми смо радили, ми смо радили, само о земљорадњи

радили и вако некад) те-некад ријетко се за вријеме Југославије рушило. Никат

се није рушило, никат се није Братило рушило, никат се Братило наше, није се ни

кад рушило. Сад је, поштоје Тито посто, и Братило изрушијо. Педесед година, пе

десед година-је јасен бијо на-Братилу, педесед година стар. Сад и ако би имали

о-чем радити немају о-чем, шума-је исечена. Иćечено је наше благо, наше је благо

за вр"јеме докје Тито бијо, све је отишло у-друге државе. Сад и ако-би-постало да

ови-наши неки нови живот— нема од|-шта. Нема, дијете, иčечено је... Мало се

прије рушило... Па, ето ја-ти кажем: на-Братилу јасен стар педесед година, стар

педесед година, бн-је-oćечен сад за вр"јеме...

Кад оћемо да направимо слатки цијеђ, завежемо у-крпу

Како-смо у-парјеницу? Покиселиш у студенбј води и онда однесеш на-че

сму и покиселиш у студенбјводи аљинете, и донесеш у парјоницу увече, донесеш

и стрпашу парјонцу. Наспеш луга, онда-провpиш колко имаш, бива, веша, про

вриш тамо воду и саспешу-отб-увече колко треба воде у-ту-парјонецу. Ако-је-ли

јепо вријеме, нећемо изјутра, ако л"јепо вријеме, нећемо подгријават. Ако је лад

но вријеме, морамо изјутра угријати, проврети бакрач воде и сасу(т) да-се-те-аљи

не одмрзну и однесеш на-чесму, на-парјеницу... Кат-покупиш, покупиш-игу ко

стретну врећу ис-парјонце и однесеш на-воду и опереш, убијеле се ко-и-не-знам
што!

Цијећ правили, правили цијеђ да се измијемо. Завежемо, завежемо обавезно,

за веша мора буков луг. Кад оћемо да направимо слатки цијеђ, завежемо у-крпу,

просијемо луга букова и завежемо у-крпу и туримо у-воду ту-крпу и проври тамо

вода и направи се слатки цијеђ. Тијем-смо се купали, тијем-смо-се измивали.

Прије смо имали сач, сач и саџак

Могла-сам-ти и-тб испричати како-смо ражљевуше. Прије смо имали сач,

сач и саџак. Онда разлијеш ражљевушу тамо, туриш на-ватру сач. Угрије се

онај-сач, обруч има дрвени, овај-гвоздени, и наспеш озго жара и луга, угријеш

сач, онда-вамо јандал ватре, туриш саџак и пот-сацак подгрне(ш) жара и ражље

вушу печеш. Љеп кат-смо-пекли, пеку смо имали — и-то-сам-ја теби заборавила

синбћ причат. Пеку пособно за-љеба имали, волико дубока пека, волико љеб на

расте. Пособно сат што се ражљевуше и пите печу и пособно за-љеба-е било. То

су нам доносили из Вареша, Шокци: пеке и саџакове, маше, тб-су-нам-све из Ва

реша доносили ови-Шокци, Љеб ђе се поткуваво то-се-зову наћве, наћве дрве

не... Са-сирутком, сирутком и мало намијешаш, мало намијешаш курузна бра

шна и мало шенишна и то оставиш да се надбђе. И онда ље(б) потку“аш, онда по

шље три љеба мореш поткуват, четврти јопе тазе остављај герму. Мораш јопе ми
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јéc“ти курузна брашна и сирутке мало, и шен“шна брашна, и тамо пособно да ти

надбђе квас и онда пошље...

Колко-је-гоћ изгинуло сад уз-ово рато,

толико је пошље Тито побијо

А уочи-Божића наљегла Мијаилова Драже војска, и-тб-ћу-ти испричат, на

љегла Мијаилова војска, побјегли из Београда, не-знам које године. И уочи-Бо

жића у-мене теле заклаше, уочи-Божића. Да они дадоше мојој ђеци еволики зало

гај меса, ама-не-дадоше ни-волики. И данас-ми-је то-нешто атар. И држи Мијаи

ло Дражовиђ говбр, каже: „Моје сестре, моја браћо, нашаје Југославија изгинула,

изгинула је краљева војска у Београду, Нијемци су ударили и побили све. Ми смо

једва избјегли“. И они су неђе до на Караулу, они су до на Караулу и они су неђе

топовезакопали. „Вријеме ће доћи, ми-одосмо, ми-одосмо, да-ли-ћемо доћи до

кле, да-ли нећемо“ — то-је-Мијаило Дражовић причо нама у Старичу. И, мој син

ко, он оде, каже: „Биће, доће — брад брата биће. Један ће брад бит у-четницима,

један ће брад бит у партизанима, бра/т) ће брата тући“. Тб-je-и-било: један у-чет

ницима, други у партизанима, брад брата тукли. Нашије тридесет и-пет у-Гучини

погинуло четника. Било пошље рата, партизани-иг нашли, тридесет и-пет. Билоје

њиг, Мумовић рођак и снaа моја, и она је погинула у Соколини. Тридесет и-пет,

не-биг ни нашли партизани, они су туди били. Пошто се пошље смирило јербо

Тито пошље пошто, пошље-je-бн више побијо Срба, мешчини, већ што је саде из

гинуло уз-ово рато. Ко-је-бијо гоћ у-четницима и није се стијо четерес треће пре

дат, он-је пошто-ce-paто смирило, све-је, бн-је-пошбпо пошље: кои-је бијо вођа

четнички, кои-је бијо, ма све ови који су били, све-je-тб пошбпано. Неки је сми

јо-се, неки-се смијо и предати, не-смијеш ни причат. Све-ja-тб причам, ето то, не

ка-се-зна. Колко-је-гоћ изгинуло сад уз-овбрато, толико је пошљеТито побијо.

Ајде, радијо, и-Бок-ти помогo

Свети Саво ишб и нашо жену да тка, и откида чунком и све на једну страну.

Не, вели, Бок-ти помогб, немој тако, преклапај, па-c-обље стране бацај. И њој ка

зб и бн-отишо. Јопе нашборача, с једну страну оре и иде наоколо, а прије били су

рала, оно-рало, нијесу плугови вамо-рало и окрећеш и ореш браздбм. Нембј, вели,

Бок-ти помогб, тако вамо-врати волове па ори с обље стране, с обље стране. Тако

све ишб по свијету, тако ишо по свијету и све народу казиво Свети Саво. И, мој

синко, бн-је-тако онда се отишб, све обишб и онда се јопе вратијо. Вели-богати,

јуначе, како-си-то тако научијо: „Бог му помогб, наљеже један чоек и каза-ми и

види шта-сам наорб“, „Ајде, радијо, и-Бок-ти помого, рекб Свети Саво томе-чo

еку. Он-ка(д)-дошо оној жени што јбј-кáзб како тка. Она тка собље стране, она

тка, а откала доста. „Ко-ти-је“ — вели — „казо да то тако радиш“? „Ја сам, боме,

сама тако научила.“ А Свети Саво наљего да пита: „Ајде, дабогда што-гођ за-го

дину радила све пот-пазуом носила.“ Прокле је
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На Јеремијевдан не-смију се волови фатати. Чоекје уфатијо волове и почео

да оре. И Господ Бог наредијо: једну бразду узорб, кат-се-вратијо други пут) да

оре, све, Боже не-дај, змије по-ономе-орању, б, Боже ти помози, онда свети Ере

мијевдан рекб тај)-један светац волујски, тај се дан) не-смије фатати— ни воло

ви ни коњ да-ce-ope... Не-смије се радти на-тај дан) ништа: ни плести, ни вести

на Еремијевдан.

На Божић најбоље кат почне(ш) шта рад"ти

Мајка нас учила, покојна мама, мајка нас учила док-смо-ce-ми научили. На

Божић најбоље кат почне(ш) шта радити, најбоље уочи-Божића ставиш под-главу

онб-што-ћеш-páдати и ујутру само два-пy(т), три на Божић, провучеш иглбм и то

ти Богда, почнеш. И-ђеци које не умије да учи добро, стави му књигу уочи-Божи

ћа. И онда, богме, уочи-Божића донесеш сламе, сламе на Божић, нема сад. Овај

донесе сламе уочи-Божића и онда-госпеш opaa, бомбона, свашта. Ђеца уочи-Бо

жића одају по-оној-слами, играју се, играју. Ујутру дође полазник, полази и ете...

Стакне бадњакове, бадњакови били. Прије су ишли, с воловима довлачили се бад

њаци. Вито и-ове године čеко бадњак.

Ми смо и на-Марковдан и на Задушн"це ишли на-гробље

Прије су приказе биле. И знаш чим су приказе, чим-су-их) спасавале? Гло

говијем кољем! И кат-се-прикаже, Боже не-дај, оде и осијече глогов трн, глогов

кoлaц и оде у-гробље и прободе га онијем-коцем, то је отприје било. Сад нема

приказа. И онда који чоек биде паметан па мушкарца купа, треба трн глогов зађе

сти пот-пазуо, пот-пазуоу-онб-његовоaљинче. Истби женскиње. Ја-сам-седам же

на окупала у-нашем селу, свакој сам трн у кошуљу зађела пот-пазуо... ČeЧене су

такте прије. Ко је знао оде, осијече такте истб кб-и-онда вако усијече исто кб-и-сан

дук. Боље су прије биле дацке што се ćекле борове вего сада сандуци. Сандуци су

слаби, оно дође и укопа вако наслон, наслони одуднаслон укопа, истоко-сандук и

направи оно-вако и не-мере земља-му ништа. И-двије, и-три године море да биде,

да биду дацке... Жене, жене купају жене, а мушкарци купају мушкарце. Да се ко

има чарапе, ко има кошуљу, женама узму по-десет, по-двајездека каве, нека папе,

нека нешта. Прије се није, само ко је купо и које дацку ćекб даривало-се, а сат се

све укопници дарују... Стопанице, оне су стопанице које-спремају рану. Не спре

мају у-кућивамо-дођу... Облачи се, боме, светазе, светазе обуче... Иде-сe пo-селу

и зове се, исто и на четересницу иде-се, зове. То се зове све кат-се-деси. Иде сво се

ло, сви мушкарци иду, то се не-гледа да-ли-ће једно ићи, да-л“-ће двоје вамо-иде

цијело село. Мушкарци иду да копају. То се није гледало прије ко ће саран“ти, само

зађеш по селу и зовнеш и све мушкарци иду и копају. Не-гледа се прије, није се гле

дало прије да-га-дарујеш. Пошље-Го)во неколко почеше даривати... Мјере дрве

том, метром, дрветом, чим ли. Оцијеку прут и омјере и одоше, копају. Мешчини
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да се дубље копа за женскиње веђ за мушкиње. Јел-тако? Јес! Мешчини тако, кол

ко се ćећам да се дубље копа већ мушкиње. Зове се поп да опоје гроб, зове се попи

поп иде напријед и три пута се до-гробља потури и поп чита. Три пута до-гробља

се потури мејити поп чита, напријед иде... Било и-женско и-мушко по грумчић

земље-ће бацит на-онај-гроб. Свако брез разлике. Онда тамо чека кат-се-иде, иде

се згробља и ставља се, чека ил мушкарац ил” жена, чека с ватрбм, с ватрбм чека

прет-кућом и посипа и свако које било на-гробљу узима ону-жишчицу и пребаци

преко-себе ватру. Не-знам је л сад обичај. Неће уљећ у-кућу што неће умити руке

и пребацит преко-себе, узед жишку ватре. Не-знам је л сад обичај. Све-тб иде з

гробља и за синију седа. Садједу виљушкама, сат-сето не-гледа, не-гледа се саде,

сат-се не-гледа. Прије није се јело виљушкама. Не-знам колко чељади да биде,

дијете, синија-е била и ћаса бакрена, бакрена ћаса калаисана, Čеду око синије че

љад, ćеду и једу ис-тога-једнок суда...

Прекадња се зове за-славе, а за оно зове се панаија. Иде се, носи се у-цркву

да-се-прекади, да-се-панаија очита. И колко-гот чељади биде у свакога свијећа. У

свакога, колко-гот чељади биде, у свакбга свијећа у рукама... Четири се чаше по

пију, пета се спомене за домаћина и више не спомињу мртвога. Пета се узме чаша,

то се домаћин спомиње... Ја-сам-гледала води како жена даје четересницу чоеку.

Како је обичај, мој синко, прије бијо! Пошље рата све-е ново постало, није

ко-што-је-прије било за вр"јеме Југославије... О, богме, што иду да копају

ако-је-посни дан — погача, обавезно се погаче кувају и носе се њима на-гробље.

Ако-је-посни дан — риба! И на-гробље носи ониjeм што-копају раку, јербо

-не-могу они гладни копати, а ови вамо што ćеде, они једу и пију, а они немају

шта. Носе, богме, ови рану што-копају от-куће... Обавезно згробља ће доћи до

маћин, обавезно ће доћи кући. Неће згробља отићи да неће јести. Прије се за ври

јеме Југославије спремало кат-се-иде за четересницу. Прије се ко дође на четеpe

сницу донесе питу и погачу и ко има ракије више, донесе по-килу ракије. Онда по

шље-ce-тб побацило, само домаћин спрема. А прије, за вријеме Југославије, било

све се погача носила и пита... Покојна прија кад је дошла мени кат сам давала че

тересницу чоеку и ђеверу, донијела питу и погачу и килу ракије и-тб-обавезно. И

онда пошље, сад је твојатевсија, ти-вратиш из-ове-друге тевсије, вратиш пите и

погаче. Само ракија, се не-враћа. Онда-све како-које носи оне-тевсије, тураш пи

те и погаче тамо ђеца да једу. То је тако обичај прије било... Тб-обавезно! Неко

по цијелу ону-питу које мало могућни, по цијелу питу стави ако ко више има ђе

це да једу тамо. Јербо-кат-се-славило, кат-се-прије славило, ма једва чекаш-ти,

дијете, да дође она-која шаратеби да понесежђеци. Онога-крснога љеба, сад неће

да га једе... Идеш свако јутро, три јутра и носиш на-гробље и онда кад биде сед

мица, седам дана, одеш на-гробље, јопе носиш. Ко-ти-је дошб, јопе носиш рану

и-сад. Јеш, четересница ако је посни дан — посно, ако-je-мpсни дан, закољеж

бравче. Ако-je-женско, закоље(ш) женскб, ако-је-мушко, закољеш мушкарцу ов

на —душни брав. Кад-je-мpсни дан, закоље се душни брав. Ако-је-посни дан, џа

ба је душни брав, закољеж га четересници, јербо то се душни брав зове, мора. И

кат-се-купује тај-душни брав, не-смије цијенити, не-смије цијенити. Колко-ти-гођ

зацијени, ти-њега мораш платити. Има неко пазацијени богзна колко. А то душни
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брав кат-се-купује, не-треба да-се-цењка. Док-се-четересница не-да, душа се

не-смири... Ми смо и на-Марковдан и на Задушнице ишли на-гробље.

Нијесу нам се краве дале

Било-је-то случајева, било-је-тб. Па-било-је-у-нашем селу, била је у-нашем

селу једна, нећује казивати. И данас је даниле жива. Није боље(г) кајмака било,

није боље(г) кајмака долазило на пијацу до њена. И данас је жива, само је нећу

причат. Онаје врачара била... Тисовина се врћела онда. Онда-у-нас нијесу се да

ле, у-нас краве се нијесу дале, онда-дошо мој брат и казб — из Баната казб и он

да-смо-укопали гриф дољи у врата, пот-праг и гор виж-врата приковали и онда

нам краве могле бити. Нијесу нам се краве дале. Тек пред-ратнаједно двије годи

не, онда су нам краве биле пошле у-руку. А прије нијесу нам дале се. Оболе, про

топе крви и крепају. Продамо, продамо. На једно три године нам је постајало

пред-ово-рато су нам се дале краве.

Прије женама тéжаг бијо живот. Сад жене уживају

Прије жене нијесу ишле у болницу да се порађају. Прије су жене се порађале

кот-куће. Моја-е снаа петеро родила, није отишла у болницу. Најпре Соколку па

Милана, па Миленка, па Борку, па Зденку. Све ове-моје руке биле баба. Истб и у

Миље, у-ćћери ми двоје родила, све-сам ја баба њима била. Није било прије бол

нице... Како се на-бабине ишло? Ишло се, пита се скуWа, онда-ракија, онда-ђеци,

ђетету пеленице, онда-кошуљице кб-и-сад. Нијесу, богами се куповале пелене,

прије-су-се ткале пелене. Опреди од-власа, од-власа од-вуне и откај пелене. Уве

ди у-ните вако близнове (?) и пелене ткала. Ја-сам-троје своје откала, све ткале се

прије пелене и струке. Није било ни-овије-дека, није било ни јоргана, а то-је-све

било, све се ручно радило. Пошље рата постадоше деке, постадоше јоргани, по

стадоше ћилими. А прије рата све ручно: и поњаве, и ћебета, и све се прије ручно

радило. Тешко било, тешко радит. Ваља ти ћетен почупат па га онда простријети,

па оступати па омаaти. Најпре почупат па простријет двапут, па га подигни —три

пут, па оступати — четири пута ћетен па попарити па смотати, па тег да дође ко

шуља да се отка... Кад-би-y-некога видијо, кад-би-y-некога нако ону-аљинку ви

дијо, тб-никад није постојало да се облачи ово-шаренб. Све кошуље, све блузе

ткане, све ручно, све ручно, богами. Тежакје женама бијо живот, ради, ради, лак

ше било мушкарцима прије веђ женама. Све мораш от-пете па-до-главе све на

своије десет ноката створити да обуче. Колко-тб ваља док-се-опреде па док се

смота па док се... Најпре ишчешљаш вуну па онда изгребенаш па опредеш, па

смоташ, па поквасиш, па дока-дође до руке, па однесеш у-ступу па сваљаш. Прије

женама тéжаг бијо живот. Сад жене уживају...

Ступа била, некад она на-ступи, некад ја

У сепету носила теле у Сарајво. Натовари на коња у сепет, с једну страну у

сепет) теле, а здругу страну шта је тешко: ил камен и у Сарајво пјешице ишла.
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По четири, по-пет пута сам јаз братом своијем ишла у Сарајво, све пјешице. Ноћи

у-Крушевцима, ноћи једну ноћ у-Крушевцима, ђе су Радовићи, онда-другу ноћ

ноћи на Зечијој Глави, четврти дан кући дођи! Натовари мој брат сир и кајмак и

масло, у Сарајво! Прије није било да се продаје води. Оћерала збратом волове

пред Никољдан у Сарајво и ноћила, ноћили у-Крушевцима једну ноћ, онда-ноћили

на Зечијој Глави ближе тамо Сарајева да ујутру море. Ја-окренула другом тестом

и све овце продала, брат није волбва продб. И-ја-сам-на-Вучијој Луци била пет

нез дана, волове ранила. Брат прославијо Никољдан и онда дошо и волове продб,

И онда мени узб десет ћагета памука, основе и потке, и тадај сам откала то-руо и

удала се... Ткали, ткали, богами, кошуље, мелез узвод, ћереће, све-ce-тб прије

ткало, све-ce-тб прије ткало и шило. Све, све стварало женскиње. Ко није умијо,

које су биле жене нијесу добро радне, богме биједно су и живљеле. Моја-е покој

на мајка, по двадесет снопбва ћертена омаа. Ја и моје двије сестре, ја и моја сестра

Љубица све оступај. Ступа била, некад она на-ступи, некад ја. Све се прије, дије

те, ручно радило, тежакје живот женама прије бијо... Па моја-е мајка род“ла два

нестеро. Дванес пута се породила, два пута се облизнила. И јопе наком себе само

мене и брата оставила, оно све помрло и покопала. Прије су, Боже не-дај, води се

добро казало, ђеца мрла. Није овога било прије, није ово било, ткало се, прело се.

Стоја Гавриловић (1902), рођена у Ровањском,

неписмена, снимљено 1996. године

Мечка је дошла и сам што-није шапу наслон"ла на онај-пањ

И-ја-кренем богами порано. Дођем у један поток, близује сад и барака, не

ма још, море бит један километар добараке. Кад озгор се чује низ једну страну,

мајку му ј...м, пуца грање, тб-је-страоба, ломи. Реко-дивља крмад. Ја-за-један

пањ, реко да-их)-ce-нагледам. Добро, немам ништа код)-себе од оружја, само

радијо станица. Ја-јадник) гледам ка/д)-ће преко-планке прећ. Планка је, тракто

pи возили, ба. Гледај, гледај, нема — Истом-ти-нешта иза-букве — еее! Кад-ја-по

гледам), мечка је дошла и сам што-није шапу наслонила на онај-пањ. Ја-ао, ао,

ао, нема живе душе, измичи се, измичи, а има, како-је-обарано стабло, знаш,јед

на је, оно-жилиште, зове се еговање, па-она-je-жила моторком осечена, она-jje

једно осамдесет центи. Реко-ако-она мени пође,ја-кад-њу дунем овијем у чело, ја

њу морам оборит, нема туј другог Бога. Ја се измичи, измичи, измичи, она се при

мичи и све вако, алзинула је волкб. Слободно, да сам имб пиштољ, могб-сам-jбј

турит у уста и пуцат, ал немам. Доћерасмо се до једне оструге. Имаједан буквић,

гране су, морем-ја скочит на онај-буквић, ал пуста мука —запеће ми оструга. Ми

ли-Боже, њу кривњава стоји. Ја-гледам: кад-једно мече оде стрму нис-поток. Мај

ку-jбј, мечка, богами гони се, гони туlj)-једно десет-петнес минута, нешто-јој до

ђе, врати се у поток. Е, реко, фалате, Боже! Нема косе, ба, нема ни-капе, нема ни

шта у-мени, ошло-је-тб све. Ја-кад-оде, истом-стрму потоком ко-да-њуши траг.

Јој, ја-кат-ce-там прокриви, иза-леђа сад! Сад)-ће мене у поток, ја-немам куд.

Ако пођем там — у поток, ако пођем стрму, дољ баракама, поток је, само назад
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нем потока, ал назад — узбрдо! Врати се и доћера га на Истб мјесто. Оњуши га и

јопе на-ме, ама-нема: појести и — готово! Ја-онб држим, ба, ђоја, чоек не-зна,

бн-кат-се-препане, нема теби туј Бога. Не-знам-ja-caд, нијесу људи сви једнаци,

али приближно-је то. Јуриш на-ме, па јуриш, нема — сам здробит. Истом окрену

брду, оде, нема је. Ја-мој лијепи брате, ја-кат-се-помоли уз једну странчицу ис

под-једно(г)-крша, оно-мече, шапбм кад га фисне, оно се претури десет пута, ме

шчини. Оћера и-њега у поток. Држим ја-нб, стојим и држим. Нема, руке су пре

мрле, ја-не-знам да држим. Кат-каже чоек нешта, пусти, ба. Добро, кад има дру

штво па мало више, море нешта, а кад је сам чоек! Врати се и истијем правцем

оде. Како-оде, ја-онб-потурим, оно-жилиште потурим, испрљб-сам-ја руке. Ра

дио-је станица остала гор повисоко. На поток, реко,јебем га, да оперем руке. Каке

руке, болан!? Ја-заватим, Господа ми Бога, воде нимало не остане у руци. Опед

заватим, ма нема! Ма видим — поток тече. Погледам: а Боже-ти помози, реко, по

мози, шта-је-во, шта-ми-је-во? Па обадвјема вак рукама да се умијем—јок, не-ме

ре. О, имам једну плошчицу ракије, море бит пола фртаља. Извадим цигару, пу

шим ја, ал ја-сам-њу, како-сам-припалијо, виђок: вако руке, ба, дркте. Не-могу-ja

упаљача да вако принесем. Реко: отишб сам, готово је, сад!-hу побудаљет, сам)

мислим у-себи. Испушим цигару, не-знам-ја да-сам-ja-њу испушијо. Стоји на па

њу, ба, и кутија и упаљач, све, ал-ја-не-знам да пушим. Онб-сам-ракије попијо по

ла и мало повише от-пола. Не-знам ни-то да сам попијо. Опет у-онај-поток руке,

мало море бит)-да-сам, да остане, ал док-ја-донесем, нема, рука је сам) мокра,

само мокра, нем воде. Вратим се, ćедем) мало, ćеди, ćеди, нека доба, мајку му.
Богами, окасник) гор. Избиће пожар па ваља белаје виђет. Седем опе на-пањ,

да-ја-испушим још једну. Још једну испушим и оно-ракије прекренем, дођок-ја

себи. Знам ја, знам све, значи умје чист, добар. Приђем потоку, богами опрак pу

ке. Умијем се, загладим се фино и узмем радијо станицу и — дољ, баракама.

И-сат-слазим озго, има мост, преко-моста прелазим кат-чувар изиђе. Има ковачи

ја и покојни јадни Танаско је бијо. „Добројутро, Влајко“. „Добројутро“. „Како

си?“ „Добро је, како си ти?“ „Кутси пошб2“ „Морам у Соколину. Ваљда барајте

риложили ватру па остала, па морам да идем да видим“, „Јесил добро са-здра

вљом?“ „Ма, ето, ипаг доброје“. „Ти-си-нешто слаб“. „Нијесам, брате“. „Ама је

си“. „Ама нијесам,ја-сам-добар. Журим да се вратим што-прије, да идем на-сара

ну“ (Те године умрла покојна Обренија Милорада Станишића, па треба на-сарану

да-јдем, звао ме). „Болан, ти-си-yжутијо ко-восак“, „Бјежи, болан, шта петљаш,

немој зајебават“. „Јеси, богами“. Сад ми-идемо, бн-иде са-мном до ковачије, не

ма једно петнестаг-двајес метара, и бн-иде мало поприје. У ковачији њима испри

чб, кад-они мене зову и ето-п(х) отуда, има-их) пешес, ба. „Ајвам, ајвам“. „Ма,

шта-ћу-вам, идем“. „Ај вам, богати, имам те нешто питат“. Јадни Танаско,

бн-је-добро са-млом стајб. Кад-ја-униђок, они гледају у-ме. „Шта гледате?“ „Бок

теј..., шта-ти-је?“ „Шта-ми-је, није-ми ништа“. „Ти си болестан, ба“. Ија-им све

испричам. Кажу: „Владимире, добро-си-ти прошб, Боктеј...“. Причам-јањима:

„Држб сам дрво, а кат-сам-дошо да оперем руке, ј...-ти дрво, не-би-ја њега могб

ни ударит“. Каже: „Не-дај, Боже, да-си-је-ударијо мало сам (Сам да је обориш, то

је друго), она-би тебе сатpла. Ал срећа-ти-е па-је-нијеси ударијо“. „Нијесам, јеби
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га, она-је мени прилазила, ал-ја-гледб кад-биде да ме обуфати вако, онда ћу је у

чело гађат.“

Није шала међед!

Бијо сам ја девед година на-Братилу, девед година. Ја сам бијо као-чувар

шума, ја, пошто-сам-осто порано инвалид. И одреде ме на-Братило, кае — пре

ко-љета имаж да будеш от-седам до седам, преко-зиме имаж да лежиш у-кући.

Плату имам, топли оброк, све-то било. И ја-сам-то и радијо. Е сат кад)-дође ко

шевина, незгодно ми, знаш. Ал ја јутру одем рано, разгледам докле-могу очи ви

ђет, нема ништа. Будем доједно осам сати, девет, дођем кући, приватим косу, ко

сим-ли — косим до једно шес увече. У-шес) сати Братило, правац! Попнем се на

Старичку стијену и на неку бандијерку, ту је релеј, тај-лепетитор, како се зове.

Разгледам, нема нигди ништа, нема да се пуши, и ја слободно спавам кот-куће,

нико мене ништа не-дира. И-ако-дође, мене су обилазили, али, срећом, никад ме

нијесу нашли кот-куће. Ја-ако-прин“јетим шта, ја-врднем у-шуму сам, имам ра

дијо-стан"цу, јављам се ђе има пожар, морел се локализоват, не-мере. Ако не-ме

ре, јављам. И, удари једном кишица, ајт са-(д)-ће престат, престаће, мало се обла

ка наведе, ал богами она отпоче, почеше и магле. И ја полако озгор низ-Братило,

ал имају кршеви, има једно сто-метара прећ евакб-ти-је: сам с овога камена

на-овај. Ако прођеш вовде, сломићеш ногу, не-мереш је ишчупат никако. Све с

камена на-камен! Полако-ти идеш, тебе нико не-гони. Под једну јелику, видим

богами кишица удари полијепо, она сува. А ја-и-вако и-ćедем подјелику, присло

ним се, извадим цигару, запалим. Гор је крш, ал честa-je-то, ба: јавор“ћ, буквић,

јасенић, грабић, има и јеловине, смрека, туј-ти не-мереж заћ. Дог запуца озгбр

y-мене иза-леђа. Реко-дивљи крмак, оћу да га мало осијерим. Ија-сам-се-прита

ијо, шутим. Ија-гледам озгор, виђок-ја, сад-бн мени сиђе на-пут. Има путић пје

шачки, стаза. Кад-бн-сам заучини: еу-у-у! Ј... мајку, вак-бн диже на-задње се но

ге, ма-немам-ја четири метра до-њега. Ништа-ја... немам, само имам радијо-стани

цу. Препб-сам-ја њега, ал препб је и-бн мене. „Куд)-ћеш“, реко, „е-е“. Али-пре

ста, нема, бвде нешто мене стегну, не-могу-ја да проговорим. Како-ја дрекнук,

jб-|j}-ja-кад-он-разложи стрму низ-оне-јелиће! Јелићи су исто вакб ко-конопља,

знаш-ти шта-је конопља, ха! Није шала међед.

Погледам — међед!

одбијо сам волове према-Соколини, нема вожње, нема ништа, ја-и-одбијем.

И тако-ја како-обилазим, знаш, рајоне, понекад-иг видим, ал евту дана не могу

да-их)-утрефим нигди, нема-и. Нема и нема, и нем и Бог! Еле, кишица ударила,

магле су, удариле, реко: „Знаш). шта-је. Спреми-миљеба“. И вако мало ракије на

спем помање, вак-волико, море битједно по фртаља, једну плошчицу и— у-џеп!

Имб сам пушку двоцјевку, орозушу. Реко: „Ја-одо тражит волове. Ако-ти-дбђог,

дођок, ако-не-дбђок, немој ме ни тражит“. Ајде у-шуму, бвде, бнде, бвде, онде —

нема, нема-их). Е, упаднем у један штрајбок, нуда се возили балвани, тб-је-дуби
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на, Боже сачува! Некако-je-бн млого отишбу-дубину, а двије су стране, деведесет

и-пет посто су оне оčечене. Ту је оструга, има врело добро, ал туј слабо ико при

лази. Прође с ову страну и с ону страну, а туда не-мере изић. Два дана тражијо,

нема-их). Трећи дан реко: „Знаш). шта-је. Ја не могу више пушку носит, она је

мени додијала, нећу је носит“. Виче покојна баба: „Понеси, бан, мореш ударит

најаде, болан) не-бијо, па-те-мечка, сатpће те“. Сад-ја идем, поток је дољ,

ја-идем с лијеву страну. Оструга-je-то, ба, а добро врело има, ал нико му не-мере

да приђе, тб-је-зарасло. Ја-ce-надносим, реко: ако-буду оздбљ зашли уз-отај-по

ток, да пију воде гор на-врелу, не-могу изић, морају се вратит назад, ал нема оздб

да-су-унишли. Не-мере низ-ону-страну сић, Ја-се-вако наднијо, шта-је оно, Бок

те твој?! Слобо, како ово, ово-је-уско, ко-кауч кат-се-развуче, ти-мореш на-њему

лежат! Је-л-нб међед, јесте! Ништа, бн-пије воду. Погледам — међед! Ал не-ме

pe-бн мени изић лако. Док-бн-мени изиђе, ја-морем сто метара побјећ и наћу не

гди дрво, бјежи уз-дрво! Истом-бн-подиже главу, како-вако подиже главу, не-ме

ре главу да окрене вакб него се целокупан вак закрену — колка-је дебљина. Реко:

„Болан, шта-тб радиш, ђе су ми волови, јада (н) не-бијо!?“ Истом-ce-он окрену

према-мени. Реко, ево га, сад)-ће гор. Истом-уз-онај-штрајбок мало, не-пла

ши-се, ј. б мајку, ко-да-зна да-му-не-могу прић. Полако иде једно десет метара

уз-онај-штрајбок још уз-ону-остругу и не-мере даље, не-мере од-оструге. Истом

с ону страну уз-брдо, ал полако иде. Реко: „Наћу-те ако-ми-будеш волове нашб и

поијо-их), појеćћу и-ја тебе, да знаш“. Ништа-бн, полако иде, попе се на-међ,

изиђе. Како-се-попе на-међ, фино се вако окрену, ко-да-се-поздравља са-млбм.

Jб|j}-ja-кад-анам разложи, тб-нема—тутањ стоји! Реко- готови су они, ту је дошо,

пијо воду, ожеднијо, нарбљб се меса и ожеднијо. Реко-види-ти јада! Ја-три дана

носик пушку, а четврти дан је оставих! Убијо-би-га, ба, ма нема-тб дваес мета

ра, а не-мере-ми прић. Он-море мени прић, ал треба-бн да остави времена.

Да-сам-ja-c-ону страну потока, могб би мало прије прић, а с ову страну не-мере

ми прић никако. Имају кладе, имају јади они-ба! Кад, е сад-ја морам ић“једно три

четири стотине метара гор да обиђем тај-поток. Пређем гор, а, на један поточић

удар“г— барица. Ј... мајку, па-онуда прешби отишо низ-ону-косу и кад-је-видијо

да нем воде нигди, ондак је сишб у штрајбок и штрајбоком: зна за-врело, зна ђе

врело. Кренем, обиђем-онб и — на његов траг. Мало идеш, неђе нема, не-зна-ce,

ко шума! Нијесам-ја макб још један километар — волови су под-једном јеликом.

Леже обадва на једном брежуљку, а он је прошб, па није било никако једно педе

сет-шесет метара изнад-њих). Ја га плануо, није смијо од-мене. Да-je-бн, он би

њи по ноћи нашо, бн-би-њи побијо.

Покојнбк Пере знаш колки је бијо неки Јаблан и Рудоња! С ону страну,

око-педесетеја-мислим, тб-су-били сила. И онјеједног убијо. Ал онда је њега по

којни Перо убијо, сам не-смије-то-се јавид, ба! Не-смије нико знат. И ја јенбм:

„Јебем га, Перо,знаш). шта-је (они су мене вољели, покојни Максим, покојна Ва

ја, покојни Перо), y-мене мајка има асму, ту-сипњу, па-је-чула, јадница,

да-jбј-треба тога-меса, кад-би-га-јела, да-би-оздравила. Јој, ба, донеси, немој се

бојати мене“. „Не-бојим-ce-ја тебе, ја-би пред)-тобом чоека убијо. Čутра-ћу

y-Кладањ и понијећу ти“. Ја-отишбна посб, кад увече дошб, каже: „Донијоми Пе
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ро меса“. „Је-л, богати“? „Јез, богами. Скуала га и пијем воду и једем“. Јадница

поједе, попи и-ту-воду, што-ce-куало у води, ма-каки, нем помоћи.

Синоћ ми међед надрије краву

Биоједан звани међет шепо. По прилици, нијесам-ја туј бијо, да је њему Ми

јодраг одбијо пола шапе у Соколини. И он је арб код-нас и шéпо се показб у Сре

бреници. И њега-су там назвали шепом. И ја сам једнбм — у-мене јадни покојни

Угљеша имб-е једну краву првотељку — и ја-косијо, снаа, продали телекб-данас

и ујетру је помузе, от-првотељке намузе пет и-политара млијека, от-првотељке,

y-шуми-је била, није се полагало ни ујетру ни увече. Кад, одбијоја, имб два вола и

три краве, једну оставијо, музб је, да се не догони кући. То кад-одеж да обиђеш

па-ако-нађе— нађе, не нађе, ником ништа. Кад ја раскосијо, усто рано, раскоси

јо, а покојни Душан Мировић помоли се: „Добројутро, комшија“. „Здраво, добро

сам“. Интересује мене што-је-бн тако рано дошо, а има откбса пет коса. Каже:

„Комшија, знаш! шта има ново?!“ „Шта?“ „Синбћ ми међед надрије краву“.

„Коју, болан?“ „Ма-ону-најбољу, ено је у-штали. Ајде, болан, да-видимо шта-ће

мо ш-не и како ћемо? Морел остад жива ил не-мере“. Ја-ону-косу и потурим и

дољ њему, близу-је-тб. Крава стоји, не-смије да легне, бн-је-њу сву здробијо. Ре

ко: „Душане, знаш шта! Ово не-мере остат“ „Знам“. „Него, имаш кола, у-кола,

волове упрегни и у касапницу. Ако-је примише — примише, не примише,

ти-je-дуни у Дрињачу и готово“. „Знаш-ти, шта-је, комшија,ја-сам-друкчије сми

слијо“. „Шта си смислијо, болан?“ „Ако-ти оћеш, ти-гони, радиш-ње шта-оћеш,

ко своју, а ја имам пет коса сувог откоса, ја-то не могу пусти(т) да-ми-покисне,

него-ја-сам сконтбњу, ја и ти и Милован узмемо сикиру, одведемо анам за Аџин

ску раван у онај-дубоки поток, дунемо је и свалимо је у поток“. „Није-ти-тб до

бар излаз“. „Што?“ „Ђеца ти је отела од међеда, ти-je-caд гониш међеду готову.“

„Ј...-ти њој матер, нем од-ње ништа.“ И, мој Миса, настројица ту-краву полако:

ха-ха, ха-ха и за Аџинску. Један дубок поточина, сила божија. „Који ће?“ „Ја ћу“.

Дуну је сикиром у чело, она паде, оном-сикирбм главу фисну, ватај, преваљуј.

Дуну у поточину, у један јардун и остаде. Ми на-Аџинску, кад-ја-јадног у-себе

Угљешу сретик. „Куд ћеш?“ „Нема-ми, болан, Лазарке (Лазарка-joj било име),

ајмо тражит“. Бијо-ми Момир, буразер-тај. Тада сам носијо гарабин. Тражи бв

де-онде, овде-онде, овде-онде, нема. Каже: „Ко нађе“ — Момир има пиштољ, ја

гарабин — „нек-један метак опали“. Кад-ја-нáђок у једној долиници, кра(ј)-јед

нбLг) потока, равничица фино, раскупусио је међед. Ис-пушке опалим,

кат-се-они мени јавише изнат-самије Равни. „Ајте вамо у Равнине“, „Чекај-нас“.

Јеби га сад. У-мене три краве и два вода у-шуми, и туј су они били заједно. Нема

њиг, нигди. Куд)-ћу, далеко-је-тб. Онда опе обиђем, обиђи, обиђи, опнем,

кад-они стигоше. „Ђе је?“ „Ето-је туј пот-путом“. Дођоше, јадна снаа поче пла

кат, богами и-Угљеша, видим тешко му. Реко: „Ајмо сад) тражит моја говеда“.

„Твоја-су говеда“, каже Милорад — нашли-смо Милорада на Скиљеву у-Гучини

— „твоја су говеда осванула на Лагеру коњевском, кот-Коњевића“. „Какије Ко

њевића, Бок-те твој, евовде била, ево траг од-волова. Потковани моји волови, на
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шб-сам-им траг“. Кажу: „Кот-Коњевића“. „Ј...-ти њиг. Ако она биду кот-Коње

вића, њиг и-нема, ја-џаба то тражим, они су побjени“. „Иди-титам“. Ја-там — не

ма. Аj бвди, бнди, кад-виђог, богами, траг, отишли вам. Дошли Вошту, низ-Вошт

у једну честу. Угријало је, ба, ко кошевина. Петеро говеди, зајмим, не-ви

дим-ja-то, иду говеда сва, све-петеро. Кад-ја-једно двјеста, триста метара одмакб

ђе-сам-иг-нашо, а — кад-на-оној-крави рој читав муа. Како-наниђе ипод-гране,

она-грана-Иг поремети. У, шта-је то? Оклен ово? Ја-реко: челе, па разгледак вак.

Јок, тб-је-крава. Миса, онда-сам-се добро свадијо с ониjeм-Хасићом. Прелетим-ja

пред-говеда, уватим-је. Између-ребара озгор до-кичме, оклен ребра почињу,

ко-да-је уска-Гојна мајсторска сикирица ударила и између-ребара она је расечена.

Туј има четине, упљуале муе, јад и белај! Њу су спасили волови, нијесу је дали. И

бн-је-њик прећербскоро от-Старича до-на-Коњевиће. Шта-ћу, ку(д)-ћу, како, сам

доктору! Треба кроз-дваез дана да-се-тели. Ма како теле, нема туј ни говора. И

ја-дољ „Штаје ново“? Рек тако и тако. Гледа-бн, гледа. Каже: „Владимире, во

ли-л се она побоc?“ „Воли“. Добра је бодара била. „Знаш шта! Ово је њу неко

чобанчади, надбола-му краву или-вола, и ударијо-е сикирбм“. „Није“. „Јес“.

„Није, међед, болан“. Оде-бн, узе књигу па гледа, гледа, гледа. „Не, само сикири

ца“. „Ама-није“. „Ама-јес“, не-гледа ништа више. Сам-ја мислим, сам шутим, ал

не-смијем-ја њему да кажем. Казаће: „Шта-ти знаш?“ Шути. Окрени ш њим, па

обрни, па свађа, па дрштам, па држи вам. Реко: „Дај-ти њу, ба, прегледај, види.

Треба кроз-двајездана да-се-тели“. Прегледа-бн, каже: „Живо теле“. „Шта, ба,

оће-л-ce-моћ растат, шта-ћу, ба, за љекове ако-море остад жива, да лијечим“.

„Море, није опржњен дроб, није ребро ниједно сломљено, море остат“. Дај. Јој

кад-бн-поче да чисти, кат-се-поче крава врћет. Насу неку течнбс, она само ври и

изгони ону-четину. Помаза, удари фластер, каже: „На-кратко-је вежи

да-овб-не-згули“. Ђе-ћеш-ти везат, како-ћелеће, ба? Пусти-ти, ја-ћу-тканицу пре

ко-ње, она не-мере тканици ништа. Доћерам кући, дан по-дан, дан по-дан, каже:

наком-шес ил седам дана да-је-сведем. Наком-ше(c)-седам дана поче длака спа

дати около онога и — црно. Црни се оно ко-катран. Ја-краву за-пријузу и дољње

му. „Јеси-л стигб2“ „Јесам“. „Богами добро“— каже. „Добро, сам слабо замлађу

је. Мажеш ли редбвно?“ „Мажем и потрошијо-сам-онб“. „Дај да одмотамо.

Што-је-Ројвб длака спала?“ „Од-међеда, ба“. „Није“. „Види, болан, тб-ти-je-чи

сти доказ“. „Па, ђе су нокти остали?“ „Не-знам ја“. Сам-ја мислим: шепо је њу

доватијо, бн-је-сам два нокта имо ил-три, ал три није имб, сам два. Он!

Она-два-нокта он је раширијо и расекб је. Излијечио-је. Ударијо једну некцију,

даде ми другу маст. Еле, била је позадуго, отели се, теле одгоји добро, ја-и-краву

и теле продам.

Огулли-се ону-кожу носећ из-Гучине чак

Е, једном једнок шописмо, ал голембг, бн-је-мек на-рани, тб-је-чудо једно.

Двоцјевка га обори, и-то дупла нула. Да-je-деветка, има шорбта свакоразнбг, ду

пла га нула уби, ал-тб-далеко. И одемо, ај-да-га огулимо. Кат-смо-оčекли главу:

мало што-није волика кост, тања евак волика кост је у-њега само у главуши. Оно
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све месо. Мили Боже, оно-је измијешано и кртина и бјелина, све сама кртина

у-Бога, ама-нема наког ни говечета, ни крмета, нема ништа у-Бога. Шта-ћемо ш

њим, опасност велика. Огулимо ону-кожу, шта-ћемо с кожбм, оћемо да-је-прода

мо. Оно свучемо у једну дол"ну, наложимо ватру, гори, мајку-му његову, тб-ми

pише да прсте своје једеж, болан. Огулди-се ону-кожу носећ из-Гучине чак. Е,

шта-ћемо сад? Оде, ба, кила, кила и-по соли, сточнбга, ваљаје осолт. Ђе-ћемо-је

разапет?Ђе год)-ти њу разапнеш, не-мере! Не-мере, мала просторија. Сад, има у

Душана штала, ал-на-срет пута. Нагна чоека киша, оде гор на-награду. Ајду-ме

не, па заковане баџе кут-се-пењемо. Разапнемо, суши се добро, ал-не-ме

реш-ти-то разапет да богућеж док-ти-не-удариж десет-петнес клина, не-мере да

држи, ба. Пé(т)-шес клина не-мере држат. Разапели је, затегли је, уредили је, ал

сила божија! Сваки нокат, ниједан) није оштећен. Е, осушена, прошло једно два

мјесеца, ваља сат косит, оћу сијено у-шталу, затрпаћује, ку(д)-hу-је у-п... матери

ну?! Ваља је скидат.

Ноћ на букви

Ми-смо увече оборили три стабла, добра шума. И ујутру каже покојни Мар

ко: „Понеси ране, ноћићемо“. Понесемо ране за-два дана и од-мрака до-мрака,

мало-нам, љетни је дан, сунце упекло, пола је љета, ал гони нужда. Увече

не-вди-се ни рат. Е, а прије, море бит на једно десетаг дана, петнес, само

ми-то-н“јесмо знали да-је-тб-туде, ćечена је шиндра за барака и знаж: онај-отпад

одј-шиндре, тб-ce-осушило, тб-је-танко, има свакакије. Ми смо мало, једну кла

ду нађосмо повисоко и само једно двије три гране набацили озго четине

да-нас-не-туче ведрина и мало спирили ватре. И према-ватријели, ба, и легли, он

с једну страну, ја здругу. Он леже анам до једне странчице, а ја-легок до потока.

Да ја лего до странчице, боље-би мени било, а ја-лего до потока. Он-заспа, а ја,

ваљда сам бијо страшиви. Кад — запуца-Тојнб грање! Реко-међед, богами. Ја, а

прије покојни Никола Зоран чувб је задружне волове који-су-возили, фирмине,

заправо фирмине, и међед је убијо једног. И то се потрефило тудиђе-смо-ми до

шли да радимо. „Ево међеда“— реко— „Марко“. Ја, зовем-ја њега. „Марко, Мар

ко“. „Шта-je“. „Ево међеда, ј. б-те божи Бог, устај“, „Бјежи, ба, какав међед, шу

ти, спавај“. Ј...и-га, ја-шутим и оно одма ућути. Ја-кад-оно стане на-онај-отпад,

ја-ка(д)-то-запуца, ма-ето-га на-по колибе наше. Ватра-се већ потишијала, мало се

свијетли. Ја-дођем, ону-ватру старнем, ма-јок, j... б-ти њега што-ватра гори, ни

шта-бн. Реко: „Марко, устај), ја-не-смијем више бит“. Скочи-бн. „Ма-ђе је, ба?“

„Са-ш виђет ђе“. Кад: „О, божијек-ти Бога, па ку(д)-hемо сад, шта-je-{o}в5?“

„Међед. Знаш). шта-сам-ја смислијо?“ „Шта? Нијеси могб да спаваш па си сми

слијо?“ „Böвде је међед убијо вола, Никола чуво“. „Шта, болан?“ „Јез, богами,

него да ложимо ватру“. Наложисмо ватру, јоlj), ја-кад-оно запрашта опет! Ево га:

о-хо, о-хо, о-хо, мајок, како! Шта-ћемо? Каже: „Ајмо у Николину шталу“. Дале

које-тб, ба, ноћ је, не-види-се. Реко: „Болан), не-видимо прећ, ми-не-видимо

прећ, не-умијемо сад отић овуда по ноћи. Знаш) шта. „Шта?“ „Ајмо на-ову-бу

квицу“. Има буквица пред-нама, граната је, ајмо на-ову-буквицу. „Ај, божичое
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че“, а њему-је бијо обичај рећи: „божичоече“. „Ај, божи-чоече“. Иајде! И сикире

и на буквицу, и-он-се попе први. Остакја, Бокте богови, шта-ти мислиш!? Ма, не

ма-га, ба, ушутило се, не-пуца грање. Е, сад имам и-ја мјеста покрај-њега, ал мени

близу земље, морам-ја гор мало височије, ј...-ти-тб. И ја — вижа-њга! Ја-кад)-то

запрашта, што-сломи онај-отпад од|-шиндре и оно-грање, ма-нема сам под-бу

кву дошо и —j...и-га, ал-не-видимо га б-ха, збукве: б-ха, о-ха, б-ха! Ушути се,

о-ј...б све своје, па-шта ћемо? Ноћ је, ба. Мени зима, ваљда мало и одј-стра, а

љето је, ба. Љето је, ал џаба, ми у кошуљама. И тако до зоре! Оно ломи-ли, ломи

Нема ни-да-ce-oдаљи. Ено га сат, каже, крши кости, понекат се, знаш, помало се

чује. Каже: крши кости. Па јест, тачно је тај поток, знамо: Бугар ћуприја, у Сли

вањској планини, болан) не-бијо — пустиња! Фекат зоре, смијемо-ли сад, болан,

сић? „А, божи чоече, ја не-слазим док-не-сване“. „Ма-и-ја-сам тај, ма-дај-мети

макар ослободи колко-било“. Е, већ се поче расвитат, нем ништа, не чује-се

ни-да-пуца више. Оде, отишб је, добро је, ајмо сић, ајмо. Сиђемо, наложимо ва

тру, нимало, ни ока на-око ја-н“јесам. Ваздан сикирбм дуб, болан, ма бјежи, ба!

Реко. „Ајмо се ум"т на потоку“. Кад-на-поток, а — коњ се посрб. „Марко, бого

ви-те богови, овб-су-коњи нечи“. „Ма, божи чоече, каки коњи?“ „Ма, коњи, бо

гами, ево, ба, тазе, болан, балега.“ E, умијемо се, реко: „Одок ја на-онај-брежу

љак, сам с-ону-страну потока, на-оно-брдешце.“ Кад-ја: шестеро коња пот-сама

pима, пасул, пасу. Они! „Оћемо-л још који-пут ноћит“ „Ја више нећу кад-не-би

зарадијо динара.“Дошо кући, реко „Само дај да једем и да легнем.“ „Како, ба, је

си-л-ce-толко уморијо“. Ништа ја не-причам. Е, пошље бн-дошо, неки света, би,

дошб са женбDм) мени. Кат-смо-ми то затурили причат, оне су се упишале, Бог

да-прости у-мене бабу, од)-смија.

Милан и плашће

Милица Лазиница негди неку њиву покосила поголему. Покојни Лазо,

и-бн-је, кажу, бијо вр"један, ја-га-не-знам. И— стрпали у-плаĆће. Говеда одбили и

нем говеди. Тражили, нијесу могли да нађу, треба сијено да стрпају. Наниђе-ти

покојни Милан, покојног Данила Алексића син, и видијо: стожина ударена, под

лога ударена, оно се облача, нијесу привукли, не-могу стрпат. И он-ти-је, кажу,

пласт по-пласт и сам привуко тој-стожини. Кат-су-они ујутру устали: и, ваља ић

тражитволове да-се-привуче, а један рекне: „Ено ми плaćће привучено“. Ма, како

пивучено, јеси-магарац“, „Ма, јес“. „Није. „Иди, види. Ено, види се одавде“. Ко-је,

шта-је? Каже: Милан Даниловић, нико други. Така-је-тб јачина била и снага.

Кошевина

Причо је мени покојни ђед Милан, ко оно-они имали рођаке горе. Каже: по

шаљу њега — скупило се озгор Турака, болан! Море бит, машило је и пута, добри

косци, ба! „Само-нам тражи кога ко ће бит козбаша, нада-ме га нема“ — некакав

Турчин, сила бијо, ба. Куд-је-годишб — с коњом. И шта-ће, кога-ће, нема кога.

Каже мени отац покојни, каже: „Иди-ти мени на Коњевиће, зови Зоране, Зоране,
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покојнбк Тому“. И — ја-запутим се оздо, бн-је-легб прет-кућом, ко-во, и откива

једну шару, косу. Каже: дуља од-метре, сила, болан! „Помоз Бог“. „Бокти помо

го! Чи-си-ти, мали?“. Ја сам тог и-тога. „Шта је ново?“ „Мене су послали, има је

дан Турчин, рекб-је да-му-нађемо козбашу, ал нада-њга нема, па су ме послали:

мореш-лити доћ?“ Он-каже: шуће, шуће и поче-Гојну косу откиватопе. Откива,

откива, каже: „Реци)-им да-hу-доћи насигурно ако Бог да па бидем здрав и жив.

А-нек-ce-и-бн припреми“. Дан по-дан, дође, каже, дости Турака, болан.

Он-је-на-коњу, коњ никако на-земљу не-стаје. Други му косу носи. И, нема, каже,

Томе, кажу: не-смије. Каже у-мене отац: „Ако-je-peкo, доће, неће Зоран слагати“.

Ето га, каже, помоли се. Они-су, каже, веђ закосили. Не-знам, рече-бн, богами,

млого-иг-је било. Сиђоше, изиђоше, бн-чека док-се-они врате. Вратише се, ш-нsи

ма се испита. „Ђе-ћу ја, људи?“ Каже онај-козбаша: „Ђе-год оћеш.“ „Ма-ето, ва

ла“ — а он је мало тепб“ — „Ја-мозем и-задњи, мени је сведно“. „Ако-мореж зад

њи, удри.“ „Ма-морем“ — каже. Није-бн макб ни десет метара, бн-њи десет-пет

нес иčћера! Ал, каже, стере-ли, стере! Гони, гони, до-пола дођоше пред-њи. Ис

кочише и они. „Не, не, само-ти ајде, само-ти ајде“, а мало је тепб. Ма, како ајде!

Ишб-би-ти да можеш. Дође до-онога. Истом-замане онбм-косом, онб-клувко

па-њему на-косу, па-онб-клувко па — на-косу! Неколко пута, онај-се окрену:

„Мореш-ти боље?“ „Јок, јок, само-ти ајде.“ Оће-бн њега да издрибла добро, заје

бан бијо. Опет наоштре косе заједно. Чим он замане, и-бн стане. Колка-је гот сто

па бн-толко сијече. И онб-клувко и опет па-му-некад међу-ноге дуне. А шара,

она-се пресијева, ти-би-рекб — огледало. Сиђоше на-дно, каже Турчин: „Добро

косиш.“ „Добро и-ти косиш, право добро.“ „Ј...]м)-му свеца, чекај док-пођемо

брду.“. Значи— брду је мало потеже. „Чекај-ти док-ми пођемо брду. Сишли дољ,

закосили, нема оније, остало-је-то све. Пођоше! До-по маа, не-мере онај, не-мере.

Изиђе, каже, ја— заборавијо-сам: „Ја-чија-ли-ће остат удовица?“ — рекб покојни

Тома. „Или-моја или-твоја?“ Каже: „Чија-год остане, водићемо-је, један

нек-је-води.“ „Добро, онда-ja-ћу твоју“. „Не-зна-се ко-ће.“ „Добро, нек-не-зна.“

Изиђоше до-на-вр, истом-Турчин каже: „Ајде, прођи.“ Ниђе никога, у-другом)

мáу стиже све, али то је широко и чисто, он сам равња! На подне мало Турчин

и-jеде, за вечербм нимало. Отишб и трећи дан — оде! То ми је покојни ђет причо.

Bто-ти шта-је коса!

МЛИН

Тражи-серијека која-море гонит млин, не-мере свака. И сад мораш направ"т

кућу праву за-млина, самlмању. Дигнеш на-coe, coе ударишу поток, у-воду, мо

ра у водама бити. Онда удариш темеље, сазидаш, сас"јечеш од|-дрвета, дрве

том-се и-покрије. Направижбадањ, бадањ мора бит — зависи сад. Море-бит шес

метара, море-бит осам, море-бит и дванес. Тражиж букву која-је-шупља.

Кат-си-нашб букву која-је-шупља, мораш је мало стегнути, набит карике гор

и-дољ. Скујеш обруч ко-на-кацу, удариш славину. А славина долази, море бит

петнерс) са петнес или дваес) са дваес, зависи и-то од воде. Ако-је-мања вода,

мора бит десет славина, ужа, ел-она има виши зор да погони млин. Е, онда,
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кат-си-то урадијо све, направијо си брану, брана се мора скренут бар десетак,

петнесметара. Она мора бит од|-даске, и претежно је букова даска била, ал-ције

пана, знаш, ал-ce-она добро скрајчи па-да-она приљуби да не-мере вода тако про

лазит. А-ако-море пролаз"т, онда-се она опкује мало дрветом, она разбрекне у во

ди и земљи и не-мере воду да пропушта, вода мора ић-у брану. Онда гор напра

виш један евакб стуб, дољам је лептирица ђе-вода удара... Како се прави лептири

ца? Е знаш како. Осијеку се дрвета евако па се она ижлијебе: ово мора бит ниже,

ово мора бит височије и вода евовди удара и ово-гони, Мора-Игбит, зависи сад

от-кола. Море-иг бит петнес, двадес, шеснес и шта-ја знам... Укопаш ово-дрво, бв

де га укопаш све и ово дрво зађељашевовде. Овде пробушиш, вако чивију, и чиви

ја-Uје дрвена. Озгор има ђе-камен стоји и оно је ударено жељез вако један, оно је

ижлијебљено и жељезје ударен. А камен, мора камен бити усјечен волико наједној

страни, волико на-другој. Удариш) жељез бвде, евовде удариш и за-ово дрво, дољ

што-вода окреће онај-горњи камен, дојни не-миче. Он-је становник и он)-не-ми

че. Овај камен се окреће. Е, сад направиш кош. Удариж два стуба исто вако и на

правишједан кош. Кош мора битузак, гор широк и дољузак. Поставиш лептирицу,

лептирица мора бити евакб, евакб је лептирица. Ово је камен, а ово је лептирица и

ова-лептирица иде у-онај-кош, ђе-си-насуо жито. А ова-лептирица, ова, она ода по

камену и она ев-шта чини и озгор жито пада. То је чекетало, а ми зовемо лептири

ца. И оноев-шта чини вакб. Е, паприце су тедољу води, а евово је чекетало). Има

ју наћве, зване наћве, то-се зову наћве. Скује се сандук, ако-је-један камен),

не-треба преграђиват. Ако-су-два камена (овде и брашно пада, евовде

y-ове-наћве). Ако-су-два камена, ондак-овуда преградиш, да-ce-не-смије мијешат.

Рат, избеглиштво у Србију, повратак кући

Čећам се, брате, како не-ćећам. Čећам се: четерес прве године почеше жене

плакат, почеше четници долазит, мајку му. Неки Перо Пајиновац, он је са Игри

шта, а не-знам само како-je-ce звао. Мотика од-Олова. Дођоше: покојни Перо Ми

ровић носи митрољестешки, шарац прави, и кажу: идемо на-Кладањ. И запалише

покојног Радована Голубовића сијено, јављају Турцима да-ће-их)-напаст! Пу

шти-ти то! И отвори се борба мало увече, бн-пуца оданде од-нашије кућа, бјежи

мо-ми, болан. Кад-y-мене отац косијо код неког Асана Гонџе и он је наредијо (би

јо, ваљда, командир вода чете усташа) и ујтру нареди, ја, увече каже: „Мирко,

четници су напали на-Кладањ“, „Шта, болан, Асане?“, „Јесу, и Мирко, знаш-ти

за-њи?“ „Не-знам, оклен-ћу знат ко-je. Čклен, каки четници, шта-je-то?“ „Јесу,

богме, чујеш-ти борбу? Више живота нема. Него, кат-се-смрачи, даћу-ти-ја па

тролу нек-те-одведе до-неког Дpијењка и од)-Др"јењка бјежи све ус-потоке

не-би-л дошо ђеци.“ (Шестеро-је ђеце, а седмо на путу). Каже: „И више не-слази

дољам, готово-је-тб.“ Јој, покојна мајка-се ускукала, нема, готово! Остак 3-ђе

цбм, чоека нем, у-Кладњу, отишбусташама, косијо. Кад-ујутру, пред-зору бн-до

ђе. Има четника, украдоше челу от-покојног неког Јове Станишића, Голубовбг

оца, украдоше и поједоше по-ноћи мед. Каже у-мене покојни амиџа Перо: „Аа,

нема, краде војска, туј нема борбе никаке, него-ми бјежимо!“ Прођеједно двада
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на, оступише четници, ја кад-навалише усташе. Ал-прво-су Рвати дошли о Васкр

су. И тачно, да л први дан Васкрса, дал други, не-ćећам-се, и виче: „Кристес Вас

крес, Кристес Васкрес“— честита. И питају жене ђе-су-и(м) мужеви, а не-зна ни

једна шта-је муж. Јез, господа-ми Бога, ниједна не-зна шта-је муж. Док-један:

„Ђе-су-вам људи, домаћини куће.“ Онај, каже, у-Црној Гори, онај на послу, онај

на Краму, онај на Пијеску. Све у-шумама, ваљда-је све било у-четницима, шта-ja

знам. Ништа они никоме нијесударнули и све вичу: „Не-бојте-се“. Ал-други дан,

кад-навалише Турци Кладњаци! Објешена икона Свети Петар и Павле и кандило.

Ја-кад-Тојнбузе, ја-кад-здроби под-ноге, каже: „Шта-ће-ти ова-говна?“ Ми смо

побјегли, никоме нијесу Ćћели ништа, а некога кога су уватили испребијали су

ил-убили. А нас не-ćће, ваљда Асан-је бијо тај што-је-отац код-њега косијо, Ваљ

да-је он туј бијо па-није дао нас него-каже: „Бјеште, бјежу-шуму“. Почеше палит

куће, мој брате. Покојни Јован и покојна Јованка: „Јој“ — каже — „Јоване болан.

Заборавих) кућу затворит, да-је-закључам.“ „Што-ћеш-је закључават, будало

једна?“ „Морам униће керови па-ће-појест оно-што-имам, „Сад)-ће керови,

ca(д)-ће она планут, не-враћај се, будало, бјежи“, Само-смо-ми преко-једнок по

точића прешли, док почеше куће горет.

Ондак је то-побјегло на Коњевиће, с Коњевића у-Сливње, иlзЈ-Сливања у

Речице, из-Речица у Власанице. У-мене једна сестра била мала, Радојка, сад-je

y-Озрену. Не-мереш више да носиш, не-мере, и фино је покојна мајка, Миса, Го

спода ми Бога и Свете недеље данашње, фино је узе и посади-је уз-једну кућу

евовде у Власаницама. Каже: „Шта-ти мили Бог да, ја ти више не могу ништа по

моћ“ Рођенбдијете! И ми кренемо под-Братунац у Бјеловац неки, има Бјеловац.

И тако туј били у једној кући. Зове се, све-ми-се чини Кестенастаријека. Имајед

на реч“ца. А покојна Јованка, неког Матије Марјановића, није имала ђеце. Дан

по-дан, дан по-дан, ми-смо-богами једно петнез дана, мјесец туј. Каже она: „Де

санка, Бога-ти, знаш! шта-је! Ја-би-тебе нешто питала.“ „Питај-ме, Јованка“.

„Оћеш-ми дат Радбјку да-je-ja Идем тражит“, „Čћу“. И то-ми-je атар садрaди-моје

ђеце. Каже: „Оћу, Јованка.“ „Оћеш је дат мени посве?“ „Oћу.“ Имала је добру

кобилу Вранушу. Закорачи ону-кобилу: „Ја-одок у Власанице тражит“— а усташе

у Власаницама — „Ја-одок тражит Радојку.“ Закорачи ону-кобилу, каже-jбј чоек,

Матија покојни, био-је добро од-ње стари: „Е, j... ла-те мајка луда, па-ку(д)-ћеш,

оће-те заклат, јадо моја, не иди.“ „Одок ја, ја-добиг дијете.“ Из Бjeловца крене и у

— Власанице евовди! И нађе-је код-једне муслиманке. Њује нашбусташа присло

њену ус-кућу. Кад-je-Францетић навалијо на Власанице евовди, Јуре Францетић,

бн-је-кажу бијо брез-ноге, ал-он-је водијо усташе. Е, чије-ти-је ово-дијете? Тур

киња рекла: моје. „Није твоје, ово-је-наше дијете.“. „Знаш) шта-је, један-је вој

ник њу нашо напољу и унијо-е и мени је запријетио да-не-смијем дијете дат нико

ме бреж-њега.“ „Ја-сам била ш њим и он-ми-је рекб да-је-оно вовде“, а није ис

причо, лаже, лагала, „Каже дајдем да дијете узмем, то-је моје дијете.“ Један дан)

нема Јованке, други дан, трећи дан— нема. „Ето, ј... ла-је мајка, па-ку(д)-ћу садја

сам?“ Он ђеценије имб, а стари чоегбијо, Имбје око-шесед година сигурно, педе

сет и-пет није могло машит. „Куд|-ћу сат сам) моја Десанка? Шта уради буда

ла!?“ „Матија, ja-je-нијесам гонила.“ „Нијеси.“ Четврти дан пред-вече помоли-се
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Јованка и носи дјете на кобили. Покојна мајка, ето шта значи мајка (Вели Јован

ка: „Ето, мое-је дјете“). „Немој, ба, Јованка, цвијељат-ме, богати,ја-сам-тороди

ла.“ И не-даде-jбј, слага! Иако-ми-је мајка, слага! Не-даде-jбј дијете, а шестеро

има и не-даде седмо. А могла га оставит на цести да-га-усташа коље. Ср

би-смо-ми лукави. Та-моја сестра, прешли-смо ондак, туј бисмо, навалише уста

ше, нема, грмил, грми. Пред-задњијем чамцом, а Дрина-је од-брда до-брда. То је

исто орање, прољеће четерез друге. Пред-задњијем чамцом-смо ми ујагмили да

пређемо. Тада су Нијемци, видијо-сам очима своијем: Један-је магацин бијо по

крај-Дрине море бити сто педесет) двјеста метара дуг. Дођоше Недићевци и Ни

јемци, поставише митрољезе, све тешке, почеше косит, брате, с ону страну Дрине,

не-да Дрини да приђу. А има још пратежа да пређе преко-Дрине. Четири-су-се ђе

војке уватиле, Миса, ко-четири брда, Бок-те твој, дал-су-се оне надуле од-воде,

дал-су оне нако вриједне, ал вр"једне су, види-се да-су-вр"једне. Чамац је удари

јо, дал-су повезане, не-знам, ал људи кажу да-су-ce-уватиле за-pуке и скочиле

y-воду да-Иг-усташе не поватају. И чамац-их] гони, не-мере да прекине, да ра

стави руке, не-мере. Дрина носи стрму, бн-треба вагда-пређе, а сад оне ометају.

И двојица узеше и почеше тргатоне-руке, ал не-мереж да раскинеш руке. И там

пређемо и у Љубовију, иж-ЛБубовије на-неки Омајић, туј центар. Мало нас туј

смјестише, почеше куWат скроб. Наспе казан воде, море бит одједно педесет ки

ла, десетак, петнес кила брашна груне пројина и то-замијеша исто супу и то-нам

да. Добро! И одатлен, мало били, кренемо и у-Бању Ковиљачу!Ја сам у-Бањи бијо

Ковиљачи три мјесеца. Ондак-наздигоше одатлен по-селима. Ко-ће узет слугу

да-га-послуша, неко ради-севапа, неко ради-потребе. Неко је, које отишб добрбм

чоеку, бн-ce-ишколб. Ал ја одок једном, ј... све своје, и морадок чуват-му шеснес

оваца. Ту-сам бијо и ондак док-чуваковце, добро би, ал-кад-ме-даде да чувам кр

мад, тридес и-шестеро крмади! И прићераш-их] Дрини, видиш там Нијемци бда

ју ил-усташе, ил-кат-која војска налети. Евови-Попови евовди, што-су-код-Бије

љине, ја-сам-долазијо у-њиг, Бок-те твој, четерес треће. Бијо-сам тада код-газде

док-почетком — дал-је четерес пета настала, дал четерес четврта на-свршају-је

била, ту-је — и прећерамо-ми крмад преко-Дрине, лакше там чуват, нема ку(д)

там. Има Осредак један и састанемо се са-партизанима, нас шезбило, све дечаци,

неки стари, неки млађи. И ш њима-ми бисмо, нас шес. Силна војска, болан! Бо

co-je-тб, гладно-је-тб, јадан) не-бијо. И увече прећерамо крмад опет преко-Дри

не и свак својој кући ајд. Прође једно четири пет) дана кад-мени, а ја сам бијо на

станари (станара се зове у-мене у-газде), кад-ево-ти у-мене газде: „Мићука,

Бог-вас ј..., шта-сте урадили, ђе-сте били неки дан?“, „Ђе-смо били? Били

кот-крмади.“ „Каке крмади, ено Буду у-мене оћераше Нијемци, оћераше Буду,

оћерашеу Шемсу“ — Шемсу неког, имб надимак Шемсо — „Њиг је четвер“цу,

још ти и Драган-сте остали. Бјежи куд-знаш!“Куд)-ћу уп. у материну, немам-ja

куд, нит-ja-знам. Миса, неш се вјероват, цип"ле су дрвене биле, оздб-је дрво два

ил три прста, а озгор-је фина крмећа кожа и уштављена и — праве цип”ле, сам-се

оне не пресијају. Даде ми нешто пара и даде ми један љеб и добар комад сланине

и једну чакицу. Каже: „Бјежи куд-знаш, Нијемци побише ко-ce-готс партизанима

састо у Осретку.“ И ја-ти кренем према-Шапцу. Дођем у једно село, добро село,
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богато, нoћим и ујутру питам ку(д)-ћу за Београд (Знам ја, у Београду су у-мене

мајка и сви). Ајдена-лађу и у-Шабац. И-ја-сам-дошо до-лађе (звала-селађа, а оно

— брод). Нема каког нема рањеника, бан. Напуни се, ма-сам да погинем туј,

да-те-баци у-ону-Саву. Бјежи! И одатлен кренем за Обреновац, каже: има воз. Ка

ка(в) воз, неке сад жене носиле гас неки и тај-се-гас) запали у возу. Три су она-ва

гуна изгорела, изгорела локомотива, нема воза, пјешке ајде. Обреновац па Мала

Моштаница, па Велика Моштаница. Пређем на неку Унку код–Београда и туј но

ћим (ноћијо-сам у Малој Моштанци) и дођем на-Липовицу, са-Липовице у Багр

дан (Багрдан-је близу Београда). Куд)-ћу сад, не-знам ја-сад, распитујем ђе има

избјеглица. Каже: има на тунелу. Какавје тунел? Каже: ајде вовудавовијем путом

све дотунела. Тунел се почб правидза-вр"јеме Југославије све-ми-сечини тринес

километара, колко се ćећам, све кроза-земљу. Нађем туј мајку. Да-ли једанес,

да-ли тринез дана ја-н“јесам) могб на-ноге. Ципиле-су-се подерале, нема, оно-је

дошло сам да прогледају оздб, оно-дрво. Како-се не-расцјепи, чудо-ми-је сат, ка

ко-се оно не-прсне, подеране су, а ноге су подустале, каке векне, болан, ко-двије

векне кат-ставиш. Не-мереш-ти никут, само лавбр-ти донесе и мокри у лавбр

ил-врши нужду. Не-мережда изиђеш. И дођоше Србијанци: „Куруз, бре, под-но

ге.“ И ваљајвакб, и ваљај, и ваљај и поче отбконај-спадат. Спаде отбк, један мје

ces би (к) код-мајке, дође један: „Оћеш-ти код-мене чуват овце?“ „Оћу.“ Не

маш-ти шта, ваља го, бос, ваља јес, ваља. „Ај код-мене, чувај овце.“ Код-ње

га-сам чувб овце једну годину и туј-сам погријешио. Ал-сат-ca(м) млад бијо,

шта-ја знам. Добро-ми-је платијо и добро-ми-је било. Даде ми двије овце и двоје

јањади, Ал-кат-сам-чувб овце, четеpec-је пета већ, Београд је ослобођен, наниђе

једна група Нијемаца у тај-поток, нис-тај-поток. Они су били заробљени у Бео

граду, а у-мене газда бијо одборник, имб-је гарабин југословенски, коњички, не

ову-маузерку него-гарабин (Људи млоги сад, некоме мореж доказат, некоме

не-мереш. Има разлика велика између-гарабина и маузерке. Гарабин-је бијо кра

ћи море-бидза-волико, ал-бн-је-боље пробијб дрво него ове-маузерке). Ја-се-пре

падок, оставим-ја овце и гор — кући. „Шта-је, Мићука?“ „Прођоше Нијемци,

има-иг доста.“ „Ђе су, боa?“ „Ено-игу потоку, одоше стрму.“ Он-шчепа онај-га

рабин и за-њима, повaтa-Иг и ćћера у Багрдан и преда опет властима. Е-не-знам

да-нијесам туј погријешио ради-своје дјеце сам. И то би врло згодно могло бит.

Они-су побjени у Багрдану, њи шеснес. Не-знам да није, да чоектуј није погрије

шио, шта-ја знам.

Дође четеpe(c) шеста, дође-ми отац, каже мени један Србијанац, брат) то

га-мог газде. „Знаш шта је, дијете, оћеш ти нешто Љубу послушат?“ „Оћу, ђе

де Љубо, шта-год оћеш.“ (бн-је имб кућу под-Авалбм, а имб туј земљу, једанез

дулума једна њива, али-супер њива!). „Ево теби овањива, нек-ти-Мијаило узоре

напола и поси кокуруз.“ — напола ш-нsиме. Каже: „Ето имаш тије-сестара, имаш

оца“ — и ота$ дође из-Босне четерес пете — „и не-бој-се рада.“ Добро. Одем ја

оцу и тако испричам. Каже: „Oћемо. Оће-л Мијаило узорат?“ „Оће, он ће узо

рат.“ Плуг-је су-два точка, није су-један кб-у-нас, треба див да-га-држи. Узоремо

и посијемо курузе, окопамо, ишпартамо, ба, с воловима се шпарта. Кад-je-у-прву

руку, шпартају волови, с копачицом. Само разреди кокурузе и оно-мало траве из
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међу-кокуруза, копачица све скине. Кад-је-пријегрт, удари даске, истбу-плуга,

бн-њега там-и-вам заспе, само између-њега разредијо. Посијасмо, дође вријеме

да беремо. Каже: „Мићука.“ „Шта-је.“ „Кад)-ћемо половит кокурузе.“ „Кад-год

-оћете. Само мораш наћ више кола, ко-ће-иг вућ у Београд.“ Има куруза дости,

болан. „Немој срања правит, Мићука, болан. Ти-мислиж да-ће-ђед Љубо узе(т)

твоје кокурузе. Вози га у-Босну. Ђед Љубо-ће с коњом доћ. Што-море стату-ко

ла, што-не-мере, алал теби све било.“ Шта-ће стату-кола?! Пет шеж џакбва,

не-мере више. Коњска кола, један коњ вуче! Елем) море бит једно пе-шес) се

дам џакбва стаде у-кола, Каже: „Мићука, ето-ти, алал теби било, ти-вуци себи.“

Четерес пета-је била, ја. Каже-бн мени: „Знаш). шта-је, Мићука. Питају-себе оца,

ти-ајде мени. Ено-ти кућа, знаЗ ђе-ми-је.“ Знам, вукли ми-му дрва с воловима.

„Ја-имам паре да сараниш мене и бабу, сам-да-се ти питаш. Ено-ти, кућа-ће-ти

остат, ево-ти ово-земље. Ако-коњ не-ливше, остаће-ти и-коњ, сам ја жив“ — сми

јешан чоек, сила! — „Сам да-ce-ти бринеш о-нама, а паре имају у-нас) за-сара

ну.“ Кажем-ja покојном оцу: „Знаш шта-је Евбвди-ћемо направит кућу. Ја одок

у Београду-ону кућу, а ти остани евовди. Ево ти земља, чоег даје све, сам-да-га

ја-сараним.“ Што-је стари ков! Каже-бн мени, а имб-је узречицу: „... Мени не иди

никадако-останеш.“ И не-даде-ми. И видиш сад до-шта-ја дођок! Да остадоктам,

богдбм, кам пуста срећа, али-оће-се најебе, оће да-се-најебе.

Дођемо на чистину, на-јад, на белај. Потегни, повуци, направи свињ, па-у-

-свињу биди, па направи кућу једну. Не-мере бвди, нема воде, прави далеко од

народа, удба поче гањат: „Долазе теби четници, банда, евовде при-шуми си.“

„Ма, не долазе.“ „Ама-долазе.“ — Њих) је удба гањала. Обишб-сам-ја и Старич

и Равне и Гојсалиће, све по ноћиш-њима, убише. Двајеш четири сата бијо у-Клад

њу у затвору и неће да-ме-закључа, колко-јелопов! Вели: нек-побјегне, биће кри

вљи. Зна да-сам-прав, ј... мајку своју! И ето: поправијо све, направијо, земље ку

пијо четерес и-шездулума сам на сикири, само на сикири. Дођи први и закључи,

Миса, мога ми Бога, закључи. Волко-сам предб, одма то-ce-paЧуна колко. Други

мјесеš дошб, е овај мјесец морам-ја да зарадим волкб Ја-сам знао с покојнијем)

Марком Станишићом, овијем што-је-умрб, кума-Митра отац и Вукашинов, наћат

y-шуми, наћат. Мало-нам љетни дан, најдуљи дан, o(д)-сунца до-сунца нег-оћемо

да нoћимо. Гони потреба, а гони будалаштиња више. Лакомно, лакомно да зара

ди! Узег земљу у-Кладњу, дванез дулума и дође вр"јеме да преводим од Мусли

мана. Сиђем да преведем. Јеси-л-ти упантијо Ћамила, онога-брицу? И он)

на-суд, јербо-он је сувласник тога. Ја-сам там навео што-сам-купијо за четирсто

педесет иљада да мање платим пријевода, скуп је пријевод. Кад-на-суд — судија

за-мене бијо људескара! Да-сам-ја-урадијо не-знам шта и како, бн-би-мене осло

бодијо. Каже: „Е, Ћамиле, ти си продб, продб-је твој брати сестра Владимиру њи

ву, та и-та, толко и-толко запремнине-те, дулумаже. Имаш ти шта против?“ „Неј

мам“ — каже. „Е, он-је то купијо за чет"pсто педесет иљада динара“, наводи он,

куца она-женска. „Славни суде, није, лажу.“ Има туј, болан, онај-стари грунтов

ник, Сали, Сали. Каже: „Како, Ћамиле?“ „Лажу. Он-је узб заседамсто педесет. За

триста педесет узб одЂемиле, а заћетирстбузб-је од-Амида.“ „Није.“ „Јес.“ „Са

ли, шта-ти радиш, како-те тако људи варају?“— пита га Мустафа. Каже: „Ћамиле,
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јеси-л-ти сигуран за-то?“ „Сигуран.“ „Срамота, Ћамиле, овб-све-сe мора пони

шт"т.“ Ништа-бн, јеби га, заврб, ко усташа! Каже судија: „Иди там, преправљај

те-то.“ Вратимо се там: ја, Ђемила и Амид у грунтовницу. Каже: „Па, болан,

што-ме зајебасте?“ Каже њему Амид: „Па, болан Салихага, нијесмо теми зајеба

ли, Ћамил те зајеба.“ „Једабогда-се у земљи не распо, не распо-сe у земљи не

го-на-земљи!“ И — на седамсто педесет! Вратимо се, ево сад. Е је-л сад? Е, јес!

„Добро, носи, Владимире, у Управу прибда, ја-там, кад — Душко!“ Гледа:

„Шта-је ово, Владимире?“ „Шта-ја знам, шта-је, неке грешке.“ „Каке грешке?“

„Нембј-ме, богати, питат, само прави шта треба, колко треба да уплатим и — го

тово!“ „Ма, шта-je-(о)вб: бвде седамсто педесет, овде четирстб педесет?“ Реко.

„Знаш) шта-је.“ — чују они, болан, сви — „Јеби-га, мени је догорело, оде ми пла

та мјесечна још. Криво људ"ма што-сам-се-уселијо међу-њиг и заинат ме чоегза

јеба да-што-више платим.“ Сат-се он окрену, а био је један Абиб, енбнде радијо,

плав, фин младић, плав, море бит) да-je-дваестак тридез година тада имо, гледа,

гледа у-ме. Каже: „Јеси-нб-ти с Вучинића?“ „Јесам.“ Каже: „Душко, сређуј ка

ко-знаш, искрено говори овај-домаћин.“ Богами, онај-Душко оде анам у-собу,

оде и-бн за-њим. Сад)-ће, реко, и они припет. Кат каже Душко: „Владимире,

ево-ти-ово, носи у-пошту, уплати на-ово-четирсто педесет. То-смо-ти наздва

средили.“ Богами платим за четирсто педесет. Шта-је усташа! А знаш како-јежи

вијо у-мене 3-ђедом, покојније(м) Миланом! Па-мени доносијо ć-Ћабе тимљен,

онај-Ћамил. Али, не-мере, стала јабука-је вовди, кад-je-очевина продата.

О жагама

А биле су прво босанске жаге, босанске, и биле су широке сикире. Широка

сикира не-мере цијепат, она је добра за гуљевине и за кресања, а за цијепања

не-мере широка сикира. У-ње-су разваљене уши гор, него-су-се звале уске сики

ре. Уска-је сикира, она је нанијећена тачно за-ćечу. А босанка жага, она није има

ла изгртача, све зуб до-зуба, један оштриш на једну страну, други на-другу стра

ну. Морају зуби бит равни. Е, касније дошле жаге американке, оне су имале изгр

таче: по-два зуба, два с ону страну оштриш, два с ону, изгртаче оштриш, мора не

ки профил изгртача бити нижи, да изгрће ону-пилоту што-зуби осијеку из-дрвета,

пуно лакше. Кад-je-и-то већ искусило, онда су дошле жаге канађанке. Нат-кана

ђанку жагу није било жаге. Она је са четири зуба и они-су повезани. Она је гор

оштра, мореш се расећ на-њу, а дољсу зуби дебљи. Њу лако дрво не-мере уватит,

зато што-је-гор оштра. То је било, не-знам тачно рећ, око-шесете, шесет пете,

да-су-до-тада све с отијем-ручнијем жагама... Ја-сам оборијо једну јел"ку, дваде

сет и четири кубика у-њбј било. И жага канађанка, два метра и двадесет— не-мере

дареже, не-мере— кратка! Два с ону страну, два с ону. Не-мереж, закуала унутру,

она је иčекла дрво и не-мере да-га-избаци, кратка. Па-наби каише, па три на-ону

страну, три на-ону док-је-прережеш. Па четири кубика и осамдесет центи један

четворак. Не-мере-га заковат озго него-га-удара у-фронт, не-мере озго ударит

клин.
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Куна и четници

Пошбја и покојни Милован и покојни Душан у Ујичу да радимо и изиђемо

на Добрирај. Кад — прешла куна аматам тазе по сн"јегу. Добро се плаћала. Реко:

„Знаш). шта-је. Одок-ја по-Живка (а Живко имб пушку), идемо гонит куну, а

ви-ајте, рате, ја немам нéвнице данас.“ Ја-се вратим и — Живку: „Живко, ево ку

не.“ Са Добрираја кренемо преко-Пала па-у-Врћевце па-низ-Врћевце, па-ис

под-Неђељкове куће прешла, отишла право Ледењачи. Таман-ми под-Ледењачу

истом-пушка пуче —та „Е,јеби-га, Живко, џаба идемо, готовоје, немамо ни исе

та, нема ништа.“ „Море бит) да-је-неко сpну убијо.“ „Јеби-га, нећемо му прила

зит сад.“ „Ј..б-ти њега, што нећемо, ајмо!“ Кат — покојни Божо и покојни Саво

убили зеца. Живко на-њигампу: „Знате да-је-тб-забрањено!“ Гор, дољ, зајебае се,

гор, дољ, стрму, брду: „Дајте-ми по-један метак, нећу-вастужит“ Јадни Саво да

де, Божо није ни имб муниције. И туј наложимо ватру, почне прича, пот-самбм

Ледењачбм. Каже: „Видите евову Ледењачу, горам-сам, ђе-се-зове Црвена јабу

ка, вовди-сам запео гвозђа четерез девете и дошо порано да обиђем. Како-сам-ja,

идем отуда, прилазим гвозђима, тамам-сам-ce-ја сагео да-вдим да-нису оборена

џаба, а мене чоек вакб шчепа, каже: „Шта-ћеш бвди, ј...м-ти све?“ Кад-ја-погле

дам — четник. Приђе јошједан, узе нош, каже „Кољи-га, одаће-нас, жив не-смије

отић.“ Избишејош три четника: „Оклети бвде, шта-ћеш ти бвде?“ „Ма-нећу ка

зат.“ Кажу: „Клат, сам заклат, не-смије пушка да пукне. Сам заклат па бацит у пе

ћ“ну.“ „Ма-немојте, људи, мене-ће тражит па онда-ће-сe дoćетит, па-овб, па-онб.“

Каже: „Слушај, пуштићемо те. Ако ко дође вамо, ти-ћеш изгорет и чељат-ће-ти

изгорету-кући.“ „Пустише-ме. Čћеран покојни Милорад, па покојни Јелисија, па

покојни Никола, па покојни Јелисија Мрки, Милован Зоран. Све-то по годину

двије било у затвору. Ја-сам-се оледијо, ал кад)-ће-Бог и-срећа, четници тај су

дан побјегли и отишли у Романију.“ Био-је онај-знао-сам-и. Био-је Бранко неки.

Бранко-је из-Малбк Поља, и(з)-Соколине побјегб.

Зајмише нас четеpe(c) шесте године (ја-сам-радијо на пруги), зајмише-нас,

зајмисмо од-Ранине куће па-преко-Поповића гор па Бишини (?) и сиђемо у Мај

дан. Био-је покојни Неђо, био-је један официр, голем. Нађе покојни Реља Стани

шић буренце с ракијом од-шес кила, сам празно, а ко флаша. Ја га нашб и он:

„Дај мени, дај мени.“ И кат-смо-били у Мајдану, мој Слобо, сњешчић, истом на

једној коси пушка: тан, гарабин цикну! Ено га, и ми сат прилазимо, они су напра

вили заседу, а овдуда су ајкачи, ко сила божија народа... Имају вако два крша,

од-ота-два крша нема распона десет метара воздб гледајућ" с косе у-косу. Дале

ко-је-тб, болан. Један Црногорчина, ј. б свог оца, потегб, једном омаши, други пут

тачно у-главу. И оде Дервиш бџић и његов брат гор, има-то триста метара изић.

То је узбрдо ко-уза-зид. Оде и види: глава му крвава, завратила се кошуља. Има

једна шкарпа, пруга прошла, с оне-шкарпе озго-га ит“ше. Има торбу на-себи, ру

ски пикавац са добошом. Сат извадише из-оне-торбе, парче проје повелико и ко

мат сланине. Ал-он-је обријантам тазе. Ко-га познаје, ко-га познаје? Не-смије ни

ко да каже, док један: „Ово је, по прилици, Десимир Милић“
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Чварање кад се „не-да мрс“

Био-је неки Јован Жујо из)-Сливања. Он је бијо очу, ваљда, покојној) Је

фи, Николиној жени, Радинкиној мајки. И, он је знао, каже: поквари се мрс и до

шб-је покојнбм у-мене амиџи Пери. Каже: покваријо се мрс, а на-дну суда,

кад-жена ижљева да-усири, на-дну крв. Каже: „Перо, ја-не-знам шта-ljЈе-Гојво,

ја-морам ово-сам крмадима бацит, ово-се-не-смије јести, болесне нам краве.“

„Ма, како болесне краве?“ „Ј...м-га, знаш). шта-ljЈе, ја сам чула да Јован Жујо

зна загас"т да-тб-однесе.“ „Добро, ако-буде у-Кладњу данас, да знаж

да-ће-ce-cвратит.“ И он) нађе тога-покојнбг Јована, њега су курјаци у Ашпиљама

појели, ал кажу да-га-неко убијо па-га-курјаци појели. Кад понедељак, ево чоек

иде: „Јел ово Перина кућа, бн-мени рече да-се-свратим, ето, невка“— бн-је-имб

обичај сваку жену невком зват—„Нешто-ти-се мрсне-да.“ „Ма,ја, мој домаћине,

не-знам сама шта-ћу.“ „Ја, има свашта, моја невка, има свашта, има.“ „Ја,

да-нам-приставим каву.“ Приставила каву, попијо каву, каже: „Дај-ми тај)-један

суд.“ Погледа па чвара, чвара, мало-{ј}не воде исц“једи па-узе мало пепела

и[з)-шпорета па гледа, гледа, гледа, па рече: „Замотај-то па-подај кравама у меки

њама, метни у мекиње. У-Бога-се уздам биће добро. А знам ја-тб која-тб ради.“

Каже: ко-да-ти то руком однесе, не-мере бољи на-свијет мрз бит.

Како „оџа огледа“

Ја-сам једном, педесет) шесте године, знам добро: покојни Матија Марја

новић и покојни Милосав Гавриловић, они зајме волове на Соколац, а ја зајмим

краву. Купијо земљу, морам краву продат, ал-не-продамо, продаде Милосав чое

ку вамо у Кнежини кат-смо-вратили, а ми вратисмо. И сад идемо дољ на-Бијеле

воде преко-Драпнића, преко-Тисова брда и— у Петровиће. Е, кат-смо-били у-Ти

сову брду, каже-бн мени: „Знаш). шта-lјје, пријатељу“ — Моја сестра била за ње

говијем полубратићом па се звали пријатељем. „Има бвде оџа у-Гурдићима чуве

ни, ми се познајемо ако-ме-могне познат, да-нам-огледа.“ „Ајд.“ “Покрај-ку

ће-ми наилазимо, гонимо: ја-гоним краву и теле, он гони волове. И волове

y-oнaj-сокак, повежемо, ко ограде, ба, све пруће плетенб, коље ударено, врљике

цијепане, беден! И там: „Помоз Бог.“ „Бог-вам помогб.“ Сам ćеди, стар болан.

„Ама, Матија, јеси-тб-ти, богати?“ „Ма, јесам.“ Скочи, руковаше се и пољубише

се. „Е, мој Матија, па-зар-си-ми-жив? Баш-ми-је мило. Оклен-ти-је овај?“

„Ово-ми један комшија, ваљано дјете. Ништа, сиједи, слободно-ти њему све

причај.“ Па-како-си, па-ово, па-онб, па-кога имаш, па-имаш-ли ђецу? „Немам,

имам бабу. Болан, сиједи, знаш шта-lје, свратисмо се да-нам-огледаш, некако

не-иде за-руком.“ „И, мој Матија, оћу, оћу, оћу, оћу.“OПра-се најприје, има бања,

она-цијев пуштана. Мало земље, узб три даске вако у ћошку отуд и-овдуд, једну

возгор, земље насуо, а ону-цијев промолијо и бнде се пере. Узе књигу, књига је,

онаје била на тавану, како-бн видита-слова и шта зна, ја не-знам. „Ej, мој Матија,

мој Матија, ја, јес, вала, видиш, имаш и-штете, имаш свега, не-да-ти-се, Матија,

извини ме сад, ал казаћу-ти-ја искрено шта-ти-је.“ „Ама-ти мени слободно реци



564 Слободан Реметић

па-шта-је год, да-се-макар чувам.“ „Ја, мореш се чуват овога, мореш, Матија,

ти-имаж гробље и-с-ону и-с-ону страну куће, Матија, не-ваља-ти шта радиш. Пу

сташ говеда по-грббљу, пусташ овце по-грббљу, оне газе, пасу, ал“, Матија, немој

то радит, чувај се, а узми косу па покоси, па донеси, па положи. Слободно то ра

ди.“ А он имб тачно два гробља: с ону страну наше, и с ову страну гробље. Кажу:

судар"ли се некад неки сватови, а туј-ти-је бијо у-т"јем-сватовима, заборави

jo-ca(м)-му име, из Баната-је ајдук, из Баната. Сpијо-се с турскијем сватовима, туј

се побију, све-их) побијо и побјего преко-Карауле, и-тб-сам чуо. И има гробље,

неко-тб зове Царевић, е ту-је. И његов је Царевић, а наше-је гробље там, било је

одграђено. Били-смо-мито-заград”ли су-пед жица и поједну жицу у косо(д)-ди

река до-дирека. Е, дочим, кат-сам-сад ишб там, отишб ђетету на-грббље

па-нек-погинем. Немаш) шта виђет, нема споменика усправ, све полупано.

У-мене, вала, уђетета само-је претурен и мало вакб ко-да-си-ноктом узео на јед

ном ћошку. Слика-је била уклесана, она-је испарана сва.

Виле и девојке

Ја сам бијо у Мачви, у Бадовинцима, у селу три године. А неки Цветуљци-су

били, један је бијо добар газда, имо два коња на грошове, два зекана. А двије čђе

ри имб, знао-сам-им имена, ко-да-је једној Злата име. И, почеше жене причат, ка

же — е, Лацман-му било име — каже: неће-му-се добро одиграт. Каже: поче

ле-су-му-ce ćћери борит с вилама. Какијем вилама? Долазе-му виле коњма и пле

ту гривне, вила сплете, а оне расплету, перу и чешљају, каже: неће добро бит.

Ал-газда, ба, домаћин Ми-накупи шенице, нема шећера нигди, код-нега има.

Накупи шенице, све-ми-се чини: пет кила шенице — кила шећера. Пеци алву на

станари. Увати фијакер, ćеди напријед, он и жена, а њиг двије — кб-двије виле!

Ама-немаш-ти шта да кажеш да њој не-ваља. Кад једног дана (богами, прођејед

на година) каже: разбољела се Злата, млађа! Одвукли је доктору у Богатић, ву

кли-је у-Шабац, вукли-је у Београд, не-зна-се, не-знам све куд, богад бијо, не-ме

ре-му остат. Не-мере, каже, џаба-је. Не прође некб извеснб вријеме, кат-чује-се

лелек (они кажу: лелејче, не-кажу: кука). Каже: умрла Злата. У најбоље доба, мо

ре бит осамнездо двајес и-двије године. Умрла! Јој) јада и спровода! Није година

била, умрије и-она-друга. Кажу: само виле прекинуле-Иг. И коњи-су-му, напамет,

поцркали.

Владимир Зорановић, 1930, самоук,

снимљено у Власеници од 1996. до 2005. године

Креч мораж заварит

Двије сам кречане сапалијо. Само сам прибаљб што је мајстор) рекб. Дрво

се мора обавезно и коље-сам)-му привукб. Кад-je-ударијо око-краја и кадје вели

кијем грабићима исплео око зидане кречане, е онда смо земљу засипали. Земљу

засипали, засипали и маљић: збијај, збијај, око-краја збијај. Кадје већ насуто, кад

је мајстор потпалијо, Боже-ти сачувај! Месечини да кврца вода из дрвета. Само је
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л га у-пеђ бацијо, тб-ждије кб-бензин. Ко загријб се камен ... Има га ко-кремен,

бн-ce-ижљева башко стакло, не-мере од-њега креџ бит, не-мере. А у-мене бијо

крш у-њиви, крампа са шпицом, вади. И све бјељи креч што-вадим из)-земље ка

мен, бјељи креч. И двије сам ти кречане испекб. Јес носијо и народ, неко товар,

неко два ... Креч мораж заварит. Кречану ископаш колко ти треба да завариш

креча: да-ли метар, да-ли два.

Само сам два комада у животу окалемијо

Двапут се наканијо. Један трешњиђ добар, тељиг од-њега добар море бити

једна јабука. Узмем жагицу и подрежем, нијесам ниско, повисоко сам. И узмем

o(д)-трешње, има кољенце гор остане, кољенце. Дољчакијом зађељаш да се коре

састану. Кад разбијеш, ти-извадиж добар нож и помало онда завучеш и отуда ко

ра, овдуда кора и саставиш с оном. Залије-тб брзо, само сам два комада у животу

окалемијо. Једном сам узб као-иловаче земље и обамотб и узб-сам као-влакна,

било от-конопље, и замотам, замотам и прилијепим и остане. И обје се примише,

по-двије струке у-оне, по-двије у-оне. Јабука о Петровудне стигне, жута,

ко-и-не-знам нешто.

Само нек је рајски прамен, све ће ми плећка казат

Док-сам-пратијо божићну плећку, неко ми је и-вјерово, неко и-није, а што

сам год нашб у божићној плећки, оно је било. И што ми је на-очи изишло,

тб-је-било. Само плећка ако је права. А свињу? Њезина плећка неће казат кб-бра

вља: ован, овца или ијање. Само нек је рајски прамен, све ће ми плећка казат. Бо

жићна плећкати све каже, које прати! Акоје чиста, печена, све каже, сву прилику

каже. Да-ли-ћеш на суд) доћ, да ли ће полиција доћ по-те, да ли ћеш на суду бит,

све-то има. Све-сам-тб налазијо. И гроб има, зна се ђе гроб, све има, све, све. А ни

јесам гробова налазијо, нијесам. Кат-ce-ćћело сада да зарати, баш оне зиме, била

је свињска печеница, није била бравља, аја-свињску и не-гледам, слабо. Не-каже

МИ НИШТа.

Није парни млин, вода!

Није парни млин, вода! На води је млин. На коња натовари, дођи у-млин.

Акоје у кошу засуто, чекај док изамеље. Кад изамеље, заспе твоје, самељеш, из

вагаш. Колко је ујам, оћеж брашно, оћеш паре, које оћеш? Измјериш, соа је туј,

врећу на коња, соу потуриш, другу врећу прислониш, натовариш, соу измакнеш,

коња окренеш, пред)-тобом кући носи брашно. Кад)-дођеш кући, отoвaриж бра

шно, у сандук истресеш, с коња самар скини, коња пушти нек-пасе, нек-иде,

нек-ода... Камење, брате, и чекетало, које жито изгрће. Камен се окреће, чекета

ло звечи, изгрће ис-коша, иде, иде, иде док-изамеље. Ја-боже-ти помози, сва

шта-ти-је народ измодб.То-је прилично кош направит и камен кат-се-окреће да

ништа нема да миче, бн-ce-окреће, баца у-наћве брашно, баца, баца, баца.
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Уби ме туга овог рата

Уби ме туга овог рата, јебем-јој жалосницу мајку. Погиде ми унук, умрије

ми домаћица, расу се велики мал. Малдадоше за неваљасте паре, паре пропадоше,

Караџић изгуби државу, пропадоше му паре.

Станко Гавриловић, 1912,

неписмен, снимљено у Власеници 1998. године

Снаа се обалеćћивала

И једнога дана рекоше да ће-напасти: бјеште! Остала нам је војска, у-том

склоништу наћала, а ми-смо-сви отишли, пратеж за Пијесак. И нашли, војна кола

довукла и све, и ствари и све довукла у оне-бараке горе на Пијеску, српске бараке.

А остала нам јадна војска. Кад — наједампут они су напали, нису, богами, до је

дан мјесец они су били. Кат-смо-чули, јадна мајко, да-су-иг-напали! Јој мене,

ка-су-јавили да су повaтaли једне, уватили моксина и онога-Владимировбга Не

бојшу. Јој, Боже, ми смо дрéчали, па ми се овај-унук три пута обалеćћивб, докто

ра му доводили трипут. Исто ми снаa се обалеćћивала, и-ја сам. Ја-н“јесам знала

зá-се, мешчини дан и ноћ, ђе сам ни како сам. Све ме водом пољевали. И никад

више мога сина. Кажу: нбндије убјен, нбнде, нонде, нбнде. И ето-ти: никад га ви

ше. Знаш ли га? Нијеси га знао? Николу нијеси знао?

Славимо Савиндан

Славимо Савиндан. Ја сам славила, Миса, знаш како, све сам славила кб-до

маћин један и-по-један. Ђе-год вако преко-читава љета (имала један сандук),

ђе-год мало пара имам, све купим: онда килу шећера, онда риже, онда онб.

Кад-дође Свети Саво, пун је у-мене онај-сандук, ја-сам-све припремила. И онда

саставим и купим брашна. Имала сам оваца увијек, продам јање, продам овцу.

Имала сам увијектринесоваца, дванес, једанес, увијек, вавијек, увијег двије краве.

Теле продам преко-љета, чувам пару за дјецу, за школу, зими да-им)-морем аљи

нице купид зимске. И тако то, све сам, славила сам кб-све сретне. Имала сам до

бру башчу, испечем по-колко — толко ракије. Некад испечем сто кила, нека(д)

тридес, некат четерес, како-роди башча, нако испечем. Казана има, увијек сам пе

кла... Знаш како!? Тај-ми-Бранко, увијек бн-мени испече ракију да ја-имам

за-славу, да имам све што-ми-треба — ет! Право ми је био ђевер, не могу да ка

жем, лака му земља била. И оти-његови синови, ево-иг и-сад бвде око-мене, во

лим-иг свено кб-своје синове. У-њигје мајкарано умрла и остали мали, они су све

висили око-мене ... Долази-бн стално, мало, мало па дође. А он је, болан, Перо,

осто и-јбн, двије ил три му године биле, па све с моијем Радиславом бијо. Све, све

живб докје израстб и у-школу ишб, и све живб. Он-и-сат, ка(д)-дођу, кад запјева

ју, па ти би питу оставијо да слушаш како они пјевају.
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Пекмез од|-шипака

Јесам пекла пекмез од|-шипака, не-мере бид бољи пекмез. Пекла сам ти га

вако. Скувам шипке — от-четерес кила шерпу, па га пропасирам кроза-сито, па

онда кроз-ону-честу цедуљку, па онда га ставим да се кува, кува, кува. Кад је до

бро се почело веђ да се загуснаје, онда истресем шећер. На-оту-шерпу от-четерес

кила истресем пет кила шећера. Тб-je-ко-мед. Сотијем сам ђецу одранла, с оти

јем. И онда сам и-шљивбв пекмес пекла. Шљиве испрскам, испечем, ето ти. Кро

за-сито пропасирам, она-кожа остане. Ја-скувам, некад) турим шећера килу дви

је, слатке шљиве биду, не-турам пуно. По четерес кила ја-пекмеза испечем.

Кокоши нанесу јаја које имају п"јевца

Кокоши нанесу јаја које имају пјевца. И онда које-су-добре кокоши, носи

лице, проберемо и належемо кокош. Належемо кокош која оће лежат. Туримојед

но седамнестеро, осамнестеро. Неко се изведе све и једно, а неко неће него-пете

ро, шестеро, како-које кад, излеже се. Ја-сам-знала преко-љета ону-једну кокош

три пута налезат и сва-три пута излеже колко-ик ставим. Ја-сам-у-томе сретна,

уби боже! И увијек) кокоши имам. Ето имам и данас кокоши. Себи належем, је

дем и кољем кб-и-кот-куће.

Нема живота бре-своје куће

Ја ратлука никака немам бвде, немам живота ко-кот-своје куће. Ово-није

моја земља, ово-није моја кућа, овб-моје није ни овб-моје није ништа. Нема живо

та бре-своје куће. Не могу да чистим, не могу да перем, не могу ништа.

Ја-Гојвб-никад нијесам ништа, ни окречила како-сам-дошла, него-снаа дошла не

ђи-прије па окречила. Имам ја снае правб добро. Имам-ја снаје двије знаш каке

Бог-игнакије нема! А особито ова-млађа што-ми-je-добра! Она кад-дође, она-то

све опере, она-тб све очисти, она-то све уради, ја-теби не могу казат кака је. Па

ja-њиг боље волим нек ćћери. Сто постб-иг волим! Од овога-Николе знаш). шта:

па она мени сад море да каже већ, Николе нема већ пета година: „Шта-си-ти ме

ни? Ти-мени сад нијеси ништа.“ Ал ње ето свако седам дана, два пута дође. Краву

има, донесе ми кајмака, млијека, сира, свега. И пита мене: „Како си?“ Одма узме

метлу да помете, да истресе поњаве, да очисти, да све, све — одма мометално. А

море да каже сад: „Шта-си-ти мени? Твоксина нема, ја-теби нијесам ништа!“ Ал

има ђецу. А знаш каког има сина! Сад је завршијо фалкутет, сад је завршијо да

биде ижинери натуриојождвије године— магистер. Знаш ли шта је магистер? То

је ученик, све завршијо откраја до конца са десеткама. Он ти је там ђе-Перо. Ета

кб је таман Перин ђе-стан, ђе-Перо станује, а он — бвде. И увије(к) га Перо зовне

там кад вако нешта спремљено има да једе, нема говора. Ја-говорила да иде у вој

ну академију па неће. Каже Перо: „Могли су га вала-примит лако, њега кб-ишта.“

Ал неће-бн. Оће да биде тај-сад магистер неки, шта-ће бит не-знам, сад!-ће доћ,

ја-мислим да је дошб, оће се ожени сад. Да-виш на-слики какав је: исто Никола,
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јелде, исти Никола створени. Али он је љубитељ мене, он је мени долазијо дољ

y-Бјељину, долазијо ми из Београда, па ми долазијо, болан, одавде долазијо, ку

ћи кад ми долазијо. Оно-нема нигди наког ђетета.

Никака живота н“јесам проживила

Ето, умријећу, Миса, никад никака живота нијесам проживела. Ја сам живи

ла, ето, шеснез година, бреш-чоека, Нешко, знаш-ти-то добро, бијо-Тојнбу затво

ру. Осто ми Радислав от-петнездана, а кад-je-чоегдошо—долази из армије. Каки

мије тај живод бијо!? Патила и-дан и-нбћ. Опет) дванез година бијо са-мном, на

правили четири куће. Све-тб ишло преко-мене и моије леђа. Они су сви радили, а

све мени паре доносили. Све смја морала с-отијем-парама миритат за-оте-куће, и

ићи куповат матријал, и ићи довлачит) тај-матријал, и ићи правити, и тражити

мајсторе, и рад"ти, и помагати, све сам у-Бога морала. Свено што-је-чоек, 6(н) ни

је ништа, бн-је-све поборавијо. Све сам ја предност имала. Све за-шта-гот —

предност имала. Па ђеца неће, болан, они плате донесу, неће нико да да њему. Па

подајте њему, ббни не-били! „Ми-не-знамо, ми само теби дамо, ти нас водиш, и

ти да-нас-водиж док изиђемо на-људе, да бидемо људи, да и-ми знамо шта-је џе

парац. И такб-ти је све било: прави ново, прави ново. Кат-поправисмо, ђецу усе

лику-куће, купик-им све што-им-треба да се не-пате. Поженик-Иг, зарати се. Ни

је ми Радислав двије године ни-бијо у-кући, зарати се ... Пет је бијо година Ми

лојко. И шталу направијо, и-ми-смо штале сви направили. Зарати се, оста све...

Ја-сам-сав живот проживила кб-Јериња, знаш, ко-Исус Кристос кат-се-разгулијо,

нако-сам-ја прошла и преживила. И умријећу, никад нећу знат шта је живот. Ето

ти, погиде ми снaа, погиде ми син, сикирам се, мислим, обољек, не могу никуд.

Изваља се сукно-тб

Отка се сукно па-онда-изваља се сукно-тб. Бивала неђи ваљара, ота-ступа

ваљара. Не-знам ђе била, неђи је била у-Бирчу дољ, не-знам ђе, носијо у-мене

отац све у ваљару дољ. Изваља и донесе горам и обојимо у црно и онда он себи

оне-пантоле кроји. Терзије дођу па све нам посашивају. И оне-ћуpдије, па навезу

овуда оне-ћуpдије. Ја-сам-дон”јела бвди двије ћуpдије и гор у Пјеску дала једној

жени. Оћу сам да имам успомену, украз да гледам, везену што-сам-je-дон"јела.

Некако пред-рат сукно смо имали и скројили смо сукно и дон"јела оне-двије ћур

дије и продала-сам-их) женама. Нијесам имала којешта ништа да једем. Ја-дала

ћурдије двије. Свашта су нешта надоносиле от-куће па су ме спасиле те-жене.

А могли смо онда јести свашта

Ја-коре љеба немам да изедем, скапа од-глади. Ујтру свануло, нема —

ја-скапа,ја-реко: „Јој, иди дољ оној-жени, ја-сам-видла јуче да је дон"јела у-џаки

нешта однекле, мора да-јб-је-брашно. Иди дољ, молим те, Маринковици, нек ми

да ћáсу брашна, матери својој кажи. „Јој, не-смијем.“ „Смијеш, нембј да идем ја.“

де она дољ, натрпала пуно, све онај-зобован љеб, оне-клипан"це волике од-зо
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би. Јој, она њега просија, скува, јој, како-ћеш-ми-га, синко, јес, како ћеш? Имамо

мл"јека, имамо сира. Испекла се она-погача. „Дај ми вамо ту-тевсију, сам приву

ци.“ Она мени сам) мало да, јер ћу пит воде и цркнућу одјенбм. Тако она мени

два комадића одреже, виш не-смије, оставише ту-погачу, а ја-мислим:

„Ј...м-ли-ја вама мајку, сам-ви изиђите куда, ја ћу ту-тевсију прин"јет) да-ja-je

дем колкоја оћу па нек-умрем нама.“ Ја-све вичем: дајте, не-дају ми. Ех, одоше

оне неку(д) да поје говеда, краве. Ја одем там, нађем-fојну тевсију, привучем. Ја

сам њу пола појела, само суву. И ето ти, зобован љеб, а клипанице волике у-њбј. А

данас не-могу овога-љеба да једу што-чоег довлачи да се продаје, а могли смо он

да јести свашта.

Жив"ли смо знаш како!

Па знам, четници онда ударише на Вучиниће, ударише наке брадоње, наки

јади. Јој, отац у-мене каже: „Знате, шта-је, заратиће се, купте ствари ово-што-мо

ремо да понесемо, да бјежимо кут, куд-било.“ И ми смо сишли у-Кладањ и сјели

у-нешта и не-меремо да пређемо и — у Шабац. Ту бидемо два-три дана у Шапцу.

Отац оде све там да пређемо, нема, већ се загужвало. Нема, сам што-нијесу већ

нам душу повадили. Ми, драги мој, пређемо тијем-чамцом, некако отац потплати

добро чамац, пређемо. Ми-само што-смо-прешли гор на-оту-обалу и поседали,

опе други чамац, истом-однекле бомба у чамац — оп Нема, сам она-вода обоји

крви, само се онај-чамац изврну брду горе, а обоји се крв, оде-то све низ-воду. Ви

че отац у-мене: „Види, што-смо-сретни па пређосмо.“ Пун чамац има народа с

Вучинића, његова два брата и двије му снае, њи једно тридестеро нас је било, пре

шли. Онај се исти чамац вратијо по-друге и— оде! И тамо смо били, отишли смо,

нама газдама нас подјелили. Живили смо знаш како! Имали смо више меда и меса

нег љеба. Јесмо л радили, јесмо радили, а јесу нас и волили. Тај-газда волијо нас,

имб-је он жену и ćћер и имб једну снау, од)-судара му брат погинуо. То имбје,

мешчини, педесет оваца, а имб је петнестеро говеди, имб је свега на свијету.

Све-смо-ми-то радили. Он-је-нама све предб у-шаке кб-своијем чељадима. И

кат-смо-пошли отуда, бн-је-нама петнес метара у Вучиниће довукб којешта,

што-брашна, што-шенице, свега и свашта, крмади, дао нам два вола, јунчића, по

једно годину-двије дана, могли су орат нама, а дошли. Дали нам козе четири, пет

оваца, ма свега нам дао, нема говора. Довуко нам све у-Кладањ своијем они

јем-колима великијем, ко-што-сад имају она-велика кола. Свеје он) нама довукб,

тај-газда! И долазијо нам пед година, бн-је-нама долазијо стално докле-није

умрб... Куће изгореле, само оџакови остали, само оџакови имају. И шта смо јад

ни: дошли, направили колибицу, лубом је покрили. Лубом покрили, нагули

од-оне-велике кора и покрили, уредили, узимили, улијепили одуд, и земљбм и сва

чим, док-смо-презимили у-томе. И онда-на-прољеће оду сећ оне-ситне па правит,

све редат уком"цу. На-себи довлачили. Имб-ми тај-полубрат, имб-ми-је тај-чоек

и имо-ми-је још онај)-један, његов сестриђ Душан, и-бн-тб. Нама најпре напра

вили кућу су-двије собице. Онда отишли Душану, у-њега било троје ђеце и жена.
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И онда и-нему так направимо и отале смо почели правит куће. Направисмо добре
мм. м - м - ***- « |- - - - м - м" -

куће ... У-мбг Николе кућа, па-не-знам-ја, знаш-ли-ти Вучиниће икако?

Јела Тодоровић, рођ. Станишић, рођена у Вучинићима, 1922,

неписмена, снимљено у Власеници 1998. године

Дође, бан, иксану

И ја-ти-мој куме дођем — снијег! Дошла ми Рада, каже: „Мамо, пуши се. „

Ја-јадна, шта-ћу, ложи! Не-мере, не-мере, нем бога. Јој мени, ја-одем да тражим

да ми се оџак очисти. Кат-ćутри дан удари снијег, чисти око-куће. Не-мереш ни

куд, нема бога да наложи ватру, те-упалим гријалицу, електрични шпорет, црче

гријалица, бнди се покварила утичница. Ништа, сам црћи и смрзнут се. А један

(платила сам), један је мени дошо да чисти, дабогда изгоријо. Енонди донле очи

сти, а ово дољам ништа. Изаглави, шта-ја знам шта уради, оџак не-очисти љуцки.

Онб потрга гор, оно-што-је-гвозђе, на-два мјеста оџак провалијо. Уноси шпорет,

јади, чемерај, јој, не-мере и — нема! Те-нбнди ми провали и унесе онај-шпорет.

На-јадима једнијем била. Кажу наша Невeнка Милојковица што-се убила? По-стб

ми је пута, куме, дошло, евове ми муке, да и-ја ко-Милојковица. Дође, бан, икса

ну, ма сикира се све.

Радојка Тодоровић, рођена 1925. у Равањском,

неписмена, снимљено у Власеници 1998. године

КОЊЕВИЋИ

И-Бог) главу носи

Oво све побјегло, кугле звижде. Зове мене Будо: „Излази ис-куће,“

Ja-ce-озивам њему, бн-мене не-чује из-онога-Ђевојачког) крша. „Ђе-ћеж горе“

— сује ми Бога — „видиж да изгидосмо.“ Реко: „Бјеш-ти, ево, сад)-ћу-ja.“ Ја-оћу

овце да пустим, овце ми усрет поља Коњевића, гор у-пашњаку. Он-једнако виче:

каке овце, и-Бб(г) главу носи! Ја-јана, оћу овце да пустим, па пустим горекан

по-оном-пашњаку. И пустим-Иг. Нађем-Иг, неколка пута облетим горекан. Сунце

прицакарило, не-мереш наћ, нем Бога у ономе-шишљагу. И зајмим овце и стрму

одбијем и вратим се по-овај-телевизор. Бацила га дољу-шуму под-ограду,

над-ограду, на-пут. Вратим се по-њга и занесем га доље под Ђевојачки крш и био

једно десет) дана. Дошб Будо, ја-њему причам: „Болан, Будо, ја-сам телевизор

оставила, да-л-ће ми миши њему шта оштетит, да га неће оглодат?“ „Ђе?“ Ја-ње

му oпричам, по несрећи. И он ишб и тражијо и није га нашо. Јопе мени дошо,

y-мене снаа оће да копа, ја-њој обећала, реко — преćутра би. Кад ујутру свануло,

идем-ја, реко, њега донијетјутрос. Кренем да га донесем тамокана, јес врага! Пре

тресали, онда кад-ме-нијесу уватили, иљаду година неће! Иљаду година,

ја-тб-причам, не могу ником испричат. Там, зову се неке Изгорелине, и ја-ти-до

ђем уз-неко вако брдо. Јада моије, бн-крај-мене, пришб, кундак сам да откочи,
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сам да вакб...Ја ти седем под-ону-јелику, ćеди, ćеди, нем Бога да устанем, каки!

Ђе ћу, чујем — шушти лис. И сиђела питај Бога докле, и ја ти кренем, спустим се

дољниже. Реко: одок сад), дан је превалијо, одок нис-поток, ону-Ријеку сливањ

ску, све низ-воду, па ћу се онда пребацит на Коњевски поток, па ћу ус-поток па до

ћу дољ. Ја-у-Османчеву, знаш-ти ђе, поред Османчева држим се сам Коњевскок

потока, кад-нешта уiи ондуда от-Ковачића, ка(д)-двије гранате, белс Ендека, гор

на-вр Коњевића — ду, ду! Кад)-ти-оздбља из-Луку, улаз Османчева: та ту, та ту!

Кад)-ти-ја се брже-боље вратим доље, сваљам у-{o}нај-поток преко-једне баре да

пређем кад — тас-тазе све цип”ле, једна: блато се бистри, а једно још не бистри,

прошли једни. А ја ти јадна: какав телевизор, какијади, бјежи мајчин сине. И вра

тим се, нађем, ова-наша војска и Сливњаци на Ашпиљама: „Ђе-но пуцање било?“

Јањима причам: „Ђесити била?“ Испричам-јањима све. Дошла сам била и вратим

се, и тако трајалоједно два три дана. Јесу Коњевићи изгорели,јесу изгорели, нијесу,

a. пали су штале. Куће нијесу, није народ одвукб ствари, оставили да купе, није

кб-наши, ударе па попале све. Шта море, понесе, wм шта не-мере — спали!

Кад)-ти-Будо (знаш-ти онога-Гарца) кажеједно јутро: „Ево, иће Гаље с тобом“, ал

не-зна-бн да сам ја-ишла. И даназ даниле, никад-ја њему нијесам смјела испричат.

„Ево, иће Гаље стобом.“ Ићу ја, тетка, с тобом, понијећу пушку.“ И пође-ти у-мене

снаа, оћу и-ја. Ја-то-њима не казујем ништа. И бн-мени говори: „Право на Паљику,

oćете сат и-по на Паљевинама, вите све Коњевиће, ус-Коњевиће од-Луку оздбља,

па-Ковачића цестом.“ Нема ништа, а ми-ти-право. Како-смо-прошли право, нађе

мо, донесемо туј, oćeдемо, једемо туј на-том-брду, посматрамо село. Оћемо-л на

Коњевиће? Оћемо! И кренемо на Коњевиће, е, ош-сe вјероват? И у-кућу улазила,

имали кера опасна, свезан. Иšec, Бога нема! Куку, сад они ако-чуну кер да лаје, зна

ју да неко има, туј неко мора бит. А ја-јадна полети гор оној-гаражи виш-кућу, гор

да видим: нема нико озго, ондуд преко-села. Манем руком на Гаља да дође горе,

анамо виж-Неђину кућу, не-идем да ме види ко селом. И дођем-тија, нема нико,

сат се бојим из)-шуме. Улетим у-кућу, накупим ствари и оте-ствари, све ми оста

не. Изнијела, ал све Турци однијелијопе. Имали колибе, а мени Будо реко: „Мамо,

носи телевизор у колибе гор, остави.“ Било је колиба, с Коњевића направили, бо

лан, могб си живљет како-оћеш. Била је једна виша од-оне-бараке нбнди, виша.

Волка је била и у-овије, у Бућка, у онога-Војина. Турци нашли, попалли, што-мо

гло — однијело, ал силне ствари народ бијо туј оставијо.

Милојка Зорановић (1933), рођена у Жеравицама

Кључанице су шес оније-зубова

Дванес комада у-нас оваца јаловуша љети покрадоше. Ова-ми-родица, ње

на сестра чувала с једн”јем ђедом здрецеља, бн-бијо Васиљевић, чували овце и

они њег заговарају и све по једно дрпну и — у-шуму, испеку. У-нас исто била

штала једна и они су дошли, нису могли обити штале, јер-биле оне-кључан"це су

шесоније-зубова и опет је било-Гојно ко-мандал дрво и не-мере обити, сам да ис

цијепа врата. И они су измодали, попели се на-крбви гор скину комин што се уба
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цивало сијено. И туј уђу, по-једну јаловушу избаце и наши крили ракије гор

на-штали. И они нађу и ону-ракију.

Пом“јешамо помало зеља

Четерес пете ја-у-Зворниг дошла, као-ето колка сам ти била онда, мала, с

коњом са Заграђа евовди да купимо жита. Посло-метај-стриц, нијесмо смјели ка

зат) да имамо жита. Ми-смо-имали, ал-тб-кријеш. Јер-нема — нарот помрије.

Ако даш, немаш ти шта. И он каже: „Ајде ти с једном женбм, ајте доћерајте нам

жита изј-Зворника.“ Пјешице смо ми све дошле водена и натовариле, а било је

жена па су на-себи по педесет кила овдале упрти жита ис-Козлука. И доћерала

сам ја сто кила жита. Имали-смо-ми јечма, ал немамо кокуруза и онда ет-сад ра

ди-народа, јер: окле њима, они једу. Сам помијешамо помало зеља, ет по-волкб.

Ал ми смо увијектаксијали, борили се да имамо. Ако није могб, није могб ни при

ћи нама. На пример, усташе ђе-су-близу да сије није могб народ. Ми-смо-могли

некако, шта-ја знам. Они налете, по четири војске су у-нас) за-дан кроза-село

пролазиле. Ујтру иду четници, онда најиђу партизани, па-за-њима најићу Нијемци

и усташе. Онда оду они, опе дођу четници.

Мушкиње је по јел"кама

Ујтру ми јадни дошли из Романије, мушкиње је побјегло на дрвета, а ми смо

— мало-се прокопнило — па-испот-клада све се ми ђеца завукли, што-нас-је-било

ђеце. И то-је-сат пуцњава била, једна жена носи евак једно дијете, а једно носи

за-вратом, с Тисова брда је она била. И фино вагдва пања, оно-што носи прет-со

бом дијете, баци декицу на-они-снијег и оно-дијете стави и оно за-вратом што-но

си и — побјеже! Čнб оста близу дијете нас. Сад)-ће чути онб-дијете, оно плаче.

Сад ми-се-препали, сад ако-чуну Нијемци, ето-иг, пофатаће и-нас. Мушкиње је

појеликама, ми смо се завукли— како-je-ископнијо снијег — до-паса, па-ce-заву

кли под-оне-кладе. И туј смо ми били, тб-се-све слеже, нема ништа. Онб

што-су-нашли у ониjeм-баракама — оћерали. То су биле бајте одј-чет"не, сам по

би коље, от-четине наткри и — ту си. И сат смо ми дошли кући и тај мој ђедјадни

што-је-погинуо, он је онда чувб овце и он је остб, и кат-су-најишли, каже, Нијем

ци (била је шупља нека буква и бн-је-оčекб један омарић и завукб за-собом

они-омарић и туј остб), каже: „OHи све седе око-Ројне букве, фатају јањад, милу

ју, причају, нешта мpнџукају и одоше. Кат-се-све стишијало, бн-отле изишо, овце

зајми кући. Ми увече дошли из Романије, нема-нам-те чељади, оћерал(и)-Иг.

Не-знамо да-л-су-ик побили да-л нису. Кат ćутри дан, мили-Боже, ми-све гледа

мо, кат-се-помолише. Пустили-иг и брашно-им дали-онб Нијемци, нису-им ни

шта čђели. Тб-је-било четерез друге.

Крилато, ко-тица нешта шарено

У-овог-ми-стрица било једанестерођеце, деветеро заправо, нас је било че

тверо и онда пошље погиде ми тај-брат од-бомбе. Нашо бомбу, он и један миро

— 88 —
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ђак. Чуво говеда и нађу бомбу и онај-рођак удари одједан камен на-клади и оно

га-ми-рођака, однијело му руку скроз и за лице му се ништа није знало а оног-мог

брата —двадеси-петрана било на-њему. Он-је-живијо от-четири до четири ујтру.

Онда није било доктора ни да га спаси, ништа. Евовуд му све ране биле и вакб

у-главу! И от-четири увече до четири живијо. Нашли-ик по-ноћи, тб-ce-дигло ци

јело село. Стoка дошла, ђеце нема, дигли се тражит. Тражили, тражили, пошли су

двојица из-Јабуке на-Буковик да купе Борку-том Радовићу ракије. И они ишли и

пјевали, а ови тражили, каже, тако њиг звали: „Да-нема каке ђеце, да нијесте ђе

видли?“ А то-је-била путања вак-једна. И они с једне стране скоче, так нешто-им

било сумљиво, други з-друге, ваљда-Иг oćетили, и нађу-ту ђецу. И онда њиг зов

нули: „Ево ђеце, ајте вамо.“ Онб-све село читаво се скупило, тражили и

нашли)-Иг. Сутри дан саран“л[и)-иг, нису преживили... А он је говоријо мајци

прије, каже, Грaт-се звало онб-банд"јере ђе-су-постављале се прије, висина-ђе.

Каже: „Има на Граду тица шарена, нешта ко-тица шарена.“ Она се није сетила,

знаж, да је он ту-бомбу узео и низ-једно брдо снијели и шта су радили. Ваљда је

била авијбнска па није исплодирала, крилата, а онјадник викб: “Крилато, ко-тица

нешта шарено.“

Дукат — што-н“јесте питали главе, што сте питали репа

И они су код-нега ранили стоку, са-Заграђа гонили стоку, имали доста уви

јек стоке. И они су наишли у-Драпниће и питали могу-ли ноћити. Бијо слуга напо

љу, цијепб, мешчини, дрва. Питају слугу да-л се море ноћити. И отишб да пита.

Триста комада овце имали. И онда отишб слуга и питб газде море-л се ноћит. „Ко

пита?“ „Неки људи с овцама.“ И ондар бн-изишб: „Море-л се ноћит”?“ „Море.“ И

ноћили, фино положили овцама, вечерали, овце затворили и ноћили. Е, ујтру ка

жу: „Колко ће бити овај-конак?“ — што-су-овце ноћиле и они. Каже: „Дукат.“

„Како, болан, дукат?“ „Дукат— што-нијесте питали главе, што сте питали репа?“

А онда-је у-њија била вода уведена у-шталу и корита у Вујичића у-Драпнићима. И

тако ти он дао ćћер туди за-тог. Платили дукат, платили памет: да питаж газде, а

да не-питаш репа. Што-ниси тражијо газду да питаш. И дукат-им наплатијо и

бн-дадне čђер.

Наруче калајџију

Онда у-нас наручекалајџију кат-се-запости. И дође калајџија и све суде ба

крене (тањири били и све бакрено) и све-бн то пречисти и калајише и то се бијели.

А тамо жене направе цијеђи све, Чисти понеђељник се мора пречистити, све ције

ђом препрати, да није мрсно ништа. Све-ce-тб цијеђом опере и седам неђеља се

пости.

Илинка Станишић (1933), рођена у Заграђу

(о. Соколац), 4 разреда основне школе
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СЛИВНФЕ

Сестре дог-биле и оне рад”ле, ондар и-ја дошла

Ја-сам-свукуд ишла, свукуд. Зато-сам вако обољела, затб. И по-њиви ради

ла, није мјеста било ђе нијесам била. И женски и мушки посбрадила. Ђеца у-шкб

лу. Он у балване, дође увече. Намириш волове, ђе било гор, море-бит) да и-знаж

ђе у-нас молитва била па она-гор штала, што-је-била. И-ja-cáма сам знала по ноћи

отићи горе штализбатеријом и одем и положим воловима. Најприје-и (x) напојим,

оћерам анамо, анамо била нам вода за-шталбм, Пријава се звала, шума. И напо

јим-fојне волове и вратим, повежем, пуне-им јасле положим и пред-зору-тб. А

некад знала-сам иза-вечере отић, Радила му све, радила све, бн-бијо једињак, бијо

распуштан. Сестре дог-биле и оне радиле, ондар и-ја дошла. Само знао канџију

узет у-шаке и-оде. Волови поватани, нарањени и — оде: И кад!-дође, јопе са

мо-их] гор повеже гор. Из)-шуме иде и штали, повеже, положи и дође кући. И

бн-виш не-иде до ујутру, док-не-пође у балване... Јесмо, богами, имали смо јед

но, знаш, вријеме по пет) шес крава. Ја-сам-имала по тридес комада оваца, није

смо више имали. Па-ондар-намири ујутру, отиђи у-шталу и намири, помузи кра

ве и оћерај говеда у-шуму, у-Медов до или дољ Ујчу, обори га дољ и нек-иде, међ

дољи-јес, море-би да-си-пролазијотуда. Тако и-овце, некад, већином одби и-ни

ја самијег, нека(д) дођу, некад идеш тражит, некад и заноће, шта-се радило све!

Пијо, пијо и њега слом“ла ракија

И-чоек обоље рано, и-бн је, болан, на постеље легб. Он-ми-je-Гојвб највише

и-дао ову-болес и ови-шећер. Он обоље рано, пијо, знаш-ти како-е-бн пијо. Пијо,

пијо и њега сломила ракија... И њега ударила кола пот-Ковачићима. И онда је бијо

у Тузли на Градини и болници. Ногу му пребило и био је око-три мјесеца и дошо

кући и лези данас, лези сутра, Реља га водб по болницама у Сарајво. У-Кладњу

бијо, у Сарајву бијо, у-Тузли бијо. Свагди бијо, ал-Џаба-је, нема лијека. Њему рек

ну доктори: „Нембјпити ракије, не-смијеш пити. Само писиpутку и сир и кајмак

једи, друго ништа немој, ако мислиж да преживиш. У-тебе јетра отишла.“

Он-прекине пити, истом-бн-кроз-мало, кроз неколко дана: „Дај-ти мени ракије,

ј. б-ти докторима мајку. Пију и они ракије стално“. Ма каки, није слушб ни-ни

шта и — оде. Некако пред Аранђеловдан на један мјесец Реља га довуче с колима

из болнице кући. Илегб, виш се није ни-дигб. И уочи саме славе у једане(с) сати и

петнес минута, уочи саме славе умрб. И онда ту док обавили ту-његову сарану,

све његово обавили и онда касније, на Аранђеловдан, све-тб његово обавили и он

да славу. Другу рану поставимо и прославимо славу. Десета је година настала ка

ко-је-бн-умрб.
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И они су мени највише туј кодош"ли

Бјежало се свукудан, по-шумама, по потоцима, нема мјеста ђе-није се ишло

и бјежало уз-онбрато. Били-ми на Дебелом брду у Речицама, бн-дошо горе и

ja-цуретак, а и-ја тифуз боловала. Тифу-се онда болово и народа је дости помрло

онда од|-тифуза. И ја-нбнди, бн-дошо нбнди, блијед-je-бн ко-крпа, блијед, мр

шав, и-бн болово тифуз. Нонди дошо нама. Ја не-знам, нијесмо били почели онда

аш“ковати, причати... Ти-ме-рођаци његови дадоше: покојни Максим, Перо,

Винка-Којна Максимова, жена му. И они су мени највише туј кодошили.

Вамо нешта су приград”ли уз неку штал“цу

Ми-смо-били у-кући, богами, и, закуало се добро. Почб народ исељават

и[з)-Сливања, исељават, исељават. И ондара ми били — она-ми-ćћер, можда-ти

и-знаш Љубу Гаврића, шумара, она је за-њим, она је сад)тују Кошутаци, има пе

теро ђеце, болан, они су из Дуганџића ти-Гаврићи. И ондар-они, има двоје бли

знади, јено мушко, јено женско родила, баш су сад) долазили уза-славу мало,

по-слави сутрeдaн. И они славе Аранђеловдан, знаш,ти-Гаврићи... Ја, ја, рат-их)

затекб тако и ја-сам-била дољи у Лукама код-отог-зета и доктору ишла нбнди

близу, знаш, била сам болесна и-онда. Од-онда сам ce-ja-и-разбољела. И тако

биднемо ми дољи и дођемо гори кући. Богами, остали Војинови, Јањуш)

што-је-умрб сад, отселише сви. Е онда|р) Реља оде, зовне онога-Драгана Буде Ја

њуша и нас потрпа у-кола и—у-МалбПоље. И у-МалбПоље, у-Нериће, туј ми се

стра има, Вóја, удата. Код-ње смо били једно два-три, четири мјесеца, шес, кол

ко-ли, не-знам ни-ја. Била и ова-моја, била малена она, била и од|-те-ми-ćћери

ђеца... Ма, она је нас окретала на-правди Бога, окретала. Она је нашла у Пискави

цама кућу, фину кућу и она оће дајде. Ајмо, ајмо, а ја-не-смијем. Тамо,

ђе-су-Тојнб-прије пролазили усташе крос-Пискавице. Ја-не-смијем, не-смијем,

ја-кад-останем сама, мени-се чини сад)-ће Турчин. И такб она води нађе кућу и

дођемо сви води и даназ дани води живимо. Па, ето, краву догнб, шта-ћеш, немам

земље. Мораш купит сијено, мораш куп“т да накосиш. Ништа не-дају, свено што

је нолка земљуpина остала, близу двјеста дулума, а данас-ти нико не-гледа. И мр

зе, болан, збјеглице ови-мјештани овдален. И онда ако-купе сијена, накосе, неки

људи дају. Мени су дали тамо мало земље, шта-je-(о)нб, у-нас крава крупна, њој

треба ко-највишем волу сијена. И то купујемо и полажемо и држимо вак свиње за

поćека... Па, држимо, вам имамо неки свињар, вамо нешта су приградили уз неку

шталицу, Будо и Миле. Иксан мора све деверати, свашта радити, све.

Немаш ништа, ал јопе, фала Богу, нек-су-ми-Шо|ва-ђеца преживљела

Шта има пемзије иксан? Најпре, спрва почели добиват по петнез динара. Е

сад нама изишло на педесет) динара. Шта-je-то, ништа нема, ништа. Синови ми

иду, раде горе у-шуми, сијеку балване, горе от Пијеска дванес километара, јевти

но раде. Ваља-ти твоја рана, твоје гориво, уље, све ваља-ти, а по петнез динара от

кубика, по-десет ил по петнес, не-знам колко рекоше. Ма, нема, аликсан сам да

— 91 —



576 Слободан Реметић

море преживит. Сам да дише, ето! Немаш ништа, ал јопе, фала Богу,

нек-су-ми-Ројва-ђеца преживљела, није мени ништа. Имам чет"pи сина, је

дан-ми-је у Њемачкој, отишб, има тридез година.

*}:

Причала сам, креч правили, они-знаш, у кречане. Кречане и дрва наложи и

спали кречану. Камења натрпа и спали кречану и ето: ради-ce-тб.

*k

Кат се пости, прво се износи вакб лук пржени, кромпир, пасуљ, он

да-шта-оћеш: пита, ко оће чорбу, чорбу-ће, ако неће — неће. Пасуљ, папула се

увијек правила за-славе.

*

Дошла заједињка и радила кб-сивоња. Ваља радит о земљи, ваља све: копат,

косит, куп“ти. Нијесам, вала, косила, ал купила, трпала, ма свашта се радило, све

старинско то.

Сваке, разне траве, она је знала то

Ма, каки доктори, није онда било доктора, није, није било доктора, лијечило

се накб. Ако море остат, море, ако не-мере — умре и ете. Биле траве неке и ако му

траве помогну. Отиђи, неко знаде траве, покојна је Сића, јадна, знала све траве.

Она је лијечила, она је била доктор, Сића ова-Вашиљкуша, под Жеравицама жи

вљела, Војо-је њезин син. Не-знам како јој првом чоеку било име, пошље се преу

дала. Она је лијечила народ) тога вакта, она највише излијечи, највише. Ето,

уз-оно-рато било-је то. Ако кога рани ил нешта биде, нама воде њојзи и она-тбњи

стравама, све стравама залијечи. Она је стравама лијечила, а није нигди доктбра

било. Сваке, разне траве, она је знала то. Туца па оцијeди траве и водбм испере и

онда ону-траву привије и смлађује тако. И ето уз-онбрато она је све лијечила на

род. Ко је могб остати, остане од оније трава, излијечи.

И-бн је јадан мртву своју мајку доиio

По-шумама, по кршевима, свукуд. Онда кат-се-ćћелода-зарати, тб-знам до

бро, пантим. Мили Боже, по ноћи вако нека црвен, а спавамо, легнемо, знаш.

Кб-нека црвен удари на прозоре, црвен, црвен, ми-скочимо, шта-је-тб, кад— пола

неба поцрвењело! Пола неба поцрвењело, добро-тб пантим. И кажу: е нег-знате

да ће се заратит. Чим је пола неба поцрвењело — рато! И тако и-би и зарати се, и

свашта смо деверали. Ондара-бјегали по-шуми, крили сејадни. Мајка-на(c) затр

павала у-неке долне, по-шумама, у-лист-нас) затрпа. И туј она виж-на(c) ćеди.

Ако чује шта ил кога, онда и-она се прикрије мало, ушутимо се, тб-нико не зна. А
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нијесу смјеле онда усташе по-шумама — aа, каки! Они сам путевама! Ми-смо-би

ли виж-Рубинића у кршевима, па на Клису у кршевима. Ма, свукудан били, свуку

да се крили, свукуд, свукуд. Бајте направимо, знаш, бајте-нам туј. И наћамо и ра

нимо се и изнесемо у-шуму свега, једемо, свашта... Кака рана онда, кака рана?!

Које могб и шта купијо, највише у-Бирач се ишло, ко-је имбробу, носило се роба,

а донесе шенице, донесеш кокуруза, донесеж гра. Свега донесеш, а и-тб на-себи

ваља носит, на-себи носит. И ето прерањуј се тако и издеверај. Патњаје била, пра

ва патња... Било-игје колко-оћеш, било-игје, ја-шта-је, остављало. Баци дијете и

— оде! Налазило се, па ја, налазиле жене мртву ђецу. Тб-баци и побјеже, додије,

ваљда, и баци га, паја. Сваштаје рађено, свашта... Изгорело је дости. Није, знаш,

ко-сат све да-je-изгорело, ал изгорело је дости кућа, дости је народа настрадало и

у Жерав"цама. Јесу, јесу, зарабљали су народа и свега, ја-шта-су. Изгорело, пого

рело млого народа. У једној кући ја-не-знам колко је изгорело у-Тодоровићима.

Па изгорело, и ови-Мијодраг, и-бнје јадан мртву своју мајку доијо. Нак поклопи

ло, све мртво било. И кад)-дјете се извукло касније, кад они отишли. Једва живо

остало, а убили су му ону-сестрицу млађу, млађа од-њег, старија била. Не-знам

како је било: старија, није л, само он је доијо мајку своју, покојну Душанку. И

ка(д) туј дошли ови-наши, кад)-дијете плаче кат се извукло испод оније мртаца...

Жару кували ал нема се соли да се осоли, да-је-макар слано ако-није масно, каки!

Патијо се народ, патијо, јез, богами, оног рата.

Богами је теже ово рато

Јесу нам дошла тројица у-кућу, у-нашу кућу, у Речицама-кат-смо-били. Туј

нам кућа-Гојна изгорела била и онда-смо на-они-зид јопе озго покрили, наслони

ли и живљели туди у-оном-зиду. И тако неке бјежаније било вако, а гор смо били,

бараке-нам. Шумаје била близу, знаш, куће наше. И ондар гору-шуму и неке ба

раке имали и светуј пртљаге избацили, изнијели и све, и туј смо и наћали и све.

Саму-дан сиђемо доље, кад, мајку-му милу, такб-ми седимо у-кући (билоје наро

да дости, била-fојна Ваја, знаш-тињу, Неђинца, то мије, тетка ми долази). До

ђоше усташе у-кућу, с пушкама дошли све. У-мене мајка била и сестра, била ја,

била Ваја, била Радосава, било нас је, богами, подости. Још је некије било, ал ет

заборави иксан-тб. И они на-врата бануше. Мили-Боже, ми-се-препале, препале,

кад они моје мајке питају: „Ђе-ти-је чоек?“„Нема га, не-знам-ја ђе“. „А, имате л

оружја?“ — све они њу питају. Каже у-мене мајка — немамо. „А шта-ћеш-ти кад

би ми-нашли, одма-би-ти у уста оно-окренули“. „Слободно кад нађете убите ме“.

И ондар они почеше ровињати. Она-ренла затворена и све-Тојнб они отворају

ренлу, знаш, мисле да нему ренли. Рове нудан аљ"не, да није у аљ"нама, рове сву

куда. Виђоше да нема, не нађоше ништа. Е, плоску нађоше, знаш, плоска-Нојна

старинска фина-Гојна што се иде у-сватове. „Шта је ово, баба?“,„Овб-је наш оби

чај, наше плоске, кат-се-иде куд, носе се плоске“. И гледаше, мајку-им, увијаше,

öкреташе, ко фина плоска и бацише је пот-праг, вам за-праг како-се-напоље оће и

скочише на-ону-плоску, један скочи, сву је сасу, сву, мајку му ј. м. Реко: само

нек-иду, сам нег-бјеже, бојимо-се— пуцаће. И ваљда нијесу смјели, знаш, тб-ура
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дит, сама је шума изнат-куће, шума. И нијесу-то они смјели, боје се, могу избит

они. И сад нико не казује нит-шта. Изиђоше и одоше и пређоше, једнок чоека

крај-наше њиве бијо-Гојни сокак, њива и избацили-ми онб-швапско седло. И

они-{o}нб седло узеше и однијеше, и одоше тамо стрму Бóже Голијана кући. И

авијони, Боже, наљегоше, а покојна, тог-Боже жена, Јефа-jбј име било, авијони

круже изнат-куће, изнад-оне-куће. Она побјегла, ја, заправо, у-шталу, па изнад

оне-штале круже, па круже, доклен-бомбу басише и ону-жену убише. И они одо

ше стрму, ако нијесу били Невачани, који-ли-су, и нијесу, вала, ништа...

Јесмо, боме, ето доље у Сребреницу, у Сребреницу. Били смо три-четири

мјесаца у-Сребреници, мајка нас одвела. И онда-били три мјесаца, ил-смо-четир

ил-три, так-је било. И онда се вратимо јопе кућама... Морало се све предеврит,

деверати свашта уз-онбрато. Богами је теже ово рато. Видиш-ти шта се ради.

Прије било и смирило се и поправило-се-тб све. И своје куће поправили, а сад ви

диш-ти. Сат су и минирали, сад не-смијеш у-шуму заћ. Сад видиш, сад је јад, сад

не-смијешето ни Медов до знаш Ујича, знаж Гучина. Сајд ту-не-бини-смијо ни

ко наж заћ тудан. Не-смије отић, иако се, тобоже, мало ослобод“ло, ал џаба је,

не-смије. Лутају и они по-шуми, имају мине, има шта-оћеш, шта народа настрада

од-мина. А прије није било, каки! Они одлазе и пролазе.

Па ја-сам-ик шестеро род“ла, а ника(д) доктора није било

Порађала се у-кући, шта-je-cнађе. Ако оста жива, оста, ако не оста. гото

во-је. Није отприје било, бива, да умиру жене у порођају. Па ја-сам-ик шестеро

родила, а ника(д) доктора није било, нит-сам-ишла доктору. Свекрва била, свекр

ва све-то деверала. Док је била жива, она је, ја-сам-ик-свијег изродила,

она-је-тб... Каки пелене! Откај, ћетен основа, вунена потка, откај потанке и он

да-подмечиће све мореш стављат подј-дијете, да дијете не-коље вуненина, све-тб

мораш-ти. И облачи, преоблачи, мијењај често и дијете гледај и његуј, свашта ра

ди... Биле бешике-Гојне мале. Бешике мале биле за ђеце.

Како-cačеко и покријо, није ни омалтано било

Дошла ја у муслиманску кућу, болан, неког Ибре Авдибашића. У-њега није

изгорела, а у-нас изгорела. Није ни у-нашије некијег, а у-нас изгорела кућа. И туј

били смојено три мјесеца, утбј-муслиманској кући и онда поручијо Ибро да исе

љајемо, да досељаје. И ми-јадни немамо, ку(д)-ћемо сад. Идемо на-своју земљу

горе и направимојену бајту, а ималијену стару шталу. И туј смо и спавали док ту

бараку направили, туј готовили, јели, кућили, радили. Онда сам дрвењаче куће би

ле и ондара направимо бајту и ми бидемо туј преко-љета и ондар почнемо... Па

вакб, било ко-евова сат соба, оваједнома, једнома направимо собу и у-мене Вуко

сав оде у армију. Онда сам направили да имамође живит. Није ни омалтано ни ни

шта. Шпорит неки убацијо-fојни, црне-(o/не шпор"те, знаш— фијакер. И ондата

ко, кажем ти, онда родила Ратка, четеpefc}седме, и Вукосав бијо у армији двије го

дине и ослужи и онда-дође и онда-почнемо другу кућу правит. И потпођено-је-то
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све било... Како-cačекб и покријо, није ни омалтано било. И онда му избило у ар

мију и отишб. Касније смо правили кућу и ćекли шуму и правили, камен вукли, зи

дара била, знаш, у подруму зид бијо. И направимо и онда било нам је фино сређе

но, шпајизбијо и чардакови. Била два чардака, дољ чет"pи собе и подрум доље.

ОнЈ нама донесе по пуно оније љебова

Имала заове, имала три заове. Удале се три, а три биле. И ондар смо радиле

све, ми женскаре, копале, сијена трпале, само јесмо Турцима плаћали и мобе зови

да се коси. Ми покупи и све и онда се возила сијена, продавала, дољу Петровиће

на стан"цу. Ондара-је-то било и ми, по-двије нас: Винка нека што је била, погину

лаје садјадница. Онаје удата била на Равањско. И наздвије највише. Ето настри,

ја, и њија три остале: Стана, Загорка и Винка, а оне-су-се три поудале. И тако-ти

кажем: вукле сијено, деверале, копале, орале, ми све женскаре, сијале, свашта ра

диле док је Вукосав дошо из армије. Ондарје нама лакше било. Он радијо, возијо

балване, У-Гучину ишб, возијобалване. Čндар били магацини, онда народ радијо

и дољ се ранијо. О(н)-нама довуче по пуне — кола ако-je-дрва возијо, на сабница

ма ил на-колима дољсвлачијо. ОнЈ нама донесе по пуно оније љебова, они-љебо

ви округли, фини, шен“шни. И свега накупује и онда мало помало, мало помало и

закућимо и заимамо и кат-се-закућило и заимало, рато почне јопе. Не-мереш онда

ништа. Шта-је педез година от прошлбг рата?

За-косе гледај да уфатиш, да-ce-не-боји онда иксан чин"л"це

Имало је, тога је било колко-оћеш. Дође-ти па-крава нема-ти млијека ни

шта, ништа. По ноћи дођу, све измузу краве, ујутру ка(д)-дођеш пот-краву, рика

је стоји, рика, нема, виме-Тојнбландара, све-су-то причали... Уочи-Благовијести,

кажу, тат-се састају, састанак њиов Уочи Благовијести. Ми-смо-све-тб пратили и

вакб, уочи Благовијести ћетеном би обаспи све око-штале вако, све обаспи

око-штале ћетеново ćеме. Тб-каже онда не-смије прић. То рекну па-да-ли-je

ил-није, не-знам. Ми-јесмо увијек-тб и луг бијели стављали и еве-тб, вако

кот-крава, све. Нема село ђе-то није било, свађи! Није-то сам у једном селу,

тб-је-увијег било... Причали су, бива, ако је уфати за-косе, не-бој-се онда. Онда,

не-бој-ce-је, само за-косе гледај да уфатиш, да-ce-не-боји онда иксан чинил“це,

тб-су-причали. Шта-ја знам, народ је свашта причо.

Пракљача и ду“ај, само пракљачбм ду“аш

Како, у-парјен"цу, у парјеницу! Покиселиш, сложиш и ставиш све у парje

ницу, фино потрпаши воду провришу казану и ондара луга наспеш, луга и са

спеш ону-воду у-парјеницу. Тако појено три лонца саспеши луга наспеш и— пе

pи... Како-које-се могу добро упарит. И опере се добро. Пракљача и дувај, само

пракљачбм дуваш. И онда-пери вакбако-hеш-каку бјелину, оћеш-нешта, сирутку

оцијeдиш-ону кат-усириш сир и ону-сирутку оцијeдиш, угријеш и потопиш

ону-бјелину у ону-сирутку и добро истрљаш, Опере се у-сирутки добро и ето ка
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ко се све деверало. А ни сафуна ни ништа, иксан је деверб свашта... Измивало се

опет) тако. Луга просијеш на-сито-Гојнби онда-у-крпу завежеш, воду провриш и

ставиш крпу на-они-луг, у-воду и прекува се и онда-lојна жестина и онда-ce-из

мијеш, измиваш се. Ет, како је било онб-доба старинско.

Свети Саво вако, причали-су, вако зађе по-сел"ма

Па ето како. Лист-ови од-граа береш, лист и све около аљина ставиш

кат-спаваш. Ако-не-ставиш, поједоше, поједоше стјенице иксана. И тако све

од-граа лист они-зелени, све около вако зида, све.

Свети Саво вакб, причали-су, вако зађе по-селима. Ако жену нађе да тка,

тка, нађеје, знаш, и не-зна и-овдуди-овдуд чунком. Најену страну све, откида па

онда з-друге стране протура овом-десном руком, ал-не-умије оном-лијевом,

не-зна. Онда-ти-je-Свети Саво наљегб. „Шта-то радиш?“ „Па, ткам.“ „Па, што

тако ткаш? Што не протураш и-овдуд и-отуд?“ Није знала да је Свети Саво,

бн-ce-није казб. „Евако ћеш научити“ — а бн-ће-наљеђ други пут, знаш. Тако

и-другој наљегб, так ни-она није знала. Е ондар је и-њбј казб. Е, кад-je-наљего

други путтој првој што-јб-je-казивб: „Баба, ко-ти каза, ко-ти-је казб да-знаш тако

ткат?“ — кад-je-наљегб. „Није, богами, нико,ја се научила“. „Е, ткала увијек сјед

ном руком! Што си гођ мучила пот-пазуо згучила“. А другој наљегне и јопе и-њу

пита: „Богами, накав чоек наљеже и каза-ми, фала му и сад знам све“. Она-жена

све знала, а она ништа, ништа, све-jбј казб...

Све оре с једне стране. Сад оре вам и опе протура вола и јопе вам. „Па,

што-тб, болан, радиш тако?“ „Па, ето радим, не-знам здруге стране“. „Ај-ти, бо

лан, сад јопет с ове стране, па с оте, па све тако, дангубиж, болан, тако ори“. И он

дар-бн тако јопе отишб, Свети Саво, вратијо се други пут) тамо: „Ореш?“ „Ја“.

„Па ко ти каза такб да ореш, ко ти је рекб7“ Ма, један чоек наљеже, Бог му дао, и

насетова-ме и с обје стране сад-знам орат и узорем дости.“

Врачи се мрсе, а не премрсују-се

Имају часни, сад Божићни пости, пости-се до-Божића. А имају Часни пости,

па имају Петровски пости, па имају Аранђеловски пости. Врачи се мрсе, а не пре

мрсују-се... Шта се јело? Јело се, чорбу прави, пите кувај с уљом вако, и

тб-да-је-уља било! Јена флаша читаве посте Часнe прeпoстиш, с једном флашом.

Само кани двије капи у таву, сву кућу размирише. А сад наспи флашом, Боже ме

опрости, чује се... Кромпир, купус ако имаш, гра, пита и шта-ћеш више. И салату

ако-имаш родакве, лука, отприје није било да паприке прави, а садена све има.

Колач ломи дол"баша и уз долабашу сад још један

Дође ти, Уочи-славе народа бидне. И туј очи-славе бидне и пије се, једе се,

Богу се најпре моли, па окади се кадијон"цбм, тимљена па-канд"ло се прислужи

па-све и онда сутрeдaнјопе ујутру сване и јопе кандило се прислужи, народа дола

зи, доручаг зготовиш, једу. Кад-је-вријеме, колач — већином се око-три сата
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почне колач ломит, пред-мрак вакб. Онда-поставиш љеб, поставиш со, све поста

виш и онда се колач сломи (и касније се рана ставља). И ондар колач сломију и

очитају и ко знамолитву очита. Свијећа се заждије, свијећа мала, велика и онда ти

прекадња и прекадњу донесе-ти, једеш, заложи по-једном прекадње сваки гост и

ондар колач се сломије и молитва се читала и онда тако поседају и буклија се до

несе. Ја, колач се донесе — заборавим-ја. Колаш донесе-ce: „oje, oje, ajде, ајде“.

Ус-колач иду тројица и пјевају, иду и пјевају и колач сломију. Колач ломи долиба

ша и уз долебашу садјош један. И сломију и онда то-све и окаде-се, редом поčеда

ју и ондак-се-приноси рана. Носи-се и донесе-се и вечерају, и једу. Тб-се-пије,

тб-се-пјева, тб-се-весели. Никад наког вакта ко-онда! А садена — ништа!

Сава Сорак (1922), рођена у Жеравицама,

неписмена, снимљено 1998. године у Кошутици (о. Сококлац)

Чет"pи метра бијо и неколко кила тежак, међед

Ако-ћеж да-ти-опричам случај што-је-Перо Мировић, моје ћерке отаŠбијо.

У Јована Мировића дође међед и развали шталу, а снијег“ пао млади. И упрти ов

цу и однесе. Јован позове два чоека и све његовијем трагом, али однешено-је-то,

можда, три четири километра и више, однешена овца. И тамо су биле извале неке

изваљене и ту је он с овцбм, овцу однијо. И сат покојни Перо тако је рескиранд

бијо. Овијем је казб да остану они даље, а он је пришб тијем-извалама и он је

ижљегб. Овај није-га гађб са-шорбтом-овијем него-ижљево од-олова рапави и

крупни па стављбу двоћевку. И бн-је-на-ту-извалу дошо и облазијо, а бн-је-овце

јео и још чува-је туди. И-бн-је, кад-je-њега оčетијо, бн-је-pукнуо и полетијо

на-нега. А-бн-састави ис-пушке па-Нојнда-дуплира, а све прескаче са јене кладе

на-другу док-препуни пушку. И дванеc-je-бн пута њега гађб дока-га-је-убијо,

дванес пута. А он је осуђен бијојер колко-е-бн штала развалијото-ни-броја нема.

И бн-је-осуђен да-се-убије, а било је забрањено да-ce-не-смије убит. Čви су сам

посматрали, а он је прескакб, таки рескиранд бијо, дока-га-није свалијо.

Кад-га-је-убијо и кад-je-довучен у-Кладањ, довучен-je-бн у-Кладањ, осуђен —

четири метра бијо и неколко кила тежак, међед, ја. Е, ал знаш! шта-је он извео

виц, а то није тако било. Кад)-су-га-испитивали, њега, како-je-бн пратијо толико,

бн-је-казб да је онда кад-je-овца изнешена да-је-б|н)-њега пратијо, ишо за-њим.

Он је казб да-је-било на-овци звоно и како-je-међед ишб, да-је-звоно куцало

јер-je-бн за-звоном њега пратијо док-je-дотле дошб. А није-то тако било нег-је

-бн-тб-преставијо, вицарош је бијо, а и међед је бијо забрањен па-ce-не-смију ме

ђеди ударати, зато-је-то било.

И онда-су-му признали сви и прозвали га Свети Јован Златоус

Прво-ћу-ти, кат-смо почели, затурли, о Светбме Јовану Златоусту. Знаш за

што-ce-бн прозво Свети Јован Златоуст? Њена браћа славе Светбга Јована.

И-бн-ограђено слово, није црвенб. Он, кат-су-свеци некад, знаш, по земљи одали,

и саде ко-им је главни бијо Бог или-Исус Кристос, ја-не-знам ко-је-то одредијо и
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казали: или помислијо ил учинијо да-си-грешан ти код-Бога и тамо-ти-се једино

пише. А Свети Јован Златоус није се сложијо са-тијем. Сви се сложили, он-се није

сложијо, али-њему н“јесу дали за-право јер-кат-сви они, он мора да шути. А

он-им бијо куар. И сад он њима укуарану, чорбу, супу, ил-не-знам шта и не-ćћед

не да осоли него-им-донесе неслано. Ови почну да једу: „Јоване“. „Штаје“— ка

же. „Шта-ти ово није у реду?“ „Зашто није у реду?“ „Није ти слано“. „Зар-није?“

„Није“. „Ма, богати, зар-нијесам ја-осолијо“? „Ма, нијеси“. „Па, ја-сам-помисли

јо“. „Што-ти нијеси осолијо, то те питам?“ „А“ — каже — „а оно помислити учи

нити јел-исто?“ И онда-су-му признали сви и прозвали га Свети Јован Златоус.

Каже: Јоване, златна ти уста била. Није исто помислити учинити. Друго је поми

слити. Шта иксану не-дбђе на-памет да помисли, а друго је учинит. Ето то-ти-je

о-Светоме Јовану Златоусту, како-је назват као-Златоус.

Ко-је ис-какбга разлога, које каку славу примијо да славито-не-знам, само

знам Свети Ђорђије да-је-најпризнати, да-je-бн-аждау прибијо у језеру и извукб.

И Невачани Турци да-су-га-славили. Колко-оћеш Турака да-је-славло Светога

Ђорђија. Што-ce-тиче другије, Свети Петар, јопе, као-најпризнати, бн-је-бдб за

једно са Богом, по земљи кат-су-бдали, ја. Е, дошли су, знаш, кодједнога домаћи

на и заноћили. И сат, прости ме, Боже, Бог је легб до-краја, а Свети Петар вам,

овај-бијо. Није, Свети је Петар легб, а Богје вамо, с ове стране. А један пјано уђе и

каже домаћину: „Ко-ти-je-тб тамо?“ „Шути, болан), неки људи: „Ма, које, гово

pи“. Каже: тако и тако, неки свеци. А он) носијо тојагу па Светога Петра распали

са тојагом, колко-икад море дуне-га и на-врата крене. А Бок ће рећи: „Петре, би

ју-те туди, ај-ти прођи с ове стране, да се замјенимо“. Сат Свети Петар прође

анама он вам. А пјано кад ошб далеко от-куће, помисли-се: Они су јарани, а што

ударик оног, а оног не ударик, па се врати и јопе по-Петру и-други пута.

Ево, тражи тежака, немој лежака, да-се-сломије колач

Првб-ти вако кажем. Обавезно печење, ражањ мора бити. Има ко-што-ти

и-рекб, и шумке, има сувога меса, али-мора се заклати брав, јел тако, на ражњу

испећ. Правела-се сарма па се правале пуњене паприке и све-то се имало. Он

да-имали смо варени кајмак. Видиш јомужни кајмак, Турци сам у-то уживају, а

ми смо купили пот-камен, варени кајмак варили и то-у-сред љета. Воли свако

оног-варенбга кајмака испот-камена нек печења. И ја сад не могу оног)-кајмака

јомужног. Направимо мало цицваре, ја-га не-могу да једем. Да-ми-је онога-варе

нбга, ја-би-га-јео знаш како... Тб-све спреми-се што-треба, направи-се кршњак)

колач. Видиш води ништа-га не шарају, самоље(б), погача и — ајде. У-наз-би ша

рали, знаш како ишара, оно-ружа се звала велика на средини, и-онда около ишара

се све редом и крсне свијеће. Трбјку док смо имали свог воска, направи од-свог

воска. Кашње када-нема, узми ис-цркве а све боље кат-си-собом правијо. Ја би

тако направијо, извезб-б-иг да-ти-очи гледају. Усучем фитиљ от-памука-овога,

усучем фитиљ и онда-га мало увоштим да не-би-се... И сад гор ексер ил-не-знам

шта привежем и неко ми држи дољ, затегне фитиљ, зове се фитиљ. А ја-узмем и

спрема-ватре раскрaвим онај-восак, умекшам-га добро дог-биде умекшан. Сад
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неко ми дољ држи онај-фитиљ, ја се припнем на стол"цу и озго зајмим и стрљам

вако с рукама, све трљам, трљам док доћерам како-су-таман оне-свијеће. Како до

ћерам да-су-таман, онда-их]-ставим на-сто, исијечем на-троје, направим тројку,

оздб мало савијем и онда-гори ударим једну пречагу повру и сад направим крс

на-оној-пречаги. Онда-јопе самог воска брес-фитиља и направим, ишарам, иша

рам све оне-вијуге све около свијећа. Ма, кажем-ти ђе-сам-гођ бијо на-слави и

док-је-било тога-воска да-се-собом прави, сам-би мене: „Ајде, направи ми свије

ће, макар-ти ошб кашње другом“... Е сад, видиш, вод и-нејду, вод и-нејду

уочи-славе, а у-нас обавезно уочи-славе се иде. Сад уочи-славе долази чоек, вра

та су увијек отворена, свјетло упаљено ија-видим: чоек иде, ја-изађем преда-њга.

Ако-je-нека пречина, ја-понесем и ракију, бардак, па-да-га-дочекам. Ижљуби

мо-се па-да-је-не-знам ко. Да је Турчин ја-ћу-ce-ca-њим ижљубити и— добро до

шб И онда ми спомињемо сретни почетак славе, уочи-славе за сретни почетак

славе. Не-кажемо сретна слава, сретни почетак славе. Већ ćутри дан ко долази по

мињемо — сретна-ти слава! Е, у-нас, видиш, водиломе у-два сата или-око-четири

кршњак. У-нас је све остало од муслиманско доба да-се-ломи на-славу вече, уве

че, касно. А друго људи неко тамо, неко вамо, али-увече све се скупи. Е саде засе

демо и изаберемо ја, боме, зове се долибаша, јел, који-ćеде гори на зачељу крсне

славе, под иконбм. И сад заседе се, попијемо по-три чаше ракије. Служим, попије

мо по-три чаше. Тамо је домаћца припремила мени буклију па ако-воле слатку,

засладимо, замедимо. Ако не, онда-неслатку и готова је ствар. Ћáсу пуну ракије,

озгбје стављен кршњак. На кршњак су стављене крсне свијеће. Е, сад попили смо

по-три чаше. Есад-ја кажем: „Знате-л-ви шта је, моји гости драги?“ „Шта је?“

„Нестало у-мене брашна па-ја-морам ићи у-млин“. „Шта, болан?“ „Морам-ја ићи

y-млин“. „Па, ђе-ћеш?“. Води, нонди, па-би-се-шалили па-код-ове, па-код-оне и

шта-ја знам. И сад ја се са-њима поздравим, они мени зажеле сретан пут, ја-одем

потај-свој колач. Има неђи па-иг-иде више па пуца ис-пушке, ја-то нијесам ради

јо. Узмем ону-буклију и свој колач и аечем-ja:oje, oje, ajде, ајде, ајде ко-да-волове

гоним и на вратима завичем: „Ко здрав, дружина?“ Они сви ко ће прије, знаж,

да-ме-дочека: „Ја здрав, дружина.“ И добро нам дошб И ево и-ја сам потрудијо

се, и пожуријо сам, и самлијо сам и, богме, долибаши предам ону-буклију.
м

Он-тб-узме, ту-буклију и онај-колач, и стави преда-се. Кад-je-бн-тб-ставијо пре

да-се, е-онда каже: ајде, устати све на-ноге. И, видиш, води не чита нико славу.

Код-нас чита славу па ко зна три ступа, па један ступ, има-иг дване(с) ступова

славе. Ко-ће да чита славу? Ако чита домаћин, зна, нек чита домаћин. Ако не-зна,

ко зна ишчита славу и онда, а један-и поји, знаш. (Није, богами, кад)-ћемо-ломит

колач). Ишчита славу, е кад-ишчита славу, онда ломити кршњак. И долибаша ка

же, ја, благосови: волика-ти била шеница бјелица, па колко-ти било зрнаца, толи

кб дуката жутица, па здравља, па весеља и окреће они-колач. Е онда каже: „Ево,

тражи тежака, немој лежака, да-се-сломије колач“. А ја кажем: „Само, долибаша,

изађи-ти вам да сеја и-ти порвемо“. И ми-узмемо тај-колач, окренемо га три пута,

ја, како-ce-жито баца, окренемо га три пута. Е онда вако оздб потуримо песнице

на-срет колача, и-ја и-бн, а вакб с рукама уфатимо и преломимо тај-колач. Сатко

је јачи, оде та-ружа. Коме ошла тај) је јачи бијо, Јопе три пута окренемо
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[o]нај-колач и онда читамо, а једа(н)-нас поји са чашом и одједне чаше три пута

има да-ми-тб-све из-jедне. Ми-срчемо да-би-тб-испили, ал-он, мајстор, не-да. И

све кад) завршимо то, окренемојопе три пута и бн-прелије мало преко-онога-ко

лача и-јонда-ја загризем колача, комада од-онога што-са-млбм ломијо, он загризе

од-онога-мога комада и они-комад располовимо и донесе планинка сито и ја-до

маћици дам свој колач, комад, а он донесе дружини, каже: „Добра вече, браћо мо

ја, ево и-ја сам) мало зарадијо, заслужијо“. И сат свакоме помало онога-колача...

У-нас је већином трајало по-три дана. Уочи-славе почнемо да славимо, на-славу

обавезно, ćyтри дан по-слави и такб, а Марковдан излазимо на-гробље и само ми

који славимо, а гробље у-мене истбова-вам шупа Јокина. Излазимо на-гробље. Е

сад мало ко, само жене, на-Марковдан изађемо на-гробље па сам жена која-има

посла да не-мере да сврати. Пуна је моја кућа па ми-останемо, неки зарбљамо-се

па-до-по ноћи... Окадити свијеће, окадити кат-се-Богу молимо, најприје, и-то сам

заборавијо, устати прије нек-ћемо за софру седат па-ce-молид Богу и кадијоница

и окади се. Ијопе се кадимо кат-се-слава чита и кат-стојимо на ногама. И окаде се

и свијеће и колач и све-тб.

И све-то умjeсимо у чесн“цу и сат шта ко нађе

Е ćутри дан Бадњи-је дан. Ја-ураним из)-зоре и сикиру на-раме, узмем ру

кавице на-pуке и понесем каког имам жита: илшенице, ил нешта и ставим у рука

вицу. Идем, загледо сам тамо бадњак, сад ми-већинбм од буковине, а море и гра

бов, море растов, већином у-назбуковина. И садја три пута поспемонијем-житом

онај-мој бадњак и онда-га сјечем. Ударим сикирбм дољ подобро па онда озго да

заиверам. Е сад она-иверка која отпане, ја-тб-ставим у-џеп и кашње осијечем

тај-бадњак, што треба искрешем и тражим већином ђе има шушњара, листа

на-нему. И тога-шушњара понесем уза-се и носим тај-бадњак и донесем, присло

ним-га ус-кућу и кашње-га исијечем. Осијечем, обичај ми је бијо и по шес осије

чем бадњакова: три за Божић, а три оставим за Мали Божић. А они-шушњар

што-је-лис, тб-ујутру носимо па куцамо по говедима ради-болести шушњара,

то-би-гатали, ја. Е, ону-тријеску што-сам-донијо, тб-дам баби да држи. Најприје

оц“јепим што-ћу-правит за чесницу, оцијепим дрво од-оне-тријеске. Онб-дам ба

би да држи код-млијека, ђе-ижљева да јој-буде дебео кајмак како-је-она-тријеска

дебела. Е, сад направим од-онога-дрвета, направим челе, направим и овце, напра

вим и волове, јарам, направим и краве и што-је-гођ, на-пример, за домаћина по

требно, и направим ко ће домаћин бити и домаћица и све-то, ја. И ставмо по-један

динар коме се паре дају. И све-тбумјесимо учесницу и сат шта ко нађе. Тб-се-гле

да шта је нашб и то-ce-paЧуна, ја.

Сво-ја село зазовем кат-презивам полазника на-час

Презивамо полазника. Ја-презивам полазника на-час. Ја сам звао сво село,

ја сам уживбу друштво и у људе. И сат сво-ја село зазовем кат-презивам полазни

ка на-час. И сво ми село дође. Е кашње сво село мене да-ме-не-пропусти и не
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ма-то зајену вече. Ако-је-било за јену вече да-су-се-подесили, ја-морам код-јед

нога обавити па отићи и-код-онога. И тако-је-тб превођење полазника. И онда уз

дуришемо полазнику, домаћица укуа колач, и-тб-шупаљ, знаш. И онда: кошуљу,

гаће или како ко шта уздурише и то је полазнику дар... Куђеља и ручица, ручца

ћетена, већином ручица ћетена. На-Мали Божић цијевом зам“јеси колач па с ције

вом прави да се овце близне ил не-знам шта. И-тб-је неко радијо... Сад) дођем ја

y-шталу и, кажем-ти, понесем тај-шушњар лис и најприје куцнем свако говече и

кажем: бјежи шушњар, иди тамо ил вамо... кашње расклопим гребене, исто смо

падли и свијеће, једну там, другу вам. Расклопим гребене па ставим сјену страну

врата један гребен, други здругу, пуштим своја говеда и они пређу, изађу там. И

кашње склопим гребене и своја говедајопе повежем ђе које било. То ради-курјака

да не нападају на-мал.

Он по јајима исто ко-да-оловком, тако ишара

Расцјепи вако дрво и сат сабије плек, а дољ остави мало шупљо, смота пле

и уклипитуди, озго тури воска и растопитам, разгријега и оно дољ мало цури, Он

по јајима исто ко-да-олбвком, тако ишара... У-фарби оно-е куда-је восагбијо, туј

остане бијело, а онб обојено.

Петар Јањуш (1916), полуписмен,

снимљено у Роћевићима (о. Зворник) 1998. године

Мој крмак убјен

Кад-je-црни мрагбијо, већ-мрак, оће сунце да преćења, онда моју кућу за

палише. Све попалише около онб-осталб. Све-ја била, не-смијем ја се помолити

там да видим, сам чујем и видим. Видим кад!-долазе, каже: „Оћемо-л, имаш-ли

ти шибицу да запал"мо и-ову кућу?“ А долазили су и-прије, знаш. „Да запалимо

кућу“, каже они-један, ја-га-познадок, ко-да-је-наш комшија. Иди запали

оног-другог мога брата Момира, штала. Била кућа стара б|н)-направијо себи кућу

па направијо шталу од-ње. Ај-каже-запали ону-шталу. То-је рано било, тб-било

y-дан. И ништа, та-моја кућа све стоји ијош тог-могђеверајошједнога кућа стоји,

штала и све-тб. Кадје веђ бијо мрак, а онај заучини: „Нембјту палити, иди запали

ону-шталу.“ У-дан-је-то било. А кад би увече, већ мрак, неки причају, а ја-јадна

све завирујем, мислим се — наши. Они се ушућели мало, не причају нешта. Реко

— наши, бели дошли. Малоја-на-један ћошак да извирим, кад-иду двојица-трој“-

ца и оће право мојбј кући. Један вели: „Имаш ли ти шибицу да запалимо и-ову ку

ћу?“ Ко-да-је-неки дечак, знаш. Не-знам шта рече он. Не-би мало истом)-моја

кућа плану, и моја и Станина, и штала, све плану, а ја-туј остак. Они одоше, били

öндидо-нека доба ноћи, шта-ја знам кат-су отишли. Кад-је-ујетру свануло,дајче

ка(ј) јопе да л ће ко доћи да л неће. Ја сам онда кренула ... Ујетру кат-сам-устала,

шта ћу више чекати? Двајеш чет"pи сата ни-сам-јела ни пила, на студени била,

мораш некуд или ићи, или нек те убије, или живи, ради шта-знаш, нем никога.

Спорет-куће наиђем, кућа изгорела, колиба ми остала, све чаше и флаше, побаца
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но испрет-куће. Мој крмак убјен, пружијо се според, според, није запаљен сви

њац. Како-ce-lојна-врата отварају, бн-се-пружијо колки је дуг според-оније-вра

та, они-што-сам-га-ćћела да кољем. Пружијо се,једнако дакти,још) жив,још ни

је крепб. ИМилијан ми је причо даје и-бн видијо, долазијоу-дан и-бн, да га је ви

дијо јошЈ—жив... Наиђем, све изгорело било, нема ђе није. Сам кат-сам-дошла

ђе-су-турске куће, кут-се-иде Тадићу, кат-сам-дољ дошла, наједном) мјесту сло

жене цигле неке, цријеп, муслиман да прави. Неко се завлачијо, снијег мало попб,

кат се завлачијо неко нбнди, ваљде кријо се или од зиме или од)-Турака.

Ја-тб-нештa зaвирујем и идем кад-неко заучини таман озго ђе-су-моје куће,

ђе-мог брата кућа била, звизну, јави се неко. Ја-помишљак— Милијан. Реко, Ми

лијан, богами, наши су. Како-ја-идем, бн-јопе горе, још се једном) мало јави и

ништа више. Ја-идем, анам простор има турскије кућа, анам Тадића. Кад видим:

иде, иде и окреће се, замакоше за ону-Момирову изгорелину па гор одоше, Један

вако сијогор подалеко и ćеди. И помислим се ко-је-тб, шта-ја знам, мореме убит

озго ако нанишани на-ме, види ме. Ја-кренем, тако сам и ошла, ко-је бијо, нико

не-каже да је наш. Значи Балије се биле напиле, мајку-им њиову. Неки били оста

ли... Опљачкали и попалли и однијели све ... Није ни моја штала била изгорела,

ђе су моја говеда. Ја-повирим, да повирим у своју шталу, има л ми шта, да пови

pим, ет кат сам наишла. Кад — стоји киштра нека, воликачка, знаж, голема ки

штраитам нешта наслагано у-онбј-киштри. Ађе-су-моја телад била, имају, знаш,

вратнице-оне и извјешане аљине и све шарена ођећа. Да ли су њиове јали-су-не

гди нашли? Нашли там ђе-су-наши били, они-то нашли, донијели у-ту-моју шта

лу и стрпали. И како-ја-те-јаде виђок, а крава моије нема, оћеране краве. Ја кре

нем и виш се никад нијесам ни повратила. Кашње ми и-шталу запалили. Јопе не

кад нагнали се и запалили и-штале. Да су они запалли нас кат су Жеравице, Жера

вице су они рано запалли, свије би они нас, оно-нас што-је-било нбнди, свију би

они нас погорели. Нег-они су у пола осам на-нас напали, на-наше село, у-пола

осам. Зато смо ти живи и остали... Тако сам ти прошла и-ја, могла сам лако главу

зијанит, ал-кат-ће-срећа, не-виђоше ме.

Драгица Јањуш (1920), рођена у Жеравицама,

неписмена, снимљено у Роћевићима 1998. године.

ЖЕРАВИЦЕ

И отадај сам почб, више-сам свијету окалемијо нек-себи

Евовб-hу-ти сад)-да причам. Имб-сам у ред вакб, ко-да-си-узб потконац па

поставијо-иг, посијојено девет) трешњића и-то-одма мало даље от-куће, немају

далеко, нијесу имали педесет метара. И све редомтакб да су тамоједан до-другог.

И так)-како ми људи казали, знаш, како треба убациват младице, како треба

све-тб. Све-ja-тбурадим и све девет окалемим и сачекам свашта, све листа и гони

младице, моије калема нема ништа. Мајку му, реко, ј...м, што-ме-чоек наврати па

џаба нолкб иčекок, ал-било-је вако дебелије, а обично су били, ко-танки кољићи
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били, нијесу могли бољи бити. И ја-ти фино, лијепо, оћу-јањик подрезат, оћу-ja

јопе. И донесем с Вучинића од-брата младеце, ашламе, оћу да-и-прекалемим јо

пе, јопе пот-кору. И донијо и један по један, један по један и осам иг подрежем и

прекалемим па ми тек онда дошло у-мозак па што-ја не-виђок што-су-се осуши

ли, што нем ниједан млад"це, па узмем баш онај што-сам-га-задњи оčекб, разви

јем-онб, кат-прифатијо! Прифатијо, треба веђ да гони. Па све осам, живота ми

мога, све осам онб-одмотам и све и један приватијо, а онај што сам пошље окале

мијо пот-кору дао девети, он ми се и осушијо, ништа. Ја сам калемијо и јабуке

пот-кору, исто. Узмем) младицу, подасијечем, на пример, прутић узмем, нож,

озго га обрежем, знаш, оно-мало почистим, поравњам. Ондар узмем младицу, пр

во узмем нож па га ставим вако ус-пањ, мало распорим кору па је мало гор на вру

подигнем па ондар узмем) младицу и зађељам колко-треба и убацим под-онб.

Узмем земље, ако-сам-имб земљу, добро-је, ако-нијесам, ја-узмем ђубрета. Нај

прије умотам-је концом, канафом, концом, плетивом, чим било, плетиво најбоље

било, знаш. Замотам најпре оне-младице, увежем па-ондар-иг замотам, крпу

по-оном-ђубрету ил-по-онбј-земљи и изнутра, озго све-онб фино обмотам и заве

жем и оставим тако. И кад биде, омлади се сто посто.

Један оздб из)-Спрече, Спречак, то је билојош прије другок свјеског рата,

ја-мали исто бијо, волишни, не-знам ни која је година била. И Спречак неки наље

гб, ишб да калеми по народу, знаж, да заради, плаћало се. И окалемијо два кома

да, ја-гледо, знаш. И пошто је он отишб и брат ми ошбу-кућу, ја-дођем фино, ли

јепо, видијо како је он радијо и одем и подасијечем четири-пет комада оније-кру

шчића и окалемим и кат ćутри дан буразер ми видијо да је то-иčечено оће да ме

сломи. Кад — Бог дао па сви се омладили. И отадај сам почб, више-сам свијету

окалемијо нек-себи... Пониче из)-земље само, а није ми бастало пресађиват кру

шчиће, дивљачиће. Шљиве сам пресађивб. Шљиве кат сади ископај-им pупачу,

како-би-ти казб зајено четерес центи, мало и-мање, и донесем шљивић, ишчупам

и{з)-земље, колкоје, отприлике, широк. Нека-жила, ако је превише-folнбдуга, њу

подасијечем и убацим дољ, набијем земљу између-жила. Пошље почнем бацати

земљу, умем) маљић, натуцам, набијем земљу око-њега и омлади се сто посто.

Ишчита се слава, попије-се по-једна, за високу славу

И сад ако је ус-посте неке, у посни дан слава, не зактијева се да-се-мрси, ал

ет омрси се. Čбичај|-је кад увече гости дођу, фино се испитат, ижљубит, на

сут-им ракију, каву, вечеру спремити. Е, ко-је далеко он и ноћи, а ко је близу

бн-и-оде. Ујутру опе ето га на каву и ракију. Преко-дана обављамо све-тб. Кад

биде навече колаџ да-се-ломи, гости опе дођу, који су били и који није. Кадј-до

ђу, ставимо синију, попијемо поједно три чаше ракије, стављено да заложе људи,

једу, онда четврта кад оће да биде, домаћин да иде да донесе колач, иде у-млин да

самеље, нестало му брашна, тако-се каже, знаш. И каже гостима: „Лаку вам ноћ,

ја-морам ићи на-пут, а ви-ето-вам бардака, ето чаше, попите, наспите, ја морам

ић“ на-пут“. „Ајде, сретно ти било, немој се дуго обављат, ђе-ћеш ићи да знамо“.

Еја одем, на пример, да донесем колач, још неко иде са-мнбм, донесемо тамо, на
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зовем Бога. „Добра вече“. „Такб Бок-ти помогб. „Јесте-л мени рази?“ „Јесмо и

добро нам дошо“. Есад оно-приузму гости, долибаша приузме ћасу, буклију, ко

лач, све то је његово сад. Е сад) треба да се ишчита слава. Ишчита се слава, попи

је-се по-једна, за високу славу. Ондар узме-се прекадња... најпре окади икона и

кандило, па онда се окаде- гости... Окрећемо-га за-житом, како се сије жито: де

снбм руком баца, тако иде и-љеб, и колач се окреће десно. Односно-бн-иде нали

јево... Е онда ка(д) трипут окренемо, долабаша ишчита там колачу, шта-ја знам.

„Колика га гонила ријека нолико му било у домаћина млијека. Који га гонијо мли

нац, нолики бијо у домаћина сирац. Колко у-њему зрнаца нолико у домаћина пара,

дуката, жутица, здравља, весеља“, шта-ја знам, све-тб имаш наврнчават. Е онда

узмемо па окренемо трипут заједно колач и ондар узмемо унакрс руке, колач

на-pуке и сломимо колач преко-руку. Нема да се ножом сијечејал-шта него-накб.

E кат-се-сломи колач, опе устане један гос да нас поји. Очитамо колачу и кад за

вршимо, долибаша узме мало домаћинскога колача, а домаћин узме његовбГа, по

једу. Овај, каже, носи међу-дружину, овај носи попадијитамо своје што-је-донијо.

Да-извинеш пешкир ил нешто ставиш на-тб и она однесе. Овај тамо каже: „Ево

и-ја-сам ишб, нешто радијо и зарадијо и донијо“ и тако! Гости опе čеду, продуже

вечеру, јести, пити, пјевати, шта ко море.

Милан Мировић-Ромел (1918), неписмен,

снимљено у Кошутици 1998. године

РАДАЧИЋИ

Било је страш"во онда плао

МИ-их)-гледамо, ćели да једемо и гледамо нама ниже-Јањушкије брда гор

y-Сливњима па дољ мало ниже вак једна раваница. Аjте, реко, да једемо,

са-ће-нам и-краве побјећ кући теладима, ајде, нећемо имат кад јести. Čели-ми и

једемо, имадоше и-два кера код-нас. Држали-смо-ми, ишли су они, они се, ђоја,

баве око-оваца, чувају-иг, ал забавили се око-нас док-смо-мијели. Кад-један кер

наниђе и вако—ја оздб ćела и бн-дбђе, да извинеш, и узе мене за-сукну, тегли ме,

куку мени шта-му-је-нб, Бог!га-смео. Ништа није нек-се-помами, подавиће нас.

Вичем-ја једној, некој, онок-Саје свирача, Јерга-jбј име, они-Саја свирач

што-је-армунику имб, бн-је-погинуо, И вичем-ја Јерги: „Јерго, јадо моја, ако биде

побудалијо, помамијо се, шта-ћемо?“ Кад-није, јадна ти мајка. Он-видијо да кур

јакоднесе јање и тегли ко-иксан, сам што-није говоријо мени да браним, шта-ли.

Како-бн-мене за-сукну, Милисаве, узб, бн-је-наждијо стрму, за-њим се они-лиз

дигб и она-шума, гране читаве пуцају под-њим. И само одмакб, море бит!

до-виж-ову-кућу вам да није даље од-нас и раскупусијо нбндијање курјак. У-по

дана, прије ово доба, болан!

Међеда је веђ било ко-букава увијек, ал нијесу богзна убијали колко-иг-je

било. Долазили до-виж-Дрецељ. Код-оне-Бијеле стијене нбнди један пут нам се

крава отелла једна и нема је увече да дође, нема, нема. Нема је, реко, фајде нитра
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жит, немојте је тражит, ш-нsом је нешта завршено. Вичејадни ђевер Радован: „Ма

e jез, бона Нево, жива је, сам се негди заплела, реп за омариће, заплела се, идем-ja

да тражим.“ Ајд, реко, и-ја-hу с тобом. „Ја-одок уз Ивиктам прена-Кули, а ти-ај

де, ђевере, уз Гаврановац гор.“ Ја-н“јесам до-пола оног-Ивика изишла, бн-мене

зове: „О Нево, О Нево.“ Реко: „Штаје.“ „Немој ићи даље, ај-се врати дољ јопе

на-пут, ево краве.“ Кад-ја-дољ, бн-стоји. „Је-л жива?“ „Није“. Само-јој један

бут остб, оно-све ко-да-је-мајстор дошб па иćexб. Шта-ћемо, одемо у-Кладањ,

у-неку гвозђару, купим једну канту, има носаћ, и наспеј) мл"јека у ону-канту и

одраним теле. Било је страшиво онда плао, Милисаве.

опасан је Бусан

Да-ти-причам кат-су-копачи били у-Марка. Марко бијо, Марко бијо у вој

сци, овај-Алексић, и дошо нашој кући, каже мени: „Даница“. „Шта-je“. „Ај-нам

помози, богати, данас које да копам, са-ћу и-ја отићи, нема-им ко“. Матија, отац

му, увијек лежб, Петра, матер му, и она није здрава била и нема ко. Цурица поги

нула, Вела јој било име, оне се поудале и нема ко. (Да-л је у-њија она-Pöса жи

ва?). Ka(д)-драги Бок помогб, ајде да нам помогнете, А би, неки се звао Бусан,

светац, а ми-не-знамо да је бн-тадај, да је баж дотичног дана. Ја знам датум све

кат који светац дође да не-гледам. Кажем ја-њему, каже-он: „Ђе Перко?“ Не-знам

ђе би, насађиво је неку сикиру, не-знам ђе. „Ајте ми, богати, једно помоз"те.“

„Не знам, ако он море. Ако не-мере, не-знам коће. Оћу некокпилава, ето расука

ла сам тамо, пуни столови.“ Прије се они-неки пилав правијо. „А како ћеж, болан,

данас је светац, да Богопрости?“ Уђе Перкоу-кућу: „Не-знам“—каже —„ни-ja.“

„Ајде“, реко, богати, ćед, одмори се, волове напаси, ит чоеку“— звао га Максим

Ремета да му извуче неке балване, продбчоеку, па да там на-Ендек извуче. „Иди,

извуци чоеку те-балване.“ „Ма, идем, ја-ćутра могу, лако је мени с Максимом, а с

Петрбм, са-стринбм, не-мере се остат живо ако не-одем. Шта фали“ — каже —

„туђе је, неће ништа мени бит, неће“. У-нас је тадаји крава се отелила и неке овце

ми-зајмимо и одбијемо гор уз-Ујичу и јањат получимо. Јањад остала, овце-ће доћ.

И драги-ти Бок помогб, вода надође, загрмље, вода надође, овце пошле кући, кра

ва пошла кући. Три овце и краву однесе нам вода, Крњача однијела. И нигде се

ништа заставило није, само крава. Неки млини Станишића, чи су били дољниже

Мимозе па на-лијеву страну млина били. Е, код-онога-млина има нешта от-краве,

од оваца ништа. Опасан је Бусан, сваки светац ваља гледат.

Болесно, а оће у зажањ

Ми смо биле на-жетви и желе, а она се нешта дувала, ко Мулалучке озго, знаш,

она је из-Бргул отуд. Нешта повaзда, нешта запиње, нешта виче: „Требала сам ја

отићу зажањ, требала сам нбнди, требала сам нбнди“. Нешта се дувала, кат-послије:

„Јој мени, што-ме-срце боли. Баш ме боли откако-je-жетва“ — каже. Ама, е кака же

тва, била је слабуњава и мршава како-је-дошла. И, драги ти Бок помого, то је ако-ко

оће, ако-неће — не-мбра, онб-ићи у зажањ. Болесно, а оће у зажањ
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Троје коња, двоје-троје — најбоља вршев“на

Нађеш равну њиву, равну земљу нађеш и сад направиш јено гувно, напра

виш оно-у-равно, на средини удариш стожијер. Троје коња, двоје-троје — најбоља

вршевена. А једно вазда ваља да таба стогједан, а троје-четверо коња кад уведеш,

маса читава, одоше стогови! Неко гони оне-коње, неко претреса и то-сад, сад!

Претреса се по-три пута акоје жито суво. Ако је мокро стрпато, дан оде за-два вр

шаја...Лопата се направи набашка фино, дрвена лопата, па-ce-caмо баци кад вје

тра има. Остане ко-просијано, вамо накамари црвени се шеница... Мело се гувно,

мело се, они-вршај, дигне, сламу испуцаш, тамо је стрпаш око стожине негди. Он

да-гувно сметеш и развијаеш ако има вјетра. Ако-нема, онда— у рпу, Рпа, болан,

ко-добар плас, оног-жита на гувну. Ако-случајно нема вјетра и не раскопаје га

док не-биде вјетра. Покрије добро оном-сламбм, онда-јопе најлбном ил шатором

и потлијен развије кад-има вјетра...Истресало у-каце, неке каце набавало, па ис

тресало у окна нека. Неко је у-џаке ако има већину.

И-тб-је Божије давање

Кажејадни ђевер Ратко наш Остојић с Ковачић: „Ајмо, Даница, довући јед

ну влаку дрва“. „Не-смијемо, Бок-те не убијо, удариће усташе оздбљ па нас уби

ти, шта-ти-је.“ „Неће, ајмо.“ Пођем-ја ш-нsиме гор у-штали волујској там, гор

на-оном-брду, да повaтамо волове, кад-негди пиле пијуче. Боже-ти сачувај при

казанија, реко, нека. Баш оно прољеће кат-ће-ce-заратит“. Ал-умрла-му-јејадном

и жена, само-jбј софру издали и заратило се. Кад-боа, мој Милисаве, да-ти-при

чам, па ђе ће бити, нема нигди, све-смо-ми преточили, да те Бог родијо— нема! Ја

и она-му-снаa; и она је ш-нsим погинула, бел чуо си, знаш. (Е, никад је јадна пре

жалити нећу, никад у-овбј памети). Кад мој Милисаве, да-ти-причам, нит-се-има

ђе сакрити, немаш ништа. Има једно сијенце, остало, прељетело, презимило,

у-Ратка, стрпано. Е нема, вала, реко, да-те-Бог родијо, вамо ниђи, ево нигде нема

ни да је бушно, ни дајеђе унишло, ниђе. Оно-ће-ти-се, мој Милисаве, испети гори

уз-ону-отаву, изишло, изишло спорет-стожине, дољ сишло за један метар. И нон

ди направила гн"јездо, шеснестеро пилади. Сама отишла и нбнди запала и три

седмице да она није могла изиђ да једе! Ето, и-тб-је Божије давање. Није могла из

дубине, запала порет-стожине дољи није могла да се довран“ше и да изиђе. Нема

у-њбј по киле кат-смо-je-извадили. Извадимо и ону-пилади то је љети, оно љето,

а у-јесен-ће они погинути, ми ћемо побјећи на-Дрецељ и на Романију. И нема

у-њбј по киле. Мили Бого, она-пилад воликачка. Они-црни Гића виче: „Дај кољи

те сваки дан, има-иг дости.“ Мешчини дваеш четири кокоши све велике остале. И

y-мене-је дољи било тринес. Реко и ако-куд одемо, нећемо далеко, бел-ћемо се

вратити, све-ce-ја надам. Ко пусти и јадни иксан, стално се нада.

Даде ми ифунзију

Куд-гот погледам: црвен) нека. Ја-ујтру пођем доктору. Каже-Гића: „Не

иди, Даница, том доктору. Ајд у Сарајво, имам ја там позната доктора.“ И-ја-кре
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нем ш-нsиме, и-бн са-млом, и там —доктору. Дођем и-ја, ба, евак-се улази на-вра

та, бн-гор ćеди ђе-су-сад води врата. Погледа, додаде њему оне-моје докоменте,

ону-књижицу, оно-што-ce-иде доктору. Додаде њему Гића гор, бн-погледа, зна

како-ми име. „Е, шта-ти оћеж, Даница?“ Реко: „тако и тако, нешта ми од)-синоћ

удар"ло, па све црвено.“ Истом-бн-гледа у-мене. „Ништа“, каже, „сам остани,

сам остани.“. Ја-не-могу на операцију. Ја-видим, водле знам. Име му Борислав, a

жени Зренка, Шокац, Шокица, обадвоје доктори. Каже: „Остани, баба, заједноти

сигурирамо, а заједно јок. Шта-ја знам, ако-биде зеница прегорела“ — шта-ми ре

че — „и-тб-ћемо извиђет, испитат.“ Кад, Бок-ти помогб, ја-не-могу остат, имам

животињу. „Ај-ти, бона, остани. Виђеће комшијада тебе нема па ће узети узицу па

свезат краву на-улицу.“ Све-бн мени кити, јок-ја, дођем-ја кући. Јопе њему Гића

ишб, бн-пито оће-л доћи баба. Кажи-jбј нег-дође. И-ја-одем, петбговогар-новем

бра ме болница примила, осмбг нама на операцију. Каже: здраво-jбј све, ништа

нема, само-hемо-јој очи погледати. Дођо увече, мрак, нигди се ништа не-види. Ај

вам да видимо, нешта там оде у један мрак, неке двије сијалице упали, гледа, ка

же: „Даница, ако-ти-шта пође у-грло, ждери љуто.“ И-ja-тако, добро, бн-мени си

па неку воду. Кад, Бок-те створијо, каже: „Срећа, нијесу ти зенице прегореле, ни

шта, само саде нама осмбга на операцију.“ Ујтрудбђе, каже: „Нембјте да би шта

јеле“ – ићи-hе нас три на операцију. Уђем ја њима, Милисаве, нама-пм вак

од-врата дољи се засмијаше, њима мило што-ја-се нијесам препала. И гледам, јед

ног аперисавају, а други сто чека кога-вуку и довуку да га возе. Е сат-сам ја на ре

ду. Покрише ме, легок на једну сећију, покри ме неком чаршафом, а ја-све

онп-чаршафскидам, гледам шта с онок-чоека раде. Згрнуше га, један га узб дољ

за-ноге, један за-главу, метнуше га на колица, одвезоше га тамо у-собу. ОнЈ ни

шта не-зна, остб је дољ. „Остојић Даница?“ „Ја сам.“ „Видиш ли се попет?“ „Ви

дим.“ Има нешта дољ кб-столић једно, двоје до-онок-стола, горђе-ће-мелећи.

Даде ми ифунзију, док ми год не-даде неки трокут у уста, ја-знадо. Испитују они

мене, смију се они, свашта ме испитују, јесам ли била код|-доктора, шта сам ра

дила, шта имам, колко ђеце имам, свашта ме испитују. Е, напустише, почеше да

раде, ништа-ја не-знам колко су радили. Поче ме моја докторка зват: „Даница“.

Реко: „Шта-je“. „Знаш ли ко те зове?“. „Знам“. „А ко-те зове?“ „Моја доктори

ца“. „Ја, лутко моја, јесам ја, јесам.“ И-ја-видим, Бок те створијо, окле моја обућа

води, оне-папуче. И они ме тамо, пошто-су-ме-тамо одвукли, ондар ме зва

ли... Рано почели, да кажем у једанес, а рекли нам у-осам да-ћемо-на-сто.

Истом-она: „Борка, ништа-ти не-дај до ујтру у девет сати, не-смију, нембј да шта

попију.“ Јој, нијесам каве попила па ми необично, не боли ме ништа. Питам-ja

њија: „Јестел ме аперисали?“ „Јесмо.“ Кат-ce-ја пипнук— завој. Она оде. „Стро

жно, Борка, пази на-њија, не-шали се. Ако-се-шта прозлије, само куцни и јави.“

А-ја-онбј-Борки: „Борка, ај-ти, ба, Борка, мени пристави каву, мене ће све пре

стат кат-попијем.“ „Па-јадо, баба Даница, како ћемо приставит, избиће доктор ја

докторица.“ „Неће они нама ништа, ја ћу под-ови-столић.“ Сталажица нека има,

скиде ми, драги, златна ми алка била на-прсту, ја-оставим у фијоки и заборавила

кат-пошла кући и остала. И донесе она мени каву, та-Борка. Попик-ја ону-каву,

ја-заспак. Ни-ме-више штаболи, ни-ја-чујем, спавам ли, спавам. Ујутру дођоше,
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четверо-Игу визити, два доктора и двије докторице. „Добројутро“. „Добројутро.“

„Како сте, лијепе наше болеснице?“ Реко: „Фала Богу, добро.“ „Како се осећате,

Даница, како су вас превале ове-сестрице?“ „Финo,ja-ce-немам на-што пожалит.“

„Жуљају-л-те завоји?“ „Ништа, сам)-ми-се спава.“ „Сам-тп спавај.“ Донесоше

даједемо у-девет сати. Не могу-ја јести, не могу и Бог! Ја, реко, не могу јес. Једној

Ради вичем што-је-донијела ту-páну: „Оставитам па ако некад,ја ћу тражити“. „А

боли лте, Даница?“ „Јок“. Кад-ето-ти моје докторице, бели-јој она тамо преније

ла, није Даница јела. Каже: „Баба Даница, што-тп нијеси јела, имаш ли болове?“

„Мајок, каки болови!“ Ја-и-очи аперисак, некције не ударише. Само нам дадоше

једну за умирење живаца, кат-смо-пошли, по једдну таблетицу, виш-ништа.

А-ја-поштујем-ту славу

Све лијепо, све гледала да буде како је најбоље, нек неко не-мислп: вала, она

је сâма, а ја-поштујем ту-славу. У-мене женско дјете, мушка ђетета немам, сам

ону-Рајку што-је-за-Радојом. И, драги ти Бок помогб, могла сам да и не-славим.

Нећу, шта-ја знам шта море бит. Нећу, оhу све док-сам-жива, Ево двадести,

што-она рекб, Јовањдан бреж-њега, бреж-ЛБубе славим. Све уздуришем, све, раки

ју најпрву, а вољела сам је у-кући имати него-не-знам шта. Што? Не-зна иксан кад

море ко доћ. А да је попијем, ради-мене би стајала флаша ракије у-кући не-знам

колко, не-би попила. Фино крме узмем у прољеће. Нашла једнок чоека, вјерујем да

знаш Максу Ивановића. Његов отац како-je-дошо иlзЈ-затвора. Он-је-бијо у затво

ру, бијо у-четницима уз-онбрато и гонијо се, гонијо, неће у-задругу, неће да приђе

вамо кући, не-смије, све по-шуми. И људи му пријетили, брад-га, они-Родољуб, нај

стари звао. Неће, каже: „Не-смијем-ја, и Бог, њима у-шаке, мене-ће моји убити што

сам бијо у-шуми.“ И онда најозаду јопет се брату повјерово, мени Рајко прича: Да

му ј...м Бога и-мајку, шта ли, шта ако-они мене убију. Родољубе, тебе ћу послу

шат. И ено пришб некад. И пустили га и нама га запослили на пилани. И-тб-су до

бро урадили, а није дуго бијо у затвору, мешчини чет"pи године ил седам. Имо два

сина, један је у Србији, тај) је Максојоштудије се врзла. Ишколб-пти набавијо не

ку добру пасмину крмади. И-бн-оставијо ону-крмад, ону-пасмину гледб, краву и

крмачицу, каже, држат, а друго што-могу. И бн-је-мени вак причо: „Баба Дан"ца,

ја-све бидем, ćедим кот-крмаче док се праси, некад зна и седамнестеро и четрне

стеро опраси. Најпрво мени, другб сестри-ми Радојки, треће оћу баби Даници.“ Ни

кад-ја њему не-рекнем: „Ти-мени остави.“ И Божијек чуда, вавијег Бога да се мора

ју она-прасад првог маја куп"ти, веђ давно се опрасла и за-продају су и-ја-одем та

дај и купим за-славе, на-по године, каки, јопе више шестије-мјесеци љети, а први

мај, први дани љети и ја крме набавим и ракију, што-је-најглавнб, а друго све имала

сам у-Тбј-малој пензији. Гор кат-смо-били имали смо вишу пензију. Сад је некуд

стумираше(?) и ј...-jбј мајку њезину, она се зове ратна, знаш. А прије нијесмо има

ли ни подинарића нико! Нико ништа, сведно што-је-луди било паје главну пемзи

ју имало итб-велику, они-чивијаши што су радили по-општињи, нијесу-им давали, а

немоли нама. И, драги ти Бок помого, друго све чоек имб, краве се држале, овце се

држале, кокоши се држале. Убијем по-троје кокошчади и могла би славу прослав"-
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ти. Да славим ко-неко, нећу вала убијат славу. Што-ријеч има — грбта-је-то зажа

лит. Фино право, ево долазе Коњевићани. Jóво неки Делиђ, Бог)-га не убијо, аш“

ково с једном)-ми сестрбм, и она долазила там по сијелима, бивала. Па и-бн би ви

ше пута и-мени дођи нонди с том-цyрбм, осванули би причајућ, И, што-ријеч има,

не-мереш-Тифино све увијек, а увијег било добро, фала је милом Богу, у-мене. Ни

јесам никад била да за-другиiем заостанем. Енo Рајка је била, није била двајес ме

тар од-мене. Јесам ли радила, јесам, јел ми све за руком ишло, јесте... Ето, болан,

кад Богда то, знадеш ти, да-се-ђака(д) дешавало: зима дође па по сву-зиму кокоши

носе, па би се свијет чудијо окле-jбј по тањир пун там јаја. И, драги ти Бок помогб,

окле јој то зимус. Шта-ћеш, сама жена, ја-појесникад ништа. И кат смо и-обадвоје

били. Он је више, Љубо у-мене, пушијо, а здрав је и-бн бијо, Он је умрб сад, сад,

б(н)-није болово. И-тб-ме-срећа послужила што-није бијо болесан па нијесам деве

рала. Под-оне-Раткове куће(!) гор сиђели, помагала-му-fојну кокурузну пожети и

дошли кући, и чоек кот-куће легби умрб. И сит и пјан, није био гладан) ни же

дан, ништа! И то је, фала Богу, тако било. Ето, и-тб-је нека нафака. У прољеће на

љегли Бирчаци неки, једни су наљегли, тачно они су ис-Кљештана. Има неки, јој,

заборавила сам, ја — Мијат! Мијат неки има, он је све тамо кроз-наше село прого

нијо крмади јож двојица имају дости крмади у састави. Саставе и поћерају и некад

они и наћају код-нас. Ја-купим једну кезмицу, било онда у-њбј тридесет и-шески

ла. Каже мениједан комшија, сâма сам била: „Па шта-ће-ти, Даница,јадна не-била?

Нуто, двоје ти крмади тамо у свињу.“ А и-прије народа завидна било, вала-сат по

готову. Па, реко, нек-има, злу не-требало. Кад, замисли, он јадан првог новембра

умрије, заклак овна за-душу, крме не-ваља за за-душу клати. Заклаговна за-душу и

још крме за суђе и за там по суд"ма, смије се, и ованје био. И фино нигди каве оног

времена се није могло наћи, нигди. Ко је отишб куд на-страну ил у Њемачку, нека

ко-се снашб. А ја-јадна онда сам је имала три киле у-кући. Е, кат-се-смислим!

Потку“аш колач,... заку“а за шара

Сат поткуваш колач, поткува се па ондара се закува за шара, па онда растег

неш, узмеш онок-тијеста па евакб, па отегнеш колко ти треба од-оне-руже напра

виш. Еводале па тамо, па треба за-двије руже што-узаједно иду. Треба ко-там

за-ту руку десну. И онда ћеш узет нож и све вакб изрескат, изрескати. И онда

кат-све завршиш да там тураш по колачу. Још једну свијећу евакб замоташ, а дру

гу евакб. Једна да се одмотаје. И онда узет фино нож најтањи, завући и турaти

по-оном колачу ђе-треба и крсну ружу највишу оставит и нак ширине ко-етотб

што-стоји туј. И-на-средини онда од-ње оне-китице, оне-пријекрснице ударити,

китице, помало свашта правити, голуббва, свјећица и свашта.

О просјаку Луки

Ја-куку, иксан би плакб кат-прича како-је било. Јој, мајко моја, неки Лука

просагби, жалосан, у Возућој дољ, па се навадијо жалосан вогори женама дола

зијо у Радачиће, у-Сливње. Свукуд-je-бн одб, гори по-Нишићима и по Ајватови
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ћ"ма, свукут су га налазили. „Идем ја“, каже, „своијем невама, оне имају и кајма

ка и сира фина и вуне, и све.“ И бн-дође и ми-знамо што-је-бн дошо и мл-њему

јадном свашта даднемо... А види води мјеста, Божети сачувај, не-би пружило кад

би чоек умро! Ником и ко шта има!

оду оши да виде за-мал

Она не-каже, ја-друго сматрам. Она би вод нама некад) донеси памп-купи

мо. Кад негде она прије дође, има, богами, једно два мјесеца, има. И мени виче:

„Морам донијет мало вуне да ми опредеш“. Ја-опредем женама вако. Реко: „Јо

ванка, што-то нијеси понијела мрса?“ „Знаж, баба брате, шта-је, нешто ми није

крава у реду и није добро. Шес мјесеци како-водла а не могу по-килу намус.“ А

прича ми: даје-п(м) мито. А ја-се-замишљам: аја боме, нешта-jбј појела у канти,

више се замишљам то. Ил се окривала ил нешта, а она слабо с тијем кон

та....Ја-само знам да су жене старе, старије од-мене, ко-што-сат седмог априла

iде Благовијес, некут све ишле оши. Одубџи да виде за-мал шта, па-или-оне има

ле шта ил немале да пријаве код-оџе. Слушала сам жена. Ал-опе, ако-ce-навади,

тб-оде све да мораш, није ни-то згодно па ја... Кажем њима: јадна, море травбм,

па море на-овцу ударит, море, море... У-нас је Čheло некако полијепо у-руку, не

могу да рекнем вам-онб што-јесте. А мора некад и-ливсат, мора некад.

Мћ-смо-имали једну овцу, па-црна пењала се на-награду. У-нáз биле приковане

мердевине, она изиђе уз-мердевине на-сијено гор, навадила се. Кад-ујтруја-дођем,

она блечи, оће да сиђе. А нијесу-jбј могла јањад остајати, не-мере, угњави-ГИЈг,

пригњави- (И)г, не-мере да одржи јање...

Није толко ни-било да нијесу љубиле, једна, двије се близниле увијек,

вак-вавијек своју бијањад одрани, а не могу ти казати некако... Једне године нам

би осмеро црнојањади, пред-ово-рато некако. Ово, реко, није добро, нечему слу

ти. Јадни Љубо, ено, умрије брез-никака знака, што ријеч има.

У вуненој боји најбоље се јаја обоје

Па можем-ти казати како-сам-скором ја-Тб-сазнала да је мало и припочело.

Прије би нагулли неке руiевине, неке јошчковине, па сам нек-н“јесу бијела.

Па-шарај, има она-писаљица, па нашарају, нашарају, па-онда-баце у-воду, тамо

y-боју, па-ти-остане шарено. Онда-вам како-која година све боје неке постадоше.

У вуненбјбоји најбоље се јаја обоје, ова-што-{o}ву-вуну боји. Сам у зелену не-би,

зелена-је турска. Четири дана су у седмици, чекај: Наш је понедељак и наш је че

твртак, ко-што-је-данас акобогда, и наша је субота. Њиовје уторак и ср"једа и пе

так, њиово је, усташкб... Највише зелена је у-Турака, а у-нас розле, црвене, пла

ве, наше су.

Зна плећка, зна

Јесте, гледало се у-плећку, гледало се да л немају, Боже сачув, носила, дал

шта, ал ништа-то не-гласи. Оно је горе заклат и изј-свбктора кад-оно нешта
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не-ваља. Да-ja-теби причам. На Романији неки Вељо Парић из Дуганџића, дома

ћин чоег бијо, и да ја-теби причам. Народу јадном, овијем-избјеглицама, волове

даво, имо четири вола, народ орб, и све. Кад-еваку прољеће отишбВељо доктору,

ја-му-жене питам: „Јело бона (она је покојнбк Српка Крче сестра), Јело бона, шта

би Вељи да иде доктору?“ „Моја баба, моја, одавно, има читаву зиму, кашље па

сумљиво и Гојко (син-му-тај, у Сарајву живи) одвукб у Сарајво. Сарајвога упути

ло у Касиндб. Отишб у Касиндб, Касиндб га упутијо у Београд. Отишо у Београд,

ништа, каже: само под-нбж, апер“сат, ништа више, доктори рекли.“ Он јада(н)

није смио, дошб кући да се преговорп 3-ђецом. Ђеца му рекла: „Па, ето, тата, тво

ја воља, како-ти-оћеш, ми не дозвољајемо твоме телу“... Отишб му Никола,

бн-је-месар у Дуганџић"ма, отишб му Никола да га обиђе и дошб. И кад-ми жене

се састанемо једно вече, да одемо да питамо Николу: „Никола, болан, како је Ве

љо?“ „Никако, пола трупа изрезато је од-њега. Плућа пола и-тамо и-амо одрезата

па бацили све, шта-ли. А што, ббни, питате? А-je-бн видијо плећку на Божић,

öн-каже: „Ђецо, бац“те је цуки, не-смије-је нико окусит, бац"те је.“ И, драги ти

Бок помогб, ено подлеже, оде у Београд, дође из Београда, мјесеš дана и умрије.

Зна плећка, зна.

К6 кладањске усташе!

А они су на-дан прије долазили и рекли мени: „Ђети је мушкиње?“ Ја-кажем

туј су, ја-лежим ваку-соби. Они сам обарају иконе, обарају кандила, обарају, лупа

ју прозоре, ја-ту сама. „Кажи!-им, жено, ако-иг-не-нађемо ćутра, ми ћемо заћи све

попал"т. Нек-они дођу, ништа-ми њима нећемо.“ Кад, Бокте створијо, увече дођо

ше. Реко: „Дај изјавте, отиђите доље, да-јду Продановој кући, изјавте Аку, изјавте

Милана, изјавте-ик тамо. Они су рекли сутра да дођу да-Иг-не-би изненадијо ко.“

Кад ујутру, ни развиђело се добро није, ето ти јадног Аке: „Ај-ме, Перко, ошишај“

— бн-имб машину. „Ај-ме, Перко, ошишај.“ Он, Крсто, онћ-Крстин брат Трипун,

сви дођоше. „Кут-сејатите, рекле су усташе даназ дођ, жалосна-ва(м) мајка?“ Пер

којадић каже: „Ајде да закољемо једну овцу.“ Реко: „Јој, сунце ваз богово не уби

ло, па шта-ћете? Што радите о смрти, Бог вас, там-њија, не убијо“. Мој Мишо, да

онда мене послушаше, не-би изгинули. Кад: ја изиђок евак водица, с водице погле

дак (направи се нешта вако напољу поред-врата па држимо оне-бреме, ону-воду).

Јој кад-они оздо иду уза-сокак од Неђељкове куће. Да-видите, реко: „Зашáтијосо

как, Бог вас, там-њија не убијо.“ Док-Радован и јадни Ака, Ака се отреса. Ама, бје

жи! Мого да-је-у-подрум одлетијо дољ, могб је вам обић, отуд врата била. „Ите

у-подрум, ите.“ А они пошли преко-оне-паше анамо њиве, чистина, ливада, ни тр

нића нема волинбг. А они водуд пристигоше: „Врате се, врате се, врате се“. Они

здимише ис-пушака. Ми-виђесмо који-су јади. Перко премче анамо пошам Неђе

Мировића кући, они-поток пређе. Ака и Радован одоше уз Лице, уз Мрамбpје гори,

одоше гори спрема-Лазару. Они су њија негди стигли-иг и повезали и побили. И

jaднoг Радована, а Радован вак-руке савијо у џепу. И њија покопају кат-су-иг-на

шли, а Радованујадном, нијесу му могли руку иж-џепа извадити нако су га скљука

ли у-гроб, нако. И послије отишб Крсто по ноћи и отишли и нашли. А Перко је по
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бјего онда. И нашл[иl-иг, драги ти Бок помогб, и прен"јели гор, нбндена негди

виж-реметске куће, нбнди негди и закопал(и)-иг. И ено на Коњевић"ма сестра-им

Стоја и Перко и Лазо: два брата и сестра, и онаје погинула исто, и Стоја. Ал погину

ла је она касније. Она је погинула на Коњевићима...

Ми-смо ишли там у-њиву, зoрaнске њиве. Отиђи па набери шљива па чува

ли, његова некака мала било, па Милорадерни Васковић Богданов, двјеста и три

дез динара, добро знам, дали за-краву. Крава ваља ко-по шпорета виме. И тамо-иг

ohерамо у-њиве зоранске и чували и однесем-ја, вичем-ја њима. Нама је Максим

бијо, Мишо, извјештајац, ми-смо могли да ништа не-фали. Чоек је дошо и казб:

„Не ите, ćyтра оће да ударе усташе.“ А они, баш она-прва Стоја, заова ми је, каже,

и ђевер Лазо: „Ако је да гине прав, здрав чоек, нек и погине.“ И неће, јадо, неће

доћ, зајмијо и-бн своју краву, и-бн имб своју краву, пасмину домаћу. Зајмијо и ко

зе, све зајмијо да чува. Ја-однесем да једе, кукавац сињи: „Ај, ђевере, једи.“ „E,

моја нево, ćутра се растајемо.“ „Ку-hеш, болан, ђевере, шта-ћеш, ку-hеш се раста

јат?“ А бн-бијо у-Малбм Пољу па доселли мени како-смо-ми тамо. Каже: „Идем

да жену и ђецу доведем иlзЈ-Србије. Нево, овб-мала гледај.“ Тама(мЈ-ми, тамам,

ето што се отале макб, усташе су избиле и зајмиле краву ђевера Лазе, а он ти зовни

Стоју, Стоја гор код-своје куће брала кокурузе. „О Стојо, набери кокуруза да

ставим на-Љесу, на-пушницу, опремијо сам је.“ Иде и црн и несретан кад је недо

зван и кад не-зна. Нембј се с ониjeм-гадовима ни парит, Мишо, кад видиж да неко

нешта не-зна. Он-њу зовну да брани краву, а није се смислијо оћераће њу, џаба ти

и-крава, троје ђеце, троје сирочади. Кад само што-је-сишла и рекла: „јој мени, јој

мени“— трипут. Магла, киша пада, ништа, ни прсу-оку! Шта-ћемо, јадо, ја ијад

на Јованка Јелисиница тамо за-њима, неће-л-је пустити. Истом-ce-један поврати:

„Е, само корачите још-корак вам, и-ви ћете с нама.“ „Јованка, нема фајде, не-сми

јемо ићи, ај да се вратимо, да идемо тамо да питамо Митра, тамо остбу-шуми

код|-ђеце и Јелисије. Шта-ћемо? Ите Крсти у-Сливње. А и-бн, ђоја, наш кома

дант, ј. б-га отац (Рекнем-ја пред)-својбм Рајком па њој криво). Кад ми — мрак

читав, кy(д)-hемо, кукавице сиње, и кренемо пау-Сливње. Кажемо, гордођосмо,

истом-Крсто: „Шта има ново?“ Реко: „Има, оћерата су чељад, боaн, тамо су тро

јица усташа, ите овудије на пријесрет једна десетина, не-треба-вам више, само је

тројица усташа.“ Каже: „Доћу ја и то-вас што је остало побит.“ Кад-увече — пи

ска ђеце и сиротиње стоји, траже мајку, а вичу побиће и-нас. Она-Милорадова,

троје: Јеленка и Момчило и Миладин. И да-видиш јада нашије. Нити-смијемо за

спат потљије ни шта, ни како. Бој се Крсте, бој се усташа, бој се свакога...

Из)-Шековић једно јутро дође комадант, а прије-на(c) звали, н“јесу-на(c)

звали избјеглицама кб-садена. И, драги мој, пречита воликачкб ћаге, вако. Каже:

„Селите, идете на-своје огњиште.“ Намајаднијем) мило, мило, мило. Одемо-ми,

вратимо се сви, шта-ћемо. Мало посијали благовремено се вратили, посијали, ма

ло нам је кризе било, ал-ја-одем. Дође онп-Петар, одок-ја. Да-ти-причам): мо

гли-смо-ми сви заглавит ofд.)-Срба, Мишо, Милисаве, да-ти-два имена нађедем.

И-Срба има горије некТурака. Дошб онај-Петрешина Неђељков,јавили назда ра

нпмо четнике. Ја-мој Милисаве, лијепи мој, јадно, моје ране љуте, шта-hемо, ре

ко-побиће-нас. Дође нама позив од-некбг Јанка Гавриловића, судија. Ја-куку, ре
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ко-гледајте бони заједно да причамо, нећемо се вратит нико. Кад, болан, дође на

ма позпв, да-јдемо, четири позива, да идемја, Јелисија, Митар, Милорад, четверо.

Дај, реко-који први изиђете кажите шта сте причали. Кад ми тамо, мој Милисаве,

да-ти-причам, тамо и-ја дођок. Каже: „Јеси-ти Милетиђ Даница?“ „Јесам.“ Каже:

„Тужени-сте да-сте-ранили четнике.“ „Јанко, да ти отворено кажем. Ја н“јесам

имала љеба да гаја и моје дјете од-неколке године да једе, а да носим четниц"ма.

А да ми је ко дошб с пушком, ја-би-морала дати да једе па ја немала“.

Он затуријо то-рато

А ја-отале па Авдану Асићу дољ. Сад је он затуријо то-рато, он-је-тб сад.

Каже: „Шта-је, Перковице?“ (Уфатили су они мене, мој Милисаве, и пустили ме.

Познали ме: „Ми смо од-ове-жене куповали, намирнице, зимину, овце и све.

Ова-je-жена сама, нема никога“). Кад ја њему: „Знаш шта“— њему рекавши —

„Авдане, бисте-л-ви мени дали каке потврде? Перко ми је погинуо, дјете мало

имам, Ја, вјерово ил не, како-оћеш, мени је сведно, мени је додијало па-сат

кад-би-ме-ви убили, мени је додијало.“ Каже: „Неће тебе нико, Перковице“ —

све-бн мени. „Дај-ти мени шта написмено. Да-ми-дођемо да љеба купимо.“

„Све-ви морете купит шта год у чаршији има ако оћете.“ И даде нам тако понеку

потврду и ми-смо-ишли и онда су најефтиније паре биле. У једном евакб ћагету,

комаду помалбме— пет иљада. По-пет иљада тамо Мулалучанима износили ијад

на Јока Нешковица, Збрина сна. Ми-смо-износили ис-Кладња жита па имали и-се

би па и препродавали и сналазили се...

Послијен и посијали и онда било добро. Заврши се рат, фалим те, Боже. До

ђошč ćемена, подјелише нам све. Дадоше краву ко има ђецу, оваца, а ко нема ма

ле ђеце по-два-три комада. Неком куће направише, некому-парама дадоше, неко

ме шуме и гвозђе дадоше и то, да направи кућу некако и-бн. Ама, фино се нарот

поправи за-двије-три године.

У-шуми се могло остат

Јесте, мијешали смо. Кокурузно је брашно, самељемо, има дољу-Кладњу

Мустафа Твицо и АмоЧамџић, млинари. Млинове имају, однесемо кокуруз), са

мељемо, јечма самељемо, жаре наберемо, жаре оне-Милисаве, оне-чисте, у-шуму

најбоље отић па оније-лишчица натргат, натргат, натргат па ситно изрезешко-са

лату, ситно, па у-љеб, па у ражљевушу, па знаш шта-је: фино доликује.

Кат-ce-има још-мрса, фино! Онда јопе, потлије јопе мало, свашта иксâни ради:

мало приси онда, приси онда и богами смо се добро били окуражили. Финљебје

ли, здрав љеб...

Несигурније је било ово рато нег оно. У-шуми си могб остат, а видиш-ти

овијади, њија-е више по-шуми било сад и фатали свукуд. А ови ђе су полећели и

видли каку масу...Ево видиш, они што-су-изгинули ис-Кладња оне-Ремете, они

су могли да не погину, да су били паметни. Они су њија двапут пропустили и тре

hи пут свратили у кафану. „Ајте“— вели — „да попијемо вам у кафани“ — ономе

рекли, јаднoме Драгану. Туј су они њија онда и пофатали, жалосна-ИшЈ мајка

ЊИOBa.
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Буа прије била

Он је имб два-три сина: Војин и Збро и Боро. И Збро ће ти неђи наћи идућ

y-школу, да-ти-причам, негди наћи некакије евакб, није више, ко-евово, једно

евако, евак волкб, некакије паклића некака отрова, Буа прије била па ако-има ма

ло дијете, оно не заспп по-неку ноћ, поједошč. А ујутру кб-решето и сито дијете,

све што-су-изеле оне-буе, тб-ce-Шарент. И тај-Збро је донијо један пакет оно

га-прашка и реко матери: „Ево, мама, немој ником давати, нембј ништа,

овб-je-млого жестоко. По аљинама поспи, јадна ти мајка, не до-шта да довати, а

немој никоме казиват. И држи, простри-та ћебета па све помало суни.“ И он сту

pијаде и каза ондак народу и они тако одма, каже јадни свијет: „Ништа, више ни

каке живот"ње.“ И потлије навали све-тб куповати и стуpише буe... Граове лиске

па оне-од-авт"ке лиске, па свашта, свашта, све турали око-аљина увече, па јопе

нема фајде. Пређе преко-лиски, милу-му мајку, пређе и изеде иксана. Свашта се

деврило. Ја не-знам, дијете. Ово што-свијет се некако и снађе и лако се било снаћи

онога вакта, лакше вам саде, мешчини, јади-би-га црни знали.

Само додај двије, три цјепље

Ако је на огњишту вамо башка, мореш мало неку камар"цу евак узгрнут,

ујутру разгрне(ш), жара нађеш, само додајдвије, три цјепље. Прије није било ма

шине да вак ова-дрва реже, болан, шта-ти-је! Вамо одби оне-воликачке од-метар

ћепкур"не... Bто да-ти-кажем: омаровине и боровине највише се ćекло и ложило.

Ондара, не-умијем-ти казат, буковина већ и преосвојила, али обред“ла-се. Сјече

свијет, не-дају ови евамо чамовине вам-букве у дрва. Одавно су почели да дају и,

драги ти Бок помогб, некаки су мајстори, ижињери залазили одма иза-оног рата.

Не умијем ти казат, а знала сам, и тражили оне-растов"не неке, оне-најскупље

тражили. И то су они плаћали, кон-је чоек приватник, кои-је имб, плао су плаћа

ли. Ама, да-је-тб-злато опасато око-тог-дрвета не-би више платили. И продавб

свијет оту-растовину. Има и растовине, ма сваког дрвета. Ми смо ти били на-јед

номе мјесту за све. Пусте воде, да ми је сад) своје воде да се напијем! Лујо прави

јо кућу, знаш-ти ко се зове Лујо, Јован, болан, знаш-ти. И он-he-ти мене заупитат

једног дана: „Баба ббна, оћеш-ли-ми дати воду да је сведем, кућу правим наба

шка с оцом.“ Реко: „Алал ти била, вози. Oстави мени отвор и нек-имам себи, а ти

вози.“ Мој Милисаве, мој, напп се оне-пусте воде па— ја-не-знам! А води — Боже

сачувај, па и нестаје, па и не-ваља. Чак вогор на-чесму идемо, за пића доносимо...

За све ваља, само није за пити добра. Неки наши веле да евову воду чоек море

жвакат, а наше воде, мој-брате, није шални посб

Ћетен сијали

Oни су само, које имбдости те-земље, сијено искали и давали ко-hе-им по

сија(т) тежину и ћетен. Питај кога оћеш, Рајке. Има и она добрије година, Рајка.

Ћетен сијали, ћетен, и ондар, Бок ти помогб, давали месо, даво свијет месо ко је
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имб, ко није — морб је куп"ти: илjање, ил теле или нешта. Евако како кога зака

чи...

Одем-ја у-Тузлу да купим, на Ковачићима покосила тамо ту-чоекову земљу

и отишла, продала сијено, добро знам: Мустафи Абибовићу, и дао ми чоек паре и

отишла у-Тузлу и куп”ла краву, читава јуница под-|вом. И-сад знам колко сам је

платила, побогу и-за-Бога, тол'ке године: дваез динара мање од осамсто. Добра

крава одједног усташе узела, бијо државни светац па сам петеро говеди на пија

ци. И ја-ону-краву купим и кренем, а бн-за-млбм лети: „Баба, баба, не рекок-ти,

богати немој“ — каже — „предјеват-jбј име, Бегуља-jбј)-је име.“ „Ма-нећу, би

јес-те, там-њега, однијо, шта-hу-јбј пред"јеват?“ И отели-ми-се, кака је дивна ју

н"чица била и морадосмо је заклат и дад за-месо, а сијена нијесмо давали, а месо

јесмо. И онда и они, кад-једну годину вако, знаш, кад-не-роди година, мало очека

ју док роди, дог-биде. Мораш-им дат па кад год! И разрезали све по селу ове-теже

мало, ове-јаче. А Милорад бијо у балванима, вукб балване и дошб с воловима.

„Ајдемо“ — каже— „Радоване, болан“— вак-мрак) готово —„да одвучемодржа

ви, ево и данаш чоег долазијо, сијено тражи да се вози, ајмо часом дољ узет воло

ве и кола.“ И отишли дољи, сијена су у-њија от-четерес, педесет метар, н"јесу

o(к)-десетак метар. И дошли дољсијену, који-ћемо на-сијено? Милорат каже: „Ај

ти, Радоване, ја-баш не могу нешто местомаг боли.“ Он-имб, јадник чир на сто

маку па-га-је-болио увијек стомак, Милорад. А овај ти се испењи гори на-сијено

и мало одбаци неколко озго. Каже, реко Милорад: „Ево-Пм, и-млого ће бит,

јеби)-ПГ, немој више бацат.“ Истом-нешто јопе: „Ајде, Радоване“, — оће-то да

биде, ето како је кад-нема доктора близу, болан— „дај) јож бацај, па ћу ја-турит

неколке врљике са страна нег-држе, па да натоваримо колко-год море и-гор и ви

сочије-ћемо јож бацит.“ Настави-б|н) неке врљике још. Истом-вели Радован:

„Најде-ти ову-моју цип"лу, Милораде, што-ми-je-нешто т"јесна, не могу наложит

кола, што-ме-убија.“ Ибн-додб, а носијо-их) читаво прољеће, већ-оћети-јади да

биде. Каже: „Не могу“, — каже— „болан) не-бијо, тијесне.“ Он дољципилу оста

ви, ови завршили кола. „Милораде, склони се отле, оћу-ја да скочим.“ „Ама,

ђе-ћеш скочит, кукавче, ето цијелб сијено, сам што-то одбачено.“ „Ништа-ce-ти

не сикирај.“ Грабље биле, како-je-бн-кола грабијо, и зубови вако гор окренути.

И-јон озго да скочи и по-по-Гојније грабаљ. И евакб они-зубац прошб скроз

кроз)-стопу. И извукли га, џаба ти сијено, џаба ти све. Сијено збаци, њега изву

кли кући, нигди доктора нема. Ујутру ваља га у-Кладању болницу. Док свануло

Радован умрб. Нама, нама, ја сам била туј. Погледасмо, бн-сав помодријо, помо

дријо до ујутру. Нигди ни помоћи ни каке болнице, ништа ни у-Олову. У Петро

вићима дољ ништа није било, ништа, сам у-Кладањ ићи. И жалосан. Таман

кад-му-софра била, било му да-јде у армију.

Баш је било вала-шкрта народа

Oћу-ја теби за-то да причам. Знаш) што су тако радили, Милисаве?! Ко је

само циција, пола киле му море бити уља цијелбк поста. Само зачепи прстом, ето

кат-си-ме-упитб, да-ти-рекнем. А што-они рекб, даназ жена једна, ето мислим —
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свака поједина— док-скуWа питу, оде по киле... Имало, Бок-те створијо, имало и

оне-земљур"не и свашта у-мила Бога, а баш је било вала-шкрта народа.

Да ошишамо овна и три овце

Једне године, да-ja-теби причам, би љепота и би љепота и све. И људи тра

же, стари они-угурсузи, усташе-оне, траже овнова. „Ј...(м)-му мајку, Љубо“. —

чоеку-ја — „Ајде, да ошишамо овна и три овце да продамо, морамо платит коше

вину, морамо све.“ А имамо једну њиву кот-куће, трипут је мореш косит. Мора

мо(!) платити, бан. Море се концу маја па концу августа, па ондар јопе отава оста

не, море пасти до-снијега. Каже: „Остризи, бона.“ Já-узмем неку узицу, ал не-бра

не се, навикле и не-бране се, и одем и ошишам. Не-би три дана, удари киша, па

удари киша, па шта-ћу од-нија. Затворим па положим, па дам жита. Сваштаја

њима, реп"це насијечем па свашта дајем — ама! Бок те створијо, шта да радим?

Кад — удари и-снијег, опанчар снијег. Ни оће сијена у-штали, ни-могу од)-зиме

напољу. Кад!-добише прољев, шта да радим од-њи? А овнови на-паре изишли,

све старци, лањски, преклањски један има. А ја-неки Мијајло, Жуљ се звао, док

тору-Олову —дољ одем. „Шта оћеш ти, Даница?“ Зна-наз, долаза, штроји крмад

и све. Реко: такб и такб: „Ошишала овце, овнови, они су јаки, ај, мишљак, лијепо

ће бити. Сад“ — реко — „добили прољев, ништа не-ду.“ „Поћерај-Пг дољ Гоги.“

Бијо дољ неки Гого, држо кафанцу, дољ под)-Дрецељом. И ја-зајмим и — дољ.

Прописам“, пофатасмо, прегледа-бн њија. Јаку су, каже, преладу добили. Наје

данес енекција ме упути да-Ик-ćћерам. Све дољ и ономе-Гоги сваки дан

да-пм-удари енекцију. „Немам своије кола да изиђем до-куће, догониј-Иг.“ Уда

pисмо по-трећу енекцију, би-им лакше. Не-ćheднем више гонит. Зајмим-Иг један

дан на контролу, даде-он мени неку кесу, све-ми-је зачудо колко узе: сто седамде

cč(т) динара платик! Нешта баш-ко ко-да-си-угљен самлијо, некакав прашак.

„Евовб-им с мекињама подај, па нама-пк пусти напоље, ништа-им-се не-бој.“ Так

ћ-би. Купи-иг Милинко неки, Грубеша, управник на-млину, покло. Узела сам

за-њиове три коже овнујске ко-за-месо. Онда класиране коже, биле класиране. А

нијесу просечене, фино огуљене, искористик-ја своје овнове. Послије оваца

онб-што-би, јопе остриго. Дости вуне: овце, јањад, јадно, мој Мил"саве,

кат-се-смислим... Дољ под-Мировића кућом, енбнди под-они-моз дољ. Енбнди

оперемо прије вуну ко-ништа.

Даница Остојић (1916), неписмена,

снимљено у Зворнику 1999. године

ДОЊИ ДРЕЦЕЉ

Тб-би и прође кад мало постаја времена, кад грб|м|-ми пуче у-кућу

У-мене јено што је умрло прије прошлог рата. Ујутру-ja отишла, баш, ме

шчини на-Марковдан нешта да радим, а свекрва ми била код|-ђеце, било двоје
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ил-троје, Кад-ја-дођем, каже-да-ме-Бог убије: „ТП-идеш нештатам мрљаш, ево ти

дијете болесно“. Кад, људи божи, мешчини не постаја — оно умрије, женско би

ло, умрије до-мрака. Тб-ба и прође кад мало постаја времена, кад гром)-ми пуче

у-кућу. Било ми троје код-стоке нечије, није моје. Одем да видим — киша се на

веде од)-Смолпна, вјетар, киша, грмљава, да видим ђе-су-ми ђеца. Кад)-дођем,

кад-опоу-кућу ударило. Мртво дјете бијаше. Оно гледало, ја-там отишла, оно

гледало куд-ја одок, а гром пукни па таман крај-њега. Била Јефа тују-кући и јед

но малб: оно ćеди у беш"ци. Реко: „Заклопте врата да не-би вјетар ватру ми (на

огњишту сам ложила), да не-би вјетар разнијо ватру. Заклоп"ло, кадјce-ja-вра

тим: „Отвори, дијете, отвори“— a^а! Мешчини, било ми старије — оно-што-гром

убијо — од Јćфč. Кад-ја-погледам на прозор: малта све по поду. Онда-у-онбј-шта

ли били, кат-се-одијелила од-ђевера отуда. Кад-ја-некако, не-знам како, мешчини

крос прозор, уљего, како ли, отворим: Јефа ко-тамо стоји, а оно туди, Јефу веђ за

бацило, не-зна ни да говори, ништа: сам) мумља. И све-jбј коса овуд била оцица

на, рука спржена ко-да-си-врелбм водом полијо (тб-је-прије онога рата прошлбг).

Те, носили је доктору и ја шта-hу: оно-што-је-мртво и не-гледам, прости ме Боже,

узмем Јефу, носај по-пољу, шта-hу, како-hу. Чула сам онб-каже у-земљу:

ка(д)-hу-га-ја у-земљу!? Носај, вратим у-кућу, вратим и полијем је студенбм во

дом иза-врата, једну килу воде сасула. Вратим у-кућу, некије труља, аљина било,

ко-да-ми-је-била нека удобност, вратим у-кућу и заспа, Богдао. Јефа устаде, про

буди се, проговора. Проговорп Е, реко, ево, фала Богу, остаће ово бар, а онб,

прости ме Боже, однијели, закопали у-гробљу. И малоје доктору: там-вам и, сре

ћом, не остаде валид, еноје и-сад, А Радислав, опет, кад је бијо мали, осам година,

забоље га, лијепо дијете, оног рата, ма нема: сам што је живо. Дође доктор, каже:

„У-њега је слаб живот“. Било му осам година, колко-ли, не-знам! И ја-шта-ћу

ш-њим, шта-ћу, канту-ву једну гвоздену узмем трине из)-штале, разварим, про

стрем по-оном-поду, онда-неку труљу по-оном: леже,заспа, пробуди-се, да-изви

неш, сав се упропастијо.

И како Бог даде: устаде онда, ево га и данас, јесу га леђа неке године боље

ла, ево га даназ даниле. Нитја-доктору нити-никуд га... И да-ти-кажем, да изви

неш, још једно ми се мушко род“ло. Ранислава род“ла на Огњену Марију.

И-ja-ђеверу, оном-Вукану, реко, како би му име, како. Каже: „Нађеćћемо му име

Ранислав, бн-ће-бити Ранијовац“. Ја-га-и-не-омéток, Кат-стварно: роди се уна

пријед мушко једно мртво, да-извинеш, и он остб ево и даназ даниле. Како-он ре

кб, и остало такб.

Треба се придржават бож"је судбине

Уочи-Ђурђевдана, дијете, води спавам, неђеља да освиће, учи-Ђурђевдана.

Неђеља била, онда-понеђељак, уторак је Ђурђевдан. И-ја-до-по ноћи седи, сики

рам се, ма нема — да пукнем! Čеди, ćеди, легок, заспак, кад кроза-сан, неш вјеро

вати, ко-да-ми-неко дође, исто света неђеља, каже: „Нембј се сикират“. И, људи,

ко-да-ми-они-отров неки, да извинеш, извуче из-мене, олакшами. Сам рече: „Не
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мој се сикират“. И тога се придржајем, дође ми да назбридем. Пајопе: помози Бо

же, ćетим се, рекло ми да се не сикирам па треба се придржават божије судбине.

Нарасте ље(б) боље нег з-гермбм

Направим квас, некако нема кваса а има млијека па се укиčели и усириш.

Она-сирутка, жет"ца— закуWамо мало тијеста, тб-стане до ујутру, узвишта и они

јем смо ку"али љеб. То-није било прије никад герме ни овок-прашка за аљ"не.

Укуаш оно у-љеб, онда-опе од-оног-леба оставиш комадић један у-други суд,

оном-истом, поткваси се, опришти, опеćутри дан од-онога па све од-оног. Ако би

се у-ког) квас-тај загубијо, оде иčhe ofДl-другије: „Дај ми квас, изгубијо се“...

Нарасте ље(б) боље нег з-гермбм.

Вел"ки бијо за мливо: преграђено, башка стрно,

башка друго ил мекиње

Имб млин камен један дољ, онда-озго други камен. И шупаљ они-дољ ка

мен, онда вамо гори онај што-мало укопан вак, па је било неко гвозђе вакб и

они-камен укопан је. Онб-гвозђе уклопи и онб-гвозђе гони они-горњи камен. А

дољ била пера, дрвена пера била и нека ко-труп"на па онда-у-онб натура они

је-дрвеније ко-лопатица, а била она-славна — бадањ звало се. Ишла вода туда и

удара у-она-пера и она-пера окрећу и гоне, оно-камење се горње окреће, а даљње

стоји. И онда сандук има вамо голем так-толики ђе мливо испада. Ту је падало,

кат самељеш, покупиш у-џаке и носи... То је било, можда, кат-сандук омјеће, ђе

биде брашно. Осијече оно-крило, не очупа перје, нак-с-кости, оно се осуши и с

онијем пометеш. И била нека држаља, ево је и-сад бвди, у-то би брашно заваћај.

Там кад били у-онбј-кући дрвенбј сандук један велики бијо за мливо: преграђено,

башка стрнб, башка друго ил мекиње.

Она се расквоца, а ти-туриж десетеро јаја ђе-она носи

Квочка кат се расквоца — одузимаш љуске, и-то-кат-п“јевац има, ако нем

пијевца, не-мере извести пиле. Одузимаш, одузимаш, одузимаш, она се расквоца,

а ти-туриж десетеројаја ђе-она носи... Оћу да належем, кажеш својој комшинки

ил неком. Оћу да налéжем кокбш, прича једна другој. И онда кокош свакако се

расквоцала, она неће да устане. Потури, потури оне-љуске, лежи једно три евте,

пил“ћи се некако там залéгу. Онда-некако оно ко-да-само љуску пробије, изиђе, а

нека квочка прокљује љуске и изиђу. И онда мало биду пот-кокоши док мало од

јачи да море јести. Тураш сира и тијеста дока га мало окрепи.

Пл"јев“ли кат се отрави

Направи се, гредица се звало, ко-чак тамо, так-ширине. Узгрнемо, узгрнемо

отуд, овдуд, направимо, оно-лија-се звало. И онда фино онб-уситнимо како-море

да се сади. Онда-зајмиш: онди забодеш, онди, онди, онди. Плијев"ли кат се отра
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ви. Оћу да плијевим лук, траву-ону чупам, лук стоји дог биде за јело. Кат стигне

за јело, мореш перат, мореш чупат, мореш, ако оћеш, и за зиму остане главица.

Ако неш — неш... Вијенац направи се тактолико од-оније-пера: све перо за-перо

вежеш, вежеш, направи се вако волико. И ондара-све оне-главице замотајеш и пе

ра ва(м) мотај, обмотајеж глав"цу и пера. Направиш тактолико и објесиш негди

па-сунцу, осуши-ce.

Башка варени, башка јомужни кајмак: варени је слађи

Канти док није било била рукатка дрвена, остала ми је там. Била и каца за

сир и рукатка дрвена била. Било од-оније-дуга пократкије, а за-које држпш оно-је

подуго: вак гор од-оније дуга и држиш за-ону-дршку. Рукатка звала се па у рукат

ку музло се. А вам унаприједузела сам, пошље узесмо оне-наке канте, у канте му

зла, а оно остало на тавану... Па, ćера се звала, знаш-ти шта-je ćeрн"ца,

па-би-мп-ту-ćерн"цу направи, ма — нема!... Закуамо са брашном, с водбм, воде

мало, ма слабо воде, само с оном-ćербм закуамо и утевсију и серн"ца се звала.

Исто да си јаја: бјелина има и оно-од)-тијеста, зна се, од)-тијеста она-бјелина

o(д)ćере, бијељело се исто да јаје — бјелина-она... Кад оћеш право киселб,

да-ти-кажем: скуаш, па се мало олади кб-кад-je-истом испот-краве. Онда-туриш

мало оне-кислади, у суду је оно у-другом, није у-оном што-је-куано. У-други суд

и туриш мало оне-скислади што је се згрбздило и стане до ујутру и оно се укиče

ли, ма-тб-укус нема куд боље... Сирутка остане, туриш на-ватру тамо и одвоји се

она-сиревина а сирутка посебно. Повадиш оно-у-суд, а ону-сирутку, ако оћеш,

мореш преврет па додаш мало оне-јомуже и то-кад-је-било они-кокурузни љеб,

задробиш, наједеш се... Сир бијо у-нас вако од-оније-скислади, а неко прави,

умутијомужу, некако умути и оно му се згрозди и оно се виче меки сир. А кајмак:

скуа се, онда-туриш тамо, скисне се, посебно кајмак... Башка варени, башка јо

мужни кајмак: вaрeније слађи, варени кајмак па ка(д) туриж га, Богдао, ко-шећер

на-сиру...

Стуче онај!-јечам па чорбу прав"ло, боље негова-купов“на

Зарице, и-то да ти кажем. Скуамо млијеко и ондар, скоро сам и заборавила,

туримо тамо кајмака и сира, скислади саспемо с кајмаком, скислади саспемо ује

дан суд и онб-ce-мало кб-стегне и направимо оне-ко-колаче и на-дацку неку, из

неси на-сунце, осуши се, тб-се-звала зарица. Ш-љебом мореж га јести, тврдо ал

укус је имало. Појма-ти не умијем казат како се то направи, знала сам. Зарица се

звало, осуши се и — ужини! Највише сир носили. Море и зарица, па дабет кад има

кукурузна љеба, тб-годи кб-ишта. И зарица се звала, све на-оне-колач“ће се на

прави... Куруза било и шен“ши љеб... Мождајечмени са шеницом помијешан, јес

и ражани са шеницбм. А јечам би највише туци, била је нека каца па стуче јечам,

ћускија била гвоздена — звали ступа — стуче онај-јечам па чорбу правило, боље

нег ова-куповина.
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По равни наћали, јадили, чемер"ли,

до Дрине некако се довáљали

И дођок у Мангуриће. Једна жена каже: има — ту је село, а чак тамо има је

дан брежуљак па ме посла: „Иди, накопај кумпијера“ — не-мере ми да да да једем.

„Иди тамо, остало је турскије кумпијера, нарови, донеситој ђеци“. Кад-ја-одбм.

стрму па у један поток, па како-hеж-гор доћ. Таман-ja почег да, почег даровим

ка(д)-двије Туркиње избише-тб-ти-je-incrина! Ohë и оне дарове. Окле су оне? Из

Мангурића — не-знам. Таман, и помози Боже, да наровимо, кад)-дољи до неки

iма, нека се војска помолп. Оне вичу: четници, ја-вичем: усташе. Оне побјегоше

тамо, ја-вамо. Кад — били четници, нијесу усташе. Оне вичу: „Ај-тп с нама, ај-тп с

нама, оно-су-четници, ај-тп с пама“. Ма, ку(тЈhу с вама? Побјегосмо отале, не из

вадисмо ни кумпјерића ни-ја ни оне. Тб-је-у-прољеће било, а остали кумпијери

непоровљени. И оне некут побјегоше, ја-дођем туј ђе-су-ми-ђеца, да ли ноћиг, да

лне ноћик. Иди, каже, у-Крушевце— ма-како би једном чоеку име, ј. б-га ћаћа. —

он је богат, он ће вама дат љеба. Ма-ни-коре љеба, ни преоблака, ни Боже-ти са

чувај! Кад-ми-дођемо туј, мешчини на поду ноћисмо, да ли даде шта да-се-једе,

да-ли не-даде у-Крушевцима? Кад нека турска кућица, сам кућа и соба мало там

подаље; „Ите туђи, туј нема нико, ајте туј“. Онда однекле и Мирко дође. Ту смо

били мјесеš-два, колко ли? Кад заујашčjeдном иlзЈ-зоре: „Ето усташа“. Стаде ма

ларика, народ галами, удри, удри, онда-вамо некуд, не-знам ни-ја. По равни на

ћали, јадили, чемерили, до Дрине некако се доваљали, ма-ни-коре љеба, ни ни

шта. Нијт}-ти-ко да да једеш ни да понесеш... Онда-прешли смо у Србију, нека

санаторија, кућурина воликачка, шта-је било туј, не-знам ни-ја. Туј се нарот сле

гб, бјежанија. Неко некуд оде, неко остаде. Ни врата, ни прозбрани... Кише, вје

трови... Онда-нема шта, ја сам, да-ти-кажем, двоје дрвљади рачвасто, побијем,

озго турим дрво, ватру наложим. Она-канта гвоздена одј-двије киле, одј-три,

приставим воде, мало жаретујтурим. Онда била туј кујна, бацају ону-огуљ“ну от

кумпјера. Узмемо оно па туримо у жару мало. Ранислав не-мере да чека да про

ври, узме дрво. Мешчини нијесам имала ни кашике, узме дрво, вади ону-жару, је

де... Добивали, бајаги, следовање туј: четврт љеба на-настроје-четверо и помало

оне-чорбе граове. Туј смо били око мјесеš дана. Ја-ђе отиђи, вак по селу, да иćћем,

ма-ни-да-те-чује. Бјежи, сам да-те-не-гледа. „Који сте, који долазе, ко-би-вам на

давб2“. Донијеше она-бурета, нека гвоздена, па скидали ове-аљине од-нас па ту

рали у ону-врелу воду. И онда-отале смојопе кренули, да ли смо с возовима, куд

ли. Иди, иди, иди, дошли до старбг брода, до Дрине, чамац нас нека пребацијо.

(Тб-је-прије нег-оне-санаторије неке кат смо водуд ишли, још н"јесмо дошли). И

туј пати, девpи и онда у возове-нас некут потрпаше, до Ниша там от“шли. Шљи

вовац, мешчини, звао-се ђе-смо-преноћили једну ноћ и напољу бјежаније некол

ко. Сутредан дођи нека контрола, распореди ку(д)-hе ко, шта-ће ко. Овог бнди

по-селима, оног бнди. Предеврили, прејадили код некбга гурсуза...

Кад-би-они-чоек чуо да је ко за четнике, њега мрак поједе, нема га. Кат погледаш

— све у-кућа мрке крпе, не-дај Боже, на-врата турили, да се зна да-le-pушна. Док

нијесмо дошли код)-ток-чоека, код|-другог ноћили напољу, онда-ćутри дан он
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чу за-нас, тај-Србијанац: сам ја била и Мирко и, мешчини, Јефа. Не-би ђеце каке

б(н)-нас) зграби да му радимо љетину. Сву-љето ради от-прољећа до Митрова

дана. Једи кад радиш, кад не-радиш— нема. А све жито на-жито сипоlА Имб сина

— учитељ, шта-ли-је, гимназију учијо— у партизанима. И она-му-мајчина све во

вудан шапће да-га-Бок сачува, да-га-Бок сачува. И сачувб га и преко-рата и,

да-ти-кажем, сијо у златну стол"цу крај-Тите у Београду, ђе-ли, не-знам. Поћер,

поhер, некут сијо у-кола, кренуо дољ до-ток-Топлика, кола некуд удари и — он)

на мртво мјесто остб. Ни комат с комадом! Ондар она-му-отац — повело некут

краву волу, прости ме Боже, она-крава скочи на-њга, да извинеш, сломи га, умри

је и-бн. Е тај чоек имбоца и мајку, они прије помрли и та-мајка тога — Жико му

било име — тога-Жике мајка шлагирала се. Чоека-jбј крава згазила, умрб, она се

шлагирала. Како-но рекну: зло ради... Е кат-чуне за четнике, ма-тб-му смрт!

Да-ли он мене напусти ђе-виђе оне, шта ли судбина би

Ондан-све стража партизанска око-кућа, око-тије-колиба да не-би дошли

окле четници. И једном били-ми у-тијем-колибама кад неко спрва вечери: „дај

љеба“. Ма окле ћу, немам. „Дај, немој да ја улазим, узећу ти све“. Мирко завика:

„Ма, подај му мало, колко-било“. Дадо, шта би, ко би!? Ондај-унаприје(д)-тога

дођоше два-три партизана, пéшес-иг: „Долазе ловди четници?“ „Не долазе, не

мам шта ни-ја да једем, а да њима“. „Ма, ти-ћеш-остат гладна, даћеш њима“. И

ондале — да-л-ти знаш тај-положај — ćћераше ме дољђе-они-били, ђе-она-шу

марница: „Казуј, казуј ти. Кажи-ти, кажи“. „Не-знам и не-знам. Шта-ја знам кут

ко ода“. И, Господа ми Бога, тб-је-било кад-дошли и(з)-Србије, кад онај)-један,

ваљда-им вођа, шта-ли-Је: приведе ме једној букви вам у потоку. „Зини“, а пи

штољ окренуо у-ме. Ја-зини. Мометално двије Туркиње оздољ избише, куд-бијо

неки друм и он њиг виђе и напусти ме, само ме ошамари. „Ако дођем други пут,

не-кажеш-ли, готова си“. Да-ли он мене напусти ђе-виђе оне, шта ли судбина би и

öни одоше у Радачиће, а ја-ва(к) кући. И-то сам предеврила.

И вид”ла сам неке шушкбре онога рата

Мало пантим, бијо неки чардак кад-је-узимб трећину Турчин. Била турска

земља, а да ти, ако-hеж-да радиш, ради, си и њему, ваљда, домаћ"ну, два исета,

Турчину треће. И тачно бијо један чардачићу-Дрецељу ђе-он становб, Балија не

ки ис-Кладња. Ко оће да ради да му земље, ко неће — одбије га. И видила сам неке

шушкоре онога рата, да л аустринска милиција, турска, шта ли, питај Бога.

И запостиш пé-шес неђеља васкрсније

R, мој дијете, пости кат-часни дођу — то-сам-запантила — то-би-жене суде

opибале. Узме, проври воду, тури луга, улукшија-онб, улукшија да се никако

не-зна за ту-масноћу. И запостиш пé-шеснеђеља васкрсније, ма никако, кад би ко

омрсијо, да извинеш, ко-да-би-се-ошпуријо неко, толико би смијање било. Јед

ном, пантим, Радивоје кат се љуске бојиле па изијо на-Велики петак јаје.
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О-Тб-смијаљке, о... Никога не забоље ништа, ма сув љеб, мореш рећи, јело,

ако-има гра, ако нема — нема. Онда-Божићне посте, па Петрове, па, по-томе, све

петак, сриједа, петак, ср"једа... Сам сам пантила неки тифуз је бијо, Боже сачувај,

по народу онога рата. Заболи га стомак, има тифуз. А сат какије-ти нема болести.

Пантим и-то кад лула у стараца била

Увече домаћин устане, Богу се моли и онда вечера ако има. Ако нема — ли

јеже. Так ујутру како ко устане, умије се, прекрсти се Господу Богу, и малб и вели

ко, прекрсти се Гопподу Богу. И онда поп је, ако-Бога, долазијо ис-Кладња па у

маленко све од|-села до села ишб, причеćћивб. Пости пé-шездана и причести

ову-ситнину, и старо које-не-мере у-Кладањ. Кад би поп се помолијо ко-да-Бог

иде отуда. А сад га гони камČњом, ет како је вр"јеме било... Мешчини и-онда су

куповани. Фарбо је неко у оној-луковини, от црвенбглука. Испече они-лук, испе

че и мало ко-да-боје тури бнди и обоји га... Е с воском вако! Набере лиске

од|-траве, лиске, па тури и онда-око-{o}нога воском окружи и оно некако остане

она-лиска така како... онда-тури га таму-боју и она-лиска некако пријоне, не от

пане. И она-лиска ђе-биде бијело а вам оловом оно у боји... От-плеa нeшта мало

савије и онда-шупљо бнди, звало лула, баш-колула што-је-дуан пушило на лулу.

Пантим и-тб кад лула у стараца била.

Узме ону-огуљ“ну па виж-врата у-штале ћопне

Моја сестра што-је-била узме ону-огуљ“ну па виж-врата у-штале ћопне, ту

ри-га у-балегу и тури виж-врата. Ради-чега то ја-не-знам, ја-сам-бацила напоље,

никад н“јесам то рад”ла, никад ништа. Ето-знам, она-би, Радинка-јој име било,

узме житку балегу и онб-тури виж-врата, залијепи, тб-јбј-стоји дуго такб.

Тисов"не нијесмо турали вам-кад-вако неко провpти рог па тури

Ја-пантим кат-су-жене кошуље оне-кројиле за мушкарце, дабет које дјете

мушко па лијепо, нема куд. И води неку закрпу пришије наизврат: ово је вамо-та

мо, а ово вам наизврат латицом, звало се, пришије, ето сам запантила. Тисовине

нијесмо турали вам-кад-вако неко провpти рог па тури, провpти бургијом и он

да-бнди мало увошти ону-тисовину и тури онди и каже: не-мере му нико ништа.

Да-ли тога има, да-ли нема, носи га белај...

Одј-џаке пелене направи, туј га завијаж док одрасте

E, што-је-код-нас једна била, лака-jбј земља била, викали на-њу ко-на-вра

ну. А за Краљевину мала је било, лијепо, дијете, покрије поље. Кат-се-покоси,

знаш, па мал пушти се у-поље, па никако не крепа, да каже од-не крепало је. Ни

шта не крепа од-отог-мала, а само-су-jбј ђеца отишла, не-дај Боже, како-не-треба.

Ја-сам-око-седмеро, колко ли, ни доктора, ни сам ишла, никако ни доктору, ни

лежала, ни сиђела. Породим се, да извинеш, могла би у-коло одједном... У сваке
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жене дође неко па пупак свеже. Била је једна, не-дај Боже, Милка-jбј било име,

оног-Вукана мајка, па ако се не-би могла пород"т, она би некако чарала, а докто

ру— ма-каки! Ни да чује!... Од}-џаке, брате мој! Џаку разрежеш, чет"pи комада

направи, онда-повој онај-оплетеш од-вуне так ширине па оно там окрене жице,

оне вамо уплетештактолико како-морешповит. И од|-џакетб-је-код-мене било,

не-знам код)-другије како-је. Одј-џаке пелене направи, туј га завијаж док одра

сте... Дрвена бешика, направи евакб и тако. Отуд такте прикује овдy(д) такту,

ондар-било оно што је вакб, мало имало кукљеве вамо да се могло да окреће, бе

ш“ка се звало. Онда-гори-му направим и обруч, евак савјен обручу-оне-дацке и

онда-на-они-обруч тури ко-неку — вак-су онfi-обручеви, а друго тури вако

по-оном па-кад-га-покриваж да-на-оно туриж да-не-би пало на дјете.

Ја-кат-сам-Ранислава родила, на-сијену лежала, гребене му турила крај-главе и та

ко-га на сјену. Гребене тур"ла да не-би-му на-главу пало та-покривка. И ето

ђе-ми-је одрасло! И онда бијо они-дубаг, да-ти-кажем. Дубак је имало доли зад

но, гори оне-летвице и гор оно-Калавраси направе вак она-округ, прошупље и ту

ри на-оне-летвице оно-коло и туј гатураш помало да не-би-га држала, да мало но

ге испружа — дубак се звао. Сад не-знам ђе га турају.

А онај-чоек каже: ја-прво себи намјеćћо, сломијо ногу

Била код-Радислава па се напик ракије, ондар-низ-оне-њиве полећог дољ го

вед"ма, била-ми у-пољу. Како-полећок, ја-падок и нак-се оклизнук, кад)-да-уста

нем, кад рука — ишчаш“ла се. Онда-ишла у Сарајво — ништа! Онда-неки Турчин

бијо, Чевљановићи се звали, па-вам-брдо једно, он) намјеćћó. Кад)-дошла

и(з)-Сарајва, от“шла јопе њему и би Туркиња, ја-легок Туркињи у крило, а двојица

узеше, уврнуше руку. Кат-чук — пуче, није мало ме бољело и престаде, ма никад

ништа, никаке послед"це. А кад у Сарајво, ма никако, бољело и бољело, ко-да-није

намјестило. А онај-чое(к) каже: ја-прво себи намјеćhó, сломијо ногу па-да-се-све

на-оне-луткице исцјепа, ја-могу намјести (т) да биде ко-да-није ни-ломљено. И

ја-сам-њему от“шла и како-ce-намјест“ло, тако стоји и данас.

Ђе дођок у старе год"не у турску кућу!?

Јела могу како-је-гођ, једем. Спавем, заспим ко-беба, ма ништа. Сањам баш

једном, сањам ко-тамо Калавраиње неке сију кумпијере. И она-земља, одам

по-fојној-земљи, Бог дао исто прљуга, ма нема ко-да-је-самљевена. Евако

ко-пристранак и онди сијемо кумпијере. Сањам вакб да одам иза-ограде... Ђе до

ђок у старе године у турску кућу!?

Коњиц се зове, ђе-коњ-то закопаво и назвали га Коњиц

Прије се ткала ћебета, дебело, дебље нек-твој тај-прст. Иако-је-вуна, иако

-je-тежина, на-ону-куљенику преде дебело, дебело и онда-четири нита оно-отка,

ма то-тврдо!

— 123 —



608 Слободан Реметић

Тури ону-основу да тка. И онда био-је чунак, да извинеш вакб и ћевчица

у-њему са памуком. И ондар она је овако ударала и ондака — причају — одреже

овдале па онда-јопе вам. И светаŠ дошб: „Шта-радиш?“ Па ето так и так. Ама:

враћајтам и-јам,там и-јам. И послушала га и тако кренуло и ткало се до данашњег

дана. Није умјела. Ето, ćело за-стан а није умјело да-с-онијем ради како-треба.

Људи, бели су били свеци, шта-ја знам. А орали мало, три бразде откинули, трi

четир", пет. Чекај да видимо тица на-коју ће бразду пасти, да ће оно кољено у би

једи бити. У шестој браздитица пала, шесто кољено ће патит млого... Слаботија

тб-умијем пратит, што-сам-знала заборав"ла сам... Све су свеци бдали мје

сто-овијег-луди и направе се просаци. Једној баби дошли, не-знам ђе град бијо

тамо. У-Грној Гори град бијо па долазили: „Море-л-се ноћит овди?“ „Не-мере.“

„Море л'?“ “Не-мере“. Господа не-мере да прими свакака чоека. Дође једној ба

би: „Баба, море-л-се ноћити?“ „Синко, море се ноћит, немам шта вечери“, а запре

тала балегу мјесто-љеба пот-пеку. „Да-мп-ноћимо, баба, џаба ти вечера, џаба ти

све, не-меремо напољу“. И они прекрсти ону-пеку (пека била од-гвозђа), штапом

прекрстијо. Кад баба да дигне пеку, Бок-ти помогб, онај-ље(б). Богдао, ко-сомун

бијели се. Јел јело, није-ли-e: „Баба, ćyтра кат-сване дан, коња имаш, ваљда имаш

коња, ти-те своје ствари покупи што море на коња и коња зајми. Коњ ће закопат

једном ногом наједном) мјесту, на-другом, на-трећом. И туј се застави и настани

и туј-he-ти живот проћи“. Она-тбуради и то стварно било, Ранислав каже зидине

гледб. Она-баба туј заставила се и грат-се сад направијо, Коњиц се зове,

ђе-коњ-тб закопавб и назвали га Коњиц. И сад град од)-тога има.

Проклео га да-се-никад не-биде сит, сам на-Светог Илију

Да-ти-кажем) мешчини коњ. Кријо се пот-кокош, под-овцу, туј, овди, он

ди, дође прет-коња. Сијена има, завукб се туј, кад-онај-кљусина, болан, ćhepo

онб-сијено, а бDн) није смијо, ваљда, да устане од-отије-људи. Кад они туј

прет-коња и нашли га и ваљда су га онда и разапели. Прет-коња тачно и рекб-бн

да се никад не-наједе, коњ, сам на Светог Илију. Проклео га да-се-никад не-биде

сит, сам на-Светбг Илију...

Сијала се шен"ца, око пет струка је било стрвни, жита

Прије кад-би-ти-поијо нешта мрсно — да ти причам — неко сазна,

бн-се-смије исто да се цура ошугала. Тб-је-смијање било. Скрај до украј поста по

сти се. И шта се јело, како се јело, јопе све нарасло, кажем ти, ко-балвани. Све нај

више гра и кумпир, шта си јео. Онда је љеб са своје ливаде, није купов"на била.

Сијала се шен"ца, око пет струка је било стрвни, жита, пет струка, шест. А сада

нема нигди сламке... Јез било уље, да-ти-кажем, ја-слабо-га и-пантим. Некб ма

слиново уље, а литрица-она от-по киле па би жене прстом зачепи, не отвори скроз

да му се наспе ако-би-шта да помасти: чорбу ил питу. Аттб-је-мирисало. Богдао,

ма нема куд. Некб маслиново уље, дал-тб сад има, ја-не-знам. Тб-тенекад

ако-би-сипнуло мало. Пекли мандру вакб з-бијелијем луком. Пост“ло све, пости
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ло ја како! Онда та-пости прођу, петак, ср"једа, петак, ср"једа — пости се.

Кад-га-је јело ја-не-знам. И да ти кажем: јопет патња по народу, по народу патња.

Божићни — шес неђеља, васкрсни седам неђеља, шес божићније, а васкрније се

дам. Па Петрови, за Петровдан три евте. Јадно, ка{д)-дође Петровдан, ми би чоба

пи били, у најму била, ко-да-сам-код-мајке! Накопамо смоле, крбaњић направи

мо, огулимо омарић, па они-крбањић напунимо смоле па уочи-Петровдана запа

лимо, па оне-планинке зајмимо с-онијем: „Дај кајмака, дај кајмака“, тб-ce-они,

оне-лиле и чуда. Онда-ујутру кад устане, да ти неку посласт“цу.

Дођи у крмећи свињ, то-буа: Бог дао — пљева!

Била сам ја, драги мој) јуначе, прво, мало у-Криву Ријеку отишла,

код)-тетке, неке Мијајлове сестре. Кад)-дбђосмо, она ми иčђера краву. Чим сам

дошла, исhера ми неку краву на ливаду да чувам. А мени оно-мизерно, не могу,

они у-кући, а ја-напољу. А-ја-отале да побјегнем, она-тетка ме видла некуд ус-по

ља, брже-боље ме вратила и довела мајци. Кат-he-оно побјећи, свратати од-мене

Онда сам била у Радачић"ма, да-ти-кажем. Кодј-тетке, мајчине сестре, чувала го

веда. Ето, то ћу прво рато пантити код)-тетке што сам била. Колко сам била

не-знам. Дођем кући, одведе ме нека на Загајн"цу, Перина, чија-ли-је, сестра, на

Загајн"ци била. Колко сам туј — не-знам. Дођем отале, одведе медајиџа у-Крај

шиће, Илија нека. Ту сам била мешчини, двије-три године и дође мајка, одведе

ме, дајиџа не-да: НембLj)-је, да ће бити код|-тебе, нег би је и одвела. Одма ћеш је

ćутри дан другом дати“. И ја-с-мајкбм — дођем, дадне ме Милану некому-Дреце

љу, то-је трећег рата, Милану у-Дрецељу, Матинбм оцу. Колко сам била туј,

не-знам. Одем од-нега, у Пере Милићевића била годину и отале сам дошла и мало

била код-мајке и удала се— ето ти. Око шескућа промијенила најма и говеди сам

чувала нашије тринез година по-шуми, паја-не-сломик ни ноге ни руке, а има же

на па сломе. И ево ме и данас. Оно рато да-ти-кажем кад-je-бјежанија била, све

пјеше ишло, куд-је да-је — све пјеше. А сад возило и за-њим камијон аљина и на

карада. Онда ни аљине, ни возила, сам била машина. Ово-никако није се по Тито

вини некако ово-поправило, све по Титовини, Ондар сам) машина радила... Ода

ла-ја бт-села до села. Ето, о Илиндану се заратило, а отишли у Србију уш-Часне

посте пред Васкрс. Око пé-ше(c) села сам обишла, а ако ти ко да, ако не-да, и-не

маш. Одај: бнди биди, бнди биди... Јесмо, кат-смо-прешли у Србију. Да ти ка

жем: била нека она-кофица, одј-двије киле она-кантица, па било оне-неке, како

се зове. Нека санаторија била патује народа каплaj било, избјеглица кад у Србију

прешли. И ја на ливади, на једном брежуљку код-оне-куће наложим ватре и -во

де. Турила они-котлић, вода ми проврела, онда-наберем жаре, оне-младе, па ту

риму они-котлић. Оно је малко проврело, Ранислав узео дрвце, вјеруј, и ону-жару

фата иједе. И неке огуљинетујтурила, што су гулли-те што-су-нешта спремализа

јело па баци напоље,ја-накупим, туримс-том-жаром и то-смо јели око два дана—

три. Онда-бајаги давали су нешта онди, неку гибиру па четврт љеба и чорбе мало

граове, увече и ујутру. И туј смо били, мешчини, мјесеš дана, колко-ли. Онда,
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Мил"саве, уши су навалле, јади, чемер и нека бурета узели, све-нас) скинуло,

скинуло-нас) скроз у она-бурета, попарило и некако осуш"ло и отале смо крену

лиза Србију, наскрбстамо. Уши, стјен"це, буе, троструко, нијеједно! Мене сује

ле евовако. И никад ништа! Каже — прелада! Ма, каки! Ја-увече легнем,

кат-кот-куће била, не-знам ни кад мрак ни кат сване. Дођи у крмећи свињ, тб-буа.

Богдао — пљева! (је крмадлеже и уши су имала крмад). И онда опарили нас у во

ди кат-смо-дошли и(з)-Србије, не-знам јел било, није ли. Кат смо дошли, нека

младићи дођоше с прашком, опраш“ше и то-Бог дао никад ништа више. Прије

оног рата то-и-било прије онога, кад-je-у-Србију-се бјежало, прије оног рата у

сваког је било, у-неког више, у-неког мање. Тб-сад ова-омладина не-панти ни буe,

ни уши, ни стјенице. Стјеница, она би: по ноћи дође, на народ напада, а ујутро по

бјегне истб коза у-брвна, није било омалтано — код-мене. У-неког је, ђоја, било

омалтано. Побјегне у-брвна ау-брвнима тамо оне-пуције напуни. Патња била. Га

вези турали, ал џаба је, обиђе, дође... Дрецељ попаљенјезбијо, али ми смо побје

гли прије. Ондар оно попалло све по Пакланпку и по-Дрецељу, све исто палло

ко-и-сад... Па, ето, бдала сам читаву аман годину по-Босни, нигди усташе ни сти

гоше, ни сретоше. Онда-била у-Драпнић"ма, враћала се у Пакланик. Е, у Пакла

нику нас је налазило усташа — пљева. Биле неке државне штале, куће и радилi

ште. Вукло балване и(з)-Смолпна туда, ашнаузбијо па-тб-кат-се-ратовало, врати

ли се туј у те-кућурине. Кад једно јутро, Бог дао — пљева усташа, ма нико не-до

фати, ни тако ни — оћера! Отале отишли у Радач“he, Päдачани, њи је око-педесе

теро накупило, оћерало у-Олово и побило, а нас нико не-дофати. И отале јопе по

бјегл“ даље, у Србију от“шли, там били... Било-иг-је око-педесетеро и они били

некуд побјегли па се вратили, није одма погорело. Вратили се, ево осташе куће,

ка-ти-пљева усташа, мој брате! И Авдан Асић бажбијо пред-њима, чујем: један га

ваби овдуд ис-колона, бн-оде уз Радач"he. И бн-бијо туди, ваљда у-Кладњу ста

ново, ђе-ли. ЗБрда čheрaли, з Дрецеља, шта-ја знам. Све онијадни и ископали ен

дек и онда-п пошопало и у-онб, није чекало ни да умре. И-онда-је било паљевина,

уби Боже. Радачиће исто, и-ЊПг је попалло, Дрецељ, ма ни колиба није остала. Ја

дати кажем. Кат смо дошли —ja-немам ни зуба, прављени па не умијем ни да го

ворим — ми кат смо дошли, Милисаве, из)-Србије, па сам донијели, мешчини, де

сéта(к) кила брашна иједнојање догнали, дао нам онај-ђе-смо-били. Ран“слав чу

во овце једно љето и дао нам јање кат-смо-пошли. И дошли смо туј, није био Ла

зар дошб, колиба била његова. И-у-онбј-колиби били смо некб доба. И, мој Мили

саве, не могу дати причам, рижа дољ била у ријеци, с-оном-трен"цбм дрва гонијо.

Тренице па све с водом дољ гонијо дрва, дољ до у Бјелиш. Ја-сам-нањела оне-тре

нице, неш вјероват, направила колибу, и около и покрила и туј смо прешли

кад-je-мајка-ми дошла. Другу колибу од брвана, а трен"цбм покрила, све-ја нан"-

јела... Није био јож дошб, бијо у бјежанији. Касније дошб, а мајка ми је ишла не

куд у Руму, жита догонила, штали. И тако двије кол"бе направили, из-оне-кол"бе

дрвену кућу праву. Čекли јапију, шумар дао, па секли коме треба. Неко-нам до

влачијо, Турци Ћудани направили кућу. Бијо чардак и соба и кућа. Шпорит

у-нас-је бијо они-зидант. Зидани, није било лончића, сам рерна и плате гори ов

дуда ђе-ложиш. Друго је са лончић"ма. Била земљена пећ, то-ти пантим. Баш
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у-некбГ Давида пеђ била и лончиће удар"ло, а ис-куће ложило... Ма откуд воло

ви, не-знам: било-тбјање и двије овч"це, шта-ја знам, и Мирко једном узе једну

краву у-Тузли, каже: стеона, стеона. Ма, није, богами. Јес, каже, чоек) куне-ce.

Голема кравурина. Виђесмо— није, онда-промјенили с Тимотијом, дао нам он ју

ницу стеону, а ми њему ону-краву да закоље. И од-отога смо заплод”ли и волове и

краве и питај Бога. И-да-ти-кажем: ону-кућу дрвену оборили, другу направили

пламску на-оном-истб|м) мјесту... Мијајло ми једном завика кад били у колиба

ма-оним: „Ајте вам код-мене, не-мерете-ви бити туђи.“ Реко-нећу. „Доћеш

да-ме-молиш“— Мијајла панташ, ваљди. „Ако дођем, не-дај“. Зато ме наљутијо

кат-смо-дошли отуда. Немам шибице, ватру да наложим. Одогда од-њега иćћем,

бн-ce-настанијомало поприје нас. „Дај ми шибицу, немам ватру да наложим“. Ка

же: „Па пролази онај-поштар, пролази ис-Кладња за-Олово“. „Па пролази, немам

пара, да-ја-имам паре, лако-би-ја“. И зато ме наљутијо, нијесам ćћела. И коњи, и

волови, и крмад, и тамо-вамо и ево до-шта дође... Чувала гор-уз-они, ониjeм-ба

ракама па гори, по-шуми тамо и вам свуд от-Карауле па-на-вамо, шуму све сама.

Било-игје некије, ал не-мереш-ти са мушкарцима. Ја-сам-све сâма, гори Караули,

гори Граду, свукуд одај... А имали волбва не-знам ни колко пари, побогу брате.

Све-ми-е пролећело ко-мутна вода

Све-ми-је пролећело ко-мутна вода. Одај, одај, ма н“јесам имала, да ти ка

жем, ни сикирације толико, а четверођеце били са-мном. Ни сикирације нити-ни

шта ко-сад, ма удави па није друге! Некако ми пролеће оно-рато и кат-смо-дошли

туј, никако нијесам имала ове-кубурације. Онда-Мирко, кадј-дошли у-Кладањ,

да-ти-и-то кажем, бијо неки Панто Васиљевић у-Кладњу и Грујо у Бјелишу, па се

он њима појади: „Шта-ћу, побогу брате, нигди ништа ни-да-једем, нигди ништа,

ништа“. Каже: „Мирко, ти си добар) радник, ићи-ћеш на тесту, тућ камен. Кад

биде мећава велика, намјете разгрћи, кад није, и-није: камен туци по тести.“ Во

лови довлачили. И туј га запослише, богами помбћ би. И даваше гибиру, гибиру

давало, помало плаћало и некако се не огладње. Побјегосмо из рђе, гони, гони кад

јопе у рђу падосмо. Та-сва доброта и лоше би и прође, а сад најгоре заврши. И ту

је радијо на-тој-тести и радијо, кад-они-Радован, пантиж-га, ваљда, Николић,

скину му с колица точак. „Мирко, болан, не-мереш-ти туј з-Дрецељанима, ваки

су, наки су, тражи-ти ђе посла на-другом) мјесту“. А он-ти зграби његов посби

отале пемзију зарадијо, ј. б-га отац! А Мирко у-ćечу, па овди, па на тесту, зидб

около око-те-тесте. И онда-у-ćечи бијо па удри, па удри. Те некат прекини радни

стаж, некад ради, некад... Кад)-да-умре, дође му одбјен"ца, мој Милисаве, нема

пемзије. Одбјеница, а још ишб на пошљетку у Дубровник, нарађивб бајаги. Сви

добише пемзију што-ш-њим радили, а он) ништа. Па ишб у Дубровниг, бијо

два-три мјесеца, да наради да му дају. А, јок, ништа-то не-поможе. Говор"ла-ja

Раниславу: „Гони, Раниславе, ти, за нов траг, гони, гони“. „Ма, нема.“ „Ма, гони,

за нов трак, побогу си, па ако би — би.“ И поћер, поћер, Мил"саве, чим је зинуо

конту мене за-ту-пемзију, одма напријед. Јесам ли бјежала од-Мирка, јесам-ли

кажњавана — јесам. И дали ми, има и-сад. Колко има ја-ти-не-знам нит-иг-узи
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мам ни-то-користим. Да га Богопрости, љутми је бијо, Богдао — ватра! Кат-се-на

љути, Мил"саве, видим љут-ми-је, ја-утекок испред-нега. Поврати се, а никад мај

ци н“јесам побјегла ни да врата отворим, а прет-кућом)-ми била, да рекнем: не мо

гу тамо, а — јок. И Бог даде: ожени се, тамо-вамо, Ранислав ожени се.

Прасе заскича и ја-се-ćетик да је курјак,

oкojac"ли се, долаз"ли прет-кућу

Нако народ види ме путом па ја-се-појадим: „Ма добро-си-ти, сам кад-мо

реш одат, добро је, добро“. Реко: фала је Богу. Зна да не-знам говорит

па-ce-не-да... По-шуми курјакјал међед, ма никад-ме-то ништа... Једном сам чу

вала крмад (не-знам јел била Милица дошла) у-Растику бнде. Прасади било и кр

мача. Кат-прасе заскича и ја-се-ćетик да је курјак, окојасили се, долазили прет-ку

ћу по-рату, прет-кућу: зграби овцу и — утече! И ја-неку кантицу имала, заклеп

тим, заалачем, крмача полеће за-њим и некако ко-да-оте. Ето у животу, да ти ка

жем, наћала-су-ми говеда, ево зна и-Мил"ца кад је дошла, по-шуми, колко пута.

Снијек пане на-њима, а оно-је у-шуми. Никад ми није штете неке било у малу ка

ко-сам-почела чувати до данас. Само-Гојне мине што ми је у животу убило. Наћале

по-шуми, по-два, по-три дана тражи, не-мереж да нађеш. Једном баж за-пољом,

Мил"саве, ко-да-cy-говеда отишла прије мене, а ја-отишла да тражим па нађок-им

траг (у) узорпацију отишло бнди за-пољом. Кад међедни траг таман оно како ишло,

међедни траг по-оном-трагу говеђом, тазе отишлоза говедима. Долетим, Раниславу

кажем и наведем га бнди, каже: стварно међед, отишло тамо. Кад-ми-мало гор у

Зорпацију кад у омарић"ма говеда, никакбм ништа! Звоно било на-њима. Ет-у-то

мен“јесам, вала-била чивтели... Нијесам виђала, сам чула-сам, бажбидеједна с на

ма, Зорка-jбј било име, па погубимо, па она: ево траг— међед, ево курјак, ево онб.

Ко-да-је-ударало у-њену стоку, а мени никад није. Чувала сам и овце и говеда, ни

кад ништа! И све сама, побогу, по-шуми па се бојиш чоека, бојиш међеда. А волови

једни били у Јошаници па оће да убоду. Куку, кад ме чуне на-вр брда, оно излетп

гор, а ја-облетим па дољ побјегнем испод-њега. И оно ме тражи исто чоек.

Ако-не-могу никако, ја-се-попнем на каку кладу. А међед, курјак, ма— никако...

Носила кошуљу довле и биле неке, шта-ја знам откадифе нешта-(о)ни капутић и,

да извинеш, пређе гаће. Вамо назад једном неко сукно па ми ћуpдију срезали

код-мајке. Ћурдија била, џечерма, убрадач, кошуља до пета.

Оклада је несретна, никат се ни-за-шта не-треба клад"ти

Саране кб-и-сад, Истб. Мушкиње мушко, а женскиње женско окупа. Окупа

га, ма сам ето поли га водом, бајаги да-се-броћ. Узме мало вуне па с оном-вуном

и водб|м) мало потрља и— хајде! Онда-да-му: три јутра ишло на-гробље... Ишло

три-четири, пет људи па ископа рупчагу. А-да-ти-кажем: није било сандука,

то-да-ти кажем. Било-је у-нас шума једна, борови гор за-пољом, видијо си. Па

све-би по-четверица отиђи, такте осијеци борове, било је и оније-клада

кат-сам-и-ја чувала до-на-крај вамо. И-сад-иг има. Разреже-онбтестербм, тесте
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poм пререже а исцјепа онб. Исцјепа, отеше и онда-донесу двојица, па оно-крат

кб тури водуда, онб-дугб са стране, а дољи тури му аљ"нку неку, нема дољи

кб-у-сандуку. И туј га тури и ето-ти. Можда и-сад има оније-боровије клада такте

што-је-ćекло. Борово, болан, тб-шале не-струне, борово... Ко-је имб, ја-шта-je,

ко није имб, купијо би. Морало му је рану спрем"т, баш-ко и-сат што-спрема, и

на-гробље и у-такте... Не-мере се мушко полампирит. Е, је-л истина да оно море

нзић, побогу брате, изј-сандука? Онда оне-такте биле, каке-су дебеле — евакб

Кад га склопи бнди! Једна се окладила код-нас да смије у-гробљу бити у баксуз

доба. И понијела пресинцу мало да преде, ваљда мјесечина била, па ону-преслицу

забоде, па забоде у-сукну. Сукна била код-не и онда-је-забоде с-оном-пресли

цбм. Кад) да устане, оно-потегло мало, онаједва жива побјегла, мишљела—при

каза. И-тбда-ти-кажем: не-треба се кладити ни-y-шта. Неки се људи кладили да,

не-знам у-која доба смију отић у-Кладањ. Кад они пођи (да ли је један бијо, ме

шчини један) па било је корито некб у Близанцима код барака. Онди дођи,

кат-курјаци преда-њга. И да ли је живосто, штаје било? И рекли су: оклада је не

сретна, никат се ни-за-шта не-треба кладити.

одем ујутру рано, ведро, лијепо, кад иза-подне — снијег

Што је бивало, бивало је, а јади-се народ) да има некије намјетница. Једна

ми баш еводољ прича, каже: „Бацила ми жена воде на-краву“ — Можда гријеши,

на путу. — „И крава ми била стеона и двоје телади побацила“. И онда ону-краву

продала, шта-ли-је урад”ла, а друга-јој од-оне краве, ма-немају сис"це, да-изви

неш, волике. Мати-тб-не-мереш узе(т) да помузеш. А море бит, реко-да-је-погри

јешила па-jбј-ca(д) топало. Бацила воде на-краву. Има-ти, болан, кривије душа...

Крила се под-букву, не-смијем раст од грмљавије. Под-букву, низ-ону-бу

кву тече вода, ако-вјерујеш, ко-на-чесми. Иди туј, онда-знао-би снијек пасти

на-те. Одем ујутру рано, ведро, лијепо, кад иза-подне — снијег. Вјеруј да пане

опанчар дог-дођем кући. И никад ни прелађе ни болести, о Боже-ти помози...

Смрти нема без)-суђена сата, па није питање како-ти-Je

Ка{д)-сам-била мала, ноћила-сам пот-Караулом, знаЗ ђе Караула. И

онћ-пропуст велики што-је-нбнди. Па, Милисаве, пропус велики па има ливада

вогор кад-га-прођеш па низ-ону-ливаду идеш па-има страна. И-ја-сам-дошла он

ди, прољеће било, ваљда Васкрс, пред Васкрс. И ја-била у-кући, мајка ми некуд

изиђе па-ја-запомага: Ха, ха. Сестра ми била (она-Даринка-joj било име, на Крива

јевић"ма), отвори врата, изиђок, сам ја виђок мајку ко-да-пропаде некуд. Ја-више

нисам) миси“ла за-мајку ништа, ајде. Ни-сам-знала пута, лијепбдијете, ни нигди

ништа. Е туј дођок: мрак. Клада једна там кб-стоји преко-Гојне-међе,

ја-под-ону-кладу дођо, ко-да-ми-je-мајка. Нити-мени би зима, Милисаве, ни

ти-ми-би стра, ни ништа, ко-да-сам код-мајке. Легнем, заспим. Нешта вамо

на-небу, баш-кб да вак пружило руке, ја-у-оно гледај, гледај, гледај, заспак, ма —

ништа! А гола, мореш рећи, била, сам кошуљак на-мени, Кад-око-зоре, лијепи
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Боже, уз-ону-страну чук мумњавину неку. Ја-се-придигнем накб ćедећи: мамо,

мамо! Кад-људи неки били, ишли за-Кладањ, Кат-чули мене, мапа-викали ме

ђу-се, шта-је-тб, приказа? Ајмо да видимо шта-је. Двојица се не-боје, ка(д) там:

виде дјете. Кад оће да-ce-живи па не-мереш-ти пући па џаба је. Изнијели ме на

Караулу, ондар-ђет Стојан, Мијајлов отац, повео кобилу — так-причали, нијесам

пантила— на визиту у-Кладањ, и бн-како-туј дошб, они казали за-ме: „Ама, бога

ми, тб-је-cнајино дјете, тражили-су сву-ноћ тамо око-куће“. Ђе-ће-ме наћи,

пот-Караулом? И он ме узео, ваљда, и донијо. Колко-се ćећам, они-чоек

да-ме-на-pуци изнијодо-на-Караулу. И даје ми коцку шећера, пита: „Чија си, чија

си?“ „Ђорђина“. „Ђе-ти-је?“ „На машини“. И отале медонијели и наја|м)-ме зај

мио, до дваез година гони... Пот Караулбм да нијесу они наљегли, ја-би-јопе не

куд заврљала, не-би-се умјела вратит. Нит-сам-ja-знала за-они-пут, а кака је шума

y-шуми била! Нит-сам-знала путни ништа, ал-Кад-оће да-ce-живи! А да сам оста

ла, да-ме-н"јесу нашли, ја-би-јопе некуд заврљала, свратала. Па, да-ја-не-одем

куд низ-оне-потоке тамо ил вамо него-бажда заноћим крај-пута. Смрти нема

без)-суђена сата, па није питање како-ти-је... И ова-Ранислав иде, ради тамо, мр

зне се, белајише, девpи. Све се бојим да га шта не заболи, па Бога молим... И уста

ше толике нанилазиле, из Радачића оћерало, а нас оставило туј... Четверо ми от

пало и ево троје... Родила га, да-извинеш, на Огњену Марију, требала сам) му

Огњен) нађести. А ђевер-ми, она-Вукан, овако сопшти: „Биће ран“јовац,

име-ћемо-му нађести Ранислав“. И такб-ја глупа бијак, не умједок да прередим. И

једно, да извинеш, пошљедно мушко ми се род“ло мртво. Мртво мушко, а троје

женско било. Једно ми гром убијо у-кући, имало четири године. И једно малб, у

Србију га однијела и у Србији умрло... Било туј на-тој страни, а оно гледало тамо

куд-ја отишла. На клупи било и гледало кут-сам-ja отишла. Игром таман виж-Не

га и кад-ја-дбђок, оно с клупе пало. А ја-отишла сам) мало бндиђе-она-међ, бијо

Ранислав и Даница у-шуми. Реко — отиће куд, а то-се-грмљавија и киша и вјетар

o(д)-Смолина, ма нема куд. Ја-ђеци реко: „Заклопите врата (онб-се-ватра ложила

у-кући). Заклоп“те да не-би вјетар ватру разнијо“. Само нијесам отишла неколко,

вратим се. Кад)-дођем — усвату-кући. Ја-на-врата: „Отворте, отворте“. Чујем)

мумља, а не отвора. Кад-ја-на-прозор погледам: малта све попадала, ђоја било

омалтано, по поду. Како уљегок, не-знам ни-ја. Кад оно мртво, а Јефа тамо скљу

нила се тако и нешта мумља. А онб-малбу бешици оној-дрвеној било, ćеди

у-оној-беш"ци. И однијела га у Србију и— умрло. А Јефа ко-да-си-је-водом поли

јо, овуда све-то попалло. Ја-је-узек, не умије ни да говори, ништа. Шта-hу, мајка

ми тамо, ја-ни-зовем, ни ништа. Шта-ћу, но сам чула, ка(д)-тб-гром удари, зако

пај у-земљу, ка(д)-ћу га у-земљу!? Носам, носам, узмем лонац воде студене,

иза-врата полијем, полијем, богами, тб-је-истина. Вратим-је на-оне-аљине, заспа.

Бог даде, кат-се-пробуди, проговори и ено је и данас. И доктору је водила, болан,

била рука спржена. Доктору је водили па мазали. А онб-мало ćеди, ма ништа!

Сваки девер бијо, бијо, куд и шта и како. И да-ја-доживим у турски шпајиз

Па-ce-не-би сикирб, јопе се иксан боји намјета. Побогу шта-je-Гојвб-наше војске,

тб-би-побјегли ко-тице згране. А дабогда, ја-не-знам, могу-ли они нас пребољет

води у-њиовијем пасијем кућама. А они су наше тамо попал"ли, није имало ђе за
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вући се. И ето ти. Једва се подигла на-ноге и ето ти: зулум, зулум, зулум, што-ре

кла нека жена. Некат чоек неки водо козу от-куће до-куће. Ма, шта-је ово? Ма, ко

за. Води, води на-крај села и дође баби, баба све прича. „Шта-je-(о)во, баба?“ Ка

же: „Турски зулум, ето шта-le.“ И-јес, вала, право је то рекла. „Е, баба, нико није

правије рекб вам-ти.“ Пет) стотина Турчин бијо у Босни. Он како-је-земља туре

па ћ-бн је и одондај и ето га и данас. Ко-да-га-je-некад нестало, смети га Боже. И,

мој Милисаве, да-ти-кажем, ма-све свеце и славе, и све могуће и јопе Турчину

по(д)-зулум, па под)-зулум па како-је-то, ја-не-могу да знам. Никад нијесмо ми

да ми њиг насвођимо, да смо виж-њијове пасе главе, већ све они прате-нас) зли

јем и отровом. Оно ни свеца ни слава ни ништа и јоше па шта покоље и попали и

очи вади и никад му се не окотини сакато ни ћораво. Богати драгбГ чоек стоји, он

га сас"јече ко-пањ. Сасијече га, оно јадно стоји на ногама. Како-тб Бог неће да га

казни тад отровима о чијер“ма! Ено у Јасеновцу пантамо шта је народа... Једна

ми ту рече: „И ђед је мој бијо у Јасеновцу“. Патило три-четири године. Онда-зај

мило у-пећ, наложи ватру, ћушка народ и у-воду и чекић"ма и маљевима: удри,

удри, удри, слупало људе... Па пат"ло се јадно, ни ватре ни покривке, ни про

стпрке, ни-да-једе. Сам на-дан-им давало по један кумпијер и слане воде.

Кад ујутру мало се нако ко-пробудик, а света неђеља освиће

Боже мили, оће-л ко запанти(т) да-ја-умрем и шта-ће бит од-мене. Сад)-ти

причам: сикирала се, ту седи, ćеди, ćеди, заспак некако. Све-ти оно-долази

што-је-мизерија, ништа добро. Кад ујутру мало се нако ко-пробудик, а света не

ђеља освиће, Милисаве. Кад-ми-рече само: „Не сикирај се“. Није дати лажем, Го

спе-ми свете. „Не сикирај се“. И ја-се-придржајем, јопе-тб нешта ме завали сики

рација, ја-помислим на-топа: „Помози Боже“. Ђурђевдан бијо у уторак, а неђеља

пред-Ђурђевдан, тб-ове године. Богами, ја-нако таман да-се-ко-мало пробудим,

кад видим — зора. Ја-сам-онда јопе заспала.

Демирлију тевсију туре преда-се, а каву и шта има ус-каву и заседу

Овди груне, чуди ме ова-сакараћина кућа жива остане, усправна остане.

Тб-груне баш-кб топ. И ову-кућурину дигло, дигло, све сужило, јасле направило.

Јопе, ваљда се скупљало, долазило једно другом, Бог)-га смео. И ону-демиpлију,

демиpлију тевсију туре преда-се, а каву и шта има ус-каву и заседу. Прекрсте но

жур"не. Па како све они на кормилу да биду вјеч"то, Бог-ик смео!? Гњави, гњави,

фала ти Боже, не-мере да угњави.

Да ли једу, дал неду, не-знам, кезмићи

Двоје није čђело да једе, Милисаве, кат-купијо. Мбро-им репу ерендат, па

дај кокуруз, па дај оно па ништа. Онда-узео неки прашак па није могло на-ноге,

смети га Боже. Узб неки кошчани прашак, дао му и некако се диже на-ноге. Ал

то-је са-зором-си-га морб молит. Скуај тикву, премети ово, оно— аха! Само зајми

онбм-сурлбм ко-лопатом па ис-корита! Кад)-дођеш, би-реко: појело, кад вамо
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Бö(г)-га убијо! Није га још требо клат, а закло га, неће даједе па шта-ћу му. Наљу

ти-га и закла га. Још једно узео, ај, неће л оно, кад и-онб ко-и-онб Есад јопе има

троје: једно за-славе, једно за Божића, једно, ваљда, за-у-годину. Да ли једу, дал

неду, не-знам, кезмићи.

Кад он кут пође с тијем, одма-ће дрктат шта ће бит, како ће

Отац му викб „Вала, ако богда, дадне Бог доброте, купићути кола“. А возб

б(н)-нека стара кола. „Купићу-ја сину, кад-умије да вози, нова кола, сам Боже

здравље“. Он-јадан умрије, и добито-нешта од-њега и шта-ће: за-кола. Куд идеш

њима, куд не-иде... Вак-ова, да-ти-кажем, Станојкина, да-ти-кажем, кћерка. Узе

ћу сину, боме, рече, кола. Реко: Ако-му-узмеш, ти-си-душман њему. Ви

диш-ти-онб, ко-што-и-јес, смјеће тамо. Кад он кут пође с тијем, одма-ће дрктат

шта ће бит, како ће. А и-ти ћеш се сикират како ће отић, како ће доћ. То-ти не узи

мај. Душман си, богами, ако узмеш“.

Сам вичем: „Помоз" Боже, саклони Боже од|-зла“

Само кажем није ми у обичају Бога соват, све се Богу молим да сачува Бог

о{д)-зла ово-чељади за живота мога, побогу си. А осовати, не-знам јесам ли јед

нбм, и-тб-Милорад ме нешта наљути, осова ми. И да ти кажем), Мирко умрб, ис

повидим се у-цркви, да опростиж да не-идем по рђаву путу и да Бога не-сујем —

код-оток-старбк попа. Никад ми не налети да кажем Бога ово, а — Боже саклони!

Сам вичем: „Помоз" Боже, саклони Боже од|-зла“. Ко-што-Oрашанка, ено чуо

си, болан) не-бијо, кат-се-мало шта нервира: тробога. Ни-от-кок чула нијесам. И

ено шта-jбј са-сина би, глуо било. Па да је од|-Турака, па ајде, него-само својом

главом осакати се. Ако неш мол"т Бога, немој га нисовати и шути, нек-си-на-ми

ру. Ко-што-неко рекне да-га-j...б Бог, Боже ме прости, не-мере гај...т, море му

болездати. Ни-тб није оправдано. Каже: нем Бога, нем Бога, ко-га-је видијо? Нека

викала: „Ма, рато, можда је погинуо“. Боже господе, а кат сује — има у првој заје

ви, првој Зар-није и-то грешка? Ево видимо шта је народ на-земљу слијепио: те

сте, овб, оно, накарада, а не-мере оно-сунце створити да-наз-грије.

Да-нас-не-огрије, цркли би. Ко-је оно створијо Божије давање? И да оно преćене

кат-чоек да спава, а ка(д)-да-устане, оно огрије. А, љубим-ти оно-сунце, Боже ме

опрости. Кад га видим, вичем: „Добро нам дошло, лијепб сунце, које-нас огрија

јеш“. А-да-ти-кажем, ај-ти знај каке три особе раде и-дан и-нбћ непрестално,

ај-тито мени кажи. Нијесам ишла у-школу. Ја-сам-сама то замислила. Вода и сун

цетб-ип непрестано. Вода, сунце, ип и-дан, и-нбh никако не заставља. Так и вода,

видимо, сама иде како-иде, нигди одмора ни застанка. Свему има одмор и стан,

томе нема, те двије особе. И-да-ти-кажем и-ово. Нарот књиге и-књиге пречита, а

пјевац паметни од народа с нолином главицом него тај-читав народ. Аj нек оно

назначи кад!-hе зора. Оно назначи, и-то је нешта чудо да је пјевац паметни од

народа, побогу си. Јеfc) школе и све у-Бога створи, и направи, а не-мере означити

зоре кад)-ће, а пјевац назначи... И слабо вак пантим, ет-са-ти мени кажи име,
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овб, оно. Док одеш, ја-заборавим, не могу да пантим. И ово сам око аперисала

пред-рат па видим ипак, а на-ово слабије. И видим бар ићи по-кући и око-куће.

О-Господе Боже, умрије од-глади и от-студени

Отишли у-Сливње. Туј били једно евту, колко ли, тетка ми била, очина се

стра. Отале отишли у Речице. Туј преноћили и мешчини сутри дан. Онда-били смо

и у Петровић"ма. Ја, Јефа и Дан"ца и Ранислав и онб-једне малб, умрло ми је у Ср

бију кат-прешли... Па, ето, ако-ко да шта туј да једеш, ако не-дати-празније џака

одаш. Ако ђе дођеж да једеш, баш у Реч"цама знам кат смо дошли, мандру неку

испекоше и дадоше и-мени и ђеци-ми. Онда-бијо Гавро покојни, Војинов отац,

па-даде-нам по-комад љеба. Онда-били-смо у Мангурићима. У Мангуриће одок,

тб-све у Пакланик, све-сам-то обишла, одок у Мангуриће. Кад они ме упутише

неком) Миладину у-Крушевице. Ајде, он добро живи, он ће вас издржати за-неко

вр"јеме. Кад-там одок, преноћик, ама не-знам да-ли даде и залогајљеба, ако-Бо

га! И туј му била једна род“ша паса, иста ис-Крајшића. Иједна турска кућа, некол

ко ко-чак тамо. Опреми-нас у-ону-турску кућу, сам била кућа и соба. И туј смо

били једно вр"јеме, док-народ заграја у-Крушевицама: „Ето Турака, ето Турака,

сто војске“. Стаде народа галама, онда-говеда ричу, шта-ти нема. И онда отили на

Врапце и ми-побјегли ш њима тако... Са Загајнице нека да-је-бацила. Па и

ону-Мил"цу, што-је-за-Радиславом, мајка бацила, па нека-је нашла кот-кладе и

узела. Ја-вала-н“јесам. Носила оно-мало све за-врајт) турим га вамо. Ма јој, не

могу-ти ни-опричати: и голо и босо, и гладно, и жедно! О-Господе Боже, умр"је

од-глади и от-студени. И Кремна-се ту-звала, у Србији, били мало туј у ти

јем-Кремнима и ја-легла по ноћи и оно — крај-мене. Кад ујутру — оно мртво. Па

нити-ја-јадна шта тражик од оније-пасије жентурина да обучем ни ко шта даде.

Нека крпица била на том-ђетету и нако га и зачепркала. И ето ти. А овбтроје, Бог

даде, остаде ми, нит-које шта забоље. И ево-Пг и даназ даниле. И опе кажем фа

ла-је Богу. И фала-је Богу и то што-ми-је-узео раније, шта би ш-нsима? Све било

двије године, три и отпало око четверо.

Све рало орало и боље рађало негови-плугови сад

Четвртком почне, ралом се некијем орало, није било плугова кб-сад. Рало

дрвенб и раоник. Ковач, ваљда, направи, натакне на-онб и све рало орало и боље

рађало негови-плугови сад.

Ако-те-ко шта вријеђа, реци: „Одби га, Боже“, а клети — никако!

Па биле пелене одј-џаке, Милисаве, одј-џаке, а повој би оплети од-вуне,

так-толико широко, повој што га замотајеш, а од|-џаке пелене. Неко је ткао

од-вуне пелене, ја-у-џаке завијала. И онда кад-одрасте, неке кошуљ"це, купова

ло, ваљда, чадорбез, они-без и некат сајм) мало ђоја откала пред-рат неке мјешаве

и то облачило, и то све остало штоје шта било труља, го изишо! Мислијо: вратиће

се кб-и-сад, вратиће се... Бешика? Па, било, правило — неки Гајо у-Дрецељу. Би
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ло-Тојнб са стране и мало га затесало так и так. Могло се љуљати, гори-му било

онб-шљеме, тамо изнад-њега. А ваг биле оне-ручке там ћ-вам и вамо тури

ону-пречагу да не-би аљ"нка пала на-њга. И туриш онди, љуљаш, оно заспи...

Кат-се-пробуди опе, ранила га нако у бешеци, некад вади, некад у бешици...

Ја-сам знам за-се, побогу, мрло је народа и-прије. Неки-је тифузбијо, није бијо

камен, није бијо онај-Боже сачув, поганац ко-сад. Тифуз неки бијо, болово сто

мак па неко умре, неко престане. Једна у-Дрецељу, пантим баш жену и чоека.

Па-ако-би-јбј-ко шта ђецу насикирб, ил нешта, она-би, стане клет, она, жена, из

Јошан"це била родом: „Дабогда се кућа“ — глуо било — „мртвијем колцима за

твор"ла“. Кад-ти-Богдадне: чоека-jбј заболи. Око-врата гуше, отишбу Сарајво,

умрб. Ту-жену шта-је забољело не-знам, отишла у-Тузлу, умрла. Онда-била-јој

два сина, један погинуо уз-они рат, други, млађи, није-се ни-оженијо, нађе бомбу

у Ћудима. Чепркб нешта, она-бомба пукни и сав му дроб извалло, Боже сачув, и

умрб. Ту ваљo ce два-три дана и — умро. Čhepједна-jбј била, погинула на Карау

ли, била удата. И зато ти кажем: никога не куни. Ако-те-ко шта вријеђа, реци:

„Одби га, Боже“, а клети — никако!

Ако-hе-умријет, крс — не-дај Боже — излије му се на-оном-олову

Ако-си-се-млого препб нешта па-ти-удари на-живце, не-мере да једе, и са

л"је-му ту-страву. Била-е једна у Ћуд"ма баш Туркиња па она знала ако ће умри

јети ако-ли-неће. Ако-ће-умријет, крс — не-дај Боже — излије му се на-оном-оло

ву... Или от-пушке или од говечета, или от-чоека, или од|-шта да-је, она је све

знала-тб и опричала је.

Запали ону-св"јећу и Богу се моли увече

Ма, јесмо, правили, воска-би узми па сави онб-једнома нак-у-клувко, у ко

врц-онај. А-за-славу н"јесмо, сам ва(к)-кад-би-се-Богу молили, запали ону-свије

ћу и Богу се моли увече. Богу се моли, Милисаве, кад оће да вечера, устане му

шкарац, моли се Богу како-ко зна, ćеде, вечера, спава, а онда-ујутру опет како-ко

је устаје, умије се, прекрсти Богу и оде кут-ко. Па, некако није, вала, било и боле

сти овије-ко-сат што-чујем, Боже-ти оклони.

И тисов"на ти је светиња

Прави-се од)-смоле, одборове смолеја-рачунам. Ја-једном накопала нашем

попу, баш-реко, да освјешта и б|н)-не-ćhe, ваљда, оће да се ту купује. Каже:

„Не-правимо ми то“ — не-ćhe ми да освјешта. А накопала од боровине, све оне-го

муљ“це и — не-ćће. А, богме-je-тб од|-смоле, само чим га накб, мирис му да,

ја-не-знам. Борје, кажу, од Исуса Криста, от-крви његове и она-тисовина. И тисови

натије светиња. То-нема свукуд је, У-нас је било уједном кршу сам. Тб-нема, кол

ке-су планине тамо, нигди-то нема. Да-ли-je-тб божија, од Исуса Криста крв

ил-је-ту-тисовину посветило омариће, шта-ли-је, како-ли-је, бога питај.
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Није ко-сад, Бого мили, ни-за-шта није!

Силаца голо ко-јарац по-шуми

Прстен момак цури да а онда и она, ако има нешта, њему да: пешкир или ру

бац или нешта, да се заручи. Момак је давб биљегу, прстен, ако има шта више,

ако-није, онда-је било срме које богад бијо, тб-је-срму носило. Не умијем-ти ни-ис

причат шта-је било од-оте-срме. Биле белензуке води неке, евакб широке, вогор

једноман, а дољ све-оне, они-ко-ланчићи. Онда-бијо неки аждер окован, еволи

качки, биле пафте от-сребра, пафте оволикачке пафте-Гојне, ко-ту срму има. Он

да-поћелица, све од жутог злата поћелица гор. И то-су-бели Турци све покупили,

сад нигди. Цура кад изиђе, која-је богата, да гледаш у-њу, срму и свега у-Бога. Он

да-и-млада која дође и-њбј се купи то... Белензуке, па пафте, пафте ово-се звало, a

ово бвди дукат оковани — поћел"ца, ма то-ти-је! Онда-цип"ле плитке и чарапе на

вежене. Кошуље бијеле до пета, мој Милисаве, није ко-сад голо, дупе му се види,

да извинеш. Кошуља до пета, и-тб-изаткају које су богате па онда-савије

на-оне-шивке. И то-оно љето прогура с том-кошуљом, нит-се-упрља ни укаља,

сад-би било ко-крме од-блата. Плитке цип”ле и чарапе навежене. Неко је имби ку

повне чарапе, а знало се оплести чарапе на једну иглу довле, шарене, ма украшај

бијо. А мушкиње пеленгаће носило... Носила-сам-иг и-ја, ако-Бога, па подлоге ис

пану, лају за-мнбм кб-пашче. Опутари, онл-фашњаци: узме-се от-коже, фашњаци

купе се негди. Неко на пијацама продавб, онда-опуту одреже од овчије коже, уврне

и била нека зумба, ишупљика-тб. Зумба била шупља и прошупљи, направи гор

врнчан“це и све-тб... Ја носим кошуљу, можда, от-чадорбеза ил од-беза нако, ни

савјено ни намјеćћено. Оно намјеćћа свиле и кадифе и биле џечерме от-кадифе, сам

oвди се вако спучи. Онда-ћенарови, пане водољ до-паса, па оне-башлице узме з

главушом, вовуда испуча, туда, вамо пружи. Кад-ђе дернек, тб-да-се-дивиш. Није

ко-сад, Бого мили, ни-за-шта није! Силаца голо кб-јарац по-шуми...

Праве заструге, канте. Баш мени су два заструга направ"ли
5 - ру

Тујсу како-пантим. Прије рата оног) кат су доселлија-не-знам. Чанке пра

вило, вретена и-прије онога рата и пошље овога рата све су ту. Праве заструге,

канте. Баш мени су два заструга направили, каште ваг-за-каву, кат-попури да ту

ри, да самеље. Пантила сам-пГ још онога рата, прије оног-рата па и овог рата. Е

још онога рата, било, нем никога... Не-пантим ни да сам носила. У заструзи

ма-онијем ја-колко пантим, заструг-онај има поклопац, туриш, ма-нема суза да

изиђе. И комадић љеба и нека торба откана некако. Ткало се од-вуне. И упртњаче

оне-има, упрти, тури туј ужну. Кад-тамо ђе ш-чобанима заседе и поједе.

У-Крајшићима кад-била, све гонили овце на Бијоштицу, на-воду, на Бијоштицу.

Било женскиња највише, све ишло за-стоком. И говеда и овце, све-тб ишло

по-шуми. Главно колко пантим: све женскиње, ђевојчице ишле...

Бијо највише у-шуми, док се није оженијо. И кат се оженијо, негди бивбје у

Речицама, ђе-ли, па и наћо негди гор виш-Петровића, ко зна. Направе от-четине,

наткрије и около и там-вам, нешта понесе, бел покрије. Сам евтично би дођи, од

неси брашна и, ако-има, шта збрашном. Лонце пекло, рад“ло, дал је паре шта до
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нијело, дал није — не-знам. Прије, и послије, и све у-шуми. Кажем ти мало на те

сти бијо, у-Дрецељу и онда-свеу-шуму, у-шуму... Бијо другједан ш-нsим, Бјелан

му било име, из-Бјелиша. Па била она-жáга, није кб-сад... Американка, стигла би

анам, и вуци, тегли, режи, онда-цијепајакоје дрво. Ако је балван— за балван, ако

је за дрва — цијепај дрва и метри. И деверај, деверај, деверај доку-Црну земљу

не-одеш. И не-даде му се пемзија н“једна да је поједе и попије. Па ја-га-Боже-ме

прости, стадоксовати, не-знам како смједок: „Сви добише пемзију, а ти, први

радник, да не добијеш“. И он шта-ће, онда-оде у Дубровнпк. Ајде да паради

не-би-л како. Не-даде се и— Бог!... Онп-Радован што му је тесту преузео: „Охо

xб, Мирко болан, ку(д)-си-ce-тб ти наперијо?“ Снијек пада и он се клеберт, смије

се, добијо пемзију, а ти сат скачи ко-јарац по-шуми.

м" . *“ - м - wм - мм - „мм. --

Бијо кремен и чакмак и труд. Па бијо некп бенсилај

Носили луле ова-стари колко-пантлм... Бијо кремен и чакмак и труд. Па

бијо неки бенсилај, овуд вак от-коже воликачко па туј тури кутије и цигаре и све,

он П-стари људи ко-што-е-бијо мога чоека ђед, стари људи. Бенсилај се звао, тури

ону-лулу и кутију... Запреће, ако-море, једну главњ“цу, ако-море. Ако не-мере,

ложи поново, сналази се за шибицу ако има. Ако нема — иčhé. На огњишту се ло

ж"ло, није кб-сат— шпорити. Онда-билаједна котланица гор и вериге туриш, чор

бу куаш на-тој ватри. Бакрачић, у-неког већи, у-неког мањи и тако. Имб повраз

гори, ручку. Наспеш воде, тај-бакрац зачади, споља зачади, нид-би-га-ко прао,

сам изнутра опере и ајде. Споља само мало ножом остpуже ону-гаревину.

Само зло нанесе и-они оном, и-они оном и онда-опе ајде заједно

Аљине-ове што-смо-прали, ове-што-носимо: кошуље, гаће... Да ти кажем:

била ко-каца, а није имала задна. Онда-поквасиш у-воду, однесеш, вода у-нас

i-језбила испод-ријеке, доље испот-кућа. Поквасиш и онда-туриш све, испревп

јаш једно по једно, прво оне-гаће па кошуље озгб. Онда да-ти-кажем: то-је-била

парјен"ца. Онда-наспеш озго луга колко имаш. Саспеш луг, букова, није било

омаров"не код-нас. Наспеш луга, онда-провријеш воду у-некијем кантама,

оне-велике канте, било двајес кила воде. Провриш, ватру једну наложиш, про

вриш и на-онб саспеш двије-три канте. Туј преноћи, онда-ćутри дан донесеш

ону-пракљачу и — на-камен! Удри, удри, опери, осуши и то није било сваки дан,

можда мјесечно. У мјесецу можда двапут. Није кб-сад, чим са-себе — пери, пери!

Још-ce-на-камену прало, на камену. Пракљача-Тојна била, ти-лупај, лупај док иč

ћераш они-луг. Осушиш, савјеш, турпш ако има у-шта. И ка(д)-смо-ce-од"јелли

ми од-отога-Вукана, била једна штала дољу-пољу. Направили они заједно били и

кат се одједли, ону-шталу преправили на-кућу, а шталицу, бајаги, посебно на

правили. И туј живљели, даојуницу стеону, мешчини, Мирко што само прегради

ло и прозора три ударило и врата на-собу и вамо —јун"цy-им дао једну, ма била

голема. То је прије рата онога било. У-тбј-штали живили... Кад били неки шу

шкори, било неко, шта-ја знам, није смјело да му се види свјетло, па није било

прозбра. А ја како-пантим, прозори су били, сам били мали, болан, колко-море
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чоегда прође. Није било великије ко-сад, ко-врата... Девер и патња, пати туј, па

ти. Усташа зајми, иčhepa, бјежи там, бјежи, бјежи, јопе Турчину у-шаке па онда

јопе, јој мени јадној, бијегај, сам бијегај. Таман мало, помози Боже, ет окућиш се

и, помози Боже, да čедеш љуцки, а оно живом ватром запали Балија. И све Балија,

а каже све Срп крив. Све њиов напад. И како оно волики народ и чудо да оно све

ко-вјетар да пуне, да прегна на једну страну, да нико тамне остане. А они стоје,

ма, ево, и-наши су њијове оћерали. Не могу рећи да и оно ćеди у својој кући. Само

зло нанесе и-они оном, и-они оном и онда-опе ајде заједно. Контам прије

да-ће-нас-погњавити него што-hемо-бити ш-нsима. Само не-могу наздржат у ње

говој кућурини пасој. Да је српска кућа па-реко-би нешта, ал у турској кући вели

ка-је туга. А да би у Србију, немаш ку(д) тамо се помолити никуд.

А крав"ца ко-ђевојка

Имају бидитра сијена, илчет"pи, боме, једно лањско остало и три накосили

— четверо. Нијесу баж голема, ал има кад је мећава, кака студен, полажемо, кад

није, она иде на пашу. А кравица ко-ђевојка. Стијо Ранислав да је теслими, Мило

рад: „Неш је продат кад-би-је-ја на леђима носијо“. И догна бвди, мој Милисаве,

ма нигди да се завуче да преноћи. Један чоектодољ дао, само, каже, нек-преноћи.

А има пот-плочбм три краве, могли би и сијена и све: „Сам нек-ти-преноћи, сутра

куд-знаш“. И ондар-бијо неки Миладин, пријатељ вамо кот-цркве. Имб краву и,

не-дај Боже, смакла му се и остало-је сијено иза-ње и бн-узео и преранијо читаве

зиме и полагби поијо. Кад ови дошли — кад-би-дошли! И онда-направијо тодољ

те-шталице. Некако замолијо, дали му, узео окорака и нешта приčекб и напра

вио-јој, направијо кочањ ђе море и теле и крава. И онда опково све около, само да

ти-видиш, ко-кутију направијо. Изнутра нечим опковб и споља, опково, опково.

Топло кад уљегнеш кб-у-собу, а озго плетуpијо, овај-што-је ус-кућу, плеом по

кријо. И онда и по-оном-плеу поково некакође крава стоји. Почело да кишне и

б(н)-нешта нашб, поковби, богами нам ваљаде. Ето двапут се тели и ту продаво

телад. И онда, кат-се-теле прода, помузеш је ко-да-је-и-теле, нит она сакрије, ни

шта... Оћу и-ја млијека, није сам дијете, оћу и-ја, ја... Жена ти Бирчанка. Некти је

здрава и жива, сви-смо-ми једно...

Није ми се знало ни за младовање ни за бабовање

Дај отиђи мало, биди, враћај се, ајде остани, како ћеш! Ја-не-могу од Ран"-

славама никако жива никуд... Била ми јетрва и свекрва и заова и два ђевера и чo

ек. Није ми се знало ни за младовање ни за бабовање. Одма, мешчини, не-знам:

дан-два, иди козама, а свекрва ијетрва у-кући. Све иди за козама, иди за говед"ма,

зими иди, полажи, иди кидај говеда, љети иди козама. Дог-били у-заједници, били

у-Сувом бору, онда-направили кућу и двије-три године, онда-каже...

Мара Милићевић (1907), рођена у Доњем Дрецељу, неписмена,

снимљено у Власеници 1999. и 2000. године
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ЋУДЕ

А био-је козбаша већином код-нега Гајо Грујић. Он-је-у-Дрецељ дошб на

женевину. Није имб једног ока и он је бијо козбаша већином, а Дрецељани Васи

љев"ћи били добри косци, па њима-то није годило —бива-он стар чоек, ока нема,

а знао да уреди косу. Он кад-наоштри косу и узме травку-ону, ону-што-је-ко-жи

ца, па посади у откос, посади-је, није доље него-y-откос, и мане косом,

ако-je-не-прес"јече (извуче се), поново иде, кује косу још, тако је редијо косу. И

здоговоре се Васиљевићи з Дрецеља, ево ове-бабе отац, и-бн-је бијо, покојни

Панто Васиљевић, Душан Васиљевић, Вељо Васиљевић, Неђо Васиљевић, Бран

ко— девет-иг. И скупили се косци и Гајо-је козбаша. Скупили се, они су мало при

каснили. Покојни отац у-мене бијо. И ударе Васиљевићи, један за-другијем,

за-њима. И одма су почели пролазити, опкáшат док-су-стигли веђ до Гаје — њи

педесет се скуп“ло. Покојни отац кад-видијо: „Гајо, болан!“ Ко није видијо на оно

око и они су, ваљда, с оне стране и ишли. Ја не-видим на десно око ништа напри

мер. Сад)-ти мореш бвди рад"т — ја-не-видим. Кат-ce-бн-окренуо, погледа —

они машили. И Гајо сио и заплакб и никад виш козбаша није бијо.

Марко Неђић (1918), неписмен

снимљено у Кошутици 1998. године

ГОРЊИ ДРАПНИЋИ

Није се звала шиндра вам — такта

Да ти причам! Кућу правили, тринес метара и десет. И оде мој ђед, очев

отац, оде у Сарајво и нађе: звале се тестере бичкија. И сад бн-донесе ту-бичкију и

донесе гвоздене виле што-ђубре се избацује, чисти, знаш. И сада је имбоца и отаŠ

га је поштово и оцу му име Јовица. И сад-je-бн тамо, звала се камерија, остављбу

камерији оне-виљушке и бичкију и изиђе-ти, изиђе покојна баба Мара з Дрецеља,

изиђе и викне: „О-ђевере.“ „Шта је.“ „Шта-ти-je-fојвб вам у камерији?“ „Шта те

брига, шути.“ Сад-б|н) не-смије-тб да покаже оцу. Мал помало и отац-то види,

вели: „Јовица, шта-си-ти купијо, там нешта причају.“ Вели — нису га звали Јови

цом, не-мере-ми на-ум пане. Каже: „Купијо бичкију и виле.“ „Па, шта-cy-те ви

де?“ „Што-ђубре избацује.“ И-бн-тб-донесе и погледа. „Е, мој дијете, мој дијете!

Они је луђи ко-ти-је дао мур него што си га ти примијо! А што-hе-ти ово да се на

грде жене, па да се нагрде на бичкију.“ И он) њему каже: „Не сикирај-ce-ти.“ И

не-знам које неђе набавијо и он је отишб, тај ми ђед, и тамо видијо: ова(ј)-је нао

штријо и ови му дадне јеге и донесе, он) наоштри. Ево и-сад има водољ по пото

цима што-је-сикиром ćечено, сикирбм што-је-ćекло оне-ћутуке, шиндру, шин

дру. Није се звала шиндра вам — такта. Па еводи штала овчија била велика, ваљда

била десет са десет. Ја-пантим и изгорела је ено. Било је то — борова такта,

ал-су-и(x)-клинима дрвенијем заврћивали и клини су растови, одрастовине. И из
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горела четересет, изгорела четерес четврте. То пантим, то сам запантијо, све об

л"ца борова штала му била ... Било ми двадез година и допане мом оцу та-штала.

Двадес-ми година било,ја-запантијо. И тактама покривено и сат су оне-такте ева

ко све, баш-ко сад ова-ламперија. И све-тб заврћено и правиле-му-је Беке оздбљ

из Оловскије Луку. Правиле-му-је Беке и евовдикар зове се Локва сад, зове се Бе

кино врело. Беке-му-је правиле, ту-шталу.

Шта-ја знам шта-је цибок

Четерездруге године гори на Северском опколили суједно —још има бора

ца жив"je — опкол"ли су нас Талијани двадесети-седам. И сад је команда да веже

мо овде бијеле траке, да се предамо. Светозар покојни Васиљевић то-зову, и Љу

бо Пилиндавић, тије-назбило подости, све млади. И како-смо-јавили: „Најуриш“

и ударимо на јуриш и није нам нико погинуо и доље-Иг зајмимо и ја немам више

муниције, у-пушци не-знам колко имам. Погледам:још сам два метка. Талијан је

пао, омара била сува, и на-оне-гране и објесио се. Ја сам на-брзине зграбијо ш-нse

га и пушку и фишеклије, и двије торбице. Није ја сам, пола нас је ш-нsиг оружје

узели. И слободу ми је дочекала она-пушка ... И пуна је торбица: двјеста и шесет

метака, талијанска пушка, добра пушка. И сад већ кат-смо-расћерали, ја и они мо

ји, и у Светозара пушка и нема, богме, ако си ти заробијо пушку па нијеси муни

ције дости, онб-расподјели командир. Е, ја-у-торби носим, нешта ми тешко у

торб"ци. Шта је, мајку му? Има кеса и у-кеси једно три киле, никако-ја не-знам

шта-je. E, с командиром своијем састанем се — Саво Зекић, то је било у Орашју

гор. Реко. „Виде, шта-je-(ојвб, огулик се носећ.“ „Димитрије, болан, цибок.“

Шта-ја знам шта-је цибок. И има она-талијанска порција и све. И заједно два-три

сата тамо спире ватру. Он ону-порцију моју узе, завати онога-цибока. Ма-не-би

ни десет минута, пуна је порција онок-цибока. Е оно ме издржало, онај-цибок у

Фочи, у Горажду, и-мене, и-њега. И кpи после они-цибок. Нема мало више

од-овога даш у порцију и пуна порција. И зима, и ладно, и босо се, и голо, и све.

Већ прољеће је било. Све избеарало било, јабуке и све. Пошугала се војска, бо

лан, и онда нас и онда Саво Зекић и онај-Ђорђо Штукеља, и-бн-је дошб са нама.

Дошло је на(c) сто осамнес овдикар от-Фоче.

Дољ га неђе убију усташе

Он је бијо у-нашој чети, Драпнићкој — то-је-чувена, сад је и у историји има

— и оде, оде, мешчини, бн-је-неђе доле на Луци, да обиђе и дољ га неђе убију

усташе. Ко-му-је-Нојвб долазијо, ко-му-је-Нојвб долазијо уз-рат? Да-л неко ђеце,

долазили су једнијем ...Однијо потврду за-њега ђе бијо, у Драпнићкој чети и ка

ко-fојвб му оцу име, Алексић, Алексић... Бијо нам је некав Јово, и Радошевић ко

мандир чете и остала му, жена му преживљела, они су у Гацком, из Гацког озго

неокле, Мара. Он-је-бијо овдикар на устанку, Јово, и тај Крсто, болан, долазијо с

Ковачића, и Ђорђо. Ђорђо све код-нега бијо, болан ... Та-је-Мара његова жена, а

име му, томе-Jóвинбм сину, Дако. Онај-првак што је бијо тамо он”је-дизалица и
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он"је-тегова Она је читав рат била у-Малбм Пољу, двоје ђеце имала и код-не су

öстали списци сви. Шта је народа спасило, болан, па ишли Мари, болан. Па онај с

Тисова брда — упантијо си кад-je-дрва носијо — оде и разабере Мару и Мара му

дадне папир и однесе он и онај-Радовану-Сливње пошту (тб-је-четерез друге) и у

Ајватовић"ма-иг увате Ајватовићани и — у-Тузлу. И у-Тузли биду у затвору, ни

јесу-их) постријељали, годину дана. И кат-се-врати Тодор и Радован, опет у-на

шу чету уклопе и кад-је-пемзију—оде му жена, Радојка-jбј име, Мари у Сарајво и

донесе потврде. Ено, има добру пемзију, болан, добру пемзију има.

Треба по фасуку отић у-Олово

-- Ево како је било. Било, месечини, два кубика и осамдесет, колко ли, норма.

Е, кат-су-дошле мотбрке, нама и добили)-Иг, атб-су-пословође, код Љубе нашег,

одреде: радити, ти, ти! Његова је сестра са-мном радила, Милка, и сестра ми Јо

ванка, радили сви, и ђед Васо. Е, ми испунимо норму, идући мјесеš дошла је нор

ма, испунили норму и нејдемо на посб. Има-ти и плаћа и предујам и све, све ре

довно, и све има. Има и двадесет и-седам кала гибире и брашна и месечини — пет

кила уља, заборавијо сам. И онда-све ове-намирнице има, све у бога. А пословођа

и директер и предрадник— шескила. Тада је бијо радник и радничко право. Љубо

наш). шескила, Милка коња, добра коња има, треба по фасуку отићу-Олово, рад

нику дато. И мјесеš дана сам косијо кот-куће и покосијо и покупијо, идући мјесец

ајде јопе на посб.

Ушла крмад, крмаче биле, провалле ограду

Сад навалла крмад, сад не-мере ништа да остане. И-тб-треба мајстор да за

гради да крмад не-уђу у-ограду. Ја-сам-бвди љетос, керови се чуше, кад Рада ме

зове. Кад-ја — оно свануло, свањива. Ја-бржа дољ, сијено има, стрпато мисијено,

кад-ја-погледам: троје нешта крај-сијена, крај-c"јена троје ми нешта. Ја-дрекнук,

кат-крмад у-њиви. Ушла крмад, крмаче биле, провалле ограду, ушле и пошле у

кумпјере, а прасади по кумпијерима, ма то је — нема! И сат како-сам-ја видијо

њиг виш-c"јена, ма нема ко-прет-кућу, бржа боље за-вратнице, вратнице отворим

овом руком, овом се држим, прасад мене упале, мене бвдекар, троје прасади. Сто

ји помагњава, Рада лети, цуке лете, ма свануло, болан. Ма, помажем, болан,

не-знам, од-муке, стоји помагњава по кумпијерима, нит-се-зна или-гоне вашке

или прасад. Они-један има, гони двоје, могб-Иг је поклат, ал нема, тб-је-ушло, пун

врт, болан, свануло било. И ја-Џојно-опе заградим, нијесу они мени ништа зијана

почини, вашке ме пробудиле. И реко сам: кат-су-у-моју ограду ушли, нема бога

да-И-(м)-море заградит... Сам баскије и пармаци, жицом не-мере, прођу кро

за-жицу да-му-бога даш. А нема у-њима по-пет кила ... Поједоше-их) курјаци.

Данас тамбијо код оваца и видим: исто међед ишб, бн-је-избалего се на тести и

сама крмећа длака и крушке купијо оне-дивље испот-крушака. Има-иг бвди,

ал-ето, родио-је жир, па су отишли у жупу, те-неђе прије Љубешко нономо,

кут-се-вамо иде у-моје, сретијоједанестеро, није сретијо отуд. Гурдићани попла
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шили, у-дан, кад-иг-Миливоје видијо преко-Требња. Мора да једно рањено било,

остало иза-њиг далеко. Има бвди крмади да Бок сачув. Не-мереш ништа усијат

што-неће бит у бедему. Покварише земље, изровише ... Да-ти-право кажем —

остала пустиња. Друго-је док-је-било, били Шашевци и сад и она-буба златца

свијек турскијек села прешла у-наше село, тб-та-лако издржат не-мереш. А ево

Гурдићи су, које-Тојнбони године, одма кат-примирје било, доселли. У-Гурдић“.-

ма има двадесет и-шес домаћинстава, никога-ми не-меремо прин"јет"т вoгор да

дође, ил-да-га-видимо — никако. Ето, ја-и-даназ гледам има-л иђе анамо да је

ишло, нема ниђе да су ишли по зими снијегом, углавно-игнема да показују досле,

да излазе. А тамо долазе по Шашевц"ма, Ранка овога-нашега тамо нашли код ова

ца. Долазе, ето вичу да-ћč-на-прољеће се вратит.

Један је топ на Ендеку, један на Караули

Кат-смо-четерез друге године, четерес прве године на-Кладањ нападали и

на саме Материце. Иснијегје бијо. Кат-смо-кренуливамо з-Дрецеља, снијегје би

јо, пртина је, војска направила и сад ми мали, вакб мањи, није нас нико могб виђет

са стране вам-да-је-била кора ил-неђе, на неком пању да-нас-види, толика је вој

ска била и сила. И онда-тамо изиђемо из-наше чете; онај-Војин био-је борац, по

којни, испод-Рида Јокин, тб-је-не-вјероват. И пита Крсто, овај-Милетић, пита по

којног Арсена, командира, каже: Друже командире, да ми даждобру десетину туј

и-туј. Каже овај: „Ђе треба?“ „На Јарачкб.“ И он је нас узб и — ајде, ајде, ајде и

пред-ону-пећину на Јарачком, да сиђемо. И сад ми-видимо у-Кладњу дољ све, ма

све се види, ал оздбљ је стаза па да не-би прошли с леђа. Гор су топови

ђе-Тојнб-Максим, на Ендеку. Један је топ на Ендеку,један) на Караули. И сад-ми

öнди, нас Крсто распореди, стварно оздбљима стаза, пут. И има пртина: и одлази

ло и долазило. И сад није згодно, није згодно: и да пођу, ку-(д)-hеш? Ваља изић на

Јарачко гор уз-онб, Бок те створијо. И тишина, бнди биди, биди, сад-ми: почеше

наше гранате згађати и — онда се звао конак— и видимо овдуд от-кушета, џамија

кушет се зове. Лети њик четрнестеро женскиња и тамам како-ће-на-ћуприју, а

граната — међу-њи! Диже оно-у-зрак, Бок те створијо, и ћуприју, они-се-думан

увати. Е-онб-се смири некако, кад опед зажди гор виш-цркве. И сад ондале

ми-све видимо испред-оне-пећине, све ђе која граната пане. И сад види се

онб-женскиње — имали добар двоглед њемачки. Види се оно-женскиње, ваљ

да-иг је дољу Дрињачу и они-мос је оборен, кут-се-ишло онамо, дрвени мос. А

има гор от-кушета што-је-ишб ономо, ђе-она-џамија била преко-воде. И кад упа
лише наши гор на — Плаовиће. Ајдок-поче на Плаовић"ма: удри, удри, почеше

куће горети. Све-ми ондале видимо, све у-бога, нас има четрнес и сат-смо све

по-двојица гор на-брду. Изиђемо полако и посматрај. Удри па удри, па удри, мај

ку му: никога увече нема, никака извештаја и ми-заноћимо. Ни ватре, ни Бога

y-oнoj-пећини, ујетру свану, кад-ма-видимо: колоне ондуд иду. Поставило за-ноћ

ону-hуприју, мајку му! Иду вам према-нама, ка(д)-дбђе Крсто. Не-знам, болан,

које доба, ми-на-њега, ма мало је и да би га убили, мало је и да би га заклали.

О(н)-нас ослободи, каже: „Сва је војска на положају и дошли су сви на положај,
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извинте“, овб, онб, гори, доли и кажем ти, оно ми је Јарачко, Бога питај, колко ми

је пута пало на-ум. Згодно. Ондале посматрали читав дан док је дана, ал по ноћи

није гађало.

Димитрије Вишњић (1920), писмен,

СНИМЉeНО 1999. ГОДИНе

Не-ćћела да обамете ту-унуку

А испричаћу ти једну мобу. То-је било кад-мбба постала и ми-ошли у-друго

село на-мббу. Било нас седамдесет мобеница, а увече ће бит сијело. Чоек напра

вијо кућу и туј сазвата моба и туј има трудна жена у-тбј-кући. Млада је жена,

трудна, једна старијајош има ђе-та-моба. И та-трудна жена, она је нама готов"ла,

ми-смо-и-pучале и била вечера и све и почели момци већ — ми-ce-отресамо, мо

бенице — момци долазе. По страни гор долазе момци. И ми, вако пристранак не

ки, ми, да-извинеш, изишле тамбка, огледамо се и отресамо се, оно-ништа-ти Бог

не-даде: кат цврчи у земљи дјете! Јој,јаданти Бог, ми-отуд, а бели су и они-мом

ци чули, и они-момци. Нама почеше: „Чије лије, сад!-hете на преглед.“ Они озго

из)-стране, кад — та-ce-јадна жена породила и не-ćћела да обамете ту-унуку,

па-тб-јадно своје дијете турила у кречану. Била кречана, а ми прет-кућу, тамо за

помажемо: „Јој, ено дијете у земљи помаже.“ Каже она-старија жена: „Ма, поро

дила се, а не-ćћела, не могла да каже.“ А све нам готовила, и све се преобукло у

друго одијело — та-жена. Ето, каки је нараштај бијо некад.

Сам вил"цу одн"јели

Да-ти-испричам за-ток-свог ујака. Он-је-имбдевет сестара и у-Крушевц"ма

су биле двије, а моја-е мајка у Жуновима. Онаје долазила код)-тије-сестара, а мој

отац служијо осамнесте. Онда се смирило и бн-ce-оженијо, њу довели, моју маму

o(д)-сестара-тије ис-Крушеваца. А он је бијо једињак. Он-је-долазијо на коњу и

он-би крос-ту-кућу дођи. Ето, сад)-ти кажем: врата су вако и кат-се-отворе, и

бн-је-на-коњу све крос-кућу пролазијо и онда силазијо с коња. И имб је,

кат-су-га-усташе убиле, само узели му обадвије вилице, све имб златне зубе. Сам

вилицу однијели. А он је запросијо бијо от-Крсмановића да се жени и она је њега

преварила, а бн-онда нама ошли они-сватови па са Шенковића довели ујну ...

Иди у Кнежину, по седам дана свежи коња папи у Кнежини. И та-моја ујна дођи

на коњу да га ис-Кнежине, да га ис-Кнеж"не носи.

Моlj)-је отац пао з-дрвета — седамнес метара

Да ја теби опричам о покојном оцу. Моlj)-је отац пао з-дрвета — седамнес

метара. А били му они-опанци са ониjeм-опутари. Он-је-кресо (испео се на јел"-

ку) и кресби омакни се, а потље-ти-се наби они-опанак на-они-чапор па га задр

жб. Ипао дољека у-снијег на-главу и није могб радет, а живио-је. И бијо слабу
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њав, није могб јес, није могб јеc. Седамнесметара висине и да на-главу пане и да

жив остане.

И-њему колач шупаљ набију на-рбг

Прије полазника воде се, ако је близу штала, доведе се јуне, теле. Кад је се

бадњак oćеко, кат-се-бадњак oćекб и донијо се, вамо је она направила колач,

кат-се-бадњак пресијеца да се тури на они-бадња(к) колач, а ка(д)-доведу

оног-волића, и-њему колач шупаљ набију на-pôг— кад је близу штала. Кад-није

близу, кадје близу овчија, доведе се ован, само-је-то мушко — ако нема вола, ако

је далеко. А вамо се све измјенило ... Прибави се жито у шерпи, а рукавице се

дадну ономе што-иде у-бадњаке, жита и он тамбка ка(д)-дође бадњаку, бн-поспе

жито и онда-узме сикиру и онда они-бадњак засијече и онда ону-прву тријеску

од-оног-бадњака тури у-џеп и ка(д)-дође, каже: „Добројутро, честид Божић.“ Ти

га дочекаш, тог-з-бадњаком, домаћина, бн-улази ондудз-бадњаком, поспеш, а во

дуд њега поспу — ко га чува: ил дијете, ил жена, ко га чува. И онда бн-дође, онб

скине и тури на полицу. Отприје-се зналође-се млијеко ражљевало, отприје се ту

да у Жуновима знало, зна се како се све-тбрадило, таки вакад бијо. И онда икону

закити оном-гранчицбм, а оно што-је-засекб, оно — ђе-ce-paЖљева млијеко, кажу

да биде кајмаг добар.

То су били туљци

То су они на крају села запињали, оне-животиње фатају, шта-дође. То су би

литуљци. Направи чоектуљак и тури тамо ђе-види да би долазијо. Ил је пећини

ца, ил-ће-ce-peћемо, оштен“ти, ил окотит ил нешта, и тури сланине и нешта тури

o(д)-те-ране, да га намами, да оно дође. Туре и на-ватру, да оно мирише. Да ти

опричам како се замал сватови, дијете, нијесу нагрдили. Онб-ce-цуре отимале,

удавале се пот-кријућ, ма-бајаги — кријућ, болан, ко-ђоја кријућ! А они су

у-тбј-трци, кат-су-отимали, налећели, бели с краја неђи, ударило с краја. Свато

ви-ти, што-су-отимали, кријућ узимали цуру, знаш, па не ишли, болан, правијем

путом. Скочила гвозђа, ал није она-такта, ђе-разапета, знаш ... Има,

кат-се-она-гвозђа запну, што-се-вако разапне, има такта и кад-оно дође, там у

ону-рупу удари на-ону-такту и оно се уфати нама, та-живот“ња. А они су,

у-тбј-трци, тамо ударили на-тб и искочила гвозђа, ал нијесу-иг никога оштетила,

тијек-сватова.

Јелка Косановић (1922), родом из Жунова, неписмена,

снимљено 1999. године

Ја-ca(м) млого санбва сањала

Родијо ми се на први дан Божићна поста и да ти и-тб испричам. Ја-са{м)

млого санбва сањала, а уснила сам сан— што-ми-je-жао, никат пребољетне могу

— уочи Аранђеловдана. И ја — била сам у-другом стању Мирком, уснијем сан —
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Мирком, што-ce-poдијо у свињу. Како-дошли, свињац нам бијо повелики и мало

замалтали. И уcним сан! Изби чоек на врата. И како-бн-изби, бн-је-мене узбзаде

cну руку. Ја ти сад не-знам да-л-сам ја устала, да-л-сам-ја спавала. И тај) је чоек

мени бијо владика, и владичина капа и одјело, владика ка(д)-ce-обуче у цркви, и

штака и све. И бLн)-носи три јабуке, све су, све те јабуке златне, али-она-прва ја

бука што-ми-je-дао, она је румена ко-румена ружа, све златом искићена. Ибн-ме

ни даде ону јабуку. „Ево ти ова-јабука, понеси Нćђи. Неђо ти је млого слаб.“

Ја-узмем ту-јабуку. „А ова јабука, ево ти теби.“ Она златна, ова, богами, све ко

некака. Црна, ал златом је искићена. „Трећа јабука — ево теби. Сад)-ћеш“— каже

— „јопет сина. Сад)-ћеш јопет родит сина. Друкчије му име не-смијеш нађеc

већ-Мирко.“ Нађела-би-ја њему Мирко, ал џаба је. Дољ Милан бијо, дољека бијо

тај-одбор. „И друкчије немој или-Мирко или-Винко.“ И он ко-на-врата, ја-гле

дам. Да-л-сам-ја-то све виђела, да лсам спавала — не-знам! И мени завика, на вра

та пође и стаде на вратима и мени вели: „Знаш-ли-ти ко-сам-ја?“ „Не-знам.“ „Ја

сам Исус Кристос.“ Кад је он изишо, ујутру — Аранђеловдан, Јелка је,

ова-ми-снаа, Надбм била у-другом стању, и ја њој причам шта сам сан уснила.

„Шта си усн“ла?“ „Нећу ти казивати, не-ваља сан казивати.“ И кат-се-дијете ро

д”ло, била-мита-јетрва и ја причам: „Што-сам-уснила сан, бона!“ А Милан бијо у

одбору и тај-бијо ми брат и озгор Марко Боровчанин бијо пријеćедник итб-дијете

треба одма да се упише и ја кажем, казујем ја шта-самуснила. И Анадољотишла и

казала му: „Тако Јока рекла да се нађеде име Мирко.“ Овај Милан рекне: „Неће

Мирко, Винко нађеc.“ Префатијо ми је руке што-нико није, и даназ даниле ми је

жао, никат прежалит нећу.

Јока Вишњић (1918), родом Косановић из истог села,

самоук, снимљено 1999. године

ВРАПЦИ

Ка(д)-дбђеш, преклониш се и пољубиш праг

Пушти ме, не-дате се њој састат са своијем ђететом. Пушти ме, идем,

нек-прича жена. Изиђем ја тамо, ја-њој редом причам, ђе су џандари били,

не-знам. Оца ми немајожда избије звpда озго, никако. Она ошла у Кнежину, ето

ти џандара, иду, а они мене повели штали, да-јдем да намирујем као-млада. Јој, а

ја у-онијем-бијелијем аљинама, они вичу: „Ево џандара, ево џандара.“ Они поче

ше бјежат, а они дрéчи на-њигуз-ону-гор — нека косица има кад!-ce-оће њиовој

кући, брдешце. Галами, галами, на-њи — адха, побјегоше они, а ја-се-ономе— ко

мандир, шта-ли-је бијо: „Нећу ја за-њега.“ Они побјегоше у-шуму. И тако-ти,

они су побјегли у-шуму, и њи су тражили, и навалли мене момци опеда-ме-зову,

све они што сам аш“ковала ш-нsима. Ја-нећу, нећу, бн-је-мене затворијо ону-ноћ

кад-ме-довео, силово ме и ја-нећу жива, нећу ... Ништа-ја нисам, само да скочим

y-воду. Илија, бн-је-мене насетово: „Нембј, бона, ај-ти на-доктора, ти-морешње

га, да га стријељају“, тб-је-било опасно — силовање. И пођемо у Власан“це да га
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тужимо, да-Ик-тужимо и бн-је-имо накав подрезак (То ће се причат свукуд).

Кад-овдуд, пођемо низ-Јеловиг дољи, кут-се-иде дољи, кад-они пред-нама иду.

Одем-ја дољ на-доктора и кажем: „Ја сам била поштена до-тога.“ И они су њега

там испитали ово, оно. Он њима каже: „Она је čheла, она је узела биљегу, она је

узела поћелцу од-моје снаје, дали-смо јој поћелцу.“ Око-те-поћелце сад

бн-се-брани поhелцбм, како-сам-ја узела биљегу од-нега па ме зато отб. Еле, до

ђе, дан по-дан, мени долазе момци освакле. И ови пријеме звао, ја-н“јесам ćћела,

била она-Мара што-је-била за Матом, она нафаллада сам ја, да смо ми-добре, се

стре. И нафалла мене и звао-ме овћ-Милорад. Нећу да се удам, нијесам ćћела. И

бн-ти-je-чуо да-сам-ја-отимана и мој ђевер дође, дођу да ме зову. Ја-нећу, нећу,

оћу-ја, тб-сам-зајмила, оhу-ја да видим, нек-одговара шта-је радијо с-мене. Оде

мо-ми дољ кад-они пред-нама иду. Он-понијо подрезак и све са-мном ишб.

Низ-Јеловик пођи, ми-стани, они стани и— сиђемо дољ. Мене прегледб доктор и

онда ми написб: тако и тако, да идем у-Тузлу на окружни суд, Ђевер-ми дошо да

ме зове за-њега, за-Милорада, чоека ми. Реко: „Нећу, ја-сам-тб-поћерала,

ја-не-могу док-то-гоним.“ „Све-ћу акo-ћеш, ја ћу с тобом све одати. Ја ћу с тобом

ићи на-суд и све“ — каже. И ондар-ти одем-ја с мајкбм најпре, одем, и они су ви

дли. Одемо-митамо и заноћимо, а сутрeдaн је, иде се на окружни суд (Ј...м ти Ту

злу, ишла сам три пута у-ту-Тузлу и ноћила сам и свашта). Изаноћимо-ми једном,

кад-они, а бн-је-ишб у-војску тај, кад-ми-je-та-расправа, бн-ошб у-војску.

Кад)-тамо отишла ми мајка и видла шта они оће. А био-је, мешчини,

и-тај-му-брат, и још, богати,још јеједан, мешчини, чоег бијо. И они видли шта-je

там у суду, и видли да-му-опаснос пријети, да-ће-га-стр"јељат шта-је урадијо,

тб-тамо наведено. А они моју мајку уватили тамо, тражилије, тражили, ђе-смо-ми

заноћили и молилије кб-Бога да пушти, да-то-пушти моја мајка, а ја-нећу. А била

сам се удала, имала и дјете. Кад-они там уљегли и они там, они пречитавали то.

Ондар-мајка моја изиђе, каже: “Насто, живо-ти-je-Тојнб твоје дјете, ето си се фи

но удала, боље негда си за-њега ошла, пушти-пм.“ — вели. „У-тебе један је брат.

а њиг је шестерица, убиће ми дијете, да освету направе ако-убију њега,

ако-га-стријељају.“ Пушти па пушти, па она мене сал"јећи, вичи, они-тамо је ус

палецали да она-то пушти. И тако наћераше ме и ја-пуштим, само ми плат"ли.

Ја-н“јесам ćћела ништа ни да ми плате. Само пусти трошак плат"ли... А мене че

кали, да-ти-причам. Кат-смо-дошли отуда, ишли на-сут па се врат"ли, око-дванес

је мене људи чувало: пр"јетијо да ми осјече руку. Око-дванес људи чекају, све

стражарче с пушкама. Све туди седи по пуна кућа увече, чувају ме тако ... А ђе

вер ми је дошб да ме зове и бн-је-све обећо да ће ме водит кад-гођ биде на-суд,

све-тб, млађи брат. И он је обећо да ће све ићи са-млбм, да ми то неће бранит. Он

дара-сад)-су они њик тражили, тражили, тражили тамо, нијесу-Иг могли да нађу

— џандари. Кад-ето-ти)-Иг, мој брате, ето-ти)-Пг, доћераше-Иг. А мени се иску

пило, ошо ми један да скупи сватове вам да ме воде за-овога. Кад, богами, поче

ше-пт испитиват, оћераше, народа пуна кућа, оћераше-игу-собу, а да мене испи

тују. А остаде и она-ми-сестра. Они све вако, вако, вако џандар“ма, није се онда

звала милиција — џандарима: причај, причај, причај. „Па-она-је нама узела биље

гу, она је ово, она оно.“ А какоје она узела, кат-су-они мене повукли, она је узела
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маљ и да удари по глави, самЈ-мусhерала капу, ономе. А то-је-тамо наведено да

га је удар"ла маљом. Навела ја у тужби, навела, та ми, кад-je-испитивали,

и-та-ми-сестра, кат-су-je-испитивали (Они, болан, све вакб, накб, све лажу: ја-ćhe

ла, ја пошла, ја ово, ја оно). А она донесе капу. „Ево како је било евакб, евакб“

Они: „У име закона, руке увис.“ Повезаше-игнöнди преда-мном, све-ик пред-лу

д"ма повезаше. Свезаше и оћераше-иг и све-их] гонили, а мене сватови водили,

самјено је кљусе било, што-сам-ја дојала, није било камијона и возбва кб-саде. Јáла

коња, водијо га ђевер све под брадом коња. Е сад, ја-води никад нит)-сам-знала,

некуд у Врапце воде-ме, ђе су Врапци, ја-не-знам за Врапце, сам до у Кнежину.

Знам да имају наки Врапци. Само ајде, нек-је-Срб, да не остајем туди да ми прича

потље. Нијесам смјела ни остат. И доведу ме води и како-ме-довели, нако ме и про

вели у-цркву да се вјенчам. Не могу да се вјенчам, немам година. Вратише ме води

... Сам свекрву и њиг двојицу, чоека и ђевера, није-иг више ни-било кат-сам-ја до

шла. Свекар је умрб уз-они рат прошли тамо неђи, у Штрпцима неђи, побјегли би

ли. Свекрва-ми побјегла. Они мали били, тек се родијо ђевер, а ономе, чоеку,

не-знам је-л год"на, колко је било, двије ... Кад)-дођеш, преклониш се и пољубиш

праг и такб уљегнеш и понесеш нешта. Ја-не-знам да-л сам имала ишта, да-л ми је

ко дао, не-знам, заборавила сам. И она-кућ"ца била мала, болан, дољ има нонб, је

два се уљегне. И пуна она-собаца, дође народа, туј свадба и онб. Немажђе ни да би

деш, да уљегнеш, болан, малешно... Некако предеверала и била и род“лаш-њим

... Били смо зајено двадес и-три године 3-ђевером и са-свекрвом. Потље смо напра

вили ову-кућу кад били зајено и напола је преград"ли: пола ђевера мог, а пола на

ше. Ја-сама води живим сад у-овој кући, како ми је ђед умрб: три године како је

умрб ... Он-је-потље бијо ивалид у-руку, ивалид у-руку. Ишли да беру курузе и

ја-тамо ишла, и онје, зајмили га партизани. Гори су били наки и попуцали се и њега

метак еводи погоди ... Фино ми, није милоше било, фино сам ш њима живљела. И

ову-смо-кућу направили фино. Потље на вр"јеме кат-пођи на теферич, ко-сијело

из-ове-куће, ђеца прирастоше, било-ми оне-јетрве ђеце, баш-ко да иду цркви,

онб-кажу. И ишло се цркви с пјесмбм, и ето ти, како-је и шта-је.

Могла је и шен"ца

Није било вако овије-ограда, није било ограда, све би ради. Ето, причала

сам ти, коси и ори. Ори, ори, ђе-гођ мореш орати — посијеш. Могла је и шен"ца...

Усијали тамојену велику њиву и ја-сам-била трудна онијем-првијем ђететом, ни

сам ја могла да жањем. Пожели по ноћи. Мјесечина, дошло петнез жена па жело.

И онда-ми оно-овршемо и вамо била нам слама. И ону-сламу стрпамо, шен"цу у

сандуке... Ону-шеницу и све-онб однијо свијет. Кат-смо-се-врат"ли, нисмо ни

шта нашли... Па-ето и-сат пошли бвди у-чкблу у Кнежину. Почела онда школа.

Развијае се, развијае се жито

Ја-сам, кат-сам-дошла, нашла три краве, музле се. Три краве и два вола и

двоје коња, колко ли, потље смо изишли на пешестеро коња. И имали су јено пет
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нес оваца. И ја-сам-оне-овце нама, нема ко да чува, ја-сам-ик чувала. Ја-сам-зна

ла, док-чоек испали цигару дуWäна, ја-сам-знала три овце острић, тако сам брзо

радила. Шта сам гођ радила, брзо сам радила ... Пипају, кат-сам-дошла, пипају

сваку сламчицу, сваку травчицу да оберу, датурају, из-оног да ваде, а у Жеравица

ма оно-богами сам сас“јеци. Такб-ја брзо ради, зајми кo-двоје, ко-троје (докле-нб

дођок?). Е, они пипају, аја-јопе-одок, они: неко беген“ше, неко не бегенише. Моја

би јетрва, она све оно-пипа сваку травчицу ... Тамо смо јеном дванез дана врли

тако, све било нам узорано с ову страну прам потока. Имамо гор јопе и застружи

вакб гувно, онда-гањај, неко је имо и стожину па око-не-стожине гањајоне-коње,

гањај. Ондар-јопе на-ту страну окрени. Претреси, претреси па оно-при-вру,

што-коњи угазили и оно-оврло се, видиж да-је-угњечено да нем, по вру ништа,

онб-мало изграби, пајопе претреси, па тако наћерај, па тако готов све изграбљуј,

изграбљуј и доле жито остане и пљева. И онда-узми лопату па бацај. Знала сам и

бацат, ја-сам)-мушке послове знала башко и мушкарац ... Развијае се, развијае

се жито. Лопатом баци и вамбдруги ко ако-има— умјећи! Накав умјетнаправи од

брезовог дрвета. И онда-све они-клас ако-који остане ил нешта, уграби. Потље

остане фино жито, двапут пребациш, некад и трипут ако нема добра вјетра. Акоје

добар вјетар, от-први пут волика рпа биди.

Имам-ја енбнди ено и-сат пракљачу

Парјен"це ос"јеци, шупљо дрво, и одрежи га оздбљи озго и закопај га, зако

пај га вакб да се не-миче. Ондара-дољи потури нешта, луга потури дољ

под-оне-аљине. Аљине уквасиш све јено појено турај, турају ону-парјеницу,

ако-иг-je-дости, готов је натураш. Онда-превриш воду, а озго наспеш луга,

на-оне-аљ"не. Сасипај, сасипај док се гида увати колко треба луга на-колко аљи

на, ко било и пређнбг. Више било пређног нег онога. Па га извади сутрeдан да

преноћи тако, извади га сутрeдaн и — у-воду, и испери и ето ти. Тури да се суши

ко-и-сад. На-ограду вакб, биле ограде па превјеси да се суши... Имам ја енбнди

ено и-сат пракљачу ... Онб-млати док-цијеђ иčђераш иж-њиг.

Било стјеница, не-мереш уљећ у-кућу

E шути, н“јесам ти то испричала. Како није, болан) не-бијо, стјеница, руса.

Ка(д)-дођеш у-кућу неђи, вала, није у-наз било руса, само било стјеница, не-ме

реш уљећ у-кућу. Немаш-иг ничим, чим ћеш-иг? Знам у-Голијана, јенбм

кат-сам-от“шла, у-њиг руси сам гмиле по-онијем-зидовима. Тб-ce-закотило, бо

жија сила ... Ђеце стоји помагњавија, изедоше-их) стјенице. Тури гавез и оне

не-могу преко гавези на иксана, знаш.

Влас опреди, а оно, јопе оне-куч"не, за-гаћа

Узми семе, поси ћетен и конопљу. Кат-сазри, омлати семе и остави. Онда

ра-тако и конопљу, ондар-узми — имали смо ступу — па оступај, па узми вакбдр

во, па-(ојно-млати, па гребене, па оно-рашчешљај, они-влас остави да предемо за
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основе, за мјешаве, мјешаву ткали. Влас опреди, а оно, јопе оне-кучине, за-гаћа:

велке гаће носили с ногавицама, па-оне-ногав"це от-памука отки, а онб-горамо

згодно кат-се-ко ошуга. Само макне, оно боде. У-мене ка(д)-дошла јетрва, кад је

дoћерала сандуке, кад-ја-завирим у сандуке— саме гаће-оне натрпала и она. Тако

смо рад"ли, откај поњавчине неке и оне-уфтије па спавали, нисмо имали ђе ни да

спавамо. Ја кат-сам-вовди дошла и удала се, све се поредај па не-знаш које твоје

дјете, не-знаш које-ти-је чоек. Док-не-приђеш, не-знаш, све-тбзајено лежало.

Онда-наћерамо коње преко-{o}нс-Дрине

Н“јесам ти испричала, јопе, кат-смо-мита-говеда прегонли. Свежи краве за

понтон, пун понтбГн) народа. Онда-наћерамо коње преко-Ројне-Дрине, Бок-те,

анамо. Једни ваби, одуда наћерамо-иг и они-коњи препливаше тамо. А не-ćћешč

— били нам јунци неки — наћерамо-игда и они иду, да пливају, они от-пола Дри

не вратише се вамо. И шта-ћеш-ти, кад-не-смијеш вамо. Све расћерано с ове стра

не. И нашли-смо-их), потље ондуда гледали. Војска, онда били онп-Нијемци, ка

ко се звала она-војска?

Нос"ла ваздан оне-џакове куруза, а д"јете оћу да родим

Кат-сам-прво родила, забољело ме, оженијо ми се ђевер— Мијољдан је био.

Оженијо се, мешчини, у-дан. И-бн је отео своју жену, отео водале ис-комшилука,

н“јесу дали за-њега. От“шб он да спава код -тора ш-нsоме (да-л је у подруму.

да-л је код)-тора, заборавила сам), а ја сам у-соби била. И мене забољело, првијем

ђететом, сву-нбћ ме бољело, ја-само-сам помагала и бдала, џаба-је. Онда ти су

тредан) некб доба, нема ништа да-ма-жига да родим. Сам)-местомаг бола, не

могу да стојам већ-се-ваљам по-Гојном-кревету. И зовну-Војву водуда Милицу,

овога-мајку Јованову. Зовну да дође код-мене, да-види шта ми је. Она угрија је

дан бакрач воде, тури на-онај-шкаф. Čеде мене, дођоше напори, прост"heШ,

онб-дјете испаде. А нема, ми-смо-њу, било-jбј два мјесеца, евакбcмоје протура

ли, колшнб-је оно било ... А овога сам лако. Ваздан курузе нос"ла, дољам посија

ли, ваздан. Дољам била ова-колиба, носила ваздан оне-џакове куруза, а дјете оћу

да родим, видим да ми... И неколко не-би: роди|x|-га, прије вечере.

Бијо неки Мéо, бн-је-био најопасни усташа

Кат-су-они побјегли, озгора, знаш, Турци и оно-се-заратило. И ми-водина

били и тако кад усташе почеше долазит. Почели гонит наше људе, каже-у-Пјено

ваs да-се-саслушају. И зајмили тотуда и(з)-села, чекај — колко: Љубана, покојнег

нашег Љубана, оне-људе отмене најпре почели гонит. Љубана и Радивоја Рунд“-

ћа, Љубана Ивановића, наша фамелија, и Радивоја Рунд"ha и Јевту Рунд"ha,

Срећка Рундића и све ајде. И мог ђевера, њега записали и води кућа била дољам,

ђе-Бојо Зубан, његова кућа била. Зарасло сад, нбнди било сто дулума земље, ено

и-сад има његова ливада. Дајду да се јаве у-Пјеновац. И мој ђевер све чека њега

док-ofн) наљегне, па да иде, добијо позив, добили сви позив. Стоји на-крај башче,
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све извирује анамо, гледа кад!-ће они отуда наљећи да и они иду. Гледа он у-њик

тамо, кад-Бојо, нема га још, док-се-спреми. Кат-поглене, они њи гоне. А био је

Миле Ивановић, ćће сестра му поћи за-њима. Кука она, мили Боже, кука, иде

за-њима, кука преко-поља. Кука, кука, да-jбј-врате брата, и иде. А онити виђоше,

они не-ćћеше там њима. Оћераше они гори, она је кукала и замакла гор. Јена-jбј

рекла Туркиња, усташаматијем каже: „Дете, дете, гонте, гонте, и они-ће настако

ко-ви њиг.“ И онда оћерали у-Пјеновац и бијо неки Милован Шуло, зајмил(и)-Иг.

Он-је-био на-оној-жељезници радијо, био нешта, радио кот-пруге у Пјеновцу. И

они њега, зајме и-њега, а б|н)-није ни муи бијо на путу. И онда су они ис-Кнежине

зајмили неког Миливоја Јевтића и све људе оне који-су-имали велике продавнице,

кафане ил нешта. ИЈована Пилиндавића и попа. Ау-мене Милета бијо мали, били

наручили да донесу дољ да га крсте. Родијо се тако некако, мешчини, бијо.

Кад-мене зове поп, именом)-ме зовну. „Немој“ — вели — „носити дјете, ево

ja-oдок.“ ... И тако ис-Крушеваца и све оћераше, и каже онћ-Милован. Њега су

неки муслимани отели дољи, негди под-Оловом преко-наке ћуприје. Све-игнаго

н"ли да серу и даједу своје говно. И бацали-су-игу-воду, и свашта, и оћерали)-иг

онда у онп-Јасеновац. Не умијем-ти-ја ни-рећи колко-иг је било. Еле сад покупе

се, побјегне ово-што-остане, побјегне у-шуму. Побјегне у-шуму, побјегне гор

на-брдо и отуда Малопољци и они састану се. Отуда и озгор-ти — нису они јож

били побјегли никуд— и почели да озго бјеже и они. Били, били, не-смију више

да живе у-кућама своијем лако. И онда, кат-се-повећало њиг, они су озго запуца

ли, а оно је кут које: бјежи, Турци, бјеште. И онда напуљегали Турке и ошли, по

бјегли у Сарајво и потље дођу јопе усташе, дођу. Мало-ce-тб слегло, дођу усташе

водина и све нам покупе у-Бога. Кажем није било убрадача,јез било у Сарајву,јес

у Сарајву. Знам: купијо ми ђевер онда, и жени и мени узбмараму и сукну. Њој узб

од неке наше црну сукну. И кад-они избише на врата, а моја свекрва и мојајетрва,

оне су биле страшиве. Оне узеле ђецу у крило дољам у овој-кући старој. Евако чи

не, а они почеше претресат, дољ нам у сандуц“ма оне-аљ"не штедне и дољ нам

били сандуци у подруму и ракије било. И почеше сипат ону-ракију. Не-смију оне

да оду, ја-јопејана дољи на врата навири шта раде. Кад-они сипају у-флаше

из-оног-бурета па више просуше нег-насуше. Покупише из-оније-сандука

што-је-гођ ваљало, било-нам-тб штедно, што-вако облачили кат-кут пођемо. Тако

ти они покупише и одоше. Касније јопе наљегну, е мени дају, кад-је-било то, кол

ко је размака — не-знам. Бијо неки Мео, бн-је-био најопасни усташа. Гонио и

овога оца и дољ затварб, шта није радијо кући Јовановој. И дају мени неку плака

ту да прибијем нбнди прет-кућом на вратима, да се предају Срби, да-им-неће ни

шта. А ја-ти-узмем па, ко-не-знам, прибијем-ja-fојну плакату, велика-је била, би

ла-је вако готов пола ове-кесе. Прибијем-ја њу, ка(д)-други пут наљегоше, а мој

чоек — б|н)-никакав, б(н)-накб-је био миран, њега н"јесу ништа. Ђевер бијо се

ш-њима, у-Пјеновцу поби се. Отиђи, гор) радили у-Куштравици, па се поби, поби

се ш-нsима. Кад-они: „Мајку вам ј...м“ — мени рекавши— „Мајку вам ј...м, кол

ко нас мрзите, наопако прибили плакату.“ „Не-знам-ја, болан, ја-никат читалан"-

јесам, нит писала.“ „Па, ђе-ти-је чоек, што-није он?“
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Сам врнчан"це остану гор и боса све

Ни-тб-ти н“јесам причала кат-сам-ишла у Зворник па ми дали педесет кила

шенице, ондар кад-онб-смирило се оно рато. И обујем-ја опанке, оне-пашњаке, и

упртим се. Нисам-ја била сама, још-нас-је било, вако упpтим на-раме.

Кб-кат-сам-носила Милету у Србију. И ајде све пјеше. И дољна, како се зове —

Касаба. Ноћ“јевали смо на равни с ониjeм-житом и с ониjeм-јадима. И ондар-бо

гати, ја-оне-опанке издери, издерем опс-опанке, дођу: сам врнчанице остану гор и

боса све. Боса све, Бокте, подбик се, тако и све они-друга. И кадја сат пођем дољ,

ишла-сам-ја у-Бању Ковиљачу рад-овије-ногу, у-Бању. Кат-се-смислим с аутом

колко је дољићи, како-сам-ја носила, реко, педесет кила шен"це на-себи, а боса

ишла. Све боса кући дођи. Сила мејада убило, мени је горе рат) додијо нег-ишта.

Није ми додијо рат што-сам-ce-ja-бојала.

Море-л бит чоек адум?

Биле на наму те-из-Драпнића, не-знам како су се презивале. И она-ce-једна

уда таму-Каљину зајенбг. Удала се, доста говеди има, крава, оваца и свега. Торо

ви били, све-тб. Кад)-тамо, обавила се свадба и — добар момак, нако виђен, и она

ти тако туј била евту, колко ли дана била, тај-момак никако неће ш-нsом да легне.

Све иде тору, све иде тору. И задуго, задуго тако било. Оне су посиђеле, ал биле

су на наму. И она ти реци: „Па-н“јесам-ја дошла за његова говеда веђ-дошла

за-њега. Што неће да легне?“ И, напоме, бијо адум, море-л бит чоекадум? И није

ни-легби она се вратила. Није она čheлa да живи тако там: „Што-ћу ја да његова

гледам говеда, ја-сам-дошла за-њега. Свашта је се нешта стрефљавало.

Све, знало се, јеном душом дијали

Ожени се у Жеравицама, дође јена из-Јабуке, за неког Вељку Голијана. И

она, тридестеро чељади у-кући — та-Криста гор, што-је-Јованова прија — триде

стеро чељади било у-кући. Причала сам ти: браће четвер"ца, јетрва чет"pи, све,

знало се, јенбм душом дијали, како-нб-кажу. Кат-пођи у-кућу, баш-ко

да-су-странци, они причају браћа између себе, тако су се слагали. Знало се све ко

ја-ће шта рад"т: јена љеп куала, јена оно, јена оно. И тако се оженијо и

она-што-је-дошла из-Јабуке, посиђела цура, за Вељку неког. И све она од-они

је-свију њик све знала обућу чиe-је шта. Она отрља, вјешало се— причала сам ти

— гор виж-ватре. Онб-пресуши се и она је морала све отрљат, оно-ce-треба отр

љати, каљаво, и мора се отрљати. И опанци, и обојке стави, па ондара стави чара

пе и назувице (тако шарале се назувице) и стави на-онб. И тако све радила, рад"ла,

кад-joj-jeтрва, доведе ђевер једну одуда из Мангурпћа, Деса-jбј било име. Л"je

па-је-тбона, Бок створијо: слика! А и-он је бијо добар. Кад је дошла, ништа у-Бо

га не-зна. А ова-ти-jбјЈ-је све-онб, све-jбј она, којетрве, добра била па-jбј-све по

казују. И он је тако бијо ш њом и она не-мере да роди дјете.

Наста Ивановић (1918), родом из Жеравица, неписмена,

снимљено 1996. године
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ТЕКСТЊИ ИЗ ГОВОРОВ ВОСТОЧНОБОСНИИСКИХ ЗР

P e 3 КОМ e

В настоицеи работе представлени текству из говоров восточнобоснићских

зр, те, населениа, занимакошего областњ, називаемуков народе словом Кадилук.

Речњ идет о территории между областњко Бирача и Нишичским плоскогорњем, на

территории между реками Дринича, Биоштица и Криван, и склонами гор Конкох

и Романии. Согласно положенилм Дећтонского мирного договора болњшан частљ

зрскоћ области, досталасњ Федерации Боснии и Герцеговини, а менљшан частљ

Республике Сербскоћ. Границљи Зрскоћ области, те Кадилука, следует воспри

ниматњ условно, т.к. они, за отсутствием точних данних в научноћ литературе,

определилис, в духе установившихси местнЊих народнЊих Ккритериев», согласно

устним информациим на месте. Восточнобоснићские зрњи говорит на герцеговин

ско-краћишском диалекте.

B течение последнећ воћни население болњшинства зрских сел осталосњ

без своего дома и временно вњселилосљ из своих мнoгoвековљих очагов и посе

лилосљ на территории Сокоца, Хан-Пиеска, во Власенице, Дриничах, Зворнике,

Каракае, Горни-Шепке, Браневе и в других местностих, в первуко очередњ в

новообразованнЊIх поселенижх беженцев вречних долинах Дрини и СављI, а от

части и в местах на территории Сербиши, с тоћ сторонњи реки ДринЊ. В. не

желателњHњих и несчастливљих наступивших обстоителњствах уже под конец воћнЊ

cделањи первње шагив организации полевњих записећ речи стариков и старух, бе

жавших из селњских поселенић сербских западнњих областећ. Врамках научно

-исследователњских проектов Сербскоћ академии наук и искусстви еe Института

сербского извика, а потом и Академии наук и искусствРеспублики Сербскоћ, до

сих пор удалосњ записате на аудиокассетах свњIше 800 часов свизноћ речи аутен

тичних носителећ своего местного речевого идиома, характерного дла террито

рић Нишичского плоскогорњи (зонат.наз. Малалука), Кадилука, Горни-Бирача,

окрестностећ Живиниц и Бановичећ, зеничского и каканвского кран, окрестно

стећ Брезњи и Вареша, охватљивал также территории Бугоћно, Дони-Вакуфа, а так

же Подрина в зоне Калесии и Зворника. Богатаа сокровишница собранного

азњикового материала, толњко частично обработаннаи и опубликованнаи, содер

жит корппус, достатoчнвић дла рада монографических описанић отделвнЊих

речевњих типов и диалектних словарећ или собранић диалектних слов. Зто в

частности касаетси боснићских зр, извиковоћ идиом которњих не следует предатњ

забвенико, т.к. он содержит около 500 часов аудиокассетнЊIх записећ их речи.

Зтому должно содећствоватљ и данноe собрание текстов, образцов речи бежен

— 151 —



636 Слободан Реметић

цев, расселившихси в течение последнећ воћни. По основателњHњим причинам в

данном случае предпочитаотси расселеннвле беженцњи по отношенино к тем жи

телим зрској области, которње по воле судљбљи не должни бБили покидатњ роднње

пороги. Тексти, прибавлeниње к данноћ работе, составлакотлишљчастљ разгово

ров, записанних в период с 1995. по 2001 г.
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